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Vážení obyvatelé Domova,

pokud čtete tyto řádky, je již určitě říjen a 
zajisté řešíte otázku, proč vychází Chodo-
váček s takovým zpožděním.  K rozhodnu-
tí vydat zářijové číslo až na konci měsíce, 
lépe řečeno na začátku října, nás vedla 
jediná skutečnost, a to Zahradní slavnost. 
Chtěli jsme, abychom si tuto pro Domov 
významnou událost mohli připomenout v 
Chodováčku co nejdříve.

Naším cílem pro pořádání oslav 25. výro-
čí otevření Domova pro seniory Chodov 
bylo nejen toto významné datum důstoj-
ně připomenout a oslavit, ale pro mě, a 
doufám, že i pro ostatní, také se vzájemně 
poznat v jiných situacích než při běžném 
denním provozu v Domově. Velmi oceňu-
ji, že se naplnila moje představa, abychom 
se všichni vzájemně vnímali jako součást 
jedné komunity, což měla být přidaná 
hodnota celého programu oslav, které 
probíhaly od března 2015 a vyvrcholily 19. 
9. 2015 Zahradní slavností.

Musím se s Vámi podělit o jeden zážitek, 
kdy mám nejspíše „malý náskok“ ve vní-
mání toho, zda se oslavy vydařily či ne. 
Den před konáním Zahradní slavnosti 
jsem měla možnost zhlédnout 50 minutý 
video sestřih všech předchozích 6 spole-
čenských akcí, kterými jsme si připomínali 
25. výročí otevření Domova pro seniory. 
Po zhlédnutí tohoto záznamu jsem od-
cházela s pocitem, že se na Vás všechny v 
sobotu moc těším, že se všechno vydaří a 
užijeme si krásný den. 

Touto cestou bych Vás chtěla pozvat na 
promítání tohoto ilmu, které se uskuteční 
dne 30. října v kinosále.

Když jsme hodnotili s nebližšími spolupra-
covníky průběh Zahradní slavnosti, jedno-
značně jsme se shodli na pozitivním hod-
nocení. Významné pro nás bylo i to, že se 
nám podařilo oslovit veřejnost. Samozřej-
mě, že se objevily drobné organizační pro-
blémy, ale věřím, že jste je ani nepostřehli. 
Bylo velmi milé Vás vidět s Vašimi blízkými, 
jak si společně užíváme tento slavnost-
ní den. Možná namítnete, že hudba byla 
moc hlasitá a občerstvení moc drahé, ale 
dle mého názoru byl program tak pestrý, 
že každý si našel to svoje.

Ještě jednou tedy děkuji za Vaši podporu 
a všem zaměstnancům za pomoc při orga-
nizaci slavnosti. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat 
za podporu ze strany představitelů Hlavní-
ho města Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy. 
Dále sponzorům Zahradní slavnosti – ne-
být jejich štědrých inančních a věcných 
příspěvků, nebylo by možné tuto slavnost 
uskutečnit.

Co závěrem? Těším se na setkání při Za-
hradní slavnosti 2016.

Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Oslava narozenin v září

1. 9.   Bohumil Rozkošný

3. 9.   Miloslava Olexová

7. 9.  Marie Bodanská

8. 9.  Karel Valášek

9. 9.  Alena Janečková

10. 9.  Miroslav Honěk

13. 9.  Růžena Kartašová

14. 9.  Anna Mukařovská

15. 9.  Anna Vosmíková

16. 9.  Věra Friedlová

22. 9.  Karla Kamenická

22. 9.  Jiří Jeřábek

24. 9.  Jozefa Končírová

25. 9.  Marie Niklová

25. 9.  Věra Charvátová

26. 9.  Miroslav Novák

28. 9.  Věnceslava Fialková

28. 9.  Marta Metznerová 

Vítáme nové obyvatele, 
kteří k nám nastoupili

v měsíci srpnu

Ing. Jiří Beneš
Marie Chlaňová

JUDr. Vladimír Fetter
Marie Fialová

Blanka Součková
Jarmila Kolečková

Všem oslavencům  přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat v úterý 29. 9. 2015 od 
14:15 hodin v knihovně.
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třídění odpadu

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále 
správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za 
chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový 
život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, 
nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej 
znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je 
čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně pou-
žíváme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat 
se odpadů předepsaným způsobem.

