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            Milé kolegyně a kolegové,  

             dovolte mi, abych Vám vyjádřil své 

poděkování za Vaši každodenní práci a Váš přístup k ní a k našim 

klientům. Práce všech zaměstnanců v sociálních službách ve všech 

profesích,  administrativní, techničtí a sociální pracovníci, zdravotní 

sestry, pečovatelky, kuchařky, uklízečky, pradleny, vrátní, vyžaduje 

nejen profesní odbornost, ale především lidský a laskavý přístup a 

velkou osobní citovou zainteresovanost.  

Díky tomuto jsme byli, za první pololetí letošního roku, vysoce kladně 

hodnoceni nejen naším zřizovatelem, který nám také vyslovil 

poděkování a uznání, ale také jsme byli jednoznačně úspěšní 

v hodnocení Českou Alzheimerovskou společností při již druhé 

obhajobě certifikátu „Vážky“. Jsem rád o to více, že se naší náročné 

práci daří i přes značné potíže vzniklé odchodem některých kolegů a 

hledáním a přijetím nových pracovníků neznalých místních poměrů. 

Je důležité si uvědomit, že se situace prakticky již stabilizovala.  Ještě 

jednou děkuji a všem nám přeji klidnou atmosféru při plnění si 

náročných povinnosti.     

                                                                 MVDr. Petr Nováček               

                                                                                  ředitel domova                  

Informace z domova 
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Co se událo v měsíci září na I. A oddělení?  

Kdybych byla zahrádkář, vášnivě bych se rozepsala o suchu, trpící 

půdě a o paprscích spalující květy. Protože ale zahrádku nemám, 

Přemek Podlaha ze mě taky nikdy nebude, jsem nucena ze své mysli 

vytlačit vzpomínky na srpen. Jenže kde nic není…… 

    

Samozřejmě se hodně pracovalo. Smysluplně, efektivně, flexibilně. 

Kvůli horku jsme ven moc nechodili. Přesto jsme si našli čas na 

trénink kognitivních funkcí, jemné motoriky a jiné aktivity.                                                                                                                                                                               

                                                                      Naděžda Krošláková, Dis. 

                                                                                   I.A oddělení                                               

Ohlédnutí za zářím 
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        Co se událo v měsíci  září na I.B oddělení? 

Prázdniny se s námi definitivně rozloučily a ke slovu se znovu 

přihlásil běžný pracovní rok. Září nám nadělilo nádherné babí léto, 

které nám dodalo spoustu sluníčka a tím i pozitivní nálady. Na začátku 

září se konaly  na zámeckém nádvoří Dožínky. Počasí nám přálo a tak 

jsme si s velkou chutí užívaly vystoupení všech krojovaných. K tomu 

jsme si ochutnávaly různé druhy buchet a koláčků, což dodalo celému 

odpoledni velmi sváteční atmosféru. Také jsme se více začaly věnovat 

společným činnostem na oddělení. Uspořádaly jsme si několikrát 

trénink paměti a ještě nás přišel potěšit pan Choura. I nadále jsme 

pokračovaly ve čtení Káji Maříka. Začaly jsme již se sedmým dílem, 

ve kterém se Kája sám stává rodičem. Jsme zvědavé, jak se příběh 

bude odehrávat dál. Už se společně těšíme, co nám říjen nadělí. 

                            

                                                                            Ivana Dvořáková, Dis. 

                                                                                   I.B oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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        Co se událo v měsíci  září na II.C  oddělení? 

Měsíc září nás potěšil krásnými ještě letními teplotami. Slunce svítilo 

o sto šest a vůbec nepršelo. Houby nerostly a my jsme si užívali 

posledních krásných dní. Tento měsíc je taky poslední předvolební a 

tak nás navštívili JUDr. Michal Hašek, Mgr. Marek Šlapal a jako 

poslední přijel poslanec Ing. arch. Jaroslav Klaška. Klienti si  

vyslechly volební programy jejich stran a v debatě padly i dost 

zásadní otázky, na které dostali odpovědi. 11. září se na nádvoří 

uskutečnily Dožínky. Bylo krásné počasí a klienti si to užívali. Bylo 

připraveno krátké pásmo místních dětí a pak se střídaly kapely z okolí. 

