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Vážení klienti, milé kolegyně a kolegové,
Dovolujeme si

Vám oznámit,

že byla dokončena

rekonstrukce mostu přes Zlatý potok u altánu v zámeckém
parku. Nový mostek se tedy může používat bez omezení a
spodní louka je nyní volně přístupná.

Martin Stibor
Sociální pracovník
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Ohlédnutí za zářím
Co se událo v měsíci září na I. A oddělení?
Nadprůměrně teplé září nás nezavřelo mezi zámecké zdi. Ale
naopak jsme se snažili, co nejčastěji vyběhnout do zámecké zahrady
nebo na nádvoří. Kromě pravidelných procházek jsme nelenili ani na
zámku. V půli měsíce jsme si nastrouhali jablka ze zámecké zahrady,
uváleli listové těsto a upekli si štrůdl. Byl jak jinak než výborný.
Kromě toho všeho jsme samozřejmě hráli bingo, různě tvořili a
samozřejmě jsme trénovali i malé šedé mozkové buňky.

Naděžda Krošláková, DiS.-I. A oddělení
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Co se událo v měsíci září na I.B oddělení?
Letošní září nám přineslo krásné babí léto a proto jsme s velkou chutí
podnikaly vycházky do našeho krásného parku. Také jsme uspořádaly
v zahradě velkou akci pro celé rodiny „Byla vojna byla“, která vytáhla
i naše klientky se svými vnoučaty. Jako vždy první středu v měsíci
jsme se duchovně posílily a prožily jsme mši svatou v zámecké kapli.
Navštívila nás i naše oblíbená zvířátka pes Tim a králíček Honzík.
Klientky si všimly, jak moc králíček za prázdniny povyrostl. 😊. I
když v září probíhají na plné obrátky práce ve vinohradu, i přes to
nám naše oblíbená zpěvačka Mirka Mifková věnovala svůj
drahocenný čas a přišla si s námi zazpívat. A jak už se stalo přes léto
našim dobrým zvykem, zašly jsme si i v září do Panského pivovaru na
něco dobrého. Prostě jsme prožily příjemné „babí září“.
Už se těšíme, co nám říjen nadělí…
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Ivana Dvořáková, DiS
aktivizační pracovnice
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Co se událo v měsíci září na II.C oddělení?
V září jsme si užívali teplé počasí k vycházkám do parku, začátkem
měsíce byla sloužena mše svatá v zámecké kapli. Z padaných jablek
jsme udělali výborný jablečný dort s piškoty, na kterém jsme si
pochutnali při odpoledním čtení z knihy Káji Maříka. Povídali jsme si
o zavařování, o školní docházce za našich mladých let.
V polovině měsíce opanovali zámecký park vojáci, mužáci a děti při
Mezigeneračním dni Byla vojna byla.
Opět nás začal navštěvovat pejsek Tim a králíček Honzík, na našem
oddělení se konají Biblické příběhy. tentokrát i s doprovodem kytary.
Koncem měsíce jsme vzpomněli na svátek sv. Václava.

Helena Procházková – II.C oddělení
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Nabídka aktivizací v říjnu
I.A oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Úterý

2.10.

Výroba náramků

Čtvrtek

11.10.

Stolní hry a kvízy

Pátek

19. 10.

Bramboráky

Pátek

26.10.

Vánoční tvoření

I.B oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
Úterý 2.10.

Trénink paměti

Čtvrtek 4.10

Promítání

Úterý 9.10.

Kovárna

Středa 24.10.

Trénink paměti

Úterý 30.10.

Pečení osúchú

Každé pondělí, úterý, středa od 14:00 – čtení na přání – Vlasta Javořická

II.C oddělení
Denně – aktivizace imobilních klientů
7

Středa 10.10.

Vykreslování obrázků s podzimní tématikou

Čtvrtek 18.10.

Doplňování rčení

Středa 24.10.

Pečení

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

Nabídka celodomovních aktivit v říjnu
Pondělí 1.10.

ZOOTERAPIE

od 10:00 hodin na všech odděleních

Středa 3.10.

MŠE SVATÁ

od 10:00 hodin v kapli

Čtvrtek 4.10.

PROMÍTÁNÍ

od 10:00 na I.B oddělení

Pondělí 08.10.

