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               Vážené dámy, milé kolegyně, 

 

 

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech mužů 

v našem domově popřál jen to nejlepší k Mezinárodnímu dni žen 

a poděkoval Vám za vše, co jste v životě pro své rodiny a blízké 

vykonaly. Přeji Vám pevné zdraví a hodně lásky a pohody.  
 

                                                                   MVDr. Petr Nováček 

                                                                       ředitel domova 

                                                                                     

 
Z důvodů neustálého zvyšování cen základních potravin jsme byli 

nuceni navýšit cenu oběda pro zaměstnance. Od roku 2015 se cena 

stravného pro zaměstnance neměnila a tento stav byl dlouhodobě 

neudržitelný. Cena zaměstnaneckého oběda od 1.3.2019 je nově 20,- 

Kč, příspěvek zaměstnavatele činí 15,-Kč. Celková cena oběda je tedy 

35,-Kč. Potěšitelnou zprávou je, že mi nová cena umožnila navýšit 

gramáže masa v některých recepturách. 

Současně žádám všechny zaměstnance, aby včas opravili v programu 

odběr oběda v případě nemoci nebo výměny směny a informovaly mě 

o těchto změnách nejpozději do 7,00 hodin v pracovní dny. 

Děkuji za pochopení                                            Vladimíra Lacíková                                                                             

                                                                               vedoucí stravování 

Informace z domova 

Navýšeni ceny stravného pro zaměstnance 



3 

 

  

 

 

  

 

MDŽ spousta mladých považuje za socialistický svátek a raději slaví Valentýn a první 

Máj. Jaká je za ním ale historie? 

 

Vznikl díky stávce newyorských švadlen roku 1908, které stávkovaly za zlepšení 

životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, 

následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. Některé ženy v 

tento den protestují dodnes.  

 

 

Dnes je svátek všech žen, přejeme 

vám štěstí jen, přejeme vám krásu k 

tomu, ať jste ozdobou každého domu.  

 

Pánové, nezapomeňte a alespoň 

dnes rozdávejte všem ženám kolem 

sebe radost. Nemusí to být květina, 

stačí úsměv.  

  

 

 

 

https://otideavzdelavani.us19.list-manage.com/track/click?u=98b4722d23a929cd9410badeb&id=9ee06b9458&e=244228c15d
https://otideavzdelavani.us19.list-manage.com/track/click?u=98b4722d23a929cd9410badeb&id=9ee06b9458&e=244228c15d
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Po dlouhodobých zdravotních potížích zemřel 28.2.2019 divadelní 

a filmový herec Jiří Pecha. Bylo mu 74 let.  

 

FOTO: Jan Handrejch, Právo 

S velkým zármutkem jsme dnes vyslechli smutnou zprávu o úmrtí 

pana Jiřího Pechy – patrona našeho domova. Do partnerství s námi 

vstoupil bohužel v době, kdy ho začaly trápit zdravotní problémy, a 

proto se nemohl ve vetší míře podílet na aktivitách pro naše seniory, 

které jsme si společně dohodli. Přesto nám dodával usměvavou náladu 

a humor prostřednictvím divadelních a filmových rolí, které ztvárnil. 

Pan Jiří Pecha – patron domova 

http://www.pravo.cz/
http://www.pravo.cz/
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Sám vysvětlil, proč se rozhodl stát se patronem Domova pro seniory 

v Sokolnicích 

„V mládí stojí člověk na prahu svých životních očekávání. Je plný sil, 

energie, plánů… a život tak nějak plyne se vším, co s sebou přináší. 

Jednoho dne člověk začíná zjišťovat, že všechno, co té doby zvládal 

bez problémů najednou vyžaduje více času a nižší tempo. To asi 

začíná, většinou aniž by si to uvědomil, pozvolna stárnout. Hledá sám 

v sobě nový pohled na život a svět kolem sebe. Mnohdy zjišťuje, že se 

začíná stávat pro okolí někým, kdo potřebuje pomáhat, nestačí tempu 

dnešního dynamického světa, často se také starý člověk stává pro 

ostatní zátěží. 