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy 
odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Tím, že odpady třídíme, se uvolní 
místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný 
odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj 
vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce 
propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

Od 1. 10. 2015 se náš Domov zapojí do třídení odpadu.
Třídit se bude papír, plast a sklo. 

informace připravila z internetových stránek Klára
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Týden sociálních služeb
Domov pro seniory Chodov

5. 10. - 10. 10. 2015

Pondělí 5. 10. 
14:00 Přednáška o GERIATRII pro zaměstnance Domova pro seniory Chodov.

Místnost: kinosál

Úterý 6. 10.   
14:00 Muzikoterapie pro klienty s Juni Endo - japonská tanečnice, lektorka, choreografka a ar-

teterapeutka, která se věnuje hudební, pohybové a anti-aging terapii.

Místnost: kinosál

Středa 7. 10.
10:00-16:00 Den otevřených dveří - prezentace zařízení společně s prohlídkou DS, ukázka vý-

robků klientů s možností jejich odkoupení, promítání střípků z oslav 25. výročí spolu se základními 

informacemi o DS.

14:00 V rámci dne otevřených dveří je ve spolupráci s Nadačním fondem Dar zraku připravená 

beseda na téma „Oko ve vyšším věku“. Návštěvníci besedy si můžou nechat vyšetřit zrak pomocí 

autorefraktometru. Výsledek vyšetření si návštěvník může odnést na vytišněném dokumentu.

Přednáška: kinosál
Měření zraku: hala DS

Čtvrtek 8. 10.
14:00 Filmová projekce Vážná známost pro klienty a veřejnost. Dva krátké ilmy o jednom vztahu 

z pohledu muže a ženy, dva úhly pohledu partnerů a režisérů Kláry Sodomkové a Martina Jůzy.

Místnost: kinosál

Pátek 9. 10.
14:00 Pohodové odpoledne pro klienty, jejich rodinné příslušníky a blízké.

Místnost: hala DS

Těšíme se na společné setkání a strávení týdne sociálních služeb.

Domov pro seniory Chodov
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ŘÍJEN - MĚSÍC ÚCTY KE STÁŘÍ

1. říjen 
9:30    Slavnostní zahájení měsíce s hudbou pana Lorence na hale
15:30  Vyhlášení ceny Senior roku v Divadle v Dlouhé

7. říjen 9:00
Setkání výboru obyvatel
Setkání stravovací komise

12. října 14:00
Hudební vystoupení – francouzské šansony v kinosále

13. října 14:00
Návštěva Senátu s panem senátorem Pešákem

20. října 14:00
Den stromů – reminiscence s paní Janou Kolkovou

21. října 10:00
Chodovská šipka 2015 – již 6. ročník soutěže, kterou pořádá DS Chodov

23. října 9:30
Výlet na výstavu Slovanská epopej

30. října 14:00
Promítání našeho dokumentu „25 let spolu v jednom domě“ z celoročních oslav v DS Chodov

KULTURA V LISTOPADU

3. listopad 14:00
Přednáška o inanční gramotnosti II. s Ing. Patrikem Nacherem

4. listopad 14:00
Hudební vystoupení Divadla Slunečnice

6. listopad 14:00
Beseda o knize Ľubice Mišíkové „Milosť pre Gregora Mocha“

10. listopad 14:00
Jazzové vystoupení hudebníka Najponka

11. listopad 14:00
Hudební vystoupení pana Pečenky

18. listopad 14:00
Hudební vystoupení pana Uhlíka
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NABÍDKA NAŠÍ KNIHOVNY

připravila Milena Holá, oddělení B1

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

O obrovském rozsahu katastrofy, která 
zasáhla Tichomořské pobřeží smrtícími 
tsunami, vypráví modelka Petra Něm-
cová, která chtěla prožít krásné Vánoce 
uprostřed přírody v Thajsku. Petru a její 
životní lásku, fotografa Simona Atlee-
ho, stejně jako tisíce dalších lidí, zasáh-
la ničivá vlna a nedala jim ani možnost 
se rozloučit. Plných osm hodin v kru-
tých bolestech přežila ve větvích palmy.

Dvanáctiletého Simona a jeho sestřičku 
potkalo to nejhorší. Ztratili otce, přičemž 
se jednalo o chladnokrevnou vraždu. Kro-
mě sympatického inspektora Taggarta, 
mladého Simona a inspektorových spo-
lupracovníků pátrejte po hrůze života.

