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Informace z domova

Přehled akcí realizovaných v 2. pololetí 2016
V rámci technicko-organizačního zabezpečení
technické úpravy v návaznosti na RP 2013-2016:

organizace provedla tyto

- byla zrealizována dodávka „Herní sestavy – dětského hřiště v areálu DPS
Sokolnice“ která navazuje na terapeutickou zahradu, a to za pomocí investiční
dotace obce Sokolnice včetně nutných stavebních úprav
- byla zrealizována dodávka „Myčky podložních mís“ pro 1. oddělení (původní
2.oddělení)
- bylo dokončeno vybudování sportovně – relaxačního areálu v terapeutické
zahradě z grantového řízení ČEZ „Oranžové hřiště“ se spoluúčastí obce
Sokolnice. Slavností otevření proběhlo 20.07.2016. Celá akce byla ukončena
zasláním závěrečných hlášení donátorům.
- probíhá ve spolupráci se společností CEJIZA realizace nové kioskové
trafostanice
- byly dokončeny opravy sítí IT systému s rozdělením na klientskou síť a
profesionální síť personální a zahájena servisní činnost společnosti OMEGA24.
- byla dokončena a předána projektová dokumentace „Rekonstrukce
hospodářských prostor Hájenky“
- byla zadána, dokončena a předána „Projektová dokumentace kotelny hlavní
budovy zámku“ a k ní navazující „ Projektová dokumentace rekonstrukce
náhradního zdroje“
- byla zadána, dokončena a předána dokumentace pro zadání stavby na akci
„Vybudování zázemí pro technický úsek“
- byla zadána, dokončena a předána „Projektová dokumentace rekonstrukce
elektroinstalace v kuchyni“, která řeší rekonstrukci havarijního stavu
- obnova a modernizace technického zařízení:
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kuchyně (dodána nová statická elektrická trojpec a provedena
oprava ovládání VZT )
II. byla provedena klimatizace serverovny
III. byly dodána nová klientská lůžka od firmy LINET
IV. byly dodány nové matrace do postelí a evakuační podložky
V. byla dokončena rekonstrukce webových stránek domova
VI. do prádelny byl dodán a instalován dávkovací systém pracího
prostředku a proplachovací soustava
- opravy a údržba staveb a budov:
I.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

byla provedena oprava osvětlení v technických prostorách a
kancelářích
byla provedena oprava přívodního kabelu pro fontánu na nádvoří
byla provedena oprava vstupní branky do Terapeutické zahrady
byla provedena oprava podlahy sklepa sekce B
byla provedena oprava vjezdu do sadu
byla provedena oprava místnosti nad společenskou místností pro
archiv
byly provedeny po dohodě s NPÚ sanační práce – osekání štítů na
stodole objektu Hájenky
byla provedena oprava „Márnice“
byla provedena oprava výtahu na nádvoří
byla provedena oprava havarijního stavu elektroinstalace ve sklepě
pod sekcí „B“
bylo provedeno odvodnění mlatové cesty na Hájenku
byly dokončeny malířské práce ve vybraných prostorách
Milan Kulich
vedoucí technicko-provozního úseku

Poděkování zaměstnancům
Vážené klientky, milé kolegyně,
dovolte mi, abych Vám všem, jak uživatelkám našich sociálních služeb, tak i
všem našim zaměstnankyním popřál u příležitosti Mezinárodního dne žen pevné
zdraví, úsměv ve tváři a spokojený život v kruhu svých blízkých.
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Jménem nás, mužů, děkuji kolegyním za to, jak zvládají svoji těžkou a
náročnou práci a současně pečují o své děti a rodiny. Milé ženy, přeji Vám
hodně sil ve zvládání Vaší nelehké životní role.
MVDr. Petr Nováček
ředitel domova

