
  

   JITŘENKA 

      Říjen 2018 

 
 

Podzim létu zamával 

Podzim létu zamával,  
ahoj léto, musíš jít.  

Ruku svou mu podával,  
prostě to tak musí být. 

Mám tu práce dost a dost, 
pomoct listí opadat. 

Brzo zima bude host, 
začínám se obávat. 

Ptáčkům popřát šťastný let, 
za teplem když poletí, 

draky k nebi vypouštět, 
uplést svetr pro děti. 

Já to stihnu, vím to, vím, 
na zimu vše připravím. 

 

 

 



Zápis ze společného setkání obyvatel  

Setkání konané dne: 13.9.2018 

Místo setkání:  společenská místnost A3 

Přítomní pracovníci:  Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele,  

    vedoucí úseku přímé péče a sociální pracovnice 

Přítomní obyvatelé:   32 klientů  

Přivítání klientů 

Informace o probíhající rekonstrukci: práce na budově C pokračují, 

pokrývá se střecha, dokončují se omítky, obkládají se koupelny. Práce 

pokračují podle plánu. Stejně tak budova D, kde vše jede podle plánu. 

Řešili jsme nerovnost podlahy, kdy výškový rozdíl mezi jedním a druhým 

koncem chodby činí 6 cm. Řešení je již nalezeno, tak práce mohou 

pokračovat. 

Od dubna příštího roku by měl začít plný provoz na obou budovách. 

 

Navýšení důchodů: Od nového roku dojde k historicky největšímu 

navýšení důchodů. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13200 

korun. Základní výměra důchodů se navýší u všech důchodů stejně, 

konkrétně o 570 korun na hodnotu 3270 korun. Procentní výměry 

důchodů, které jsou u jednotlivých příjemců důchodů rozdílné, budou 

všem příjemcům navýšeny o 3,4 %.  

Další novinkou, jež byla schválena, je speciální bonus pro všechny 

seniory, kteří dosáhnou věku 85 let. Ti budou k valorizaci ještě navíc 

dostávat měsíčně 1 000 Kč. Senioři od věku 100 let pak budou (stejně jako 

doposud) každý měsíc dostávat 2 000 Kč navrch. 



 

Volby 2018:  

Komunální volby do městského zastupitelstva se konají ve dnech 5. a 6. 

října 2018 

Ve volebním okrsku  v Domově pro seniory mohou volit ti, kteří:  

- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 308/8, Moravská 

Třebová – Domov pro seniory  

- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 20, 24, Moravská 

Třebová  

Klienti domova, kteří mají  jiné trvalé bydliště se mohou voleb účastnit 

pouze ve svých volebních okrscích. 

 

Současně se budou konat volby do senátu parlamentu ČR ve dnech 5. a 

6. října 2018 

Ve volebním okrsku  v Domově pro seniory mohou volit ti, kteří:  

- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 308/8, Moravská 

Třebová – Domov pro seniory  

- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 20, 24, Moravská 

Třebová  

- mají jiné trvalé bydliště, které spadá do volebního obvodu č. 

50 se sídlem ve Svitavách  a jsou zapsání ve zvláštním 

volebním seznamu, nebo mají voličský průkaz vydaný úřadem 

v místě svého trvalého bydliště  

 

V případě II. kola senátních voleb se budou volby konat ve dnech 12. a 

13. října 2018. 



 

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace můžete kontaktovat 

sociální pracovnice domova.  

Všichni klienti s trvalým bydlištěm mimo volební okrsek Domova pro 

seniory, kteří bydlištěm spadají do volebního okrsku č. 50, budou osobně 

osloveni a v případě jejich zájmu jim sociální pracovnice vyřídí vše 

potřebné pro účast ve volbách do Senátu. 

 

Přichází podzim 

Opět se nám blíží podzim, což znamená méně světla, více šera. Nebojte 

se přisvítit si na svých pokojích i během dne. Berte to jako bezpečnostní 

prevenci. Světlo nám pomáhá nejen v lepší orientaci na pokoji, ale také 

udržovat se v dobré náladě. Prospívá naší psychické pohodě. 