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

Úterý 09.10.

KOVÁRNA TĚŠANY a CUKRÁRNA OTNICE
odjezd v 10:00 hodin

Pondělí 15.10.

ZOOTERAPIE

od 10:00 hodin na všech odděleních

Pondělí 22.10.

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 na I.A oddělení
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Pondělí 29.10

od 10:00 hodin na všech odděleních

ZOOTERAPIE

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

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

Blahopřejeme!
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Doplňte číslo do názvu knihy
Karel Čapek -………..pohádek
Jules Verne -………...mil pod mořem.
Jules Verne - Cesta kolem světa za...…….
Jules Verne - ……….neděl v balonu.
Jules Verne - ...……...letý kapitán.
Jules Verne - ………...roky prázdnin.
Jerome Klapka Jerome - ………….muži ve člunu, o psu nemluvě.
Karel Poláček - Bylo nás ………
Erich Maria Remarque - ………..kamarádi.
Anton Pavlovič Čechov - ………..sestry.
Agatha Christie - ……….malých černoušků.
Jerome Klapka Jerome - …………...muži na toulkách.
Aleksandre Dumas - ……………..mušketýři.
Gabriel García Márguez - ………….roků samoty.
Ray Brabdury - …………...stupňů Fahre.

Z knihy Jitky Suché pro Vás vybrala

Helena Procházková
pracovnice II.C oddělen
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Významné osobnosti Brněnska
V zářijovém okénku slavných osobností se podíváme na ivančického
rodáka, herce Vladimíra Menšíka.

(Deník Šíp, bez data)

Vladimír Menšík se narodil 9. října 1929 v Ivančicích. Předtím,
než se vydal na hereckou dráhu, vystudoval průmyslovou školu, po
jejímž absolvování několik let pracoval v Brněnských strojírnách.
Poté se přihlásil na Janáčkovu akademii múzických umění, kam se
dostal až na druhý pokus. Po absolvování JAMU nastoupil do
Vesnického divadla, ale tíhl ke ztvárňování filmových rolí. Poprvé se
objevil ve filmu „Velká příležitost“, nicméně jej více proslavila role
italského mechanika ve filmu „Dědeček automobil“.
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Od roku 1958 se plně věnoval natáčení filmů. Obsazován byl
hlavně do komediálních rolí, byl schopen výborně ztvárňovat i
dramatické role. Česko – Slovenská filmová databáze uvádí, že je
takřka nemožné spočítat všechny pořady a filmy ve kterých
vystupoval. Nejznámějšími z nich jsou např. Limonádový Joe aneb
Koňská opera, Jak utopit doktora Mráčka – konec vodníků v Čechách,
nebo film Miloše Formana – Lásky jedné plavovlásky. Od 70. let hrál
v tandemu s Jiřím Sovákem.
Byl znám svým velkým pracovním nasazením a láskou
k rodnému městu. Často je považován za nejlepšího českého herce
všech dob.
Zemřel v roce 1988, dva dny po jeho posledním natáčení.
Město Ivančice je na svého rodáka náležitě hrdé, u základní
školy odhalili jeho bustu a rovněž je po něm pojmenována rozhledna.

Na základě stránky wikipedia a profilu na CSFD zpracoval Martin
Stibor, sociální pracovník
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100 let republiky
Dne

28.

října

si

připomínáme

100.

