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Vážení a milí obyvatele našeho domova,

prostřednictvím našeho Chodovačku se 
s Vámi můžu podělit o své dojmy spoje-
né s červencem a skutečně letními dny, 
které k němu patří. 
 
Každý den cestou do práce se nemů-
žu nabažit směsí vůní. Vůní všeho, co 
kvete, vůní plodů a celé letní přírody a 
jejích přírodních parfémů. Nejednou 
se zastavím a saji tu nádheru. Nejradě-
ji bych si ze všeho hned utrhla větvič-
ku do vázy, aby mě její vůně prováděla 
celý den. Přiznávám dobrovolně – jed-
nou jsem to udělala, větviček jasmínů 
tam bylo hodně a nezkazila jsem celko-
vý dojem :). Zkrátka a dobře, i když ten 
čas nesmírně letí a už jsme v druhém 
pololetí – vůbec mi to nevadí, červe-
nec je léto, teplo, slunce a oslnivá zeleň.  

Moc ráda vzpomínám na dětství v letním 
období, které se v mém případě váže k 
nádherné přírodě u „Slovenského moře“ 
–  Zemplínské Šíravy. Když tomu přálo 
počasí, už na konci května jsme se jako 
děti koupali. Stačilo jenom pár teplých 
dní a hned po škole se šlo k vodě. I když 
jsme vydrželi ve vodě jenom chviličku a 
měli jsme modré rty, vůbec to nevadi-
lo – přicházelo dlouho očekávané léto.

Šíravu mám za zahradou a tak jsem 
byla prakticky od května až do září na 
dovolené a prázdninách každý den.
A co červencová záhrada? Nádhera. Ja-
hody, třešně,  čerstvá cibulka, okurky, raj-
čata atd.. Ani jsme to nemyli, hned ze za-
hrady to chutnalo nejlíp. A nebáli jsme se 
ochutnat také plody a květy různých rost-
lin – akátů, kopřiv, šťovík a mnoha dalších. 
Nádhera! Na dětství se podle mě nikdy 
nezapomene, dětství se prožívá celý život.

Pevně doufám, že se naplní ty základní pra-
nostiky, které se k měsíci červenci vážou:
„ Svatá Anna – chladné rosy z rána.“ 
„ Svatá Anna sluncem požehnává.“ nebo: 
„Svatá Anna chléb podává.“ 
Osobně si je pohlídám, a to by bylo, kdyby 
to nevyšlo :).
 
Přeji Vám všem, milí obyvatele, hodně 
zdravíčka a užívejte si celé léto spolu s 
krásnými vzpomínkami na dětství a mládí. 
Těším se na Vás všechny na našem společ-
ném sportovním dni, kde si všichni zasou-
těžíme, budeme fandit, ale hlavně stráví-
me spolu letní odpoledne.

Za milý úsměv a přívětivé slova v našem 
domově Vám děkuje

   Anička Tomčáková

Zemplínská Šírava
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OSLAVA NAROZENIN V ČERVENCI

1. 7. 1923  Ing. Zdeněk Dobosz

2. 7. 1939  Eva Miňhová

3. 7. 1924  Znamenáčková Jaroslava

4. 7. 1929  doc. Ing. Jaroslav Suchánek

5. 7. 1921  Veronika Věrčáková

5. 7. 1928  MUDr. Josef Kulvait

6. 7. 1930   Margita Kadlecová

9. 7. 1925  Jarmila Růžičková

9. 7. 1938  Anastázie Rozkošná

9. 7. 1926  Marie Valášková

9. 7. 1928  Věra Krhovská

9. 7. 1921  Věra Strobachová

10. 7. 1949  Libuše Herglová

13. 7. 1924  Věra Drtilová

13. 7. 1922  Věra Vladyková

17. 7. 1928  Antonín Bechyně

18. 7. 1927  Imrich Hudák

18. 7. 1930  Jarmila Kučerová

20. 7. 1925  Jiřina Votrubová

21. 7. 1945  Věra Mitrová

21.7. 1929  Libuše Ďurčanská

25.7. 1931  Alena Barillová

26.7. 1927  Věra Fischerová

26.7. 1923  Anna Martinková

28.7. 1935  Václav Prokeš

28.7. 1921  Věra Košařová

31.7. 1922  Věra Maletínská

Vítáme nové obyvatele
červen

Miroslav Pacovský
Marta Zavadilová

Marie Demjanenková
Margita Kadlecová

Zdenka Matoušková
Stanislav Bršlica
Milan Melichar

Všem oslavencům 

přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude 
konat v úterý 28. 7. 2015 

od 14 hodin v jídelně.
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Vážení a milí obyvatelé Domova,

v nedávné době proběhl v našem Domově anonymní výzkum Vaší spokojenosti se službami a  
péčí za druhé pololetí roku 2014. Výzkum tradičně probíhal formou dotazníků. Rádi bychom 
se s Vámi podělili o jejich vyhodnocení. 

Dotazníky obdrželo 209 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 86 vyplněných dotazní-
ků. 