Patronem domova jsem se stal proto, že jsem se věkem přiblížil věku 

jeho obyvatel, proto jim víc rozumím a vím, že lásku, pochopení a 

trošku uznání potřebuje člověk i ve stáří. Snad ve své nové roli dokážu 

potěšit pár seniorů při svých návštěvách, besedách a společném 

vzpomínání na vše dobré, co jsme od života dostali.“ 

Společně s našimi klienty na něj zavzpomínáme v krátké besedě 

s promítnutím ukázek jeho filmových rolí. 

 

         Čest jeho památce 
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Naši vážení a milí čtenáři, přicházíme za Vámi s novou rubrikou 

nazvanou sociálně-právní okénko. V praxi se setkáváme často s tím, 

že pojmy v sociální práci, se kterými pracujeme, jsou dobře známé 

nám, ale už méně těm, kteří náhle tyto služby potřebují. 

V nové rubrice Vás budeme postupně seznamovat pojmy, se kterými 

se budete setkávat při komunikaci s námi. 

Počet zařízení sociálních služeb se v ČR pohybuje kolem šesti tisíc. 

Dělí se na terénní, ambulantní a pobytové, dále na služby sociální 

péče, sociální prevence a poradenství. Role sociálních pracovníků je 

ve všech těchto zařízeních klíčová. 

Sociální pracovník je zpravidla u samého začátku spolupráce klienta 

s danou službou. Provádí sociální šetření, uzavírá smlouvu, řídí proces 

individuálního plánování. Často také vstupuje do kontaktu s rodinou a 

blízkými klienta, v případě potřeby jej propojuje s dalšími vhodnými 

zdroji podpory. 

Jednou z forem přímé podpory poskytované sociálním pracovníkem je 

sociální poradenství, které nabízejí všechna zařízení sociálních služeb. 

                                                                             MVDr. Petr Nováček 

                                                                                  ředitel domova 

Sociálně-právní okénko 
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Co se událo v měsíci únoru na I. A oddělení?         

Marně vzpomínám, co se v únoru dělo mimořádného. Náš program je 

natolik pestrý, že vzpomenout si na vše, co jsme dělali, bývá po 

měsíci docela obtížné. Krom toho, že mimořádný je samozřejmě 

každý den. Dál se oddáváme hazardu v podobě Binga a Člověče, 

nezlob se. Jsme naprosto úžasní v pohybových aktivitách. Co se týká 

zpěvu myslím, že Josef Zíma by nás určitě do sboru bral. 

Na konci února si naši klienti nachystali a usmažili nekynuté 

tvarohové kobližky. Během smažení jsme vyráběli škrabošky. A 

v pátek během zpívánek jsme oslavili ostatky s kávou a čajem a 

zavzpomínaly na „pochování basy“, které bylo dříve se začátkem 

půstu neodmyslitelně spojeno a pěkně se u toho vzpomínání nasmáli.                                                                                       

                                                                                 

                                               Naděžda Krošláková, DiS.- I.A oddělení    

Ohlédnutí za  únorem 
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        Co se událo v měsíci  únoru na I.B oddělení?                      

V únoru jsme se zúčastnili dvou hudebních programů, které nás velmi 

potěšily. Do našeho zařízení přijela mladá zpěvačka paní Sára Nová, 

která si pro nás připravila dvanáct písní, které sama složila. Text písní 

byl zamyšlením nad životem a tím, co nás přesahuje. Vše bylo 

umocněno jejím velice krásným hlasem a hrou na kytaru. Její  

vystoupení  bylo velice hezké, a moc jsme si to užili.  

