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Vážení obyvatelé Domova,

první, co mě napadlo při oslovení, bylo na-
psat, že úvodník do srpnového čísla bych 
mohla nazvat také dovolenkový nebo tro-
picky letní. Já ale zvolím název zápisky z 
cest.
V těchto dnech i já čerpám dovolenou a 
trávím ji v Novohradských horách. Uby-
tovaní jsme přímo v Nových Hradech v 
údolí pod hradem u říčky Stropnice. Tím 
se zde stávají alespoň noci snesitelné, 
vždy se příjemně ochladí a ráno je i rosa. 
Oproti Praze tedy velká změna. Když pro-
cházíme tímto krajem, a to doslova, pro-
tože každý den vyrážíme pěšky, přímo se 
nabízí možnost vzpomínání a porovnání. 
Zastavujeme se na místech, která prošla 
řadou zásadních změn, historické osídlo-
vání české a německé v prospěšné symbi-
óze, následné vystěhování Čechů v době 
okupace, odsun obyvatelstva německé 
národnosti a následné osídlování českým 
obyvatelstvem po skončení druhé světo-
vé války. Nemalým zásahem, který přispěl 
k tomu, že se se tento region jen velmi po-
malu rozvíjel, vhodné by bylo použít spí-
še slovo nerozvíjel, protože řada vesnic a 
osad po roce 1948 zanikla, bylo i budová-
ní železné opony a vytvoření několikakilo-
metrového hraničního pásma. A dnes? Dá 
se říci, že všechno překryl čas… Některé 
věci vítáte. Po ostnatých drátech není ani 
památky, jen velmi těžko najdete místa, 
kudy tyto „dráty ochraňující budování so-
cialismu“ vedly, a musíte jít do skanzenu, 
aby si to dokázala představit dnešní ge-
nerace mladých. Z celnice na přechodu je 
penzion pro turisty a hranici do Rakouska 
při pěším výletu můžete přejít několikrát a 
nikdo Vás nezastaví. Prostě jdete krajinou 
a jediné, co musíte sledovat, je turistické 
značení, ale určitě ne hranice.

Jak takto procházíte, objevíte ale i smut-
nější příběhy. Tu křížek označující zničený 
kostel, tu cedulka, že zde stála osada, sa-
mota nebo mlýn. Vše dokresluje informa-
ce, že ani v dnešní době v tomto regionu 
není dosaženo stejné hustoty osídlení jako 
za první republiky. Myslím ale, že nejhor-
ší časy již tento kraj překonal. Měla jsem 
možnost stejná místa navštívit v první 
polovině devadesátých let minulého sto-
letí a viděla jsem opuštěné domy, smut-
ná náměstí, rozbité kostely… Dnes vidíte 
nové domy, staré opravené, penziony a 
restaurace v každém městě i vesnici. Celý 
region v podstatě využil svého přírodního 
bohatství, mírné horské krajiny, stejně tak 
rybníků a otevřel se turistice. To přivádí 
další obyvatele, kteří se zde trvale usídlují, 
a třeba za dalších 100 let nepoznáme už 
opravdu rozdíl mezi krajinou na straně Ra-
kouska a Česka. 

Teď bych se vrátila k úvodní myšlence. Člo-
věk má žít ze svých vzpomínek, je to obo-
hacující, ale také přispět k tomu, že i další 
generace budou mít na co vzpomínat. A 
velmi ráda bych se alespoň takto přimluvi-
la k tomu, že přispívat se má jen pozitivně.

Krásný zbytek léta Vám všem přeje 
Mgr. Bc. Ilona Veselá.

Novohradské hory
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OSLAVA NAROZENIN V SRPNU

1. 8.   Marie Hošková

2. 8.     Anděla Jalovcová

3. 8.   Alaine Krpešová

4. 8.   Jiřina Režná

4. 8.   Miroslava Horáková

12. 8. Milan Melichar

14. 8. Božena Dvořáková

15. 8. Marie Vašíčková

18. 8. Irena Kantorová

19. 8. Stanislav Maléř

19. 8. Marie Říhová

23. 8. Věra Pražáková

24. 8. Draginja Čížková

26. 8. Jana Vacíková

27. 8. Jaroslava Nováková

28. 8. Přemysl Filip

29. 8. Marie Dvořáková

Vítáme nové obyvatele
v měsíci červenci

Eva Čížková
Alenka Černovská

Hana Vozková
Jiřina Čapková
Věra Krausová

Růžena Troníčková
Naděžda Mouchová

Josef Pařízek
Jiřina Pařízková

Všem oslavencům  přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat v pondělí 24. 8. 2015 
od 14 hodin v knihovně.
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V Domově se o Vás stará ... SOCIÁLNÍ ODDELENÍ
Sociální práce je profesionální aktivita, která se zabývá odhalováním, vysvětlováním, zmírňováním a 
řešením sociálních problémů. Je zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit 
nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých 
pro tento cíl. V praxi to pak znamená, že sociální pracovník pohlíží na člověka jako na bytost, která exis-
tuje v určitém prostředí, ve kterém musí zvládat jeho nároky. Úkolem sociálního pracovníka je tak pod-
pora klientova sociálního fungování – tj. pomoc při obnově či získání takových dovedností, informací 
apod., jež klientovi umožní zvládat požadavky prostředí, nebo naopak ovlivňovat ty nároky prostředí, 
které jsou nadměrné či jinak problematické ve vztahu ke klientovi. Sociální práce se tedy opíra o rámec 
společenské solidarity a také o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu.

Najdete nás v administrativní části – přízemí budovy B.

