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Informace z domova
Milé kolegyně, vážení kolegové,

v pátek 17. března 2017 jsme měli poslední příležitost
přispět do potravinové sbírky, kterou jsme již potřetí vyhlásili ve prospěch
Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj. Potraviny se již tradičně
sbíraly v budově na Žerotínově nám. (odbor sociálních věcí) a na Cejlu (odbor
školství), k zaměstnancům JMK se opět přidali zaměstnanci řady příspěvkových
organizací, zřízených JMK nejenom v sociální oblasti, ale také ve zdravotnictví
a školství. Někteří přinesli potraviny, jiní přispěli finanční částkou, a tak jsme
vybrali přes 600 kg potravin a 11.340 Kč, za které kolegové z OSV nakoupili
dalších více než 600 kg požadovaných potravin.
Celkový výtěžek 3. potravinové sbírky JMK tak činí 1.277 kg potravin.
Pan hejtman včera předal řediteli Potravinové banky pro Brno a JMK
symbolický certifikát s výtěžkem 3. potravinové sbírky, stejně tak byly do
skladu Potravinové banky v židenických kasárnách odvezeny banánové krabice
plné potravin, viz přiložené fotografie.

Dovolte mi, abych alespoň tímto způsobem poděkovala všem zaměstnancům
JMK i našich příspěvkových organizací, kteří se do sbírky zapojili. Vaší snahy
pomoci potřebným spoluobčanům si velice vážím.
Přeji všem hezký den.

JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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Poděkování hejtmana zaměstnancům
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Ohlédnutí za březnem
Co se událo v měsíci březnu na I. A oddělení?
Tak máme za sebou čtvrtku roku. Jsme zase o něco málo starší,
rozumnější, vyzrálejší a v neposlední řadě krásnější. Prostě a
jednoduše tu všichni zrajeme jako víno.
V měsíci březnu jsme hned z kraje oslavily (my ženy samozřejmě)
MDŽ. Nachystaly jsme si při té příležitosti jednohubky a při poslechu
lidovek a s plnou pusou jsme se vynášely až do nebe. Pocit
přesyceného žaludku nás velmi rychle vrátil na zem. To ovšem
nevadí, protože i s plným žaludkem jsme královny a bohyně. My
bohyně z 1. patra přejeme všem bohyním a královnám z celého zámku
jen to nej nej nejlepší k svátku MDŽ.
V březnu jsme se aktivizovali o sto šest. Děvčata z řad PSS drtily naše
klientky v Člověče, nezlob se. Tělo jsme si protáhli při napínavém
souboji v kuželkách. A jen vykouklo sluníčko, vyběhli jsme do
zámeckého parku. Asi tak k březnu. Co ještě dodat?? Slunce v duši ☺

Naděžda Krošláková, Dis.- 1.A oddělení
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Co se událo v měsíci březnu na I.B oddělení?
Letošní březen nás naladil na krásné jarní počasí. Všechny doufáme,
že toto úžasné počasí vydrží. Naše volné chvilky jsme si vyplňovaly
čtením z knihy Vlasty Javořické. Jak už také začalo být dobrým
zvykem, odjely jsme si i tento měsíc zatancovat do Újezdu. Jako vždy
nálada byla úžasná a všichni jsme si to náležitě užili. Jedno páteční
odpoledne jsme se potěšily filmem „ ze stříbrného plátna – Kristián“,
u kterého se dámy zasnily nad šarmem Oldřicha Nového. Paní
Stiborová se s námi podělila o svoje zážitky z daleké cesty na Kubu.
Připravila nám velice poutavou přednášku. A také jsme dohodly, že si
zkusíme něco dobrého upéct, ale tentokrát jsme se rozhodly pro
slanou variantu mlsání. Naplnily jsme lístové těsto šunkou a sýrem a
pochválily nám to i sestřičky, které byly ten den ve službě ☺.
Už se těšíme, co nám duben nadělí.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení
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Co se událo v měsíci březnu na II.C oddělení?
Největší událostí našeho oddělení v tomto měsíci byla „zlatá svatba“.
Naše klientka Miluška Macháčková oslavila se svým manželem 50.
výročí sňatku. Její manžel zorganizoval a připravil oslavu pro celou
rodinu, která se sešla k oslavě slavnostní události ve společenské
místnosti na nádvoří našeho zámku. Přítomné „svatebčany pozdravil
také starosta obce Sokolnice. Tímto bychom chtěli nejen naší
„Milušce“, ale i jejímu manželovi popřát hodně zdraví do dalších let.

