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Vážení a  milí obyvatelé Domova a  všichni 
ostatní čtenáři Chodováčku,

začíná opravdové jaro! Úspěšně jsme zdola-
li zimní nástrahy, chřipky, sněhové kalamity 
i rozpustilé masopustní a plesové veselí.

Nyní v době postní očekáváme svátky veliko-
noční. Připomínají nám příběh Kristových po-
sledních dnů a jeho zmrtvýchvstání ztělesňují-
cí naději a víru, že vše zlé se k dobrému obrátí. 
Vedle liturgické stránky si ve zvycích chrání-
me pradávnou zkušenost z  koloběhu přírody 
a  lidské práce, která svět kolem uchopovala 
a přetvářela. Věřím, že i těmto obyčejům bude-
te věrni, neboť také patří k naší kultuře a životu 
a jsou i dnes inspirující.

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil 
roku 325 První nikajský koncil. Podle nich při-
padají velikonoční svátky na neděli následují-
cí po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní 
úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce 
až další neděli. Pondělí velikonoční podle těch-
to pravidel může připadnout na den v rozmezí 
od 23. března do 26. dubna, tedy přibližně zna-
mení Berana.

V  užším pojetí se Velikonocemi míní pouze 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení 
Krista (Boží hod velikonoční), resp. její vigilie 
na Bílou sobotu („Velká noc“), v širším pojetí se 
jimi myslí Velikonoční triduum (přičemž obdo-
bí od Zeleného čtvrtka až do sobotní vigilie je 
vlastně součástí postní doby), v nejširším smy-
slu pak celá doba velikonoční, tedy padesá-
tidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do 
Letnic, slavnosti Seslání Ducha Svatého. První 
týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 
40. den Velikonoc je slavnost Nanebevstoupe-
ní, která připomíná Ježíšův výstup ze země do 
nebe a jeho oslavení u Otce.

S  Velikonocemi je spojena spousta známých 
i  polozapomenutých zvyků. Třeba na Zelený 
čtvrtek omývání rosou, aby lidé byli zdraví. Na 
Velký pátek lidé zase chodili před východem 
slunce umýt se k potoku, aby chránili své zdra-
ví. Stejně byla voda blahodárná pro dobytek 
a pro očistu domácnosti.

Největší sílu měla proudící voda v místě souto-
ku několika pramenů nebo voda, která protek-
la mlýnským náhonem. Lidé ji pokládali přímo 
za živou vodu. Musela být nabrána ještě za tmy 
a nesmělo se při tom mluvit.

To nebyly jen hloupé pověry. Byl to odraz od-
věkké zkušenosti, že voda je pro život nejdů-
ležitější. Že bez vody není zdraví, není úroda... 
není nic. Lidé samozřejmě a bez diskuse věděli, 
že vodu je třeba ctít a chránit od počátku, od 
prvních krůpějí, které se po zamrzlé zimě ob-
jeví.

A  podobný byl i  význam mnoha dalších oby-
čejů. To jen my dnes při všech technologických 
vymoženostech často zapomínáme na to, co 
dobře věděli už naši předci.

Krásné a požehnané Velikonoce Vám všem.

Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci březnu

Hana Opičková
Marie Přichystalová

Ing. Jaroslava Šimánková
Jarmila Krupičková

Marie Máchová
Anna Hájková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 25. 4. 2017 od 14 hod. v kavárně.

DUBNOVÍ OSLAVENCI

1. 4.  Marie Maláková
5. 4.  Ludmila zubrová
6. 4.  Alenka Marešová
6. 4.  Anna nedělníková
7. 4.  Jiří Bílek
7. 4.  Helena Hudečková
12. 4. Milena Holá
15. 4. Anna Hájková
15. 4. Drahomíra Novotná
20. 4. Milada Mikysková
20. 4. Věra Otradovcová
20. 4. Olga Pindurová
22. 4. Božena Vašutová
23. 4. Drahomíra Dušková
23. 4. Ludvík Jandera
24. 4. Šárka Propperová
25. 4. Božena Čechová
25. 4. Ing. Jaroslava Šimánková
28. 4. Jaroslava Náhlovská
28. 4. MUDr. Alena Třebická
30. 4. Jarmila Pechová
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Z NAŠEHO DOMOVA

VYJÁDŘENÍ K VÝSLEDKŮM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Vážení a  milí obyvatelé Domova, na základě dotazníkového šetření Vaší spokojenosti s  poskytovanými 
službami DS Chodov (viz minulá vydání časopisu) Vám předkládáme výstupy na Vaše hodnocení a připo-
mínky. Nejčastěji se jednalo o nevědomost ordinování lékařů, kdo je můj klíčový pracovník, stravy, úklidu, 
poskytovaných aktivit, nebo náměty např. na jiné dveře do jídelny, lékárna v DS Chodov a jiné.

LÉKAŘI
Do našeho Domova dochází praktický lékař a odborní lékaři. Na základě připomínek k době jejich probí-
hajících návštěv Vám zde přikládáme jejich ordinační hodiny, které také každý z Vás dostane do rukou. Or-
dinační hodiny jsou dále vyvěšeny na nástěnkách na každém oddělení a informace Vám také vždy rádi po-
skytnou pracovníci DS Chodov, především zdravotní sestry, prostřednictvím kterých je potřeba se u lékaře 
objednat. Do Domova dochází specialisti v oborech neurologie, psychiatrie, urologie, ortopedie, geriatrie, 
kožní a ORL. V případě zajištění jiného odborného lékaře oslovte zdravotní sestry, které Vám pomohou 
objednání zajistit.