 

Dotazy: 

Jaká bude kapacita v Domově se zvláštním režimem? 

 Celková kapacita bude 23 míst. Budou zde jednolůžkové a 

dvoulůžkové pokoje. Po  dokončení rekonstrukce určitě proběhne den 

otevřených dveří, abyste si nové prostory mohli  prohlédnout. 

Paní Holasová nakonec všem klientům vyjádřila velké poděkování za 

jejich toleranci, trpělivost, pochopení a životní moudrost, kterou projevují 

v souvislosti právě s rekonstrukcí.  

Zápis provedla: Erika Jarůšková 
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

 

 

Dne: 12.9.2018 

- Přítomni  -  počet klientů: 21 

- zaměstnanci domova:    -  Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana 

Holasová, Ilona Bednárová, 

         Marie Topinková                         

Zápis: 

Připomínky a pochvaly ze sešitů: 

- Mozeček k obědu, bylo toho málo a patří to spíš k večeři.  

  Ano, mozeček jsme zařadili k obědu, abychom udělali občas 

bezmasý odlehčený  oběd. 

- Na večeři máme stále jen brambory, brambory 100x jinak  

  Od vás byl dán požadavek, aby večeře byly lehce stravitelné. 

Právě brambory    s kefírem je jídlo lehce stravitelné a vámi 

podle reakcí oblíbené. Brambory    bývají na večeři 1x týdně. 

S bramborami souvisí otázka množství kefíru. Na minulém setkání jsme 

se domluvili, že nebudeme dávat na porci ½ l kefíru, protože většina z vás 

takové množství nevypije a kefír se potom vyhazuje, což vnímáme jako 

plýtvání penězi. Proto jsme se dohodli, že budeme kefír rozlévat do 

hrnečků, přičemž na porci vyjde ¼ l. Při takovémto způsobu se dostaneme 

na polovinu nákladů.  

 

Dotazy: 

- V nemocnici jsme dostávali více máslo, tady máme více Floru. 

Proč? 

 

 Především jde o rozdíl v ceně i v gramáži. Jednáme ale 

s dodavatelem, a pokud se  nám podaří vyjednat příznivou cenu, 

zařadíme máslo do jídelníčku k večeři. 



 

- Knedlík s vajíčkem, nedělat „jako beton“. 

 Pokud děláte knedlík s vajíčkem doma a dáte si ho hned na 

talíř, je měkký. V našich podmínkách usmažíme knedlík 

s vajíčkem a musíme ho uchovat teplý do doby, než se bude 

vydávat. Uchovává se v  gastronádobách (předehřátých ve 

vodní lázni) a zde se ohřívají do doby servírování. Snažili jsme 

se tímto jídlem vyhovět vašemu přání, ale teď ho zase chvíli 

vynecháme. 

 

- Filé bylo velmi dobré 

  Děkujeme 

- Guláš byl bez masa. 

  Byl to kapucínský guláš, kam kuchaři maso pomleli. Budeme 

tedy dávat maso    celé – kostky. Kuřecí nebo krůtí maso 

je křehké a rozpadá se, takže nelze udržet    velké kostky. 

 

- Máme stále tenké párky. Chceme taky silné. 

  Párky střídáme. Tenké bývají ke snídani, silné párky se dávají 

například     k hrachové kaši, pro racionální dietu 

střídáme i špekáčky. 

 

- Lečo – bylo toho málo. Neodpovídá to množstvím a cenou obědu. 

  Norma na lečo je 35 dkg na porci + chléb. Bylo vařeno 

z čerstvé zeleniny, takže    ani toto jídlo nepatří právě 

k nejlevnějším 

Klienti seznámeni s jídelníčkem na říjen. Byl přijat bez připomínek. 

Dříve jsme se scházeli v menším počtu, pouze se zástupci z řad klientů 

z jednotlivých oddělení, tedy v počtu asi 6 lidí. Proto jsme přistoupili 

k těmto otevřeným setkáním, aby se informace, které tu probíráme, 

dostaly k co největšímu počtu klientů. Bohužel ne všichni tato setkání 

využívají, zkusíme proto vymyslet způsob, jak informace rozšířit v krátkém 

čase k co nejvíce klientům. Zatím vycházejí zápisy v Jitřence, ale to je 

vždy se 14-ti denním zpožděním.  



