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Vážení obyvatelé a zaměstnanci Domova,

v  časopise Age management jsem narazila na článek, 
a tak se mi líbil, že jej chci použít místo svých slov a sdí-
let ho s Vámi.

Ageismus aneb Stereotypy a mýty o stáří
S rostoucí délkou života je nutné otevřít i toto, v západ-
ní civilizaci dlouho tabuizované téma. To, že se o  něm 
u nás mluví málo, neznamená, že neexistuje. Je jedním 
z megatrendů dnešní společnosti.
Napadlo vás někdy, proč se hovoří o generaci 50+? Kde 
se tato „nálepka“ vzala? Encyklopedie Diderot 2002 uvá-
dí z hlediska demografie jako první biologickou gene-
raci předreprodukčního věku 0–14 let, druhou, repro-
dukční ve věku 15–49 let a třetí, poreprodukční, což jsou 
právě ti padesátiletí a starší.

Zbavme se předsudků
Se vznikem kultu mládí v  minulých desetiletích vznikl 
i  opačný extrém – ageismus, společenský předsudek 
vůči stáří. Toto slovo nemá český ekvivalent. Použil jej 
Robert Butler, první ředitel National Institute on Aging 
v  USA v  roce 1969. Jako jeden z  prvních začal hovořit 
o diskriminaci na základě věku. V roce 2002 zpracovala 
přední česká psychiatrička Tamara Tošnerová nejčastěj-
ší předsudky a mýty, které se vztahují ke starším lidem. 
Opírala se přitom o detailní znalost zahraničních  odbor-
ných pramenů. „Stereotypy o stáří vznikají z předčasné-
ho a zjednodušeného hodnocení a černobílého myšle-
ní,“ vysvětluje Tošnerová. Vznikají tak předsudky typu 
‚stáří je ekonomickou zátěží společnosti‘, ‚stáří je křehké 
– potřebuje péči‘. Naproti tomu výzkumy ukazují, že vět-
šina starších (kolem 78 %) je dostatečně zdravá, aby se 
mohla zabývat běžnou činností. Problém je, že většina 
výzkumů se provádí v  léčebnách dlouhodobě nemoc-
ných nebo domovech důchodců, kde jsou starší lidé pro 
odborníky pohodlně koncentrováni. 
Zkuste si sami nezávazně otestovat, zda jste se někdy na 
vlastní kůži setkali s ageismem, aniž byste si tento feno-
mén vlastně vůbec uvědomili. Mladí mohou být protiv-
ní a náladoví bez toho, aby je někdo označil za potrhlé 
a podivínské dědky a báby. Když mladý člověk bydlí po-
hodlně, je to úspěšný člověk. Když tak bydlí zralý člověk, 
často je v Česku označen za sobce, který 
nepodporuje například mladou rodinu.

Lehčí situace není často ani na pracovišti
V praxi se často setkáváme s ageismem jako s věkovou 
diskriminací jednotlivce nebo skupin. Například v inze-
rátech nabízejících zaměstnání: „Jsme mladý kolektiv, 
hledáme pružnou dynamickou osobnost.“ Tamara Toš-
nerová ze své psychiatrické praxe uvádí, že řada pacien-
tů s diagnózou deprese dosvědčuje, že byla odmítnuta 
při hledání zaměstnání ve svých 45 letech.

Ženy o podobném problému referují už od svých 35 let!
Ageismus však může mít i  skrytější podobu. Například 
firma obsadí starší lidi do činností, které nejsou pova-
žovány za důležité, a  nevěnuje žádné nebo minimum 
financí do jejich dalšího rozvoje. V praxi takové oddělení 
dostává minimum peněz a  jsou ignorovány vzdělávací 
potřeby jeho zaměstnanců. Nejtragičtější je, když tyto 
stereotypy přijmou za své samotní zralí lidé a  bez od-
poru se jim podvolí. Pokud se s nimi identifikují, pak se 
sami podílejí na jejich zakořenění ve společnosti.

Článek byl zpracován a  přizpůsoben českým reáliím podle vý-
ukových materiálů Univerzity v Berkeley: Aging – modul Ageism.

Jsou vám některé situace povědomé?

Slyšel(a) jsem vtip, který si tropí žerty ze stáří.
•

Byl(a) jsem ignorován(a) a přehlížen(a) kvůli svému 
věku.

•
Byl(a) jsem nazván(a) urážejícím jménem kvůli věku.

•
Rodina se mě vůbec neptala na můj názor, protože je 
přesvědčena, že do věcí, které se mě stále týkají, ne-

mám už co mluvit.
•

Mám potíže se získáním půjčky, protože jsem starý(á).
•

Byla mi odepřena pozice vedoucího, protože jsem 
starý(á).

•
Lékař nebo sestra předpokládali mou indispozici kvůli 

mému věku.
•

Všichni předpokládají, že se bojím informačních tech-
nologií, ačkoli je s grácií využívám.