STRAVA
V našem Domově je strava přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu 
klientům. Strava pro seniory by měla být energeticky dostatečná, s vyváženým obsahem sacharidů, bílko-
vin a tuků a s dostatkem vitaminů, minerálů včetně stopových prvků a tekutin. Stejně tak výživa musí ob-
sahovat dostatek vlákniny (což nám poskytne konzumace luštěnin, syrové zeleniny, ovoce apod.). Někdy je 
nutné z jídelníčku vyřadit určité potraviny kvůli onemocnění klientů, které mohou být i příčinou závažných 
onemocnění. DS Chodov zajišťuje také dietní stravování (diabetická a žlučníková dieta, popř. kombinace), 
o kterých rozhoduje lékař. Dále je možnost vegetariánské a veganské stravy. Vždy se snažíme plnit přání 
a požadavky klientů, ale současně musíme dodržet zásady správné výživy. Podstatné je pro nás Vaše spo-
kojenost a individuální přístup, proto je možná domluva o individuálním stravování.

ÚKLID
V prostorách DS  Chodov tak jako na pokojích probíhá každý den úklid externí firmou. Úklidové pracovníky 
upozorníme, aby důkladně uklízeli pokoje a WC. Z důvodu starých záchodových mís plánujeme jejich po-
stupnou výměnu. V případě akutního znečištění je o tom potřeba informovat personál Domova (zdravotní 
sestry, pečovatele atd.), kteří zkontaktují úklidové pracovníky. V celém Domově je dostatek odpadkových 
košů, a to i na třídění odpad. Pokud máte zájem o další odpadkový koš ve Vašem pokoji, můžete si je na 
vlastní náklady zajistit sami. Často jste zmiňovali ztráty svého oblečení. V tomto případě budou upozorněni 
pracovníci, aby byli důslední při rozdělování prádla. Dalším krokem, jak předejít ztrátám, je, abyste vždy 
při koupi nového kusu oblečení informovali pracovníky (pečovatele), aby prádlo označili Vaším jménem, 
a tak bylo lépe dohledatelné. V naší prádelně jsou zajištěné kvalitní prací prostředky přímo do velkých do-
davatelů a dle druhu prádla (speciální rozlišení na barevné a bílé prádlo). Dávkování je řízeno počítačovým 
systémem. Na kvalitu žehlení prádla bude prádelna upozorněna.

KULTURNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Vaše hodnocení pořádaných kulturních a volnočasových aktivit je různorodé – někdo je spokojený, něko-
mu se  více líbilo to, co bylo dříve. Za Vaše připomínky jsme rádi a některé se budeme snažit naplnit (např. 
uspořádání leteckého dne). Jakýkoliv zájem o specifickou aktivitu Vám můžeme pomoci zajistit. V takovém 
případě je to na Vaši žádost (může být zahrnuto i do individuálního plánování) a náklady s tím spojené si 
každý hradí sám. Je důležité si uvědomit, že jakákoliv specifická aktivita (např. canisterapie) je finančně 
náročná a její hrazení není z úhrad za pobyt v DS Chodov ani z příspěvku na péči. Ozvučení v kinosále, aby 
bylo dobře slyšet mluvené slovo, řešíme a bude do konce roku zajištěno.
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REHABILITACE
V Domově Vám jsou poskytovány rehabilitační aktivity jak individuální, tak skupinové (např. kondiční cvi-
čení, taneční terapie, zpívání, dechová cvičení atd.). Tím, že nejsme zdravotnické ani rehabilitační zařízení, 
není v našich silách Vám tyto aktivity zajistit častěji. V našem Domově můžete také dále využít naší nově 
vybavenou tělocvičnu nebo si zajít do sportovních koutků rozmístěných různě po areálu. Pro svoje zdraví 
a kondici musí být především aktivní každý jedinec sám. Během individuální rehabilitace jste pracovníkem 
aktivně zapojeni do pohybové terapie a naučíte se cviky, které můžete provádět i bez jeho přítomnosti. In-
dividuální fyzioterapie probíhá vždy na základě doporučení lékaře. Pokud máte zájem o intenzivní rehabi-
litaci, kterou nejsou z kapacitních důvodů schopny zajistit fyzioterapeutky pracující přímo v Domově, máte 
možnost využít služeb jiných poskytovatelů rehabilitační péče, kteří nabízí i návštěvní služby a dochází za 
klienty do jejich domova (např. Komplexní domácí péče Naděje, Monada).

KLÍČOVÝ PRACOVNÍK
Občas se stává, že neznáte svého klíčového pracovníka nebo že jej nyní nemáte. Každá vedoucí úseku 
přímé péče zkontroluje, zda-li všichni klienti mají svého klíčového pracovníka, a případně sjedná nápravu. 
Pokud se svým klíčovým pracovníkem nejste spokojeni, můžete požádat o změnu. Když je nějaký pracov-
ník nemocný nebo např. na dovolené, můžete požádat o  zástup někoho jiného. V  těchto případech se 
obracejte na vedoucí Vašeho oddělení.

BEZPEČNOST
Na každém pokoji byste měli mít jednu uzamykatelnou skříň nebo stoleček, kam si můžete ukládat své 
cennosti. Pokud tomu tak není, tak Vám bude zajištěna. Je potřeba o tom informovat vedoucí úseku přímé 
péče.

