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Vážení obyvatelé a zaměstnanci Domova,

dostalo se mi radosti psát jarní úvodník, 
tak pojďme.
Vánoční svátky i konec roku 2017 se pře-
hnaly jako divoká voda a  máme tu rok 
2018. Rok osmičkový. Pro naši rodnou zem 
vpravdě osudový. Stačí připomenout léta 
1918, 1938, 1948, 1968. Co přinese rok 
2018, nedokážu předpovědět.  Co se dá 
dělat? Musíme tedy trpělivě vyčkat, co při-
nesou věci příští, a nechat se překvapit.

Každý z nás má své oblíbené roční období, 
ale jistě mi dáte za pravdu, že jaro má ráda 
většina z  nás. Příroda se probouzí, vrací 
se ptáci a zima je nenávratně pryč. Občas 
sice ještě vystrčí zuby, aby se na ni neza-
pomnělo, ale my stejně víme, že jaro si s ní 
hravě poradí. 
Vždyť ještě před pár týdny byla zima jako 
na Sibiři a na kopcích mého rodného kra-
je leželo pěkných pár centimetrů sněhu, 
aby pak teploměr vyskočil během pár dní 
o  mnoho stupňů nahoru a  my zažili tep-
lotní šok, a takto si s námi příroda zahrála 
v březnu několikrát. Ale což – vše je lepší 
než třeskutá zima, a co si budeme nalhá-
vat, každý z nás čekal na jaro jako na smi-
lování. 
Vždyť koncem března zavřeli většinu sjez-
dovek po celé republice, jelikož už i orto-
doxní milovníci zimních radovánek měli 
dost věčného šera a chladných dnů… Své 
dětství jsem strávila v  osmdesátých le-
tech a nepamatuji se, že by si s námi po-
časí takto zahrávalo. Jaro bylo takové jiné, 
víc učebnicové. Netvrdím – byly výjimky, 
ale rozhodně to nebývalo takové extrém-
ní jako v posledních letech. Jaro začínalo 
skoro přesně podle kalendáře a pozvolna 
do nás pumpovalo svoji sílu... anebo si to 
jen idealizuji, co říkáte?

Velkou radost z  nastupujícího jara mají 
zcela jistě všichni zahrádkáři, cyklisté, gol-
fisté, domácí kutilové, motorkáři, fotogra-
fové, hospodští, hoteliéři, děti i učitelé, pro 
něž nástup teplých dní signalizuje brzký 
příchod prázdnin. Odhazujeme postupně 
oblečení a vysedáváme na zahradě, na la-
vičkách v parcích či zahrádkách pohostin-
ských zařízení.

Komu však na jaře rozhodně dobře není, 
jsou alergici – a že jich u nás máme. Někde 
jsem četla, že alergiemi u nás trpí více než 
čtvrtina obyvatelstva. Je mi těchto osob 
upřímně líto a vyvolává to ve mně otázku, 
kde jsme k tomu přišli? Tady je trochu nad-
nesená odpověď. Buď jsme zdegenero-
vaní, nebo se nám příroda mstí za to, co jí 
vyvádíme. A upřímně – kdyby to tak bylo, 
ani bych se nedivila. Ale to už je téma na 
jiný úvodník.

Takže ještě jednou krásné jaro, ať nás ty 
slunné dny vybízejí k  procházkám, třeba 
na naši zahradu v Domově, kde nám v trá-
vě vykvetlo spousty jarních květin.

Ilona Veselá
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Vítáme nové obyvatele

DUBNOVÍ OSLAVENCI

1. 4. Marie Maláková 
1. 4. Zdeněk Valný 
5. 4. Ludmila Zubrová
6. 4. Alenka Marešová
6. 4. Anna Nedělníková
7. 4. Jiří Bílek
7. 4. Helena Hudečková
9. 4. Olga Bláhovcová
10. 4. Jaroslava Švejcarová
11. 4. Jaroslav Faix 
12. 4. Milena Holá 
15. 4. Anna Hájková
15. 4. Věra Kolihová
15. 4. Drahomíra Novotná 
20. 4. Věra Otradovcová
23. 4. Drahomíra Dušková
25. 4. Božena Čechová
25. 4. Ing. Jaroslava Šimánková
28. 4. Jaroslava Náhlovská
28. 4. MUDr. Alena Třebická
30. 4. Jarmila Pechová

Zdeňka Hypšová
Anna Mourková
Věra Fliegerová
Emilie Preusová
Vlasta Repetná
Eva Frantálová 
Olga Škábová

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA NAROZENIN SE BUDE KONAT 24. 4. 2018 OD 14 HODIN 
V KAVÁRNĚ „NAŠE KAVÁRNA“ NA HALE.