•
Rodina mi předhazuje, že na milostný vztah už nemám 

nárok.
•

Blízcí mi dávají najevo, že bych se mohl(a) po materiál-
ní stránce uskromnit, že už nic nepotřebuji, například 

pohodlný a prostorný byt.
•

Ilona Veselá
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Vítáme nové obyvatele

ČERVNOVÍ OSLAVENCI

1. 6. Kolomazníková Jarmila 
1. 6. Petrášková Anna  
3. 6. Martínková Zuzana 
4. 6. Khámová Pavla 
6. 6. ak.mal Adamcová Jiřina 
6 6. Drvotová Věroslava 
7. 6. Fuksová Růžena, PhMr. 
7. 6. Krtička Karel 
7. 6. Šustrová Zdeňka 
7. 6. Zídková Tamara 
8. 6. Nováková Marie 
10. 6. Beránková Hana 
10. 6. Charvátová Jaroslava 
10. 6. Soukupová Antonie 
11. 6. Prokopcová Hana 
12. 6. Malovaná Zdeňka 
14. 6. Egermaierová Věnceslava 
17. 6. Mikulenčák Jiří
21. 6. Kochmannová Josefa 
22. 6. Zittová Květa 
23. 6. PhDr. Bukovanová Božena
23. 6. Křížková Jiřina 
24. 6. Frantálová Eva 
27. 6. Saktorová Dagmar 
30. 6. Pacovský Miroslav

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V ČERVENCI SE BUDE KONAT 
31. 7. 2018 OD 14 HODIN NA HALE.

ČERVENCOVÍ OSLAVENCI

2. 7. Miňhová Eva 
3. 7. Znamenáčková Jaroslava 
5. 7. Krausová Věra 
5. 7. Wetterová Helena 
9. 7. Valášková Marie 
10. 7. Herglová Libuše 
10. 7. Marek František 
11. 7. Denková Růžena 
13. 7. Marková Mária 
16. 7. Máchová Božena 
18. 7. Kučerová Jarmila 
18. 7. Pařízková Jiřina 
22. 7. Karešová Anna 
27. 7. PhDr. Lacina Vlastislav, CSc.
28. 7. Košařová Věra 
29. 7. Bartošová Ludmila 
31. 7. Maletínská Věra 

Ullrichová Květoslava
Nováková Milena 
Pravdová Marie 
Klubrtová Emília 
Hrbková Marie 
Nouzová Milena

Holík Josef 
Drvotová Věroslava 
Picková Božena 
Talacková Regina 
Bezkočková Anna 
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Vzácné okamžiky v každodennosti aneb 
Křižovatky v Domově pro seniory Chodov

Po krátkém jarním období rozkvetlo léto. Slunce sálá, hřeje, pálí. Zahrada láká k procházkám, k po-
sezení pod korunami stromů. V příjemném stínu je možné nejen pozorovat květiny, ale také se za-
poslouchat se do slov souseda a povídat si a povídat. Tentokrát se autorka portrétů ak. mal. Jiřina 
Adamcová vydala do světa vzpomínek. A nebyla sama. Na MUDr. Josefa Kulvaita mile a rád zavzpo-
mínal i MUDr. Jaromír Schütz.
Přeji všem co nejvíce příjemných setkání a chvil s dobrým slovem.  

Hana Strejčková, ART 

Vzpomínka MUDr. Jaromíra Schütze na kolegu a kamaráda MUDr. Josefa Kulvaita, kterému patří dík 
a poklona.

Narodil se v Jižních Čechách roku 1928. Vystudoval gymnázium v Táboře, kde v roce 1947 odmaturoval. 
Na podzim pak začal studovat na lékařské fakultě v Praze a v roce 1952 byl prohlášen doktorem veškerého 
lékařství (MUDr.). Lékařskou praxi vykonával v  jihozápadních Čechách, dále jako praktický lékař v Podě-
bradech a Praze-východ. Bylo mu přes 50 let života, když dostal obvyklou povinnou službu, tzv. lékařskou 
pohotovost. Tehdy bylo povinné, aby lékaři polikliniky sloužili noční služby ve svátky. Jel s řidičem sanitky 
povolán k naléhavému akutnímu případu. Pravděpodobně sanitkou proto, že v případě nutnosti by ne-
mocného hned odvezli do nemocnice. Bohužel při cestě tam měl jeho řidič těžkou autonehodu. Při té utr-
pěl MUDr. Kulveit velmi těžký, rozsáhlý a komplikovaný úraz. Přes dva týdny ležel v bezvědomí v nemocnici 
na Bulovce. Pak pokračovaly další dlouhodobé hospitalizace a následovala léčba na rehabilitační klinice 
nemocnice Praha-Vinohrady. Byl ovšem těžce invalidní a dále neschopen vykonávat své povolání. Řadu let 
pak žil zde v Domově pro seniory Chodov. Jeho zdravotní stav se pozvolna horšil. Zemřel zde v Domově 
před pár týdny po krátké hospitalizaci v pražské nemocnici v Krči.