Musíme také upozornit na to, že pracovníci přímé péče jsou jakýmsi 

mezičlánkem mezi kuchyní  a Vámi. Rozdat Vám mohou pouze to, co 

dostanou z kuchyně. Zlobit se tedy na ně, že je něčeho málo, něco je tvrdé 

či se vám jinak nelíbí, je zcela zbytečné. Platí to také o již zmiňovaném 

způsobu rozdávání kefíru k večeři. Pracovníci mohou rozlít pouze tolik 

kefíru, kolik dostanou a kolik je předepsáno na osobu. To, že má někdo 

větší hrnek, než druhý ještě neznamená, že dostane hrnek plný. Dostane 

¼ litru tak, jako každý jiný. 

Přání klientů: 

- Lepenice – jde o staré české jídlo z mačkaných brambor a zelí. Toto 

jídlo jsme už jednou zkoušeli a neosvědčilo se. Klienti nebyli 

spokojeni, nebudeme ho proto již zařazovat. 

- Bramboráky 

- Zelňačka 

- Zavináče  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Erika Jarůšková 
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SVÁTKY – Říjen 

3.10. Bohumil –  Kalina, Kroulík 

4.10. František – Dorazil, Horáček, Hrabal 

8.10. Věra– Fidrová, Grubrová,  Loskotová, Machálková 

17.10. Hedvika - Indráčková 

 

NAROZENINY – Říjen 

2.10. Alžběta Sedláčková 

3.10. Marie Staříková 

5.10. Olga Kynclová 

10.10. Vlasta Hýblová 

14.10. Eva Dobiášová 

17.10. Emilie Švandová 

18.10. Miluška Břeňová 

24.10. Libuše Čermáková 

30.10. Marta Navrátilová 

31.10. Věra Machálková 

 

 

 

 



V měsíci září do DpS nastoupili: 

Zdeňka Lakomá    z   M. Třebové 

Dagmar Hýblová    z   Opatova 

Jiřina Pálková    z   M. Třebové 

Libuše Čermáková   z    M. Třebové 

    

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

V měsíci září zemřeli:  

 

Miloslav Remta 

Anna Nárožná 

Margita Slavíčková 

Irena Urbanová 
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Budova „C“   Foto rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budova „D“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní zahrada u budovy „D“ 

 

 

 

 

 

 

 



Volnočasové aktivity 

11.9.2018 – Výstava fotografií Moravské Třebové 

Odpoledne se zájemci o tuto výstavu shromáždili ve vestibulu u recepce DpS. 

Výstava byla věnována ke stému (100) výročí vzniku naší republiky. 

 

19.9.2018 – Hudební vystoupení skupiny ,,DUO KONDOR“ 

Známé lidové písničky nám zazpívalo ,,DUO KONDOR“, rádi jsme se přidali. 

Program byl proložen vtipy a kouzly. Pěkně strávené odpoledne nám rychle 

uteklo. Budeme se těšit další rok na vystoupení této skupiny. 

 

 

21.9.2018 – Beseda o energii 

Páteční odpoledne přišel Ing. Josef Krpálek. Proběhla beseda na téma : ,,Energie 

z jádra je budoucnost.“ O tuto besedu nebyl velký zájem, bylo to pro nás těžké 

téma, ale i tak děkujeme.           Pavla a Jana 



POŽÁRNÍ PREVENCE A OCHRANA OBYVATELSTVA 

Přednášku vedla por. Ing. Alena Cejpová, vyšetřovatel požárů 

HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy 

 

Celým blokem školení k požární ochraně 

nás provází maskot hasičů Pardubického 

kraje - dráček HASÍK  

 

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje má 4 územní odbory: Pardubice, 

Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim 

Ve svitavském odboru jsou 4 stanice: největší z nich je stanice Svitavy, další 

jsou Moravská Třebová, Polička a Litomyšl. 