Sledujeme život mladé Češky, která se za-
milovala do Afričana. Odjela za ním do 
Ghany a stala se zajatkyní nigerijské ma-
ie. Podaří se jí přežít brutální mučení 
černošským přítelem, hrůzné podmínky 
ghanského vězení a uprchnout s dvěma 
dětmi zpátky do své vlasti. Růžový sen ji 
zde nečeká. Nemají české doklady, je za-
dlužená, bezradná a na konci sil. Ocitne 
se úplně na dně, a tak jí úřady děti ode-
berou. Dokáže vše Bára ještě zvládnout?

Hrabě Michael Conte si musí najít manžel-
ku, ale nechce se mu. Pouze podle italské 
tradice se musí nejdříve oženit on a pak 
teprve jeho mladší sestra, která po sňat-
ku touží. Proto Michael předstírá sňatek a 
přivede si svoji známou, temperamentní 
fotografku, Magie Ryanovou. Pokud bude 
po cestě Milána, kam se zrovna chystá, 
hrát roli jeho snoubenky, přestane s ní 
po návratu do USA jednou provždy lir-
tovat, jak je jeho dobrým zvykem, a bude 
se také držet dále od její nejlepší – a čer-
stvě zasnoubené – kamarádky Alex. Když 
Maggie souhlasí, ani jednoho z nich by 
nenapadlo, jakou past na sebe právě ušili.

Vždy s láskou, Petra Němcová Kočky rády perník, Peter Cave

Návrat do českého pekla, 
Bára Koudelková

Manželská past, Jennifer Probstová
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ROZHOVOR S KARLEM KEKÉŠI

Dobrý den, 
můžeme s Vámi udělat rozhovor pro naše seniory?
Můžete.

Prozradíte nám něco o sobě?
Podle toho, co Vás bude zajímat.

Kolik je Vám let?
V srpnu jsem oslavil své 48. narozeniny.

Čím se živíte?
V současné době se věnuji především koncertování a muzikoterapii, kde hojně využívám 
alikvótně-intuitivního zpěvu.

Alikvotně-intuitivní zpěv – co to je za zpěv?
Je to speciální technika zpěvu, která dokáže svojí vibrací člověka zharmonizovat, změnit 
stav vědomí a navodit v člověku relax a klid. V dnešní době plné stresu a napětí je to velmi 
užitečná záležitost.

Kde jste se to naučil?
Absolvoval jsem v Praze před několika lety speciální kurz, kde nám byl vysvětlen základ 
této techniky, a pak už to bylo na každém z nás. Nezbývalo nám nic jiného než to zkoušet 
a zkoušet. :)

Vy jste studoval zpěv?
Nestudoval, ale mám hudební sluch, takže se většinou obejdu i bez not. Již odmala jsem si 
zpíval. Jak je na Moravě zvykem, tak i nás doma se zpívalo velmi často. Máma mi prozradila, 
že jsem údajně uměl dřív zpívat, než mluvit.

Co rád zpíváte?
Jako správný Moravan lidové písně s vlastním doprovodem na akordeon. Dále swing, písně 
30.–60. let, klasiku, a jak jsem se již dříve zmiňoval, i alikvótně-intuitivní zpěv.

Je pravda, že jste zpíval s orchestrem Václava Hybše?
Ano, zhruba jeden rok. Byla to velká škola. Zhroutily se mi mé naivní představy o showbyz-
nysu! Jak se říká v jednom starém českém přísloví: Není všechno zlato, co se třpytí. :) Nic ne-
musí být tak, jak je nám to prezentováno! To, co nám ukazují v televizi a v bulvárních časo-
pisech, nemusí být vždy pravdivé. Média jsou často jen iluze. Zkreslují, vytrhávají z kontextu 
a mají tendenci překrucovat fakta. Většinou se snaží ukazovat jen senzace. Ve své podstatě 
je to byznys. Jde o sledovanost a peníze.
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Tak raději hrajete a zpíváte seniorům?
Ano. Mám rád lidové písničky, jak jsem již říkal. Mám velikou radost, když babičky a dědečci 
se mnou vydrží zpívat celou hodinu. A po skončení vystoupení chtějí, abych je opět přišel 
navštívit. Těší mě, jak jsou pak celí rozzáření. Je to taková oboustranná terapie zpěvem. :) 
Myslím si, že místo sponzoringu sportovců a podobných akcí by mohli majetnější občané 
přispívat a pomáhat i lidem žijícím v domovech seniorů. Samozřejmě nejen na zábavu a 
kulturní pořady, zkrátka na věci, co jsou pro ně potřeba, protože i oni jednou zestárnou a 
budou na tom podobně!

