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        Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, 

 

 

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozval na besedu s premiérem 

vlády České republiky panem Bohuslavem Sobotkou, která se bude 

konat v pátek 11.8.2017 v 17,15 hodin v jídelně našeho domova. 

                                                                  MVDr. Petr Nováček, ředitel 

                   11.8.2017 – beseda 

s předsedou vlády České republiky 

Mgr. Bohuslavem Sobotkou 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informace z domova 
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Chtěla bych poděkovat za odvedenou práci v bytě F1 u paní Konečné. 

Děkuji všem, co se na tom podíleli a uvolnili peníze, aby to bylo 

hotové. Díky panu řediteli Nováčkovi, panu ekonomovi Sedláčkovi a 

naší paní staniční Kulichové, která má na vybavení bytu se svým 

manželem velké zásluhy. Dělníci pana Bombicze byli moc šikovní. 

Děkuji panu Bombiczovi a jeho partě za krásně odvedenou práci, 

kterou dělali v bytě F1. Byt byl velice mokrý všude. Nyní je vše 

opraveno, chlapci odvedli nádhernou a kvalitní práci, která nemá 

chybu. Líbí se mi tam, je to útulné a krásné. Dobře se tam dýchá. Pan 

Bombicz může být na takové dělníky pyšný. Sám se tam nachodil 

denně větrat a dohlížel, aby to bylo v pořádku. Všem, co tam 

pracovali, velké díky. 

                                                    Anna Konečná, klientka II.F oddělení 

                                                                                     

 
 

Co se událo v měsíci červenci na I. A oddělení?  

Sluníčko nám tento měsíc zatopilo. Ještě před měsícem tu pobíhal 

eidam vedle eidamu a teď je to tu samá hořká čokoláda. Jen se 

zakousnout ☺. Pro děti a „študáky“ jsou extrémní vedra přínosem. 

Ohlédnutí za červencem 

Poděkování 
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Protože kdo by chtěl prožívat deštivé a studené prázdniny. Já tedy ne. 

Ven tedy chodíme hlavně dopoledne. Odpoledne jdou ven jen ti 

největší odvážlivci a kuřáci.  

A tak si zpíváme, řešíme zapeklité kvízy, vzpomínáme, hrajeme 

bingo, jen tak plkáme o nesmrtelnosti brouka. V červenci se zde konal 

turnaj v pétanque. O něm vás budou informovat mé kolegyně. Já jsem 

se bohužel turnaje nezúčastnila.  

          

Za celé oddělení Vám přeji pěkný zbytek prázdnin. 

                                                Naděžda Krošláková, Dis.- 1.A oddělení    

 

        Co se událo v měsíci  červenci na I.B oddělení?                      

Letošní způsob léta, jak se zdá, se vydařil. Sluníčko svítí, teploty jsou 

vysoké a my se snažíme tyto krásné dny bez úhony prožít. ☺ Každý 
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den chvilku po snídani jsme se setkávaly v naší překrásné zámecké 

zahradě. Procvičovali jsme si naše hlavičky tréninkem paměti a 

dočetli jsme knihu od Vlasty Javořické „U Dvořáků“ a začaly jsme 

číst nový příběh od ní s názvem „Šťastná hvězda“. Taky nás navštívilo 

divadelní sdružení Rego, které nám zahrálo „Vo Honzovi pohádka“. 

Představení se odehrálo na nádvoří a přišlo se podívat i spousta dětí z 

okolí. Ten den bylo u nás na zámku pěkně veselo.   

                                   

Už se těšíme, co nám srpen nadělí. 

                                                 Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Co se událo v měsíci  červenci na II.C  oddělení? 

Červenec byl ve znamení prázdnin a dovolených. Zaměstnanci se 

střídali ve vybírání odpočinku a ti, co zbyli pracovali do vyčerpání sil. 

Nejraději vycházeli naši klienti odpoledne, aby si poseděli ve stínu na 

nádvoří a popovídali si spolu, jak bývali zvyklí posedět se sousedy. 
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Celý měsíc bylo krásně, a tak v ten nejteplejší den jsme uspořádali 

turnaj v petanku. Nás domov reprezentovali muži z našeho oddělení. 

Turnaj se zúčastnily celkem 4 týmy a my jsme obsadili krásné 1. 

místo.  

                         

                                                             Iva Hermanová- II.C oddělení                                                                              

 

 

 

 

  

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Každé úterý a čtvrtek od 13:00 – čtení z tisku a časopisů 

Denně posezení na nádvoří, v zámeckém parku a v terapeutické 

zahradě vždy s nějakou aktivitou. 