Ohlédnutí za únorem
Co se událo v měsíci únoru na I. A oddělení?
Únor prolétl našim životem rychleji než Rychlonožka z Rychlých
šípů. Konečně jsme mohli vítat návštěvy na našich odděleních. A svět
se pro některé z nás stal tedy veselejším. Na našem oddělení se
neudálo nic neobvyklého. Nadále jsme pokračovali v již nastaveném
režimu. Jen teploty trochu klesly na přijatelnou únosnou mez. A tak se
naše tělo začalo pomalu chystat na příchod jara.
Přidávám tedy pár rad za měsíc únor:
1. Nezkoušejte shodit nahromaděný tuk. Sice se blíží sezóna
plavek, ale po této sezoně opět budeme potřebovat, aby naše
vnitřnosti něco hřálo a svaly to samy nezvládnou.
2. Novoroční předsevzetí s konečnou platností hoďte do koše.
Jakékoli snahy o lepší životní styl, hubnutí a sportování může
vést k frustraci. Což vede k zhoršení zdravotního stavu a slabším
pracovním výkonům.
3. Za jakýchkoli situací se snažte vyloudit na své tváři úsměv. Sice
úsměv nevyřeší všechny vaše problémy, ale může potěšit a
povzbudit lidi pohybující se kolem vaší aury.
Naděžda Krošláková, Dis.- 1.A oddělení
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Co se událo v měsíci únoru na I.B oddělení?
Než jsme se nadály, přehoupnul se nejkratší měsíc v roce. V únoru
jsme si krátily dlouhé chvilky čtením našeho oblíbeného Káji Maříka.
Konečně se nám podařilo dočíst poslední sedmý díl. Klientky si
povzdechly, že jim bude po jeho příbězích smutno, ovšem ihned do
příštího dne se dohodly, co budeme číst dál. Vybraly si svoji
oblíbenou autorku Vlastu Javořickou. Také jsme si provětraly
hlavičky tréninkem paměti. Aby nám nezahálely ruce a popohnaly
jsme jaro k nám, pustily jsme se do vykreslování květinových motivů.
Klientkám se jejich práce velice povedla a byly s ní spokojené.
Už se společně těšíme, co nám březen nadělí a jestli se brzo dočkáme
milovaného jara.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení
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Co se událo v měsíci únoru na II.C oddělení?
V měsíci únoru opět mrzlo, ale už to nebylo tak silné jak v lednu.
Koncem měsíce se rozpustil sníh a na nádvoří, před pokojem paní
Gajdošové a paní Čundové vykoukly první sněženky. Jaro se konečně
blíží.
Oddělení jsme si vyzdobily obrázky s plesovou tématikou a vyrobily
jsme si kytky. Ty jsme si zavěsily na světelnou síť v jídelně. Čtením
Káji Maříka prožíváme jeho dobrodružství spolu se Zdeňou a
Lávíčkem. Hodně se u toho nasmějeme.
Konečně odezněly chřipky a povolily se návštěvy. Hodně klientům už
bylo smutno po jejích blízkých, a tak z toho měli obrovskou radost.

Iva Hermanová- II.C oddělení
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Nabídka aktivizací v březnu
I.A oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Středa 8.3.

Oslava MDŽ – příprava chlebíčků, poslech hudby

Čtvrtek 16.3.

Jarní tvoření

Středa 22.3.

Kuželky

Čtvrtek 30.3.

Trénink kognitivních funkcí

I.B oddělení
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
Čtvrtek 9.3.

Tvoření z keramiky - od 10:00

Pátek 10.3.

Hity našeho mládí – Chladil a Simonová – poslech hudby a
posezení u kávy – od 10:00

Čtvrtek 23.3. Terapeutické pečení – od 10:00
Pátek 24.3.

Filmové promítání – film na přání – od 10:00
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II.C oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Čtvrtek 2.3.

Procvičování jemné motoriky

Čtvrtek 9.3.

Stolní hry – Člověče, nezlob se

Čtvrtek 16.3. Vybarvujeme mandaly
Čtvrtek 23.3. Posezení u poháru zmrzliny
Čtvrtek 30.3. Vzpomínáme na Velikonoce našeho mládí

Nabídka celodomovních aktivit v březnu
Čtvrtek 2.3.

lllednuprosinppropprosincikvětnu
PRODEJ OBLEČENÍ

od 9,00 hodin v kantýně

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pátek 3.3.

ZPÍVÁNKY

Čtvrtek 8.3.

PŘÁNÍ K MDŽ

Pátek 10.3.

ZPÍVÁNKY

Pondělí 13.3.

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I.Aa II.C oddělení

Pátek 17.3.

ZPÍVÁNKY

Sobota 18.3.

ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ MACHÁČKOVÝCH
od 9:00 hodin ve společenské místnosti
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA - KUBA
od 10:00 hodin na I.B oddělení

Středa 22.3.

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

od 10:00 hodin na I. A oddělení
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Pátek 24.3.

ZPÍVÁNKY

Pondělí 27.3.

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I.A a II.C oddělení

Čtvrtek 30.3.

JARNÍ ÚKLID PARKU VE SPOLUPRÁCI S ZŠ
od 9:00 hodinv parku
ZPÍVÁNKY
od 10:00 hodin na I.A oddělení

Pátek 31.3.

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity
z organizačních důvodů.

V měsíci březnu slaví své narozeniny
Hlavinková Františka
Homolka Václav
Janíčková Marie
Konečná Anna
Králová Marie
Lexová Drahoslava
Nedorostková Květoslava
Netolická Oldřiška
Novotná Květoslava
Strýčková Jaroslava
Šikutová Mária
Šimečková Drahomíra
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Naši zaměstnanci:
Floriánová Blanka
Kotulanová Dana
Kulich Milan
Kuklová Vladislava
Mrkvicová Věra
Načiňáková Marie
Navrátilová Věra
Nováček petr
Ustohal Přemysl
Vondálová Miluška

Blahopřejeme!
Vítejte mezi námi!
Bugnerová Marie

I.B oddělení

Kachlíková Josefa

II.C oddělení

Kachlířová Antonie

I.B oddělení

Slavíková Jaroslava

I.B oddělení

Vrátníček Miroslav

I.A oddělení

Hrajeme si se slovíčky
Doplňte druhou dvojici:
dršťková a polévka, hovězí a …

kuchař a jídlo, spisovatel a…

země a glóbus, originál a …

býk a kráva, beran a …

Boží hod a prosinec, Den matek a …rybičky a akvárium, papoušek a ..
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invalida a vozík, kosmonaut a … zrychlování a brzdění, zapalování a..
ruchadlo a Veverkovi, žárovka a…

teplota a stupeň, vzdálenost a….

Česká republika a Praha, Rusko a…

Malta a ostrov, Afrika a ….

fialka a rostlina, lev a …

strom a les, tráva a …

loď a moře, auto a …

člověk a savec, kapr a …

sešit a papír, stůl a …

továrna a výroba, obchod a …

Tuto hru si můžete zahrát také v duchu pro sebe a překvapit sami sebe,
na co všechno si vzpomenete.
Helena Procházková
pracovnice II.C oddělení

MDŽ trochu jinak
V roce 1908 zaplavily newyorské ulice švadleny demonstrující za
vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a volební právo.
Svátek připadající na 8. března je plný emocí, ne vždy však těch
pozitivních. Svátek žen není jen oslavou ženské krásy, inspirací
básníků, ale také symbolů vyšších ideí a mateřství.
Ženy vždy bojovaly o své místo v mužském světě, vedly ženské
války, zakládaly ženské spolky, nechtěly být utlačované, nechtěly být
posluhovačkami. Chtěly mít stejná práva, úctu a příležitosti jako muži.
Když v tom roce 1908 měly tyto požadavky, většina z nich dosáhla
jen propuštění. O rok později pod vedením mladé Lemlichové byly
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protesty ještě větší. Do stávky vyšlo na 20 000 žen a dívek a stávka
přinesly první úspěchy.
Situaci využila socialistická strana USA, která vyhlásila 28. únor
Národním dnem žen. Ten termín však nebyl konečný O rok později se
svátek slavil 19. března nejen v celých Spojených státech, ale i v
|Německu, Švýcarsku, Dánsku a v Rakousko-Uhersku. Demonstrace
se pak opakovaly každý rok a v roce 1913 se přidaly i ruské ženy.
8. březen se ustálil po I. světové válce jako připomínka pod heslem
„Chléb a mír“, které je také v Petrohradě. Situaci pak zneužili různí
ideologové k politickým útokům. Možná i proto členky francouzské
komunistické strany vypustily do světa tu myšlenku, aby se 8. březen
slavil jen na počest textilních dělnic v USA.
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Na závěr mi dovolte, abych Vás, ženy, které se o nás tak staráte, bez
kytičky a jménem svým pozdravil s myšlenkou nezapomínat na Vaše
předchůdkyně.
Dr. František Mahovský
klient IIC. oddělení