Na závěr nám vysvětlete, jak se vlastně jmenujete – Kekeši, či Marinov?
Na to se mě lidé často ptají. A já musím k překvapení mnohých říci, že jsem se sice narodil v 
Krnově jako Karel Vrba, ale shodou okolností jsem skončil v kojeneckém ústavu v Novém Ji-
číně. Odtud si mě v mých 3,5 letech osvojili Kekešiovi. Do jejich smrti jsem nevěděl, že jsem 
adoptovaný. Celou dobu mi to tajili. Nejen za to, ale i za ostatní věci, zkrátka za všechno, co 
pro mě udělali, jim oběma děkuji. Příjmení Kekeši mi lidé často komolili jak ve škole, tak i 
na úřadech. Rozhodl jsem se, že si ho jednou vyměním! Do života mi přišla velká láska, tak 
jsem přijal její bulharské příjmení Marinov, a i když láska už nemá trvání, tak příjmení jsem si 
ponechal. Občas se stane, že mě lidé stále oslovují po „staru“, ale já slyším na obě dvě jména. 

Co byste chtěl popřát na závěr našim čtenářům?
Nejdůležitější v životě je radost a pochopení. Proto všem bez rozdílu věku přeji jen a jen ra-
dost ze života, moudrost, pokoru a především zdraví! A jak mi kdysi řekl jeden farář z Jižních 
Čech: Kdo si zpívá, ten se nemusí modlit! A víte proč? Protože, kdo zpívá, ten nezlobí. :)

Děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

Klouzaly v střevíčcích, nohy se jim zacuchávaly do 
prachu. Vzduch byl dusný a volal po dešti. Smály se 
a ručkami a prsty vířily vzduch vyvažujíce tak svůj 
třepotající se běh. Hop. Skok! Volaly jejich kroky 
pěšinou svažující se k moři. Zelená barva vegetace 
tekla po stráních a cesta mizela rozpuštěna v písčité 
pláži. Bude, kdy cesta zmizí plynoucím časem, kte-
rý do ní zbuduje plůtky, ohrady a vilky, ale nyní ne, 
nechme dívky běžet. Zabořily se do vlhkého písku 
a zdravě se smály. Radovaly se sluncem. Moře bylo 
plné ostrovů a ostrůvků, a ony plavaly daleko pře-
daleko, neb byly mladé a nebály se ještě horizontů 
a šumivých vln.

Stoupali vzhůru stezkami. Strmé byly kopce a vý-
hled na moře budil pocit plavit se. Kráčeli po hře-
beni a naráželi na stavení zachumlaná ve stínech 
stromů. Schovávala své střechy mezi koruny a cestu 
k nim ostražitě skrývaly klikatiny. Čím výše byla, tím 
více lidé v nich měli jiných tváří a jiných očí. Muži 
s upocenými čely po dlouhé cestě sundali své sla-
máky a navštívili prostá zákoutí. Mluva byla klidná, 
oťukávala drobnými slůvky hosty. „Tito?“ zašepta-
la ústa, a když oči řekly ne, připilo se rakijí. Dům 
pookřál a hlahol a veselení se probudilo v pestrých 
odstínech. Slova nebrala náhle konce a běhala celá 
rozjařená z úst opálených vrásčitých lidí a vyprávě-
la o náročných pracích na polích s révou a fíky. O 
trzích, které trvají, dokud se vše neprodá.  O sbírá-
ní splavené půdy do košů po příliš silných bouřích, 
které sebraly jídlo ze stolu. O životních zvratech a 
slamácích, které už dávno odvál vítr. Kostelíky svo-
lávají na mši a občas se zpívá dlouho do noci. Zno-
vu se připilo, povídalo a poslouchalo.

Koupající se dívky, vlasy a oči koukající mezi vlna-
mi do dálek. Ztrácely se v té vší modré. Nenarazili 
jste tu na výletní lodě ani rybářské bárky. „Slyšela 
jsem,“ zvolala prvá, „že prý tu jsou žraloci.“ Druhá se 
zasmála zdravým mladým smíchem. „Vždyť je loví-
me!“ a zhoupla se do hlubin, ve kterých schovávaly 
se lodě zkamenělé časem se starodávnými pokla-
dy. Voda se táhla. Ostrovy jim občas zamávaly skrze 
vlny, jinak viděly jen zpěněnou modrou a pomalu 
tmavnoucí oblohu. „Bouřko! Bouře!“ volala krajina 
rozpraskanými rty.