                  

Také jsme dostali pozvánku od spřáteleného Domova u Františka, 

abychom přijeli na vystoupení otnických Bloňďáků.  Jejich zpěv nás 

velmi rozproudil a výborně naladil. Ti prostě nikdy nezklamou☺.I 

v únoru nás navštívila zvířátka, která nám vždy vykouzlí úsměv na 

tváři. Jelikož se nám zdá už zima dlouhá, tak jsme se daly s klientkami 

na tvoření jarní dekorace na nástěnky. Už aby přišlo jaro☺.                                                    

                                                    Ivana Dvořáková, DiS. – I.B oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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        Co se událo v měsíci únoru na II.C  oddělení? 

I v únoru pokračujeme ve čtení knihy Slovácko sa nesúdí. Sledujeme 

ptáčky za oknem. Navštěvoval nás pejsek s králíčkem, zazpívali jsme 

si a poslechli biblické příběhy se členy Křesťanského sboru. V kapli 

pro nás sloužil pan farář  mši svatou. Na odd I.A nám při kytaře 

zazpívala Sára Nová. Vyzdobili jsme si oddělení – pověsili girlandy, 

nafoukli balónky, vyrobili masky a čepičky na ostatky. Na 

masopustních zpívánkách jsme si i zatančili. Také jsme pekli a 

smažili, povídali si o masopustu, zabíjačce, poznávali koření podle 

vůně. Někteří z nás si byli poslechnout přednášku p. Karneta „My dva 

a čas“, o Yvetě Simonové a Milanu Chladilovi. Pomalu se otepluje, 

těšíme se na vycházky do parku.          

          

                                                        Helena Procházková- II.C oddělení                                                                         
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Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Čtvrtek 7.3.       Pečení štrůdlu, posezení u kávy 

Úterý 12.3.         Sportovní zápolení-kuželky 

Úterý 17.3.         Zahradničíme – vysévání rajčat a paprik 

Čtvrtek 28.3.      Bingo a jiné deskové hry 

 

   

 
Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Úterý 12.3.         Setí bylinek do truhlíků 

 

Čtvrtek 19.3.      Pečení žemlovky  

Pondělí 25.3.      Trénink paměti 

Úterý   26.3.       Sportovní dopoledne – míče, kuželky, padák 

 
          

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Pátek 8.3.          Oslava MDŽ 

Úterý 12.3.        Naše záliby a koníčky – setí a sázení 

Pátek   20.3.      Terapeutické pečení 

Čtvrtek 28.3.    Vzpomínka na J.A. Komenského 

Každé úterý, středa, čtvrtek od 13:00 – čtení na přání – Slovácké sa súdí 

I.B oddělení 

II.C oddělení 

I.A oddělení 

Nabídka aktivizací  v březnu 
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Pátek 1.3.         ZPÍVÁNKY                                od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Pátek 1.3.         PRODEJ PRÁDLA A OBLEČENÍ   od 10:00 hodin v kantýně 

 

Pondělí 4.3.      ZOOTERAPIE                            od 10:00 hodin na odděleních 

 

Čtvrtek 7.3.     SLAVÍME MDŽ – VYSTOUPENÍ BLOŇĎÁKŮ Z OTNIC-  

                          POSEZENÍ S HUDBOU A OBČERSTVENÍM  

                                                                                         od 14:00 hodin v jídelně 

Pátek 8.3.         MASOPUSTNÍ ZPÍVÁNKY    od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Pondělí 10.3.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY            od 10:00 hodin na II.C oddělení 

 

Středa12.3.       MŠE SVATÁ                            od 10:00 hodin v zámecké kapli 

 

Čtvrtek 14.3.    VZPOMÍNKA NA PANA JIŘÍHO PECHU- 

                           PROMÍTÁNÍ FILMU „LOTRANDO A ZUBEJDA“  

                                                                               od 10:00 hodin na I.B oddělení 

Čtvrtek 14.3.    NÁKUP V PENNY               odjezd ve 14:00 hodin od vrátnice 

 

