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Vážení obyvatelé Domova,

Jelikož už několik týdnů pobíhám sem 
a  tam po chodbách domova B, poma-
lu uzrál čas, abych se Vám touto cestou 
představil.

Mé jméno je Jiří Růžička a v Domově pro 
seniory Chodov pracuji jako aktivizační 
pracovník. Mimo jiné Vám (a koneckon-
ců i  sobě) pomáhám udržovat fyzičku 
i  paměť a  tak trochu si hraji na diskžo-
keje, když v divadelním sále přehrávám 
staré zlaté hity, na které si zub času ne-
přijde. A  v  neposlední řadě žasnu nad 
tím, co všechno se od Vás dozvídám. 
Nebudu lhát, na této pozici jsem se ocitl 
poprvé v životě. Přitom toho mám odži-
to už docela dost.

Vezmu to popořádku. Už od dětství jsem 
snil o práci v rádiu jako zvukař, redaktor 
a moderátor. A ten sen se mi postupně 
naplňoval v Československém (Českém) 
rozhlase, v  rádiu Kiss 98 a  na Evropě 2. 
Rád jsem posluchače informoval i bavil. 
(K  podobným choutkám ostatně tíhnu 
i  tady.) Jenže žádný citrón se nedá vy-
mačkávat donekonečna. Doufám, že 
jsem opustil rozhlasové vlny dřív, než mi 
došel dech. Naštěstí jsem mezitím za-
čal psát. V MF Dnes mi vyšlo kolem 250 
sloupků. Několik mých scénářů zrea- 
lizovaly TV Nova, TV Barrandov a Česká 
televize. Nechci se vytahovat, ale napsal 
jsem také filmovou pohádku Kozí příběh 
se sýrem a vyšly mi knížky Na ocet (Ikar, 
2013) a Šťastnej jako blecha (XYZ, 2018).

Mezitím mi onemocněla mamka a já se 
o ni musel starat poněkud více než ob-
vykle. Roky šly a já si začal uvědomovat, 
že tahle práce mě naplňuje, otevíraly se 
mi nové obzory. Když jsem cestou z mo-
tolského krematoria nesl po Palackého 
mostě urnu s  maminčiným popelem, 
věděl jsem už, že musím v životě přeho-
dit výhybku. Pak stačilo, aby mi Renata 
Škaloudová prozradila, že v Domově pro 
seniory Chodov postrádají aktivizačního 
pracovníka, a  já nezaváhal. A  rozhodně 
toho nelituji! A  doufám, že toho příliš 
nelitujete ani Vy.

Děkuji Vám za shovívavost, ale i pokoru 
a moudrost. Jsem tady rád.

Jiří Růžička
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NAROZENINY ZÁŘÍ

18. 9.  Marta Skálová
18. 9.  Slávka Zemanová 
19. 9.  Jitka Urbanová 
25. 9.  Rosalie Davidová 
26. 9.  Marie Kučerová 
28. 9.  Věnceslava Fialková 
29. 9.  Věra Vítová

3. 9.  Věra Matysová  
10. 9.  Ing. Stanislav Kotačka
12. 9.  Hana Egerová 
14. 9.  Jaroslava Hertlová 
14. 9.  Vlasta Löwitová 
14. 9.  Anna Mukařovská 
16. 9.  Miroslav Tomeš
17. 9.  Michal Madrý

oslavencům přejeme jen to nejlepší!

vítáme nové obyvatele

Libuše Bartůňková 
Slávka Zemanová 
Ing. Jiřina Čápová  
Bohdana Šrámová 
Jana Filípková 
Magdalena Ťupová 
Ilona Richterová 
Michal Madrý 
Vlasta Löwitová 
JUDr. Helena Hudcová 
Slávka Malkovská 
Olga Ježková
Zdeňka Ročková 
Josef Majer
Ladislav Téra 
Květa Pacoltová 
Eva Vokounová 
Hana Egerová