Ladislav Bušek
Jiřina Křížková
Jaroslava Švejcarová
Marta Skálová
Karel Krtička 
Eva Herzová
MUDr. Miroslav Mrzena

Věra Smíšková
Zdeněk Valný
Jana Koutníková
Jarmila Kolomazníková
Jana Švestková
Jiřina Dvořáková
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Z NAŠEHO DOMOVA

Vzácné okamžiky v každodennosti aneb 
Křižovatky v Domově pro seniory Chodov

V  návaznosti na nezapomenutelnou rubriku Žijí 
mezi námi, kterou pro Chodováček vedla novinářka 
Jarmila Houšková, otevíráme cyklus, jehož tématem 
je zastavení se v koloběhu času.

Co se stane na křižovatce setkání? Na co vzpomí-
náme? Jaký příběh nás svedl dohromady? 

Přála bych si, aby každý den byl protkán podobnými 
okamžiky, neboť to jsou jiskřičky zažehující dobro 
v nás. Tyto chvíle naplněné nasloucháním a vstříc-
ným dialogem jsou jako perly, které prozařují všední 
dny. 

Jsem tak vděčná, že Domov pro seniory Chodov je 
plný perel. Pojďme si proto ještě více naslouchat, 
sdílet své pocity a odhalovat perly okolo nás.

Hana Strejčková, ART

Autorkou portrétů je ak. mal. Jiřina Adamcová. Jak 
vzpomíná na své úplně první setkání v DS Chodov? 
„Byl krásný červnový den, můj první v Domově. A já se 
rozhlížela po zahradě, kam vedly mé první kroky. Na-
jednou mne někdo oslovil. Byl to PhDr. Jiří Štilec. Při-
vítal mne, až obřadně. Představil se. Pak jsme si sedli 
na lavičku, vyprávěli si, co nás oba zajímalo. Zmínil se 
též, že mne rádi uvítají mezi sebe – mezi obyvatele to-
hoto Domova. Nesmírně mě to potěšilo a povzbudilo, 
že tady takoví lidé také jsou. Velice ráda jej potkávám.“

PhDr. Jiří Štilec: „Je výrazem poděkování a  úcty 
k tomuto Domovu, že připravuji, mnohdy i měsíce, 
odborné pořady. Dlouhodobě si uvědomuji váž-
nost vztahu ke všem spoluobyvatelům a cítím vel-
kou odpovědnost, je to podobně intenzivní pocit, 
jako bych předkládal seminární práci na mé milo-
vané Filosofické fakultě UK v Praze. Jsem vděčný za 
zdejší pobyt, patnáct let jsem zde žil se svou ženou 
Alenou Míkovou. Poslední tři roky se rád a ochotně 
coby muzikolog dělím o své znalosti a zkušenosti 
ze světa hudby. Ale jak filosof praví: ,Věda je jako 
zdolávat Mount Everest. Když dosáhnete vrcholu 
a potom sestoupíte, tak zjistíte, že jste poznali jen 
milimetr.‘ Odtud moje cesta k pokoře. A podle neo-
pakovatelného TGM je to ten vnitřní proces a od-
hodlání pravdu neustále hledat. Svou úlohu histo-
rika vnímám jako poslání nezapomínat a děkovat 
za povznášející krásu hudebního umění.“

Potkáváme se na chodbách, v bytech či pokojích, při společných aktivitách, hromadných akcích, na 
slavnostech Domova. Od všedního dne po svátek. Vždy se pozdravíme, i když spěcháme za splně-
ním povinností, ale mnohdy, a to se den hned mění ve slunečný, se zastavíme na kus řeči, k posle-
chu slova a příběhů.
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JSME TADY PRO VÁS – RODINY NAŠICH OBYVATEL

V rámci podpory našeho partnerství s Vámi – rodinami a blízkými našich klientů – Vám na-
bízíme možnost rozšířeného kontaktu se sociálními pracovnicemi.

Od dubna 2018 dochází ke změně pracovní doby jednotlivých kmenových sociálních pra-
covnic. Cílem tohoto kroku je zajištění lepší časové dostupnosti, optimálnějších podmínek 
komunikace a vzájemného předávání informací mezi ostatními pracovníky, Vámi obyvateli 
Domova a Vašimi rodinnými příslušníky a blízkými.

Kmenová sociální pracovnice Mgr. Hana Čančíková bude každé úterý do 18 hodin 
v kanceláři sociálního úseku nebo dle dohody na pokoji či patře B1, D1, D2.

PONDĚLÍ  7:30–16:00
ÚTERÝ  7:30–18:00
STŘEDA  7:30–16:00
ČTVRTEK  7:30–15:00
PÁTEK  7:30–15:00

Kmenová sociální pracovnice Bc. Jitka Peroutková bude každou středu do 18 hodin 
v kanceláři sociálního úseku nebo dle dohody na pokoji či patře A1, A2, A3.

PONDĚLÍ  7:30–16:00
ÚTERÝ  7:30–16:00
STŘEDA  8:30–18:00
ČTVRTEK  7:30–15:00
PÁTEK  7:30–16:00

Kmenová sociální pracovnice Michaela Nováková bude každý čtvrtek do 16:30 hodin 
v kanceláři sociálního úseku nebo dle dohody na pokoji či patře B2, B3.