Společný domov s Vámi sdílím už hezkých 5 let. Bydlím tady v Praze a přimlouvám 
se k Vám svým rodným jazykem -  slovenštinou. Celé dětství jsem prožila ve více 
generační křesťanské rodině a myslím si proto, že jsem tohle povolání dostala do 
vínku. Provází mě celým životem a je zároveň i mým koníčkem.

V Domově se věnuji, kromě řízení sociálního úseku, kontrole kvality posky-
tovaných sociálních služeb v DS a agendě spojené se závěrečnou fází života 
v DS.  Jednám s rodinami o všem, co souvisí s ukončením pobytu v našem 
zařízení.

Mgr. Anna Tomcákováˇ
vedoucí sociálního úseku, její kancelář je označená číslem 06

Bc. Lucie Nedobitá, DiS.

V Domově pracuji třetím rokem, někteří z Vás mě možná znají ještě pod jménem 
Svobodová. Před nedávnou dobou jsem se vdala a s manželem jsme se přestě-
hovali do domku v Českém Brodě. Na mé práci mě nejvíce baví její pestrost a 
různorodost. Vždy se velmi těším na setkávání s Vámi.

Mám na starosti zejména metodickou činnost a koordinaci projektů.

sociální pracovnice

Bc. Ivana Placková, DiS.ˇ

V DS pracuji od roku 2013. Pocházím z Benešova, kde také společně se svým man-
želem bydlím. Práce se seniory mne velmi naplňuje.

Hlavní agendou mé práce je proces přijímání nových klientů do našeho DS.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, KANCELÁŘ 026

sociální pracovnice

ˇ
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Bc. Martina Bajczerová

V Domově jsem teprve krátce, a to od začátku roku 2015. Pocházím ze Slovenska 
a v současné době žiji v Praze nedaleko DS. Práci v sociálních službách jsem chtěla 
vždy vykonávat, takže jsem velmi ráda, že jsem mezi Vámi. 

Pracuji převážně se zájemci o službu, mám tedy na starost proces před přije-
tím do Domova.

sociální pracovnice

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, KANCELÁŘ B0k028 

Vyřídíme žádosti o příspěvek na péči, mobilitu, novou ZTP průkazku, doplatek na bydle-
ní. Přehlásíme Vás na úřadech, vyplníme tiskopisy na Českou správu sociálního zabezpečení 
ohledně přiznání nových důchodových nároků. Též se nebojte přijít s dotazem na vyúčtová-
ní služeb v Domově či exekucí a včasným ukončením smluv, které jste měli ve svých bydlištích.  

V našem Domově se spolu setkáváme již pár let. Sedíme v kanceláři naproti pokladně a rády vyřešíme Vaše 
problémy nejen s inancemi. Jak jistě víte, jsme obě studující a tento rok bude naším, dáli Pán Bůh, posled-
ním akademickým, proto Vás tímto prosíme o shovívavost, když se neozveme hned, ale až druhý den. 

Zina Šimonová
sociální pracovnice

Milena Plachá Hurychová
sociální pracovnice

Všechny se staráme o Vaše požadavky či potřeby v sociální oblasti. Zejména poskytu-
jeme podporu a pomoc při komunikaci s úřady, doslova vytelefonujeme i nemožné 
(např. vyřizování změny trvalého pobytu, výměna občanských průkazů…), snažíme 
se, aby potřebné papírování pro Vás bylo co nejpřehlednější a nemuseli jste trávit celé 
dny běháním po všech možných úřadech, nenecháme Vás samotné ve spárech úřed-
níků a utopené v papírech :-). Dále Vám poskytujeme potřebnou míru podpory a po-
moci při udržení stávajících kontaktů a vazeb na rodinu a blízké a při vyřizování jiných 
běžných životních záležitostí. Jsme Vám oporou při procesu zvykání si na nové prostře-
dí a nové tváře v prvních dnech v DS. Zjišťujeme Vaše zpětné vazby na průběh posky-
tovaní sociální služby a snažíme se o celkové zkvalitňování Vašeho života a pobytu u 
nás. Jsme tady také pro Vás, když budete potřebovat např. radu či informaci, na koho 
se v jakých situacích obrátit, nebo když si budete chtít pouze o svých přáních, potře-
bách, radostech a strastech popovídat. V případě, že se mineme v kanceláři, nechte 
nám u kohokoliv vzkaz a my za Vámi zavítáme k Vám na pokoj a vše si v klidu projdeme. 
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25 LET SPOLU V JEDNOM DOMĚ
PŘEDSTAVUJEME HLAVNÍ VYSTUPUJÍCÍ 

NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

Tato muzikálová zpěvačka se narodila v roce 1977 v Praze. Během 
studia Šárka získávala pěvecké zkušenosti, a to jako vokalistka na 
albech Ilony Csákové, Ivety Bartošové a také jako sboristka na kon-
certech Heleny Vondráčkové a Leony Machálkové. Velkou zkuše-
ností a zážitkem pro ni bylo účinkování na předávání Cen akade-
mie po boku Andrea Boccelliho, kde vystupovala jako vokalistka. 
Také si zahrála v představení Sedm splněných snů v divadle Archa 
a v Kovářské pohádce. Mezi Šárčiny muzikálové začátky bychom 
mohli zařadit účinkování v muzikálu Jesus Christ Superstar a v mu-
zikálové show Mise.

Dlouhá noc

V roce 2009 jí vyšlo debutové album „Vzhůru k výškám“. V současné době Šárka Marková vy-
stupuje na sólových vystoupeních, s písněmi z muzikálu Pomáda, Děti Ráje či Hříšný tanec 
a v hudební crazy komedii Svatba (ne)bude.