Občerstvení bylo skvělé a burčáku bylo taky dost. I když počasí tomu 

neodpovídalo, vyzdobili jsme si oddělení do podzimního hábitu. Opět 

nás navštívil p. Choura a klientky byly spokojené, vždy jim nějak 

zalichotí a ony jsou pak po zbytek dne dobře naladěny. To je za měsíc 

září vše a uvidíme, co nám přinese říjen. 

                  

                                                                             Kolektiv II.C oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Čtvrtek 6.10.       Posezení u kávy – povídání o dětství klientů     

    

Úterý 11.10.    Výroba záložek 

 

Úterý 18.10.    Stolní hry 

 

Středa 26.10.       Malování na květináče      

 

 
   

 

 

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Pondělí -předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00  

 

Středa - cvičební skupina od 10:00   

 

Čtvrtek -předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00  

 

4.10.     Bingo  - od 10:00 

6.10.     Tanečky u Františka – od 16:00 

20.10.   Filmové promítání – film na přání  – od 10:00 

I.B oddělení 

I.A oddělení 

Nabídka aktivizací  v říjnu 
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Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

18.10.   Podzimní výzdoba oddělení 

24.10.   Zpíváme si se „Šlágrem“ 

26.10.   Trenink paměti – od 14,30 

 

             

                                                      

Sobota 1.10.     SVÁTEK SENIORŮ – Den otevřených dveří 

Neděle 2.10.                                                                     od 9:00 do 15:00  hodin   

                                                                                                                                               

Pátek 7.10.      ZPÍVÁNKY                  od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Sobota 8.10.     VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 

                                                                 od 10:45 hodin ve společenské místnosti  

 

Pondělí 10.10.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY           od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Pátek  14.10.     ZPÍVÁNKY                  od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Čtvrtek  20.10.   POVÍDÁNÍ O CHORVATSKU 

                                                                               od 9:30 hodin  na I.B oddělení   

 

Čtvrtek  20.10.  PRODEJ OBLEČENÍ      

                                                                          od 9:00 do 11:00 hodin v kantýně   

II.C oddělení 

Nabídka celodomovních aktivit v říjnu 

lllednuprosinppropprosincikvětnu 
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Pátek  21.10.     ZPÍVÁNKY                  od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Pondělí  24.10.  BIBLICKÉ PŘÍBĚHY             od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Středa 26.10.     TRENINK PAMĚTI              od 14:30 hodin na II. C oddělení 

 

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity 

z organizačních důvodů. 

 

                       

 

 

Bímová Marie 

Drahovzalová Helena 

Fajkusová Věra                 

Gbelcová Marie      

Gregorová Miroslava 

Chalupová Jiřina 

  

            

            Naši zaměstnanci: 

             Fazekašová Ludmila     

             Fialová Zlata 

            Hofbauerová Drahomíra 

                                                    Baťková Leona                                           

                                  Blahopřejeme! 

V měsíci říjnu slaví své narozeniny 
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         Buriánek Vladimír                      II.C oddělení  

 

            Fabík Jiří                                 II. E oddělení 

 

            Ocásek Václav                            I.A oddělení 

 

            Přichystalová Marie                 II.C oddělení      

 

            Ing. Žůrek Miloslav                  I.A oddělení 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Zkuste si jen tak sami pro sebe vzpomenout na co nejvíce slov: 

 

Jména začínající písmenem B – Božena….Blažej….Bohuslav…. 

                                                 L – Ludmila…Leoš….Ladislav…… 

 

Věci začínající písmenem R – ručník….ruka….rákos…. 

                                             O – oko….okno….oaza….. 

 

 Města začínající písmenem T – Telnice….Teplice….Tábor 

                                                 M – Most….Mohelnice….Mírov 

 

Zvířata začínající písmenem  K – koza….králík….kamzýk 

                                                   P – pes….prase….pták 

 

Tuto hru si můžete zahrát také v duchu pro sebe a překvapit sami sebe, 

na kolik slov si vzpomenete. 

                                                                               Mgr. Eva Stiborová 

Vítejte mezi námi! 

 

Hrajeme si se slovíčky 
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Pěknou sportovní aktivitou našich seniorů byla účast na turnaji 

v kuželkách, který se konal v Centru sociálních služeb v Letovicích a 

kterého jsme se za domov účastnili loni po prvé. 6. září jsme se rozjeli 

opět do Letovic, abychom v konkurenci 8 domovů pro seniory 

vybojovali nějakou medaili. To se nám také povedlo. 

