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Informace z domova
Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,
dovolte mi Vás seznámit s následující informací Krajské
hygienické stanice v Brně:
Zvýšení proočkovanosti proti chřipce v sezóně 2017/2018
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení vedoucí pracovníci, na
základě pokynu hlavní hygieničky České republiky si Vás dovoluji upozornit na
potřebu zajistit očkování proti chřipce u klientů Vašich zařízení – ve smyslu
§ 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z prostředků
veřejného zdravotního pojištění (zcela zdarma či se spoluúčastí pacienta) je
možné realizovat očkování proti chřipce u osob ve věku nad 65 let a z
rizikových skupin. Zdravotní pojišťovny hradí očkujícímu lékaři náklady
spojené s aplikací vakcíny.
Očkování chrání před chřipkou, jejíž antigeny jsou v očkovací látce obsaženy, s
vysokou pravděpodobností (cca 90 %). Nechrání však proti běžným
nachlazením – tento omyl pak zdánlivě snižuje efekt očkování. Vakcína proti
chřipce se každoročně obměňuje podle aktuální podoby chřipkových virů.
Účinnost vakcinace byla opakovaně prokázána mnoha odbornými studiemi a její
efekt na snížení nemocnosti a úmrtnosti v souvislosti s chřipkou, zejména u
starších a zdravotně stigmatizovaných osob, je nezpochybnitelný. Zatímco
západoevropské země dosahují každoročně průměrné proočkovanosti kolem 22
%, v České republice se nechává proti chřipce očkovat v průměru pouze 5–6 %
populace. V Jihomoravském kraji byla proočkovanost proti chřipce v sezóně
2016/2017 dokonce jen 5,03 %. Tato situace se následně nepříznivě odrazila ve
vysoké nemocnosti.
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Zároveň upozorňuji na potřebu očkování proti chřipce také u pracovníků
podílejících se na ošetřování Vašich klientů, proto Vás prosím, abyste kladli
důraz také na jejich očkování.
Děkuji Vám předem za Vaši spolupráci a úsilí, které ochraně zdraví Vašich
klientů věnujete. Věřím, že našimi společnými silami se nám podaří zvýšit
proočkovanost a snížit riziko onemocnění chřipkou zejména u těch osob, kterým
chřipka může způsobit závažné zdravotní komplikace. Očkování proti chřipce
lze zahájit neprodleně, jakmile je vakcína k dispozici, ideálně ještě v době před
nárůstem nemocnosti nechřipkovými akutními respiračními infekcemi v
podzimním období.
MUDr. Renata Ciupek, v.r.
ředitelka odboru protiepidemického KHS
Odborní lékaři doporučují očkování proti chřipce, a to zejména chronicky
nemocným – kardiakům, diabetikům apod. pravidelně každý rok.
Všichni klienti i zaměstnanci našeho domova se mohou cestou našeho
praktického lékaře MUDr. Sovadiny nechat očkovat vakcínou XIGRIP a
VAXIGRIP TETRA (je účinnější-obohacena o další kmeny skupiny B).
Cena vakcíny včetně její aplikace je u vakcíny Vaxidrip 350 Kč a VaxigripTetra
400 Kč. Osoby nad 65 let a chronicky nemocní mají vakcínu i aplikaci zdarmaje hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.
Stačí udělat jeden krok, a to přihlásit se u vrchní sestry nebo staničních
sester a nechat se očkovat (pokud právě nejste nachlazeni nebo nejste alergičtí
na některou látku). UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ A NECHEJTE
SE OČKOVAT!
Věra Mrkvicová
vedoucí zdravotnického a úseku
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Oznámení
Oznamujeme všem klientům i zaměstnancům, že dne 23.10.2017
v době od 7,30 do 17,30 nepůjde el. proud z důvodu pravidelné
údržby sítě.
Milan Kulich
vedoucí technického úseku