Celkem jste odpovídali na 36 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:

1. Zjistili jsme, že 38% z Vás se o našem zařízení dozvědělo od přátel, známých či od   
 rodiny, 15% se o nás dozvědělo od svého lékaře, 14% od pracovníků na úřadě, 8%   
 z internetu, 5% z informačního letáku a 2% z místního tisku.
2. 76% z Vás si myslí, že informace, které jste obdrželi při prvním kontaktu s námi, byly   
 srozumitelné a úplné.
3. V Domově žije 12% z Vás méně než 1 rok, 29% z Vás déle než rok, 23% déle než 3 roky,  
 16% déle než 5 let a 15% déle než 10 let.
4. Kvalitu poskytované služby hodnotí 29% jako výbornou.
5. Poskytovaná péče splňuje u 67% Vaše očekávání.
6. Se zázemím a materiálním vybavením Domova je na výbornou spokojeno 33% z Vás.
7. Podle 50% jsou pracovníci recepce vždy milí a vstřícní, 43% se domnívá, že pracovníci   
 přímé péče působí profesionálním dojmem a 44% si myslí, že personál DS se vždy snaží  
 vyhovět všem Vašim požadavkům.
8. 50% je spokojeno s vlastním pokojem.
9. 40% z Vás si myslí, že strava je vždy čerstvá a kvalitní, 31% souhlasí s tím, že strava je   
           chutná a výživná, 35% považuje stravu za pestrou, rozmanitost výběru ve stravě je 
 podle 38% a 27% z Vás je se stravou nadmíru spokojeno.
10. 83% je informováno o tom, že je v DS praktická lékařka a že sem docházejí také odbor  
 ní lékaři.
11. 37% je na výbornou spokojeno s ošetřovatelskou péčí.
12. Výše ceny za ubytování a stravu je pro 73% přiměřená.
13. S úklidem na pokoji je na výbornou spokojeno 36%.
14.  Kvalitu vyprání a vyžehlení prádla považuje 62% jako výbornou.
15. Obecné jednání zaměstnanců s klienty a jejich přístup a vstřícnost považuje 86% jako   
 vyhovující.
16. 90% z Vás vnímá přístup a vstřícnost pracovníků Domova přímo k Vaší osobě jako vy-  
 hovující.
17. Pro 62% je setkání s vedením organizace 1x ročně dostačující.

Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov 
za II. pololetí roku 2014
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18. 79% z Vás je informováno o tom, že v DS pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a   
 že se jejich jednání může zúčastnit.
19. Zápisy z jednání Výboru obyvatel a Stravovací komise dostává 93%. 
20. Aktuální informace na nástěnkách, webových stránkách nebo v časopisu Chodováček   
 sleduje 65% z Vás.
21. 50% hodnotí společenské a zájmové aktivity jako přínosné a dostačující.
22. O možnosti využívat fakultativní služby je informováno 71%.
23. 83% ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat.
24. 70% z Vás ví, že má svého klíčového pracovníka.
25. Jaký význam má klíčový pracovník, si je vědomo 58% z Vás.
26. 31% hodnotí práci svého klíčového pracovníka jako výbornou.
27. Strach z něčeho v Domově nikdy nepocítilo 73%.
28. O možnosti podat stížnost (i anonymně) do označených schránek v Domově ví 81%.
29. 15% uvádí, že již v DS stížnost podali a byla následně řešena.
30. 65% z Vás má zájem o pokračování časopisu Chodováček.
31. Pravidelně využívá zahradu a atrium DS 36%.
32. 77% se cítí v DS důstojně.
33. Na otázku, co bychom mohli udělat pro zlepšení poskytovaných služeb, jste nejčastěji   
 odpovídali:
 •  zlepšit lékařskou péči; zlepšit úklid v DS; lépe udržovat zahradu; zkvalitnit stravu a   
 zabezpečit správné fungování přívodu teplé vody.
34. Dále jsme Vám dali prostor pro další postřehy a zkušenosti, nejvíce z nich se týkalo:
 •  malého množství personálu a časté střídání pracovníků; lepších oprav v DS a také   
 pochval na kvalitně poskytovanou službu.
35. 71% z Vás by naši službu doporučilo svým přátelům nebo rodině.
36. Na tento dotazník odpovídalo 22% mužů a 55% žen, někteří na otázku neodpověděli. 

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli, a po několika měsících se jistě 
k dalšímu vyhodnocení poskytovaných služeb budete mít možnost vy i Vaši blízcí opět ano-
nymně vyjádřit!                                                

Vedení domova

V Praze dne 18. 06. 2015

Vypracovala: Bc. Lucie Nedobitá, DiS. 
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25 LET SPOLU V JEDNOM DOMĚ
Co nás ještě v rámci oslav čeká?

SPORTOVNÍ HRY
16. 7. 2015 od 14 hod.
Uspořádáme sportovní hry pro klienty a zaměstnance. Těšit se můžete na házení na cíl, rus-
ký kuželník, šipky a hod na kuželky. 

LIDOVÁ ZÁBAVA S OPÉKÁNÍM BUŘTŮ
26. 8. 2015 od 14 hod.
Zavzpomínáme na časy strávené u táboráku za zvuků taneční hudby v podání muzikanta 
Bendy.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
19. 9. 2015 od 10 hod.
Vyvrcholením oslav 25. výročí je slavnost na velké zahradě. Můžete se těšit na kulturní vy-
stoupení, prezentaci neziskových organizací a spřízněných Domovů pro seniory. Pro děti 
jsou nachystány kreativní dílny, BodyArt (malování na obličej), netradiční sportovní hry, 
kouzelnické představení atd. Občerstvení bude zajištěno prostřednictvím stánku s pivem, 
nealkem, buřty, palačinkami a grilovanými pochoutkami a stánky s koláči, dortíky, muiny, 
dezerty, kávou atd.

PROGRAM NA VELKÉ ZAHRADĚ
10:00-10:15   Reprodukovaná hudba
10:15-10:30   Oiciální zahájení s představením nového patrona Domova
10:30-11:30   Hudební vystoupení muzikálové zpěvačky Šárky Markové
11:30-11:45   Artistické vystoupení skupiny Cink cink cirk
12:00-12:40   Hudební vystoupení skupiny Dlouhá noc (známí z ilmu Kobry a užovky)
12:45-13:00   Artistické vystoupení skupiny Cink cink cirk
13:00-13:15   Reprodukovaná hudba
13:15-13:45   Hudební vystoupení skupiny Dlouhá noc
13:45-14:00   Artistické vystoupení skupiny Cink cink cirk
14:00-15:00   Reprodukovaná hudba
15:00-16:00   Hudební vystoupení skupiny LUCIE revival

PROGRAM - KINOSÁL
Celý den promítání prezentace o našem Domově.
14:00-14:20   Vystoupení členů hudebního kroužku DS Chodov
16:30                Interaktivní divadlo RACI
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PROGRAM - HALA, ATRIUM, VÝTVARNÁ DÍLNA
Celý den bude na hale probíhat malování na obličej a ve výtvarné dílně kreativní vyrábění.