Rozloučili jsme se

Ing. Miloslav Knietel
Dagmar Kavanová 
JUDr. Helena Hudcová 
Jaroslava Šmejkalová 
Anna Jíchová 
Marie Šandriková 
Věra Boučková 
Milada Fialová 
Ing. Stanislav Prokop
Ing. Zdeněk Wagenknecht 
Zdeňka Císařová 
Pavla Součková 
Milada Dědičová 
Františka Janásová 
Irena Grandová 
Mgr. Lumír Čmerda 
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AKTUALITY Z DOMOVA 

OTÁZKY NA VÁCLAVA VYDRU

27. září usedne do Křesla pro hosta herec 
Václav Vydra. Vy máte příležitost zeptat se jej 
na co chcete. Napište svou otázku na papír 
a vhoďte ji do schránky na patře.

PÍŠEME HISTORII DOMOVA

Bydlíte v Domově už delší dobu? Máte něja-
ké fotografie, videa nebo vzpomínky na zají-
mavé události? Podělte se s námi o ně!

DĚKUJEME ZA PODPORU S-CENTRA

Na recepci byla umístěna kasička, do které 
jste mohli přispívat S-centru v  Hodoníně. 
To se ocitlo po ničivém tornádu ve velmi tí-
živé situaci. A kolik jsme společně vybrali? 
Krásných 13 000 Kč. Děkujeme, jste skvělí! 
Vybranou částku jsme osobně předali ře-
diteli centra, který zváží, jak nejlépe peníze 
využít.
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cestujeme s kamínky
Již v  předešlých číslech časopisu Chodová-
ček jsme Vás informovali o zapojení Domova 
do facebookové skupiny KAMÍNKY. Jedná se 
o skupinu založenou na sociální síti v první 
vlně koronaviru v loňském roce.

Lidé z různých částí republiky se v době lock- 
downu spojili a začali malovat na obyčejné 
kameny, které pak rozváželi do turisticky vy-
hledávaných destinací. Na těchto místech 
kamínek našli další lidé a ti ho pak odvezli na 
jiné hojně navštěvované místo.

Jako Domov jsme se do projektu zapojili 
také, a to tím, že jste Vy klienti začali malovat 
na kamínky v rámci výtvarné dílny s kolegy-
ní Janou. Dále se zapojili všichni zaměstnan-
ci, kteří Vaše kamínky zabalili s sebou na své 
dovolené a  kamínky pokládali, aby mohly 
putovat dál.

Protože když někdo kamínek najde, vyfo-
tografuje ho a vloží jako příspěvek do face-
bookové skupiny, kde společně s  fotografií 
uvede také poštovní směrovací číslo, které je 
na kamínku uvedeno. A tím pádem mohou 
všichni sledovat, kam doputoval jejich kamí-
nek. 

U nás v Domově máme také mapu České re-
publiky, a to vedle reminiscenční místnosti, 
naproti divadelnímu sálu, kam zaznamená-
váme, kde se jaký kamínek nachází a  kam 
putuje. Tuto mapu můžete pravidelně sle-
dovat a sami pátrat, kde byly položeny Vaše 
kamínky.

Nově také cestujeme s kamínky i do zahra-
ničních destinací, například jsme s  kamín-
kem cestovali do Egypta nebo do Říma.

Tak s námi zaměstnanci cestuje 
i kousek Vás klientů. 

Touto cestou bychom rádi informovali kli-
enty, kteří by měli zájem kamínky malovat, 
a zaměstnance, kteří by chtěli vzít kamínky 
na své dovolené, aby informovali aktivizační 
pracovnice.

Na fotografiích vidíme malování kamínku 
v rámci arteterapie a na dalších dvou polože-
ní kamínku – kamínek s  lodičkou v Českém 
Švýcarsku a kamínek s rybičkou, který našel 
cestu mezi opravdové ryby v Rudém moři.