PONDĚLÍ  8:00–12:30
ÚTERÝ  8:00–14:30
STŘEDA  8:00–14:30
ČTVRTEK  8:00–16:30
PÁTEK  8:00–14:30

Mgr. Anna Tomčáková
vedoucí sociálního úseku
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Z NAŠEHO DOMOVA

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM 
VYSTOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V  PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI POŽÁDEJTE, PROSÍM, 
AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM 
POZDNÍM PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)

Kulturní program

4. 4.  /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Travesti show

11. 4. /14:00/ hala
Hudební vystoupení – Viola Olomouc

17. 4. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Kořeny vzhůru kvetu
– pásmo poezie, vernisáž kreseb ak. mal. Jiřiny Adamcové s cimbálovou 
muzikou Cimbál Praha

18. 4. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Křeslo pro hosta s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem

19. 4. /10:00/
Výlet do dendrologické zahrady

24. 4. /14:00/ hala
Oslava narozenin dubnových oslavenců

25. 4. /14:00/ hala
Pálení čarodějnic

duben

Děkujeme všem drobným dárcům, kteří přispěli na kulturní program
v našem Domově.
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NABÍDKA KNIHOVNY
připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Uloupené umění
Josef Glückselig

Autor píše hlavně o  loupežích obrazů 
a  falsifikátorských skandálech. Dočteme 
se o  největších loupežích na území Čes-
ké republiky od druhé světové války až 
do současnosti. Kdo, kdy a proč se poku-
sil ukrást cenné obrazy či jiné umělecké 
předměty? Komu se to nakonec podařilo 
a kdo byl dopaden? O jaké poklady jsme 
přišli za 2. světové války? Jak fungují lu-
pičské gangy?

Vůně karamelek
Mária Hamzová

Mladá lékařka žije spokojeným rodinným 
a profesním životem, dokud náhodně ne-
vyslechne rozhovor svého muže s  kole-
gou lékařem. Od té chvíle se přes ni valí 
jedna pohroma za druhou. Má pocit, že 
celý její život se ocitá v troskách a že do-
sud žila pouze ve vysněném světě, jenž 
vůbec neodpovídá kruté realitě. Milova-
ný muž, jehož láska jí byla oporou po celý 
život, se od ní vzdaluje a  chová se jako 
cizinec. Pocit bezmoci se pokouší překo-
nat novým vztahem. Nechce prožít jen 
avanturu a na vážný vztah se ještě necítí. 
Příběh, který napsal sám život, se může 
přihodit kterékoliv z nás.

Odmítnutí poslušnosti
Felix Francis

Před šesti lety opustil Sid Halley svou vy-
šetřovatelskou dráhu, během níž mno-
hokrát zažil pronásledování, ponižová-
ní, bití, byl postřelen, a  dokonce přišel 
o  ruku. Kvůli manželce a malé dcerce se 
vzdal nebezpečného a  nejistého života 
s představou, že ho do této hry již nic ne-
naláká. Jenomže to se mýlil. Sir Richard 
Stewart, předseda dostihového vedení, 
požádá Sida, aby prošetřil sérii podivných 
výsledků v řadě dostihů. Sid nejprve roz-
hodně odmítne, ale následující den je za 
podezřelých okolností sir Richard nalezen 
mrtvý. Poté se však vyšetřovateli ozve ne-
známý muž s irským přízvukem a nutí ho, 
aby o  podezřelých dostizích vypracoval 
očišťující zprávu. Sid si uvědomuje, že se 
nepříteli musí postavit v otevřeném boji 
– jinak by mohl za své odmítnutí posluš-
nosti zaplatit cenu nejvyšší.

Vím, co jsi udělal
Zdenka Hamerová

Aleš žije sám a má všechno, co si kdy přál. 
Hezkou přítelkyni, práci v prosperující fir-
mě a samostatnost. Jednoho dne se vra-
cí domů a  neznámá mladá sousedka ho 
požádá o přátelskou výpomoc. Aby jí vy-
hověl, přijme pozvání na kávu. Dívka mu 
však vezme osobní věci, odejde a v cizím 
bytě ho zamkne. Když se Alešovi konečně 
podaří utéct, zjistí, že se mezitím v  jeho 
garsonce stala vražda a že je hlavním po-
dezřelým. Bez domova, bez peněz, bez 
mobilu a  bez dokladů se vydává hledat 
odpovědi na otázky: Komu vlastně patřil 
cizí byt? Kdo byla neznámá dívka? Kdo 
byl zavražděn, kým a proč? A jak to všech-
no souvisí s ním?
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Vždy když se vracím do Londýna, popadne mě ona 
již klasická úzkost a otázka – co tu vlastně dělám? Je 
v  tom všem strach z odmítnutí, strach, že se minu 
s lidmi i životy, které už dávno odplynuly kamsi za 
roh, a  strach z  jakésik vlastní nedostatečnosti, že 
kdo je na mě vlastně vůbec zvědavý. Na jakéhosik 
Wagnera z Řeže, co vždy divně přijede, divně se ptá, 
má divný přízvuk a  je vůbec celý podezřelý. A  zá-
roveň je tam ona víra, že přátelé jsou stále přáteli, 
i  když jste si nepsali a  nijak to neověřovali. Známí 
a blízcí jsou stále blízkými a to, co bylo, že přetrvává 
nehledě na čas, životní zvraty i napadaný sníh. A tak 
jsem i přes onu víru v letadle, vlaku i autobuse spal, 
abych nejistotě nedal moc prostoru a ona si neudě-
lala kdesi v hlavě luxusní hotel i s vířivkou a snída-
ní na pokoj. Čerstvě nečerstvý jsem pak zavítal do 
jedné mé oblíbené libanonské restaurace a  jen co 
jsem vkročil s kufrem dovnitř, zvolal na mě majitel 
restaurace: „Kdepak si byl tak dlouho? Kde si byl na 
prázdninách? A počkej můj příteli, už se pro tebe dělá 
čerstvá citronáda tak, jak ji máš rád!“ A dřív, než jsem 
stačil jakkoli odpovědět, už mi dával kuličku falafelu 
k  ochutnání. „Zlepšili jsme složení, chutnají teď líp!“ 
usmíval se. Povídali jsme si o mé domovině a o jeho 
restauraci a ze mě opadla všechna úzkost. Měl jsem