Pátek 15.3.       ZPÍVÁNKY                                od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Pondělí 18.3.    ZOOTERAPIE                             od 10:00 hodin na odděleních 

 

Čtvrtek 21.3.    NÁKUP V PENNY               odjezd ve 14:00 hodin od vrátnice 

 

Pátek 22.3.        ZPÍVÁNKY                               od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Pondělí 25.3.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY            od 10:00 hodin na II.C oddělení 

Nabídka celodomovních aktivit v březnu 
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Úterý 26.3.    UKÁZKA VÝCVIKU DRAVÝCH PTÁKŮ  

                                                                          od 10:00 hodin v zámeckém parku 

 

Pátek 22.3.        ZPÍVÁNKY                               od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity 

z organizačních důvodů.            

 

 

 
Bůžková Věra                        Čaňková Růžena 
Janíčková Jindřiška               Konečná Anna            
Králová Marie                       Kroupová Marie                 
Nedorostková Květoslava      Strýčková Jaroslava 
Šimečková Drahomíra             Votavová Josefa 
Žaloudková Božena                        

                      

 
                         Naši zaměstnanci 
Boháčková Zdenka                 Floriánová Blanka 
Kotulánová Dana                   Kuklová Vladislava 
Kulich Milan                          Mrkvicová Věra 

V měsíci březnu slaví své narozeniny 
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Načiňáková Marie                  Navrátilová Věra 
Bc. Petr Nováček                    Švandová Leona 
Ustohal Přemysl 

                                                            
                            Blahopřejeme!        
 
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Dnes se vrátíme do dětství a do pohádek a budeme hledat známé pohádkové 

dvojice: 

Mach a……….                 Čmelda a……..        Macourek a…………. 

Káťa a ………..                      Bolek a…….            Anička Skřítek a…….. 

Pták Ohnivák a……        Tom a………             Pejsek a…….. 

Štaflík a……..                 Jeníček a……            Spejbl a………. 

Čert a………                   Rumcajs a…….         Pat a……… 

Jája a…….                       Uzlík a……..             Vlk a………. 

Hrajeme si se slovíčky 
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Nastěnka a………           Kohoutek a……..       Krasomila a………. 

 

Z knihy Jitky Suché pro Vás vybrala                    Helena Procházková                                                                  

                                                                         pracovnice II.C oddělení 

                                                                                                           

 

Míst v domovech pro seniory je na jihu Moravy 

málo, na volné čekají roky 

Na jižní Moravě je vůbec nejvíc neuspokojených žadatelů o specializovaný 

domov pro seniory. I v obyčejných domovech důchodců platí, že počet 

míst nestačí. A kvůli prodlužování života se bude čekat ještě déle.  

Karle Dúcké ze Znojma je dvaasedmdesát let a žádost do domova 

důchodců má podanou tři roky. Zatím, jak sama říká, „hlavně pro 

sichr“. Pořád se o sebe zvládne postarat sama, a tak ji příliš netrápí, že 

zatím bydlí v paneláku. Jenže v celém kraji na místo čekají i ti, u 

kterých je situace mnohem akutnější. 

Jižní Morava má ze všech krajů třetí nejvyšší počet neuspokojených 

žádostí o umístění do domova pro seniory. Pokud jde o domovy se 

zvláštním režimem – tedy pro seniory se stařeckou a Alzheimerovou 

chorobou – zůstává kraji nelichotivé prvenství. A to přesto, že se 

lůžková kapacita zařízení sociálních služeb postupně zvyšuje. Z 

Míst v domovech je na jihu Moravy málo 



15 

 

prostého důvodu – roste počet důchodců. Před deseti lety žilo na jižní 

Moravě lidí starších 65 let o 51 tisíc míň. A v polovině tohoto století 

má být podle projekce počtu obyvatel v kraji téměř 350 tisíc seniorů. 

Přitom počet lidí starších pětaosmdesáti let se téměř ztrojnásobí. 