Iva Hermanová- II.C oddělení

Nabídka aktivizací v dubnu
I.A oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Úterý 4.4.

Společenská hra BINGO

Úterý 11.4.

Pečení „jidášů“

Čtvrtek 20.4.

Hrajeme kuželky
6

Čtvrtek 27.4.

Příprava na Pálení čarodějnic

I.B oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Pondělí -předčítání z knihy Vlasty Javořické od 13:00
Středa - cvičební skupina od 10:00
Čtvrtek -předčítání z knihy Vlasty Javořické od 13:00
Středa 9.4.

Velikonoční posezení u kávy a mazance - od 10:00

Čtvrtek 13.4. Vzpomínáni na Velikonoce u „zeleného piva“ - od 13:00
Čtvrtek 20.4. Posezení u grilovaného kuřete – od 10:00
Pátek 27.4.

Rej čarodějnic – od 13:30

II.C oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Úterý 11.4.

Velikonoční mandaly

Čtvrtek 13.4.

Zelené pivo a vzpomínání na velikonoční zvyky

Středa 20.4.

Procvičování jemné motoriky

Čtvrtek 27.4.

Promítání filmu na přání

Každé úterý, středa, čtvrtek od 13,00 – čtení na přání – Kája Mařík
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Nabídka celodomovních aktivit v dubnu
Neděle 2.4.

lllednuprosinppropprosincikvětnu
VYNÁŠENÍ MORANY

od 15:00 hodin v zámeckém parku

Čtvrtek 6.4.

VELIKONOČNÍ JARMARK NA JMK

Pátek 7.4.

ZPÍVÁNKY

Pondělí 10.4.

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

od 9:00 hodin

od 10:00 hodin na I. A oddělení

Úterý 11.4.

PORADA ŘEDITELŮ A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
NAŠICH KLIENTŮ
od 9:00 hodin v jídelně
Čtvrtek 13.4. ZELENÉ PIVO
od 13:30 hodin na vrátnici
Pátek 14.4.

KŘÍŽOVÁ CESTA

od 10:00 hodin v zámeckém parku

Středa 19.4.
Pátek 21.4.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA-KUBA
od 10:00 hodin na I. B oddělení
ZPÍVÁNKY
od 10:00 hodin na I. A oddělení

Pondělí 24.4.

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

Čtvrtek 27.4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pátek 28.4.

ZPÍVÁNKY

od 13:30 hodin na nádvoří
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 dubnu slaví své narozeniny
Bartušková Jiřina
Bureš Rudolf
Divácká Danuše
Fabík Jiří
Floriánová Emílie
Hýblová Ludmila
Krišpínová Květoslava
Kroupová Anna
Macháčková Miluše
Popelák Bohumil
Slavíková Jaroslava
Uhlíř Ladislav
Vágnerová Květoslava
Vyberal Josef
Naši zaměstnanci:
Černá Pavlína
Dvořáková Ivana, DiS.
Frýbortová Anna
Kalvodová Ludmila
Kotlarová Olga
Majtnerová Jarmila
Nováková Blažena
Zejdová Jitka

Blahopřejeme!
9

Vítejte mezi námi!
Klusáková Květoslava
Toman Rostislav
Vičarová Marie

II.C oddělení
I.A oddělení
I.B oddělení

Hrajeme si se slovíčky
V dnešní době se používají ještě stále stará přísloví-poznáte je
všechny?
Lepší pozdě, ..........

Bližší košile, ..........

Každý ví, kde ho........

Sejde z očí, sejde ........

Každá liška svůj.........

Každý je strůjcem ....

Kdo jinému jámu kopá.........

Kdo seje vítr, ……

Kam vítr ..........

