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Vážení obyvatelé Domova,

tímto úvodníkem bych ráda vzpomněla na 
30. výročí od pádu komunismu v bývalém 
Československu, tedy v naší republice. 

Moje vzpomínky na listopad 1989 jsou spo-
jeny s nástupem na střední školu, takže jsem 
právě ta generace, která byla celé dětství for-
movaná totalitním normalizačním režimem, 
ale v rozhodující okamžik došlo ke změně 
a již jsem se svobodně mohla rozhodnout, 
kam chci směřovat svoje vzdělání a profesní 
život, zda chci studovat doma nebo v zahra-
ničí, zda chci pracovat doma nebo v zahrani-
čí atd. Za tuto možnost volby jsem opravdu 
ráda. Moji rodiče a prarodiče totiž neměli 
úplně čistý kádrový profil a asi bych to ne-
měla vše tak úplně jednoduché. Ano, jsem 
to dítě, které doma poslouchalo: „Tohle ale 
nikomu neříkej, to si říkáme jen doma…“

Nechci vzpomínat na tento přelomový rok 
1989, ale spíše se zamyslet nad tím, co se       
s naší společností děje v současnosti. My-
slím si, že 30 let je doba, kdy bychom měli 
hodnotit, zda bylo dosaženo toho, co jsme 
jako společnost nebo jednotlivec chtěli, jest-
li jsme se vypořádali s minulostí dostatečně    
a pravdivě, jestli jsme na té cestě ke svobodě 
neuhýbali více, než bylo třeba, a nezavírali 
oči více, než bylo třeba. 

Já osobně mohu říci, že je pro mě velmi zará-
žející, že se k historii posledních 40 let, tedy 
k historii komunistické totality a nesvobody, 
většina společnosti nevyjadřuje nebo ji shr-
nuje zábavnými příběhy z doby normaliza-
ce. Jako národ bychom neměli zapomínat 
na naše elity, které pokud přežily druhou 
světovou válku, tak „skončily v lepším přípa-
dě v komunistických lágrech“.

Jsem proto ráda za fungování institucí, jako 
jsou Ústav pro studium totalitních režimů       
a Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu, a že existuje nadace Post Bellum 
– Pamět národa, která zaznamenává příběhy 
pamětníků, a to především těch, kteří zažili 
nebo byli svědci perzekucí 20. století nebo 
se přímo účastnili zlomových událostí v naší 
zemi v minulém století. 

Zamyslet se nad tím, co se děje v naší spo-
lečnosti v současnosti, není na pár řádek                  
v úvodníku, ale na „několikahodinovou dis-
kuzi“. Mým cílem v takových debatách totiž 
není někoho přesvědčit v názorech na svoji 
stranu, ale spíše diskutovat, polemizovat… 
takže závěrem použiji část textu z Manifestu, 
který zformulovaly osobnosti našeho kultur-
ního a společenského života a které se sdru-
žují právě kolem Paměti národa. Manifest na-
jdete v celém znění na následující straně.

„Chceme-li žít ve svobodě, radosti a pocti-
vosti, musíme je okolo sebe pěstovat – doma, 
mezi přáteli, ve svém městě či vesnici i v po-
litice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta          
k těm, kteří se o ni v minulosti zasadili. Sláva 
svobodě! Sláva všem svobodným lidem dob-
ré vůle!“

Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka Domova pro seniory Chodov
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30 let svobody 
Svoboda. Co to slovo znamená? Jaký 
má dnes obsah? Jedno slovo, které pro 
mnoho lidí nabylo konkrétního význa-
mu ve smyslu svobody slova, pohybu     
a volby, až po dlouhých letech nadvlády 
totalitních režimů v listopadu roku 1989. 

Je tomu třicet let, kdy se v celém vý-
chodním bloku začaly rozpadat komu-
nistické režimy. Společnou cestu k de-
mokracii zahájilo několik tisíc studentů, 
kteří si připomínali dramatické události 
z roku 1939. 

Na Mezinárodní den studenstva se            
v Praze 17. listopadu vydal studentský 
průvod z Albertova. A neplánovaně do-
šel až na Národní třídu, kdy se vzpomín-
ková demonstrace změnila ve vzpouru 
proti dosavadnímu režimu. Tvrdý zá-
sah tehdejších bezpečnostních složek 
pozvedl celou společnost, a začala Sa-
metová revoluce. Vedení Komunistické 
strany Československa odstoupilo o pět 
dní později a ještě téhož roku se prezi-
dentem stal Václav Havel. 