pocit, že jsem tu nebyl tak týden, byť se podivuhod-
ně rychle změnila roční doba, počasí i já sám.

Zpátky pak do onoho londýnského domu, do té ku-
chyně, k té zahradě a za tou Kate a Davidem, kteří 
mě večer pohostili a přivedli své přátele, které jsem 
viděl v době svého prvního příletu. Povídali jsme si 
a stolovali, na stole hořely svíce a jídlo nikdy nekon-
čilo stejně jako hovor. Ač pak vše odezní a  člověk 
kdesi v hloubi cítí, že každé sousto má svou koneč-
nost, do vzpomínek se zapisuje nesmazatelně nála-
da a pocit, že je kam se vracet, kde být a pobýt, kde 
je možné mluvit, najíst se a chvíli spát, kde je blízko, 
byť je to třeba daleko, kdesi v Londýně.

V noci jsem se pak zachumlal do kabátu a šel těmi 
stejnými cihlovanými ulicemi a alejemi, tentokráte 
bez růží a  s  chladným vzduchem, výraznými lam-
pami a  stíny aut, které šumí jako řeky v  tomto ni-
kdy nespícím městě. Nastoupil jsem do autobusu 
a  poslouchal tu samou hudbu, co vždycky – před 
nástupem na směnu tenkrát v  létě jen zaplout do 
rychlého jazzu s  pachutí New Yorku a  do sedačky 
doubledeckeru. Clapham Common, kde se v tu noc 
bezdomovci krčili v průchodech metra, na krytých 

Zimní Londýn část I. – Když je kam se vracet
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prazích domů a spáči v zákoutích ulice s cedulí opře-
nou o jejich tělo s prosbou o cokoli a já si zas a zno-
vu v tom londýnském cvrkotu navykal je nevnímat – 
jen jakýsi dozvuk tam v tu noc byl – dozvuk zimy ve 
tváři i v těle, v kloubech ruky, které sahají do kapsy, 
nikoli pro penny, ale jen aby se zahřály. Projít vše-
mi těmi cedulemi a pak zaplout do restaurace, do 
Minnow, do několika měsíců mého života. Hned ve 
dveřích mě zdraví onen usměvavý malý Ital Marco 
– „Wagnerrr!“ Objal jsem se se všemi a pak seděl na 
baru a koukal na detaily, které se změnily, koukal na 
nové vývěsní cedule, krásné hodiny a jejich šlapají-
cích strojek, jakýsi velmi malý bratříček onoho stroj-
ku, co je v Big Benu, novou úpravu zahrady a teplé 
deky, růže umělé živě se houpající ze stropu, žáro-
vičky zamotané u vchodu na uvítanou. Seděl jsem 
tam a koukal, jen koukal a taky trochu pil papírovým 
brčkem, neb ty jsou teď v Londýně hit, co mi zrovna 
namíchali, a zas jen koukal a byl obalený v tom po-
citu, že je kam se vrátit, kde být a pobýt. V noci pak 
na pintu a jen mluvit a jít spát únavou z těch všech 
lidí a z toho všeho koukání.