VatikánNessebar



Toulky prahou
1. část

Stojíme-li v centru Prahy – na Staroměst-
ském náměstí – a podívám se kterýmkoliv 
směrem, dýchne na nás historie, ať již ta 
dávná, tak i ta novější.

Na Staroměstském náměstí šly dějiny od ne-
paměti, většinou ty smutné (r. 1621, 1945, 
1948 aj.). Před torzem Staroměstské radnice 
(v r. 1945 byla rozbombardována a vyhoře-
la) je na chodníku vyznačeno 27 křížů na 
památku 27 českých pánů (šlechtici a měš-
ťané), kteří zde byli 21. 6. 1621 popraveni za 
vzpouru proti králi Ferdinandovi II. Habsbur-
skému a  jako odezva na bitvu na Bílé hoře 
(1620).

V  r. 1948 měl na balkóně paláce Kinských 
projev Klement Gottwald a  od té doby se 
datuje nástup komunistů v Československu 
k moci.

Opustíme Staroměstské náměstí Pařížskou 
třídou a  ke konci po levé straně odbočíme 
do části zvané Josefov – bývalé židovské 
čtvrti se synagogami a  starým židovským 
hřbitovem. Je zde také hrob pravděpodob-
ného tvůrce golema rabína Jehuda Löw ben 
Becalela (zemřel asi v r. 1609). Byl obchodník 
a  velmi bohatý muž, který půjčovat peníze 
i Rudolfu II. (*18. 7. 1552 Vídeň, † 20. 1. 1612 
Praha), který žil značně rozmařilým, náklad-
ným, nezřízeným životem. Vzpomeňme na 
filmy Císařův pekař a  Pekařův císař, které 
tuto dobu věrně zobrazovaly.

Na konci Pařížské ulice na nábřeží Vltavy 
stojí právnická fakulta a naproti hotel Inter-
continental (právnická fakulta – projekt Jan 
Kotěra, dokončil Ladislav Machoň). Půjdeme 
po nábřeží proti proudu řeky (pravá stra-
na a dojdeme k Rudolfínu – domu umělců 
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který projektoval Josef Zítek a Josef Schulz. 
Naproti stojí uměleckoprůmyslové muzeum.

Na náměstí Jana Palacha stojí budova Filo-
sofické fakulty Univerzity Karlovy a  Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová.

Dále pokračujeme ke Karlovu mostu (vě-
novali jsme mu celý článek), projdeme pod 
Karlovými lázněmi a dojdeme k Národnímu 
divadlu. Bylo postaveno díky nadšení a sbír-
ce českých lidí. Slavnostně bylo otevřeno 
r. 1881, ale zanedlouho kvůli neopatrnosti 
jednoho pracovníka divadlo vyhořelo.

Lid udělal novou, ještě intenzivnější sbírku, 
a tak bylo znovu otevřeno 18. 11. 1883 Sme-
tanovou operou Libuše.

Ale my pokračujeme k Jiráskovu mostu. Zde 
na rohu Resslovy ulice byl postaven nový 
zvláštní tzv. Tančící dům, vyprojektovaný 
slovinským architektem Vlado Milunićem 
(projektoval i náš Domov pozn. red.), provoz 
byl zahájen 20. 6. 1996.

Když půjdeme Resslovou ulicí nahoru, dojde-
me na Karlovo náměstí. Jedno z největších 
náměstí ve střední Evropě. Karlovo náměstí 
vyprojektoval v urbanistickém řešení již Ka-
rel IV. Na severní straně stojí Novoměstská 

radnice, kde byla 30. 7. 1419 provedena 
první pražská defenestrace. 

V polovině Karlova náměstí stojí České vyso-
ké učení technické a naproti vstup do met-
ra. Na protější straně stojí jezuitský kostel 
sv. Ignáce. Vedle kostela byl vojenský laza-
ret, ale později budova připadla k Všeobec-
né fakultní nemocnici, která sídlí na jižní 
straně náměstí. Také je zde Faustův dům, 
ke kterému se váže pověst o  únosu Fausta 
ďáblem. Zde sídlí kardiocentrum (spadá pod 
VFN).