„Vítala jsem každou svobodu. I v roce 89 
jsem byla v centru a na Letné. Pamatuji 
si tu tlačenici, ale i obrovskou solidaritu 
mezi lidmi. Když se na tribuně objevil 
Václav Havel, dav nezačal skandovat, 
ale jednohlasně zpívat hymnu. V ty dny 
jsme se seznámili s emigrantem, který 
přijel, aby byl „u toho“. Prováděli jsme 
ho Prahou a na Karlově mostě se zasta-
vil, podíval na Hrad a plakal.“ 
Pamětnice DS Chodov, nar. 1922

„Byl listopad a mě nenapadlo nic jiného, 
jak být v ty dny užitečný, než zajišťovat 
čaj. Jen tak, zdarma. Byl jsem u převratu, 
sám zmrzlý, a tak jsem lidem naléval čaj 
do kelímků.“ 
Pamětník DS Chodov, nar. 1946
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Dobrý den,

jmenuji se Veronika Raková a v Domově 
pro seniory pracuji od října jako sociální 
pracovnice. 

Pocházím z Králova Dvora, který se na-
chází u Berouna. Zde jsem žila 24 let. 
Nyní bydlím se svým přítelem ve Štěcho-
vicích. 

Od mala miluji sport různého typu a i se 
na sport ráda dívám v televizi či přímo 
na stadionu. Nejraději se dívám na ho-
kej, tenis, atletiku a jakékoli zimní sporty. 

V dětství jsem se aktivně věnovala fot-
balu, basketbalu, hokeji a florbalu. Vy-
střídala jsem různé sporty, ale florbal mě 
baví a stále jej aktivně provozuji dodnes. 

Dále ráda čtu knihy nebo skládám 
puzzle, ale moc na to nemám čas, jelikož 
přítel také sportuje, tak jsme stále někde 
na tréninzích či zápasech.

Co se mi strašně líbí, tak jsou adrenalino-
vé zážitky. Jízda na horské dráze či jiné 
velké atrakce v zábavních parcích jsou 
něco senzačního, mým největším snem 
v této oblasti je skok padákem.

Z ročních období mám nejvíce ráda 
zimu a sníh, samozřejmě ne v Praze. 
Mám ráda, když na horách svítí slu-
níčko, všechno kolem je bíle zasypané 
sněhem a mrzne. Procházky v tomto 
počasí mám nejraději. 

Vystudovala jsem střední školu mana-
žerské akademie v Berouně a poté jsem 
vystudovala Vyšší odbornou školu so-
ciálně právní v Praze. Po dostudování 
jsem si našla práci v Domově seniorů 
Rudná a nyní zde u vás v Domově. 

Přeji Vám krásné prožití podzimních 
dnů.

Veronika Raková
sociální pracovnice

NOVÉ TVÁŘE DOMOVA
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Dobrý den milé čtenářky a milí čtenáři,

již od července se s některými z Vás pra-
videlně potkávám na aktivitách nebo 
alespoň na chodbách Domova. Dovolte 
mi tedy, abych se Vám představila něko-
lika řádky. Jmenuji se Lucie Turnovská        
a do Domova jsem nastoupila na pozici 
aktivizační pracovnice.

Pocházím z východních Čech, z maleb-
ného městečka Hradec Králové, kde jsem 
prožila svoje dětství i dospívání. Jako 
dítě jsem jezdívala s rodiči a starším bra-
trem objevovat krásy naší rodné země 
a toulavé botičky mě tedy doprovází již 
od dětství.  V Hradci Králové jsem prošla 
jak střední školou, tak později Univerzi-
tou Hradec Králové, kde jsem studovala 
bakalářský obor sociální práce. V rámci 
studia jsem sbírala zkušenosti školními 
praxemi, brigádami i jako dobrovolník. 
Mé aktivity se zaměřovaly na práci s dět-
mi a osobami se zdravotním postižením.

Během studia na vysoké škole jsem vyu-
žila studijní program ERASMUS a odjela 
studovat na jeden semestr do Portugal-
ska, kde jsem se naučila především zpo-
malit a užívat radosti života. Tam však 
moje cesta nekončila, po příjezdu do 
Čech jsem úspěšně absolvovala závěreč-
né zkoušky a začala jsem se připravovat 
na cestu do Austrálie, kde jsem strávila 
několik měsíců studiem angličtiny, po-
znáváním různých kultur z celého světa.  
Angličtinu jsem si určitě vylepšila, ale 
především jsem více poznala sama sebe 
a spoustu báječných lidí.  Poté, co jsem 
cestovala a pracovala v zahraničí, jsem se 
rozhodla věnovat se oblasti, kterou jsem 
vystudovala, a v té se zdokonalovat.

A jak vnímám pozici aktivizační pracov-
nice? Jako všestrannou kreativní čin-
nost, prostor pro rozvoj jak po profesní 
stránce, tak po osobní.  Stala jsem se 
součástí týmu, který mě poměrně rychle 
přijal a od kterého se snažím čerpat in-
spiraci a zkušenosti. Věřím, že i já budu 
moci uplatnit své dosavadní dovednosti 
a přispět tak k fungování týmu.  

Aktivity se snažím sestavovat tak, aby 
vás především bavily, něčím obohacova-
ly, byly pro vás přínosem nebo místem, 
kde budete mít možnost popovídat si se 
spolubydlícími, přáteli a strávit tak pří-
jemný čas. Na aktivitách bude vždy pro-
stor pro Vaše přání a potřeby.