V neděli se pak potkat s Claudií v kavárně a mluvit 
s  ní o  všem tak dlouho, dokud člověk nenačichne 
od ohřívaných toastů a smažených jídel. Bavit se jak 
staří známí o tom, jak bylo v nemocnici, jak bylo tam 
a  tady – „No jó! To je ta NHS! Jak jinak by to bylo...; 
„Ty vlaky zlobí, jak jsou ty mrazy.“; „Teď navštěvuji time 
banking.“ – „Ten znám a dobré?“; „A jak se má Nick?“ – 
„Dobře a pozdravuje Tě!“ Navázat na všední i nevšed-
ní konverzace, jako kdyby nikdy nebyly přerušeny. 
Vracet se pak znovu do Minnow na Sunday roast, 
vyhlášený jako nejlepší Sunday roast v  celém Cla-
pham, a pít pivo a jíst. Jen koukat a bavit se s Chri-
sem – jak se daří? Unavený, snad méně a  možná 
v  něčem i  trochu více – vést restauraci je svátost 
a zároveň jedna z největších tíží na duši; ale usmívá 
se a stále stejně si prohrabuje vlasy a je stále stejně 
starostlivý, roztěkaný, ale i pečující. A když chci pla-
tit, Marco na mě s úsměvem volá – „Fuck off!“, jako 
kdybych jej, byť jen pomyšlením na to, urazil. Kou-
kám, jak všichni uklízí, a piji další pivo a jsem trochu 
unavený po všech českých nevyspáních a rozmazle-
ný Londýnem a lidmi a jídly a vším tím životem, kte-
rý se tak krásně žije a ochutnává. Rozpouštím se jak 

máslo a mezi tím kolem mě všichni uklízí a balí a já 
se jen houpu na barové židličce a opírám se o mra-
mor. Pak se celá restaurace zavře a vyrazí se o dům 
dál, do španělské restaurace, kde koupíme víno, 
a pak, jelikož nás tam znají a kamarád je ze Španěl, 
nám nosí celý večer usměvavý fousatý kuchař jídlo 
a  já zase jen jím a  jím a  piji a  směji se a  jsem čím 
dál tím víc zahroužený do své únavy a přivírajících 
se očí. Tak jen poslední sklenku vína a  poslední 
sousto a jen poslední sklenku a jen poslední sous-
to. Blíží se půlnoc a Francouzka kouří se zkřehlými 
prsty další cigaretu a dává si další pivo – nocí ply-
ne její hlas, dámy se baví o tom, jaké je to pracovat 
v  restauracích a  barech, jaká je to láska i  neštěstí, 
prokletí i  svátost – chladný vzduch a  čisté nebe – 
hvězdy – loučím se se španělskou restaurací, s lidmi 
v ní i s Francouzkou s prokřehlými prsty a vím, že se 
zrovna sem budu chtít ještě vracet, na ještě posled-
ní sklenku a ještě poslední sousto. Londýne, zůstaň 
tu, ještě chvíli, já jdu spát, jsem totiž z té tvé krásy 
teď až příliš unavený.

dobrovolník Daniel Wagner
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PROGRAM V KAPLI
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

9. 4.  / 14:00 Čtení z bible
23. 4. / 14:00 Čtení z bible

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

5. 4.  / 9:30 Bohoslužba
12. 4. / 9:30 Bohoslužba
19. 4. / 9:30 Bohoslužba
26. 4. / 9:30 Bohoslužba

Během 13. století, kdy Tataři dělali vpády do růz-
ných zemí, zanechávali za sebou jen krutost a násilí.
Jaroslav ze Šternberka byl pověřen ochranou Mo-
ravského království, které se dostalo do nebezpe-
čí útoku. Shromáždil armádu 8 000 mužů z  Čech 
a  4 000 mužů z  Moravy. Měl za úkol vybudovat 
opevnění a ochraňovat město Olomouc.

Nepřátelské vojsko brzy zaútočilo k plné síle v zemi 
Moravské, zapalovalo vesnice a povraždilo všechny, 
na koho narazilo. Mužský klášter v Gradie nebyl vel-
kou krutostí Tatarů ušetřen, byl vypálen od základu 
včetně ukradených koní a Tataři bezostyšně uprch-
li k  městu Olomouc a  před branami si rozdělovali 
svou kořist.

Nastalo velké zděšení, Jaroslavovi muži byli vyzváni 
ku zdrženlivosti a vyčkali na příhodnější čas k úto-
ku na nepřítele. Tataři si toto počínání vysvětlili jako 
zbabělost, opouštěli svou základnu a sháněli se po 
potravě v okolí.

Na svátek svatého Jana Křtitele Jaroslav pokorně 
vyznal své hříchy ke svátosti smíření a přijal svátost 
eucharistie, muži v jeho družině svátost oltářní před 
plánovanou bitkou následující noci. Modlitby byly 
nabídnuty velitelem k Matce boží, v prachu udupa-
né země – slíbený nový kostel k  její cti, pokud jim 
pomůže k vítězství. 

Kromě této prosby byli vybaveni posilou přítom-
ností Krista Spasitele, jehož rovněž přijali předchozí-
ho dne po zpovědi. Pět proměněných hostií zůstalo 
v ciboriu, které kněz vezl na koni.

Vzpomněli na izraelity, kteří se vraceli z egyptského 
zajetí, vstupovali do zaslíbené země a probojovávali 
se zpět do svého území s archou úmluvy v ruce (Bib-
le, Starý zákon, Josue 6). Pod rouškou tmy začala zu-
řivá až nelidská bitva, hlavní vůdce Tatarů byl zabit 
a nepřátelé umírali ve velkém počtu. Křesťané zví-
tězili, Tataři zděšeni velkou ztrátou bojovníků a své-
ho velitele opustili Moravu a táhli do Maďarska, aby 
zde opět válčili a dobývali území.