DVEŘE DO JÍDELNY
Samouzavíratelné dveře do jídelny se  nebudou pořizovat z důvodu dlouhého intervalu zavírání, které by 
např. v zimních měsících působilo v jídelně zimu.

LÉKÁRNA
Námět na lékárnu přímo v DS  Chodov není v našich silách z důvodu prostoru a dalších jiných důvodů mož-
né zajistit. Pokud nechcete využívat naší smluvní lékárny se slevou, můžete se obrátit na pracovníky, kteří 
Vám nákup léků zprostředkují. Tato služba bude hodnocena jako fakultativní služba – nákup (viz ceník).

Své další připomínky a náměty můžete také sdělovat na Výboru obyvatel a Stravo-
vací komisi, které pravidelně probíhají v DS Chodov. Těchto setkání se může účastnit 
každý z Vás nebo můžete své podněty sdělit někomu, kdo se jednání účastní jako pra-
videlný člen, a ten je s Vaším svolením bude tlumočit. Termíny Výboru obyvatel a Stra-
vovací komise jsou vždy s  předstihem umístěny na nástěnce na každém oddělení. 
Zápisy z obou jednání jsou veřejné a jsou distribuovány každému do bytu, na pokoj.

Dovolte nám Vám všem ještě jednou poděkovat za součinnost při zjišťování a následném vyhodnocování 
kvality poskytovaných služeb v DS Chodov.

zpracovala: Bc. Markéta Rývorová

NOVINKA! Jelikož se kulturní nabídka stala v našem Domově velmi kvalitním a je na tyto 
pořady zvána i veřejnost, rozhodli jsme se, že kinosál dostane nové jméno.
Kinosál se teď jmenuje divadelní sál S‘Est NOIR (čtěte „senoár“). V překladu to znamená 
„to je černé“ – jako přesmyčka ke slovu SENIOR.
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Z NAŠEHO DOMOVA

TIPY NA ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK

Stává se nám, že jdeme do krámu a nevíme 
,co si pořídit? Výběr je široký a řádně uspo-
řádaný. Je důležité, aby zákazník nic nepře-
hlédl. Zásadní pravidla o  tvorbě jídelníčku 
všichni známe. Jíst denně 4–6 malých porcí. 
Volit vyváženou a  pestrou stravu, doplně-
nou o zeleninu, ovoce, luštěniny, a dbát na 
pitný režim. V celku snadné, ne?

Zásadní problém spočívá v  samotném vý-
běru. Potraviny jako takové mnohdy neob-
sahují tolik potřebné živiny. Pro výběr je tře-
ba naučit se rozeznávat jednotlivé položky 
v nutriční tabulce a doplňkové „mňamky“ ve 
složení. Poté můžeme zahájit bitvu o  zdra-
vé jídlo neobsahující drcené krovky ploštic 
nebo mykotoxiny.

Představme si takového Avatara. Váha 
70 kg, výška 180 cm. V jídelníčku mu nesmí 
chybět 84 g proteinů, 420 g sacharidů z toho 
vláknina 35 g, 70 g tuků (hlavně omega 3)!, 
doporučené hodnoty vitamínů a  minerálů. 
Během dne zvládnout vypít 2,8 l vody. Jo 
a  nesmí zapomenout na dostatek spánku, 
po kterém se budí svěží a odpočatý.

Ráno si dá vločky s mlékem. Vyhrává dopo-
ledne a odhodlá se ke slupnutí granátového 
jablka. Oběd si připravuje den předem. Má 
tedy vyvážený pokrm dle zásad racionální 
stravy. Polovina talíře plná zeleniny, nece-
lá čtvrtina bílkoviny, zbytek tvoří luštěniny 
a  klíčky. Například zelené fazolky, krůtí pří-
rodní plátek smažený na řepkovém oleji, 
restované žampióny, polníček. Druhá svači-
na by měla obsahovat převážně bílkoviny. 
S ovocem přijme i trochu tuku pro rozpuště-
ní vitamínů „z.A.D.E.K.“. Příjem a složení sva-
činy po fyzické aktivitě ovlivňuje regeneraci. 

Do tašky si přihodil potraviny jako mléčný 
nápoj, plátky sýra, proteinovou tyčinku, 
bílý jogurt, zeleninu, šunku, čerstvý sýr.

Na večeři potřebuje řádnou dávku rost-
linného proteinu a  ideálně poslouží fazo-
le nebo hrách či cizrna. Může taky využít 
fantazie a smíchá tvaroh s libovolným dru-
hem koření, nebo rybičkami. Vytvoří tak 
lahodnou pomazánku na kvalitní kus pe-
čiva nebo knäckebrotu. Doplnit může vol-
ským okem, šunkou, sýrem a samozřejmě 
čerstvou zeleninou. Za den zvládnul sníst 
102 g bílkovin, 154 g cukrů (přidá trochu 
na ovoci), vlákniny dalších 27 g a 81 g tuků. 
Hodnoty jsou počítány na 100 g každé su-
roviny. Pro potřeby minerálů schroupá 30 g 
směsi oříšků nejlépe v jogurtu. 

Toto byl modelový příklad stravy slože-
né z  lehce dostupných potravin. Většinu 
z nich lze najít i v malém krámku v ulici. Ne-
zapomínejme, že každý máme jedinečné 
požadavky na výživu. Každý jsme originál 
a je třeba příjem jídla přizpůsobit našemu 
zaměření. S  věkem i  fyzickou zdatností se 
nám mění nutriční nároky. Vstřebatelnost 
se celkově snižuje. Úprava stravovacího 
plánu je vždy na místě. Pokud nevěnuji do-
statku času studiu, je lepší využít služeb po-
radce v oblasti výživy. Na výběr je mnoho 
konceptů práce. Každému z nás vyhovuje 
jiný přístup. Nakonec pár slov k regeneraci 
nejvíce namáhaných orgánů.

