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Vážení přátelé Chodováčku,

všichni společně prožíváme období nejkrásnějšího a nejteplejšího měsíce v roce. Měsíc červenec v 
dlouhodobém teplotním průměru vítězí, je vrcholem léta. A co nám přináší? Krásné sluneční dny s tak 
potřebnou sluneční energií, kterou naše duše a tělo velmi potřebují. Náš organizmus slunce potřebu-
je, ale musíme myslet na dostatek tekutin, abychom si zajistili bystrou mysl. Dostatek vláhy pro naši 
přírodu zajišťují letní bouřky, které se právě v červenci nejvíce vyskytují. Ale pozor, bouřky jsou také 
velmi nebezpečné. Letošní léto je na bouřky velmi vydatné. Ocitnete-li se při bouřce venku, nescho-
vávejte se pod stromy, ani pod deštník, ale ani netelefonujte mobilem, je to velmi nebezpečné, pokud 
je bouřka přímo nad vámi. Když mezi bleskem a hromem je více jak půl minuty, už se nemusíte bát a 
můžete z úkrytu vyjít.

Z hlediska pranostik má tento měsíc nejméně měsíčních rčení z celého roku. Čím se to asi stalo? Dříve 
lidé v létě pilně a těžce pracovali na polích, sklízeli obilí a asi neměli tolik času něco o červenci vymýš-
let. Přesto si můžeme některé pranostiky připomenout:

Když dne ubývá, horka přibývá.
Jaký červenec, takový leden. 
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Co červenec končí, srpen začíná.

Doufejme tedy, že červenec bude velmi pěkně končit a tím pádem bude i srpen začínat krásně.

Vážení a milí, oddejte se radosti ze slunečného léta a snění třeba vzpomínkami na hezké letní chvilky, 
které jste kdy před tím prožili. Na závěr nemohu nepřipomenout velmi hezkou báseň o červenci od 
Karla Tomana z cyklu básní o jednotlivých měsících s názvem Měsíce.

Báseň „Červenec“ je věnovaná památce Mistra Jana Husa († 6. 7. 1415)

ČERVENEC
Svatý stín strážný bdí nám nad domovem,
hlas jeho slyšet v tichu: Pamatuj!
A v šumu listí, v chladné písni vod
hlas jeho slyšíš, slyšíš doprovod:
Pamatuj!
Ne záře hranice, jen víra, zápal tvůj,
čin s mužným slovem
ať provází tě po Čechách.
Ne bengál vylhaný, jen tichý stálý plamen
ať hoří v duších.
Svatý stín strážný bdí nám nad Čechami
a děti v kolébkách
nám posvěcuje vzdušným pocelem.

Slunce v duši vám všem přeje Jaroslava Kročilová

P. S.: pocel = synonymum pro polibek
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci červnu

Anna Kučerová
Božena Kovaříková

Anna Wretzlová
Jarmila Růžičková

Miloslava Mazuchová
Anna Červinková

Anna Nedělníková
Josef Pangrác

Ing. Hana Rybnikářová
Hana Křížová

OSLAVA NAROZENIN V ČERVENCI

2. 7.  Eva Miňhová
3. 7. Jaroslava Znamenáčková
5. 7. Věra Krausová
5. 7. MUDr. Josef Kulvait
5. 7. Veronika Věrčáková
6. 7. Margita Kadlecová
9. 7. Jarmila Růžičková
9. 7. Marie Valášková
9. 7. Anastázie Rozkošná
9. 7. Věra Strobachová
10. 7. Libuše Herglová
11. 7. Zdeněk Kocourek
13. 7. Věra Drtilová
16. 7. Božena Máchová
16. 7. Marie Jurková
17. 7. Antonín Bechyně
18. 7. Jarmila Kučerová
18. 7. Jiřina Pařízková
20. 7. Jiřina Votrubová
21. 7. Libuše Ďurčanská
25. 7. Alena Barillová
26. 7. Věra Fischerová
26. 7. Anna Martinková
28. 7. Václav Prokeš
28. 7. Věra Košařová
31. 7. Věra Maletínská

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 26. 7. 2016 
od 14 hod. v kinosále.
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Z NAŠEHO DOMOVA

Bylinky a květiny v našem Domově
1. díl

Aloe
Aloe vera pochází ze souostroví mezi Arabským poloostrovem 
a Somálskem, které náleží Jemenské republice. Účinky aloe 
vera byly už tehdy nesporné, a tak se rostlina stala u některých 
národů dokonce posvátnou a uctívanou. Staří Egypťané aloe 
vera nazývali Krev Bohů a egyptské královny účinky aloe vera 
využívaly ke zkrášlení pleti, za což si bylina vysloužila také ná-
zev Rostlina nesmrtelnosti. Látky obsažené v listech napomá-
hají při hojení ran a popálenin, překyselení žaludku, potížích se 
slinivkou břišní, účinně bojují proti paradentóze, mírní ekzémy, 
dokonce pomáhají při léčbě rakoviny střev, tuberkulózy, cév-
ních chorob, cukrovky a při zvýšené hladině krevních lipidů. 
Silné protizánětlivé a antibakteriální účinky aloe vera se vyu-
žívají v kosmetice zejména k ošetření pleti se sklonem k akné, 
oparům, ekzémům či plísním. Rovněž pozitivně působí proti 
lupům.