Kněz zůstal ohromen nad zářícím jemně růžovým 
pruhem, který udělal obrubu nad svátostnou eu-
charistií přítomnou v  bitvě. Děkovali všemohoucí-
mu Bohu za vítězství a zázrak, který tak demonstro-
val boží sílu, moc a slávu... kdy největší zdroj milosti 
boží je mše svatá s eucharistií.

Děkujeme za eucharistii Bohu a  ať je nám posilou 
nejen duchovně, ale i tělesně.

Výňatek z děl eucharistických zázraků dr. Mráčka
Eva Miňhová

ZÁZRAK V OLOMOUCI
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Zamyšlení nad křížem
Kdo přichází do krajin křesťanských, nachází na 
mnoha místech kříže na vrcholcích věcí, v interiéru 
chrámů, u cest. U jejich paty leckdy můžeme vidět 
květiny, které svědčí o úctě lidí k těmto symbolům 
zděděné víry. Kříže a  Boží muka mají zvěstný vý-
znam, jsou znamením naší naděje, že jsme skrze 
smrt na kříži spaseni. Kříž – dvě břevna a  nic víc. 
Původně popravčí nástroj. Křižování prováděli už 
Féničané a  Kartaginci, později i  Římané. K  tomuto 
trestu byli odsuzováni otroci a nejhorší typy zločin-
ců. Na křížích také již dříve umírali nejen zločinci, ale 
i pronásledovaní lidé, kteří toužili po spravedlnosti, 
dobru a lásce. Tak byl ukřižován Ježíš Kristus, který 
ve svých dnech hlásal program Božího království za-
ložený na čistotě vztahů – lásce k Bohu a k bližním. 
Jak čteme v evangeliích, Ježíš mnohokrát svůj úděl 
připomínal svým učedníkům, ale oni to nechtěli při-
jmout, nerozuměli tomu. Byli zahlceni představou 
o  Mesiáši, který vyžene římské okupanty a  nastolí 
Království pro Izrael.

Jeho znakem měla být zbroj a koruna ze zlata, a za-
tím Ježíšovou zbraní bylo Slovo. On byl ověnčen 
korunou z  trní. Ale ve svém ponížení byl Kristus 
povýšen, aby ve své lásce zachránil a přitáhl k sobě 
všechny, kdo v něj věří.

Aby svou smrtí smyl naše hříchy, aby lidé obdrželi 
nevýslovný dar – život věčný. A tato úžasná zpráva 
je znázorněna ve světě v  podobě křížů, lidových 
i  uměleckých. Kříž má velkou symboliku. Vertikála 
znázorňuje spojení nebe se zemí, horizontála zase 
zjevuje Boží lásku v podobě rozpřažených paží při-
pravených obejmout.

A  zastavíme-li se pod křížem a  zamyslíme se, jistě 
nacházíme i odpověď, jak správně žít a též uskuteč-
ňovat Kristův program v tomto světě. Kříž je vpravdě 
ukazatelem cest života každého z nás nabádá k ak-
tivnímu vykročení na cestu – k důstojnému životu, 
který zde na zemi se začíná v Bohu – na věčnosti své 
naplnění má.

Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.

Dubnové rozjímání
Drazí přátelé,

prožíváme radostné momenty těchto dní. Ježíš 
vstal z mrtvých. Pro nás křesťany jistě nesmírná ra-
dost. Ale Ježíš touží, aby tuto radost prožíval každý 
člověk. Proč se někteří lidé brání přijmout tuto ra-
dost do svého života? Vždyť on dává nám všem na-
ději, smysl života, úžasnou budoucnost. Ježíš je náš 
opravdový přítel, který nikdy nezradí nikoho, kdo 
k němu přichází s pokorou a láskou. Tehdy v něm už 
apoštolové nalezli nejlepšího přítele, někoho, kdo je 
miloval, s kým mohli sdílet své radosti i různá trápe-
ní. On chce i s námi sdílet ty naše břemena, nemoci, 
nejistoty, strach z  toho, co nás ještě v životě čeká. 
Ujišťuje nás všechny: Já vás občerstvím. Nebojte se! 
Pojďte za mnou! Proč váháš? Chceš být na všechno 
raději sám? Nezapomínej, že jsem tvůj přítel! Čekám 
na tvé rozhodnutí. Ty rozhoduješ o tom, jestli chceš 
být mým přítelem. Dostal jsi k  tomu svobodu, Ty 
musíš dát odpověď, buď kladnou, nebo zápornou. 