Byl to odborně zdatný, pracovi-
tý a oblíbený člověk, který se plně 
věnoval a  obětoval svému milova-
nému lékařskému povolání. Svým 
osudem a  životem za něj zaplatil. 
Miloval umění, sledoval a radoval 
se z radiopřenosů a poslechu vážné 
hudby. Vzpomínali jsme na něj zde 
s  přáteli při poslechu posledního 
dílu Blaník z  Mé vlasti Bedřicha 
Smetany a Čajkovského symfonie. 
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IV. DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
8. 9. 2018

Opět se nám blíží Donovalská zahradní slavnost a tak je na čase vám postupně předsta-
vit interprety, kteří budou vystupovat. Jako hlavní hvězda se představí zpěvák skupiny 
Chinaski Michal Malátný, se kterým jste se mohli setkat v  listopadu 2017 na rozsvěcení 
stromečku. Nepřišel sám, byla s ním i Taťána Gregor Brzobohatá za nadaci Krása pomoci. 
A teď si pojďme na to, kdo vlastně Michal Malátný je, podívat.

MICHAL MALÁTNÝ
Vlastním jménem Michal Novotný je český 
zpěvák, frontman populární české skupiny 
Chinaski a příležitostný herec.

Vystudoval činoherní herectví na DAMU. 
V roce 1994 nastoupil do angažmá ve Výcho-
dočeském divadle v Pardubicích. V roce 1996 
si zahrál ve filmu Mňága – Happy end a v roce 
2007 v  komedii Chyťte doktora. Ve skupině 
Chinaski hraje na kytaru, zpívá a skládá texty.

Od roku 2014 hostuje také v divadle Semafor 
ve hrách Osvobozené divadlo Semafor a Prs-
ten pana Nibelunga.

CHINASKI
Chinaski je česká pop rocková skupina, která 
v letech 2005 a 2007 vyhrála cenu Anděl, udě-
lovanou Akademií populární hudby.

Skupina vznikla v  roce 1987 jako Starý hra-
dy, později ji však fanoušci spontánně pře-
jmenovali na Starý hadry, dali ji dohromady 
Pavel Grohman a  Michal Novotný (později 
Malátný). Do kapely v roce 1989 přichází dva 
spolužáci Michala Novotného z  DAMU, Petr 
Rajchert, který působil v roli zpěváka po boku 
Malátného a Jiří Seydler. Rok 1994 přináší ka-
pele změny – pod vlivem Charlese Bukowské-
ho se podle jeho postavy přejmenovávají na 
Chinaski.

MICHAL MALÁTNÝ VYSTOUPÍ 
V 10:30 HNED PO ZAHÁJENÍ 

SLAVNOSTI.

Na slavnost jsou zváni také Vaši 
blízcí a  přátelé. Nezapomeňte je 
pozvat!
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PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM 
VYSTOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V  PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI POŽÁDEJTE, PROSÍM, 
AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM 
POZDNÍM PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)

KULTURNÍ PROGRAM

4. 7. 2018
atrium

Srdce na dlani

11. 7. 2018 | 9:00
zasedací místnost (025)

Setkání členů Výboru obyvatel a Stravovací komise

11. 7. 2018 | 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Beseda o Africe

13. 7. 2018 | 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Koncert kanadského školního orchestr Arriva

18. 7. 2018 | 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Hudební vystoupení p. Kubce

24. 7. 2018 | 14:00
divadelní sál S’Est NOIR
Budování zmaru (1945–1967)

25. 7. 2018 | 14:00
divadelní sál S’Est NOIR/atrium

Vystoupení pěveckého sboru Chodotón

31. 7. 2018 | 14:00
hala

Oslava narozenin

ČERVENEC

Děkujeme všem drobným dárcům, kteří přispěli na kulturní program
v našem Domově.
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NABÍDKA KNIHOVNY
Divoká Teleri
Jill Barnett

Hlavní hrdinkou je dívka Teleri, která žije stra-
nou lidí uprostřed krásné a štědré přírody, ob-
klopena svými přáteli – lesními zvířátky. Jed-
noho dne najde težce zraněného neznámého, 
mladého muže, kterého dopraví do své lesní 
chaloupky a tam ho ošetřuje tak dlouho, až se 
uzdraví. Mezitím se do sebe vášnivě zamilují 
a šťastný konec je nasnadě.

Teleri v klidu lesní samoty zasvětila svůj život 
prostým radostem a  pomoci všem potřeb-
ným živým tvorům. Nadání léčit získala od 
své druidské babičky. Proto, když nalezne pod 
stromem těžce raněného rytíře, nemůže jinak 
než se pokusit ho uzdravit.

Sir Roger, rytíř zhýčkaný přízní žen, vděčí zá-
hadné dívce nejen za svůj život, ale i za cit, ve 
který už dávno přestal doufat.