Tato pětičlenná kapela díky své nástrojové sestavě hra-
je velmi pestrý repertoár - od rockových, popových a 
disco hitů přes swing a taneční melodie až po country 
a lidovky. 

Hrajou již od roku 2002 a jejími zakládajícími členy byli 
Václav Chaloupka a Radka Smíšková. Kapela se také ob-
jevila v novém českém ilmu Kobry a užovky.

Šárka Marková

Toto loutkové divadlo vzniklo v roce 2012 s touhou dě-
lat divadlo bez pravidel. Zamilovali si dřevěné Marione-
ty, které se staly jejich každodenní součástí a se který-
mi jezdí a hrají, kde se dá. Nejen Loutky, ale i hudba a 
poetika se v jejich představeních stávají rovnocennými 
partnery na rozdíl od slov, která nepoužívají.

Divadlo bez pravidel
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Lucie revival
Hlavní hvězdou dne je hudební skupina, která hraje a zpívá písničky slavné české kapely LU-
CIE. Založilo ji na podzim 2005 pět zkušených muzikantů - zčásti studentů, zčásti absolven-
tů hudebních konzervatoří. Už během první koncertní sezóny si revival se zpívající bubenicí 
v sestavě získal slušné renomé. Následovaly pozvánky na prestižní festivaly (Sázava fest, 
Benátská noc...), kapela se stala vítanou ozdobou městských či pivních slavností, klubových 
pódií i iremních akcí napříč celou republikou a často také na Slovensku. V květnu 2011 use-
dl za bicí soupravu Štěpán Smetáček, mj. dvorní bubeník Wanastowých vjecí.

Díky jednomu z nejlepších českých bubeníků Š. Smetáčkovi (se skutečnou Lucií odjel za 
bicími mj. turné Pohyby) a alternující hvězdě mezi tuzemskými bubenicemi Páje Táboříkové 
(obstará vokální party Lenky Dusilové) si může tento pražský revival dovolit opravdu věr-
nou interpretaci veškerých hitů někdejší Lucie, jako jsou Amerika, Černí andělé, Oheň, atd. 
Od roku 2012 navíc kapela angažuje i houslistku Hanku Vyšínskou (Inlagranti), čímž se zvuk 
ve vybraných písních přiblížil programu „Lucie v opeře“.

Zúčastnění hudebníci si uvědomují, že správný muzikant by neměl pouze reprodukovat, 
proto jsou aktivně činní v úspěšných autorských kapelách 5P Luboše Pospíšila, Schodiště, 
Hromosvod, Žentour, Wanastowi vjecy apod.

Divadlo slunecniceˇ
Je profesionální zájezdový soubor, jenž tvoří interpreti, kteří 
za sebou mají dlouholeté zkušenosti v oblasti nejen herecké, 
ale zejména pěvecké. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 slaví 
již osmileté výročí, se mohou pyšnit odehráním mnoha sto-
vek našich představení po celé ČR. 

Mužskou část skupiny jste již mohli slyšet zpívat tento rok v 
kinosále. Podle vašich ohlasů se vám líbili, a proto jsme je za-
řadili i na program slavnosti.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 19. ZÁŘÍ 2015

! ZMĚNA V PROGRAMU !

10:00 Oiciální zahájení radní Mgr. Ing. Irenou Ropkovou
10:15 Představení patrona Domova Otakara Brouska ml.
10:30 Šárka Marková
11:30 Divadlo Slunečnice
14:00 Lucie revival
15:00 Dlouhá noc
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18. srpen 14:00
Přednáška o inanční gramotnosti, kterou povede Ing. Patrik Nacher, člen Zastupitelstva HMP a před-
seda komise pro Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP.

24. srpen 14:00
Oslava narozenin srpnových oslavenců v jídelně.

25. srpen 14:00
Srdce na dlani - vyhlášení výsledků ankety klientů DS Chodov o nejoblíbenějšího pracovníka v roce 
2015

26. srpen 14:00
Lidová zábava s opékáním buřtů a hudebním doprovodem.

9. září 14:00
Hudební vystoupení Karla Šedivého na hale. Zahraje a zazpívá písně Karla Hašlera.

19. září 10:00
Zahradní slavnost.

KULTURA A AKCE SRPEN/ZÁŘÍ

Divadlo Broadway
Navštívili jsme ...

Děkujeme Lence Trubačové, vnučce naší klienty, za to, že našemu Domovu věnovala lístky 
na Galavečer choreografů a tanečníků v Divadle Broadway. Spolu s námi se vydali na 
představení i dobrovolníci a klienti. 
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NABÍDKA NAŠÍ KNIHOVNY

připravila Milena Holá, oddělení B1

Prosíme klienty, aby vrácené knihy NEZAKLÁDALI do polic. 
Paní Holá založí knihy sama tak, jak patří. Děkujeme.

Inferno, Dan Brown

„Hledej a nalezneš“ tato slova znějí har-
wardskému profesorovi Robertu Lan-
gdovi, když se uprostřed noci probudí 
na nemocničním lůžku a nemá tušení, 
kde je a jak se tam dostal. Nepamatuje 
si posledních 36 hodin svého života. Při 
pohledu z okna zjistí, že je ve Florencii. 
Langa se přímo v nemocnici pokusí zabít 
tajemná žena v černém. Život mu zachrá-
ní mladá lékařka Siena. Spolu procházejí 
labyrinty lorentských uliček. Jediným 
vodítkem je záhadný kovový váleček. 
V sázce není jenom jejich bezpečnost, 
ale bez nadsázky i osud celého světa.