Játrům dělá dobře zvýšené množství vitamí-
nu C, listová zelenina (čekanka, špenát, ruco-
la), vlašské ořechy a kurkuma.

Ledvinám prospívá dostatečná hydratace. 

ING. JAKUB PODANÝ, poradce v oblasti sportovní výživy a prevence nemocí
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NABÍDKA KNIHOVNY

Peklo v oblacích
Thomas H. Block

Smrt pilota Jaye Bridgese během mezipři-
stání v  Chicagu by podle některých mohla 
vypadat jako nešťastná náhoda, ale Elmer 
Woodruff, šéf miamské pobočky Trans-Con-
tinentalu, o  tom není přesvědčen. Brodges 
nepatřil k  oblíbeným zaměstnancům firmy 
a vzhledem k tomu, že v poslední době pení-
ze doslova rozhazoval plnými hrstmi, vzbu-
dil podezření, že zdrojem jeho příjmů není 
jen běžný plat.

Smrt a sedm němých svědků 
Anna Bauerová

Na zámku Klení je skalní plošina obehnaná 
vysokou hradební zdí, která skrývá podivné 
tajemství známé jen zasvěceným: stojí tu 
7 pokroucených soch, směšných a  zároveň 
strašidelných, představujících 7 smrtelných 
hříchů. V minulém století je vytesal z pískov-
ce lidový umělec a jeho výtvory nesou pře-
zdívku pajduláci. A jednoho májového rána 
je zde nalezena mrtvola. Již na samém začát-
ku vyšetřování je zřejmé, že vraždu spáchal 
někdo z  malé skupinky lidí pracujících na 
zámku.Sežeňte mamince milionáře

Olivia Goldsmith

Humorné vyprávění o  třech sourozencích, 
do jejichž života vpadne příliš starostlivá 
maminka. Zaskočení potomci hledají způ-
sob, jak se z její péče vymanit, až jeden z nich 
přijde na geniální myšlenku: maminku je tře-
ba okamžitě provdat, a to za někoho hodně 
bohatého.

Julie
Anne Fortier

Julii Jacobsové se poprvé převrátil život na-
ruby, když zemřela její milovaná teta a odká-
zala jí – nu téměř nic. Celý majetek připadl 
Juliině sestře Janice, zatímco ona dostala jen 
dopis a klíč. Klíč od bezpečnostní schránky 
v italské bance v srdci Sieny. Podruhé se Ju-
liin život změní, když v Itálii přichází na sto-
pu věčného příběhu, jehož součástí je i ona 
sama. Příběhu o  Romeovi a  Julii. Skutečná 
Guillieta žila ve 14. století, milovala Romea 
a  jejich neblahým osudem pronásledovaná 
láska obrátila středověkou Sienu vzhůru no-
hama. Tragickou historii, zachycenou básní-
ky a mnichy a o století později i samotným 
Shakespearem, však nelze uzamknout mezi 
stránky knih. I po šesti staletích vládne Sie-
ně prastará kletba – Mor na oba vaše rody 
– a  Julie na vlastní kůži pocítí, že ve staro-
bylých hradbách města je nesnadné oddělit 
minulost od přítomnosti.

Slavičí tajemství
Victoria Holt

Sussanna Pleydellová je okouzlující navin-
ná dívka, která má zvláštní moc – dar léčit.
Po sňatku s dvorným Aubreyem očekává, že 
bude šťastně žít. Přichází rozčarování, vzala 
si muže, který skrývá své neblahé tajemství.
Poznává se s jiným mužem – doktorem Da-
mienem. Udeří další neštěstí a teprve cestou 
k exotické Konstantinopoli a k hrozným ne-
mocničním pokojům v  lazaretech se potká 
tváří v tvář se svým osudem a pozná pravdu 
o doktoru Damienovi.

připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov
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Žijí mezi námi
Domov pro seniory Chodov je vlastně takové malé město v čele s primátor-
kou. Má své radní pro jednotlivé obory činnosti, má jednotlivé čtvrti (úseky 
A, B, D), i své ulice (A1, A2, A3...). V tomhle našem městě žije 260 obyvatel ve 
věku od 65 do 98 let. Každý z nich má svůj neopakovatelný život... kdo jsou?

Rozhodli jsme se proto v redakci Chodováčku, že budeme pátrat. V nové 
rubrice chceme zachytit některé životní zážitky vás, obyvatel našeho měs-
tečka. Záměrně nebudeme psát o  těch truchlivých. Smutných jsme měli 
a máme v životě rozhodně dost.

Rozhovory s vámi, našimi sousedy, vás chceme aspoň trochu rozptýlit a při-
vést k tomu, abyste i vy víc vzpomínali na to pěkné, co vás v životě potkalo. 
Věřte, bude vám líp na těle i na duši.
V „životním příběhu“ pana Kamila Motejzíka (88 let), který jsme všichni 
psali při svém příchodu do Domova, je několik zajímavostí. Sestra mi do-
jednala návštěvu jeho pokoje na oddělení A3. Vešla jsem do pokoje a spatřila svěžího klienta se sluchátky na 
uších. Vedle něho na posteli trůnily malé elektronické klávesy. Představila jsem se a vysvětlila účel této mé ná-
vštěvy u  jeho lůžka. Pana Motejzíka zradily po mrtvičce nohy a  jeho dva synové a  dcera a  jejich rodiny jsou 
opravdu zaměstnáni a nemohou mu poskytnout potřebnou péči. 