Pražský pitaval
Egon Ervín Kisch

„Zuřivého reportéra“ inspiroval francouzský 
právník Gayot de Pitaval, který v roce 1734 vy-
dal zajímavé soudní případy své doby. Kisch 
však pouze nenapodobil svého proslulého 
předchůdce a  neomezil se jen na popis kri-
minálních příběhů. Pozorně naslouchal pří-
běhům stárnoucího popravčího, který sloužil 
za Rakouska i za republikánských časů, stejně 
jako vysloužilému rakousko-uherskému gene-
rálovi, jenž mu osvětlil detaily Redlovy špio-
nážní aféry z doby krátce před výbuchem první 
světové války. Za geniem loci se vydal do míst, 
kde byl vězněn Jan Hus, jindy odhalil nedůstoj-
né uložení ostatků Jana Amose Komenského 
v Naardenu. Pro svůj příběh neváhal přeskočit 
zeď vězeňského hřbitova a dokázal se trpělivě 
probírat literaturou o proslulých loupežnících 
Karáskovi, Graselovi a  Babinském. Seznamo-
val čtenáře s  dobovými pohledy na město 
Vltavou i  s  dobrodružnými příběhy kavalírů 
rudolfinské Prahy. S určitým despektem pohlí-
žel na počínání pruského krále Fridricha před 
Prahou a s obdivem popsal názory chebského 
kata z počátku 19. století Karla Hussa. Kischo-
vy kriminální příběhy se odehrávají ve světlech 
divadelního jeviště stejně jako v temnu vězeň-
ských cel. 

Na první pohled
Rexanne Becnel

Abby se ještě nestačila vzpamatovat z matčiny 
smrti, když otec náhle rozhodl, že se vydají na 
dalekou cestu do Oregonu, kde vláda rozdává 
pozemky novým osadníkům. Abby je záhadou, 
proč musejí cestovat pod smyšleným jménem. 
Na daleké cestě otec vyčerpáním zemře a osi-
řelá dívka se ocitne ve smrtelném nebezpečí: 
někdo jí usiluje o život! Naštěstí někdo usiluje 
i o její lásku.

Hotel u jezera
Anita Brookner

Oblíbená autorka románu pro ženy vypráví 
příběh svobodné anglické spisovatelky, kte-
rá má vztah s ženatým mužem. Ve snaze svou 
komplikovanou situaci vyřešit se rozhodne 
vdát se za jiného muže. V  den svatby však 
změní své rozhodnutí a zanechává za sebou 
svůj domov, snoubence a práci a odjíždí do 
luxusního rodinného hotelu na břehu švý-
carského jezera. Tam však dojde k  dalšímu 
překvapivému zvratu v jejím životě.

PROSÍME ČTENÁŘE, ABY VRACELI VYPŮJČE-
NÉ KNIHY ZPĚT DO KNIHOVNY NA VOZÍČEK, 
KTERÝ JE K TOMU URČEN A NENECHÁVALI SI 
JE U SEBE. DĚKUJEME!
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Jak dobře znáte česká i zahraniční literární díla
inspirovaná 1. světovou válkou?

1. Legendární větu: „Tak nám zabili Ferdinanda,“ vyslovuje v prvním díle Osudů dobrého 
vojáka Švejka:
 
a) Švejkova posluhovačka paní Mullerová
b) Švejk sám
c) hostinský Palivec

2. A ještě jednou Švejk. Který z citátů je z této Haškovy knihy?
 
a) „Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!“
b) „Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.“
c) „Nejrychlejší cesta k ukončení války je prohrát ji.“

3. Jak končí román Romaina Rollanda Petr a Lucie?
 
a) Po vyhýbání se narukování musí Petr nakonec odejít na západní frontu, kde během prvního útoku umírá.
b) Lucie se otráví poté, co dostane – jak se později ukáže mylnou – zprávu, že Petr padl.
c) Petr s Lucií umírají společně při bombardování v troskách kostela.

4. Josefa Koptu inspirovaly vlastní zážitky z války k sepsání trilogie, která vypráví příběh 
jednoho vojenského útvaru – jakého?
 
a) sedmé roty
b) třetí roty
c) pátého pluku

5. Student gymnázia Pavel Baumer je hrdinou jaké knihy?
 
a) Sbohem armádo
b) Na západní frontě klid
c) Vítězný oblouk

6. Který český básník se neocitl na frontě?
 
a) Jiří Wolker
b) Stanislav Kostka Neumann
c) Fráňa Šrámek

Český rozhlas připravil pro své posluchače kvízi v rámci projektu Před 100 lety.
Zde je pár otázek. Vyzkoušejte, jestli znáte odpovědi. 
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7. Podkladem pro román Spor o seržanta Gríšu Arnolda Zweiga byla skutečná událost. 
Jaká?
 
a) Rozporuplné odhalení ruského špiona.
b) Poprava nevinného ruského zajatce.
c) Povýšení domnělého hrdiny, ve skutečnosti zbabělce.

Tipněte si, která z osobností 1. světové války pronesla 
následující slova.

8. „Mé levé křídlo se potápí, pravé slábne; situace je skvělá: útočím.“
 
a) Vilém II. Pruský
b) Alexej Brusilov
c) Ferdinand Foch

9. „Být pod palbou není dobré pro nervový systém.“

a) Willy Coppens
b) Manfred von Richthofen
c) René Fonck

Čeští vojáci měli svůj vlastní slovník. Tipnete si, co která 
slova znamenala? 

10. Co byla pasírka?
a) útok ztečí
b) povolenka
c) důstojnická kantýna

11. Co se označovalo jako mináž (též menáž)?
a) jídlo
b) osobní příděl munice vojáka
c) vojenský konvoj přepravující vojenský materiál

12. Co nebo kdo byl leutnant (lajtnant)?
a) člen zeměbraneckého vojska
b) regiment
c) poručík

Správné odpovědi: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B, 8C, 9C, 10B, 11A, 12C
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PROGRAM V KAPLI
Přes prázdninové měsíce červenec a srpen nebude

bohoslužba slova ani čtení z bible.