           

Družstvo Domova pro seniory Sokolnice ve složení: Stanislav 

Houdek, Antonín Vrána, Ing. Miroslav Voráč a Josef Šenkyřík se 

umístilo na krásném 3. místě. Patří se na tomto místě těmto hráčům 

poblahopřát k úspěchu a srdečně poděkovat za vzornou reprezentaci 

domova. 

                                                                                 Mgr. Eva Stiborová 

                                                              vedoucí aktivizačního oddělení 

Na kuželky do Letovic 
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V letošním roce se také konaly v prostorách našeho domova již po 

třetí  sokolnické dožínky pořádané občanským sdružením Sokolnický 

dům. Stejně jako v předchozích letech byla akce perfektně připravena 

a také počasí bylo letos pořadatelům nakloněno.  

                                                                                        

Nádvořím se do pozdního odpoledne nesl zpěv lidových písniček, 

voněla opékaná klobása a Janouškův burčák tekl proudem. Hostům 

roznášely ženy v krojích výborné dožínkové koláčky a jiné pečené 

sladké i slané dobroty. Naši klienti byli potěšeni nejen pestrým 

programem, ale hlavně návštěvami svých rodin, které společně s nimi 

přišly strávit podzimní nedělní odpoledne.       

                                                                                 Mgr. Eva Stiborová 

                                                              vedoucí aktivizačního oddělení 

 

 

Dožínky 
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Sedm z deseti českých rodin si není jistých, zda dokáže zajistit 

důstojné stáří svých blízkých. Problém, jak zajistit pomoc a péči svým 

blízkým, tak rodinu často zaskočí. Vyplývá to ze šetření nadace 

Kooperativa v rámci projektu „ Česká rodina žije“.  

 
Ilustrační foto  
FOTO: Profimedia.cz  

Důvodem obav je například skutečnost, že rodiny se dlouhodobě 

nepřipravují na to, že dojde k situaci, kdy někdo z blízkých bude 

potřebovat v běžném životě pomoc, upozorňují experti. Na 80 procent 

rodin není připraveno na péči o nejstarší členy domácnosti, potvrzuje 

průzkum nadace Kooperativy. 

„Maminka byla velmi soběstačná, dokázala se o sebe kompletně 

postarat, uvařit si. Pomáhali jsme jí jen s těžšími nákupy, úklidem 

Mnoho rodin nezvládá péči o seniory 

hejtmana 

http://www.profimedia.cz/
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bytu a velkým prádlem. Do doby, než upadla. Najednou přestala 

chodit, zvládat běžné domácí práci. V současné době je upoutaná na 

křeslo. Musíme jí obstarat kompletně jídlo, ohřát ho, umýt nádobí, 

uklidit,“ popisuje situaci šedesátiletá paní Bohunka. 

Zátěž je veliká „Všichni členové rodiny pracují. Bylo potřeba 

dohodnout, jak rodina zajistí péči, služby, požádat o změny 

v zaměstnání. Nejstarší dcera se rozhodla, že přeruší zaměstnání, což 

se ale projevilo problémy ve finanční situaci rodiny,“ dodává. 

Celodenní asistenci by babička ani s naší pomocí finančně neutáhla. 

České rodiny nejsou občas připraveny na péči o seniora 

psychologicky, finančně, bytově, ale ani praktickými znalostmi. 

Taková je podle sociálních pracovníků realita. U 49 procent pečujících 

došlo z důvodů péče o seniora v rodině ke snížení příjmů rodiny, 

upozorňuje projekt. Kvůli péči v rodině muselo asi dvacet procent 

pečujících omezit zaměstnání, 15 procent muselo dokonce zaměstnání 

opustit a 14 procent se dostalo do finanční tísně. 

Někdy rodiny, které se starají o seniora, mají vlastní finanční obtíže, 

v rodině některého člena nezaměstnaného, upozorňují sociální 

pracovníci. Následná péče a náklady a omezení s ní spojené jejich 

situaci ještě zhorší. 
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Služby a úpravy nejsou zadarmo  

Změna životních podmínek seniora, který přestane být soběstačný, je 

totálním zásahem do rodiny. Samozřejmě je možné využívat nabídku 

sociálních služeb, neziskových organizací, soukromých podniků 

zabývajících se péči o nesoběstačné seniory. To má ale dvě bariéry. 