Z Karlova náměstí půjdeme dále na jih, smě-
rem Na Slupi. Po pravé straně mineme areál 
kláštera Emauzy (zakladatel také Karel IV.), 
po levé straně zůstává botanická zahrada 
a  dál dojdeme Vyšehradskou ulicí do Pod-
skalí, na Výtoň, a  zde navštívíme muzeum 
plavců na Vltavě. Je zde i pohostinství.

Podejdeme Železniční most a jsme na území 
Vyšehradu.

Je to historické a mýtické místo. O tom zase 
někdy jindy, bude-li  to zajímat.

Eva Frantálová
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CESTOVATELSKÉ
OKÉNKO

EGYPT

Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí svě-
ta, žije zde celkem 107 milionů obyvatel. 
Osídleno je přibližně 25 % země, zbytek tvo-
ří poušť. V hlavním městě Káhiře žije 25 mi-
lionů obyvatel. Jediná orná půda se nachází 
poblíž řeky Nil.

Egypt je také velmi slunná země – teploty 
se pohybují okolo 30 °C, a to i v u nás zim-
ních měsících. Prší zde pouze celkem 14 dní 
v roce.  To, že je Egypt velmi slunečnou zemí, 
má za následek také to, že je jednou z nej-
sušších zemí světa.

Zajímavostí je, že káhirské metro je první ze 
dvou plnohodnotných podzemních drah 
v celé Africe. Jako u nás má metro také tři 
linky a cena lístku je přibližně 7 Kč. Prostřední 
vagony všech linek metra jsou určeny pouze 
pro ženy, které se bojí cestovat s muži.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

NÁBOŽENSTVÍ
Islám – v Egyptě 90 % populace věří v Alá-
ha, jsou to muslimové, kteří ať už více nebo 
méně věří v  Korán, v  právo šaría. Zbylých 
10 % obyvatel jsou křesťané.

V Egyptě existují kromě mešit pro musli-
my také křesťanské kostely. Křesťané žijící 
v Egyptě mají právo na svatbu před Bohem, 
avšak už nemají právo na rozvod. Protože co 
se před Bohem spojí, už nelze oddělit.  Mus-
limové paradoxně mají právo požádat o roz-
vod. 

Autorka: Tereza Jechová
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Pokud se v  Egyptě muslim rozvede, musí 
ovšem pořídit své (ex)manželce byt a platit jí 
rentu v takové výši, aby byla zaopatřena tak 
jako v  manželství. Je také možné, aby měl 
muslim více než jednu manželku. V takovém 
případě každá jedna manželka musí být zao-
patřena úplně stejně jako manželky ostatní. 
A proto dnes bývá zvykem mít pouze jednu 
ženu.

Právo šaría – systém islámského nábožen-
ského práva, které je odvozeno ze zásad 
islámu, a  to zejména z Koránu. Dává věřící-
mu návod na to, jak žít.

křesťanský kostel v Egyptě

PRÁVA ŽEN
Jak je to v Egyptě se ženskými právy? Ženy 
mohou v Egyptě pracovat – nemají to zaká-
zané, ale většina žen se stará doma o rodinu 
a děti. Ženy by také měly svoji krásu ukazovat 
jenom doma, své rodině – proto na veřejnos-
ti chodí ženy stále zahaleny. Pravidlem je, že 
žena by neměla chodit na veřejnosti sama, 
také by neměla první promluvit a  měla 
by nechat promluvit muže jako prvního. 
V  dnešní době jsou podmínky pro ženy 
v  Egyptě vyrovnány a  mohou se tak volně 
pohybovat, v  jejich oblékání se ovšem ne-
změnilo nic. 