Během aktivit a rozhovorů mám mož-
nost vyslechnout příběhy vás obyvatelů 
Domova, které jsou velmi obohacující,    
a zároveň si vážím, že je se mnou sdílíte.

Bc. Lucie Turnovská
aktivizační pracovnice
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Pokud by set top box neobsahoval propo-
jovací kabel, je nutné pořídit kabel SCART 
nebo HDMI dle typu televize. Pokud je tele-
vizor zavěšený na zeď a není pod ním žádná 
polička nebo něco, kam by bylo možné set 
top box umístit, tak je nutné koupit set top 
box s externím čidlem, které se musí vyvést 
a přilepit na hranu televize, aby bylo možné 
set top box ovládat.    

Pokud zjistíte, že máte typ televizoru s pří-
jmem signálu  DVB-T2, není nutné žádný set 
top box kupovat. Případně je možné zakou-
pit nový televizor, který má již příjem signálu 
DVBT-T2, a tím se vyhnout pořizování a in-
stalaci set top boxu.   

Bohužel, z personálních a časových důvodů 
není v našich silách zajistit všem klientům 
kontrolu televizorů a zakoupení zmíněných 
set top boxů.

Zapojení a ladění už bude postupně prová-
dět údržba Domova.  

Pro lepší orientaci je zde
je odkaz na webové 
stránky, kde po zadání 
typu televizorů zjistíte, 
zda je nutné set top box 
kupovat – 
www.dvbt2overeno.cz

AKTUALITY Z DOMOVA 
Co se u nás událo...

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Máte rádi poezii a recitaci? Chcete se zúčast-
nit recitační soutěže v Heřmanově Městci? 
Tamější domov pro seniory vyhlásil na ko-
nec listopadu další ročník recitační soutěže 
„Zámecký šotek“. Kategorie jsou dvě: poezie 
a přednes vlastní tvorby.

Pokud jste odpověděli na všechny otáz-
ky „ano“ – máte zájem – pak se máte mož-
nost přihlásit na aktivizačním oddělení                               
u MgA. Hany Strejčkové, která Vám pomůže 
s výběrem textů, přípravou na vystoupení        
a zodpoví organizační dotazy. 

Senioři z DS Chodov svým přednesem a vý-
běrem básní v minulosti oslovili porotu na-
tolik, že získali mnohá ocenění. 

Máte-li o tuto zkušenost zájem, neváhejte, 
na soutěž pojedeme, pokud se přihlásí as-
poň tři soutěžící. 

TELEVIZORY

Jak jste jistě zaznamenali,  od 27. 11. 2019 do-
jde k přechodu televizního vysílání na nový 
formát DVB-T2. Z tohoto důvodu nebudou 
starší typy televizorů již funkční. Bude tedy 
nutné k těmto televizorům zakoupit set top 
box s příjmem signálu DVB-T2.
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V LISTOPADU SE BUDE KONAT 
26. 11. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY LISTOPAD
11. 11.   Danuše Mohaplová 
13. 11.   Vlasta Opatrná
18. 11.  Václava Stránská
22. 11.  Ing. Miloš Medřický 
22. 11.  Emilia Preusová
24. 11.  Miroslava Friedlová 
24. 11.  Vlasta Nosková
24. 11.  Dagmar Urbanová
26. 11.  Marie Tomášková

1. 11. Miroslav Fokt 
2. 11. Marta Karasová
3. 11. Marie Palečková 
3. 11. Václav Vodešil
6. 11. Karel Jelínek 
6. 11. Květoslava Srkalová 
7. 11. Leopoldina Hajdová 
9. 11. Bohumil Vlasák 
11. 11. Alena Klímová
 

Věra Šimanová
Dagmar Urbanová 

Miloslava Řezníčková 
Móric Bíró 

Miroslava Friedlová 
Doc. RNDr. Zlatěk Maršák, CSc.

Vlasta Nosková 
Květoslava Hanousková 

Rozloučili jsme se

Milada Zelingrová 
Viktorie Benešová 

Oldřich Hájek
Karla Kamenická
Marie Mášková
Jiřina Čapková
Anna Rousková 

18. 11. Den poezie
Otevřete oči! A nasyťte duši.
Den poezie 30 let po Sametu.

Den poezie v Domově pro seniory Chodov zavede diváky a posluchače do první poloviny    
20. století. Pootevřeme knihy lyriků, mistrů slova a obrazů a začteme se i do tvorby seniorů. 
Program je koncipován pro aktivizaci všech smyslů. Cílem je nasytit sluch a duši poslechem, 
nos vůněmi, díky nimž se vyjeví zapadlé vzpomínky, oči pohledem na film, fotografii a tahy 
tuší i křídou, chutě podzimním čajem. Dotkneme se poezie, historie a vlastních životních 
cest.