Bazalka
Bazalka pravá (Ocimum basilicum) je aromatická rostlina z če-
ledi hluchavkovitých. Kvete od června do září. Je původem z 
Indie a z dalších vlhkých tropických regionů Asie, kde byla pěs-
tována více než 5000 let. Čerstvé nebo sušené listy se používají 
jako univerzální koření. Pěstují se formy s listy zelené a červe-
né barvy. Odlišné je také aroma - od typické vůně bazalky po 
skořicovou a citrónovou. Různé barevné formy působí v kon-
tejnerech velmi dekorativně.  Bazalka je mimořádně univerzál-
ní bylina, tlumí křečové bolesti, zlepšuje trávení, harmonizuje 
peristaltika, působí proti nadýmání, protizánětlivě i mírně anti-
bioticky. Je vhodná při nespavosti a migréně, při psychogenně 
podmíněných závratích.

Levandule
Levandule pochází ze západního Středomoří. Je to oblíbená 
bylinka pro svou dlouhotrvající vůni i po usušení a také pro své 
léčivé účiny i schopnosti odpuzovat hmyz. Levandulové květy 
se používají do voňavých džemů a vyrábí se z nich levandulový 
ocet. Je možné vyrobit si k pečení i levandulový cukr. Již od dáv-
ných dob byla levandule užívána na podporu trávení, spaní, k 
uklidnění při úzkostech a depresích. Pro svou schopnost zlepšit 
náladu byla levanule považována za antidepresivum.

Postupně vám s pomocí odbornice Pavly představím bylinky a květiny v našem Domově. Jelikož se jich zde na-
chází spousta, bude se jednat o cyklus na pokračování.  A začneme bylinkami.
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Stévie
Stévie sladká, nazývána také stévie cukrová, sladká tráva, me-
dové lístky, je bíle kvetoucí světlomilná tropická rostlina z če-
ledi hvězdnicovité. Původní oblast výskytu jsou tropické a sub-
tropické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Cení se jí kvůli jejím 
léčivým účinkům a hlavně kvůli vysoké sladivosti. Stévie se po-
užívá především jako náhražka cukru, ale ve vyšší koncentraci 
může mít poněkud lékořicovou příchuť. Stevie jako sladidlo je 
na rozdíl od cukru téměř nekalorická, nepřispívá k tvorbě zub-
ního kazu a je vhodná i pro diabetiky.

Máta
Běžně se můžete setkat i s mnoha lidovými názvy, které znějí pepřová 
máta, balšám nebo větrové koření. Jedná se o vytrvalou bylinu, za je-
jíž zemi původu je považována Anglie, případně celá západní Evropa. 
Postupem času se ale máta rozšířila i do dalších částí světa. Dnes se 
zde vyskytuje až ve čtyřiceti různých druzích. Máta peprná je známá 
především pro své pozitivní účinky na trávení. Běžně se tak přidává do 
žaludečních čajů. Výrazně zlepšuje žaludeční potíže, jelikož podporuje 
vylučování žaludečních šťáv a tvorbu žluči. Navíc její užívání prospívá 
i při problémech s nadýmáním nebo nechutenstvím. Užívá se při pří-
znacích dráždivého tračníku i při dalších poruchách trávení. Upravuje 
funkci střev a uvolňuje křeče. Zastavuje zvracení, pomáhá na koliky a 
různé střevní problémy. Navíc také zlepšuje chuť k jídlu. Rýma, kašel, 
bolest krku nebo hlavy - na všechny tyto zdravotní potíže máta po-
máhá (ideálně by se měla inhalovat). Máta peprná rovněž podporuje 
funkci jater, slinivky břišní nebo žlučníku. Díky svým účinným látkám 
působí také protizánětlivě. Vnitřně ji můžete užívat také na nespavost, 
stres nebo na bolesti hlavy a migrény. Máta nejen posílí vaše nervy, 
ale také působí jako přírodní afrodiziakum. Používá se také na snížení 
krevního tlaku a na posílení činnosti srdce.