„Celodenní asistenci by babička ani s naší pomocí finančně neutáhla, 

nepřetržitá služba je finančně náročná,“ uvádí dvaapadesátiletá Květa. 

Na umístění seniora do sociálních zařízení podporovaných či 

provozovaných státem se čeká. Zdaleka ne každý senior vyžadující 

pomoc přitom dosáhne na státní příspěvek na péči, odstupňovaný ve 

výši 800, 4000, 8000 a 12 000 korun měsíčně. 

Osobní asistence přijde zhruba na 120 korun na hodinu, za jednotlivé 

služby se platí také kolem 120 korun na hodinu. Tzv. odlehčovací 

služba, která se poskytuje mimo domov seniora, kam jej někdo 

z rodiny přiveze a večer opět odveze, přijde na 160 korun na den a 140 

korun za tři jídla. Luxusnější domov pro seniory ale také může vyjít 

na 25 tisíc výše měsíčně. 

Sociální systém v Česku ale poskytuje řadu sociálních dávek, které 

zvýší možnosti seniora zůstat doma co nejdéle, aniž by utrpěla kvalita 

života a dostupnost péče, upozorňují experti. 

„Omezená hybnost seniora vyžaduje upravit byt, ve kterém se senior 

pohybuje. To rovněž není laciné. Je třeba přebudovat koupelnu, 
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odstranit bariéry mezi pokojem a příslušenstvím, opatřit například 

polohovací postel,“ vypočítává pětapadesátiletá Lucie. 

Žádné odkladiště  

„Nejde ale jen o peníze, o to, seniora někam odklidit. Máme svoje 

rodiče rádi, máme jim co vracet. Logicky se snažíme, aby naše 

maminka mohla být ve svém prostředí co nejdéle, to jí totiž prodlužuje 

život,“ zdůrazňuje šedesátiletá paní Anežka. 

Na 40 procent rodin pečujících o seniora tato starost stmelila, uvádí 

průzkum. Rodina je podle expertů dotlačena okolnostmi spolu 

komunikovat, domluvit se o organizaci péče, scházet se a vzájemně si 

pomáhat. To často rodinné vztahy utuží. Pouze je třeba počítat s tím, 

aby se v péči střídalo co nejvíce členů rodiny. Pokud péče zůstane jen 

na jednom členovi, po čase to zničí nejen pomáhajícího, ale naruší 

i vztah k seniorovi, upozorňují psychologové. 

„Jde o to, celoživotně posilovat rodinnou vzájemnost, uvědomit si 

konečnost života i určité omezení, která se závěrem života souvisí. To 

se musí v rodině probírat, připravit členy rodiny už od dětství na to, že 

v jejich dětství se o ně starají rodiče, prarodiče a oni jim tu budou 

muset oplatit. Mezigenerační solidarita byla vždy součástí rodinných 

tradic a vztahů. Tak by to mělo být stále,“ uzavírá Anežka. 

Jiří Vavroň, Právo                                                                                                                           převzato z tisku 

 

http://www.pravo.cz/
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     V komunistických ústavách často čteme heslo: „Kdo nepracuje, ať 

také nejí.“ Přemýšleli jste někdy, jaký je to nesmysl? Malé děti přece 

také nepracují a my je jistě nenecháme umřít hlady. Staří a nemocní 

lidé též nepracují a ani je nenecháme umřít hlady. 

V Bibli čteme něco podobného, i když to má úplně jiný smysl. 

Apoštol Pavel ve 2 listě do Soluně píše: „Kdo nechce pracovat, ať také 

nejí.“ My cítíme, že v tom je propastný rozdíl. Zatímco komunisté by 

nechali mnohé lidi umřít hlady, tak apoštol Pavel píše - kdo nechtějí 

pracovat, ať také nejí. 

Bible nikde nikoho nenabádá k lenosti. Pán Ježíš byl přece 

řemeslníkem. Apoštol Pavel se také živil poctivou prací. Byl 

zhotovitel stanů. Mnozí soudruzi by si z něj měli vzít příklad. Ono 

„nechce pracovat“ má obrovský význam. Soudruzi se přece také práci 

co mohli vyhýbali.  