Až prijde bourkaˇ ˇ
Žasly plavajíce vší tou živelností. Vlny a mračna, vše 
hemžilo se a dmulo. Byly už téměř na břehu, když 
na hladinu začaly dopadat první kapky. Přivítaly 
je drobné bílé oblázky a ještě teplý písek. Vhupkly 
mokré do šatů a běžely v skrápění smějíce se.

Zpěv linul se z úst popíjejících. Dům od domku 
propukalo v horách čím dál bujařejší veselí. Zpíva-
ly se balkánské písně a písně o svobodném moři 
a přírodě. O polích a sladkých fících. O životě a o 
smrti. Víno chutnalo a rakije průsvitně čiříkala ve 
večerních světlech. Zde není velkoleposti staveb 
Korintu či paláce Demoklaciánova, zde není ma-
térie, ale lidských duší, které tyčí se nad krajem. A 
zpívala se další sloka a zazněly další nástroje. Žestě 
vířily v společném hudebním zápolení a jako by jim 
příroda chtěla pomoci, přivalila se s žesti bouřkový-
mi. Jako řeka Krka se bouřka rozlila do celého kraje. 
Muži, kteří okusili pohostinnosti těchto krajů, nasa-
dili slamáky a vyrazili do šera. Déšť rozbíjel se o listy. 
Ve svazích, kterými šli, utvářely se drobné, rozverné 
skotačící potůčky. A cesta byla dlouhá.

„Kde jste byli?“ „V horách!“ odpověděli muži. „A kde 
jste byly vy?“ „V moři!“ odpověděly dívky. A muži, 
ještě trochu zmoklí a ublácení od cest, ptali se 
omluvně. „Nebylo vám zde samotným smutno?“ A 
ony se usmály, neb Jugoslávci se po Češkách v jed-
nom kuse otáčejí a tančí s nimi na tu jejich dravou 
hudbu. Byly však rády, že krz hromobití dorazili, neb 
čeští tanečníci jsou ti nejlepší. Jen se osušili, protáhli 
a hned mihotali se ve víru hudby, otáčeli se, zvedali 
ruce vysoko do vzduchu. Všude se pískalo a výska-
lo. Vískalo se ve vlasech a v bocích drželi se taneč-
nice, aby neulétly tím svým hudebním plápoláním. 
Vše bylo jen barevnými šmouhami malíře, poskako-
valo, točilo se, jak čamrda či káča. A všechny veselé 
a opálené tváře je sledovaly v napětí a povzbouze-
ní a tím povzbouzením je roztančovali. Hurá! Volalo 
se. A boty protančily se až na podrážku. Po všem 
tom tanci a všem tom cestování spalo se náramně 
a vzduch svěží deštěm povlával okenními závěsy. A 
oni nechali si zdát sny provoněné nocí.

... pokračování příště.

Na motivy životního příběhu paní Zdeňky Ptákové za 
její spolupráce napsal dobrovolník Dan Wagner.
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TRÉNUJEME PAMĚŤ SE SLÁVKOU

Ke jménům vynálezců a objevitelů přiřaďte vynálezy nebo objevy, které učinili.

VYNÁLEZCI A OBJEVITELÉ

1. Dr. JAN JÁNSKÝ
2. JAN GUTTENBERG
3. ALEXANDR GRAHAM BELL
4. FRANTIŠEK A VÁCLAV VEVERKOVI
5. JAMES WATT
6. THOMAS ALVA EDISON
7. ALEXANDR FLEMING
8. GEORGE STEPHENSON
9. MARIE CURIE-SKLODOWSKÁ
10. RUDOFL DIESEL
11. FRANTIŠEK KŘIŽÍK
12. ALFRED NOBEL
13. ERHARD WEIGEL
14. VIKTOR KAPLAN
15. GRABIEL DANIEL FAHRENHEIT
16. GALILOE GALILEI
17. ALESSANDRO VOLTA
18. DMITRIJ IVANOVIČ MENDĚLEJEV
19. JAROSLAV HEYROVSKÝ
20. DENIS PAPIN