„Muzika z každého trablu něco ubere.“

Ve svém krátkém životopise, který jste na-
psal při příchodu do našeho Domova, se 
píše, že jste v roce 1945 nastoupil do Česko-
slovenského státního filmu. To jste ale byl 
dost mladý.
Ano. Já se tam totiž vyučil „univerzálním mecha-
nikem“. Pracoval jsem mnoho let na detašovaném 
pracovišti – úseku oprav. Opravovali jsme na place 
veškerá technická zařízení – kamery, projektory atd. 
Každý z nás musel ovládat nejmíň tři řemesla. Tak já 
jsem třeba radiomechanik, silnoproudý i slaboprou-
dý mechanik, elektromechanik, kinooperátor. Mu-
seli jsme být stále v pohotovosti, protože u filmu je 
čas sakra drahý. A dost jsme i jezdili.

Na to jsem se chtěla zeptat. Pracoval jste 
doma, nebo i v cizině?
Samozřejmě. Bylo to dost náročné. Museli jsme být 
neustále v pohotovosti, aby se neztrácel drahý čas. 
Nejdéle – tři čtvrtě roku – jsem takhle pobýval v ital-
ském Torinu. A pak několikrát v Rakousku a Němec-
ku, i když ne tak dlouho.

Tři čtvrtě roku v Itálii, to je poměrně dlouhá 
doba. Jak jste se v té Itálii dohovořil?
Bylo to v roce 1961. V italském Torinu se konala svě-
tová výstava filmové a televizní techniky. Trvala půl 
roku. Československo tam mělo svůj pavilon. Nejen-
že ho naše parta postavila, ale pak i zbourala. Mu-
seli jsme být po celou dobu trvání výstavy ve dne 
v  noci v  pohotovosti, aby neutíkaly devizy. Za tu 
dobu jsem se už dobře domluvil italsky, což místní 
kolegové patřičně ocenili. A z ušetřených diet jsem 
si koupil dobré ojeté auto. V Německu a Rakousku 
jsem obdobně pracoval na našich výstavách kratší 
dobu. Domluvil jsem se taky. Vždyť přece za protek-
torátu do nás ve škole tloukli němčinu horem do-
lem.

Popojeďme kousek dál. Píšete ve svém živo-
topise, že ze sportu jste si oblíbil střelbu.
Ano, střelba byla a je moje velká láska...
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A já hned v úvodu této kapitolky vašeho ži-
vota připomenu vaše úspěchy – jen tak jste 
byl nominován do širší státní reprezentace, 
to je mezi 50 nejlepších střelců republiky! 
Ve které disciplíně to bylo?
Víte, já mám 3. a 2. střeleckou třídu střelby z pušky, 
3., 2. a  1. třídu střelby z  pistole, tři třídy sportovní 
pistole a velkorážný revolver.

Co vás k tomu koníčku přimělo?
Už na vojně jsem byl dobrým střelcem a bránit dru-
hé, svou rodinu i sebe by měl umět každý pořádný 
chlap. A taky jsem poznal, že mezi sportovními střel-
ci jsou féroví parťáci – aspoň za mých mladších časů 
byli. Ať už to byli doktoři, advokáti, důstojníci nebo 
někdo od černého řemesla. Nikdo se nad druhé ne-
povyšoval. Ale teď je pro mne už jen vzpomínkou.

Tady vedle vás na lůžku leží vaše velká láska, 
která není „bývalka“ – malé elektronické klá-
vesy. Jak jste se dostal k hudbě?
Od osmi let jsem se učil hrát na piano. Chodil jsem 
k sestřenici, která měla piano. Ale nebyla to nějaká 
souvislá výuka. Naši mi pianino koupit nemohli. Jed-
nak bylo drahé a také by se do našeho bytu vůbec 
nevešlo. Přešel jsem tedy na harmoniku a pak i na 
trubku – moc se mi zalíbila v tehdejších filmech, co 
se promítaly. Dokonce jsem se po roce 1947 snažil 
hrát v bratrancově „orchestru“, a to právě na trubku 
a taky na buben a vibrafon.

Muzika mě vlastně provázela a  provází po celý ži-
vot. Z ušetřených diet za práci v Německu při těch 
různých výstavách jsem si koupil první elektronické 
klávesy. Byly tenkrát dost drahé, ale moc dobře mi 
posloužily. Teď tu mám ale druhé, lepší, které budou 
tady stále se mnou, jak sama vidíte. Ale mám slu-
chátka, abych nerušil tady souseda.

Víte, po té mrtvici mě tyhle klávesy vytáhly z nejhor-
šího. Zprvu jsem myslel, že si už na ně nikdy neza-
hraju. Ale usilovně jsem se snažil. Každý den totiž 
cvičím až dvě hodiny a pak si ještě hraju pro radost. 
Tahle muzika z každého trablu něco ubere.

Jaký je Váš repertoár?
Repertoár? Noty tu nenajdete. Hraji z hlavy, jak která 
melodie se mi vybaví. Vracím se k písničkám svého 
mládí – těm lidovým tanečním i těm, co jsme zpívali 
u táboráků či při pobytu v cizině. Ale vloudí se i me-
lodie ze současnosti nebo motiv některé klasiky. 
Prostě to, co vám přejde z duše do prstů. Každá vám 
něco řekne, potěší, pomůže při všelijakých trablech.