10:00-11:30   Netradiční sportovní dopoledne
11:30-12:30   Divadlo Bez Pravidel
                            Kouzelník
13:00-13:50   Divadlo Bez Pravidel
                            Kouzelník
14:00-14:50   Divadlo Bez Pravidel
                            Kouzelník

Dlouhá noc

Lucie revival

cink cink cirk

16. červenec 14:00
Sportovní odpoledne pro klienty a zaměstnance. 

22. července 14:00
Terapie se zvířátky (obří želva, morčata, papoušek) na velké zahradě.

28. července 14:00
Oslava narozenin červencových oslavenců v jídelně.

29. červenec 14:00
Hudební vystoupení Jany Rychterové v kinosále.

5. srpen 9:00
Setkání členů Výborů obyvatel v místnosti č. 25.

6. srpen 9:00
Setkání členů Stravovací komise v jídelně.

KULTURA A AKCE ČERVENEC/SRPEN
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FIREMNÍ DOBROVOLNICKÉ ODPOLEDNE 
S FIRMOU

Dne 20. května 2015 jsem společně s irmou ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. na-
plánovali v pořadí druhý iremní dobrovolnický den. Zúčastnilo se 20 zaměstnanců, rozdělených do 
tří pracovních skupin. Opět bylo potřeba natřít několik laviček a také umýt spoustu oken. Nejvíce 
nám ale šlo o hrubou rekonstrukci starého skleníku vedle bufetu, abychom ho mohli již letos využít 
k pěstování rostlin. Pečlivá příprava celé akce se vyplatila, vše jsme společně udělali a dobrovolníci 
odcházeli spokojení.

Počasí nám tak úplně nepřálo, celý den poprchávalo, takže jsme využili „mokrou variantu“ – natírali jsme 
lavičky na terase u budovy úseku D a ve skleníku na nás také nepršelo. I umývání oken se nakonec podařilo 
- začali jsme od hlavního vchodu, pokračovali přes prosklenou chodbu za keramickou dílnou a skončili v 
hale. Každý věděl, kde je jeho místo. Za úspěšnou organizaci děkujeme paní Michaele Weijer a paní Kate-
řině Krajové z irmy ExxonMobil. Velkou zásluhu na hladkém průběhu odpoledne měla také naše údržba, 
jmenovitě pan Václav Havlík, který nakoupil a operativně přinášel štětky, stěrky na okna, teleskopické tyče, 
vodou ředitelné barvy, kyblíky na vodu a další nezbytné maličkosti. Jedno velké děkuji, ale patří všem, kteří 
se tohoto odpoledne účastnili.
„Celkově jsme si to moc užili a věřím, že naše vedení celou akci vyhodnotí také pozitivně a umožní nám 
v podobných činnostech pokračovat.“ napsala nám den poté paní Krajová z ExxonMobil. My jsme si zase 
pochvalovali, že práce, na kterých jsme byli předem domluveni a které byly všechny beze zbytku provede-
ny, přesně pokryly naší poptávku. Na mytí oken v přízemí nemáme smlouvu s úklidovou irmou, která by 
navíc nebyla nijak levná. Důkladný úklid skleníku a malování laviček zase při běžném provozu nestíháme. 
Těšíme se, jaký další potenciál iremního dobrovolnictví ještě do budoucna objevíme. Bylo by zajímavé ho 
ještě více propojit s posláním našeho Domova, tak aby všichni zúčastnění cítili, že svou prací prospívají ke 
zkvalitnění podmínek života seniorů v DS Chodov.

Za celý Domov irmě Exxonmobil 

velmi děkujeme!
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NABÍDKA NAŠÍ KNIHOVNY

připravila Milena Holá, oddělení B1

Ošklivá vévodkyně Markéta 
Pyskatá

(Kathleen E. Woodiwiss)

Růže pro císařovu 
milenku

(Anna Březinová)

Bosorka Alžběta Báthoryová, 
Čachtická paní

(J. J. Dufack)

Historický román sleduje drama-
tické osudy a marné úsilí Markéty 
o povznesení země a o kus osob-
ního štěstí. Kniha čerpá i z českých 
dějin. Dozvídáme se o Karlu IV. 
a zvláště o Janu Lucemburském.

Rakouská císařovna Sissi je ve svém 
manželství velmi nešťastna. Její ro-
mantická povaha je vzdálená pedant-
skému císaři, který se cítí být prvním 
úředníkem ve své říši. Sissi si všimla, 
že císař ale může nechat oči na he-
rečce vídeňského Burgtheatru Kate-
řině Schrattové. Sissi tajně objedná 
její portrét a zařídí, aby císař přišel 
do ateliéru, když herečka Schratto-
vá bude sedět modelem. Tajně dou-
fá, že se do ní císař zamiluje a Sissi 
bude mít čas na své toulky Evropou.

Zajímá vás osud této zvrhlé ženy, 
krásné hraběnky, která se, aby si 
zachovala krásu, koupe v krvi mla-
dých žen? V této knize se dozvíte její 
osud.

Císařovna Alžběta a její muži 
(Sigrid-Maria Größing)

Dozvíte se o mužích, kteří pro-
šli Alžbětiným životem. O je-
jím muži a synovi, otci Maxo-
vi Bavorském, králi Ludvíku II., 
Bavorském, anglickém šlechtici Mi-
dletonu, hraběti Andrássy a dalších.