výročí

vzniku

Československé republiky. Je spjata se jmény tří vůdců zahraničního
odboje – profesora Tomáše Garrigue Masaryka, doktora Edvarda
Beneše a generála Milana Rastislava Štefánika.
Tito zahájili odboj v zahraničí. Masaryk zde poprvé vystoupil 6.
7. 1915 při příležitosti 500. výročí mučednické smrti Jana Husa.
Následovala jednání prof. Masaryka s představiteli Trojdohody s
Francií, Velkou Británií a Ruskem. Tato jednání byla velice náročná a
vyžádala si mnoho osvětové práce, vždyť Čechy byly již 4. století
součástí Rakouské říše. Masaryk psal soustavně do západních novin,
aby učinil zřejmým, že Čechy mohou existovat i bez Rakouska.
Navázal zde na citát Františka Palackého: "Byli jsme před
Rakouskem, budeme i po něm."
Masaryk i Beneš měli styky s odbojovou organizací tzv. Mafií, v
čele s doktorem Karlem Kramářem a jinými českými intelektuály.
Čeští vojáci byli nyní nuceni bojovat v Rakouské armádě. Masaryk
rychle pochopil, že je potřeba vytvořit vlastní protirakouskou českou
armádu, která byla nazývána legiemi. Tomáš Garrigue Masaryk se stal
jejich představitelem. Zpočátku navázal také úzké styky s carským
režimem, který však byl vůči Masarykovi ostražitý. Nezapomněli na
jeho spis Rusko a Evropa, který napsal v r. 1914.
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Po pádu carského režimu v Rusku byla napřed vytvořena
Prozatímní vláda. Tato vláda byla potom sesazena bolševickým
převratem v čele s Uljanovem, známým spíše pod spikleneckým
jménem Lenin. Později v Československé republice žila početná ruská
emigrace. Masaryk pomáhal vybudovat vlastní universitu s různými
profesory, kteří žili v emigraci v Praze. Praha se stala vedle Paříže
hlavním centrem ruské protibolševické emigrace.
Legie se v Rusku staly armádou, která bojovala proti Rakousku a
později se zapojili i do bojů proti bolševikům. Masaryk v závěru války
navštívil také amerického prezidenta Wilsona. V té době už vznikla v
západní Evropě první československá vláda, která byla uznaná
západními představiteli. Za představitele českého a slovenského
národa Masaryk spolu s Wilsonem vytvořili Chartu o budoucím
uspořádání v Evropě, kdy měly respektovány požadavky národů.
28. října 1918 v Praze došlo k demonstraci, v nichž byla
vyhlášena

nezávislá

Československá

republika.

Jejím

prvním

prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk, ministrem zahraničí
Edvard Beneš a ministrem války Milan Rastislav Štefánik.
Masarykova republika byla vlastně jediným demokratickým státem ve
střední Evropě. Byla zrušena dětská práce, zavedena osmihodinová
pracovní doba a republika prožívala nebývalý hospodářský rozkvět.

Mgr. Josef Bobrovský, klient II.C
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Podzim
Na poli dozrál nám obilný klas,
podzim se blíží, skliďme ho včas.
Tam v lese pod stromem hříbeček sedí,
jak skřítek z pohádky tam na mě hledí.
Nastal podzim, listí se barví a opadává.
Nesmíme se bát toho co nám přinese zítřek,
ani dalších dnů.
Dobrá vůle je nejcennější,
když víme,
že přítel nám je na blízku.

(Foto: Adolfo Félix, Unsplash)

Anna Konečná, klientka II.F oddělení
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Mezigenerační den – „Byla vojna byla“
V sobotu 15. 9. proběhl na Mohyle míru a v zámeckém parku již IV.
ročník aktivizační akce: Mezigenerační den – „Byla vojna byla“.
Akce začala po desáté hodině na Mohyle míru, kde za slunného
počasí přivítal účastníky akce, ale i ostatní turisty, Napoleon
s francouzským generálem, kteří byli později napadeni skupinou
ruských kozáků. Po ukázce boje na koních následoval krátký výklad o
historii místa a prohlídka multimediální expozice v kapli.
Po ukončení prohlídky následoval pěší přesun do zámecké
zahrady, kde bylo pro děti nachystáno celkem 13 disciplín do jejichž
plnění se zapojilo 150 dětí, přičemž některé rodiny přijely až ze
vzdálenějšího okolí (Blansko, Vyškov). Po splnění soutěžních úkolů
se mohly děti pustit do hledání truhlice se zlatým pokladem, která byla
umístěna na konci bludiště. Po nalezení zlatého pokladu děti dále
dostaly dárkovou tašku DPS Sokolnice.
Mimo zmíněné soutěže byly v areálu přítomni napoleonští
vojáci, kteří postavili dobové vojenské ležení. Na spodní louce měli
děti možnost projížďky na ponících a u Hájenky byl postaven skákací
hrad, který byl mezi dětmi velmi oblíbený. Pro dospělý doprovod
zajistili hasiči z Kobylnic grilované klobásy, pivo a limo. Pan
Janoušek prodával výborný burčák a vína a pan Novotný zajistil velmi
bohatou nabídku občerstvení, nabízel např. langoše a bramboráky ale
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také zdobené perníky a pendreky. U vstupu do parku prodávala paní
Široká uměleckou keramiku a ocelové šperky. O hudební doprovod se
postarali otničtí Blonďáci, které po obědě vystřídali žatčanští Mužáci.
Poslední návštěvníci odcházeli z areálu parku až po čtvrté hodině.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci této akce, a to jak z řad zaměstnanců DPS, tak i jejich
přátelům, kteří dobrovolně pomáhali. Dále děkujeme všem
spoluorganizátorům: společnosti Acaballado za zajištění
napoleonských vojáků, společnosti Mohyla míru–Austerlitz, o. p. s
za finanční pomoc, rodinnému centru Sokolnice, které nám pomohlo
s organizací a obstaralo dvě stanoviště, obci Sokolnice, dobrovolným
hasičům ze Sokolnic, a především chceme poděkovat, všem, kteří se
naší akce zúčastnili. Věříme, že podporování mezigeneračního dialogu
má smysl a doufáme, že se v příštím roce potkáme v ještě větším
počtu.
Zvláště bychom chtěli jménem DPS Sokolnice poděkovat
starostovi Újezdu u Brna, panu ThDr. Janu Hradilovi, Th.D., Dr. h. c.
za sponzorský dar, zajištění dopravy na Mohylu míru, a především za
zajištění městské policie Újezd u Brna, jejíž strážníci dohlíželi na
bezpečnost chodců z mohyly do zámku.