Pořad nabídne čtení, zpěv a hudbu, filmové ukázky, výtvarně zpracovanou poezii a počítá se 
vstupy diváků. Profesionální umělci vystoupí v Domově pro seniory bez nároku na honorář. 
Akce je zdarma. 18. listopadu v 15 hodin v divadelním sále. 

DEN POEZIE



KULTURNÍ PROGRAM

2. 11. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR
Divadelní představení

Karel Čapek – Ze života hmyzu

6. 11. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Hudební vystoupení 
Alexander Shonert

13. 11. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Beseda o Bílých Karpatech 
s cestovatelem p. Rosendorfem 

18. 11. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Den poezie

26. 11. 2019 / 14:00
hala

Oslava narozenin 
listopadových oslavenců

27. 11. 2019 / 15:00
hala

Vánoce s operou 
a rozsvěcení stromečku 

listopad

Bohoslužby v kapli se v listopadu budou konat každý čtvrtek. 
Podrobný harmonogram naleznete na nástěnce u kaple.
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Mluvidla jsou tvořena svaly, které při nečinnosti ochabují. Proto je vhodné je trénovat. Stej-
nou péči je dobré věnovat i hlasivkovým vazům. Nejpřirozenější formou tréninku je hlasi-
tá řeč. Nejlépe se samozřejmě povídá s někým, ale když zrovna není příležitost, tak klidně 
samostatně. Lze si hlasitě říkat třeba automatické řady – dny v týdnu, měsíce v roce, sudá            
a lichá čísla, vyjmenovaná slova nebo básničky. Písničky s melodií jsou úplně nejlepší, a na-
víc potěší personál. Kondici mluvidel prospívá i důkladné kousání a žvýkání stravy.

Klientům, kteří ztratili schopnost mluvené řeči, se snažíme najít pro ně přijatelný způsob 
komunikace alternativní (fotografie, piktogramy, tabulky s písmeny nebo gesta).

Chcete-li se svými blízkými trénovat výslovnost čtením, jsou k zapůjčení Jazykolamové baj-
ky pro dospělé aneb Nikdy není pozdě hezky vyslovovat.

LOGOPEDIE

V této „minirubrice“ se budeme věnovat zájmům našich klientů. Paní Milena Holá se aktivně 
věnuje výtvarnému umění, vyšívání, pletení… Také maluje krásné ubrusy. Má ale také moc 
ráda knihy a velmi často čte.

CO MĚ BAVÍ

Obyvatelům a jejich rodinným příslušníkům je v DS Cho-
dov k dispozici logopedka PhDr. Renata Škaloudová, a to 
jak terapeuticky, tak konzultačně. Schůzku si můžete do-
mluvit buďto přímo v kanceláři č. 16 (vedle cukrárny), nebo 
v úseku ART. Ke spolupráci jste srdečně zváni.

Logopedie má širší záběr než tdnku a tdavičku u pětiletých 
dětí. Dobrá výslovnost je totiž jen jednou součástí řečového 
projevu. Dalšími jsou porozumění, slovní zásoba a její výbav-
nost, umění sestavit gramaticky správnou větu, srozumitelně 
vyjádřit zamýšlený obsah sdělení a dodržovat princip rozhovo-
ru. U dětí se cílenému nácviku těchto dovedností říká řečová 
výchova, u lidí v pokročilejším věku můžeme tento proces na-
zývat řečovou záchovou. Ta je náplní individuálních i skupino-
vých terapií v domovech seniorů.
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O naší trase…

Navštívili jsme: Peking – Zakázané město – Náměstí Tian 
Anmen – Pekingská Kachyna – Dlouhá zeď – Chrám nebes –
Letní palác – Dračí čluny – Lůžkový vlak – XI´AN – Hliněná 
armáda – Pagoda Malé divoké husy – Velká mešita – 
Večerní muslimská čtvrť 

Z cestovních zápisků…

V říjnu roku 2007 jsme se vydali do Asie. 

V úterý 16. 10. jsme přistáli v Pekingu. Ze vzduchu vypadal jako skládačka domina. Ve středu 
jsme vyjeli na výlet na Čínskou zeď. Z tehdejšího zápisu: „Tak teď si tady sedím na schodech na 
zdi až nahoře. Sluníčko proráží opar, další věže jsou jen v konturách. Třeba se to probere, ale 
celých těch skoro 10 000 km určitě neuvidíme. Cestou jsme jeli kolem budovaného olympij-
ského stadionu. Všechno ve famózním stylu. Staré čínské město bourají a snaží se jej obnovit 
ve stejném stylu. Dálnice, nadjezdy, podjezdy, rychlovlak. A zcela nová silnice pokračuje do 
podhůří hor, vše upravené. Lidé tu uklízí košťaty a na obličeji mají ochranné roušky.“

Cestování je oblíbené a  vděčné téma rozhovorů. Tentokrát MgA. Hana Strejčková za-
znamenala vzpomínky klientky na cestu do Číny. Také pak vybrala několik zajímavostí 
o této zajímavé zemi.