Letní slunovrat a svatojánská noc
Letní slunovrat byl v životě našich předků vždy vý-
znamným dnem. Nastává 21. června. Slunce v ten-
to den dosahuje na obloze svého vrcholu a  má 
také největší sílu. Od tohoto dne pak postupně 
zase slábne. Na tomto poznatku je také založena 
původní pohanská oslava, pocházející z  keltsko-
germánské tradice. Církev se snažila oslavu letní-
ho slunovratu vymýtit, což se jí nepodařilo, proto 
ji přijala a dala jí název Svatojánská noc podle Jana 
Křtitele, jehož narození se v tuto dobu slaví.

Význam oslav letního slunovratu
Lidé se snažili dodat slunci sílu a moc, o které po 
slunovratu začíná přicházet. To nejčastěji činili tím, 
že v tento den zapalovali ohně. Věřili, že teplo a světlo pomohou slunci doplnit sílu. Také se domnívali, že 
ožívají tajemné síly, které střežily poklady země. Byly to zejména bludičky a divoženky, ale také čarodějnice 
a čerti. Magické obřady měly v tento den neobyčejnou sílu.

Svatojánská noc
Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června. Je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené síly a otevírá se 
brána mezi světy. Je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se s tajemnými mocnostmi. Země se otevírá, 
skály se rozestupují, je možné najít poklad. O Svatojánské noci se provádějí různé rituály, které sahají až 
do starověku. Jde třeba o skákání přes oheň nebo házení věnců do vody. Na trzích se v minulých dobách 
prodával kořen mandragory, který sloužil k milostné magii.

Bludičky o Svatojánské noci
Kdo chtěl o Svatojánské noci najít poklad, mohl narazit na bludičky, které by ho nalákaly do bažin nebo 
mohl také překročit bludný kořen a zabloudit. Na zahnání bludiček prý neplatily modlitby a přání, ale na-
dávky a kletby. Ale i tak bludičky provázely dotyčného domů a dlouho se pak ještě dívaly do jeho oken. 
Říkalo se, že tato světýlka jsou duše zemřelých, nepokřtěných dětí, tzv. nekřteňátek. Ty tančí o Svatojánské 
noci po lesích, loukách a bažinách. Člověk, který měl dobré srdce se jich však nemusel bát, bludičky proná-
sledovaly pouze zlé a nepoctivé lidi. Dobrým lidem bludičky pomáhaly najít poklad.

Svatojánská noc a poklad
Najít o Svatojánské noci poklad nebyl žádný lehký úkol. Nejdříve musel člověk najít kvetoucí kapradí, které 
rozkvétalo přesně o půlnoci. Zlatý květ kapradí se měl chytit do bílých šatů, když zrovna opadával. Toto 
kapradí samozřejmě střežily zlé síly. Pokud se někomu podařilo květ získat, byl obdařen magickými schop-
nostmi. Mohl být neviditelný, rozuměl řeči zvířat i  stromů a  rostlin a  bylo téměř jisté, že poklad najde. 
Poklad byl nejčastěji ukrytý ve skále nebo hluboko v zemi. Květ kapradiny pomáhal zem i skálu otevřít. 
Z objeveného pokladu se člověk mohl vzít jen tolik, kolik unesl, jinak by ho zlé síly krutě potrestaly.

Zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz
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Drazí přátelé,

jak často slyšíme v dnešní době. Lidé spolu 
nemluví, nemají čas, pořád někam pospícha-
jí, mnohdy neví ani kam. Jak často jejich nit-
ro je prázdné, chybí to spojení s Bohem. Vět-
ší důvěra v Boží pomoc. Lidé tak často tuto 
pomoc hledají tam, kde jí ani nemohou na-
lézt. Chybí modlitba, komunikace s Ježíšem, 
s jeho matkou Marií. Možná, že někdo řekne: 
„Neumím se modlit, zapomněl jsem slova...“ 
I  učedníci prosí Ježíše, aby je naučil modlit 
se. I oni potřebovali, tak jako my, Ježíšovo vy-
světlení. I nám Ježíš říká: „Nemodlete se jako 
pohané. Ti se snaží používat hodně slov. V těch 
slovech to není, je to v našem srdci, v naší my-
sli, v našem jednání. Nemodlete se jako farize-
ové. Těm záleží, aby si toho lidé všimli a chvá-
lili jejich zbožnost.“ Nedělejte si starosti, jaká 
slova při modlitbě používat. Modlitba není 
nějaká básnička, která se odříká. Zbavte se 
pocitu, že Boha je třeba donutit, aby jednal 
tak a tak. S Bohem je dobré vytvořit krásný 
vztah, svěřit mu své problémy, trápení, bo-
lesti, nemoci, ale také mu poděkovat, že ješ-
tě mohu to a to, že žiji, že mám kolem sebe 
hodně lidí.