DOVOLENÁ V MARSA ALAM

Marsa Alam je město v jihovýchodním Egyp-
tě, leží na břehu Rudého moře. Dříve to byla 
malá rybářská vesnička. Dnes je jednou 
z nejoblíbenějších destinací pro dovolené. 
V roce 2003 bylo v Marse otevřeno letiště.

Marsa Alam je bohatá na podmořský život, 
v Rudém moři je spousta korálových úte-
sů. V  moři žije velké množství ryb, ale také 
želvy, delfíni a žraloci. To vše můžete pozo-
rovat nejen z prosklené ponorky, která vám 
umožní vidět vše a přitom být v bezpečí.

Spousta turistů létá do Egypta kvůli pozoro-
vání podmořského života. V Rudém moři je 
možno se potápět nebo šnorchlovat a pozo-
rovat hejna ryb.  V Marse Alam se ubytujete 
v  letovisku, ve kterém se nachází vše, co 
k pobytu potřebujete. 

My jsme byly ubytovány v  hotelovém 
komplexu Albatros Sea World.  V  tomto 
resortu se nachází celkem 17 bazénů, uby-
továny jsme byly v apartmánu. Resort dispo-
nuje vlastními restauracemi, masážním sa-
lonem a klinikou. Avšak za branami resortu 
se nachází pouze poušť. Mezi jednotlivými 
resorty se pak nachází rozestavěné budovy, 
nic kromě holých stěn a písku.
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resort v Marsa Alam za resortem

Tradiční egyptská jídla spadají do arabské 
kuchyně. V Egyptských zemích je zakázáno 
jíst vepřové maso a pít alkohol. Základem 
místní kuchyně je rýže, pšenice a  zelenina. 
Z  masa se podává skopové, kozí a  jehně-
čí maso, dále také drůbež, například husy, 
křepelky a kachny. Samozřejmostí jsou ryby 
z Nilu a Středozemního moře. 

EGYPTSKÁ KUCHYNĚ

Co se týče egyptského jídelníčku – k snída-
ni tu kromě fazolí a  vajíček dostanete také 
spoustu zeleniny a  ovoce. Podávají se sýry 
a  mléčné výrobky a  také různé druhy salá-
mů, můžete si nechat udělat tousty, ale také 
palačinky a wafle. K obědu a večeři se podá-
vají různé polévky – především ty zelenino-
vé. Dále se podávají kořeněné ryby a v každé 
hotelové restauraci najdete grilované kuře 
nebo grilovanou husu. 

Jako zákusky se kromě minidortíků podává 
také ovoce, které v Egyptě najdete v hojném 
množství. K  uhašení žízně neváhejte sáh-
nout po pivu nebo vínu. Místní pivo nese ná-
zev Marzen a i vína mají typická jména, jako 
je Nefertiti nebo Cleopatra.

Nejvíce se však v  Egyptě popíjí čaj. Bývá 
podáván horký, slabý a  v  malých sklenič-
kách. Nejčastěji se popíjí čaj černý nebo má-
tový. Dále si také potrpí na pití kávy, která 
musí být připravena podle tradiční recep-
tury. Nejčastěji pijí velice sladkou kávu zva-
nou „zjada“. 

pražená ryba s kari rýží a zeleninou

VÝLETY

V  Egyptě také pořádají pro turisty spoustu 
výletů.  V tomto roce jsme navštívily beduín-
skou vesnici a poznaly tradiční kočovný život 
v poušti a  také jsme se potápěly s vodními 
želvami.

1. Za vodními želvami jsme vyrazily na 
pláž ABU DABBAB, která se řadí mezi nej-
krásnější pláže v Egyptě.  Na jakýkoliv výlet 
s  vámi vždy jede delegát od vaší cestovní 
kanceláře. Ten by měl být vaším kontaktem 
pro jakýkoliv naléhavý případ. Také umí čes-
kou řeč a  můžete si s  ním povídat o  životě 
v jeho zemi. Na tomto výletě jsme měly mož-
nost šnorchlovat a  potápět se na místě, 
kde žijí vodní želvy.  