Čína
VAŠE PŘÍSPĚVKY

„Čína 
je zkrátka

opravdu 
neuvěřitelná
a krásná!“
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Také jsme navštívili náměstí Nebeského klidu: „Právě se zde koná sjezd Komunistické strany 
Číny s kompletní výzdobou ke sjezdu. Stovky policajtů. A tisíce květin – k olympiádě květinové 
figurky sportovců, drak, Čínská zeď i pavilonky.“

Zakázané město má napříč od jedné brány ke druhé alespoň 2 km. Spousta budov, klenotni-
ce, muzea, obydlí císařovny… „Lidí plno, ale zase ne tolik, aby to zaplnili. Skupiny, i stařečků ve 
stejných kšiltovkách, červených, bílých, modrých košilích, v jednotných sportovních oblecích. 

Schůzku máme po odpočinku v zelené zahradní části a za mostem přes řeku ještě máme mož-
nost vylézt na umělý pahorek s altány. Zůstaly jsme s kamarádkou raději dole mezi chryzan-
témami. V tom nás někdo oslovil: ‚Můžeme si vás natočit?‘ Asi jsme pro ně vypadaly exoticky,          
a tak jsme se s pěti děvčaty vyfotily. Večer jsme pak s celou skupinou ochutnali v restauraci 
čínskou kachnu. Na otáčivou desku nám přinášeli dobroty – kuře kung pao, fazolky, zeleninu, 
hovězí maso po čínsku, rýži, pak teprve placky a kachnu, sójovou omáčku… kachna se balí do 
balíčku do placek, namočených do omáčky. Naštěstí všichni umíme jíst tyčkami.“ 

Náš další cíl byla prohlídka Nebeského chrámu. Císařové se sem chodili modlit za dobrou úro-
du. Je to celý areál v zahradě se stoletými tisy. Slavnosti nebe se konaly dvakrát za rok. V chrá-
mu se podávaly obětiny (celý býk) a směla sem jen vznešená císařská rodina. „Procházíme pod-
loubím, kde na zábradlí Číňané hrají karty. Kousek dál se tančí. Hraje muzika. Správná čínská 
atmosféra. Další nazdobené brány a střechy, stoupáme po schodech do nebe. Nahlížíme do 
chrámu – křeslo, schody, obětní oltář. Je krásný sluneční den. Spolu se stovkami lidí prochází-
me velikánským náměstím, širokou promenádou lemovanou lucernami, které jednak mohou 
svítit, ale teď hrají. Cesta nás vede na vyvýšeninu, kde je soustředěna energie, kterou tu může-
me načerpat. Kámen, na který si každý stoupá, je oltář. 

Ve čtvrtek jsme se vydali směrem k parku oddechu. Za 10  ‚junáků‘, jak říká kamarádka čínským 
penězům, jsme pronikli bambusovou stezkou kolem jezírka s děravými vápencovými skalami 
a čínskými altánky až do míst, kde u brány střežené dvěma lvy už tančila skupinka asi 14 lidí. 
Jinde manželka masírovala svému dědouškovi holou hlavu. 

Kousek dál si čtyři Číňanky masírovaly záda, všechny 
měly červené bundy. Krásně se vyjímaly na pozadí 
jezera. Vzadu hory, park fantasticky upravený. Vpře-
du stěna s mozaikovými reliéfy. Lidé tu odpočívají na 
všechny způsoby, malují kaligrafii, počítají, bubnují, 
hrají na kytary, píšťalky.“

V pátek 19. 10. jsme se vlakem dobrali XI´AN a zhruba 
80 km od něj je legendární hliněná Terakotová ar-
máda. „Máme na to 3 a půl hodiny. Cesta parkem. Tři 
komplexy, výstavní muzeum a panoramatické kino. 
Sál s vojáky je velkolepý. Potkáváme se hned zkraje    
s Čechem, který se vrací z Austrálie. Vojáků jsou tu asi 
2 tisíce, vyrábělo je asi 80 000 lidí. Jedna hala je ještě 
nedodělaná. Všude je čisto, pořád se tu uklízí…“
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Z encyklopedie

Čína, celým názvem Čínská lidová republika, je stát ležící ve východní Asii. S 1,4 miliarda-
mi obyvatel je Čína nejlidnatější zemí světa, rozloha 9,6 milionu km² ji činí čtvrtým největším 
státem. Díky své rychle rostoucí ekonomice a vojenské síle a s tím spojenému vzrůstajícímu 
vlivu ve světě se Čína stala novou supervelmocí. Země je od roku 1949 vedena Komunistickou 
stranou Číny.

Peking, hlavní město, se rozprostírá podél neviditelné severojižní osy, která tvoří zároveň páteř 
města. Tvoří ji Chrám nebes na jihu, dále náměstí Tian'anmen, Zakázané město a park Jingshan, 
a Bubnová a Zvonová věž na severu. 