Ohlédnutí za zářím
Co se událo v měsíci září na I. A oddělení?
Jestli se ptáte, v jakém měsíci mohl Pán Bůh vyhostit Evu a Adama
z Ráje, tak já vám povím, že to bylo na 100 % v září. Některé
kolegyně si stěžovaly na pomrzlé jabloně. V okolí zámku je cca 10
jabloní a úroda byla opravdu naprosto luxusní. A nejen úroda, ale i
produkty vytvořené z jablek se více než povedly. První náš kulinářský
výrobek byla pečená jablka na másle se skořicí a cukrem. Luxusní
zákuseček. Pokračovali jsme štrúdlem. Nejčastěji jsme ovšem v září
připravovali na svačinu kompot. Samozřejmě z jablek. A tak se
pochopitelně celé září neslo v jablečném duchu.
Přálo nám i počasí, tak jsme chodili hodně ven na procházky. A
mimochodem se náš domov přihlásil do křížovkářské soutěže, takže
luštíme o sto šest.
Za celé oddělení 1.A vám přeji pěkný podzim.
Naděžda Krošláková, Dis.-I.A oddělení
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Co se událo v měsíci září na I.B oddělení?
Přehouplo se léto a máme zde září. Začal nový školní rok a vše se
začalo vracet do běžného režimu. Počasí nám dovolilo chodit stále do
zahrady a číst tam naši oblíbenou knihu od Vlasty Javořické. Jak se
později ukázalo, tato kniha se zalíbila i dobrému duchovi toho zámku
a na čtrnáct dní si ji vypůjčil ☺. Vůbec jsme ji s klientkami nemohly
najít. Tak jsme si vybraly jinou knihu od Javořické – Hory a propasti.
I tato kniha se klientkám moc líbí a tak ji čteme i nadále.
Jedno čtvrteční dopoledne nás s klientkami chytla mlsná na zákusky, a
tak jsme se vydaly do naší oblíbené cukrárny do Otnic. Moc jsme si to
užily. A abychom provětraly naše hlavičky věnovaly jsme se i
tréninku paměti.
Klientkám se po létě začalo stýskat po pracovní činnosti, a tak jsme se
daly na pečení výborného jablečného štrůdlu. A musíme si přiznat, že
nám to tady krásně na oddělení vonělo☺.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení
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Co se událo v měsíci září na II.C oddělení?
Měsíc září nás překvapil studeným počasím, které nás zahnalo do
pokojů a do peřin. Dobrá nálada nás ale neopustila, a i nadále jsme se
plně věnovaly poslouchání a sledování Šlágru. 16. září se konala akce
Byla vojna byla. Od rána jí provázel déšť, ale k polednímu se to
roztrhalo. Účast, díky počasí, nebyla valná, ale pár odvážlivců se našlo
a akce se zúčastnilo. Nakonec se to vyvedlo a nej atrakcí byl skákací
hrad pro děti a bludiště.
Iva Hermanová- II.C oddělení

Nabídka aktivizací v říjnu
I.A oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Středa 4.10.

Bingo

Středa 11.10.

Koření (jeho využití v kuchyni, zapojení čichu, zraku…)

Čtvrtek 19.10. Jablečné posezení (příprava jablečného kompotu)
Středa 25.10.

Reminiscenční sezení na téma zelenina

I.B oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Čtvrtek 12.10.

Výtvarné tvoření – „V barvách podzimu“
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Středa 18.10.

Terapeutické vaření – příprava jednohubek- od 10:00

Úterý 24.10.

Výlet do cukrárny v Otnicích

II.C oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Úterý 10.10.

Vykreslování mandal

Úterý 17.10.

Cvičení s míči

Středa 25.10.

Dušičky – vzpomínání na zemřelé

Každé úterý, středa, čtvrtek od 13:00 – čtení na přání – Kája Mařík
Vycházky do parku podle počasí.

Nabídka celodomovních aktivit v říjnu

lllednuprosinppropprosincikvětnu

Čtvrtek 5.10. KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA

od 10:00 hodin na odděleních

Pátek 6.10.

ZPÍVÁNKY

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pátek 6.10.

UNIVERZITA 3 VĚKU – DOMOV U FRANTIŠKA
odjezd v 8:30 hodin od vrátnice

Sobota 7.10. – neděle 8.10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍTÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
od 9:00 -16:00 hodin
Pondělí 9.10. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
od 10:00 hodin na I.A oddělení
Čtvrtek 12.10. KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA
7

od 10:00 hodin na odděleních

Pátek 13.10.

