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Vážení obyvatelé Domova,

tentokrát jsem úvodník uchopila opět jiným způ-
sobem. Minulý víkend jsem se začetla do knihy 
„Vypadni z mého života“ od Marty Davouze a obje-
vila část textu, který mě velmi zaujal, a tak jsem se 
rozhodla se s Vámi o tyto řádky podělit.

Marta Davouze vystudovala Filozoi ckou fakultu 
UK Praha, pracovala mimo jiné v Sociologickém 
ústavu Akademie věd a po roce 1989 založila Spo-
lečnost Franze Kafky. Iniciovala projekt pomníku 
Franzi Kafkovi a mezinárodní literární Cenu Franze 
Kafky.

Děj románu se odehrává v Praze. Začíná nostalgic-
kými vzpomínkami na dětství a dospívání. Celým 
dílem prochází existenciální rozměr. Trefná líčení 
každodennosti v době normalizace, sarkastický 
přístup a i vlastní příběh lásky, přátelství a zrady, 
kdy za vším stojí snaha o překonávání lidské osa-
mělosti a o nalezení smyslu životní pouti.

Zde je samotná citace knihy: 
„Stává se mi, že ještě nespím, ale už se mi zdají sny. 
Je to navýsost blažený stav polovědomí mezi bělos-
tí a spánkem, představuji si tak i předpokoj skonu, 
přechod z jedné substance v jinou, třeba z vody do 
páru. Sny, které člověka navštěvují ve spánku, tedy 
v nevědomí, jsou úplně jiné. Zpravidla mají jakýsi 
motiv, často i logický, souvisejí nějak s námi, naším 
životem, naším vnímání... Jen výjimečně mi epizody 
spatřené v polovědomí utkvějí v mysli až do rána, 
abych je mohla podrobit alespoň trochu racionál-
nímu zkoumání, vím však jistě, že těm anonymním 
postavám, které se mi zjevují, lze propůjčit libovol-
né jméno, stejně jak postavám román... Není snad 
pravda to, že pouze do nemnohých lidí se opravdu 
vcítíme a víme o nich takřka všechno, takže jejich 
víceméně reálný obraz neseme v sobě jako součást 
sebe sama, zatímco většina ostatních v nás zane-
chává natolik nezřetelný dojem, že je po čase nelze 
pojmenovat a správně zařadit. Že pro nás přestávají 
být konkrétními osobami majícími tvář a jméno a 
stanou se nejasnými stíny nebo jen určitými typy...
Můžeme-li však zaměňovat postavy, které se druhdy 
mihly námi dohlédnutým obzorem, ať už reprezen-
tovaly prchavý vjem nebo významnou událost, proč 
bychom nemohli zaměňovat jako postavu i sebe? 

Proč bychom o sobě nemohli hovořit jednou v 
takzvané ich-formě a jindy v er-formě, tedy v první 
nebo třetí osobě? Vždyť je to nanejvýš logické! Co-
pak zůstáváme tím, kým jsme byli před dvaceti nebo 
padesáti lety? Jsme snad sochy ulité z bronzu?

Rozhodně ne. Měníme se fakticky neustále, i když si 
namlouváme, neboť svou identitu považujeme za 
důležitou, že jsme pořád stejní, což možná jsme, co 
se týče vkusu nebo životních názorů, ne však co se 
týče způsobu, jímž reagujeme na životní situace. V 
padesáti nebo šedesáti je tak diametrálně odlišný 
od toho, jaký byl ve dvaceti, že nám ze zpětného po-
hledu nutně musí připadat, že tenkrát nešlo o nás, 
ale o jiného člověka. Snažíme-li se rozpomenout, 
stáváme se diváky, nikoli aktéry svých vlastních 
uplynulých zážitků. Toho, jímž jsme byli, si už jen 
stěží vybavujeme, díváme se na něj zvenčí a ne zcela 
mu rozumíme...

Letní měsíce většinou čtení knih tolik nepřejí, 
jako dlouhé zimní večery, přesto jsem se rozhodla 
s tímto úvodníkem nečekat. Život plyne, přichází 
nové zážitky, podněty a třeba by na podzim nebyl 
pro tyto řádky v Chodováčku prostor.