Prosíme klienty, aby vrácené knihy NEZAKLÁDALI do polic. 
Paní Holá založí knihy sama tak, jak patří. Děkujeme.
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MistrJan Hus
Letos si celý svět připomíná 600leté výročí upálení Mistra Jana Husa. Spisy Husovy jsou 
v registru Paměti světa UNESCO. Stalo se to v roce 2007, čímž tato světová instituce dala 
najevo, že se Husovo dílo stalo nedílnou součástí světového kulturního dědictví.

Mistr Jan Hus se narodil v Husin-
ci u Prachatic asi v r. 1370. Od r. 
1390 studoval na pražské univer-
zitě, r. 1393 získal hodnost baka-
láře a v r. 1396 mu byl propůjčen 
titul mistra svobodných umění. V 
r. 1398 se stal univerzitním profe-
sorem. V r. 1401 byl zvolen děka-
nem ilozoické fakulty a později 
i rektorem univerzity. Jako rektor 
se postavil za větší podíl Čechů 
na řízení univerzity. V r. 1400 byl 
vysvěcen na kněze. Začal kázat 
v kostele sv. Michaela v Praze a 
od března 1402 kázal v Betlém-
ské kapli. Ve svých kázáních se 
držel biblického učení. Zdůraz-
ňoval zejména potřebu vrátit se 
k základním myšlenkám Kristo-
vým, jako jsou láska k bližnímu, 
skromnost a pokora. Zejména 
kritizoval tehdejší rozmařilost 
některých kněží a některých cír-
kevních hodnostářů. Kriticky se 
stavěl k zavádění tzv. odpustků, 
tj. vykupování trestních nemo-
rálních činů peněžními úplatky. 
Z těch důvodů upadl v nemilost. 
V r. 1411 tehdejší katolická cír-
kev Husa označila za kacíře, jeho 
učení za herezi a následovně jej 
exkomunikovala. Papež zakázal 
Husovi kázat a vykonávat v Pra-
ze církevní obřady. Hus opustil 
Prahu a odešel na venkov na Kozí 
Hrádek a později na hrad Krako-
vec. Jeho popularita mezi lidmi 
stoupla. Na jaře 1414 jej vyzval cí-
sař Zikmund, aby se ospravedlnil 
před koncilem, který byl svolán 
do Kostnice. Na cestu vydal Zik-
mund Husovi glejt o osobní nedo-
tknutelnosti, ale navzdory tomu 
byl Jan Hus zatčen a vyslýchán.    

Koncil ho obvinil z kacířství a zá-
stupci církve žádali, aby odvolal 
své učení. Hus však na svém učení, 
založeném na Písmu Svatém, trval. 
Papež Jan XXIII. Pak vyhlásil na Husa 
klatbu.  Zároveň nařídil, aby byl sou-
zen podle církevních zákonů. Na 
Kostnickém koncilu byl potom sou-
zen jako kacíř, zbaven kněžství a byl 
vydán světské moci k upálení. Stalo 
se tak 6. července 1415 v Kostnici. 
V r. 1999 prohlásil papež Jan Pavel 
II., že lituje kruté smrti Jana Husa, 
a uznal ho reformátorem církve. U 
nás Církev československá husit-
ská, která se považuje za pokračo-
vatele učení Mistra Jana Husa, si 
připomíná 600leté výročí upálení a 
aktivně je zapojena do celonárod-
ního projektu oslav a akcí na při-
pomění husitských událostí, které 
se staly součástí nejen českých, ale 
i evropských středověkých dějin. 

ODKAZ MISTRA JANA HUSA
Jan Hus učinil nejdůležitější roz-
hodnutí. Když poznal učení Bible, 
rozhodl se, že postaví svůj život na 
Božím slovu. Poznal, že učení Pána 
Ježíše je učením pravdy. Vždyť Kris-
tus řekl Pilátovi: „Já jsem se proto 
narodil a proto přišel na svět, abych 
vydal svědectví o pravdě. Každý 
kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ /
Janovo evangelium 18,37/. Hus si 
přijaté biblické učení nenechával 
pro sebe, ale cíleně jej zvěstoval dál. 
Pro šíření pravdy Božího slova byl 
ochoten nejen obětavě pracovat, 
ale zároveň i trpět. Tomáš Garrigue 
Masaryk napsal ve své úvaze „Naše 
obrození a naše reformace“ ze 
dne 6. 7. 1895: „Jsme národ Husův 
a rádi se tak zoveme - avšak jsme 
tím národem Husovým doopravdy 

a ve skutečnosti? Nejsme. Ješ-
tě nejsme. V našem národním 
usilování je veliký nedostatek 
vnitřního života, života duchov-
ního. Projevuje se lhostejnost k 
posledním pravdách životním 
a k posledním cílům člověka.“ 
Tato Masarykova slova jsou i 
dnes velmi pravdivá a aktuální.
Také prezident Václav Havel řekl: 
„Husovo bytostní přimknutí k 
Pravdě, k jejímu věrnému násle-
dování v hlubokém souladu nej-
niternějšího přesvědčení a skut-
ků každodenního života, zůstává 
trvalou výzvou duchovního dě-
dictví našeho národa. Pravda pro 
něj nebyla jen volně přenosnou 
informací, ale i životním posto-
jem, závazkem a nárokem. To 
je právě to, co by měla ctít a oč 
by se měla opírat celá moderní 
civilizace, nechce-li dopadnout 
špatně“. Mistr Jan Hus je vzorem 
opravdového křesťana, a to nejen 
českému národu, ale i mnohým 
národům Evropy i celého světa.