ZPÍVÁNKY

Pátek 13.10.

UNIVERZITA 3 VĚKU – DOMOV U FRANTIŠKA
odjezd v 8:30 hodin od vrátnice

od 10:00 hodin na I.A oddělení

Středa 18.10. POSEZENÍ S PÍSNIČKOU KE DNI SENIORŮ –
VYSTOUPÍ BLOŇDÁCI Z OTNIC-OBČERSTVENÍ
od 13:30 hodin v jídelně
Čtvrtek 19.10. KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA
Pátek 20.10.

ZPÍVÁNKY

od 10:00 hodin na odděleních
od 10:00 hodin na I. A oddělení

UNIVERZITA 3 VĚKU – DOMOV U FRANTIŠKA
odjezd v 8:30 hodin od vrátnice
Sobota 21.10. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
od 10:00 hodin ve společenské místnosti
Pátek 20.10.

Pondělí 23.10. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
Čtvrtek 26.10. KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA
Čtvrtek 26.10. PRODEJ OBLEČENÍ

od 10:00 hodin na I.A oddělení
od 10:00 hodin na odděleních
od 9:00 hodin v kantýně

Pátek 27.10.

ZPÍVÁNKY

Pátek 27.10.

UNIVERZITA 3 VĚKU – DOMOV U FRANTIŠKA
odjezd v 8:30 hodin od vrátnice

od 10:00 hodin na I.A oddělení

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity
z organizačních důvodů.
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V měsíci říjnu slaví své narozeniny
Bímová Marie
Drahovzalová Helena
Gbelcová Marie
Chalupová Jiřina
Oppl Jaroslav

Naši zaměstnanci:
Baťková Leona
Fazekašová Ludmila
Fialová Zlata
Hofbauerová Drahomíra
Pikula Michal

Blahopřejeme!
Hrajeme si se slovíčky
Vysvětlete význam těchto úsloví a rčení:
polykat andělíčky znamená……..

zmizet po anglicku…….

spustit bandurskou……

držet basu……

chovat v bavlnce….

je to na beton…..
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mohl by se svlékat za bičem…..

z bláta do louže…..

mluvit z cesty…..

natáhnout brka……

ušlapat někomu cestu……
Z knihy Jitky Suché pro Vás vybrala

Helena Procházková
pracovnice II.C oddělení

Mezigenerační den – Byla vojna byla
Domov pro seniory Sokolnice p. o. ve spolupráci s Jihomoravským
krajem, MPSV, Acaballado, Mohyla míru-Austerlitz o.p.s.,
městem Újezd u Brna, obcí Sokolnice, Rodinným centrem
Sokolnice a Rádiem Petrov uspořádal v sobotu dne 16.9.2017
„Mezigenerační den“ za účelem setkávání všech generací a poznávání
regionální kultury.
Při společném setkání proběhlo soutěžní dopoledne pro děti, jejich
rodiče a prarodiče se zaměřením na poznávání historie v našem
regionu, a to zábavnou formou. Byly připraveny společné aktivity
s cílem nalezení ztraceného pokladu ruských kozáků z Bitvy tří císařů.
Program soutěže byl zahájen v 10.00 hodin na Mohyle míru
prohlídkou části expozice za účasti francouzských dragounů, kteří
doprovodili rodiny s dětmi do zámeckého parku v Sokolnicích. Již
cestou začali účastníci plnit připravené úkoly. Prvním z nich bylo na
místě palpostů francouzského dělostřelectva u zámecké zdi poznávání
uniforem jednotlivých vojsk. Na louce u Zlatého potoka byl druhý
10