Pane Motejzíku, děkuji Vám za rozhovor. 
Bylo mi tu s Vámi dobře – zvedla jsem se 
z invalidního křesla pana Kamila a odšou-
rala se za pomoci mého vozíku zpátky do 
svého pokoje. Vždyť já jsem jedna z Vás!

Rozhovor připravila Jarmila Houšková.

Jarmila Houšková 
redaktorka osvětových časopisů

Chcete být součástí nové rubriky Žijí s námi? Máte světu co říct? Nebojte se přihlásit a vy-
stoupit tak ze statusu anonymního souseda. Hlásit se můžete u Kláry Vohrnové, šéfre-
daktorky Chodováčku.
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Kultura
21. 4. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Vystoupení dětí ze ZUŠ

25. 4. 2017  14 hodin, kavárna pana Vu
Oslava narozenin

26. 4. 2017  14 hodin, hala/zahrada
Pálení čarodějnic

28. 4. 2017  9:30
Výlet na Hradčany

3. 5. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Travesti show

12. 5. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Finanční gramotnost s Ing. Patrikem Nacherem

14. 5. 2017  16 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Divadelní představení Máma (Hana Strejčková)

Duben

Květen

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Pokuste se doplnit správný název rostliny do níže uvedených názvů knih či diva-
delních her tam, kde je vynechané místo.

1. Svatopluk Čech – Ve stínu ...............
2. Umberto Eco  – Jméno .................
3. Daniel Keyes – ................. pro Algernon
4. Stanislav Rudolf – .................... pro zámeckou paní
5. Alexandr Dumas ml. – Dáma s .........
6. Anton Pavlovič Čechov – ...............sad
7. Bohumil Hrabal – Slavnosti ............
8. Josef Svatopluk Machar – Zde by měly kvést ............
9. William Shakespeare – Válka ............
10. Jerome David Salinger – Kdo chytá v ..............
11. Jindřiška Smetanová – Ustláno na ......
12. Josef Čapek – Stín .......................

Řešení: 1. Ve stínu lípy, 2. Jm
éno růže, 3. Růže pro  

Algernon, 4. Kopretiny pro zám
eckou paní, 5. D

ám
a  

s kam
éliem

i, 6. Višňový sad, 7. Slavnosti sněženek, 
8.  Zde by m

ěly kvést růže, 9. Válka růží, 10. Kdo chytá v žitě, 
11. U

stláno na růžích, 12. Stín kapradin
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filozoficko-teologické okénko

Co je to pokora, vyjadřuje výstižně žalm 131: „Hos-
podine, nemám domýšlivé srdce, ani nemám pový-
šený pohled a neženu se za věcmi, které mě přesa-
hují.“ První znak pokory se vztahuje k nitru – k srdci 
člověka. Jaký je člověk uvnitř ve svém nitru a srdci, 
je pro ostatní skryté. Každá dobrá vlastnost se dá 
předstírat. Platí to i o pokoře. Vlastně nevíme, kdo je 
pokorný, a kdo ne. Na rozdíl od Boha, který z dálky 
pozná domýšlivce (ž. 138, 6). Do nitra druhého nevi-
díme a nevíme, co si ten druhý o sobě myslí. A zase 
naopak druzí nevidí do našeho nitra, co si o  sobě 
myslíme, jak o sobě smýšlíme, víme jen my sami. Dů-
vodem k domýšlivosti může být, že něco dokážeme. 
Jsme hrdí na to, že něco umíme. Ale neuvědomuje-
me si, že druzí dokážou zase něco jiného. A i v tom, 
co dokážeme my, druzí mohou být ještě lepší. 

Druhý znak pokory je: „Nemám domýšlivý pohled.“ 
Domýšlivý člověk vidí sebe velkého a  druhé jako 
malé a nepatrné. Takový člověk vidí vlastně jen sám 
sebe a druhé přehlíží.

Třetím znakem pokory je: „Neženu se za věcmi, kte-
ré mě přesahují.“ Náš lidský život se vyznačuje úsi-
lím a snažením něčeho dosáhnout. Člověk, který se 
přeceňuje, za něčím se neustále žene a při tom ani 
nepozoruje, že mu život a jeho smysl může unikat. 
Nedokáže se radovat z přítomné chvíle a schází mu 
vnitřní klid a  vyrovnanost. Naproti tomu pokorný 
člověk se nežene za tím, co přesahuje jeho možnos-
ti. Jak to říká i  apoštol Pavel: „Nesmýšlejte o  sobě 
vysoko, ale věnujte se všedním službám.“ (Ř 12, 16). 
Pokora přináší našemu srdci klid, dostavuje se vnitř-
ní zklidnění a  blahodárný pokoj. Jestliže si uvědo-
mujeme svou vlastní situaci před Bohem, pak se to 
nutně projeví i v našem vztahu k druhým lidem.

Z časopisu Český zápas CČSH vybrala M. Š.

ZAMYŠLENÍ O POKOŘE DUBNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Jistě všichni víme, jak krásné jsou Velikonoce. Kaž-
dým rokem nám tradice připomíná zvyky našich 
předků. Ale to nejdůležitější na těchto svátcích je, 
že Kristus šel za nás křížovou cestu, cestu bolesti, ale 
také cestu jeho nesmírné lásky k nám, k nám všem 
lidem i dnešní doby.