Ježíš naučil své učedníky krásnou modlit-
bu Otčenáš. Jistě i pro nás je tato modlitba 
vhodná. Jistě je užitečné trochu o  ní rozjí-
mat, věnovat jí trochu času. Udělej si tako-
vou malou prověrku Otčenáše:

• Otče – jsem tvůj syn, tvá dcera, tvé dítě.
• Náš – snažím se s lidmi kolem sebe žít v přá-
telství, v kamarádství. A jestli nemohu druhé-
mu pomoci, tak mu alespoň neubližuji.
• Jenž jsi na nebesích – myslím na tebe. Pozem-
ské věci nezahlcují můj život. Ty jsi můj Pán.

• Posvěť se jméno tvé – Ty jsi má naděje. Ty jsi 
můj zachránce.
• Přijď království tvé – Ty jsi láska.
• Buď vůle tvá – Desatero je zrcadlem mého ži-
vota.
• Chléb náš vezdejší – Ty nás Ježíši sytíš chle-
bem života.
• Odpusť nám naše viny – Snažím se mít lidi 
rád/ráda, a také druhým lidem odpouštím je-
jich viny.
• Neuveď nás v pokušení – Nechci druhým ubli-
žovat.
• Zbav nás od zlého – Zlo zůstane vždy zlem. 
Chci konat jen dobro.
• Amen – S tvojí pomocí, chci tak žít, všude roz-
sévat dobro a lásku.

Přeji Vám všem hodně zdraví, život Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban

ČERVNOVÉ ROZJÍMÁNÍ
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Matky matkám
V sobotu 12. května se v divadelním sále sešly především obyvatelky DS Chodov. Programu na oslavu ma-
teřství se ale zúčastnili i příbuzní klientů, dcery, vnoučata nebo muži.

Den matek slavili už ve starověkém Řecku. V Československu se svátek zavedl zejména díky Alici Masary-
kové v květnu v roce 1923. Po druhé světové válce sice na popularitě stoupl Mezinárodní den žen, ale po 
roce 1989 se pocta všem maminkám opět veřejně slaví.

Představení v režii, dramaturgii Hany Strejčkové hudebně podbarvovaly ukolébavky z nejrůznějších koutů 
světa. Na jevišti, které připomínalo místa spjatá s maminkami či ženami, spolu vystoupily Jaroslava Slivo-
ňová a  Hana Strejčková. Zavzpomínaly na recitační pásma o  maminkách, připomněly prvenství žen ve 
světě vynálezů i věcí potřebných a vznik důležitých pomůcek a pochutin. Obě protagonistky na jeviště 
vnesly svět oslavující ženy a vděk matkám, bez nichž by nikdo v sále ten den neseděl. Mnohé divačky byly 
dojaty. I přesto však bylo představení Matky matkám příjemným, veselým setkáním a na dlouho i nezapo-
menutelným zážitkem.
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Křeslo pro hosta s Tomášem Töpferem
Již potřetí nás navštívil ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer. Dozvěděli jsme se, jak to vypadá 
s rekontrukcí divadla, co nového na poli divadelních her a další zajímavosti z filmové a divadelního života.

Děkujeme panu Tomáši Töpferovi, že přijal pozvání do Křesla pro hosta bez nároku na honorář.

Píseň, která se stala státní hymnou
9. 5. se uskutečnilo pokračování přednášky o naší hymně Kde domov můj. Na úvod zazněla její nová verze 
a poté jsme se mohli díky autorovi pořadu PhDr. Jiřímu Štilcovi podívat ještě hlouběji na události okolo 
jejího vzniku.

„Ano, česká hymna se odlišuje od hymen jiných národů, je to něžná a bolestná prosba. Ale – copak je to 
chyba a ne přednost? Vždyť jde o skladbu nevšední, vytrysklou ze srdce, vzdálenou každé šabloně. Fran-
tišek Škroup a J. K. Tyl se stali v roce 1834 mluvčími všeho lidu. Píseň vrostla do duše národa, který se jí už 
nikdy nevzdal. Vytvořil z ní svou milovanou hymnu. Píseň nejdražší, ukrývající v sobě a zjevující duchovní 
a mravní hodnotu. Se Smetanovou „Mou vlastí“ zakotvila v českém národě jako politikum, proti němuž 
neřekneme ani jedno záporné slovo.“ PhDr. Jiří Štilec.
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Firemní dobrovolnictví Give&Gain Days
I v letošním roce jsme se zapojili do programu Give&Gain Days portálu www.zapojimse.cz.