Příznaky Alzheimerovy choroby-pokračování
Stále jde o nemoc, kterou nikdo nedokáže vyléčit. Jak tedy léčba
probíhá? Do jaké míry lze zhoršování nemoci oddálit?
Ano, Alzheimerovu demenci nedokážeme vyléčit, ale to neznamená,
že nemůžeme dělat vůbec nic. V současné situaci umíme průběh
choroby podstatně zpomalit a zmírnit. Nejdůležitější je ovšem
opravdu časná diagnostika a časné zavedení léčby – potom se může
efekt plně projevit. Umíme ovlivnit poznávací funkce – podáním tzv.
blokátorů

cholinesterázy

zvýšíme

koncentraci

acetylcholinu

zpomalením jeho odbourávání, a tím se zlepší propojení mezi
jednotlivými mozkovými buňkami. Jsou k dispozici i léky ovlivňující
nervovou činnost i jinými mechanismy. Léčíme také doprovodné
příznaky, jako je v počátečních fázích deprese podáním antidepresiv,
v pozdějších fázích neklid, nespavost až spánkovou inverzi.
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Existuje nějaký orientační test pro laiky, podle kterého by se
čtenáři mohli otestovat, jaké je u nich riziko nemoci nebo jak je
na tom jejich paměť a zda by bylo vhodné se objednat na
vyšetření?
Existuje několik orientačních testů, které si mohou zájemci zkusit i
doma. Prvním a nejjednodušším je postupné odečítání čísla sedm od
stovky, které se má provést pětkrát za sebou (tedy 100 – 7 = 93, 93 – 7
= 86, 86 – 7 = 79 atd.). Výsledek by měl být samozřejmě šedesát pět.
První dva až tři odečty by měly být bez jakýchkoli problémů, pokud
se problém vyskytne, je to varovnou známkou.
Dalším jednoduchým testem je test kreslení hodin, kdy má
vyšetřovaný za úkol na papír s předkresleným kruhem dokreslit
kompletní hodiny, aby ukazovaly zadaný čas – nejčastěji se zadává
čas jedenáct hodin a deset minut, ale pro orientační vyšetření může být
i čas jiný. Podmínkou je, aby vyšetřovaný neměl na ruce svoje
hodinky, ani aby neviděl na hodiny v místnosti. Hodnotí se rozmístění
čísel po obvodu kruhu, umístění ručiček do středu, správnost času.
Bezplatné vyšetření paměti
Projekt Dny paměti byl zahájen v červnu 2008. Na vybraných
kontaktních místech si můžete nechat zdarma vyšetřit paměť. Protože
právě problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu
chorobu.
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Kde je možné nechat si bezplatně vyšetřit paměť?
Vyšetření probíhají ve vybraných kontaktních místech. Vyšetření
paměti probíhá na základě telefonické objednávky v konkrétním
kontaktním místě.
Co se děje po vyšetření?
Paměť vyšetří proškolení spolupracovníci pomocí sady testů.
Vyplnění dotazníků trvá přibližně hodinu (může trvat ale i výrazně
déle). Výsledky testu ukážou, zda jsou problémy s pamětí závažné a
zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Pokud ano, je třeba
podstoupit odborné vyšetření u neurologa, psychiatra anebo geriatra,
který pomocí dalších testů zjistí, co je příčinou poruchy paměti a
případně zahájí vhodnou léčbu. Kontakty na lékaře získáte po
vyšetření v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti.
Zdroj: Česká alzheimerovská společnost