Nádherně nám to vysvětluje sv. Tomáš Akvinský. 
Nejvýznamnější představitel scholastické filozofie 
a teologie. Nač bylo potřebné, aby pro nás Syn Boží 
trpěl? Bylo to velmi potřebné, a to z dvojího hledis-
ka: jako lék proti hříchům a  jako příklad pro naše 
jednání. Jako lék proto, že skrze Kristovo umučení 
nalézáme lék proti všemu zlu, do něhož upadáme 
svými hříchy. Ale neméně užitečný je i příklad. Kdo 
chce žít dokonale, nemusí dělat nic jiného než po-
hrdat tím, čím Kristus na kříži pohrdl, a usilovat o to, 
oč Kristus usiloval.

Hledáš-li příklad lásky: nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo za své přátele položí svůj život. A my může-
me dodat: položit život, to od nás nikdo nechce. Ale 
lásku a dobro můžeme dávat druhým stále, od rána 
do večera. Tomáš Akvinský pokračuje další otáz-
kou. Hledáš-li trpělivost, nalezne se nejvíc na kříži. 
Ježíš všechno snášel trpělivě, každé ponížení, kaž-
dý posměch. I od nás se očekává trpělivost, zvláště 
ve chvílích, kdy naše nemoc, naše trápení stává se 
bolestným křížem. Další otázka. Hledáš-li příklad 
pokory, podívej se na kříž. Neboť tam uvidíš, že Bůh, 
láska největší, je ukřižována. Hledáš-li příklad po-
hrdání pozemskými věcmi, následuj toho, který je 
Král králů a Pán pánů, v němž jsou skryty všechny 
poklady moudrosti a poznání: na kříži visí obnažen, 
posmívají se mu, plivají na něj, bijí ho, je korunován 
trním a nakonec jako nápoj je mu předkládán ocet 
a žluč. Tento Ježíš z kříže volá do tvého srdce: „Miluji 
tě“ – „Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11,25).

Váš jáhen Pavel Urban
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POJĎTE S NÁMI... DO NÁRODNÍHO DIVADLA NA HUBIČKU
1. března se u nás konala první akce z projektu Pojďte s námi..., jehož autorem je náš dlouholetý obyvatel 
PhDr. Jiří Štilec. Jedná se o unikátní možnost přenést se do prostorů významných pražských budov. Začalo 
se samotným Národním divadlem, kde naši návštěvu doprovázely skladby ze Smetanovy Hubičky. Pozvání 
přijala i ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Mgr. Silvia Hroncová.
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KŘESLO PRO HOSTA S HANOU MACIUCHOVOU
V Křesle pro hosta zasedla dáma, paní Hana Maciuchová. Nejenže se klienti mohli dozvědět spousty za-
jímavostí z profesního života české herečky a pedagožky, ale také si mohli poslechnout sonety Williama 
Shakespeara v podání ženy s nezaměnitelným hlasem. Vyznání jedné z divaček: „Je krásné, když vás idol 
nezklame ani při osobním setkání.“

Děkujeme Haně Maciuchové, že přijala pozvání do Křesla pro hosta bez nároku na honorář.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OBRAZY KRONIKY SVÍDNICE 1880

Představení Obrazy z kroniky Svídnice 1880 oživuje příběhy středočeské vesničky z období 1880–1924 tak, 
jak je viděl a zapsal svídnický rodák prof. Kubálek. Skrze popis každodenních události a jednotlivých domů 
s jejich obyvateli se vytváří obraz běžného vesnického života.

Obrazy v DS Chodov nabídly divákům, aby se pousmáli, zavzpomínali i zasmáli z celého srdce. Diváci se 
totiž skrze představení podívali nejen do středočeské Svídnice, ale vzpomněli si především na tu svou ves-
ničku, ať už domov dětství nebo místo prázdninových radostí a volných chvil. Herci měnili místa pomocí 
předmětů běžné potřeby, postavy díky různým pokrývkám hlavy a celý děj zasazovali do rámu okna, který 
svým obdélníkovým tvarem připomínal tvar vesničky. Například představu jednotlivých domů vytvořili 
otočením hřbetu knížky a byla z ní hned střecha.

Humorné, laskavé a poutavé nahlédnutí do vesničky předminulého století, ale zároveň tak dnešní a sou-
časné.

Hrají studenti Budilovy divadelní školy, z kroniky čte Hana Strejčková.
Koncept a režie: Hana Strejčková.

Představení vzniklo v rámci projektu Živá kronika Svídnice 2016 - Spolek Budil na podporu sousedských vztahů. 
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TAJEMNÉ SOVY
22. 3. jsme měli to štěstí a navštívil nás spolek Penthea, o. s. s programem Tajemné sovy. Klienti tam mohli 
zblízka a  naživo vidět výra velkého, sovici sněžnou, sovu pálenou, puštíka bradatého, sýčka obecného, 
výrečka malého, kalouse ušatého nebo puštíka obecného. Byla to nádhera a všichni klienti byli naprosto 
nadšení.