Stanice Svitavy má 3 výjezdové jednotky, přičemž každá jednotka má 10-11 

hasičů. Jednotky se střídají pravidelně dokola ve 24 hodinových směnách.  

 

Rozdělení jedné 24 hodinové směny vypadá takto: 

- Dopoledne – péče o techniku 

- Oběd 

- Odpolední zaměstnání – práce na stanici 

- Večeře 

- Školení – teorie i praktické práce s technikou 

- Večerní práce 

- 22:00 – 6:00 hod noční pohotovost – hasiči mohou spát, ale každý výjezd 

musí proběhnout do 2 minut od nahlášení. Čas je hlídán elektronicky a 

každá vteřina zpoždění se musí odůvodnit. 

Stanice Moravská Třebová má 4-5 hasičů, 2 cisterny a také se střídají 

v pravidelných 24 hodinových směnách. 
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Hasiči vyjíždějí k těmto událostem:  požáry, dopravní nehody, olejové 

havárie, práce na vodě, čerpání vody, únik látky, technologická pomoc, jiný 

technický zásah. 

 

 

Co dělat, když hoří? 

- Volat „hoří“ – tím na sebe minimálně přitáhnete pozornost a lidi si 

všimnou, že se něco děje 

- Volat tel. č. 150 

- Neschovávat se (do koupelny, pod stůl, do komory, pod postel…) 

- Chránit se před ohněm a kouřem – dýchat přes roušku (kapesník, 

ručník…) 

Největší riziko požáru v domácnosti: 

- Nejčastější příčinou vzniku požáru v domácnosti jsou kamna a krby – 

vypadne žhavý uhlík, chytne kobereček u kamen a požár se šíří 

- Další častou příčinou jsou svíčky – nevhodně umístěná svíčka v průvanu 

(na parapetu, na stole…) představuje obrovské riziko 

- Svíčky na vánoční výzdobě – adventní věnce, svícny – když dohoří 

svíčka, chytne od ní suchá dekorace na věnci. Toto je každoročně velmi 

častá příčina požárů. 

- Popelníky s nedopalky cigaret a žhavým popelem. 

- Nezabezpečené ohýnky v přírodě – oheň se velmi snadno rozšíří do volné 

přírody 

Důrazně doporučujeme umístit v domácnostech hlásiče požárů nejlépe do každé 

místnosti! 

 

Integrovaný záchranný systém 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

Pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací. Integrovaný záchranný systém existuje v Česku od roku 2001, 

ačkoliv jeho základy vznikly již v roce 1993. Hlavním koordinátorem 
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integrovaného záchranného systému v Česku je Hasičský záchranný sbor České 

republiky. Jde o spolupráci: hasiči – záchranka – Policie. 

 

Tísňová čísla a jak si je zapamatovat: 

155 –  Záchranka - pětka vypadá jako invalidní vozík 

150 –  Hasiči – nula vypadá jako smotaná hadice nebo rybník plný vody 

158 –  Policie – osmička vypadá jako policejní pouta 

156 –  Městská Policie 

112 –  Mezinárodní číslo tísňového volání – telefonní linku spravují Hasiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při ohlašování požáru je důležité: 

- Sdělit, KDE se co stalo 

- Sdělit, CO se stalo 

- Odpovědět na dotazy pracovníka HZS, který také hovor ukončuje 

- Vyčkat na zpětné zavolání 

 

Nejčastější místa požáru: kuchyň, koupelna, půda, kotelna a komín 

Nejčastější zdroje požáru: otevřený oheň, krb, sporák, kamna, elektrospotřebiče 

 

Komínové požáry jsou bohužel stále častější. Velmi důležitá je prevence, tedy 1x 

ročně provést odbornou kontrolu komína. 

Každá domácnost by měla být vybavena přenosným hasicím přístrojem. Tyto 

přístroje dělíme na vodní x pěnové x sněhové x halonové x práškové. Velmi 

vhodné jsou také hasicí spreje do kuchyně. 