Jaké jsou novinky v oblasti vědy a výzkumu, co se týká
problematiky Alzheimerovy choroby?
Největší pozornost se samozřejmě upírá na dvě základní oblasti – na
příčinu vzniku Alzheimerovy demence se záměrem předejít chorobě a
dále na co nejúčinnější léčbu. Zde byly velké naděje vkládány do
protilátek proti základní bílkovině způsobující poškození nervové
buňky – nerozpustnému amyloidu, ale zde zatím na opravdu převratný
objev teprve čekáme.
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Můžete se podělit o nějakou zajímavou zkušenost z praxe?
Jeden příklad z praxe ukazuje, že současná léčba je schopna proces
ztráty paměti účinně ovlivnit – pacientka ve věku osmdesáti dvou let
s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí byla před léčbou spíše
apatická, mechanicky vykonávala běžné denní aktivity, ale na nové
věci už nebyla schopna adekvátně reagovat. Mikrovlnnou troubu,
kterou rodina před několika měsíci zakoupila, aby usnadnila přípravu
stravy, dosud zcela ignorovala. Po několik dnech po zavedení léčby
demence si paní všimla, že v kuchyni je cosi nového a po několika
týdnech léčby demence se ji naučila i používat.
Kdy byste doporučila nemoc zkusit ještě zvládat v domácím
prostředí a za jakých okolností považujete za vhodné obrátit se na
odbornou pomoc v podobě pobytového zařízení?
Tato otázka je komplikovaná – záleží na počtu a schopnostech
pečovatelů a také samozřejmě na dostupnosti terénních služeb, tedy
zda nemocný bydlí ve městě nebo na venkově. Hranicí, kdy nemocný
už nemůže být bez trvalého dozoru, je ohrožení jeho vlastní
bezpečnosti – tedy vznik závažných poruch chování. Spolupracující a
kompaktní rodina je obvykle schopna i tuto situaci po dobu několika
měsíců i let zvládat, ale postupně vede zhoršující se stav k vyčerpání
sil pečujících. Potom tedy nastává doba nutnosti umístění nemocného
v pobytovém zařízení.
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Užitečné odkazy : Alzheimer a demence
•

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR www.spdn-cr.org

•

Česká psychiatrická společnost www.psychiatrie.cz

•

Česká alzheimerovská společnost www.alzheimer.cz

•

Alzheimercentrum www.alzheimercentrum.cz

•

Nadační fond Alzheimer www.alzheimernf.cz

O jaká pobytová zařízení se jedná?
Pro nemocné s pokročilou Alzheimerovou demencí jsou určena tzv.
zařízení se zvláštním režimem, která jsou stavebně i personálně
přizpůsobená péči o tento typ nemocných. Síť těchto zařízení se
rozšiřuje, obvykle se jedná o rozšíření kapacity již existujících
domovů pro seniory. Do budoucna je nutno očekávat další nárůst
poptávky po umístění nemocných v tomto typu zařízení.
Co byste čtenářům vzkázala?
Jako u všech chorob je u Alzheimerovy demence nejdůležitější
prevence a časný záchyt, proto cvičme svou paměť, cvičme paměť
i u našich seniorů, a pokud se objeví první známky poruch paměti,
nebojme se obrátit se na odborníka k podrobnější diagnostice, aby
bylo možno naplno využít možností, které poskytuje současný systém
léčby této choroby.
Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Veronika Řeháková 11. 10. 2016 0:00
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Význam pokání z pohledu Karla Čapka
pozdrav Miladě Horákové smysluplné práci
Slavný český spisovatel Karel Čapek v jedné povídce vypráví o muži,
kterého se někdo pokusil zastřelit. Muž potom přemýšlel, kdo by proti
němu mohl něco mít. Nikoho jsem nezabil, neokradl a o rodinu se
starám pořádně. Později však přemýšlí, jak to skutečně bylo a
poznává, kolika lidem na své životní cestě ublížil. A tu z něho spadla
samospravedlnost a viděl svůj život, jaký skutečně byl.
Karel

Čapek

v této

povídce

vlastně

zápasí

proti

hříchu

samospravedlnosti a pýše.
I my bychom potřebovali vzít třeba Desatero a projít jednotlivá
přikázán. Potom také poznáme, jak jsme se provinili prakticky proti
každému z těchto přikázání.
Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH
klient II.D oddělení

Modlitba Františka z Assisi
Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.
Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.
Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
Ať vědí, že se učím a že nic neumím.
18

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.
Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě pozměnil.
A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.
Ach, pane děkuji za všechno dobré i za to špatné,
ať poučím se ze svých chyb.
Nevím, jestli ty mě slyšíš a zda jsi vůbec tam,
ale děkuji, že já jsem tady a směju se dál.