Zakázané město bylo sídlem císařů od 15. století, kdy jej císař Jung-le nechal postavit. Většina 
dochovaných budov však pochází až z 18. století. Reprezentovalo vzdáleného a nedotknutel-
ného císaře. Od ostatních částí města bylo odděleno mohutnými příkopy a hradbami. Směl se 
tu zdržovat jen císař s doprovodem, ostatním smrtelníkům sem byl vstup pod hrozbou smrti 
přísně zakázán po dobu pěti set let. Město bylo domovem 24 císařů dvou dynastií – Ming             
a Čching.

Na stavbu bylo povoláno roku 1406 milión dělníků císařem Jung-le. Náklady byly nesmírné. 
Stavba města byla dokončena roku 1420. Město má čtvercový půdorys a za jeho 12,5 m vy-
sokými zdmi není jediná budova, jak bylo zvykem na západě, ale soubor vícero síní, paláců               
a chrámů propojených průchody a chodbami. Podle legendy je v komplexu 9999 místností.

Vzhledem k tomu, že město bylo postaveno ze dřeva, mu neustále hrozil požár. V 17. století 
jej zapálili Mandžuové, kteří pak založili dynastii Čching. Poté jej vyplenili Japonci, a stejně 
se zachoval i Kuomintang – čínští nacionalisté, kteří v roce 1949 uprchli na Tchaj-wan. Během 
opojení kulturní revolucí pak byl celý komplex málem rozmetán.

Jelikož tradiční čínská architektura pracuje spíše s horizontálními než vertikálními liniemi, bu-
dovy Zakázaného města jsou sice nevysoké, ale prostor kolem nich doslova bere dech.

Jižně od Zakázaného města leží náměstí Nebeského klidu (Tian'anmen Guangchang), na 
němž v roce 1949 čínský vládce a diktátor Mao Ce-tung vyhlásil Čínskou lidovou republiku.

Na severní straně jej uzavírá brána Nebeského klidu (Tian'anmen), na níž je umístěn portrét 
Mao Ce-tunga. U prostřed náměstí stojí Památník lidových hrdinů z roku 1958, v jižní polovi-
ně pak Mao Ce-tungovo mauzoleum dokončené v roce 1977. 

Na jižním okraji stojí brána Správného světla (Zhengyangmen), jinak také Přední brána (Qi-
anmen), a Šípová věž (Jian Lou), které byly kdysi propojeny okrouhlou hradbou. Západní stra-
ně vévodí Velká síň lidu (Renmin Dahui Tang) neboli čínský parlament. Na východě pak stojí 
Čínské národní muzeum. 

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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Nachází se zde několik staveb – Kruhový oltář (Yuanqiu Tan), Síň Císařské krypty nebes 
(Huangqiong Yu), Síň Zdrženlivosti (Zhai Gong), Kancelář Božské hudby (Shenyue Shu), ale 
tou nejznámější je Síň Modliteb za dobrou úrodu. 

Je to 38 m vysoká třípatrová kruhová stavba s modrou střechou, korunovaná zlacenou kulo-
vou makovicí; skvost tradiční staré čínské architektury. Čtyři hlavní pilíře znázorňují čtyři roční 
období a dvě řady po 12 sloupech znázorňují měsíce a rozdělení dne do dvouhodinových 
jednotek.

Je také místem konání nejvýznamnějších náboženských slavností. Sloužila, což vyplývá už ze 
jména, k uctívání nebes. Od roku 1918 je přístupná veřejnosti.

Velká čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. Dnešní podoba 
zdi byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. do začátku 17. století. Jejím účelem 
bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná opevnění proti vpádům kočovných 
kmenů byla však budována již v dávnějších dobách.

    Zeď se táhne v délce cca 2004 km (se všemi odbočkami 8758,8 km), východní počátek má           
v Šan-chaj-kuan při Pochajském zálivu v provincii Che-pej na hranicích vlastní Číny a Mandžus-
ka a končí daleko na západě u Ťia-jü-kuan v provincii Kan-su na pokraji pouště Gobi, v místech, 
kudy přes roztroušené oázy kdysi pokračovala západním směrem Hedvábná stezka. 

Nutno zdůraznit, že zeď v některých úsecích probíhá v několika liniích a vytváří odbočky (za-
počteno do celkové délky), na jiných místech je naopak přerušena. 

V roce 2009 čínské úřady ohlásily, že byly nalezeny dosud neznámé zbytky čínské zdi. Celková 
délka zdi dnes tedy činí 8851 km.