Při hašení malého požáru v domácnosti se používají také například písek, deka, 

sníh… 

 

V loňském roce 2017 byl nejčastějším zdrojem požáru nevychladlý popel špatně 

uložený např.:  

- v plastové popelnici – rozhoří se, chytne celá popelnice a od ní může 

chytnout cokoli, co je v jejím okolí 
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- plastovém kbelíku – to je stejný případ jako popelnice 

- na záhonku - zde ho rozfouká vítr, odfoukne na hořlavý podklad 

- na kompost, do kompostéru – kompostér je plný suché trávy, větviček apod. 

 

 

 

Co je důležité vědět: 

Jak se hasí hořící olej na pánvičce? 

 ANO – nejlépe přehodit přes hořící pánvičku namočenou utěrku nebo 

namočený  ručník, zakrýt ji pokličkou nebo plechem a zamezit přístupu kyslíku. 

 NE – nalít na ni vodu – okamžitě vznikne obrovský plamen, který se 

„rozstříkne“ do  okolí a způsobí veliké škody 

 

         E. Jarůšková 
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Startuje 2. ročník projektu Českého rozhlasu  

 

 

 

 

Tento projekt se snaží plnit vánoční přání seniorům. Do veřejného seznamu na 

internetu se zapisují jednotlivá přání a každý, kdo se na tyto internetové stránky 

podívá, má možnost nějaké přání se vybrat a splnit ho. Přání jsou ukládána pouze 

s křestním jménem toho, kdo si přeje.  

Loňský první ročník tohoto úžasného projektu ukázal, že to funguje, a že lidé 

právě v období Vánoc mají k sobě blíž a chtějí si vzájemně dělat radost. V prvním 

ročníku bylo splněno více jak 14 tisíc přání seniorů z celé České republiky. I my 

jsme se zapojili a klientům Domova a Pečovatelské služby bylo splněno celkem 

40 přání.  

Pro velký úspěch se letos tato akce bude opakovat a také Domov pro seniory a 

Pečovatelská služba Moravská Třebová se zapojí. 

Proto každý klient, který bude mít své přání, může ho nahlásit svému klíčovému 

pracovníkovi, volnočasovým pracovnicím nebo sociálním pracovnicím. Přání 

začneme zveřejňovat 22.10.2018 a věříme, že se většina Vašich přání podaří 

splnit. V minulém roce se podařilo splnit všechna přání, která jsme zveřejnili, 

např. knížky, předplatné časopisů, sladkosti a káva, oblečení, kosmetické balíčky, 

deky, ale také třeba koncertní vystoupení nebo lístky do divadla. Nebojte se proto 

zapátrat v paměti, co jste si kdy přáli a nebylo Vám to splněno, Ať již máte přání 

praktické či bláznivé. Pusťte uzdu fantazii  

Hezké podzimní dny všem a pojďme společně vstříc krásným Vánocům 

splněných přání 
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Říjen 

 

V říjnu denní svit se zvolna krátí, 

slunce s oblohy se často ztratí. 

Vítr laškovně si s listím pohrává, 

mnohý lístek se stromu už opadá. 

 

Král lesů – jelen – se sokem bojuje 

o přízeň družek, kterým panuje. 

Hlas jeho do dálav se mocně nese, 

až se před ním každičký tvor třese. 

 

Oblaka mračná po obloze plují, 

velmi rády i silné větry dují, 

ač zem létem vyprahlá po vodě touží, 

přece jen však lijáky zem souží. 

 

Když Dušičkový čas se kvapem blíží,  

i sněhové peřiny již na zem shlíží 

a první vločky všechno postříbřily, 

hlásí, by všichni se už připravili  

k spánku, který někoho povzbudí 

a jiný se už zjara nevzbudí. 

 



Ten koloběh času dál se stejně vine, 

až do věčnosti toku  

dle pevného řádu 

nenávratně vplyne…. 

 

      M. Krčilová 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Významné a mezinárodní dny v říjnu 

1.10. – Mezinárodní den seniorů – Již od roku 1998 si svět  

1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl 

totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním 

tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním 

rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti 

přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterým se 

potýkají, jako například zneužívání starších lidí.  