Hlavní cíl: zůstat co nejdéle v péči rodiny 

Vizí Jihomoravského kraje je umožnit seniorům co nejdéle setrvat v 

domácím prostředí díky terénním službám. Funguje to tak, že o 

seniora se doma stará jeho rodina, která má ale možnost si odpočinout, 

protože jí pomáhá denní stacionář nebo centrum denních služeb.  

„Proto jsme od příštího roku navýšili počet pracovníků v přímé péči u 

pečovatelských služeb, což umožní jejich dvanáctihodinový provoz 

včetně víkendů a svátků,“ popisuje mluvčí kraje Monika Brindzáková. 

Stejným směrem chtějí jít ostatně i samotná města.  

Například v Blansku už letos plošně rozšířili provozní dobu 

pečovatelských služeb tak, aby byla péče a podpora dostupná až do 

večerních hodin i o víkendech.  

Vyškov už ale narazil na chybu v systému. „Zatím se na terénních 

sociálních službách zajištěných doma nepodílí okolní obce, a to je 

potřeba změnit. Většinou náklady s těmito službami spojené táhne 

město,“ poukazuje mluvčí města Michal Kočí. 

Podle vrchní sestry brněnského Domácího hospice sv. Lucie Jitky 

Sedlákové zase místo toho, aby se péče typu domácí hospic rozrůstaly, 
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postupně zanikají, a to z důvodu nízkých plateb od pojišťoven a 

platového podhodnocení sester. I tak je ale podle ředitele Hospice sv. 

Alžběty v Brně Karla Kosiny podpora a udržitelnost péče v 

přirozeném prostředí základním cílem.  

„Málo se zdůrazňuje, že největším poskytovatelem péče u nás není 

instituce, ale rodina a blízcí,“ zdůrazňuje. 

Tento hospic také připravuje nový pilotní projekt pobytové 

odlehčovací služby, úzce provázaný s odborným sociálním 

poradenstvím a domácím a lůžkovým hospicem s cílem odlehčit 

pečujícím lidem.  

Na malých městech a venkově je přitom patrné, že se lidé domácí péčí 

snaží o svého blízkého postarat co nejdéle. Potvrzuje to například 

Domov pro seniory Strážnice, kde mají čekací dobu „jen“ asi jeden 

rok a počet žádostí je podle ředitelky Ivany Kyjovské v průměru 

stabilní. 

Jeden člověk, víc žádostí 

Pro ty, kteří potřebují celodenní péči, se však spíše, než terénní služby 

za asistence rodiny už hodí „kamenné“ domovy důchodců. Nové chce 

kraj postavit v Bučovicích a Miroslavi na Znojemsku. 

„Záměrem je také vybudování pobytového zařízení v Brně v 

Tomešově ulici. Jedná se o provozně nákladná zařízení, proto nutně 
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potřebujeme zvýšit příjem finančních prostředků ze strany státu,“ 

zdůrazňuje Brindzáková. 

Jen brněnský magistrát chce navýšit kapacity domovů pro seniory o 

200 míst a ve spolupráci s krajem například využít lokality Kociánka, 

ale také modernizovat některé stávající domovy, třeba v ulicích 

Nopova, Kosmonautů, Věstonická. 

Kolik lidí aktuálně reálně stojí o místo v domově důchodců, je přitom 

těžké říct. Podle Krajského informačního systému sociálních služeb je 

žadatelů o domov pro seniory, a i pro ty se zvláštním režimem přes pět 

a půl tisíce. K tomu tři a půl tisíce takzvaných čekatelů, tedy lidí v 

nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit jinak než pobytovou 

službou. Kapacita jihomoravských domovů je přitom jen necelých šest 

tisíc lůžek. 

Skutečné údaje to ale nejsou. Mnoho lidí má rozeslané žádosti do více 

zařízení. „Kraj proto vytvořil systém evidence tak, aby nedocházelo ke 

zkreslování informací třeba právě duplicitními žádostmi. U nás tato 

korekce snížila počet oprávněných žadatelů na jednu třetinu,“ 

poukazuje ředitel hodonínského domova Václav Polách. 