Meduňka
Původní oblastí rozšíření je východní Středozemí a Malá Asie. Je 
to vytrvalá rostlina dorůstající výšky 70–150 cm. Aromatické listy 
jsou vstřícné, řapíkaté, vejčité, hrubě pilovité a příjemně voní po 
citrónu. Meduňkový čaj z listů snižuje stres, uklidňuje, uvolňuje, 
zpříjemňuje spánek a zajišťuje dobré zažívání. Nově se uznávají 
protivirové účinky, zvláště u herpesvirů (opary). Z listů se rovněž 
připravuje meduňkový likér. Nať se používá v lidovém lékařství 
jako hypnotikum a sedativum. Používá se také jako koření. V ku-
chyni se pro svou citrusovou vůni za čerstva přidává do mícha-
ných nápojů a ovocných salátů.
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KULTURA ČERVENEC/SRPEN

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

26. července  14:00  kinosál
Oslava narozenin červencových oslavenců

3. srpna  14:00  kinosál
Křeslo pro hosta s Lenkou Matějnou – umístila se na 3. místě na mistrovství republiky v simulova-
né střelbě

10. srpna  14:00  atrium
Olympiáda pro klienty a zaměstnance

17. srpna  14:00  kinosál
Hudební vystoupení Martina Krulicha

25. srpna  14:00  kinosál
Hudební vystoupení švédského sboru Katarina Girls‘ Choir

Veselé počítání

1. Kolik prstů na nohou má čtyřčlenná rodina?

2. Kolik měsíců má čtyřleté volební období?

3. Kolik očí má dohromady třída 25 dětí s učitelkou?

4. Kolik milimetrů má jeden metr?

5. Kolik kilometrů je 250 m?

6. Kolik lidí je v sextetu, septetu, oktetu?

7. Kolik atomů uhlíku je v oktanu?

8. Kolik minut je 1,5 hodiny?

9. Kolik gramů má 5 kilogramů?

10. Auto jede stále rychlostí 100 km/h, kolik kilometrů ujede za 3 hodiny?

11. Kolik vteřin má 6 minut?

12. Když máte zvýšenou teplotu, jakou hodnotu ukáže teploměr?

Správné řešení: 
40, 48, 52, 1000 mm, 0,25 km, 6-7-8, 8, 90 minut, 5000 g, 300 km, 360 vteřin, 37-38 °C
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NABÍDKA KNIHOVNY

Vysoká a přímočará Eliza Sheringhamová vy-
rostla v opovržení vůči tradiční anglické spo-
lečnosti. Když se o ni začne zajímat kapitán 
lord Marcus Wharton, pro svou pohlednost 
přezdívaný Krasavec, ani ji nenapadne jeho 
návrhy odmítnout. Jeden kradmý polibek ji 
ale uvrhne do náruče muže, kterého je nebez-
pečné milovat. Marcus musí odjet do boje a 
opustí ženu, která mu uchvátila srdce. Po zmi-
zení svého bratra se Marcus stane vévodou 
z Blackthornu a poručníkem dvojčat, neteří, 
o nichž říká, že jsou to jeho dcery. V bitvě je 
těžce raněný a z Krasavce se stává Bestie z 
Blackthornu, raněné zvíře, které se ukrývá v 
temném křídle opatství. Když se u jeho domu 
objeví Eliza a chce se stát chůvou dvojčat, 
požaduje po ní, aby se za něj provdala, jinak 
práci nedostane. Je mu jasné, že ho nemůže 
milovat, a jeho vzhled ji určitě odradí. Ale prá-
vě v této chvíli po ní touží víc než po životě.

Když vrah nechává na místě činu otazník, má 
policie nejdřív hledat otázku, nebo odpověď? 
Tak hrůzyplný výjev ještě detektiv Milo Sturgis 
nespatřil: zavražděná oběť měla zlomený vaz 
a kolem krku omotané vlastní vnitřnosti. Vita 
Berlinová si sice agresivním chováním nadě-
lala spoustu nepřátel, ale co musela provést, 
aby vraha přiměla k tak příšernému činu? Než 
Milo s psychiatrem Alexem Delawarem roz-
pletou první poznatky z pátrání, je objevena 
další, podobně zohavená mrtvola. Tentokrát 
je obětí laskavý, naprosto nekonfliktní muž, 
pravý opak arogantní Vity. Jediným pojítkem 
mezi oběma brutálními činy je list papíru s 
velkým černým otazníkem, který vrah za-
nechal na obou místech činu. A pak i na tře-
tím… a na čtvrtém… Zatímco město svírá 
strach, Milo s Alexem postupně pronikají do 
temných zákrutů pachatelovy mysli, protože 
jedině tam mohou nalézt klíč k motivu. Vše 
nasvědčuje tomu, že vraha k činu ponouká 
krajně zvrhlá záliba, jejíž projevy dokáží otřást 
i nejotrlejšími policisty. Otázkou zůstává, kolik 
zohavených mrtvol ještě za sebou zanechá, 
než se ho policistům podaří zarazit.

Řeka bohů nádherně a barvitě popisuje str-
hující příběh ze starého Egypta. Z části je pod-
ložen skutečnými události i historicky dolože-
nými postavami a z části geniálně vymyšlen. 
Koho zajímá starověký Egypt a hledá správ-
nou knihu, Řeka bohů je ta pravá.