soutěžní bod – střelba lukem na terč. V altánu zámecké zahrady
nalezly děti třetí soutěžní bod, kde bylo úkolem složit puzzle
památníku Mohyly míru. Následně soutěžící rodiny pokračovaly ke
čtvrtému úkolu, kde měli za úkol poznat, předměty, které patří do
vojenské torny. U Hájenky, kde se nachází ve zdi originální dělová
koule z bitvy, nalezly děti další, již páté stanoviště, kde byl úkolem
hod do dálky dělovou koulí. Následoval další soutěžní bod číslo šest –
hledání rozsypaných mincí v trávě zámeckého parku. Po nasbírání pěti
mincí získal soutěžící právo projít labyrintem k historickému
vojenskému ležení, kde byla umístěna velká truhlice se zlatým
kozáckým pokladem.
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K vidění byla také spousta atrakcí, jako polní vojenská kuchyně, polní
lazaret, fotokoutek s vojákem, skákací hrad, labyrint, projížďky na
ponících a spousta další zábavy. Součástí dne byla komentovaná
ukázka výcviku jezdectva, napoleonských uniforem a vystoupení
mužáckých souborů z Žatčan a z Otnic.
Příjemnou atmosféru navzdory deštivému počasí dotvářely stánky
s občerstvením, grilovanými klobásami, pivem, burčákem. trdelníky,
perníkem a s cukrovinkami pro děti. Naše velké poděkování patří
všem

spolupořadatelům,

zejména

ženám

z Rodinného

centra

Sokolnice, které po celý den pomáhaly na jednotlivých stanovištích.
MVDr. Petr Nováček
ředitel DpS Sokolnice, p.o.

Umístění v domově
Eva Kalhousová: Jediným kritériem pro umístění v domově je
naléhavost
12. 6. 2017