Přebásnil Jan Skácel, zaslala paní Miroslava Mifková

Kamarádce
Kamarádko moje milá, přišla jsem ti přát,
vždyť máš dneska padesát.
Přeji zdraví, lásku.
Vždyť nám to naše mládí uteklo jako sen
a nám zbyla vzpomínka jen.
Bohužel, proti věku není léku.
Vzpomeň si na naše dětství,
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jak jsme si hrávaly na louce, na hřišti…
A proto buďme veselé.
Kdo se svět usmívá, ten trápení nemívá.
Anna Konečná, klientka II.F oddělení

Bolavé koutky
Nepříjemný problém, který trápí mnoho lidí, zejména v zimním
období, ale výjimkou není ani v létě.
Příčinou může být:

Módí doplňky 30. let

* porucha imunity
* nedostatečná výživa
* nedostatek vitamínů-C, skupiny B, nedostatek železa, zinku
* infekce- kvasinková (hlavně u diabetiků a lidí s poruchou imunity
* sluneční záření
* alergie
* nevhodná zubní protéza
Léčba: * zajištění správné výživy, přísun chybějících vitamínů
*místní aplikace léků (Hydrocortizon, Canesten, Fungicidin )
Důležitá je ochrana - prevence- PROMAZÁVAT RTY POMÁDOU.
Věra Mrkvicová
vedoucí zdravotnického úseku
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Významné osobnosti Brněnska
Pokračování z minulého čísla.
Cenu za mezinárodní spolupráci získala Jana Šubrtová nar.1959 –
absolventka střední knihovnické školy. Od maturity až do dneška
pracuje v Knihovně Jiřího Mahena. V roce 2006 se angažovala ve
spolupráci Brněnské knihovny s Knihovnou Raczyňských v Poznani,
ke které má osobně velmi dobrý vztah. K významným akcím mezi
těmito dvěma knihovnami patří „Dny polské kultury v Brně“ a „Dny
české kultury v Poznani“. Zasloužila se též o projekt „Brána jazyků
otevřená“ pro žáky a studenty v oblasti prohlubování znalostí
v jazyku, kultuře i historii.
Získala čestný titul Za zásluhy o město Poznaň.
Cenu za literární činnost a publicistiku získal Jaroslav Erik Frič
nar. 1949. V roce 1968 žil v zahraničí- v Anglii a ve Skotsku. Po
svém návratu se věnoval studiu na Filozofické fakultě brněnské
univerzity. Po ukončení studia v roce 1974, ale nastoupil k Brněnským
restauracím a jídelnám, kde působí na protest proti režimu komunismu
až do roku 1989.
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S přáteli vydával samizdaty, vydával vlastní sborníky. Po revoluci
založil nakladatelství Votobia.

V roce 1993 založil nakladatelství

Vetus Via. V roce 2002 založil občanské sdružení Proximus a v roce
2006 společnost Christiania. Organizuje festivaly, vydává několik
básnických sbírek a hudebních nahrávek.
Cenu za mimořádný přínos městu Brnu získal Stanislav Sedláček
nar. 1954. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, od roku 1997 zde působí jako odborný asistent katedry správní
vědy a správního práva. Druhou doménou, které věnuje svůj čas je
výtvarné umění. Malbě se věnuje zejména na téma rodného města
Brna. Jeho díla jsou součástí několika soukromých sbírek, ale známé
jsou i na veřejnosti.

Například je možno je vidět v interiérech Nejvyššího soudu v Brně,
Magistrátu města Brna, Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
kam svá díla daroval. V rámci charitativní činnosti dává svá díla na
aukce. Je členem Nadace Leoše Janáčka a nadačního fondu Atýsek.
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Cenu za výtvarné umění a design získal Jan Šimek nar.1941.
Sochař, který je žákem sochaře a malíře Karla Bajáka. Svůj sochařský
ateliér si zřídil v 70.letech 20. století v Černých Polích. Známým
dílem je sousoší „Lidský živel“ , socha ,,Mezi nebem a zemí“(
v Želešicích) , deset zastavení ,,Cesty života“ (v Lázních Jeseník), ale
i další sochy umístěné na různých místech v Brně (v Kapucínských
zahradách, na Petrově, v Botanické zahradě, Besedním domě, divadle
Husa na provázku…..).

O dalších čtyřech osobnostech oceněných primátorem města Brna si
přečteme v příštím čísle.
Věra Mrkvicová
vedoucí zdravotnického úseku
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Zdroje:
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