I.A oddělení 

Nabídka aktivizací  v červenci 
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Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Každé úterý a čtvrtek od 13:00 – čtení na přání – Vlasta Javořická 

Denně posezení na nádvoří, v zámeckém parku nebo v terapeutické 

zahradě vždy s nějakou aktivitou. 

 

 

          
Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Každé úterý, středa, čtvrtek od 13:00 – čtení na přání – Kája Mařík 

Denně posezení na nádvoří, v zámeckém parku a v terapeutické 

zahradě. 

             

                                                      

Úterý 1.8.        TURNAJ V PETANKU -   ZÁKLADNÍ KOLO PRO 4     

                         VYLOSOVANÉ DOMOVY PRO SENIORY 

                                                od 9:00 hodin ve společenské místnosti a na hřišti 

 

Středa 2.8.       PRODEJ OBLEČENÍ                         od 9:00 hodin v kantýně 

 

Čtvrtek 3.8.     PRODEJ OBUVI                                 od 9:00 hodin v kantýně 

 

Pátek 4.8.         ZPÍVÁNKY                   od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

I.B oddělení 

II.C oddělení 

Nabídka celodomovních aktivit v srpnu 

lllednuprosinppropprosincikvětnu 
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Pondělí 7.8. – pátek 12.8.    PŘÍMĚSTSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR – RODINNÉ   

                                              CENTRUM SOKOLNICE      

                                                                   od 7:00 hodin ve společenské místnosti  

 

Úterý 8.8.         PETANK                                                od 13:30 hodin na hřišti 

 

Čtvrtek 10.8.    BESEDA S PREMIÉREM ČESKÉ REPUBLIKY PANEM      

                          MGR. BOHUSLAVEM SOBOTKOU                                    

                                                                                          od 17:00 hodin v jídelně  

Pátek 11.8.       ZPÍVÁNKY                   od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Pondělí 14.8.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY              od 10:00 hodin na I.A oddělení       

                                          

Čtvrtek 17.8.   TURNAJ V PETANKU – SEMIFINÁLE V DPS BRNO -   

                          VĚSTONICKÁ 

                                                                              odjezd v 8:00 hodin od vrátnice 

 

Pátek 18.8.       ZPÍVÁNKY                                od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Pondělí 21.8. – pátek 25.8.    PŘÍMĚSTSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR –    

                                                 RODINNÉ CENTRUM SOKOLNICE      

                                                                   od 7:00 hodin ve společenské místnosti  

 

Čtvrtek 24.8.   MORAVIA CUP - TURNAJ V PETANKU – MORAVSKÉ     

                         FINÁLE VE ZLÍNĚ- REPREZENTACE JMK 

                                                                              odjezd v 6:45 hodin od vrátnice 

 

Pondělí 28.8.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY              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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Defeld Jiří 
Hankeová Marie             
Hrnčířová Anežka      
Hudečková Marie                                 
Dr. Mahovský František                                                        
Pokorná Vlasta 
Pokorná Zdeňka                                                                             
Sekanina Bartoloměj 

 

       Shromáždil Jan                                                              
       Stupková Marie     
       Šormová Marie       
       Vašíčková Růžena 
       Vejrostová Drahoslava                                  

                                                                                              
                         Naši zaměstnanci:  
Dočkalová Hana                    Harvánek Zdeněk 
Husák Zdeněk                       Mgr. Krošlák Tomáš              
Ing. Antonín Sedláček           Svobodová Ludmila               
Závodská Kateřina      
 

                               Blahopřejeme! 

V měsíci  srpnu slaví své narozeniny 
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     Hrnčířová Anežka                       I.B oddělení             
      Polívka Antonín                         I.A oddělení 
     Hudečková Marie                       II.C oddělení       
     Stojanová Jarmila                       I.B oddělení 
 
                                                                                                                                                                                                                           

 

Vysvětlete význam těchto úsloví a rčení: 

polykat andělíčky znamená…….. 

zmizet po anglicku……. 

spustit bandurskou…… 

držet basu…… 

chovat v bavlnce…. 

je to na beton….. 

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                       Mgr. Eva Stiborová 

                                                               vedoucí aktivizačního oddělení 

Vítejte mezi námi! 