Jak se do lesa volá, ……

Tuto hru si můžete zahrát také v duchu pro sebe a překvapit sami sebe,
na co všechno si vzpomenete. Dnešní příspěvek dodala paní
Vlasta Pokorná, klientka II.F oddělení

VELIKONOCE
Velikonoce patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní
podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara,
nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství
života nad smrtí. Později se z nich staly křesťanské svátky spjaté se
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vzkříšením Ježíše Krista. Bohužel dnes tradice ustupují do pozadí
a stále méně mladých lidí si uvědomuje, proč se Velikonoce vůbec
slaví. Svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů
a Germánů. Jako významné a již nábožensky organizované se objevují
poprvé u Židů. Šlo o svátky přesnic (pascha) slavené na památku
vysvobození Izraelitů z Egypta vždy 14. dne měsíce nisanu.

Svátek pascha (hebrejsky pesah = přejití, ušetření) je oslavou toho, že
Hospodin, když hubil prvorozence v Egyptě, přešel a ušetřil domy
Židů, které byly označeny krví beránka.
Pro křesťany jsou Velikonoce spojeny se vzkříšením Ježíše Krista.
Jedná se o pohyblivé svátky. Podle církevní historie připadlo utrpení
Kristovo na dobu, jež následovala po jarní rovnodennosti, a současně
mu předcházel jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo bylo vzato za
základ, křesťanské Velikonoce (Velikonoční neděle) se slaví vždy
první neděli po prvním jarním úplňku.
Křesťané se na tyto svátky připravují čtyřicetidenním obdobím
nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou.
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem
(= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“
nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí popelce je znamením
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pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento
symbol je převzatý z biblické tradice.
Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem
svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, zlé jednání (hřích)
a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.
Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových
a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených
v předešlém roce na Květnou neděli.
Svatý týden

Květná neděle (letos 9. dubna)-bezprostředně předchází
Velikonocům. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma
několik dnů před jeho umučením. V liturgii svátku jsou význačné tři
momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám,
s průvodem celého společenství; čtení pašijí; slavnost mše svaté. Na
tuto neděli se za papeže Jana Pavla II. začal slavit Světový den
mládeže.
Sazometná (škaredá) středa (letos 12. dubna)- tento den se vymetají
saze z příbytků, tj. domy se čistí a připravují na svátky.
Zelený čtvrtek (letos 13. dubna)- název vznikl pravděpodobně
z toho, že se v dřívějších dobách v tento jen měla jíst jen zelená strava.
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Zvyky pojící se k Zelenému čtvrtku
Lidé v tento den vstávali velice časně, omyli
se rosou, protože bránila onemocnění šíje
a dalším nemocem, rodina se pomodlila.
Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům
ještě před východem slunce. Smetí se
odneslo na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy.
Kdo sní před východem slunce pečivo
namazané medem, je chráněný před
uštknutím hadů a před žihadly vos.
V Orlických horách házeli lidé do studny
chleba namazaný medem, aby se v ní držela
po celý rok voda.
Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše,
zvláštně tvarované obřadní pečivo
z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené
medem, opět měly prospívat zdraví.
Ranní mše se koná pouze v biskupských
chrámech. Při této mši se světí svaté oleje
(olej křtěnců, svaté křižmo a olej pro
nemocné).
Při večerní mši naposledy zvoní zvony, pak
"odlétají do Říma" až do Bílé soboty - po
tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami
a klapačkami.
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Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si
máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý
rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby
stavení opustil hmyz a myši.
V tento den se také koná obřad mytí nohou.
Velký pátek (letos 14. dubna) -název byl odvozen od velkého
tajemství. Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše
Krista, proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha
a rozjímání.Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny
odpoledne. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí ke zvláštní
bohoslužbě - není to běžná mše, otvírá se tím smysl utrpení a smrti
Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem,
přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války,
špatné vztahy, nejednota křesťanů...).V mnohých kostelech se koná
tento den ještě pobožnost křížové cesty. Součástí pobožností bylo také
odhalení a uctění svatého kříže.
Zvyky a pověry spojené s Velkým pátkem
K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků.
Věřilo se např. v magickou sílu země, která
se na Velký pátek otvírala a na krátkou dobu
zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo
světýlko nebo kvetoucí nebo zářící kapradí,
otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na
souš vycházeli vodníci a proháněli se na
koních. Podle pověsti se na chvíli otevřela
hora Blaník.
Velký pátek je také postním dnem-lidé
omezují maso, nastává újma v jídle.
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Lidé vstávali před východem slunce, chodili
se mýt do potoka, aby se chránili před
nemocemi.
Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy
vytáhnout kamínek, který pak hodili
levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před
bolením zubů.
V krajích s plátenickou výrobou se předly
pašijové nitě, pak se udělalo na šatech
několik stehů, což mělo ochránit před
uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá
z plátna pašijových nití chránila před
bleskem.
V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože
půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo se
hodně na čarodějnice a uhranutí.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se
nehýbalo zemí.
Nepralo se prádlo, protože by se namáčelo do
Kristovy krve místo vody.
Chodilo se dům od domu, za zvuku řehtaček
a různých říkaček se oznamovalo poledne
a ranní i večerní klekání. Hospodyně
připravovala obdarování v podobě sušeného
ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných
peněz.
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Bílá sobota (letos 15. dubna) -Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem,
neboť se tento den zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě
pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty
skoncoval také dlouhotrvající půst.
Bílá sobota-zvyky a tradice
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky
a nosily se do pole, aby bylo úrodné.
Popelem z posvěceného ohně se posypaly
louky.
Někde se uhlíky dávaly za trám do domu,
aby ho chránily před požárem.
V sobotu se také uklízelo, bílilo.
Připravovalo se a chystalo. Na slavné
Vzkříšení, na Hod boží velikonoční,
připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy,
pekly se mazance i velikonoční beránci,
pletly se pomlázky z vrbového proutí anebo
vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle neboli Boží hod (letos 16. dubna)-Kristus vstal
z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu" neboli "prvního dne po
sobotě" (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem
týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské
a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně
scházet k eucharistickému "lámání chleba" a tento den nazvali "dnem
Páně".
Boží hod velikonoční
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů16

beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.
Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo
v kostele vestoje.
Každá návštěva dostala kousek
z posvěceného jídla.
Ve východních Čechách dal hospodář kus
svěceného mazance, vejce a víno poli,
zahradě a studni, aby byla úroda, voda
a dostatek ovoce.
Pečou se velikonoční beránci.
Velikonoční (červené) pondělí (letos 17. dubna) -tento den je
pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu
za děvčaty se spletenými pomlázkami, většinou z vrbového proutí,
zdobenými stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malovaná
vajíčka .Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata,
jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na
děvčata ráno, když šla do kostela.

Bílá neděle (letos 23. dubna) -druhá neděle velikonoční - novokřtěnci
nosili v tento den naposledy bílé křestní roucho. Dnes je často dnem
slavnostního prvního sv. přijímání. Po Velikonocích nastává
velikonoční doba, která trvá 50 dnů do svátků "Seslání Ducha
svatého".
Převzato z internetu
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Plody, které mohou být prevencí demence
Malé fialové plody patří mezi nejchutnější a nejvýživnější lesní ovoce
vůbec. Ne nadarmo už byly několikrát zařazeny do seznamu
superpotravin. Borůvky totiž oplývají antioxidanty, obsahují vitamín
C a mnoho dalších zdraví prospěšných látek. Podle nové studie mohou
hrát významnou roli v boji proti demenci.
Pokud mezi vaše nejoblíbenější ovoce patří borůvky, mají pro vás
američtí vědci velmi dobrou zprávu. Podle nich totiž mohou borůvky
zabránit vzniku a rozvoji demence. Tvrdí, že sloučenina, kterou
obsahují tyto bobule, pomáhá posílit obranyschopnost mozku proti
Alzheimerově chorobě.
Zdravý životní styl především
Lékaři dokonce tvrdí, že fialové plody mají „silný potenciál zmírnit
riziko vzniku demence v pozdějším věku“. Mnoho odborníků se také
domnívá, že místo toho, aby se stále dokola hledal lék na toto vážné
neurodegenerativní onemocnění, by měl být kladen vyšší důraz na to,
jak moc je důležitá prevence-tedy zdravý životní styl.
Borůvka je také právoplatně na seznamu nejzdravějších potravin
světa. Je dokonce spojována se snižováním rizika výskytu srdečních
onemocnění a rakoviny.
Studie pomocí placeba
Univerzita v Cincinnati pod vedením doktora Roberta Krikoriana
studovala 47 mužů a žen ve věku 68+, u kterých byla diagnostikována
mírná kognitivní porucha. Tedy problémy, mezi které patří výpadky
paměti, které se v některých případech mohou rozvinout až v demenci,
napsal deník Dailymail.
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Všichni zkoumaní dostali nejprve buď placebo tabletu, případně
prášek s obsahem sušených borůvek. Tyto tablety dostali s sebou
domů a měli za úkol brát je jednou denně po dobu čtyř měsíců.
Dobrovolníci museli podstoupit také psychické testy, a to na začátku
i na konci studie. Ta se zaměřovala především na funkce jejich paměti
a mentální dovednosti. Výsledky studie ukázaly, že mají bobule
pozitivní vliv na kognitivní funkce mozku.
Borůvky zlepšují obranyschopnost buněk
„Došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí u těch, kteří brali
tablety s borůvkovým práškem.“ Skeny mozků těchto zkoumaných
ukázaly také vyšší mozkovou aktivitu. Vědci tento úspěch přičítají
antokyanům, rostlinným barvivům, kterým plody vděčí za svou tmavě
fialovou barvu. „Tyto chemické látky pravděpodobně zvyšují
obranyschopnost buněk.“ Odborníci dodávají, že borůvky mohou být
v paměti nápomocny i u těch lidí, kteří netrpí žádným závažným
problémem, ale jsou zapomětlivější než ostatní.
Výzkum doktora Krikoriana, který byl financován vládou Spojených
států a pěstiteli borůvek, ukázal, že všechny důkazy doopravdy
poukazují na to, že by tyto fialové bobule mohly účinkovat jako
prevence vzniku demence.
Minimální prospěšná dávka není známa
„Naše zjištění pouze potvrzují předešlé studie a testy na zvířatech
a také podporují teze, že borůvky mohou být opravdu velkým
přínosem pro zlepšující se paměť a kognitivní funkce u starších osob,“
dodává lékař a zároveň doporučuje, aby lidé nejen ve středním věku
do své diety fialové plody rozhodně zařadili.
„Prozatím není známa minimální dávka, která by měla prokazatelně
pozitivní vliv na mozek, ale data naznačují, že bohatě postačí, pokud
si borůvky dáte několikrát za týden. Už takové množství by mělo být
prokazatelně zdraví prospěšné.“
(převzato z internetu)
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O večeři Páně
Stalo se v jedné nedaleké zemi, která se jmenuje Ukrajina. Soudruzi
tam pořádali tzv. ateistické přednášky. Jeden soudruh akademik
předstoupil před udivené mužiky a říkal jim: "Váš Kristus prý uměl
proměnit vodu ve víno. To já dovedu také." Vzal jakýsi prášek a hodil
ho do vody. Prášek zčervenal, ale on pokračoval: " Soudruh je ještě
šikovnější než váš Kristus." Vzal opět víno a vhodil do něj opět
prášek a z vína byla zas voda. "Vidíte, že jsem nejšikovnější,
šikovnější než váš Ježíš Kristus. Jeden posluchač potom zvedl ruku a
říká: "Soudruhu akademiku jsme opravdu ohromeni. A teď ten nápoj
ochutnejte." Soudruh se zarazil a říká:" To ale není možné, víte, nápoj
je prudce jedovatý." Mužik se usmál a odpovídá: " Vidíte, Ježíš
Kristus nás už téměř 2000 let svým vínem osvěžuje a přináší nám
dokonce věčný život, zatímco vaše tzv. víno nás 50 let na Ukrajině
otravuje a ničí nám duši."
I my bychom měli ke stolu Páně (oltáři) vždy přistupovat s úctou a
vděčností. Vždyť tahle svátost spojuje všechny křesťany na celém
světě. Všem přináší do srdce radost a pokoj.
Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH, klient II.D oddělení
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Měsíček
Až na nebíčku ukáže se měsíček,
bude mít kolem sebe tisíce hvězdiček.
Z nebíčka bude padat rosička
a na naší zahrádce vyroste kytička.
Kytička krásná a voňavá, srdíčko rozbuší,
abychom neměli smutek na duši.
Na zahrádce je maličký rybníček
a v něm plno krásných rybiček.
Prosím tě rybičko, splň mi jedno přáníčko.
Ať se mají všichni rádi, ať jsou všichni kamarádi.
Děkuji ti rybičko za splněné přáníčko.
Anna Konečná, klientka II.F oddělení