Únik, Daphne du Maurier

Kniha vychází po více než 40 letech. Ro-
mantický příběh anglické lady k fran-
couzskému korzárovi se odehrává v 
18. století. Láska muže a ženy zůstane 
věrným námětem, stejně jako příběh 
vdané ženy s dětmi, která se bude roz-
hodovat, zda zůstanou v manželství, 
kde vymizela láska. Únik patří mezi ro-
mány, které přečtete jedním dechem.

Kočovná nevěstka I., 
Iny Lorentzová

Magistr práv Splendidus požádá o ruku 
krásnou 17letou Marii Schärerovou, dceru 
bohatého kupce. Její otec nevěří svému 
štěstí. Netuší však, že vychytralému hrabě-
ti jde jenom o majetek. V předvečer svat-
by dochází u Marie a jejího otce k tragic-
kému zvratu. Stanou se obětmi podlých 
intrik. Dojde k zneuctění dívky a je vyhná-
na z města. Marii zbývají dvě možnosti. 
Sebevražda, nebo život potulné dívky. 
Po pěti letech se vrací do rodného měs-
ta, kde probíhá církevní konsil, a zde se 
osudy Marie a Splendida znovu střetnou.

Markytánka II., Iny Lorentzová

Marie už 10 let žije s manželem na hradě 
Rheinsobernu a jejich štěstí kalí skuteč-
nost, že nemají děti. Michal musí táhnout 
do války a zachrání život císaři Zikmun-
dovi. Po jeho odchodu zjistí Marie, že je 
těhotná, ale její muž je prohlášen za mrt-
vého. Marie je nucena tajně uprchnout z 
hradu. Přesto věří, že Michal žije, a připojí 
se coby markytánka k válečnému taže-
ní do Čech. Opět ji čeká mnoho útrap…
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Tomáš Garrigue Masaryk

Masaryk se narodil v chudé ro-
dině. Po absolvování čejkovic-
ké školy a reálky v Hustopečích 
chvíli praktikoval v hodonínské 
škole a posléze se učil zámeční-
kem ve Vídni. Obou činností za-
nechal a nastoupil jako poduči-
tel hustopečské reálky a začal se 
připravovat ke studiu na gym-
náziu. Jeho nepříliš majetní ro-
diče (otec pracoval jako čeledín 
a posléze dráb, matka jako ku-
chařka v panských službách) ho 
nemohli na studiích vydržovat. 
Proto se od 15 let živil sám jako 
domácí učitel dětí bohatých ro-
dičů. Po maturitě ve Vídni začal 
studovat ilozoickou fakultu.
Během studia se seznámil s 
Franzem Brentanem a rodinou 
Rudolfa Schlesingra, jehož syna 
vyučoval. Na prázdninové cestě 
s mladým Schlessingrem, už po 
absolutoriu, se seznámil s Char-
lottou Garrigue, dcerou newyor-
ského podnikatele. 10. srpna 
1877 byli zasnoubeni. Získání 
docentury z ilozoie pozdrželo 
sňatek do 15. března 1878. Po 
celou dobu studia byl Masaryk 
literárně činný, napsal mnoho 
studií a odborných statí. V le-
tech 1879 až 1880 se stal otcem 
Alice a Herberta. Po rozdělení 
Univerzity Karlo-Ferdinandovy 
na českou a německou část při-
jel Masaryk do Prahy, aby zde 
přednášel. V českém prostředí si 
vytvořil mnoho odpůrců svým 

kontroverzním přístupem ke stu-
dentům, vykládanému tématu 
a názory na katolickou církev.  
Masaryk z protestantských po-
zic kritizoval některé vlastnosti 
katolické církve. Viděl nutnost 
náboženství pro moderní spo-
lečnost, ale požadoval po kato-
lictví radikální reformu. Masaryk 
přijel do Prahy jako uznávaný 
ilosof a získal si mnoho přátel 
mezi svými studenty a pozdě-
ji i v okruhu lidí kolem revue 
Athenaeum, kterou sám založil.
Spor o pravost rukopisu Králo-
védvorského a Zelenohorského 
se stal celonárodní aférou. Masa-
ryk se postavil za jejich nepravost 
a pro velkou část nacionalistů byl 
vlastizrádcem. Masaryk začal pra-
covat na poli politiky. Zde našel 
spolupracovníky v Josefu Kaizlovi 
a Karlu Kramářovi a formuloval 
nový politický směr, který prosa-
zoval „přesné vědecké poznávání 
věcí proti romantické fantastice“ 
– realismus. Revue „Čas“ se stala 
tribunou realistů, v níž předáva-
li své názory a postoje poměr-
ně úzkému okruhu veřejnosti. 
Koncem roku 1890 byli přijati do 
mladočeské strany, na jaře 1891 
získali mandáty do Říšské rady 
(celorakouského parlamentu) a 
v prosinci 1891 byl Masaryk zvo-
len do zemského sněmu. Později 
svou další politickou kariéru pře-
rušil. Jednou z příčin byla skuteč-
nost, že se mu rodina rozrostla 
o další dvě děti – Jana a Olgu.