Osudný polibek, Joan Johnston Oběti, Jonathan Kellerman

Řeka bohů, Wilbur Smith

První ze dvou knih nakladatelství Eminent 
věnovaná životu legendy českého herectví 
Miloše Kopeckého, kterou napsal zčásti sám 
ještě před svou smrtí v roce 1996, je strhující 
výpovědí o jeho ojedinělém osobním i profe-
sionálním životě.

Já, Miloš Kopecký, Pavel Kovář

Výše uvedené knihy jsou nově umís-
těny na parapetu u okna.

V knihovně se objevila spousta no-
vých knih jak o slavných osobnost, 
tak i klasická beletrie. Navíc si nově v 
knihovně můžete užít chvilku relaxu 
u vymalování mandal, které jsou zde 
pro vás připraveny.

Řeka bohů II., Wilbur Smith

Rok pro celosvětovém úspěchu románu Řeka 
bohů vychází z pera mistra afrických příběhů 
pokračování tohoto světového bestselleru, 
neméně úspěšná Řeka bohů II. Mezi oběma 
příběhy však uplynuly čtyři tisíce let. Duraid 
a jeho nádherná manželka Roana jako první 
objeví hrobku královny Lostris. Naleznou zde 
pergameny, ve kterých truchlící Taita popisu-
je pohřeb faraona Mamose i s veškerým jeho 
bohatstvím. Senzační odkaz ze záhrobí se sta-
ne vodítkem k hledání báječného pokladu a 
rozluštění faraonova tajemství. Rozpoutá se 
divoká bitva, ve které mnozí jednají bez zá-
bran, aby dosáhli svých dílů.
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Stanislav Hložek

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve 
Zlíně, kde odmaturoval v roce 1974. Ve 2. polovině 
80. let studoval novinařinu na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy v Praze.

Hudbě se začal věnovat již v dětství. V lidové škole 
umění v Hulíně se učil hrát na klavír a akordeon, v 
Kroměříži zase docházel na soukromé hodiny zpě-
vu. V Hulíně byl rovněž členem dětského pěvecké-
ho sboru a od roku 1969 zpíval a hrál v místním ta-
nečním orchestru.

Během studií na střední průmyslové škole hostoval 
v několika tanečních orchestrech ve Zlíně. V Brně 
hostoval s Orchestrem Gustava Broma s nímž také 
nahrál své první rozhlasové snímky. První samostat-
ný recitál měl v osmnácti letech v klubu v Holešově.

V roce 1974 se umístil na druhém místě v soutěži 
Intertalent. Zpěváky na této soutěži doprovázel 
Orchestr Karla Vágnera a právě Karel Vágner se stal 
Hložkovým patronem. Pomohl mu umístit se bě-
hem vojenské základní služby v Armádním umělec-
kém souboru, později mu nabídl místo v doprovod-
né kapele Hany Zagorové. Původním Hložkovým 
partnerem tu byl Jan Viktorin, kterého však v roce 
1981 nahradil Petr Kotvald. Souběžně s angažmá 
v orchestru začali Hložek s Kotvaldem vystupovat i 
sólově. Společně s Petrem Kotvaldem začali kariéru 
v roce 1981 singlem Oh Suzi / Anna Maria, největší 
úspěch však slavili v roce 1982 s písní Holky z naší 
školky. Hudbu k písničce napsal Karel Vágner, s tex-
tem Pavla Žáka. 

*16. září 1954, Kroměříž

Celkem se prodalo více jak 1 milion nosičů. Velký 
úspěch měla i píseň Můj čas, kterou nazpíval s Ha-
nou Zagorovou a Petrem Kotvaldem, hudbu k ní 
složili Peter a Pavel Orm, původní text napsal Zde-
něk Borovec. Tato úspěšná písnička byla hlavní pís-
ní seriálu Sanitka, který si získal velkou popularitu v 
80. letech 20. století. Spolu s Petrem Kotvaldem vy-
stupovali na různých hudebních festivalech, např. 
Bratislavská lyra, Děčínská kotva, Intertalent, Sopo-
ty a v Drážďanech.

V 90. letech 20. století založil agenturu S. A. Produ-
ction, která se podílí a vytváří dětské pořady, kte-
rým se věnoval jako zpěvák i moderátor například 
v televizních pořadech Magion, Vega. Má kladný 
vztah k lidové hudbě, v Kongresovém centru uvádí 
zábavný pořad nazvaný Posezení u cimbálu. Vedle 
koncertů vystupoval též v muzikálu Tři mušketýři v 
roli Porthose v Divadle Hybernia.

Nazpíval písničky pro dětské seriály Želvy Ninja, Ro-
dina Nessova, Létající Jester, Sport Billy atd.
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Poznámky z londýna
Rozhodování o Brexitu skončilo, nebo teprve začalo?