A. TELEFON
B. RUCHADLO
C. PENICILIN
D. KNIHTISK
E. PARNÍ LOKOMOTIVA
F. KREVNÍ SKUPINA
G. PARNÍ STROJ
H. ŽÁROVKA
I. VZNĚTOVÝ MOTOR
J. RADIUM
K. OBLOUKOVÁ LAMPA
L. KYVADLOVÉ HODINY
M. GALVANICKÝ ČLÁNEK
N. PAPINŮV HRNEC
O. POLAROGRAF
P. PERIODICKÁ TABULKA
Q. TURBÍNA
R. DYNAMIT
S. RTUŤOVÝ TEPLOMĚR
T. VÝTAH

připravila Slávka Slivoňová

Správné řešení: 
1 F, 2 D, 3 A, 4 B, 5 G, 6 H, 7 C, 8 E, 9 J, 10 I, 11 K, 12 R, 13 T, 14 Q, 15 S, 16 L, 17 M, 18 P, 19 O, 20 N
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Křesťanské okénko

gnóze a křesťanství

připravila Eva Miňhová
Římskokatolická církev

Často se křesťané, a nejen mladí, ptají na 
otázku převtělování. S křesťanstvím je ta-
ková nauka naprosto neslučitelná.

Hnutí New Age staví na spisech gnostiků, 
slibuje nové poznání duchovních věcí; vy-
bírá si myšlenky z různých náboženství. Po-
čítá se zánikem křesťanství a vznikem no-
vého supernáboženství.

Jak by se dalo shrnout jejich učení? Člověk 
podle této nauky nepotřebuje Krista jako 
vykupitele, spása spočívá v dosažení vě-
domí slastného božství, k němuž se dojde 
pomocí ezoterických technik. Osobní vina 
neexistuje, omyly napraví sám člověk skrze 
osvícení, znovuzrození, má psychologické 
schopnosti a okultismus. Objektivní pravda 
neexistuje. Podle této nauky pravda je cosi, 
co každý sám v sobě vytváří na základě své-
ho božství. Mravné je to, co sám člověk cítí 
jako dobré. Popírání Krista – Ježíše jako vy-
kupitele lidstva, Božího syna, kterého Bůh 
jako stvořitel člověku poslal. Těchto několik 
bodů snad křesťanovi stačí k zaujetí správ-
ného postoje. Proto se rozšířilo tolik zla ve 
světě, zmatků a nenávisti jeden k druhému; 

bez lásky a čistých hodnot té pravé boží 
pravdy, dáváme přednost medu smícha-
nému s jedem. Nebudeme protestovat 
o jejich úsilí o harmonii mezi lidmi, proti 
snaze o záchranu a očistu životního pro-
středí nebo zaměření k obecným duchov-
ním hodnotám. To dělá křesťan na základě 
evangelia, které přijal a které žije.

Je však třeba otevřeně říci, že New Age 
chce křesťanství rozložit zevnitř a zničit ho.

Ale většina těch, kteří přijímají jejich myš-
lenky, to nemyslí zle. Proto je třeba rozlišo-
vat a řídit se zásadou:

„Bludy popírejte, ale 
bloudící milujte.“
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Zářijové rozjímání
Drazí přátelé,

jak ten čas letí, již je tady měsíc září. Děti 
jdou do školy. Dospělí ve většině případů 
ukončili své dovolené, aby se vrátili do 
svého zaměstnání, aby rozvíjeli své akti-
vity v pracovním procesu.

A co my senioři? Určitě i na nás čeká ně-
jaká zajímavá činnost. Ať už je to rehabi-
litace, cvičení, výlety, bohoslužby, krásná 
kniha a další různé aktivity zájmové čin-
nosti.

A co když nemohu vůbec nic dělat? Jistě 
mohu rozdávat úsměv, dobrou náladu, 
klid a pohodu, pomáhat rozvíjet vzájem-
ně krásné a milé prostředí.

Na jednom dalekém poli rostla krásná 
rostlina, které se říkalo sestra Kukuřice. V 
letních měsících, když na ní svítilo slunce, 
vyrostla do výšky a do síly, ale v horkém 
podnebí země vyschla a ztvrdla, takže 
ji bolely nohy. Zeslábla a spotřebovala 
hodně sil jen na to, aby dál rostla. Sest-
ra Dýně si všimla, co se děje, a položila 
se k nohám sestry Kukuřice, aby ochladi-
la zemi, ulehčila své sestře bolesti a při-
vedla do země vláhu, takže nebude tolik 
sesychat. Sestra Kukuřice si ale všimla, že 
teď se sestře Dýni nedostává dostatečné-
ho množství dešťové vody, která padala 
přímo do jejího srdce, a tak naklonila své 
listy tak, aby tu vzácnou vodu nasměro-
vala na sestru Dýni. Ta zase použila své 
drobné ostny k tomu, aby od nich obou 
odehnala hmyz a škůdce. Kousek od nich 
na záhonku žila sestra Fazole. Kukuřici 
posilovala ve větrných dnech.