I nadále byl literárně činný. Napsal 
mnoho studií i vědeckých statí, inici-
oval vznik Ottova slovníku naučné-
ho a také psal články do odborných 
časopisů, jako byly „Naše doba“, 
nebo do novin „Čas“, na jejichž vzni-
ku se aktivně podílel. Masaryk na 
Češích odsuzoval omezený rozhled 
a okruh zájmů. Příčil se mu český 
nacionalismus, který vycházel jen 
ze slepé nenávisti ke všemu němec-
kému a nedobře nesl rozrůstající se 
antisemitismus. Jeho aktivita v roce 
1899, kdy se zasazoval o obnovení 
procesu s židem Hilsnerem, který 
byl odsouzen za rituální vraždu mla-
dé Češky, to ostatně dokázala. Masa-
ryk byl hluboce věřící člověk, přesto 
uvítal vznik Volné myšlenky, kterou 
vnímal především jako antiklerikální 
hnutí. Za první světové války Masa-
ryk zaujal stanovisko nezávislosti 
českého národa a jeho vystoupení 
ze svazku Rakouska-Uherska. Ve své 
knize „Nová Evropa: Stanovisko slo-
vanské“ ospravedlňuje boj proti mo-
narchii, nutnost lepšího státoprávní-
ho uspořádání ve východní Evropě a

Tomáš Garrigue Masaryk byl první československý prezident, český 
vědec, ilozof, pedagog, politik a žurnalista.

(7. března 1850, Hodonín – 14. září 1937, Lány)

ŽIVOTOPIS
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a dokonce předjímá i některé as-
pekty budoucí spolupráce mezi 
státy Evropy, eventuelně i ve for-
mě federace demokratických stá-
tů. K dosažení politické samostat-
nosti bylo nezbytné zviditelnit 
český národ a přesvědčit státní-
ky velmocí o potřebnosti a uži-
tečnosti samostatného českého 
státu. Nejprve odešel do Ženevy. 
Později spolu s Benešem odjeli 
do Francie, kde se k nim připo-
jil Milan Rastislav Štefánik. V září 
1915 odjel Masaryk do Londýna a 
situaci ve Francii svěřil Benešovi. 
Po únorové revoluci přesídlil do 
Ruska, kde dal podnět k sestave-
ní samostatných legií z českých a 
slovenských přeběhlíků a zajat-
ců. Když do války vstoupily USA, 
vydal se přes Dálný východ do 
Spojených států, aby zde působil 
na presidenta Wilsona, který do 
té doby po válce hodlal zachovat 
rakouskou monarchii, byť národ-
ně svobodnou. V Americe zor-
ganizoval velkou přesvědčovací 
kampaň mezi americkými Čechy 
a Slováky na podporu samostat-
ného státu. Československo bylo 
uznáno za samostatný stát a Ma-
saryk byl 14. listopadu 1918 zvo-
len prvním presidentem. 24. květ-
na 1934 jím byl zvolen počtvrté a 
naposledy i přes špatný zdravotní 
stav. 14. prosince 1935 abdikoval 
ze zdravotních důvodů a zůstal 
na zámku v Lánech.
Když „Tatíček Masaryk“ zemřel, 
pro jeho obdivovatele zemřel 
symbol morální velikosti a velké 
autority. Jeho heslo bylo: „Nebát 
se a nekrást“. Masaryk byl ozna-
čen za „presidenta Osvoboditele“ 
a ještě za jeho života byl přijat zá-
kon „Masaryk se zasloužil o stát“, 
známý též jako Lex Masaryk. Ma-
sarykova osoba bývá spojována s 
pouze s obdobím první republiky, 
ačkoli značnou část svého díla vy-
konal již před ní.

DÍLO

•  J. A. Komenský (Praha 1892)
•  Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození (Praha 1895)
•  Naše nynější krise (Praha 1895)
•  Jan Hus. Naše obrození a naše reformace (Praha 1896)

„Nehledejme nějakých tajeplných, nadmíru hlubokých a nových 
formulí a posledních slov pro všecky hádanky života. Hádanky jsou 
staré a odpovědi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovědi jsou 
dobré a správné. Ale tobě budou správnými, když je pochopíš sám a 
v okolnostech svých, jen sobě vlastních. Pak mnohé, co jsme dávno 
slyšeli, dává pro nás nového smyslu.“ T. G. Masaryk

ŘEKLI O NĚM:

„Ač se mu položí kterákoli otázka, řekne poctivě a otevřeně, co v té 
věci má na mysli. Ne z potřeby svěřovat se, ale z naprosté potřeby ne-
lhat, nekličkovat, nezamlčovat, nevytáčet se. Není to ani nadbytečná 
důvěřivost k lidem, je to prostě vnitřní zákon pravdy a přímostí, buď 
co buď – i za cenu mrzutostí. Nemá vůbec potřebu mluvit, má jen po-
třebu mluvit pravdu.“

z informací na internetu a časopisu Český zápas

na přání klientů připravila Klára
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V tu samou dobu vedl svoji kravičku na smluvenou schůzku s býčkem Sýrou sedlák Janoš. 
Kravičku odvedl do ohrádky připravenou k milostným hrátkám. Opatrovník pastoušky strý-
ček Jožka vyváděl z maštálky býčka Sýru. V tom okamžiku zazněl z fotbalového hřiště hu-
ronský řev. To naši dali přespolákům první gól. Sýra se lekl, vytrhl se svému chlebodárci z 
rukou, proletěl vrátky a hnal se přes silnici rovnou na hřiště. Proběhl kolem pokladny, place-
ním se nezdržoval, a už se proháněl mezi hráči v domnění, že se tam pořádají býčí zápasy a 
ti pánové, co se mu tam pletli pod nohami, že jsou toreadoři.

