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Situace a novinky v zařízení PM: 
 

- V případě jakéhokoli nachlazení musí 

uživatel zůstat doma. Pokud přijde uživatel 

do zařízení nachlazený, bude mu udělán 

antigenní test, příp. bude odeslán domů. 

- Sledujeme epidemiologickou situaci a nařízení MZČR, zatím je 

pouze doporučeno nosit respirátor ve zdravotnických 

zařízeních a pobytových sociálních službách, proto zatím 

respirátory nenosíme, pokud se situace změní, budeme se řídit 

nařízením MZČR a budeme respirátory nosit. 

-  V případě, že je uživatel/ka covid pozitivní, žádáme ho/ji o 

nahlášení této situace některé z pracovnic zařízení Pěkná 

modrá.  

- V případě, že se uživatel/ka nechá naočkovat proti 

onemocnění covid-19, žádáme ho/ji o nahlášení této situace 

některé z pracovnic zařízení Pěkná modrá. 

- Dbáme na nastavená hygienická opatření (desinfekce rukou, 

desinfekce prostor, větrání aj.). 

- Návštěvy, nevykazující známky nemoci či nachlazení, mohou 

navštívit naše zařízení po 13.h. 
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Báseň – Čaroděj – sportovec - vědomostní hráč 

Čarodějové, sportovci, vědomostní hráči, pak tak nějak každý si za 
úspěchem kráčí. Ti první zmínění kouzlí, druzí skáčou, třetí v pořadí, 
když nevědí otázku v soutěži dokonce i pláčou. Všechny spojuje víra 
něčeho dosáhnout a sportovec, který je kvit jim o pauze pomůže tělo 
protáhnout, aby se cítili dobře a byli fit. Čaroděj jim na posilnění 
vykouzlí nápoje, ten, co v soutěži přemýšlí, se osvěží a náhle k němu 
po úspěšném závěru hlavní výhra truhla zlaťáků putuje. Takto jsem 
vám popsal trojici různých lidí, jejich hříček a vzájemné pomoci, 
všechno dobře dopadlo tak, jak když se lidi baví na večírku a jdou spát 
až po půlnoci. Tímto si běžte za svým cílem přejícími si sny i v 
kalendářním roce neubíhá čas pouze po minutách, prožijte pohodu i 
zapadajícím sluncem se krátí dny. A když život půjde jako po skoku, 
snad ho i já vám zpříjemním básněmi bujarého původu. Ať báseň 
plynule se čte v rýmech a veselé náladě, uvařit si kafé a splíny nemají 
ani kousek naděje. 

 
S tímto se loučí Martin D. – Deštík   
berte to ode mne jako malej žertík 
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Hřbitov bláznů s hroby beze jmen 

Hřbitov vznikl v souvislosti se stavbou léčebny v Bohnicích. 
Rozhodnutí o zřízení ústavu padlo v roce 1903, když kapacita 
zdravotnického zařízení Kateřinky na Novém Městě přestala stačit. 
Vybráno bylo místo, které tehdy leželo za Prahou. Jak vysvětluje Jan 
Pomykacz z lékárny bohnického ústavu, na výstavbě se podíleli i 
pacienti z Dobřan u Plzně, kde podobný areál postavili o deset let 
dříve. Další pracovní silou, která při budování pomáhala, byli vězni. 
Bohnická léčebna byla vlastně samostatným malým městem. Měla 
svou elektrárnu, vodárnu, pekárnu, prádelnu, vlastní vinici, divadlo, 
lázně, statek, vilu pro ředitele a faráře, vilky pro primáře a kolonii 
domků pro dělníky. Bohnice tehdy byly obyčejnou vesnicí s necelými 
sedmi stovkami obyvatel, ústav, postavený v secesním slohu, který 
tehdy patřil spolu s vídeňským k největším nejen v celém Rakousko- 
Uhersku, ale dokonce i v Evropě, zaměstnával 1800 osob a měl 3000 
pacientů. Logicky tady lidé žili i umírali. A protože hřbitov ve vesnici 
byl dost malý, bylo potřeba vybudovat nové místo posledního 
odpočinku. Hřbitov byl vysvěcen v září 1909 a ještě týž měsíc na něm 
pohřbili prvního pacienta - jedenáctiletého chlapce s vodnatelností 
mozku. Říká se rovněž, že tu najdeme hrob Gavrila Principa, který v 
Sarajevu zastřelil následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este, což 
se stalo záminkou pro rozpoutání světového konfliktu. Po celou dobu, 
kdy se bohnický ústavní hřbitov používal, ho měla v péči církev, která 
se o něj s patřičnou úctou starala. Po sametové revoluci začali zloději 
krást kříže a náhrobky, takže tu dnes najdeme hroby porostlé 
břečťanem bez jakéhokoli označení. I to může podněcovat fantazii k 
vytváření děsivých historek jako třeba pověst o ženě s úbytkem 
mozku, jejíž jméno se údajně nesmělo vyslovit. Častými hosty jsou 
zde i tzv. lovci duchů, nebo se zde dokonce experimentovalo se 
satanistickými rituály. Tento přístroj slouží k rozeznání 
paranormálních jevů.                           