Na jih od náměstí Tian'anmen se nachází Chrám nebes (Tian Tan), který se rozprostírá upro-
střed rozlehlého parku. Jeho severní část je polokruhovitá na počest nebes, zatímco ta jižní je 
čtvercová na počest země. S výstavbou se započalo roku 1406 a trvala 14 let.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o  jazyk český a  li-
teraturu, o  hraní se slovíčky a  trénování paměti. Nyní je páteční aktivita rozdělena na 
2 × 30 minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli zájemci přijít pohrát s jazykem 
českým. Ale! Zájemci mohou setrvat i nepřetržitě od 9:30 do 10:45. Na programu jsou literární 
hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“, cvičení pro 
trénink paměti a  pro radost. Jazyk český je pro nás nádhernou a  nevyčerpatelnou studnicí 
inspirace ke hrám, psaní – vlastní tvorbě –, k poslechu a procvičení paměti. 

Aktivita se koná v pátek dopoledne v knihovně a je vhodná pro každého. A možné je přijít jen 
na chvilku! Hru se slovy vede v naší knihovně MgA. Hana Strejčková.

Hra se slovy se v roce 2018 a 2019 umístila v literární soutěži „O Zlatý klíč“. Tuto soutěž pořá-
dá Městská část Praha 11.  

HRA SE SLOVY

Písmenem D začíná každý řádek…
taková byla naše výzva. A vznikla báseň na D 
s názvem „Doufáme, doletíme“. 

D… Doufáme, doletíme

Do mraků vletělo letadlo,
David se díval z okénka,
Daniel se bál, aby nespadlo,
dole čekala studentka Alenka. 

Duněly motory a v dálce zuřila bouřka,
do přistání chyběla hodina, 
David si říkal, že je to odolnosti zkouška.
Doma netrpělivě čekala rodina. 

Doufali ve šťastné přistání,
dva piloti křečovitě drželi knipl,
David s Danielem se těšili na rodinné shledání, 
do toho jeden motor ztichl. 

Dokud je stroj ve vzduchu a
druhý motor pracuje,
Daniel a David neklesají na duchu,
dosud existuje naděje. 

Dramatický let vrcholí,
David modlitbu drmolí,
dopadli náhle, ale šťastně do polí,
dobří piloti dokážou cokoli. 
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Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. 
Správné odpovědi najdete v kalendáři. Rébus pro 

Vás připravila naše logopedka Renata.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Pondělí nebo pátek, vždycky má někdo ...

1.10.
Kdy nastal mortis rigor?
ptá se detektiv …

2.10.
Do daleké Bolívie
vydala se …

3.10.
Jednu svoji botu myl
od psí smůly …

4.10.
Jestlipak mi vrátí šek
starý lichvář …

5.10.
Do teplého pelíška
zalezla si …

6.10.
Hroudu másla na nůž
s chutí nabral …

7.10.
To je děsná pustina,
rozhlíží se …

8.10.
Jako by to bylo včera,
vzpomíná na svatbu …

9.10.
Baterii EFAN
dal si dobít …

10.10.
Jedovatého sarina
málem se napila …

11.10.
Do vrcholků And rej:
miluje tě …

12.10.
Jsem prodejce parcel,
představil se …

13.10.
Zas má další štěňata
chovatelka …

14.10.
Auto koupil pantáta,
teď ho řídí …

15.10.
Mám svaly jak železa,
zatíná je …

16.10.
Bolero složil Ravel,
opakuje si …

17.10.
Lenošit ať si nezvyká,
varuje snachu …

18.10.
Jak jsi veliká, ukaž!
chlubí se dcerkou …

19.10.
Jak tu kaši míchá Ela?
ptá se učnic …

20.10.
Já si dám smažený hermelín,
objednává si …

21.10.
Neseď jako přibitá!
volá v tanci …

22.10.
Vaření je moje slabina,
nerada přiznává …

23.10.
Vždy jen křik a nebo vzdor,
vše si vyřve …

24.10.
Ještě cestou z kina
je dojatá …

25.10.
Takhle se to nelátá,
páře stehy …

26.10.
Vždycky chtěl být klerik
mladý novic …

27.10.
V recepci je bar Lota,
drinky míchá …

28.10.
To máme ale kliku,
že je dneska Den …

29.10.
Za měsíčných chvil vyje
z boudy fenka …

30.10.
Na kraj skály zajde až
nebojácný …

31.10.
Chybí mi jedna opánka,
převrací kufr …

15
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FOTOGALERIE

V přízemí DS Chodov se pro veřejnost otevřela Místní knihovna Praha – Chodov, která do-
nedávna sídlila v blízké Základní škole Donovalská. Slavnostnímu otevření přihlížely desítky 
seniorů a hostů a potěšily se nádhernou interpretací houslového virtuosa Jaroslava Svěcené-
ho. Z řečníků se představila paní ředitelka Kulturního centra Zahrada Iva Molenová, dále za 
Městskou část Praha 11 Mgr. Jan Stárek – radní pro kulturu, sport a volný čas, za DS Chodov 
promluvila a přítomné přivítala ředitelka Mgr. Bc. Ilona Veselá. 

Fotografie: Tereza Jechová

OTEVŘENÍ KNIHOVNY

V Domově se intenzivně věnujeme tvůrčímu psaní. Dalším krásným důkazem o smysluplnosti 
naší činnosti jsou dvě ocenění v literární soutěži Zlatý klíč.