Hráči nejprve zkoprněli úlekem, ale potom jako jeden muž včetně diváků i sudího naská-
kali na plot a tam svorně volali o pomoc. A bylo dohráno. Strýček Jožka, vedoucí obecní 
pastoušky, spolu se sedlákem Janošem nemeškali a pádili za uprchlíkem. Vběhli do poklad-
ny, placením se taky nezdržovali, a začalo skutečné rodeo. Býček byl rád, že zpaciikoval 
všechny toreadory a že se může konečně volně proběhnout. Obecenstvo na plotech se roz-
dělilo na dva tábory, jedni fandili býkovi, druzí povzbuzovali uondané strejdy. Nakonec bý-
kovi nic jiného nezbylo, než se poslušně vrátit do svojí pastoušky ke svým kravičkám. Ale ne 
na dlouho. Za několik dnů opět za krásného počasí, ale už všedního dne, vedl svoji kravičku 
na pastoušku za Sýrou sedlák Bohouš. Kravička Lucka byla láskyplně uvedena do příslušné 
ohrádky lásky ve slastném očekávání věcí příštích. A to už se blížil ženich Sýra. Najednou 
se nečekaně postavil na zadní, vytrhl se svému opatrovateli z rukou a pelášil otevřenými 
vrátky ven. Tam se na moment zastavil a pak nabral kurz směrem jih. A rovnou za babkou, 
která nesla na zádech svoji tříletou vnučku. Když stařenka zaslechla za sebou dusot, ohlédla 
se a úlekem zakopla a upadla. Široké slovácké sukně jí přelítly přes hlavu a zakryly i vnuč-
ku. Obě strachy nevydaly ani hlásku. A protože bylo léto a stařenka neměla potřebu nosit 
žádné bikinky ani jiné bombarďáky, tak na Sýru zasvítilo neopálené, bílé stařenčino pozadí. 
Býk se k ní dořítil, babiččino bílé nadělení důkladně očichal, ale něco se mu na něm nelíbilo. 
Proto na ně spustil sprchu z vlastních zdrojů. Když byl v nejlepším, přiběhli oba strejdové z 
pastoušky, milého býka popadli za kruh, který měl v noze, a odvedli ho zpět ke svým povin-
nostem.

A tím skončily výlety býčka Sýry a pravděpodobně i jeho život. Už jsem o něm neslyšela.

Vzpomínka na mládí
Stalo se to v Rohatci na moravském Slovácku 
asi před 60 lety jednoho nedělního, krásného, 
letního odpoledne. Strýčkové a tetičky se vra-
celi z kostelíčka z Božího požehnání a mladí se 
scházeli na fotbalovém hřišti, kde se měl sehrát 
důležitý fotbalový zápas. Naproti fotbalového 
hřiště přes silnici byla obecná pastouška a v ní 
kraloval býček Sýra.

napsala Emílie Dušková, oddělení A2 (r. 2002)
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připravila Jana Vacíková, oddělení B3

0–1 hod. tekutiny, pivo, víno, destiláty, mléko, syrovátka, omáčky, glukóza, fruktóza,   
   med, cukr, rostlinná másla, koření, želatinové extrakty
1–2 hod. ovoce, ryby, vajíčka naměkko, sójové boby, jogurty, rostlinné oleje
2–3 hod. chléb, smetana, brambory, sýry, špenát, paprika, máslo, sójové maso, cibule,   
  česnek
3–4 hod. sádlo, celozrnná mouka, seitan, pečené brambory, vařená drůbež, tvaroh,    
   okurky, těstoviny
4–5 hod. telecí pečeně, hovězí maso, tofu, vlašské ořechy, zelí
5–6 hod. přepalovaný olej, umělé tuky, houby, kapusta, kedlubna
6–7 hod. uzeniny, pečená drůbež, smažený řízek, kroupy, fazole, čočka
8–9 hod. přepalované umělé tuky, sardinky v oleji

Jak dlouho nám leží potrava v žaludku?

DOBA POTRAVINY

TRÉNUJEME PAMĚŤ SE SLÁVKOU

Pokuste se doplnit číslovku do níže uvedených rčení (popř. přísloví) tam, kde je vynechané 
místo. Můžete doplňovat číslovky různých druhů (základní, řadové, druhové i násobné).

Jako kdyby seděl na ...... židlích.
Byl jako ...... kolo u vozu.
Byla v ...... nebi.
Zabili ...... mouchy ...... ranou.
Musíme táhnout za ...... provaz.
Když se ...... perou, ...... se směje.
...... vlaštovka jaro nedělá.
...... řemesel, ...... bída.
Kdo šetří, má za ...... .
...... od ...... pojde.
...... opakovaná lež se stává pravdou.
Když ...... dělají totéž, není to totéž.
Lepší ...... vyhořet, než se ...... stěhovat.
...... nic umořilo osla.
...... měř, ...... řež.
...... vyhrání z kapsy vyhání.
Pro ...... kvítí slunce nesvítí.
Kůň je ...... hříbětem, člověk ...... dítětem.
...... jsi dole, ...... nahoře.
...... nevstoupíš do stejné řeky.
...... jdi dole, ...... nahoře.
Kam šlápne, tam ...... let tráva neroste.
Jeden za ......, druhý bez ...... za ...... .
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Křesťanské okénko