 

6.12.2018, převzato z internetu                        autor: Markéta Dušková 
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 Pro mě být ženou je ohromnou odměnou. Je to úžasný pocit nejen ve 

dne, ale i v noci. Snažím se být ženou vždy upravenou, hlavně ale 

šťastnou a spokojenou. Duše ženy je po staletí beze změny plná 

tajemství Je v ní něha, krása, hodně cti a pouze občas minilsti – to jen 

na přežití. Je plná lásky k životu, dětem, mužům. Co by byl svět bez 

duše žen? Díky nim je tak krásně vyveden.  

           

                                                    Anna Konečná, klientka II.F oddělení 

                                                             

    

V letošním roce si připomínáme 80. výročí 15. března roku 1939. 

Bylo to jedno z nejtěžších dob naší země. Prezident Beneš opustil 

 15. březen 1939 

 Být ženou 
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republiku a komunisté Hitlerovi blahopřáli k osvobození Paříže. 

(okupaci nazvali osvobozením.) 

Patnáctým březnem tedy začíná jedno z tragických období moderních 

československých dějin. Je srovnáváno s 21. srpnem 1968. Hovoříme 

o první a druhé okupaci naší země. (15. 3. 1939 a 21. 8. 1968). Obě 

okupace přinášejí také pronásledování církví. Matěj Gorazd Pavlík- 

římskokatolík, potom husita a nakonec pravoslavný-byl za první 

okupace dokonce popraven, zatímco při druhé okupaci byla většina 

kněží uvězněna. Doufejme, že už k žádné třetí okupaci nedojde. 

V těchto dnech si také připomínáme tzv. Popeleční středu, kterou 

začíná postní období většiny církví. Tato vrcholí až tzv. Svatým 

týdnem, který nám začíná připomínat Kristovo ukřižování. 

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

                                                                                                                                                                                                                           

                                   

 

Někde na internetu se objevil krátký postřeh pana Maxe Kašparů, a 

protože si ho velice vážím a uznávám ho jako velmi vzdělaného 

člověka, který vystudoval několik vysokých škol a aktivně propaguje 

umělý jazyk esperanto, rozhodla jsem se Vám tyto postřehy nabídnout 

ke krátkému zamyšlení a malé sebereflexi.  

Zamyšlení Maxe Kašparů 
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Zastavme se na chvilku, zvláště v této postní době a popřemýšlejme, 

kolik z toho, co je zde uvedeno se týká nás osobně, co můžeme ve 

svém životě změnit a obrátit k lepšímu, aby se nám všem žilo líp.  

Jak se změnily hodnoty života 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů: 

pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost. 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby: 

- z pýchy se stalo zdravé sebevědomí 

- z lakomství zákon ekonomiky 

- nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň 

- závist v boj o spravedlnost 

- hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých 

- smilstvo v prevenci proti neurózám 

- lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat 

plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. 

Díky této moderní nomenklatuře se zbavil starý kontinent těžkých 

hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, 

skoro archaické pojmy jako: 

- hulvátsví, které se změnilo ve svobodu projevu 

- okrádání definované jako svobodný trh 
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- zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva 

- neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a 

- likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků 

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu 

dodám, že: 

- svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce 

- tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný 

názorový koridor. 

                                                          Jaroslav Maxmilián Kašparů 

                                                                                                                                                                                                                           

                                   

Je tu měsíc březen, začíná se probouzet příroda. V tuto dobu (od 

března do poloviny května) se objevuje také našemu tělu, oslabenému 

po zimě, velmi prospěšná bylina. Bylina jistě již zmiňovaná 

v souvislosti s pozitivním účinkem na lidský organismus – 

MEDVĚDÍ ČESNEK.  