napsala a z tisků Brněnské tiskové 
misie vybrala obyvatelka Domova
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Věnováno Aleně Míkové od Jiřího Štilce

Byla jednou z pěvkyň, které v nás vzbuzovaly 
a obnovovaly důvěru, že divadlo v tomto ne-
klidném světě nemluví do prázdna, že má ještě 
otevřenou a nadějnou cestu k vrcholným zá-
žitkům lidí. Alena Míková náležela k těm, kdo 
naplnili vznešené představy „báječné opery“. 
Vytvářela sjednocení emocionality, herectví 
a pěvectví, které vyjadřovalo poselství str-
hující pravdy české a světové operní tvorby.
Libuše, Milada, Anežka, Jenůfa, Kostelnička, 
Káťa Kabanová, Emília Marty, Eva J.B. Foerstra, 
Kateřina z Cikkerova Vzkříšení, Salome, Elekt-
ra a bezpočet dalších postav - to byla její inter-
pretační arcidíla. Alena Míková měla „srdce“ v 
hlasu, který byl jejím pozoruhodným darem. 
Kromě samozřejmé profesionality a hudeb-
ního nadání byla osobností. Uměleckou  i 
lidskou. Její kreace, její celkové zapůsobení 
nabývaly před posluchači nových rozměrů. 
Přidávala totiž ke všemu cosi duchovního, až 
mystického - odkud a jak - to se neví. V mno-
ha postavách zemřela. Byla tím, v co věřila, 
vnitřně horoucí, s mocnou tvůrčí intuicí, inte-
ligencí, se schopností naprostého ztotožnění 
s rolí, jíž vtiskla vždy podstatu její postavy. 
Jednou ze zvláštností její interpretace, ve-
dle přirozené atmosféry citové zpovědi bez 
známek exhibice, byl silný psychologismus.   

VDĚČÍM OSUDU, ŽE JSEM MOHLA 
SLOUŽIT NÁRODNÍMU DIVADLU

Objevovala právě tuto pravdu o svých posta-
vách, vnášela ji do vokálního a dramatické-
ho projevu. Její postavy měly duši a čistotu.
Umění pro ni nebylo pouhé krásné zdá-
ní, blažená bolest či pouhá jevištní jis-
tota, ale krásný i trpký důsledek žití.

Tyto rysy vynikají zvláště dnes, v době klet-
by vlažnosti, kdy postrádáme pathos. To 
vznešené slovo, které ve svém původním 
významu znamená utrpení, vášeň, pohnutí 
mysli, prudké vzrušení, je někdy spojováno 
s prázdným bombastem a odepsáno ně-
kam k civilismu. Krása musí být majestátní 
- tak bych vyjádřil smysl životní dráhy, který 
Alena Míková brzy nalezla a realizovala jej s 
odvahou až k pólům naprostého oddání a 
vydání se. Měla ovšem dnes už neexistující 
a pro opravdové umělce mimořádně inspi-
rující podmínky. Mohla být hvězdou mezi 
hvězdami. Potkala duchovní i interpretač-
ní elitu české hudební kultury - Jaroslava 
Krombholce, Zdeňka Chalabalu, Jaroslava 
Vogla, Ferdinanda Pujmana, Karla Jerne-
ka a jedinečné kolegy a kolegyně, které do 
Národního divadla přivedl Václav Talich.
Přála si, aby byla jednou z nejdokonalejších 
zásluhou těch největších. Učinila tak z diva-
dla symbol života, goethovský „věčný úžas“. 
Po zásluze i jí náležejí slova geniálního ně-
meckého dirigenta Wilhelma Furtwänglera: 

„Zpěv musí být přirozenou řečí pěvce. Poslu-
chač musí mít pocit, že lidská bytost, která 
zpívá, nemá vůbec jiné možnosti vyjádřit své 
myšlenky a pocity.“  
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Mezi námi
Již od března se každý měsíc setkáváme s dětmi ze ZŠ Mendelova v rámci mezigeneračního projektu Mezi námi. 
Zažili jsme s nimi tři krásné odpoledne plné zábavy, kreativity i poučných chvil a navázali s nimi vztah téměr rodinný. 
Poprosila jsem proto jejich paní učitelku, zda by děti napsaly o sobě pár slov, abyste jim byli ještě o krůček blíž.

Jmenuji se Adélka. Mám ráda koně, tučňáky, ráda plavu a běhám. Moje 
oblíbená barva je modrá. K jídlu mám ráda koprovku s brambory. Ve 
škole mě baví matematika a angličtina.

   Adélka

   Agátka

Jmenuji se Agátka. Mám ráda balónky, party, běhání a ská-
kání. Chtěla bych být archeolog. Ve škole mě baví čeština, tě-
locvik a hudební výchova. Doma si hraju s pejskem, křečky a 
baví mě krmit rybičky. Ve škole mám samé jedničky, zkrátka 
na světě je mi dobře :o).

   Alex

Jmenuju se Alex. Mám rád mámu, rád si hraju, jím rád palačinky. 
Rád hraju vymyšlené hry.    Bára

Jmenuju se Bára, mám ráda křečky, mojí sestru, kamarádku 
Kiki, rybu a zelenou barvu. Ráda si hraju se sestrou a po-
máhám.   Barča

Jmenuji se Barča a ráda vařím. Mám ráda zvířátka morčátka a 
mám je doma. Ráda se koukám na pohádky a mám ráda školu.

   Berenika

Jmenuju se Berenika. Mám ráda koně a chtěla bych být cho-
vatelkou koní. Nejraději jezdím na kole. Ve škole mám samé 
jedničky a občas nějakou dvojku. Líbí se mi růžová barva.

   Bohouš

Jmenuju se Bohouš. Hraju si s legem. Mám rád přírodu. Rád 
si povídám se starými lidmi.    Dan

Jsem Dan Košťál a nejraději mám metro, vlaky, autobusy a 
tramvaje.