Práce lidi povznáší. Jedna ruská povídka vypráví o muži, který 

vypadal úplně zoufale. Lidé se ho ptají, proč tak špatně vypadá. On 

odpovídá: „ Poslali mě stavět místní Sovět a to je přece otrava.“ 

Druhý den toho samého muže opět potkají. Je přitom plný vitality a 

optimismu. Lidé se táží, kam ho dneska poslali. On odpovídá: „ Dnes 

mě nikam neposlali, ale máme povoleno stavět chrám.“ A to je přece 

O smysluplné práci 
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úplně jiné kafe, než stavět nějaký Sovět, protože je to práce, která 

člověka těší a má nějaký význam. 

           

Stavět chrám je přece smysluplné, zatímco stavět pro soudruhy Sovět 

je přece zoufale smutné. I my bychom měli ve své práci dělat něco 

smysluplného, co nás baví a vytváří pro druhé lidi skutečné hodnoty, a 

tím získat životní pohodu a radost. 

                                                       Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH 

                                                                               klient IIC. oddělení      

                                                                     

 

                                                 Víkend 

V pátek je den, kdy se všechno zabalí, i když slunce nepálí 

a pak hurá, hurá na chalupu jedem. 

Chodíme do lesa, chceme sbírat houby, 

Koutek poezie 
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ale někdy se stane, že najdeme ,,houby.“ 

 

Ale nám je vesele, zpíváme si písničky a trháme kytičky. 

Podíváme se k nebíčku, sluníčko se přece zasměje 

a nám je vesele. 

                                                                                         Anna Konečná  

                                                                              klientka II.F oddělení        

 

 

 

Je onemocnění virového původu.  Přenáší se přímým vdechnutím  

kapének z okolí nemocné osoby (proto tzv. ,,kapénková infekce“) 

nebo kontaktem s virem např. na klice, od použitých kapesníků apod. 

Pokud se virus v dýchacích cestách usadí, začne se rychle množit.  

Nakažený člověk virus vylučuje 10 dní.                                                                                                                                                          

Inkubační doba je několik hodin až 3 dny. 

Chřipka 

 

 

Módí doplňky 30. let 
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Na rozdíl od běžné virózy, nachlazení apod. má chřipka rychlý nástup. 

Často začíná zimnicí, bolestí hlavy, kloubů, svalů, únavou, malátností,  

teplotou 39-40°C, suchým kašlem, rýmou. Může se přidat zánět 

spojivek, škrábání v krku, pálení za hrudní kostí, nechutenství. 

Při léčení dojde k úplnému uzdravení do 2 týdnů. Neléčení nemocní 

jsou ohroženi komplikacemi, zejména pokud trpí nějakým  

chronickým onemocněním. Může dojít k selhání ledvin či srdce a 

následnému úmrtí. 

Léčba chřipky: 

- Dodržovat pitný režim 

- Doplňovat vitamíny 

- Klidový režim- klid na lůžku 

- Při teplotě chladivé obklady, při horečce (nad 38°C) zábaly a 

antipyretika (léky snižující teplotu) 

- Pro uvolnění dýchacích cest se doporučuje inhalace solných a 

eukalyptových roztoků nebo popíjení svařené vody s medem, 

citronem a zázvorem nebo teplé mléko s medem či bylinkové 

čaje. 

- Antibiotika při onemocnění chřipkou nejsou efektivní (často 

je nemocní od lékaře vyžadují v domnění, že nemoc rychleji 

odezní) pokud se nejedná o komplikované onemocnění  

Nepodceňujme prevenci. Nejefektivnější je očkování.  
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Očkování- mohlo by být platné na několik let, ale vzhledem k tomu, 

se každý rok mění virus chřipky, je nutné každoroční očkování 

(vakcína je připravována přímo na předpokládaný virus).                

Vakcína  (Begrivac, Fluad, Influac, Vaxigrip) by měla být aplikována 

ještě před vypuknutím epidemie. Lidé nad 65 let a lidé s chronickým 

onemocněním mají očkování hrazeno zdravotní pojišťovnou. Proto by 

každý z Vás měl zvážit, pokud chce očkování cestou praktického 

lékaře odmítnout. 

Důležitou prevencí je i životospráva- dostatek vitamínů, pohybová 

aktivita, snížení stresů, sauna, dodržování hygieny- mytí rukou. 

.                                                                                     Věra Mrkvicová                                                                                                                                                                                        

                                                                vedoucí zdravotnického úseku 

 

                                                                                                                                                                                                                           

        

 

Karel Höger narodil se 17. června 1909 v Brně – Králově Poli.  