I kdyby tvá odpověď byla záporná, přesto tě budu 
mít stále rád. A pokud si třeba nevíš rady, zajdi do 
společenství k  těm, kteří již navázali přátelství se 
mnou. 
Měj dobré přátele, každé dobré přátelství je užiteč-
né a prospěšné. Jistě máš kolem sebe někoho, kdo 
čeká na tvůj úsměv, na tvé povzbuzující slovo. Vyjdi 
vstříc každému dobrému přátelství. Možná, že máš 
problém s pohybem, že jsi upoután na lůžko. Přesto 
nic nevzdávej, kontaktuj lidi, kteří jsou v tvé blízkos-
ti, aby některý s pohyblivých křesťanů přišel k tobě. 
Ježíš chce jen tvé dobré slovo, Ježíš chce být v tvé 
blízkosti, Ježíš pomáhá jako nejlepší přítel. On po-
máhá prostřednictvím bratří a  sester, těch, kteří 
nesou jeho lásku ve svém srdci. On nás všechny 
lidi také vybízí ke komunikaci, k  modlitbě. Proste 
a bude vám dáno. Všechno, co potřebujete. Obraťte 
se na mne! Já jsem řešení v každé vaší situaci. Vždyť 
jsem s vámi stále, den co den.

Váš jáhen Pavel Urban
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Křeslo pro hosta s hokejistou Tomášem Jelínkem
13. 2. usedl do Křesla pro hosta český hokejový útočník a bývalý skaut týmu Calgary Flames 
Tomáš Jelínek. Byl členem All Stars výběru olympijských her v roce 1992, kde získal s čes-
koslovenským národním týmem bronzovou medaili. Tu nám dokonce přivezl ukázat a my 
jsme poprvé a možná naposledy drželi v ruce olympijský bronz! Během rozhovoru jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací ze zákulisí hokeje a také například, jakým trené-
rem byl Ivan Hlinka.

Křeslo pro hosta s Jánem Zákopčaníkem
Dne 20.  2. zasedl do Křesla pro hosta meteo- 
rolog Ján Zákopčaník, kterého jste mohli 
vídat na obrazovkách České televize v rela-
ci Počasí. Jeho upřímný a hluboký pozdrav 
na konec Počasí si jistě všichni vybavíte – 
Slunce v duši. Rozhovor probíhal v kouzel-
ně klidné atmosféře, nechyběl humor a za-
jímavé příběhy z práce v ČT a na letišti.
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Alexander Shonert: Tančící housle
14. 2. u nás vystoupil famózní houslista Alexander Shonert.

„A. Shonert hraje nejen standardní houslovou klasiku, ale též provokativní, emocionálně bo-
haté, improvizované melodie v jedinečné interpretaci. A současně má odvahu pustit se do spo-
lupráce s umělci i z odlišných žánrů. Nabídne tak svým posluchačům přesah do zcela nových 
vjemů a zážitků. Jeho životním krédem je: Hra na housle je pouze jeden z prostředků k dosažení 
duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní styl.“ (web)

Celý sál byl z jeho výkonu naprosto oněměn a někteří až dojatí. Dlouho jsme se nesetkali 
s tak extrémně pozitivní odezvou na koncert. Těšíme se, až se s ním v červnu opět setkáme!
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Kavárna, v níž namísto kávy servírujeme slova Karla Čapka. Scénické čtení, neboli také di-
vadelní zpracování povídek Karla Čapka, nabídlo tři příběhy: Jehla, Básník a O veselém kon-
duktérovi. Pěkné a srozumitelné zpracování hezky doplňoval kytarista František Korčák. Za-
zněly písně J. Ježka, ale i Hašlerky nebo lidové písně. Byla to příjemná vzpomínková neděle 
s uměleckým zážitkem.
Obsazení: Hana Strejčková, Alena Štěpánová, Filip Novák, Ondřej Dudek
Kytara: František Korčák

Kavárna u Čapků

Příběh písně „Kde domov můj“,
z níž se zrodila česká státní hymna

Dne 14. 3. nás muzikolog PhDr. Jiří Štilec seznámil s životním příběhem naší státní hymny 
Kde domov můj. Hymna zazněla v několika podobách, včetně interpretace naším pěvec-
kým sborem Chodotón. Mohli jsme si poslechnout i další skladby, které se vznikem této 
písně souvisely – Kantáta B. Smetany „Česká píseň“ a předehra A. Dvořáka „Josef Kajetán 
Tyl“ (Můj domov). 
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Den vzpomínek na T.G.M. 
Ve středu 7. 3. 2018 se konal komponovaný vzpomínkový program o vzniku našeho samo-
statného státu. Četly se Čapkovy Hovory s TGM, sloupky i hesla, poezie Nezvala i mladého 
Wolkera. Z písní zazněly lidové a oblíbené Tomášem Garriguem Masarykem, ale také Hašle-
rovy hity První republiky. Doprovodné dobové dokumenty dokreslovaly osobnost našeho 
prezidenta Osvoboditele. V srdcích pamětníků však navždy zůstane „Tatíčkem Masarykem“.
A diváci po představení odcházeli v příjemném rozpoložení s pocity krásna a v mysli či ve 
vzpomínkách se procházeli dobou před sto lety.

dramaturgie a režie: Hana Strejčková
účinkovali: Slávka Slivoňová, Eva Procházková, Hana Strejčková, Petr Horák
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Retro ples 60. léta
Václav Neckář, Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Divadlo Semafor... ano, 60. léta! A právě 
to bylo téma tradičního únorového plesu. Představili se dvojníci známých zpěváků a zpě-
vaček, hlasatelky Kamily Moučkové, herců divadla Semafor a  amerického prezidentstké-
ho páru Jacqueline a John F. Kennedyových. K tanci a poslechu hrála skupina Živá huba, 
nechyběla ani bohatá tombola. Hlavními cenami byly Medovníky, které nám sponzorsky 
věnovala firma Vizard.
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Oslava MDŽ
Na Mezinárodní den žen nás navštívili členové zastupitelstva MČ Prahy 11, aby předali klient- 
kám a zaměstnankyním květinu.