„Den firemního dobrovolnictví Give & Gain je tradiční iniciativa, které se každoročně účastní přes tisíc dob-
rovolníků. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komu-
nitám, ve kterých žijí. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během 
pracovní doby.“

18. 5. k nám zavítala firma Atradius, která nám pomohla s úklidem zahrady, zalitím květináčům po Domově. 
Odpoledne bylo již zábavnější. Přichystali si pro naše klienty piknik, na který vše připravili vlastními silami 
a část si zahrála s našimi sportovci pétanque. Počasí nám přálo, a tak si klienti celé odpoledne velmi užili.
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Výlet na Petřín
25. 5. jsme zavítali na pražský Petřín. Ráno se krásně vyjasnilo, a tak jsme si tu růžovou nádheru mohli vy-
chutnat. Část Petřína u rozhledny prochází rekonstrukcí, takže jsme jen nahlídli a dali si odpočinek v parku 
s výhledem do květinové zahrady.
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1. mezigenerační turnaj v pétanque
27. 5. jsme se zúčastnili 1. mezigeneračního turnaje v pétanque, který pořádal projekt SenSen. Turnaj se 
konal v  krásném parku Lannova u Vltavy. Počasí bylo nadmíru teplé, ale pořadatel byl připraven, a  tak 
nechybělo celodenní občerstvení, které doplnilo energii. Turnaje zúčastnilo se 20 týmů po třech členech 
různé generace. Náš Domov vytvořil dva týmy – Holčiny a Delfíni. Tým vždy tvořil jeden senior, jedna za-
městnankyně a jeden nejmladší člen.

Zahráli jsme si skvěle a navíc jsme měli možnost dopilovat tu správnou techniku. Děkujeme za pozvání 
a těšíme se na další ročník!

20. ročník sportovních her 
Jižního Města

Dne 31. 5. jsme se zúčastnili 20. ročníku sportovních her 
Jižního Města. Nejúspěšnější z našeho týmu byla paní 
Pulpitová, která získala tři medaile: zlato v hodu na cíl 
a driblování a bronz v šipkách, vše ve věkové kategorii 
nad 90 let. Pan Šrytr získal bronzovou medaili v driblo-
vání (kategorie 81–90 let) a pan Merhaut si dovezl stří-
bro v šipkách (kategorie 81–90 let). Poslední účastník 
pan Martínek nás svěle reprezentoval a  poděkování 
si zaslouží stejně velké! Celkově se her zúčastnilo 220 
sportovců, takže je vidět, že na Jižním Městě se oprav-
du hojně sportuje i v seniorském věku.
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Divadelní představení Sestry
V pátek 11. května se v DS Chodov odehrálo představení profesionálního uměleckého uskupení FysioART 
Sestry. Po celý rok si v Domově kulturními i vzdělávacími programy připomínáme 100 let od založení Čes-
koslovenské republiky. Autorská inscenace Sestry v režii Hany Strejčkové je příběhem 20. století, křížovou 
cestou řádových sester, které čelily perzekuci za války i totality. Výrazně vizuální, pohybové divadlo sym-
bolů vyvolávalo vzpomínky každým svým obrazem, probouzelo emoce. V představení účinkovalo šest per-
formerů (Anežka Beránková, Alena Štěpánová, Hana Strejčková, Filip Novák, Ondřej Dudek, Jakub Kučera), 
jejichž jednání a akce doprovázela klavíristka (Alena Karkošková). Sestry jsou nejen divadlem pro pamět-
níky na dobu minulého století, ale i pro mladé publikum, aby prožilo nejistoty minulého století. Inscenace 
bezesporu patří k oživování paměti národa, aby se nezapomínalo na hrdiny všedního dne, hrdiny, jejichž 
činy ovlivnily stovky, možná tisíce lidí nejednoho pokolení. I navzdory večerní hodině se v divadelním sále 
sešly překvapivě desítky obyvatel Domova i hosté. Budeme se těšit, že se Sestry do Domova opět vrátí. 
Ostatně, ohlasy mluví za vše: 

„Bylo to překrásné.“ E.K. 

„Celému kolektivu a hlavně p. Strejčkové děkuji za krásný zážitek.“ B.D. 

„Držím palce, je to jemné, hluboké.“ V.V.

„Děkuji za hluboký zážitek z představení Sestry. Věděli jsme zhruba o tom, co se dělo, ale ne do takové míry.“ M.B. 

„Velmi emoční i poučné.“ J.N.



18

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 6. 6. 2018

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Helena Hudečková, Bohumil Rozkošný, Anna Rousková, 
Ing. Jiří Beneš, Hedvika Mikulášová, Jarmila Růžičková
Hosté: tlumočnice znakové řeči  Bc. Monika Boháčková, Mgr. Anna Tomčáková