Společnost se bude muset přeorientovat-šedesátiletý člověk není
starý. „Je třeba neříkat lidem v 64 letech, že musejí do důchodu, a
mluvit o nich jako o důchodcích. Ale naopak zdůrazňovat, že si
vážíme jejich zkušeností, že mohou pracovat a pak i stáří bude
kvalitnější,“ zdůrazňuje ředitelka pražského Domova pro seniory
Elišky Purkyňové Eva Kalhousová.
Jakým způsobem si mají lidé žádat o místo v domově pro seniory?
Každý domov postupuje trochu jinak. Na internetových stránkách
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žadatelé většinou najdou žádost, a v ní uvedou své nacionále, dodají
lékařskou zprávu a odešlou do vybraného zařízení. Mohou si jich
vybrat víc. Z domova jim odepíší, jaký je další postup. Například
žádost již projednala komise s verdiktem, že žadatel splnil podmínky,
ale není místo. Anebo uchazečovi odpovědí, že jeho situace je tak
naléhává, že rádi pomohou. Nerozhoduje žádný pořadník, jak se lidé
mylně domnívají, ale naléhavost, tedy sociální a zdravotní důvody.
Rozhodují o umístění v domově ještě další podmínky?
Ze zákona je to 65 let, každé zařízení si může určit ještě vlastní
podmínky pro přijetí. V našem domově máme i službu domov se
zvláštním režimem, která je určena například lidem se stařeckou
demencí, ale nemůžeme již přijímat třeba nemocné s pokročilou
Alzheimerovou chorobou, protože neumíme péči o ně poskytnout.
Poté, co obdržíme žádost, proběhne jednání schvalovací komise, která
posoudí naléhavost situace podle lékařské zprávy a dotazníkového
šetření, mapujícího sociální situaci žadatele. Před samotným nástupem
klienta chodíme na sociální šetření za žadatelem domů nebo do
nemocnice. A na místě poznáme, jestli naší péči opravdu naléhavě
potřebuje a jestli mu umíme poskytnout odpovídající službu.
Jaké jsou sociální důvody pro přijetí?
Například paní ovdověla, zůstala sama, těžko se pohybuje, chodí sice
za ní domácí péče, ale už to nestačí. Paní třeba v noci spadne a těžko
se dovolává pomoci. Potom je potřeba, aby někdo z jejích blízkých
požádal o naši službu. V těchto případech jsme schopni rychle vyjít
vstříc. Naléhavost určují většinou právě pády či strach z osamění.
Takže vlastně podmínky pro přijetí do domova nejsou nikde
centrálně zadány, rozhoduje naléhavost a vybavenost domova,
jestli může nabídnout odpovídající péči?
Ano, pokud není domov registrován jako nestátní zdravotnické
zařízení, nemůže poskytovat zdravotní péči. Laicky řečeno, například
u nás nemůžeme podávat infuze a nabízet nic, co vyžaduje 24
hodinovou přítomnost lékaře. K nám totiž chodí lékařka dvakrát
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týdně, a pokud se vyskytne náhlý zdravotní problém, voláme
záchranku. Domovy, tedy sociální zařízení, poskytují většinou pomoc
při hygieně, s jídlem, částečnou rehabilitaci, ale hlavně sociální
prostředí, aby člověk nebyl sám.
Kolik stojí pobyt v domově na měsíc?
V zemi již existuje hodně typů zařízení – soukromá, státní, obecní a
podle toho se liší i ceny služeb. Ale doby, kdy klientům zbylo hodně
z důchodu, už jsou pryč. V našem zařízení postačí důchod a příspěvek
na péči. Ze zákona přitom musíme klientovi nechat 15 procent
z důchodu. Pak se ještě doplácí za nadstandardní služby, jako je
kadeřnictví, holičství, pedikúra apod. V soukromých zařízeních se
ceny pohybují od 30 výše.
Získá místo v domově pro seniory i člověk, který je bez
prostředků i příbuzenstva a má velmi nízký důchod?
V takových případech žádáme zřizovatele o pomoc a není problém
pomoci. Myslím si, že právě pro tuto skupinu lidí by měly být
vyhrazeny státní či obecní domovy a lidé, kteří mají naspořeno, by
měli jít do soukromých domovů. Bylo by to spravedlivější, ale zatím
to tak není. I tady u nás jsou lidé, kteří mají dostatek hotovosti, a
naproti tomu další na místo čekají, protože na soukromé domovy
prostě nemají.
Co byste poradila lidem, kteří prodělají úraz, mrtvičku a
zůstanou ležet i poté, co absolvovali pobyt v nemocnici. Mohou
sice být až tři měsíce v léčebně pro dlouhodobě nemocné, ale co
když se za tu dobu nestihnou zrehabilitovat?
Tady jste narazila na problém, který řešíme dnes a denně. Nemocnice
by měly mít sociální lůžka, ale nemívají je. Většinou se tyto situace
řeší tak, že si nemocnice tyto pacienty nechávají, dokud jsou přítomny
zdravotní důvody. A sociální pracovnice v nemocnicích pro ně zoufale
shánějí lůžko v pobytovém zařízení. Problém ale je, pokud klient
potřebuje intenzivnější rehabilitaci. To my například neumíme
poskytnout. Navíc zdravotní pojišťovny tuto službu špatně proplácejí,
a proto je také v zemi málo odborného personálu, který umí
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rehabilitaci poskytnout. Jde o velkou potíž, na niž se těžko hledá