Malešický mozek
Dne 13. 3. 2018 se náš tým zúčastnil vědomostní soutěže Malešický mozek v DS Malešice. 
Letos nás reprezentovali tři pánové, z nichž pan Stanislav Šrytr si odvezl krásné 3. místo.

Děkujeme a gratulujeme!
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 7. 3. 2018

Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Jiří Jeřábek, Karin Karausová, Helena Hudečková, Anna Pulpito-
vá.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Bc. Hana Čančíková.

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru obyvatel a požádala je, aby přednesli své podněty.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• pan Rozkošný informoval o tom, že je stále problém s nefungující signalizací na patře B3, která jen svítí 
na chodbě při vstupu do bytu/pokoje, ale na pracovně personálu nezvoní, dále požádal z důvodu obavy 
o zdravotní stav návštěvu personálu na pokoji i v nočních hodinách;
• paní Karausová požádala, aby světla na chodbě byla v nočních hodinách ztlumena na noční režim; 
• dále, vzhledem k velké pracovní vytíženosti fyzioterapeutky zaměstnané v Domově, měla dotaz, jakou 
měrou je možné využívat masáže v rámci fakultativních služeb právě od fyzioterapeutek – je ji známa 
možnost využít těchto služeb u paní Krejčové, která má v přízemí Domova (vedle pracovny fyzioterape-
tů) pronajaté prostory, ale dle jejího názoru je cena pro klienty příliš vysoká, tak zda by se s tím nemohlo 
něco udělat;
• paní Krsková požádala, zda by se na zdi u vstupních dveří do pokojů na budově A mohli umístit ochran-
né lišty, rohy jsou otlučené;
• paní Pulpitová se zmínila, že nově zřízené automatické otvírání dveří do velké jídelny je nastaveno na 
příliš dlouhý interval a do místnosti táhne.

Vyjádření paní ředitelky
• Tento problém je dlouhodobý, z důvodu velké finanční náročnosti budou provedeny jen dílčí opravy 
signalizace – havarijní stav. V plánu pro příští rok je zřízení nového systému, vedení Domova se pokusí 
oslovit zřizovatele již v  letošním roce o uvolnění finančních prostředků tak, abychom provedli opravu 
ještě v letošním roce. 
• Stále platí pravidlo, že pokud si obyvatel Domova přeje pravidelnou kontrolu v nočních hodinách, sdělí 
své přání koordinátorovi a bude tak učiněno.
• Personálu na nočních službách bude připomenuto, aby světla v nočních hodinách uvedl do nočního 
režimu.
• Nastavení cen za masáže ze strany paní Krejčové projedná paní ředitelka a informace podá na příštím 
výboru obyvatel.
• Požadavek na zakoupení a montáž ochranných lišt předán vedoucí úseku přímé péče budovy A, která 
se spojí s údržbou a bude provedeno.
• Provozovatel kavárny je v současné době ve výpovědní lhůtě, která vyprší 31. 3. 2018, otvírací doba pro-
to bude nepravidelná, je zajištěn rozvoz zboží po patrech (Kamila) 1x týdně. Naším cílem je, aby kavárna 
fungovala v pracovní dny i o víkendu, proto hledáme nového nájemce.

Další informace
Připravuje se výběrové řízení na pořízení schodišťové plošiny na budovu D, pořízení bezdrátového při-
pojení WiFi v  rámci celého Domova pro seniory a  rekonstrukce vstupního vestibulu. Začátek prací ve 
vestibulu je plánován na polovinu května 2018, hlavní vchod tak bude uzavřen a do Domova se bude 
vcházet přes budovu D, o podrobnostech vás budeme včas informovat.
Dále je plánována oprava výtahu na budově D, balkonů na 1. patře budovy A, oprava personálního WC 
u tělocvičny a šaten pro personál budovy B v přízemí.

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



19

Rozloučili jsme se:

„Myšlenky, které si zvolíte, jsou nástrojem, kterým
malujete na plátno svého života.“

Louise Hay

Josefa Švehlová
Karel Šmíd
Jarmila Weinzettlová
Vojtěška Kochová
Ludvík Jandera
Jaroslav Trojan
Naděžda Šolcová
Ing. Daniela Milcová
Jaroslava Matysová
Božena Vašutová

Marinka Čihalová
Stanislav Aust
Marie Veselá
Ing. Jaroslav Kareš
Jiřina Votrubová
Ludmila Mestlová
Zdenka Pěknicová
Antonie Tesárková
Josef Forman
Marie Martínková
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