   Dany

Já se jmenuju Dany. Mám rád lego, rád jezdím na kole. 
Přál bych si štěně, protože mám rád zvířata. Mám rád 
anglické písničky a rád pomáhám.    Denys

Jmenuji se Denys, rád si hraju a taky mám rád koťata.

   Honzík

Jmenuju se Honzík. Mám rád svého brášku, se kterým si hraju, a taky 
mám moc rád svojí maminku. Rád skáču na trampolíně, moc mě 
baví počítání. Mám rád motýlky, zelenou barvu a své krásné sny.    Jitka

Jmenuju se Jitka, ráda jezdím na koních, hraju si s křečkem. Taky si 
ráda čtu a sportuju.
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   Kačka
Já jsem Kačka a mám ráda přírodu, zvířata, sport a zelenou barvu. Líbí 
se mi jaro, protože všechno rozkvétá. A myslím, že mi to jde ve škole. 
Mám ráda paní učitelku. A až budu velká, tak budu paní doktorkou a 
budu léčit malé děti i dospělé a budu fyzioterapeutka.

   Karolína

Jmenuju se Karolína. Mám ráda sporty. Mám doma papouška, o 
kterého se starám. Moc se těším do domova seniorů.

   Karolína

Jsem Karolína, mám ráda koně, ryby, žlutou barvu, hra-
chovou polévku. Ráda pomáhám mamince a uklízím. 
Taky si ráda hraju a dělám něco hezkého.

   Karolína

Jmenuju se Karolína. Mám ráda modrou a zelenou barvu, mám 
doma zvíře, pejska a moc ráda ho venčím. Mám sestru jménem 
Aneta. Moc se těším, až pojedu na školu v přírodě.

   Klára

Jmenuju se Klára, mám ráda zmrzlinu, pizzu, hraní a úkoly. 
Taky koně a chci být farmářkou.

   Linda

Jmenuji se Linda Žáčková, mám ráda zvířata a umění.

   Martin

Jmenuju se Martin, mám rád sport, hokej a červenou barvu. 
Rád si zpívám s kamarády.

   Nelly
Jsem Nelly a je mi sedm let. Mám ráda přírodu a mám doma 
papouška, jmenuje se Eda. A až budu velká, budu se starat 
o koně.

 Pája

Jmenuju se Pája, rád si hraju s hračkami, mám rád koně, kachny, 
králíky a seniory.

   Patricie

Jmenuji se Patricie, říkají mi Páťa. Mám ráda koně, papoušky 
a delfíny. Moje oblíbené jídlo je zmrzlina.

   Tereza

Jmenuju se Tereza, mám ráda koně a papoušky, ráda kreslím a 
ráda si hraju. Mám ráda modrou, ráda si čtu. Chtěla bych se stát 
kadeřnicí.    Tomáš

Jmenuji se Tomáš Žáček. Mám rád kytky a fotbal. Můj nejlepší kamarád 
je Vito. Mám rád svojí školu Mendelova, mám v ní hodně dobrých ka-
marádů. Moje nejlepší kamarádky jsou Kačka a Kája. S jedním kamará-
dem si hezky zpíváme. Můj život je dobrý.

   Veronika

Jmenuju se Veronika. Mám ráda zvířata, např. kočky, psy, křečky, morčata 
a kočkovité šelmy. Ráda sportuju a chodím na judo. Mám hodně kama-
rádek, jsou na mě hodné a já na ně také. Také mám spoustu kamarádů. 
Mám ráda školu, paní učitelku i paní vychovatelku. Jsou na mě hodné a já 
na ně také :o).

   Vito

Jsem Vito. Mám rád zvířata a závodní auta. Rád hraju fotbal. 
Chtěl bych pracovat v ZOO.
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Křesťanské okénko

Nanebevstoupení Páně – seslání Ducha svatého

 Ve čteních, která připadají na slavnost Na-
nebevstoupení Páně, se dvakrát vypráví 
o Ježíšově exodu, vyjití z tohoto světa k 
Otci. Jedno pojednání pochází z Lukášova 
evangelia, druhé z knihy Skutků apoštolů.

 Římsko-katolická církev stále slaví Veliko-
noce, což je Ježíšovo vítězství nad smrtí, 
Ježíšův nový a věčný život, Ježíšovo osla-
vení, jeho vstoupení do Otcova božího 
života, a to vše, díky síle Ducha svatého. 
Úryvky z Písma ukazují, že Ježíšovo Na-
nebevstoupení znamená jeho odlouče-
ní od učedníků, jeho nepřítomnost na 
této zemi. Toto odloučení již oslaveného 
těla znamená počátek jeho nové formy 
přítomnosti v komunitě věřících; ti, kdo 
v něho věří, tedy nikdy nezůstanou osa-
moceni /Jan 14, 18/. Proto Ježíš při svém 
výstupu na nebesa žehná učedníkům.   
Na začátku Lukášova evangelia požehná-
ní, jež měl udělit Zachariáš při svém vyjití 
ze svatyně je zrušeno - /LK 21 – 22/, nyní 
sám Ježíš požehnání uděluje a naplňuje. 

To je požehnání, jež bylo dáno a při-
slíbeno Abrahámovi a nyní ho oslave-
ný Ježíš uděluje církvi, aby nesla jeho 
zvěst až na konec Země. /Skutky 1,8/. V 
tomto smyslu jsou požehnány všech-
ny národy světa /GN 12, 3; 18,18; atd./ 

Velká slavnost seslání Ducha svatého 
na apoštoly představuje plnost veli-
konoční události. Vzkříšený Ježíš zase-
dl v nebi po Otcově pravici a má účast 
na boží vládě a naplňuje příslib seslání 
Ducha svatého, daný učedníkům. Tak 
může křesťanská komunita vydávat 
Kristu svědectví mezi lidmi /SK 3, 8, 11). 
  