recept.
Je nějaká instituce, která musí těmto lidem nebo jejich příbuzným
pomoci anebo alespoň poradit?
V LDN jsou sociální pracovnice, které se snaží těmto lidem hledat
lůžko. Je to i lidský problém, protože tito lidé by už nemuseli být
v nemocnici, ale mohli by být v sociálním zařízení, kde bývá
přívětivější prostředí, ve dvoulůžkových nebo jednolůžkových
pokojích, a mohli by kvalitněji žít. Ale takových míst je málo.
Je utopie myslet si, že kvalitní rehabilitace by některým z nich
umožnila, aby se vrátili domů?
Nejsem lékař, ale myslím, že ano. Záleží na tom, jaké je postižení.
Speciálně například po mozkové mrtvici, pokud nastane rehabilitace
okamžitě, je velká šance. Na druhou stranu, rehabilitace není
všespasitelná. Příbuzní našich klientů ji často žádají a my jim
vysvětlujeme, že čas jejich rodičů se již naplňuje a už třeba takovou
péči nechtějí. To je hodně důležité – jestli aktivně chtějí rehabilitovat
anebo jestli by rehabilitaci zvládli fyziologicky. Nejsme Lourdy, ale
chceme našim klientům nabídnout kvalitnější život a pocit bezpečí.
Často jde spíš o to, aby se lidem dostalo povzbuzení, porozumění,
pohlazení.
Nemohoucím ze dne na den se ale může stát i mladý člověk. Je
v těchto případech vyřešeno, jaké má možnosti?
Ne, to je velký problém. Například nedávno jsme měli žádost od
pětačtyřicetiletého člověka, který přišel o všechny končetiny
v kolenních a loketních kloubech. V tento okamžik všichni napínáme
síly, a nakonec se řešení najde. Je řada organizací, které aspoň umějí
poradit a je třeba hledat na internetu a nepropadat panice.
Lze se na stav křehkosti, někdy až nemohoucnosti, připravit
dopředu, dokud je člověk ještě jura?
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To nejde. Najednou se vám něco stane, jdete po chodníku a narazí do
vás motorka. Je důležité ale ubezpečit se, že pomoc lze najít. Trochu
se zajímat, otevřít si počítač a hledat, jaké jsou možnosti. Není toho
málo. Ale připravit se nelze.
Takže nemá smysl v 61 letech zavolat do domova a dopředu si tam
rezervovat místo?
To nemá. Vždy vysvětluji lidem, že nejsme mateřská školka. Myslím
si ale, že by měl fungovat jiný systém. Měly by fungovat instituce,
která by nabízely lidem spoření výměnou za to, že jim zajistí péči, až
přijde taková potřeba. Člověk by si vybral domov, kde se mu líbí, a
tam by si vkládal peníze. Pak by věděl, že se o něj někdo postará. To
je ale věc soukromého sektoru. Stát by si měl konečně říci, kolik stojí
péče o křehké občany, a uvědomit si, že lidé, kteří v sociálních
službách pracují, mají být adekvátně zaplaceni. Je hrozné, že někteří
naši zaměstnanci mají druhý pracovní poměr. A soukromý sektor pak
musí dostat od státu zelenou, a ne být sešněrovaný řadou regulí.
Kdy se rozhodovat mezi domovem pro seniory, domovem
s pečovatelskou službou a kdy je třeba obrátit se spíš na hospic?
Domov s pečovatelskou službou je byt, kde máte zajištěny některé
služby, jako třeba obědy, úklid, doprovod k lékaři. Je určen
samostatným lidem a je poměrně drahý. Jakmile lidé přestávají být
soběstační, obrací se na domov pro seniory, kde se poskytuje
24hodinová služba. Tuto péči si lze vyzkoušet i na přechodnou dobu,
když například rodina jede na dovolenou. Pro tyto případy máme
registrovanou odlehčovací službu, která je na tyto krátkodobé pobyty
zaměřena. Hospic je přechod mezi závažnou nemocí a důstojným
odchodem. Takovou službu jsou některé domovy pro seniory schopny
poskytovat také, pokud klienti nepotřebují lékařskou péči.
Mohou si lidé vzít s sebou do domova osobní věci kromě oblečení?
Záleží na velikosti pokoje. Většinou mohou, ale spíš menší jako
obrázek nebo třeba křesílko. Postele chceme naše, protože jsou
polohovací. Největší problém je s domácími mazlíčky. Ti se většinou
nepřijímají. Ale na návštěvu s rodinou přijít mohou.
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V poslední době se objevilo hodně zpráv o podvodných domovech,
které své klienty spíš týraly, než že by o ně pečovaly. Jak poznat
dobrý domov na první pohled?
Zařízení sociálních služeb musí mít registraci od státu. Tyto podivné
domovy jsou jen ubytovací zařízení. Klienti v nich podepisují jen
nájemní smlouvu na ubytování a nic víc. Většinou v nich skončí lidé,
jejichž rodinám je jejich osud lhostejný. Při hledání seriózního
domova je třeba se ptát, kolik v něm pracuje pečovatelek, jaké služby
poskytuje, přijít na návštěvu a zjistit, jaká je v něm hygiena.
S registrovaným domovem pak klienti podepisují smlouvu o
poskytování služeb, v níž je specifikováno, na jaké mají nárok a které
služby jsou nadstandardní.
Převzala z internetu:

Mgr. Eva Stiborová

Stalo se 10.10. před 55 lety
Letadlo OK 306 zvládá první část trasy Bratislava-Košice-Bratislava.
Po přestávce nastupuje posádka a cestující k druhé části letu do Brna.
V 8,34m odstartuje kapitán A.G. se svým iljušinem IL-14 trasu přes
Břeclav do Brna. Spojení s Brnem je bez problémů, dispečer jim
povolí klesání a vydá příkaz, aby hlásili přelet majáku TB, Která se
nachází 4 km před prahem brněnské dráhy. Mezitím chtějí přistávat i
linky 309 a 046. Žádost, aby kapitán linky 306 udal polohu, není
vyslyšena. OK-306 neodpovídá.
Dispečer se v té chvíli zachová profesionálně a upřednostňuje přistání
mlčící linky 306. Linku 309 nechává kroužit ve výšce 500 m nad
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letištěm a lince 046 zakáže přístup k letišti. Linka 306 už měla dávno
přistát, vzpomíná dispečer. V 9,07 volají vojáci:…hlásíme vám
havárii letadla blízko majáku. Vzápětí slyší zprávu z kabiny letadla
309, které krouží nad domy mé staniční a mého kamaráda:“ Havárie
letadla mezi obcemi Hostěrádky a Újezd“. V ten okamžik už nelze
pochybovat. Vyšetřování ukáže, že za nehodu je zodpovědný kapitán.
Nedodržel totiž ani výšku ani kurz. Letadlo v rychlosti 200 km narazí
křídlem do kopců mezi oběma obcemi, zřítí se na zem a hoří..Zahyne
38 cestujících a 4 členové posádky.
Vyšetřování neodhalí žádné technické nedostatky. To potvrdil také
palubní mechanik J.H. který jediný z posádky pád přežil. Připustí, že
byla hustá mlha. Hlavní příčinou však byl podle expertů

špatný

postup kapitána. Tuto nehodu tehdy přežilo 28 pasažérů a 1 člen
posádky.
Dr. František Mahovský, klient 2 E oddělení

Otec Martin
Byl to chlapec jménem Martin, který vyrůstal v přepychovém
prostředí. Jeho otec Martin byl osobním sekretářem Adolfa Hitlerajeho pravá ruka a spolupůsobitel na hříších svého vůdce. Poslední
okamžiky života svého otce viděl v Berlíně, kdy unikal před výstřely
ruských samopalů-kalašnikovů. Po válce byl zatčen a dán do adopce
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jednomu bavorskému sedlákovi. Tam poznal, že životní hodnoty
mohou být jiné než hodnoty jeho otce. Postupně vystudoval
gymnázium, a dokonce i vysokou školu.
Chtěl původně působit v Německu, ale jeho příjmení BORMAN mu
to znemožňovalo. Odešel tedy do Afriky a tam začal šířit Evangelium.
Stal se z něho oblíbený misionář. Později se setkal s americkým
novinářem, který se ho ptal, co soudí o svém otci. Mladý Martin
prohlásil, že by ho měli popravit za to, co prováděl jiným lidem.
Stal se jedním z nejschopnějších misionářů v Africe. Přednášel tam
domorodcům základy evangelia o Ježíši Kristu. Tím, jak se domníval,
alespoň částečně odčinil hříchy svého otce. Říká se, že "Jablko nepadá
daleko od stromu", či hruběji řečeno "Jaká matka taká Katka". On
však prokázal nesprávnost těchto názorů. Sloužil Ježíši Kristu dlouhá
desetiletí a jistě jednou uslyšel Kristovo pozvání: "Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte a já dám odpočinutí vašim duším. "
Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH, klient II.D oddělení

Pravda
Přej každému dobro a ono bude bydlet u tvých dveří.
Neptej se, co ti svět může dát,
ale co ty můžeš dát druhým.
Kdo se nenaučí dávat a rád by jen dostával,
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nebude nikdy bohatý a šťastný.
Anna Konečná, klientka II.F oddělení