Dnes jsem dorazil do Londýna, město klokotá neuvěřitelným tempem. Tolik ras, kultur, jazyků, tváří, očí a 
příběhů. Z jedné jízdy metrem jsem nabral dojmů na týden. Dýchá to tu hybností a zároveň tichou jakousi 
péčí, když vám tichý ševelící hlas při výstupu připomíná „mind the gap“. Cedule a informační tabulky jsou 
všude a jsou vždy slušné, i za pokutu se téměř omlouvají, že když už tedy ten lístek nemáte, tak vám jí tedy 
bohužel dají. Kdykoli jsem uviděl černocha, zaradoval jsem se, měl jsem pocit, že v dopravě snad nikdo jiný 
nepracuje a vždy jsem se mohl někoho zeptat a on mi s britskou slušností a přívětivostí poradil. Londýn je 
zmenšený svět, žije z imigrace a jejích plodů i některých negativ, dýchá jinakostí na první pohled, trošku se 
zde cítím jako doma a trochu cítím, že jsme tu všichni prazvláštními cizinci, určitý podivuhodný střed mezi 
těmito dvěma rozdíly.
Dojedete na druhou stranu řeky a tam naleznete v uličkách rodinných domů čajový klid, malé zahrádky 
a lehký neustávající déšť, ta proměna je neuvěřitelná, jak na horské dráze. Stejně jako nastupují do metra 
každou zastávku jiné národy, etnika, kultury, jazyky a názory, tak se každou stanicí mění ráz tohoto města. 
Vše jsou jen střípky prvního dne, ale jsou živé a návykové.
Setkávám se s rodinou, u které bydlím, přichází i jejich přátelé, a ačkoli hovoříme o všem možném, kon-
verzace se vždy stočí k Brexitu, nejde to jinak, to téma je až příliš silné. David hovoří o tom, jak byl dnes u 
kadeřnice, a hovor se stočil k tomu samému, ona byla pro odchod, prý měla pocit, že takto má volit a je 
to správně, on chtěl zůstat. Zvláštní situace. A její „jen pocit“ je hořký pro ty, co se rozhodovali dlouho a 
pečlivě. Řeší se, jak volili rodiče, přátelé. Rozhodnutí ještě více rozděluje, nikoli jen části Velké Británie, ale 
i rodiny, přátele, kolegy i prosté kolemjdoucí či náhodně setkavší. Z trpkostí vzpomínám na prezidentské 
volby u nás a jak je dodnes společnost rozdělena, jak se nálepkuje, jak kope hlubší a hlubší zákopy. A není 
znát žádného řešení, žádné cesty zpět. Kate mluví o tom, že i přes vysokou volební účast šlo málo lidí k 
volbám a že více jak 15 milionů nechalo své hlasy doma. A já uvažuji o tom, že této volby se neúčastnilo víc 
jak 400 milionů lidí z celé Evropy, o kterých touto volbou bylo v mnohém rozhodnuto, či byli touto volbou 
ovlivněni. 
Skotsko vypadá, že se odtrhne, Severní Irsko možná také. Londýn? Je vůbec něco, co v této šílené hře není 
možné? Gibraltar je sud nevyzpytatelnosti. Mám pocit, jako kdyby se zde hrály nějaké šílené monopoly. 
Před pár minutami jsem se dočetl zprávu, že s rozhodnutím musí Skotsko, Wales i Severní Irsko souhlasit 
a mají právo vyhlásit veto. Čert ví, čemu věřit v záplavě rychlých zpráv. Cameron odstoupil a tím nechává 
rozhodnutí a podání výsledku na svém nástupci, tedy někomu z lidí pro Brexit. Předává mu třaskavinu, 
kterou bude s každým dalším dnem těžší a těžší vyhlásit. Komu vybouchne v ruce, je politicky odepsán 
taktéž, buď půjde proti vlastním občanům tím, že zamítne referendum, nebo půjde proti občanům, když je 
uvrhne do společenského, ekonomického i politického chaosu, Cameron je venku, jediné rozumné řešení, 
které mohl v současné situaci učinit, učinil, kdo bude dál? Nemusí se stát nic, může se stát všechno. Kolaps 
Británie prapodivně víří ve vzduchu, nic náhle není jisto. Je druhá ranní londýnského času, petici za opako-
vání voleb ani ne po dvou dnech od vyhlášení jejich výsledků podepsalo 2 683 332 lidí a roste po stovkách 
každou minutu i v tento pozdní čas. Před pár hodinami vznikla na Facebooku událost konající se 28. června 
pod názvem #Londonstays, která zahrnuje i další velká města a má v současnosti 40 tisíc účastníků, a číslo 
roste každou vteřinou. Ve svém popisu sice respektuje odtržení a chce podpořit hlavně vědomí jednoty i 
přes oddělení, avšak kdo ví, jaká setkání budou následovat. Lidé se aktivizují a bouří. Klidná Británie kamsi 
odhodila svůj odměřený klid. Proběhlo referendum, ale bitva o Brexit jako kdyby právě začala.