Bible: „Skutky; Židům; Lukáš; Římanům; Jan.“

připravila Eva Miňhová
Římskokatolická církev

Křesťané jsou svědky Ježíše 
Krista před ostatními lidmi, 
jsme jeho tělem v tomto světě.
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ČERVENCOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Drazí přátelé,

jedním z problémů dneška je, že 
jsme – hlavně prostřednictvím te-
levize – ustavičně bombardováni 
potřebami našich bližních na ce-
lém světě, všude je potřeba pomá-
hat, všude jsou nějaké katastrofy, 
války, nějaké lidské strádání. A my 
mnohdy nevíme, kde a jak začít, 
co vůbec dělat, jak pomáhat těm 
potřebným. Ten úkol je tak obrov-
ský, možná v naší mysli neřešitelný. 
Vzpomínám si na jednoho obzvlášť 
arogantního televizního reportéra, 
který se snažil vehnat do úzkých 
Matku Terezu dotazováním na po-
vahu a rozsah její práce. Nakonec 
jí řekl: „Není to, co děláte, konec-
konců jen kapkou v moři?“ Usmá-
la se a odpověděla velmi prostě: 
„Ano, ale copak se moře neskládá 
z mnoha kapek?“ Nemůžeme dě-
lat všechno, dokonce ani mnoho 
ne, ale něco dělat můžeme. Mů-
žeme rozdávat lásku kolem sebe.

To jistě platí také pro každého z 
nás. Každý můžeme něco dělat pro 
krásnější život kolem nás. Samo-
zřejmě podle svých možností, pod-
le svého zdravotního stavu. Protože 
každý dobrý skutek zapaluje další 
dobré skutky a život kolem nás se 
proměňuje v krásné a milé prostře-
dí. Ten, kdo nezištně dává, ten jistě 
více dostává. Vždyť Ježíš i nám říká: 
Cokoli jste udělali pro jednoho z 
těchto mých nejposlednějších bra-
tří, pro mne jste udělali (Mt 25,40). 
Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby 
viděli vaše dobré skutky a velebi-
li vašeho Otce v nebesích (Mt 5,16).
Využijme tento krásný letní čas, aby 
světlo zářilo všude tam, kde jsme, aby 
sluneční paprsky zlepšily naše vzta-
hy, aby naše tváře zářily pohodou 
a radostí, úsměvem každého dne. 

Váš jáhen Pavel Urban 

Přeji vám hodně zdraví, dobrou 
náladu, radost ze života, pří-

jemné chvíle klidu a pohody.
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CIMBÁLOVÁ MUZIKA

Začátkem června, tedy 10. 6., nám přijely předvést své hudební nadání děti ze ZUŠ Prahy 7. 
Ukázaly, že i na cimbál se dá hrát vážná hudba, a to velmi zajímavě.
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MEZI NÁMI - TŘETÍ SETKÁNÍ

Na naše třetí setkání si pro nás děti nacvičily divadelní scénky a výrobu kytiček z krepáku. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli užít krásné odpoledne ve společnosti těch nejmen-
ších. Teď mají děti prázdniny, ale hned v září je u nás zase rádi přivítáme!
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KŘESLO PRO HOSTA s prof. Horanským

V rámci pořadu Křeslo pro hosta jsme 23. června přivítali pana profesora Miloše Horanského - básníka, 
dramatika, divadelního režiséra, pedagoga, esejistu a v neposlední řadě velmi aktivního seniora, který o 
sobě říká: „Narodil jsem se mládím napřed.“ Miloš Horanský je vitální a charismatická osobnost s darem 
poutavého vypravěče, který dokáže povzbudit a zajímavě vyprávět. Pořad, v němž se setkal básník s diváky 
seniory, byl rozvíjen ve dvou rovinách - příběhy ze života a jeho mezníky, k nimž se pak vztahoval výběr 
poezie napříč všemi jeho dosud vydanými básnickými sbírkami. Poezií provázela Hana Strejčková, která 
je jednou ze zakladatelek uměleckého seskupení FysioART. 
S tvorbou paní Hany Strejčkové bude mít možnost  setkat se ještě jednou, a to 5. srpna v  poeticko-taneč-
ním projektu Amortale, který je inspirován básnickou tvorbou právě profesora  Miloše Horanského.

napsala Slávka Slivoňová, vedoucí aktivizačního odd.

Za fotograie děkujeme Pavlíně Šimáčkové, FysioArt.
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VÝLET DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY V PRŮHONICÍCH

Druhý letošní výlet jsme uspořádali do Dendrologické zahrady. Po celou dobu návštěvy nás provázela a 
svými znalostmi a zkušenostmi obohatila paní Jana Kolková.  Paní Janu znají především návštěvníci pořa-
dů, které pro náš Domov připravuje v rámci projektu Zahrady našeho mládí.
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Oslava narozenin
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VÝSTAVA VÝROBKŮ V SOUTĚŽI „ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ “

TUZEMSKÝ UM

Dne 11. 6. 2015 se náš Domov, v zastoupení týmu, zúčastnil Tuzemského umu v Domově pro seniory na 
Hájích. Disciplínami byly ruské kuželky, šipky, střelba na cíl, petanque a tajná disciplína (foukání do míčku 
s cílem treit se do papírové branky). Naše družstvo si zasloužilo krásné 4. místo.
Děkujeme paní Stanislavě Jirušové a pánům Milanu Merhautovi, Ing. Josefu Šnajberkovi a 
Stanislavu Šrytrovi za reprezentaci našeho Domova.

Již podruhé jsme se zúčastnili výstavy v Lysé nad La-
bem, která se konala od 12.–14. června. Jednalo se o její 
16. ročník.