Ze zdravotnického úseku
Pracovně lékařské prohlídky
Informace k lékařským prohlídkám v našem zařízení :
Prohlídky objednává zaměstnavatel: Domov pro seniory
Sokolnice p.o. u smluvního lékaře MUDr. Petra Sovadiny .
Druh prohlídek: I. -vstupní
-periodická
II. -mimořádná
III.-výstupní
- následná
Postup:
1. Před nástupem do zaměstnání si nechá žadatel o zaměstnání
vystavit výpis z lékařské dokumentace od praktického lékaře a
dostaví se na personální oddělení, kde mu bude vystaven
formulář žádosti k vstupní prohlídce.
2. S touto žádostí a výpisem od praktického lékaře navštíví
smluvního lékaře Domova pro seniory Sokolnice v předem
stanoveném termínu.
3. Smluvní lékař provede vstupní prohlídku dle pracovního
zařazení a pracovní náplně (anamnéza, pracovní anamnéza,
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subjektivní obtíže, cílené dotazy, komplexní fyzikální vyšetření,
orientační vyšetření zraku, sluchu, kůže, základní vyšetření
moči).
Dle potřeby si může vyžádat zprávu od odborného lékaře.
Po ukončení potvrdí způsobilost-nezpůsobilost k výkonu zaměstnání
do přineseného formuláře. Zaměstnanec stvrdí svým podpisem
seznámení se s posudkem a formulář odevzdá personální pracovnici.
Stejným způsobem budou probíhat i prohlídky periodické, termín
bude sdělen s dostatečným předstihem zaměstnanci. Ten seznámení se
s termínem prohlídky potvrdí svým podpisem na předloženém
formuláři. K periodické prohlídce již není nutný výpis od praktického
lékaře.
Upozornění:
Pokud zaměstnanec nevyslyší výzvu personální pracovnice,
nevyzvedne si formulář žádosti k periodické ( či jiné prohlídce) a
neabsolvuje pracovně-lékařskou prohlídku v řádném termínu,
nesplňuje podmínku pro výkon zaměstnání a svým jednáním
porušuje pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem
Na základě této skutečnosti může být pracovní poměr ukončen.
Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku
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Významné osobnosti Brněnska
Zdeněk JUNÁK-herec, dabér, rozhlasový moderátor. Není sice
rodákem brněnska, ale je známým brněnským hercem. Narodil se před
téměř 66 ti lety na Mikuláše – 6.12.1951 v Kroměříži. Kladný vztah
k divadlu získal již v dětství, protože jeho otec byl členem
ochotnického spolku v Kelčanech. Také malý Zdeněk si zahrál
několik dětských rolí, takže nebylo divu, že po maturitě na Gymnáziu
v Uherském Hradišti složil úspěšně zkoušky na JAMU. Vybral si
neobvyklou a v roce 1970 novou katedru syntetických žánrů. Po
absolvování čtyřletého studia v roce 1974 začal své angažmá na
prknech Divadla pracujících ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Po roce
působení se přestěhoval do Brna, do Státního divadla a od roku 1992
je členem Městského divadla v Brně. Měli jsme a máme možnost jej
vidět v těchto dílech: ,,Sluha dvou pánů“, ,,Charleyova teta“, ,,Hello
Dolly“, ,,Brouk v hlavě“, ,,Zkrocení zlé ženy“, ,,Funy Girl“ a mnoha
dalších. Z televizní tvorby mne jako první napadá četník Ambrož
v seriálu „Četnické humoresky“, ale také v několika rolích různých
pohádek natočených brněnskou televizí. Například „Jak se Kuba stal
mlynářem“ aj. Mohli jsme jej také vidět v seriálu ,,Vinaři“, ,,Černí
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baroni“, ,,Kriminálka Anděl“, ,,Hříšní lidé města brněnského“ aj.

Za roli Arama Beera v Koločavě byl nominován na Cenu Thálie.
O jeho osobním životě se mi toho moc zjistit nepodařilo. Pouze víme,
že je ženatý – jeho manželka se jmenuje Irena a vychovali spolu dceru
Zuzanu, díky ní jsou už také prarodiče.
Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku
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Pojdˇte s námi luštit sudoku!

Zdroje:
www.pixabay.com

https://www.i60.cz/clanek/detail/17415/eva-kalhousova-jedinym-kriteriem-pro-umisteni-vdomove-je-nalehavost

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 30.10.2017. Své příspěvky
zasílejte v elektronické podobě na email stiborova@ddsokolnice.cz
Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová, Věra Mrkvicová,
Helena Procházková.
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