Ta byla slabá a nedokázala unést ani 
svou vlastní váhu, a tak se vyšplhala 
po mnohem silnější sestře Kukuřici. Na 
oplátku byla schopna vázat ve svých 
kořenech dusík, takže půda byla díky ní 
úrodnější a navíc sestru Kukuřici posilo-
vala ve větrných dnech. A když nadešel 
čas sklizně, každá ze tří sester přinesla 
na stůl svoje vzácné vlastní dary. Sest-
ra Kukuřice poskytla uhlovodany, sestra 
Dýně dala vitamíny ze své dužiny a olej 
ze semínek a sestra Fazole přinesla bíl-
koviny a aminokyseliny. 

A společně tyto tři sestry nám ukázaly, 
jak je důležité a potřebné, aby lidé vzá-
jemně spolupracovali a společně žili ten 
svůj pozemský život. Tak jak nám všem 
lidem přikázal Ježíš Kristus:

Váš jáhen Pavel Urban 

Milujte se navzájem; jak jsem já mi-
loval vás, tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci.

(Mt 22,37 – 39)

(Jan 13,34 – 35)

Miluj svého bližního, jako sám sebe. 

Přeji vám všem hodně zdraví, hodně 
lásky, ale hlavně život Bohu milý!



FOTOGALERIE

14

BESEDA O KÁVĚ

Velkému zájmu a pozornosti se těšila beseda o kávě s baristou panem Eliášem Berky, který nás zasvětil do 
tajů příběhu kávy, jejího pěstování, přípravy a konzumace. Na své si přišly všechny smysly, především čich 
a chuť.

BEACH HELP CUP
V sobotu 5. 9. 2015 nás družstvo Smajlíci, ve složení Adéla a Kuba, reprezentovali na charitativním turnaji 
Beach Help Cup v Braníku. Aktivizační oddělení společně s Mgr. Aničkou Tomčákovou připravilo transpa-
renty a vyrazilo fandit. Tým se sice neumístil v předních příčkách, ale za to jsme vyhráli ve fotosoutěži na 
téma „Přátelství“. Těšíme se na další ročník!

Vítězná fotograie „Přátelství“



FOTOGALERIE

15

OLYMPIÁDA TŘETÍHO VĚKU

Blahopřejeme!

Blahopřejeme sportovnímu družstvu ve složení p. Pulpitová, p. Merhaut, p. Ing. Šnajberk., p. 
Šrytr a p. Werner k úspěchu, kterého dosáhli v I. ročníku Olympiády třetího věku pořádanou 
DS Kobylisy. Celá akce proběhla ve spolupráci s Beach klubem Ládví, kde se sportovní klání 
odehrávalo. Soutěžilo se v disciplínách lukostřelba, kroket, šipky a petangue. Nejenže z 12 
možných medailí jich získali naši borci šest, ale vyhráli i celkovou cenu – putovní pohár.
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SPORTOVNÍ HRY POD KAVČÍ SKÁLOU

8. září 2015 se naše sportovní družstvo zúčastnilo sportovních her v Domově pro seniory 
Pod Kavčí Skálou a vyhrálo nádherné 1. místo! Děkujeme za reprezentaci paní Anně Pulpi-
tové, panu Milanu Merhautovi a panu Stanislavu Šrytrovi.
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V rámci oslav 25. výročí otevření Domova pro seniory Chodov jsme pro širokou veřejnost, 
která žije v okolí Domova, uspořádali Zahradní slavnost. Jednalo se o první akci pro lidi, kte-
ří možná před 25 lety protestovali proti tomu, aby zde vyrostl objekt, ve kterém by senioři 
mohli důstojně žít. Chtěli jsme dostat Domov do povědomí všech, kteří jej vnímají pouze 
jako „Šmoulí dům“. Tento záměr se nám povedl. Důkazem je, že peníze na zajištění celé akce 
jsme získali od sponzorů. Podílely se irmy ExxonMobil Business Support Center Czechia 
s.r.o, Semileas a Hyundai Centrum Valášek.

Program oiciálně zahájila radní HMP Mgr. Ing. Irena Ropková a dále byl představen patron 
DS Otakar Brousek ml. Celý program byl koncipován tak, aby zaujal veřejnost a přilákal 
další potencionální sponzory. Během dopoledne probíhaly soutěže pro děti v netradičních 
sportech, kde si mohly vyzkoušet obtížnosti života s handicapem. Jízda na vozíku, hod do 
koše jen dle sluchu, ruský kuželník se zavázanýma očima atd.