Daniel Wagner, dobrovolník DS Chodov
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Křesťanské okénko

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Saracénové zázračně obráceni na útěk
Itálie 1420

„Harmonické dny plné pohody a lásky.“

Saracéni byli pohanští vojáci ve službách Fridricha 
II. bojujících proti sv. Damiánovi. Součástí války 
o Assisi je sv. Klára, zúčastnící se zázrakem. V této 
době církev prošla různými částmi světa. Jednou 
při nepřátelském útoku proti Assisi, uctívaného 
jako město Boží, vtrhli saracéni až k jeho branám, 
lační pro křesťanské krvi a schopni každého nelid-
ského zločinu, do sousedství sv. Damiána, do kláš-
tera. Světice, Matka představená sv. Klára, slyšíce 
nářek a pláč řeholnic, přes její nemoc postavila pro-
ti nepřátelům stříbrnou skříňku, ve které byla vlože-
na s největší úctou eucharistie. Osobní modlitbou a 
obětí, niterně spojena s Kristem, svým svěřenkyním 
zaručuje jejich ochranu. Náhle se ozve hlas, jakož-
to odpověď daných proseb - hlas plačícího dítěte, 
zaručující jejich ochranu. Okamžitě byla zkrocena 
odvaha zla nepřátel, kteří zděšeni s největším spě-
chem opustili tyto hradby přemožení silami těch, 
kteří se modlili.
Již papež Jan Pavel II. pochopil závažnost doby 
církve, proto pro oživení víry vyhlásil v říjnu 2004 
eucharistický rok a mariánskou úctu. Právem tyto 
dva aspekty hrají velmi významnou roli v duchovní 
oblasti církve i národů.
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ČERVENCOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

jak často my lidé žijeme ve strachu. Strach zahlcu-
je naše nitro. V bibli čteme důležitou radu: Nedě-
lejte si starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své 
vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. 
Včerejšek je již minulostí a o zítřku nevíme, jest-
li pro každého z nás nastane, neboť nikdo z nás 
nemá svoji budoucnost v rukou. A tady si všichni 
uvědomujeme, jak důležitá je víra v životě každé-
ho člověka. 
Křesťan ve své víře vychází s pocitem opravdové 
naděje: „Ty jsi můj Bůh, můj osud je ve tvé ruce.“ 
Nemám objektivní důvod žít v úzkosti a dělat si 
starosti o zítřek. Vím, že mě miluješ – ty miluješ 
každého člověka. Ty to s námi lidmi myslíš dobře. 
Ty chceš, abychom pochopili, že jsi náš Otec, ten, 
který chce naše dobro.
Nesmírně důležitý je dnešek. Právě tento den je 
stvořen k tomu, abychom milovali. Ježíš nás k 
tomu vybízí: Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je 
největší a první přikázání. A druhé je podobné: 
Miluj svého bližního jako sám sebe (Mt 22, 37 – 
39). A ještě jedno důležité přikázání nám Ježíš 
dává: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, 
tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni po-
znají, že jste moji učedníci (Jan 13, 34 – 35).
Nemáme ztrácet čas nějakým „co by kdyby“ a vra-
cet se k událostem z minulosti, které nám naše 
fantazie předkládá přikrášlené. Stejně tak se ne-
smíme zabývat záležitostmi budoucími, které fan-
tazie klamně idealizuje, jako by neměly stát žád-
nou námahu, nebo je naopak v našem uvažování 
vykresluje jako mimořádně bolestivé a tíživé. Kdo 
příliš dbá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky 
nebude sklízet. Žij a miluj přítomnost, kterou ti 
dává Bůh.

Váš jáhen Pavel Urban 

Vatikán: „Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet 
milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti ne-
konečného Otcova milosrdenství a jeho moci“. Těmito 
slovy papeže Františka popsal předseda Papežské 
rady pro novou evangelizaci Rino Fisichella smysl 
mimořádného Svatého roku milosrdenství, které 
bylo zahájeno 8. prosince 2015.

Mons. Fisichella představil také hlavní události sva-
tého roku. Poprvé v dějinách svatých roků (jubileí) 
je otevřená tzv. Svatá brána nejen v Římě, ale i ve 
všech diecézích po celém světě. Tyto brány zvlášť 
odkazujou na Boží milosrdenství.

První událost se uskutečnila ve dnech 19. – 21. ledna 
2016 a byla věnovaná všem, kdo se věnují organiza-
ci poutí.

3. duben 2016 byla oslava pro ty, komu je blízká 
spiritualita milosrdenství (hnutí, sdružení věřících, 
řeholní instituty). První neděle v září (4. září 2016) 
bude zase věnována dobrovolníkům v charitativní 
činnosti. V neděli 9. října 2016 si věřící připomenou 
Marii, Matku milosrdenství. Mladí lidé, kteří přijali 
svátost biřmování, prožili speciální oslavu 24. dub-
na 2016. Všem mladým je určen také Světový den 
mládeže, který se bude slavit v Krakově ve dnech 25. 
- 31. července 2016 a jehož tématem je věta: „Bla-
hoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“.