Protože roste volně v přírodě (nejčastěji v tmavých a vlhkých místech) 

již dávní Slované jej využívali ke konzumaci, ale i k desinfekci a 

léčení. Pomáhá v boji s nervovým onemocněním, revmatismem, 

nachlazením, záněty dýchacích cest, ničí mykózy, snižuje krevní tlak, 

pomáhá proti střevním parazitům, posiluje imunitu. Údajně je to dobrý 

repelent, pokud vám nebude vadit silný odér typický pro česnek. 

Co jsme o něm možná ještě nevěděli? Je velmi oblíbený v moderní 

gastronomii. Přidává se do polévek – jemně nasekaný, do omáček, 

salátů, pomazánek. Připravuje se z něj ochucený olej a výborné pesto. 

Ze zdravotnického úseku 
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A jak nato? Potřebujete: svazek medvědího česneku, olivový olej (2-4 

lžíce), strouhaný sýr (nejlépe Parmezán apod.), 2 lžíce vlašských 

ořechů, sůl dle potřeby. 

                    Postup: česnek a olej rozmixovat na kaši, přidat ořechy, 

rozmixovat. Osolíme, posypeme strouhaným sýrem. Vše důkladně 

promícháme a můžeme použít na čerstvé pečivo. 

A co třeba polévka? 

                      Potřebujete: 110 g medvědího česneku, 100ml smeteny, 

200ml kuřecího vývaru, 2 brambory, sklenku bílého vína, 2 vejce, 2 

šalotky, sůl, pepř 

                      Postup: na másle orestovat šalotku, přidat na kostičky 

nakrájené brambory, podlít vínem a nechat podusit. Přidat vývar a 

vařit až brambory změknou. Přidat smetanu, nasekané listy česneku, 

krátce povařit. Rozmixovat do krémova. Možno podat s pošírovaným 

(rozklepnuté vejce uvařené v horké-ne vařící vodě s octem) nebo 

vařeným vejcem. 

Všem, kdo se do vaření pustí, přeji dobrou chuť!! 

                       

                                   Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        

      

Nedá mi, abych dnes ještě nevzpomněla na nedávno zesnulou, 

filmovou princeznu, rodačku z Brna -  Marii Kyselkovou.                                                                                

Narodila se 20.srpna 1935. Vystudovala původně zdravotní školu a 

chtěla se stát zdravotní sestrou. Když dostala nabídku na místo 

manekýny do Prahy, dlouho neváhala. V roce 1955 si jí všiml režisér 

Významné osobnosti Brněnska 
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Jiří Sequens a nabídl jí malou roli ve filmu ,,Větrná hora“. Při 

angažmá v Divadle pod Palmovkou (dříve Divadlo S.K.Neumanna) si 

zahrála také v dramatu ,,Bomba“- v roce 1957 a ,,Touha“- v roce 

1958.   

 

Životní a také poslední rolí byla role princezny Lady – princezny se 

zlatou hvězdou na čele v roce 1959.                                                                                                                               

Při natáčení se seznámila s Petrem Haničincem, vzali se a ona se 

začala věnovat pouze rodině, zejména synovi Ondřejovi. Manželství 

se však rozpadlo. Podruhé se provdala za o 12 let mladšího zubaře. 

Spolu měli dvě dcery. K herectví se již nikdy nevrátila, pracovala až 

do konce devadesátých let jako vrátná na vysokoškolských kolejích 

v Praze.                                                                                                                          

Zemřela 21.1.2019.  

                                    Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku     
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Pojdˇte s námi luštit sudoku! 

 

                                            

                                                 

Zdroje: 

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=783&tbm=isch&sa=1&ei= 

https://www.google.com/search?tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=802&ei 

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=783&tbm=isch&sa=1&ei=  

 

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 31.3.2019. Své příspěvky 

zasílejte v elektronické podobě na email stiborova@domovsokolnice.cz  

Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová, Věra Mrkvicová, 

Helena Procházková. 
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