Na hale probíhalo představení  Divadla Bez Pravidel a kouzelníka, které potěšilo malé, mlad-
ší i dříve narozené publikum. Zvláště druhé vystoupení s retro předměty mělo velký úspěch. 
Na hlavní scéně v zahradě se střídali umělci a žánry. Tato scéna přilákala kolem 300 lidí z 
okolí, kteří viděli, že Domov pro seniory není izolovanou institucí, ale otevřenou součástí 
komunity Prahy 11.

Zahradní slavnost
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Zahradní slavnost
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Zahradní slavnost
v obrzech



20

FOTOGALERIE



21

FOTOGALERIE

Doufáme, že si v pohodě a klidu užijeme i příští ročník!
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov
dne 2. 9. 2015

Přítomni: Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Milena Holá, Anna Pulpitová, Marie Krsková, Marta Adám-
ková a Irena Kantorová.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Paní ředitelka přivítala všechny přítomné na jednání.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• paní Adámková sdělila, že jí a paní Miňhové nefunguje pevná telefonní linka, dále se dotázala na 
možnost změny ve vyúčtování depozitního účtu, zda by platba za telefon mohla být vyčíslena samo-
statně;
• paní Dlouhá z oddělení A1 projevila zájem o zřízení pevné telefonní linky;
• pan Rozkošný se dotázal na možnost pořízení klimatizace do DS, v horkém počasí byly v pokojích kli-
entů velmi vysoké teploty, dále připomněl, že koupelny na oddělení B nejsou v dobrém stavu. Dále se 
dotazoval, jak bude organizován přesun imobilních klientů na Zahradní slavnost, která se připravuje 
na 19. 9. 2015.

Vyjádření paní ředitelky
• bude zkontrolováno údržbou a bude provedena oprava; 
• možnost změny ve vyúčtování depozitního účtu bude projednána, a pokud to bude možné, tak se 
provede – bližší informace budou podány na dalším výboru v říjnu;
• možnost zavedení pevné linky na oddělení A se prověří a spočítají se náklady na její zřízení, které by 
si hradila paní Dlouhá – bude řešeno individuálně;
• zřízení klimatizace by bylo velice inančně nákladné, v dohledné době se o tom neuvažuje; 
• o přidělení investičních inančních prostředků na rekonstrukci koupelen pro úsek A a B požádal DS 
zřizovatele na rok 2016; 
• na organizaci Zahradní slavnosti se budou podílet spolu se zaměstnanci i dobrovolníci, tím je zajiště-
no dostatek lidí na pomoc při přesunu klientů po areálu DS. 

Dále informovala o změně v ordinaci praktického lékaře DS, MUDr. Hubáček ukončil svoji činnost a od 
září 2015 má DS nového lékaře MUDr. Ing. Petra Bouzka, který bude ordinovat v pondělí odpoledne a 
ve středu.
Závěrem připomněla, jak postupovat při hlášení drobných závad na pokojích. Ty se oznámí personálu, 
který závadu napíše do knihy, a údržba poté zajistí opravu.
Mgr. Tomčáková upozornila na skutečnost, že klienti nemají dávat inanční hotovost personálu (pečo-
vatelům, zdravotním sestrám), s penězi mohou manipulovat pouze sociální a aktivizační pracovníci. 
Vše v DS jde většinou hradit z depozitního účtu – pedikúra, kadeřnice, bufet a nově i cukrárna.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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František Stach
Eva Čížková

Hana Vozková
Miroslav Novák

Marie Nádvorníková

Anežka Slámová
Zdeňka Ptáková
Zdeněk Dobosz

Anna Chládková
Libuše Podvalová

Obchodní centrum Chodov
Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

Otevírací hodiny: Po–Ne, 9:00–21:00
Tel.: 272 173 677

SLUŽBY V OKOLÍ

Autobusové spojení:

197 směr Smíchovské nádraží nebo Na Jelenách

177 směr Chodov

Nachází se v pražské čtvrti Chodov při stejnojmenné stanici metra, mezi ulicemi U Kunra-
tického lesa, Roztylská a dálnicí D1 na Brno. Naleznete zde specializované obchody s 
oblečením, elektrotechnikou, drogerií, šperky; dále je tu lékárna, Albert a jiné obchody s 
potravinami nebo také Česka pojišťovna nebo ČSOB banka.

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je 
udržet si ve stáří přednosti mládí. Johann Wolfgang Goethe
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