29. květen 2016 byl věnovaný jáhnům, kteří jsou v 
církvi povoláni ke „službě lásky“. Den slavnosti Nej-
světějšího Srdce Ježíšova (3. října 2016), která se 
bude v celé církvi slavit již po sto šedesáté, bude 
zaměřen na kněze. Na 25. září 2016 jsou plánované 
oslavy pro katechety a katechetky, jejichž úkolem 
je také předávat víru. Neděle 12. června 2016 byla 
věnovaná nemocným a postiženým lidem, 6. listo-
padu 2016 pak vězňům.

Během svatého roku také papež František učiní ně-
která konkrétní gesta, skrze něž zdůrazní pozornost 
církve vůči chudým, trpícím, lidem na okraji a všem 
těm, kdo potřebují pocítit něhu. Aniž by tato gesta 
blíže upřesnil, uvedl Mons. Fisichella, že se k nim při-
pojí také biskupové a kněží ve svých diecézích, aby 
se tak „ke všem mohlo dostat konkrétní znamení milo-
srdenství a blízkosti církve“.

ROK MILOSRDENSTVÍ

logo Roku milosrdenství
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SRDCE NA DLANI 2016

21. června se u nás v Domově konalo slavnostní vyhlášení ankety Srdce na dlani. Vyšlo krás-
né počasí, a tak se celá akce uskutečnila v atriové zahradě. Hudební vystoupení zajistili dva 
legendární zpěváci - Stanislav Hložek a Jiří Helekal. Rozproudili nejen publikum, ale i naše 
zaměstnance s paní ředitelkou. Svoji návštěvou nás poctili i zástupci odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu HMP Milada Mastná a Mgr. Kamila Pádecká. Za zábavné 
odpoledne velmi děkujeme týmu Srdce na dlani v čele s moderátorem Jožkou Zemanem.

Za naše zařízení bylo oceněno deset zaměstnanců. Do užšího výběru postoupily tyto 
zaměstnankyně:
Eva Málková   Hana Dvořáková
Zdeňka Marešová  Jitka Chábová ml.
Pavla Heverochová
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VYSTOUPENÍ NORSKÉHO SBORU Hole and Sviland Musikkorps
24. 6. přijel k nám do Domov hudební norský sbor Hole and Sviland Musikkorps. Zahrál tra-
diční norské písně, např. svatební pochod. 
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POUŤ PRO NEMOCNÉ A SENIORY
„Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou 
silou všechny, kteří přijdou.“

Motto pouti, slova žalmu 71

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Komunitou Sant´Egidio, Arcidiecézní charitou Praha a dalším dobrovolníky, 
připravilo v rámci Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem, pouť pro nemocné a seniory v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Vedení našeho domova obdrželo pozvání jménem kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, také pro 
naše klienty. Mše svaté, kterou celebroval sám kardinál Dominik Duka OP, se dne 18. 6. 2016 účastnilo šest klientů. 
Ochotně je doprovodil personál našeho Domova a pomocnou ruku nám poskytla naše praktikantka a také farní 
dobrovolník.

V rámci poutě jsme využili možnost projít Svatou bránou, která byla při této příležitosti otevřená. Všichni věřící jsme 
se společně modlili zvlášť za nemocné, staré a také za ty, kdo se o ně starají. Krásnou duchovní atmosféru celé mše 
umocňovaly paprsky světla procházející celou vitráži katedrály. Po mši svaté jsme všichni přijali pozvání do zahrady 
Arcibiskupství pražského, kde nás osobně a vroucně pozdravil sám kardinál.

V modlitbě papeže Františka a účastníků této poutě je, aby 7 skutků duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, 
poučovat nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat zarmoucené, trpělivě snášet křivdy, odpouštět urážky, modlit se 
za živé i zemřelé a 7 skutků tělesného milosrdenství: sytit hladové, dávat pít žíznivým, odívat nahé, ujímat se pocest-
ných, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězně a pohřbívat zemřelé, nebylo lidstvu cizí.

Zlaté pravidlo: „Co chcete, aby lidé dělali vám, to dělejte stejně jim.“  Lk 6,31
připravila Mgr. Anna Tomčáková
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LUKULSKÉ HODY
Dne 13. července jsme u nás v Domově pořádali lukulské hody po česku. Díky sponzorské-
mu daru od Maso ANO, s. r. o. si klienti pochutnali na buřtech s pivem a štrúdlu s kávou. 
Veselilo se, hodovalo se a zpívalo. K poslechu nám hrála část hudebního uskupení Musica 
Santa Cecilia, která nás naladila svými renesančními tóny.
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KŘESLO PRO HOSTA SE SIMONOU KRAINOVOU 
A KARLEM VÁGNEREM