Z Egypta je přísně zakázáno vyvážet mušle, 
korály a  také peníze a  egyptskou měnu. 
Také je zakázáno sahat na korály, mušle, ryby 
a třeba také mořské želvy a jiné živočichy.
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2. Výlet do beduínské vesnice aneb po-
znání nepoznaného.
Kdo to jsou vůbec beduíni? Je to necivilizo-
vaný národ žijící v poušti, egyptské kočovné 
kmeny. Čerpají vodu ze studny a  stěhu-
jí se podle stavu její hladiny. Tradičně se 
živí polokočovným farmařením – jak již bylo 
řečeno, stěhují se dle stavu vody, půdy a ze-
mědělských zdrojů.

Základem pro beduíny je rodina – man-
želský pár, rodiče a děti, potažmo sourozen-
ci. Mužští členové jsou velmi žárliví. Ženy 
v kmeni pracují již od útlého dětství. Kmen 
je veden šejkem, ten má velmi silný vliv 
na všechny jeho členy. Také může jako jedi-
ný vycestovat z vesnice do zahraničí. V kme-
ni mají své zvyky, které jsou neměnné a  je 
nutné je dodržovat. Mocnější kmeny vlastní 
stáda velbloudů, ti méně mocné jen stáda 
ovcí a koz.

Beduínské vesnice se nachází v  poušti. 
Beduíni vyrábí vlastní koření, čaje, olejíčky 
a podobně. Vlastní lékárny, které je živí. 

V rámci tohoto výletu jsme také měly mož-
nost projížďky na velbloudech a  motoká-
rách.

Kamarádku, která se mnou absolvovala do-
volenou, jsem nechala posadit na velblouda 
a poté, co už neměla cesty zpět, jsem utekla. 
Bála jsem se, že by mne mohl shodit na zem. 
Nebyl to sympatický velbloud. Místo toho 
jsem se seznámila s místní želvou. Na moto-
káře jsem jela jen proto, že jsem nemusela 
řídit.
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FOTOGALERIE

srdíčka od dětí z klokánku

Děti z krizového zařízení Klokánek organizace Fond ohrožených dětí ruč-
ně vyrobily pro obyvatele Domova krásná srdíčka. Předat nám je přijela 
poslankyně Poslanecké sněmovny Ing. Monika Červíčková. Srdíčka se 
Vám postupně rozdala.
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FOTOGALERIE

koncert houslisty alexandra shonerta

Houslové vystoupení Alexandera Shonerta nás potěšilo v krásný červencový den na podiu 
divadelního sálu. Na klavír ho doprovázela jeho maminka. V Domově vystupoval již několi-
krát a vždy s velkým ohlasem.

hudební vystoupení stanislava hložka
Hudební vystoupení Stanislava Hložka rozveselilo jedno naše odpoledne. Vystoupení uvedl 
Jožka Zeman. Stanislav Hložek zazpíval známé písně jako Holky z naší školky, Má bílá králov-
no, Diana, ale zazněly také moravské písně. Na závěr jako poděkování pro pracovníky přímé 
péče, zdravotní sestry a všechny, kdo se zapojili do péče o klienty v době pandemie covidu, 
zazpíval známou píseň Sanitka. Bylo to skvělé odpoledne, děkujeme!
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FOTOGALERIE

exotika na talíři
Domov obdržel příjemný dar – poukazy na nákup asijských potravin v obchodě Mova Mar-
ket. Poukazy jsme rozdělili mezi jednotlivé domovy.

Jako první jsme využili část voucherů na domově A a nakoupili spoustu cizokrajných potra-
vin. Strávili jsme tak odpoledne v exotickém prostředí patra A3 s ochutnávkou exotického 
ovoce a asijských pochoutek jako ananas, papaya, litchi, longan, jackfruit, korejská hruška, 
mangostan, rambutan, krevety a jiné netradiční pochutiny.