Významné osobnosti Brněnska
Pokračování: ocenění osobností města Brna
Cenu za přírodní vědy získal Ivan Holoubek nar.1951- po
ukončení střední školy pokračoval ve studiu přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Působil v Praze na Karlově univerzitě,
v roce 1998 získal profesuru v oblasti chemie a technologie ochrany
životního prostředí. Byl při založení Katedry ochrany a tvorby
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ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity Brno. V roce 2006 se zasloužil o založení Národního centra
pro toxické látky. Působil jako jeho ředitel. Založení tradice pořádání
mezinárodních letních škol ,,Recetox“, které do Brna přivedlo tisíce
mladých vědců bylo také jeho dílo. Je uznávaným pedagogem.
Publikuje v zahraničních časopisech apod.

Cenu za hudbu získal Zdeněk Kluka nar.1947- hudba ho uchvátila
již v dětství, umí hrát na klavír, akordeon, buben, věnoval se zpěvu. Je
spoluzakladatelem významné kapely českého art rocku ,,The progress
Organization“, která však v polovině sedmdesátých let musela své
působení ukončit. Koncem 70 let započala novou činnost pod názvem
,,Progres 2“. Působil jako skladatel scénické hudby. Nejvýznamnější
je jeho spolupráce s Divadlem Husa na provázku, ale také s jinými
divadly a s televizí. Je také členem hudební skupiny ,,Čankišou“.
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Cenu za architekturu a urbanismus získal Ivan Koleček nar.1943vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně
.Po emigraci, od roku 1969 pracoval v různých architektonických
kancelářích ve Švýcarsku. Svůj vlastní ateliér si otevřel v roce 1982.
Působil také jako pedagog. Do Československa se vrátil po revoluci.
Působil v Brně na Fakultě architektury VUT . Vyučoval, zajišťoval
studentům praxi i setkání a to nejen v české republice, ale i ve
Švýcarsku.
Z jeho známých projektů vzpomeňme například
rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie na
Husové ulici , angažoval se při akci ,,Budoucnost centra města Brna“.

Posledním z třinácti oceněných je IN MEMORIAN
Jindřich Bohm nar.1925- absolvent Filosofické a Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru tělesné výchovy a
ruského jazyka. Na katedře tělesné výchovy filosofické fakulty
univerzity Brno působil od roku 1953 až do své smrti v roce 1988,
z toho 24 roků jako její vedoucí. Zabýval se hlavně tenisem- vytvořil
aplikaci teorie vyučování tenisu, byl uznávaným trenérem- jako
kapitán jedenáct let vedl juniory , několikrát zvítězili v,, Galeově
poháru“. Získal titul vzorný trenér a zasloužilý trenér. Zabýval se také
publikací, vydal řadu skript, metodických spisů, článků v odborných
časopisech nejen u nás, ale i v zahraničí. Zemřel náhle 17.října 1988.

Věra Mrkvicová
vedoucí zdravotnického úseku
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Zdroje:
www.vira.cz a www.ricany.cz/farnost.
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=788&q=poml
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=

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 30.4.2017. Své příspěvky
zasílejte v elektronické podobě na email stiborova@ddsokolnice.cz
Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová.
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