Hezké léto Vám přeje Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci květnu

Josef Forman
Marie Jurková

Jiřina Paloučková
Františka Ungrová
Alena Rozhoňová

Jaromír Ježek
Miloslav Remeš

OSLAVA NAROZENIN V ČERVNU

2. 6. Marie Kotlabová

3. 6.  Zuzana Martínková

4. 6. Barbora Karešová

4. 6. Pavla Khámová

5. 6. Anna Wretzlová

7. 6. Tamara Zídková

7. 6. Josef Pařízek

8. 6. Marie Nováková

9. 6. Antonie Tesárková

10. 6. Jaroslava Charvátová

10. 6. Antonie Soukupová

17. 6. Milada Petříková

17. 6. Jiří Mikulenčák 

21. 6. Věra Vavrušová

22. 6. Květa Zittová

23. 6. PhDr. Božena Bukovanová

24. 6. Marie Janotová

25. 6. Marie Kovářová

26. 6. Vlasta Landsingerová

26. 6. Marie Veselá

30. 6. Miroslav Pacovský

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 28. 6. 2016 
od 14 hod. v kinosále.
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Z NAŠEHO DOMOVA

REKONSTRUKCE 2016

PŘED PO

PŘED PO

PŘED PO



Z NAŠEHO DOMOVA

5

PŘED PO
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KULTURA ČERVEN/ČERVENEC

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

20. června  14:00
Křeslo pro hosta se Simonou Krainovou a Karlem Vágnerem st.

21. června  14:00
Srdce na dlani – slavnostní vyhlášení výsledků se Standou Hložkem a Jiřím Helekalem

24. června  14:00
Hudební vystoupení norského sboru

28. června  14:00
Oslava narozenin

29. června  14:00
Beseda o kosmetice

30. června  14:00
Firemní dobrovolnické odpoledne s Českou cestou a i rmou L‘Oréal

13. července 14:00
Lukulské hody

V následujících názvech měst byla přesku-
pena písmena, takže na první pohled jde o 
nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena 
tak, aby z každého nesrozumitelného slova 
vznikl správný název českého města.

ÝDFARLTN

ŽIDEOMLAC

CĎARHIOŽOVE

VEŠONEB

ACŘVEBL

YČRČEAN

BAJNELOC

FASVORNRD

ORSTVAA

KANOVRKÍ

TOCHMVUO

CHÍRBLAV

IVHŘOCOE

RAPAH

ČUHLIVAOEC

TICVOROOKE

Pozorně si přečtěte následující věty. V prvních 
třech jsou ukryty názvy barev, v dalších jsou ukryty 
názvy lidského těla.

1. Na baru dáva číšník hostovi vodu.

2. Každého člověka vábí láska.

3. Příjemný večer náhle skončil.

4. K odklízení sněhu je zapotřebí lopata.

5. Byla pro něj jen jednou z mnoha.

6. Koupil si v bazaru kalhoty a kabát.

7. Je libo kávu?

8. Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj.
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NABÍDKA KNIHOVNY

Pompeje, Robert Harris

Hrdiny této knížky jsou jak obyčejní lidé, tak i 
významní  občané města z okolí Neapolského 
zálivu. Začalo to tím, že v nádrži Aya Augus-
ta začala mizet voda, proto se její správce se 
skupinou mužů vydá do kopců nad zálivem, 
aby zjistili, co se děje. Při pátrání se seznamuje 
s bohatou dcerou propuštěnce a majitele vily 
Hortensie a objeví kanál, jímž je voda odvá-
děna místo do nádrže na soukromý pozemek, 
ačkoliv od začátku víme, že zkáza Pompejí je 
nezvratná. Jednotlivé osudy sledujete s napě-
tím až do poslední stránky.

Dcera Afriky, Ilona Maria Hilliges

Lékařka Amélie se konečně ujme vedení ne-
mocnice, kterou její bratr vybudoval v afric-
ké divočině. Odvážnou ženu však nečeká jen 
nekonečné zápolení s exotickými chorobami, 
ale i tvrdý boj s koloniálními předsudky. Nej-
těžší bitvu musí svést s vlastním otcem, který 
nesnese pomyšlení, že se jeho děti sblíží s ně-
kým pod jejich úroveň.