 

Hrajeme si se slovíčky 
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26. července jsme v našem domově uvítali šermířskou skupinu Rego 

z Vrchlabí, která přijela potěšit nejen naše klienty vystoupením 

nazvaném „Vo Honzovi pohádka“. A protože termín návštěvy vyšel 

na prázdniny, pozvali jsme také všechny děti nejen z místní mateřské 

školy, ale také z okolních obcí, které přišly v doprovodu rodičů či 

babiček a dědečků. Herci samotní byli překvapeni reakcemi malých 

diváků i tím, s jakou chutí se do pohádky zapojily, aby pomohly 

Honzovi zvítězit nad zlem. Společně jsme prožili jedno velmi pěkné 

letní dopoledne. 

 

         

 

 

Co se v zámku událo v červenci 
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31. července jsme v prostorách našeho domova uspořádali základní 

kolo turnaje v petanku pro budoucí finále zvané Morava cup. Jako 

pořadatelé jsme soutěžili s dalšími 3 družstvy z domovů pro seniory 

zřizovaných JmK, kterými byly Domov Chvalkovice, Ivanovice a 

Paprsek Velké Opatovice. Našim hráčům v sestavě- Ing. Miroslav 

Voráč, Antonín Vrána, Josef Šenkyřík a Dr. František Mahovský se 

velmi dařilo. Pro náš domov vybojovali 1. místo a postup do 

semifinále v Domově pro seniory Brno-Věstonická. Blahopřejeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

   

 

 

Příspěvek na péči: pro koho je určený, jak o něj zažádat a na co 

ho využít? 

Dnes budu vyprávět o jedné státní pomoci oslabeným lidem. Jmenuje 

se příspěvek na péči (PnP) a je určená k tomu, aby si člověk se 

Příspěvek na péči 
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sníženou schopností sebeobsluhy mohl zaplatit službu, která mu 

pomůže omezení vyrovnat. 

Možná o ní víte, mohou ji brát vaši známí nebo lidé z rodiny. Naopak 

leckdo o ní zásadně odmítá i jen slyšet. „Nenene, já nechci žebrat.“ 

Dobře, ale to chcete mít pocit, že se musíte doprošovat a pěstovat 

si trpkost, když mladí nemají čas? 

Mnozí čtenáři dobře vědí, jak nelehké je skloubení vlastních potřeb 

rodiny s časem, nutným pro pomoc člověku s omezenými možnostmi. 

Mnozí mávají rukou, že by se museli stydět, nějaké peníze brát. Jde 

přece o maminku, tatínka, bratra, naše rodina si přece pomáhá! 

PODÍVEJME SE NA TO Z DRUHÉ STRANY: 

Máme úžasně oddané pečující lidi, kteří se nám pěkně a tiše 

oddělávají. Doslova! Tak jako jejich rodiče, ani oni se v životě nijak 

nešetřili a kolem padesátky začínají podepírat, přenášet a zvedat 

dalšího člověka, tahat nákupy, uklízet dvě domácnosti. Kupodivu 

třeba vaření pro dvě domácnosti může být spíš výhodou, protože lépe 

se uvaří pro víc lidí. Ale vrátím se k fyzicky těžké práci s druhým 

člověkem. Lidem kolem osmdesátky podle mé malé statistiky pomáhá 

ze tří čtvrtin případů žena – manželka, družka, sestra, dcera nebo 

vnučka. Tedy bytost oddaná, která však určitě nemá tahat a zvedat víc, 

než těch patnáct kilo. Platí to i na těch schodech, když někdo musí 
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vyjít z bytu? Když leze z vany nebo sprchového kouta? Při vstávání 

nebo zvedání ze sedu a po pádu? 

Tyto oddané duše mlčí o vlastních bolavých kloubech a zádech. Je 

nejvyšší čas, aby si měly obě strany, pečující i opečovávaní, konečně 

uvědomovaly, že by tu měla být nějaká možnost vyrovnání. 

Například takového, že si potřebný člověk péči zaplatí a druhá strana 

si může záda trochu zrehabilitovat, zaskočit na plavání, na cvičení, do 

lázní. Aby vydržela pomáhat déle a ve vlastním stáří nebyla 

bezmocnou troskou. Znám totiž fyzicky zničené milující dcery, které 

dokázaly láskyplné zázraky, ale pokud jim bude vypovídat zdraví jen 

o dva chlupy víc, „takovou věc svým dětem neudělají“ a odklidí se 

kamkoliv, včetně té LDN. A to si pište, že i takovou paní znám. Je 

smutná, i když si stále opakuje, že pro své děti udělala to nejlepší 

možné. Snad, ale pořád ještě předčasně, stačilo se přestěhovat do 

přízemí. 