Náš Domov reprezentovali klienti se svými výrobky:

Ing. Jiří Bohuslávek – věnuje se kresbě architektury, 
má silný cit a smysl pro prostor a geniální paměť
Věra Kellnarová – prezentovala se s korálky, kde vyu-
žívá svůj jemnocit pro barvy a vytrvalou povahu
Anna Pulpitová – šije a při příležitosti výstavy zhoto-
vila různé praktické pomůcky, např. chňapky, dekora-
ce, tašky (na taškách spolupracovala s paní Milenou 
Holou, která je ozdobila vyšívanou aplikací)
Dagmar Novotná – pantole s dekorací
Milena Holá – zhotovila vyšívané ubrusy, tašky, záclo-
ny, malování na hedvábí, šátky, pouzdra na brýle, kde 
uplatnila bohaté květinové vzory
Marie Krsková – pantole s aplikací, ušitá hračka
Vladimír Werner – malování na hedvábí – kosmetické 
tašky s abstraktními motivy

Dále jsme vystavovali různé keramické výrobky 
– dekorační předměty a zvířátka (slepice, ryby, 
ovce – všechno, co je malé a milé), které vytvořili 
paní Věra Friedlová, Marie Látalová, Anastá-
zie Rozkošná a Vlasta Poláková. Paní Jaroslava 
Znamenáčková přispěla svým intelektem a na-
psala báseň.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek 12. 
června v 10 hod, kde naši kreativní klienti ne-
mohli chybět.



22

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov
dne 1. 7. 2015

Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Anna Pulpitová, Marie Krsková, Marta Adámková, 
Irena Kantorová
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Paní ředitelka přivítala všechny přítomné na jednání.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
•  paní Adámková sdělila, že na úseku B nadále přetrvává problém s teplou vodou;
•  pan Rozkošný otevřel téma problematiky rozsahu poskytované podpory a péče klientům ze strany       
   pracovníků v sociálních službách (rozpor mezi vysazováním klientů na vozík, účastí klientů na aktivitách a po 
   lední přestávkou pracovníků v sociálních službách) a dále problematiku roznosu obědů klientům na       
   pokoje;
•  ceník fakultativních služeb;
•  paní Pulpitová se dotázala na rekonstrukci kuchyně (kdy proběhne) a na kvalitu společnosti, která bude         
   zabezpečovat dovoz stravy v čase rekonstrukce;
•  paní Holá se dotázala, zda by bylo možní zabezpečit razítko do knihovny DS, kterým by se označili knihy      
   a tím by se předcházelo ztrátám.

Vyjádření paní ředitelky
•  Situace ohledně teplé vody je stále v řešení. Potřebná je konzultace s technikem a znalecký posudek    
   s odborníkem o problému. Nedostatek teplé vody může být zapříčiněn nedostatečnou zásobou teplé  
   vody. Na podzim tohoto roku by měl být problém vyřešen. 
•  Pracovníci v sociálních službách zabezpečují podporu a péči klientům, takže je jich povinností reagovat   
   na veškeré zájmy a požadavky klientů. V případě, že některý z klientů má pocit, že personál si nepl 
   ní svoje povinnosti, klient má právo obrátit se na vedoucí jednotlivých úseků přímé péče (A – Bc. Věra  
   Straková, B - Jaroslava Kročilová, D – Taťjana Šustrová) nebo na vedoucí sociálních pracovnic (Mgr. Anna  
   Tomčáková). Každý pracovník DS Chodov má nárok čerpat během směny přestávku na jídlo a odpočinek v  
   trvání 30 minut a to v rozmezí od 12:30 do 13:30 hod., tak aby se na oddělení všichni vystřídali. 
•  Zároveň s roznáškou zápisů z jednání Výboru obyvatel bude znovu všem klientům předán ceník fakultativních   
   služeb s vysvětlující poznámkami a přesným popisem každého bodu a dále toho, jak služby čerpat, komu služ 
   by uhradit, apod. 
•  Zahájení stavební akce na zateplení budovy A včetně výměny oken na všech patrech je plánováno na říjen –  
   listopad roku 2015. 
•  Zahájení rekonstrukce kuchyně DS je plánována na prosinec roku 2015 nebo leden roku 2016. Dovoz jídla  
   bude zabezpečovat externí irma. Výdej jídla na jednotlivá patra bude probíhat v prostorách bufetu na hale,  
   která bude sloužit zároveň jako jídelna.
•  Do knihovny DS bude zakoupeno razítko, kterým se budou značit knihy.
•  Náš Domov se zapojil do projektu SenSen (senzační senior), jehož součástí je možnost založení klubu seniorů.  
   Členství v klubu nám přináší informovanost o všech akcích, školeních, seminářích, které jsou pro členy klubu  
   zdarma. Dále je možné se v rámci projektu propojovat s ostatními kluby a navazovat mimopražská „přátelství“,  
   a pokud jsou v klubech sbory, je jim umožněno vystupování v rámci festivalů a jiných akcí. Pro náš klub jsme  
   vymysleli název - Klub seniorů Dona (více informací bude v srpnovém vydání Chodováčku).

Zapsala: Bc. Martina Bajczerová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá



ROZLOUČENÍ

Rozloučili jsme se v měsíci červnu se:
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Zdeňkem Pánkem
Marií Nohovou
Libuší Niklasovou

Člověk zestárne, jakmile ztratí zájem o život, přestane 
snít a toužit po novém poznání a nových světech.

Joseph Murphy



Odpovědný redaktor: Klára Haluzová

Redakční rada:

Mgr. Bc. Ilona Veselá

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

Bc. Lucie Nedobitá, DiS.

Obálka a graická úprava: Klára Haluzová

Vydal a vytiskl: Domov pro seniory Chodov

Praha 2015