5.10. – Mezinárodní den úsměvu - je velmi hezkým dnem. Smějme se, protože 

úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc 

uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, 

než si myslíme… 

 

5.10. – Světový den učitelů - byl vyhlášen roku 1994 v tento 

den začíná anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího 

učitele ČR). Tento den je věnován učitelům i proto, že je to 

velmi důležité povolání, vždyť právě učitelé se velkou měrou 

podílí na výchově a vzdělání nových generací.  

 

10.10. – Světový den duševního zdraví - v tento den bychom všichni měli nalézt 

alespoň chvíli na duševní pohodu, klid, naučit se zvládání stresu, a každodenního 

shonu. Řešení jsou různá, někdo zvolí psych 

ologa, pro někoho je vhodnější například Jóga nebo nějaké meditační cvičení. 

 

10.10. – Světový den zraku - Oči jsou pro nás velice důležitým smyslovým 

orgánem, i proto bychom neměli opomenout Světový den zraku. V tento den si 

připomínáme problémy se zrakovými vadami jako je např. slepota či různé 
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poruchy vidění a oční nemoci. Moderní medicína 

již dokáže většinu očních vad vyléčit.  

 

12.10. – Světový týden kostí a kloubů - Světový týden kostí a kloubů vyhlásilo 

OSN (Organizace spojených národů) s WHO (Světová zdravotnická organizace). 

První den tohoto týdne je stanoven na 12. října a spadá do něj Světový den páteře, 

den proti osteoporóze a Světový den artritidy. Tento týden připomíná základní 

stavební jednotky lidského těla a důležitost včasné diagnózy problémů či 

onemocnění. 

15.10. – Mezinárodní den bílé hole - je dnem, který nás 

upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se 

různé organizace, prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit 

podvědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově 

postižení lidé.  

 

16.10. – Světový den výživy - vznikl roku 1979, poprvé byl však slaven za 2 roky. 

V tento den bychom si měli připomenout stálý problém nedostatku potravy  

v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména 

děti a s tím spojený další problém, který je opačný a týká se ""vyspělé"" části 

světa - obezitu, přejídání se a nezdravá strava, kterou trpí jak dospělí, tak děti. 

17.10. – Světový den úrazů - vznikl roku 1992, kdy jej OSN vyhlásila jako 

upozornění na úrazy a hlavně předcházení úrazům, neboť k úrazu může dojít  

v zaměstnání nebo v běžném životě a právě proto je důležitá prevence. 
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20.10. – Den stromu -  v České republice se začal slavit od 

roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako 

například různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den 

má připomenout jak důležité pro naší planetu lesy a stromy 

jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život 

člověka. 

20.10. – Mezinárodní den kuchařů - patří všem kuchařům ať už profesionálním 

nebo "kuchtíkům", které vaření prostě 

baví. V tento den se konají různé akce 

spojené s vařením, pečením, smažením  

a vše co se kuchyně týče. Konají se  

i dobročinné akce, kdy výtěžek ze 

zakoupených jídel, dezertů a ostatních pokrmů, je věnován na charitu."   

29.10. – Světový den mrtvice - Mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České 

republice, a proto se lékaři snaží proti této nemoci, které se dá dobře předcházet, 

informovat rizikové skupiny obyvatel. Ročně mrtvice postihne 30 000 lidí, 

přičemž každý pátý zemře. Přitom za včasné diagnózy a správné léčby nemusí 

onemocnění končit smrtí pacienta. Díky vhodné výživě, léčbě a kardiologickým 

operacím, je možné stav pacienta výrazně zlepšit. A právě na rizika, která s sebou 

mrtvice přináší, o možnostech léčby a příznacích nemoci, by měl tento den 

poukazovat 

31.10. – Den UNICEF - Dětský fond UNICEF pomáhá dětem po celém světě,     

které trpí nedostatkem pitné vody, jídla a jsou ohrožovány 

nemocemi. Pomáhá také dětem v seberozvoji a vzdělávání, 

které je velmi důležité.  

   

Zdroj: internet 
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