Městská část Praha 11 slavnostně vyhlásila výsledky v pátek 13. 9. 2019 v Malé galerii Cho-
dovské tvrze v rámci Dnů Prahy 11. Desátý ročník literární soutěže „O zlatý klíč“ vyhodnotila 
odborná porota a v kategorii nad 15 let ocenila čestným uznáním autorku Evu Frantálovou za 
její prózu o životě na Jižním Městě. Speciální Cenu poroty pak získala kolektivní tvorba, která 
vznikla v rámci literárně-tvůrčího uskupení seniorů z DS Chodov s názvem Hra se slovy, které 
vede MgA. Hana Strejčková.

Fotografie: Hana Strejčková

ZLATÝ KLÍČ
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FOTOGALERIE

V neděli 29. září se v domově konala módní přehlídka finalistek Miss České republiky 2019. Fi-
nalistky předvedly nádherné, ručně plisované sukně, sportovní oděvy a plavky. Součástí kom-
ponovaného programu byl i tanec, rozhovory, focení a zazpívat přijel Bořek Slezáček.

Přehlídku moderovala úřadující Miss ČR 2018 Iveta Maurerová. Odpoledne bylo opravdu bo-
haté na nezapomenutelné zážitky. Diváci se dokonce v jedné chvíli mohli ptát na vše, co je 
zajímá o zákulisí soutěže a životě modelek.

Přehlídka vnesla do DS Chodov krásu, ale také otázky, v čem vlastně ženská krása tkví. Mno-
hé přítomné dámy i pánové se shodli, že je to nejen vzhled, ale především duše. Sympatické            
a usměvavé finalistky zpestřily čas desítkám seniorů, kteří neskrývali nadšení a obdiv.

Fotografie: Pavla Masopustová

PŘEHLÍDKA FINALISTEK MISS ČR

Hudební vystoupení Karla Šedivého, který do domova již pravidelně dochází, se neslo v duchu 
písní Karla Hašlera. Plný sál ukončil představení velkým potleskem.

Karel Hašler (31. října 1879 Zlíchov – 22. prosince 1941 Mauthausen) byl český písničkář, herec, 
textař, skladatel, spisovatel, scenárista, dramatik a režisér. Rytíř české kultury in memoriam.                                                      

Fotografie: Tereza Jechová

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 3. 10. 2019

Přítomni: Milena Holá, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Milan Merhaut, Stanislav 
Martínek, Marie Krsková.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala přítomné, aby před-
nesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
Pan Martínek měl dotaz, jak bude probíhat přechod na televizní vysílání DVB-T 2.

Vyjádření
Společné televizní antény jsou již v tuto chvíli naladěny na televizní příjem DVB-T2 a je 
možné na toto vysílání naladit televize, ale pouze v případě, že televize umožňuje příjem 
signálu  DVB-T2.

V případě, že to televize neumožňuje, je nutné k televizi dokoupit set top box s příjmem 
DVB-T2 a následně televizi naladit. Pokud set top box neobsahuje propojovací kabel, 
tak  je nutné dokoupit kabel (typu SCART nebo HDMI), kterým se propojí set top box                  
a televize. Set top box má vlastní napájení a v případě, že  v místě není další el. zásuvka, 
tak je nutné ještě dokoupit el. rozdvojku.

Případně je možné koupit nový televizor, který má příjem signálu DVB-T2, a tím je samo-
zřejmě možné vyhnout se pořizování  a instalace set top boxu.

Další informace
Stále probíhá rekonstrukce kanalizace (stoupaček) na domově B, ukončení prací je na-
plánováno na 15. 12. 2019, pokud se termín nestihne, práce budou dokončeny v lednu 
2020. Byla provedena pokládka linolea v nové klubovně (bývalá keramika). Proběhlo vý-
běrové řízení na opravu dřevěných prvků a zábradlí na budově B, práce budou započaty 
ještě v letošním roce a budou probíhat zvenku budovy.

Připomínky ze schránek důvěry
Poděkování za péči na domově A, patro A3, děkují Tomáš a Ivana Pelcovi. 
Poděkování od paní Jonášové pro pana Josefa Kučeru, který provozuje Kavárnu v příze-
mí na hale, citujeme: „je velice vstřícný ke klientům a s  každým mile pohovoří :-)“. 

Děkujeme za pochvaly, ty nás vždy potěší  a předáme je.
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Klienti z domova D, patro D1, žádají, aby se židle po úklidu a aktivitách vracely na své 
místo. 

Upozorníme pracovníky přímé péče, aby na toto nezapomínali.

Paní Rašínová měla připomínku, že hlášení rozhlasu je příliš hlasité a také ruské kužel-
ky, které jsou umístěny v atriu, jsou hlučné. 

Problém s hlasitostí rozhlasu bude řešen individuálně a nad přemístěním kuželníku 
na vhodnější místo se zamyslíme.

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