Další stránkou péče je fakt, že velká potřeba pomoci může znamenat, 

že při přiznaném příspěvku na péči se někdo může péči opravdu 

věnovat celodenně, protože je u státu pojištěn zdravotně a sociálně a 

léta péče se mu započítávají do důchodu. 

Příspěvek neřeší všechno, je to pouhý příspěvek, založený na 

principu, že nejvíce má pomoci rodina. Jenže člověku dodá pocit 

rovnosti v tom, že nemusí být povinně vděčný a zavázaný za všechnu 
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laskavost blízkých, sousedů a přátel – může jim za jejich pomoc 

zaplatit. Nemusí se doprošovat, nemusí mít obavy, že obtěžuje. 

„Potřebuji to, a to a zaplatím,“ namísto „prosím, prosím, jsem 

zoufalý.“ Ten rozdíl je zřejmý, co říkáte? 

Ztráta schopnosti pečovat o sebe sama pokračuje velmi nenápadně a 

pomalu, lidé si stav uvědomí hlavně při náhlé změně, nemoci, která 

oslabí tělo ještě víc, než bývá zvykem. Pokud člověk hůře chodí, 

potřebuje hůlku nebo berli, může mít potíže také s tím, co nakoupí a 

unese, jak vleze do vany, jak uklidí, uvaří. Již samotné potíže 

s pohybem tedy zasahují do několika oblastí života. Přesto znám 

hodně samostatných hrdinů, co řeknou, že mají dost času, a tak vše 

dělají pomalu. Obchod mají za rohem, co víc si přát? 

Fandím jim, i kolem devadesátky mívají čas. Jeden pán mi předváděl, 

jak si našel šikovný kout u skříně a tam si natahuje kalhoty. Nikoho 

neobtěžuje a vlastně ani nemá, koho. Vidíte, jak to již má posunuté 

mezi obdivuhodným a z nouze ctností? 

Pán zároveň nevnímá spoustu nebezpečí. Například nemá nikoho 

poblíž, jakmile jde do vany. V té uvíznou i lidé mladí, protože třeba 

uklouznou a natlučou si. Protože se uzavírá do vlastního světa a 

osamění, chátrá víc, než si připouští – snad už by to ani nedokázal. 

Lidé totiž odjakživa potřebují vztahy, motivaci ke každému dni. Proto 

i mnohé pečovatelské služby nabízejí doprovod k lékaři, na 
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procházku. Všem lidem sluší návštěva holičství a kadeřnictví nebo 

pedikúry, seniorských klubů. Víte, že kdo bydlí výše, než v prvním 

patře, ztrácí kontakt s lidmi na ulici? Mnohé nerozezná, dovolat se 

je obtížné, lidi tak dole se ani nekoukají nahoru, nepozdraví, 

nepopovídají si. Kruh samoty se uzavírá. 

Hodně zachraňují důchodcovští pejsci. Dokážou postupně potlačit 

svou psí přirozenost a srovnat život podle páníčka. I mladý pes se 

může stařecky kolébat vedle paní s hůlkou. Je koho hladit, drbat, pro 

koho se obětovat a vylézt ty strašné schody několikrát denně. Pejsek 

udržuje kondici, je vstupenkou do světa pejskařů a tím celé 

komunity, pomáhá navazovat nová přátelství. Pejsek může přečkat 

nějakou páníčkovu nemocnic v psím hotelu nebo právě u jiného 

páníčka a svého psího kamaráda. 

Důchodcovským pejskem však určitě není žádný zkažený pes, kterého 

mladí nevychovávali, takže je začal obtěžovat. Přece ho nedají do 

útulku, kde by ještě platili?! Odkládají psa k seniorovi, kde ten 

pokračuje v uplatňování svého postavení – a dělá si, co chce. Uteče, 

pokouše, trhá vodítkem a baví se. 

VRÁTÍM SE K PŘÍSPĚVKU A SHRNU DŮVODY: 

Kdo potřebuje pomoc další osoby, aby se mohl pohybovat, 

komunikovat s okolím, dobře rozuměl, co se kolem říká, mohl se 

obléknout, umýt, pečovat o své zdraví, zvládl vyměšování, vyřizoval 
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své záležitosti a všechno kolem domácnosti od nakupování po úklid, 

tomu je určen zmíněný příspěvek a jeho různé stupně. Podle toho, kde 

všude pomoc potřebuje – a také podle toho, o čem jeho lékař ví. 