Tento přístroj slouží k rozeznání paranormálních jevů.  

 

Jablečné dobroty 

Jablka jsou právě v kurzu. Spotřebujte je, než spadnou na zem a 
začnou se kazit. Můžete s nimi vyzkoušet různé dobroty: 

Křížaly – sušené jablečné křížaly nejsou složité a na zimu se budou 
náramně hodit. Jablíčka omyjte, osušte, vykrojte jádřinec a nakrájejte 
na tenké plátky a dejte sušit na sluníčku, do sušičky nebo do trouby 
(na 50 stupňů při pootevřených dvířkách). Sladujte pak v látkovém 
pytlíku. 

Jablečný mošt – jablíčka můžete odšťavnit doma pomocí 
odšťavňovače nebo si je nechat odšťavnit v moštárně. Jablečný mošt 
je skvělým osvěžením. A pokud ho nespotřebujete, můžete ho zavařit 
nebo zmrazit. 

Jablečný kompot – jablka nakrájejte na čtvrtky, mírně podlijte a 
povařte se špetkou soli, příp. hřebíčku, skořice nebo citronu. Můžete 
i jemně dosladit. Dobrý je teplý i studený. Skladujte ho v lednici, 
případně ho můžete zavařit. 

Jablečný čaj – Při čištění jablíček slupky nevyhazujte lze z nich 
připravit výborný voňavý čaj. Slupky nasekejte na menší kousky a 
usušte na sluníčku. Skladujte v uzavřené nádobě. Na čaj je stačí přelít 
vroucí vodou a pár minut louhovat. Můžete přidat i skořici hřebíček, 
zázvor nebo citronovou šťávu. Pít se dá teplý i studený. 

Tradiční vejmrda – jedná se spojení jablíček s křenem. Na 1 kg 
jablíček nastrouhaných najemno použijeme 1 křen nastrouhaný 
najemno, špetku soli a šťávu z jednoho citronu. Můžete ho 
konzumovat hned nebo sterilizovat ve skleničkách a používat jako 
doplněk talíře. 

        Dobrou chuť 
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Plán aktivit na měsíc září, říjen 2022 

 

- Tvořivé práce: práce v keramické dílně – točení na 
kruhu a vymačkávané výrobky dle přání uživatelů, 
odlévání andělů, pletení košíků a podnosů z pedigu, 
šití výrobků a plášťů, vyšívání záložek, práce 
s ubrouskovou technikou 

- Moštování 
- Dušičkové vazby 
- Sklizeň zeleniny a zazimování zahrady, včetně rytí 

záhonů péče o areál 
- Program vaření dle zájmu uživatelů 
- Rozhovory a edukační aktivity s paní psycholožkou 

probíhají ve čtvrtky  
 

 
 

…a stále se u nás něco děje 

 
Změna programu vyhrazena. Bližší informace poskytneme na 

telefonu: 732 747 952, Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 
91 (budova fary).  

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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Redakce 
uživatelé a pracovníci PMD 

 
 

Kontakt   
Pěkná modrá Doubravice 
Soukopovo náměstí 91 

Doubravice nad Svitavou 679 11 
 
 

Kontaktní osoba  
Bc. Petra Veselá 

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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