Byl nejmladším ze 13 dětí, otec byl dělník v cihelně. Od dětství se 

svými sourozenci hráli loutkové divadlo a již v osmi letech se stal 

členem ochotnického spolku v Brně. Po absolvování učitelského 

ústavu začal učit v Lomnici u Tišnova. Pokračoval ve studiu 

dramatického umění na brněnské konzervatoři, poté ještě rok ve studiu 

estetiky. 

Významné osobnosti Brněnska 



21 

 

Poprvé se oženil s herečkou Zdenkou Procházkovou, později s Evou 

Vachkovou. 

V roce 1932 dostal první stálé angažmá v brněnském Zemském 

divadle. Zde působil osm let a vytvořil na 120 rolí.                                                                                                                                                

V roce 1940 se odstěhoval do Prahy a začal hrát v Národním divadle, 

zde působil až do roku 1977. 

Za 2. světové války se zapojil do protinacistického odboje, pomáhal  

finančně rodinám, které  měly někoho z rodiny v koncentračním 

táboře. Uchovával majetek jedné židovské rodiny. Po válce mu bylo 

vytýkáno, že v roce 1942 přísahal, spolu s dalšími herci, věrnost Říši 

(fotografie jak zdraví nacistickým pozdravem).  Očištění se dočkal jen 

díky důkazům o jeho odborářské činnosti. 

 

                

https://www.google.com/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=

906&q=karel+hoger&oq=karel+hogerKarel  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznZOktOnPAhXJ1hQKHSb-AG4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Flide%2Fkarel-hoger%2F&psig=AFQjCNEWNK5ukJl6EFjU2bVBl0_UUxjjrA&ust=1477053743507544
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Höger byl velice jemný a citlivý člověk, člověk se zvláštním 

hereckým projevem a kultivovanou výslovností. Měl velmi hezký 

přednes a mnozí z vás jej jistě pamatují z poslechu rozhlasu.                         

Z rozsáhlé rozhlasové tvorby jmenujme například :,,Pohádka máje“,  

,,Válka s mloky“, ,,Srpnová neděle“, ,,Šarlatové písmo“, ,,Tygr“, …   

Načetl mnoho knih : ,,Klapzubova  jedenáctka“,  ,,Osudy dobrého 

vojáka Švejka“, …. 

Vytvořil mnoho krásných a významných rolí.                                                                                                    

Např. ve filmu ,,Mikoláš Aleš“(hl. role M. Alše),  ,,Z mého života“ 

(Bedřich Smetana), ,,Krakatit“ ( Ing. Prokop). V padesátých letech byl 

znám jako kapitán kriminálky spolu s Josefem Bekem v televizním 

seriálu.  Velmi známá je jeho role arcibiskupa Arnošta z Pardubic 

v muzikálu ,, Noc na Karlštejně“.  Televizní seriál ,, Byl jednou jeden 

dům“ nemusím snad nikomu připomínat, stejně tak ,,Romeo a Julie na 

konci listopadu“ s Danou Medřickou.  V seriálu ,,Nemocnice na kraji 

města“ měl hrát hlavní roli primáře Sovy, ale uprostřed natáčení 

zamřel a jeho roli tak převzal, stejně tak nezapomenutelný Ladislav 

Chudík. 

Velkou část tvorby věnoval dětem. Hlas propůjčil např. jičínskému 

ševci a loupežníkovi Rumcajsovi, jeho synovi Cipískovi a mamce 

Mance. 

Dva dny před svou smrtí odešel Karel Höger z angažmá v Národním 

divadle, protože nebyl spokojen s tím, jak se vedení divadla zachovalo 

při nuceném odchodu kolegyně Vlasty Fabiánové.  
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Tato událost možná uspíšila zhoršení jeho zdravotního stavu. Zemřel 

4. května 1977. 

Na jeho počest byla v roce 1995 pojmenována jedna z ulic Králova 

Pole. 

 

.                                                                                 Věra Mrkvicová                                                                                                                                                                                        

                                                               vedoucí zdravotnického úseku 
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Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,- 

Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček.  

váš Zpravodaj 

 

Uzávěrka příštího čísla Zámeckého zpravodaje je 30.10.2016. Své příspěvky 

zasílejte v elektronické podobě na email stiborova@ddsokolnice.cz  

Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová.   
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