Jsou lidé s mnoha problémy, kteří se lékaři „nepochlubí,“ 

z hrdosti, studu, protože si myslí, že to k ničemu nevede. Omyl! Co 

je psáno, to je dáno. Obvodní lékař má sice zprávy od odborných 

kolegů, ale když nic o sobě nepovíte a nikam nejdete? Co může napsat 

na posudkovou službu? Lidé se mohou cítit ukřivděni, pokud žádost o 

příspěvek nevyjde. Pokud však chybí informace, není, jak posoudit. 

Převzato z internetu: autor Hana Mudrová 

                                                                 

    

Stalo se ve dnech květnového pražského povstání. Jeden z našich 

farářů kráčel po ulici a tu poblíž spatřil shluk lidí. Stáli kolem 

novorozeného dítěte. Chvilku diskutovali, je-li ten chlapec Čech nebo 

Němec. Nikdo to neuměl posoudit. Farář si tedy dítě vzal domů a tam 

se o něj staral. Před úřady však nebylo jasné, zda to dítě je Čech anebo 

nějaký zparchantělý Němec. Úřady to dítě dokonce vyšetřovali. 

Neumělo však ani slovo česky, ani německy. Farář se o něj poctivě 

staral. Dítě rostlo na těle i na duchu. Po čase se dostal do české školy. 

Jeho nejistý původ ho však pronásledoval. "Je to tedy Čech nebo 

Němec?" zněla nad ním častá otázka. Chlapec vyrůstal, chodil do 

Příběh z Pražského povstání 
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české školy, nakonec vystudoval gymnázium a vstoupil na vysokou 

školu. Stal se z něj úspěšný architekt. Kdo byla však jeho matka mu 

nikdo nedovedl odpovědět. Platilo o něm-otec neznámý a matka 

rovněž neznámá. Poznal jsem ho asi v jeho třiceti letech, kdy byl 

úspěšným pražským architektem. Nikoho už nezajímalo, jaké je 

národnosti, ale každý oceňoval jeho bystrost a jeho schopnosti. Když 

potom "otec" (farář) zemřel, mladý muž pracoval ve svazu českých 

architektů. Byl úspěšný, ale ani tam mu otázka původu a národnosti 

nebyla moc platná. Nacionalisticky orientovaní Češi v něm pořád 

viděli nebezpečného "německého fašistu". I když znal perfektně česky 

ale německy jen uboze koktal. Tento příběh nám ukazuje nesmyslnost 

jakéhokoliv nacionalismu, protože platí: ať jsi Čech, Němec, Rus nebo 

Syřan, v prvé řadě zůstáváš člověkem. Znám několik Vietnamců, kteří 

umí česky lépe než rodilí Češi. Když jsem s jedním z těchto 

Vietnamců hovořil, řekl, že z národů nemají rádi Američany, protože 

je zradili, Číňany, protože je napadli a jak říkal "falešné Čechy", kteří 

jsou hnědí ale jsou to "zigáni," jak oni říkají. 

                     Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH, klient II.D oddělení 

                                                                          

    

Přátelé, věřte, že úsměv nic nestojí, 

ale dokáže získávat lidská srdce. 

A tak s ním nešetřete. Úsměv otvírá brány lidských srdcí. 

Přátelství 
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Proto buďte vděční za každé dobré slovo a sami jimi nešetřete. 

Je lékem na duši a občerstvuje na cestě životem. 

                                                    Anna Konečná, klientka II.F oddělení 

                                                                                                                                                                                                                           

                                   

 

Začíná nejnáročnější období našeho provozu-období dovolených. 

Tentokrát začínáme v plném počtu, posíleni oproti loňskému létu, 

o další pracovnice. To je pozitivní, tak doufám, že vše proběhne 

v klidu a pohodě a po prázdninách se všichni vrátíte spokojení a 

odpočatí. Děkuji všem za dobrou práci v prvním pololetí a přeji 

příjemné prožití dovolených v tuzemsku i v zahraničí !!! 

Víte, že stromy prý mají zvláštní schopnost čerpat do sebe uzdravující 

energii Země a pak ji předávat dál? Pokud je obejmete, vrátí vám 

ztracenou rovnováhu a harmonii duše, dodají vám sílu…. 

Načerpejte sílu-OBJÍMEJTE STROMY!!!! 

A které? 

Lípa-mírní smutek a trápení, je stromem lásky, urovná konflikt. 