Mockrát spolku Penthea děkujeme za tak úžasný zážitek, který byl financován z grantu Odboru ochrany pro-
středí HMP.
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MALEŠICKÝ MOZEK
Dne 15. března se naši klienti účastnili soutěže Malešický mozek, která má už dlouhodobou tradici v DS 
Malešice. Soutěž byla zaměřena na vědomostní otázky soustředěné do testu. Každý ze soutěžících měl 
samostatný test. Celkově se soutěže zúčastnilo deset DS z Prahy a okolí. Po vyhodnocení soutěže jsme byli 
potěšeni z krásného 5. místa z celkového hodnocení. Velké poděkování patří našim soutěžícím, kteří nás 
reprezentovali – paní Anně Pulpitové, paní Stanislavě Jirušové, panu Milanu Merhautovi a panu Stanislavu 
Šrytrovi. Zakončením celé soutěže byla beseda s Jiřím Krampolem zpestřená hudebním vystoupení.
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FOTOGALERIE

JARNÍ BRÁZDĚNÍ
Stává se krásnou tradicí, že s vítáním jara, léta, podzimu... se u nás v Domově koná svátek autorské poezie, 
hudby a tance. Verše obyvatel Domova vždy inspirují ke vzniku jedinečného a neopakovatelného před-
stavení. Jarní brázdění se vrylo hluboko do paměti, do srdcí. Sál zaplněný do posledního místa naslouchal 
básním o jaru, lásce i zpěvu. I diváci se připojili k lidovým písním, vstoupili do tance a všichni, kteří rádi píší, 
se na závěr opět chopili tužky a vznikly další zajímavé básně. Jarní brázdění se konalo v režii a choreografii 
Hany Strejčkové a verše četli Jaroslava Slivoňová, Simona Voženílková a Petr Horák. Hudebně program do-
plnila Anna Štifterová. A příště? Těšit se můžeme na Mihotání léta.

Za fotografie děkujeme Pavlíně Šimáčkové (FysioArt).
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 6. 4. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Marie Krsková, Marta Košťálová, 
Ing. Jiří Beneš, Jan Hnízdil.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Pulpitová upozornila, že by bylo vhodné v kavárně na stolky umístit cenovou nabídku a označit 
kavárnu viditelným nápisem;
• pan Ing. Beneš požádal o kontrolu televizního příjmu, televize má nekvalitní obraz.

Vyjádření paní ředitelky:
Kavárnu provozuje soukromý nájemce, tato informace mu bude předána.
TV příjem Ing. Beneše byl zkontrolován pracovníky údržby DS. Zjistilo se, že byl porušený pokojový 
kabel mezi TV přijímačem a anténním přívodem.

Další informace:
Práce na rekonstrukci dlažby před hlavním vchodem do DS se zkomplikovaly. Podkladové vrstvy pláně 
byly vytvořeny ze stavební navážky a byly místy nezhutněné a jílovité, což způsobovalo např. problé-
my se vsakováním dešťové vody. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zátěžové zkoušky a vypracovat 
změnovou projektovou dokumentaci. Stavební práce bylo tedy nutné pozastavit, nyní ale již pokračují. 
Následkem toho byl posunout termín dokončení díla. Plné zprovoznění hlavního vchodu je plánováno 
na 3. 5. 2017. Znovu upozorňujeme, že po dobu rekonstrukce se nemůže používat hlavní vchod. Do 
budovy se vchází postranním vchodem budovy B. Pro dopravní zdravotnickou službu, RZP a eventuál-
ně osoby používající invalidní vozík se využívá zadní vchod u budovy D. Pracovníci přímé péče z úseku 
D jsou informováni a  rádi klientům na vozíku pomohou při otevření branky. Obyvatele Domova si 
dovolujeme znovu upozornit na zvýšenou opatrnost při odchodu a návratu do Domova právě kvůli 
omezením vzniklých stavbou.

V nejbližší době bude vypsána VZ na rekonstrukci zbývajících koupelen na úseku B a WC na hale. Práce 
začnou přibližně za dva měsíce. Dále je připravována rekonstrukce vstupního vestibulu, zahájení prací 
je plánováno na letošní podzim, případně až na jaro 2018.

Na zahradě DS probíhají práce zahradnické firmy, která prořezává a kácí stromy. Tyto práce jsou prv-
ními kroky v rámci nové koncepce zahrady. Součástí přípravných prací byl i dendrologický průzkum 
dřevin. Byly tedy odstraněny jen „nemocné“ stromy, za které budou zasazeny nové.
Dále si dovolujeme požádat členy výboru obyvatel o připomenutí obyvatelům Domova, aby nezapo-
mínali na označení veškerého osobního prádla, které si nechávají prát v prádelně DS. Předejde se tím 
problému ztrácení prádla při návratu z prádelny.

Výběr ze 2 jídel k obědu pět dnů v týdnu se zatím odsouvá z důvodu nedostatku personálu v kuchyni 
– stále nemáme obsazeno místo kuchaře.
21. 4. 2017 proběhne v  DS kontrolní recertifikace značky kvality, kde DS Chodov získal maximální 
ohodnocení 5 hvězd.
Oznámení o jednání Výboru obyvatel a Stravovací komise bude s předstihem umístěno na nástěnky na 
všech odděleních.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá 
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Rozloučili jsme se v měsíci březnu:

Emilie Boháčová
Alena Barillová

Libuše Ďurčanská
Jaromír Ježek

PODĚKOVÁNÍ

Vřelý dík naší kuchařce
vždyť v každé její zavářce

kousíček srdce rozdává
a naší vděčnost poznává.

Není to práce lehká
a nikdo se jí neptá

co práce dá den každičký
ukojit mslné jazýčky.

Přijměte vděčné díky,
kéž Vám slunce v duši svítí,
a zdravíčko ať stále slouží,
a roky ve zdraví se dlouží.

Za všechny obyvatele DS Chodov
Marie Štěňhová

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