Putováním exotikou prováděla aktivizační pracovnice Tereza, která ke každému plodu měla 
připravené zajímavé informace, v jakých podmínkách a jak plody rostou. Dospělé stromy 
a rostliny si klientky prohlédly na fotografiích.
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FOTOGALERIE

hipoterapie
Navštívili nás cvičení koníci na hipoterapii. Poslechli jsme si zajímavé informace o  práci 
s nimi, o koních samotných, zkusili jsme si je hřebelcovat. Dotyk s nimi byl příjemný. 

Hipoterapie je forma fyzioterapie, která využívá komplexní léčebné působení koně. Nadřa-
zeným pojmem je hiporehabilitace, která mimo hipoterapie zahrnuje ještě pedagogicko-
-psychologické ježdění a sportovní ježdění pro handicapované. Obecně pojem hiporeha-
bilitace zahrnuje aktivity, při kterých přichází do styku kůň s handicapovaným člověkem.

křeslo pro hosta s marcelou holanovou

Oblíbený diskusní pořad našeho Domova s názvem Křeslo pro hosta navštívila tentokrát 
zpěvačka Marcela Holanová. Diskuse prokládaná písněmi z její kariéry byla velmi zajímavá, 
příjemná.
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VOLNÝ ČAS
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VYŘEŠTE

Níže naleznete přesmyčky (anagramy). Pozor, u anagramů není vždy shodná diakriti-
ka. 

1. Jaké umělecké dílo se skrývá ve slově CHAOS?

ANAGRAMY

Řešení: SOCHA, CHRPA, TEPLICE, LEBKA, MLÉKAŘ

2. Jaká květina se skrývá ve slově PRACH?

3. Jaké město se skrývá ve slově PETLICE? 

4. Jaká část těla se skrývá ve slově KABEL?

5. Jaký muž  se skrývá ve slově MAKLÉŘ?

Dokážete spočítat, kolik je na obrázku čtverců?

Řešení: dvacetčtyři
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LUŠTĚNÍ

HÁDANKY

Řešení: JÁMA, JEZDEC NA ŠACHOVNICI, HARMONIKA

Řešení: ...kdy už to jde z kopce.

1. Když mne ubíráte, rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se. Kdo jsem?

2. Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, jak je třeba. Dva kroky 
vpřed a jeden vždy v bok. Tráva pode mnou se střídá každý skok. Kdo jsem?

3. Tloustnu a hubnu ze vzduchu, štamgasta zvolá ejchuchu. Nosím se jak mimino, žebra 
stojí v domino.
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akce v domově

2. 9. ZAHRADNÍ SLAVNOST A VYHLÁŠENÍ FOTOSOUTĚŽE
13:30–17:00, zahrada

8. 9. KŘESLO PRO HOSTA S VLASTIMILEM HARAPESEM
14:00–15:00, divadelní sál

14. 9. ROMAN JANÁL – OPERNÍ ÁRIE NEJEN Z RUSALKY
14:00–15:00, divadelní sál

22. 9. JAKUB GRESCHL – CESTOVATEL A FOTOGRAF S HANDICAPEM
14:00–15:00, divadelní sál

27. 9. KŘESLO PRO HOSTA S VÁCLAVEM VYDROU
14:00–15:00, divadelní sál

zářijový program
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KOLOBĚH ŽIVOTA

Vycházející slunce je jako lidské zrození,

kdy čistý zatím nepopsaný list čeká na své tvoření. 

Vše je nové, netknuté, 

bez stopy či vrásky,

předem daný osud 

plní příběhy plné lásky.

Polední slunce je síly plné, 

tak jako život v dospělosti,

málokdo ze své cesty uhne,

sil máme ještě dosti.

Večerní slunce oči mhouří,  

stáří nám vyplnilo tvář,

tak jako v mracích po bouři,

se objeví klidná zář.

Edita Svobodová
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