Vedoucí sociálního úseku úvodem přivítala všechny členy výboru jménem svým i jménem paní ředitelky, 
která se z pracovních důvodů jednání neúčastnila, a požádala je, aby přednesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru:
• paní Krsková vyjádřila pochvalu a poděkování pro vedoucí domova A Bc. Moniku Čabanovou, která s mi-
lým přístupem ke všem klientům vykonává svoji práci odpovědně;
• paní Merhaut upozornil na nedostatek odpadkových košů v atriu Domova (celkem 2 ks), které jsou malé 
a často přeplněné odpadky nebo PET lahvemi;   
• paní Rousková se k tématu odpadkových košů přidala a sdělila, že je často znečištěné okolí odpadkových 
košů v celém areálu a dále zdůraznila, že před vchodem na velkou zahradu je umístěn velký odpadkový 
koš, ale ten je často plný větví; 
• paní Rousková vznesla návrh, jestli bychom nemohli mít na velké zahradě „brouzdaliště“ s vodou tak nad 
kotníky, které by příjemně ochlazovalo v horkých letních dnech;
• paní Rousková a pan Merhaut se vyjádřili k tématu cvičebních strojů na velké zahradě, které podle jejich 
názoru užívá málo obyvatel; 
• pan Merhaut měl návrh, aby pracovnice úseku ART zorganizovaly společnou aktivitu, např. nějaké spor-
tovní odpoledne, kde by cvičící stroje a postup cvičení na nich více zpropagovalo;
• paní Holá se opětovně zmínila o ztrátě knih z knihovny, vyjádřila velkou lítost nad tím, že chybí velké 
množství výtisku „harlekýnek“, dále knihy Věčná Ambra, Doktorka Samantha a mnoho dalších; apelovala 
tak prostřednictvím členů výboru, aby klienti nebo rodiny, či zaměstnanci přečtené knihy vrátili;
• paní Holá upozornila na kvalitu rozhlasových informací – některým zaměstnancům Domova je dobře 
rozumět, např. Slávce, Evě a jiným ne; 
• paní Mikulášová zmínila prostřednictvím tlumočnice znakové řeči, že ji často nefunguje televize – mění 
se ji často kvalita obrazu;
• paní Mikulášová a paní Růžičková, obě neslyšící, vyjádřili přání, že pokud dojde k plánované změně příjmu 
signálu v Domově, abychom jim tuto změnu nahlásili písemně; obě rády sledují TV a podle potřeby by si 
pak zakoupili novou nebo nový set top box.

Vyjádření :
• pochvala našich zaměstnanců nás moc těší a děkujeme za ni;
• nedostatek odpadkových košů budeme řešit dalším zakoupením nových košů a  rozmístěním po atriu 
a velké zahradě;
• velký žlutý koš, který slouží v rámci třídění odpadu na PET lahve, bude umístěn do vstupní haly - vedle 
automatu na nápoje; 
• téma „brouzdaliště“ je velmi zajímavé, ale vzhledem k nebezpečí pádů nevhodné, s vodním prvkem na 
velké zahradě se architektonicky do budoucna počítá, bude mít však jinou podobu;
• cvičící stroje umístěné na velké zahradě jsou určeny pro všechny obyvatele Domova, zaměstnance a ro-
dinné příslušníky; jejich využívání je na rozhodnutí každého z nás;
• v rámci společných sportovních aktivit se s využitím cvičebních strojů počítá.
• Je nám líto, že se opětovně vracíme ke ztrátě knih. Otevřenost Domova a volný přístup k zapůjčení knih, 
který si všichni obyvatelé Domova, ale i veřejnost chválí, nese sebou určité riziko. Je pak už jenom na odpo-
vědnosti každého, aby zapůjčenou knihu vrátil. Do vnitřního prostoru knihovny budou umístěny písemná 
upozornění, která budou apelovat na všechny, aby zapůjčené knihy do knihovny vraceli.
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Rozloučili jsme se:

Valný Zdeněk
MUDr. Černá Jaroslava

PhDr. Bor Josef
Kundelásek František

Hájková Anna
Ing. Klapka Vladimír

Žižková Miluška

• Rozhlasové zařízení v  Domově slouží jednak pro hlášení informací a  jednak je to zařízení, které má 
všechny varovat v případě evakuace. V DS slouží už od jeho vzniku, což vyžaduje značné náklady na jeho 
technický provoz. Do budoucna se plánuje výměna za nový typ zařízení. Co se týče kvality mluveného 
slova, tak paní Slivoňová postupně zaučí všechny své kolegyně v základní obsluze tohoto zařízení. 
• Pokud má někdo problémy s příjmem TV signálu, ať to nahlásí pracovníkům přímé péče na příslušném 
patře, kteří informaci předají na údržbu. 
• Zapínání nových vysílacích sítí DVB-T2 bude postupné, stejně jako vypínání současných sítí DVB-T. Sa-
motné vysílání přechodových sítí DVB-T2 bylo zahájeno začátkem roku 2017 ve dvou až třech přechodo-
vých sítích, které byly spuštěny vedle nynějších sítí DVB-T. Celoplošného pokrytí přechodové sítě DVB-T2 
bylo dosaženo na konci roku 2017. K vypnutí současného TV vysílání DVB-T dojde v letech 2020/2021. Po 
tomto datu budou v provozu už jen sítě nové generace T2. Proto doporučujeme klientům, kteří uvažují 
o koupi nového televizoru, aby si zakoupili již ten, který dokáže tuto síť přijímat, ostatní si budou muset 
zakoupit nový set top box.

Další informace:
V současné době probíhají v Domově různé stavební úpravy nebo modernizace technického vybavení. 
Žádáme proto obyvatele Domova, zaměstnance, rodinné příslušníky a známe, aby si všímali označení, 
které varují před vstupem na vymezené plochy a z bezpečnostních důvodů je dodržovali a respektovali.

S účinností od 25. 5. 2018 se v organizaci Domov pro seniory Chodov zavádějí nová pravidla ochrany 
osobních údajů dle nařízení EU, tzv. GDPR. S informacemi a zásadami ochrany osobních údajů v rámci 
GDPR Vás postupně seznámí kmenové sociální pracovnice. 

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá 

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, 
že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Václav Havel
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