Stimuluje srdeční činnost, květ lípy se užívá při nachlazení, 

onemocnění horních cest dýchacích, při zahlenění.                        Lípa 

se vždy vysazovala jako symbol míru a pokoje. Doporučuji posezení 

pod lípou, prý přivolá klid a odpočinek, zažene obavy z budoucnosti. 

Ze zdravotnického úseku 
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Jabloň-symbol svedení Adama Evou. Navrací životní rovnováhu a 

dobrou náladu. Dříve se věřilo magické moci jabloně, je symbolem 

plodnosti, lásky, ženské přitažlivosti. Pověra praví, že když si mladá 

dívka dá o silvestrovské noci jablko pod polštář, ve snu uvidí tvář 

svého budoucího muže. 

Kaštan-ochrání před nečistými silami. Pomáhá léčit napětí, strach, 

pomáhá léčit duši. Jeho kůra, květy i plody se používají k výrobě 

léčivých prostředků. Například výluh z květů a plodů podporuje 

prokrvení nohou a mírní revmatické potíže. Říká se, že nošení 

vyloupaných kaštanů v kapse mírní revmatické obtíže a položíte-li si 

je pod polštář, zajistí vám klidný spánek. 

Buk-pomáhá najít nadhled, pomáhá porozumět svému okolí. Ulevuje 

bolesti hlavy, stresu, pomáhá léčit krevní tlak. Je považován za strom 

plodnosti, věřili, že chrání před kouzly a magií. Pro očistu organismu 

se prý mají jíst bukvice, při vyrážce žvýkat bukové listí, k potírání 

vyrážek se zase doporučuje odvar z listí buku. 

Bříza-její bílý a štíhlý kmen a jemné větve působí uklidněně. 

Navozuje dobrou náladu a rozhání chmury. Přináší klid a harmonii. 

Lidem, kteří jsou vyčerpáni prací a oslabeni nějakou chorobou se 

doporučuje spánek pod břízou Čaj z listů břízy rozpouští močové 

kameny, působí proti zánětu, je močopudný. 

                                                                                         Věra Mrkvicová 

                                                                vedoucí zdravotnického úseku                                                                                                                                                                                                 
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Eduard CUPÁK - divadelní a filmový herec, rozhlasový umělec a 

dabér se narodil se 10.března 1932 v Brně. 

Jeho dětství bylo poznamenáno tragickou událostí, když za války byla 

popravena jeho babička a otec kvůli potravinovým lístkům. 

Studoval na JAMU v Brně, ale těsně před ukončením studia byl kvůli 

svým názorům a politickému postoji vyloučen. To však nezabránilo 

jeho rozvoji. Pro svůj nezaměnitelný hlas, lyrický projev a mladistvý 

vzhled byl obsazen do mnoha divadelních a filmových rolí různého 

repertoáru. V roce 1961 se stal členem Městských divadel pražských. 

Hostoval také ve státním divadle v Brně. 

Svou první roli získal ve zfilmovaném přepisu Jiráskova románu  

,,Temno“. Jeho popularita  stoupala a tak následovaly další a další 

role. Ve zkratce vzpomeňme ty známé: 

,,Měsíc nad řekou“- Vilík Roškot, ,,Jan Hus“ , „Stříbrný vítr“,  

                              

Významné osobnosti Brněnska 
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,,Labakan“, ,,Žižkovská romance“, ,,Kladivo na čarodějnice“,  

komediální seriál ,,Taková normální rodinka“, úžasná komedie ,,Pane,  

vy jste vdova“, ,,F.L.Věk“, ,,Tajemství zlatého Budhy“,  

,,Akce v Istanbulu“, ,,Paleta lásky“, ,,Mladý muž a bílá velryba“, 

 ,,Čas pracuje pro vraha“, ,,Requiem pro panenku“, 

 ,,Princezna ze mlýna“, ,,Nesmrtelná teta“…………… 

Přihlásil se ke své homosexuální orientaci, i když v té době to nebylo 

jednoduché. Jeho jediný životní partner s ním prožil 37 let.                                                                                                                             

Eduard Cupák byl celý život silný kuřák a v posledních letech jeho 

poměrně krátkého života ho trápila rozedma plic a v roce 1995 zcela 

přišel o hlas. Jeho hereckou kariéru tak zkrátila jeho nemoc. 

Zemřel ve věku 64 let 23. června 1996 v Praze. 

                                                                               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 30.8.2017. 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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