Martin Stibor, sociální pracovník
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OKÉNKO SVATÝCH
Svatý František z Assisi

(Ilustrace: John August Swanson)

Svatý František se narodil v Itálii v roce 1182 do rodiny bohatého
obchodníka. Zajímavostí je, že byl pokřtěn jako Jan. Přezdívku
František prý dostal v mládí od kamarádů, díky tomu, že mluvil
francouzsky, a to díky jeho matce, která z Francie pocházela. Kvůli
této přezdívce pojmenoval řád Františkáni a proslul jako František
z Assisi. (Wikipedia.org, 2017)
V mládí se chtěl stát rytířem a účastnil se vojenského tažení,
během kterého měl několik zjevení, ve kterých mu bylo řečeno, že je
jeho posláním služba Bohu a chudým. (Wikipedia.org, 2017)
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Po návštěvě Říma, zděšen rozdíly mezi církví a chudými se
rozhodl rozdat svoje vlastnictví a žít v askezi. v roce 1209 mu bylo
papežem povoleno založit Řád menších bratří. Hlásání chudoby a
askeze pochopitelně nebylo ve středověku nijak populární a odtud
pochází legenda o sv. Františku, jako příteli přírody, protože když
nenašel posluchače pro své kázání mezi lidmi, odebral se do lesa a
kázal zvířatům, které považoval za boží díla a bratry a sestry. Aktivně
také vystupoval proti špatnému zacházení se zvířaty. (Wikipedia.org,
2017)
Sv. Františka můžeme považovat za prvního misionáře, protože
kázal mír mezi lidmi všeho vyznání a neúspěšně se pokusil vyjednat
mír mezi křesťany a muslimy během křížových válek.
Na sklonku života oslepl a objevila se u něj stigmata. Svatořečen
byl dva roky po smrti v roce 1228.
Svatý

František

z Assisi

je

jedním

z nejznámějších

a

nejoblíbenějších církevních světců. Baziliku v rodném městě, kde je
pohřben ročně navštíví asi tři a půl milionu poutníků. (Wikipedia.org,
2017)
Tento svatý je patronem Itálie, zvířat a přírody a ekologie. Často bývá
vyobrazen obklopený zvířaty, zejména drobnými ptáky.
V České
nejvýznamnější

republice

je

z nich

jsou

mu

zasvěceno

v Praze
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u

několik

Karlova

kostelů,

mostu,

na

Křižovnickém náměstí a Anežský klášter, podle kterého se jmenuje
jeho okolí – „na Františku“. (Wikipedia.org, 2017)

Martin Stibor, sociální pracovník

Retro
Mandelinka bramborová – třídní nepřítel a posel imperialismu.
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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 31.8.2018. 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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