VÍRA VE SVĚTĚ, KTERÝ ŘÍKÁ, ŽE JE NEVĚŘÍCÍ

Nejsme ateistická země, ani země křes-
ťanská. Jsme spíš zemí převážně neori-
entovaných lidí, pro které není otázka 
náboženství tématem dne. Jsme zemí s 
hlubokou křesťanskou minulostí a tradi-
cí, která není v přítomnosti většinou chá-
pána, akceptována, žita. Jako křesťané 
jsme za určitých okolností přijímáni pro 
naši „zvláštnost“, jistou exklusivitu nebo 
extravaganci, ale nejsme těmi, kdo zásad-
ně ovlivňují názory a postoje obyvatel. 
Témata víry a znalost obsahů křesťanství 
nejsou dnes povinnou součástí kultury 
(vzdělání) Evropana. Nechybí jen u nás 
kvůli komunistickému bránění. Jsou zají-
mavými až tehdy, kdy jsou jednotlivcem 
shledány jako pro něho přínosné. Je tře-
ba rozlišit křesťanskou víru, přesvědčení, 
že by náboženství bylo dobré pro mrav-
nost – zachovávání nebo přijímání urči-
tých vzorců jednání – křest dětí, svatba v 
kostele, pohřeb s farářem, které vzešly z 
víry, ale podkladem je spíš zděděná kul-
tura života než skutečná křesťanská víra.

Je třeba rozlišit víru „že něco nad námi je“, 
víru v Boha jako osobu, výslovnou víru v 
Ježíše Krista spasitele, vztah k církvi a její 
akceptování. Tato rozlišení nemají slou-
žit k „známkování“ druhých lidí, ale mají 
být podnětem k tomu, abychom jim ro-
zuměli, a to i když s nimi nesouhlasíme.

připravila Eva Miňhová
Římskokatolická církev

(z přednášky ze studií KTF UK)

Nehovoří se o celém světě, ale o „světě kolem nás“, tedy v naší zemi. O všech 
obyvatelích, i v těch nejreligióznějších oblastech, kde je početní menšina.
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SRPNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

měsíc srpen je před námi. Vrcholí sklizeň 
na našich polích. Děti mají před sebou 
ještě zbytek prázdnin. A my, křesťané, 
víme, že právě v tomto nádherném mě-
síci je krásný svátek. Křesťanský kalendář 
nám připomíná 15. srpna slavnost Na-
nebevzetí Panny Marie. A právě o tomto 
svátku naši předkové přinášeli do kostela 
polní květiny a léčivé byliny a skládali z 
nich věnec – obětní dar. V mnoha zemích 
se to tak dělá dodnes. Osobně jsem to 
zažil v Bulharsku, bylo to milé a krásné. 

Proč květiny, proč léčivé byliny?
Květinami si připomínali duševní krásu 
Matky Boží. Léčivé byliny připomínaly 
pomoc a přímluvu u Syna Ježíše za nás, 
za všechny lidi. Kdysi volala: „Synu, ne-
mají víno!“ Teď volá: „Nemají síly, nemají 
radost.“ 

Tak za nás jistě prosí i dnes, jako pro-
sila za chudé na svatbě v Káni Galilej-
ské. A jako za starých časů se o svátku 
Nanebevzetí Panny Marie scházívali v 
kostele bylináři a bylinkářky, kteří jako 
Maria pomáhají lidem léčivou silou by-
lin, kterou do nich vložil Bůh, tak i my 
můžeme v dnešní době pomáhat dru-
hým lidem – modlitbou, úsměvem, dob-
rou náladou, láskou ve svém nitru. A z 
těchto květin a léčivých bylin můžeme 
vytvářet kolem sebe krásné prostředí. 
Prostředí, které léčí, které uzdravuje. 
Právě tyto letní dny nás mají inspirovat 
k dobrým skutkům, ke skutkům lásky.

Váš jáhen Pavel Urban 

Přijde podzim a květiny venku 
zvadnou, ale krása dobrého 

činu nezvadne navěky!
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Do Křesla pro hosta zasedl pan PhDr. Stanislav Dospiva, ředitel Domova pro seniorych Cho-
dov v letech 2002–2005. Beseda plynula v uvolněné atmosféře vzpomínek na společné zá-
žitky klientů a bývalého pana ředitele. 

KŘESLO PRO HOSTA
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SPORTOVNÍ HRY
Všechny dosavadní akce, které proběhly k 25. výročí otevření našeho Domova, byly především vzpomín-
kové. Léto však vybízí k opuštění vnitřních prostor a k využití naší krásné atriové zahrady. Proto jsme se 
16. července sešli při sportovních hrách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, klienti a ostatní. V disciplínách 
– šipky, hod na cíl, hod na kuželky, ruský kuželník  – se umístili na prvních místech v kategorii klienti paní 
Pulpitová, pan Šrytr a pan Merhaut, v kategorii ostatní pan Ing. Patrik Nacher – zastupitel HMP, paní Mgr. 
Anna Tomčáková a paní Bc. Věra Straková. 
Vítězi však byli všichni, kteří se Sportovních her zúčastnili, ať jako diváci, či jako soutěžící. 
Za aktivizační oddělení děkujeme všem kolegům, kteří nám pomohli zabezpečit zdárný průběh celé akce. 
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Amortale
Dne 5. 8. 2015 měli možnost klienti zhlédnout představení 
AMORTALE, inscenaci inspirovanou básnickou tvorbou Mi-
loše Horanského. Jednalo se o básně s příběhy o zastavení 
času, míjení se, o smrti a lásce. Vystoupení se odehrávalo 
v atriové zahradě našeho Domova. Představení se konalo 
ve spolupráci s FysioArt – projekt Amortale díky grantové 
podpoře MHMP pro rok 2015.
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VÝLET NA CHODOVSKOU TVRZ

ANIMOTERAPIE
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JANA RYCHTEROVÁ

DONA ROSTE PŘED OČIMA ...
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DOPROVODNÝ PROGRAM

Tvořivé dílny, BodyArt, netradiční sportovní hry pro děti, Divadlo Bez Pravidel, kou-
zelnické představení, Improvizační divadlo RACI. Celou atmosféru bude dotvářet 
stánková prezentace neziskových a příspěvkových organizací. 

POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POŘÁDÁ DOMOV PRO SENIORY CHODOV

k 25. výročí založení DS Chodov

Hlavní sponzoři akce

Oiciální zahájení radní hl. města Prahy Mgr. Ing. Irenou Ropkovou
Představení patrona Domova Otakara Brouska ml.

10:00

10:15

10:30

Šárka Marková
11:30

skupina Dlouhá noc

Lucie Revival
Hudební Divadlo Slunečnice Brno

14:00

15:00

Partneři akce

Další sponzoři akce

Zajištěno je i občerstvení s rozmanitou nabídkou, jak tradičních stánkových pokrmů 
(buřty, bramboráky, pivo, limo), tak i sladkých dobrot z kaváren Divoké Matky a 
VegTeg catering.

Hyundai centrum Valoušek

Stánkové občerstvení 
Pilařovi

Zahradnislavnost
19. 9. 2015
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Emilie Klocová
Josef Hokr

Zdeňka Valentová
Marta Zavadilová

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov
dne 5. 8. 2015

Přítomni:  Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Milena Holá, Anna Pulpitová
                  Marie Krsková, Marta Adámková, Irena Kantorová
Hosté:      Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková, Mgr. Kateřina Soukupová, 
                  Milena Plachá Hurychová, Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

Paní ředitelka přivítala všechny přítomné na jednání a podala informaci o hospodaření DS Chodov v 
roce 2014:
•  Při nástupu do funkce ředitelky v polovině roku 2014 byl DS ve ztrátě 5,4 mil. Kč. Předpověď ztráty 
do konce kalendářního roku byla 8,7 mil. Kč. Od zřizovatele DS získal 6 mil. Kč, proto bylo nutné po-
krýt ztrátu 2,7 mil. Kč. Díky dobrému hospodaření se vedení DS podařilo dosáhnout výsledné ztráty 
jen 1 mil. Kč.
•  Výpočtem bylo zjištěno, že v současné době jsou náklady na jednoho klienta 24 380 Kč měsíčně.

Dále informovala, že chystaná investiční akce Zateplení budovy A začne začátkem měsíce října. Také 
probíhá oprava kotelny – v rámci reklamace – pro stále přetrvávající problémy s teplou vodou.

Ing. Slivoňová informovala o možnosti účastnit se studia na Univerzitě třetího věku, které pořádá 
Česká zemědělská univerzita v Praze, podrobnosti a témata ke studiu jsou přílohou zápisu.

Paní Plachá podala informace k výměnám ZTP průkazů – klienti, kteří mají zájem o pomoc s vyřízením 
žádosti, ať se obrátí na sociální pracovnice paní Plachou Hurychovou nebo paní Šimonovou, které jim 
s tím pomohou.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
•  paní Holá podala stížnost na chování MUDr. Hubáčka – odebírání předepsaných léků.
Mgr. Kateřina Soukupová – po konzultaci s MUDr. Hubáčkem se vše vysvětlilo.

•  paní Adámková měla dotaz, kdo zalévá květiny v Atriu.
Mgr. Anna Tomčáková – zalévání květin má na starosti aktivizační oddělení, v horkých dnech se kvě-
tiny zalévají každý den.

Dále tlumočila přání některých klientů vyměnit černý čaj podávaný na odděleních za ovocný.
Vyjádření paní ředitelky – bude projednáno s vedoucí kuchyně Lenkou Fenclovou.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Zdeňka Šmídová
Vlasta Hořínková

Marie Lajnerová
Doc. Ing. Jaroslav Suchánek DrSc.
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Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.
Sebestian Roch Chamfort

SLUŽBY V OKOLÍ

PRÁVNÍ PORADNA
Městská část Praha 11 nabízí zdarma právní poradenství v budově Úřadu městské 
části Praha 11 ve Vidimově ulici.

ulice Vidimova 1324, kancelář č. 201

Objednávky na tel.: 800 104 300 
Úřední hodiny: Středa 10–15 hodin

Schůzku si mohou občané domluvit na výše uvedeném telefonním čísle „Občanské linky Prahy 11“.
Nelze přijít přímo do poradny bez objednání. Poslední klient se objednává v 15 hodin.

Můžete zde řešit: konzultace a rady v oblasti nájemních práv k bytu, pracovního práva a výkonu roz-
hodnutí (exekucí) v oblasti jejich práv a povinností k orgánům veřejné správy, Každý měsíc dostáváme 
zprávy o poskytnutých službách a díky tomu má městská část zpětnou vazbu o tom, jaká témata občané 
nejčastěji řeší.

Virtuální Univerzita třetího věku

V současné době nabízí  Česká zemědělská univerzita v Praze – Suchdol možnosti virtuálního studia. 
Konkrétně jde o to, že účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu. Po každé přednáš-
ce vypracovávají senioři kolektivní test. Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat indivi-
duálně. Cena kurzu 200,- nebo 300-, Kč (podle zvoleného kurzu, částky vybírá ČZU Praha).

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:
• účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny 
• minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test:
   - z každé přednášky, počet opakování neomezený
   - celkový závěrečný test

Tyto testy bychom zpracovávali společně.

Přehled kurzů:
• Dějiny oděvní kultury I.
• Baroko v Čechách
• Etika jako východisko z krize společnosti
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