20. 6. 2016 usedli do Křesla pro hosta modelka Simona Krainová a hudební skladatel Karel 
Vágner. Jako přivítání přivezli klientům deset krásných dortů.  Klienti se dozvěděli o zákulisí 
modelingu a hudebního showbyznysu. Celé setkání proběhlo v radostném duchu.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 7. 7. 2016

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Vladimír Koza
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel a vyzvala k přednesení připomínek.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Pulpitová oznámila, že klienti nejsou spokojeni s odstraněním dřevěných zábran v jídelně DS, a 
zda budou v jídelně na oknech záclony, květiny a výzdoba na stěnách, také poukázala na hlučné zavírá-
ní dveří do kuchyně; 
• pan Rozkošný tlumočil informaci klientky oddělení B3, pravděpodobně paní Zapletalové, že ji zatéká 
na balkon.

Vyjádření paní ředitelky
V jídelně ještě probíhají dokončovací práce, budou pověšeny záclony, obrázky na stěny a umístěny kvě-
tiny, dveře oddělující jídelnu od kuchyně jsou protipožární, pokusíme se je seřídit, aby nebyly tak hluč-
né.
Paní ředitelka požádala členy výboru obyvatel, aby motivovali klienty k návštěvě velké jídelny.
Paní Kamila bude od 1. 7. 2016 pracovat v kuchyni, bude obsluhovat klienty při výdeji jídel. Bude se ve 
směnách střídat s paní Ivetou, tzn. v sobotu i v neděli.
Problém se zatékáním na balkon na B3 bude prověřen.

Dále paní ředitelka informovala, že již došlo ze strany zřizovatele ke schválení uvolnění finančních pro-
středků na zakoupení žaluzií na úsek A, v brzké době bude vyhlášeno VŘ na dodavatelskou firmu.
Připravuje se VŘ na koupelny na úseku A a B, finanční prostředky už jsou přiděleny, práce budou zahá-
jeny v průběhu podzimu.

Ordinace praktického lékaře má zaveden prázdninový provoz, MUDr. Valvodová čerpá dovolenou a 
MUDr. Bouzek je v pracovní neschopnosti. Akutní péče je zajištěna.

Ve spolupráci s organizací Česká cesta a firmou L‘oréal proběhlo dobrovolnické odpoledne a naši klienti 
se tak můžou těšit z nového petanque hřiště a bosonohohé stezky. Návštěvníci a rodinní příslušníci zase 
ocení nový dětský koutek.

Prostory vyčleněné ke kouření jsou označené. Jedná se o kuřárnu v atriu a další venkovní prostory, kde 
najdete popelníky. Stejně tak je možno kouřit na terase budovy D.

Nové rozdělení agendy sociálních pracovnic od 1. 7. 2016: 
- kmenová sociální pracovnice pro B2 a B3 je Kateřina Čapková, DiS.;
- pro B1 a A1 Veronika Šebestová; 
- pro A2 a A3 Milena Plachá Hurychová, Dis.;
- pro D2 Bc. Martina Bajczerová;
- pro D1 Daniela Šišková, DiS. 
V případě, že kmenová sociální pracovnice není přítomna, může se klient obrátit na kteroukoliv jinou 
soc. pracovnici.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá 
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Ráda bych poděkovala celému pracovnímu kolektivu oddělení A1 za obětavou a laskavou péči, kterou zpří-
jemnil poslední roky života paní Janě Friedmannové. Velmi si Vás všech vážím, neboť práce se starými lidmi 
je náročná fyzicky, ale i psychicky. Do dalších let Vám přeji hodně elánu, zdraví a osobní spokojenosti!

Zuzana Schilhartová (dcera)

V sobotu 11. června pro nás paní Taťjana Šustrová uspořádala pro oddělení D1 a D2 za pomocí personálu 
posezení s občerstvením. Velmi jí za to děkujeme.

Klienti z oddělení D1 a D2.

Marta Látalová
Miloslav Remeš

JUDr. Miroslav Novotný
Marie Říhová

Věra Krhovská
Božena Černá

Helena Kropíková

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU NA ODDĚLENÍ A1

Chvíle štěstí, ze kterých se radujeme, nás překvapují. Nemůžeme 
je uchopit, ale ony uchopí nás.

Aschley Montagu

PODĚKOVÁNÍ TAŤJANĚ ŠUSTROVÉ

Vážení  a milí čtenáři,

dostávají se ke mně slova chvály, ale i kritiky na tento časopis. Jsem za ně velmi ráda, protože jedině tak jej 
můžu vytvářet podle vašich přání. Pokud tedy máte nápad, připomínku nebo přání, co by se mělo v Chodo-
váčku objevit, dejte mi prosím vědět – buď napište lístek, který vhodíte do schránky u aktivizačního odděle-
ní, nebo mi to můžete sdělit přímo prostřednictvím osobního kontaktu. 

Děkuji a těším se!

Klára Vohrnová

ZPĚTNÁ VAZBA ŠÉFREDAKTORCE
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