Za řekou Styx, Patricia Cornwellová

Vražda 11leté dívenky Emily, jejíž tělo je nale-
zené zohavené na břehu jezera, rozruší celou 
Severní Karolínu. Vyšetřování se ujímá místní 
policie. Sotva se však rozběhne vyšetřování, 
objeví se další mrtvola. Pravděpodobná verze 
na další trhlinky. Děj nás zavede až na vyso-
ce specializované pracoviště do výzkumného 
ústavu v odborných kruzích přezdívaného 
„úmrlčí farma“.

Případ pro dva, Carol Higgins Clarková

Regan pracuje jako soukromý detektiv a za 
týden se má provdat za snoubence Jackyho. 
Jenže když přijede s kamarádkou a maminkou 
na poslední zkoušku svatebních šatů, najdou 
oba návrháře svázané, šaty rozřezané a zjistí, 
že další šaty někdo ukradl. Začne se rozvíjet 
příběh pěti nevěst, které přišly o nejdůležitější 
šaty jejich života. Regan se pustí do hledání 
šatů, další dvě nevěsty Brine a Tracy případ 
rozčílí, další dvě reagují podivně. Od začátku 
se neví, kdo šaty ukradl, ale děj se zaplétá tak, 
že lupičů začíná být víc. K rozuzlení nakonec 
dojde v místě, které se svatbami úzce souvisí 
- v Las Vegas.

připravila Milena Holá, oddělení B1
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Svatojánská noc
„Na svatého Jana otvírá se létu brána“

Letní slunovrat
Podobně jako ilipojakubské noci 
připisovala se tajuplná moc i noci 
svatojánské. Významnost tohoto 
dne bezpochyby souvisí s letním 
slunovratem 21. června. Letní slu-
novrat byl v životě našich předků 
vždy významným dnem.

Původně se jednalo o pohanský 
svátek – vítání slunce. Slunce v 
tento den dosahuje na obloze 
svého vrcholu a má také největší 
sílu. Od tohoto dne pak postupně 
zase slábne. Je nejdelší den a nej-
kratší noc.

Svatojánská noc je evropský lidový svátek v předvečer 24. června, svátku Jana Křtitele. Ty-
pickým prvkem noci jsou svatojánské ohně, pálené na kopcích. Představují slunce, které 
je v době letního slunovratu na vrcholu sil. Důležitým symbolem je svatojánské čarování, 
týkající se především sběru bylin a milostné magie. S magií lásky souvisí víra v „devatero 
bylin“. Dívkou natrhané květy v noci tajně na louce, z kterých dívka uvine věneček. S jeho 
pomocí zjistí, koho si vezme.

Svatojánská noc v minulosti
V minulosti se svatojánské noci připisovala zázračná 
moc. Svobodní mládenci přeskakovali hořící vatry na 
znak mužnosti. Chtěli se zalíbit své vyvolené. Svobod-
né dívky vily věnce mládencům, zpívaly písně a tan-
čily kolem vatry. Lidé jedli skromně, pili hodně vody 
a rozjímali o životě. Duchovně se očistili tak, že házeli 
negativní myšlenky a neduhy do ohně. Na papírcích 
měli napsané problémy, kterých se chtěli zbavit, a ty 
pak hodili do hořící vatry. 

Tajná přání psali na papír, někdy i na kámen. Tato přá-
ní pak zahrabali pod strom. Věřili, že se jim do roka 
splní. Aby měli po celý rok dost životní síly, pili červe-
né víno a noc zakončili písněmi, chvalozpěvy, modlit-
bami nebo taky milováním v přírodě.

ČLÁNEK JE VYPŮJČEN Z ČASOPISU DARINA, KTERÝ 
MÁME K ZAPŮJČENÍ NA AKTIVIZAČNÍM ODDĚLENÍ.
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DOBROVOLNÍKOVY POZNÁMKY ZE SRBSKA Z BALKÁNSKÉ CESTY

Třetí díl seriálu ze srbských hranic

Den 3.

Mezitím, co se ostatní z naší skupiny střídají v Adaševci na směnách, já s Jankem vyrážíme o půl sedmé 
do Bělehradu vyzvednout na letiště naší německou koordinátorku Katju, nakoupit dětské plínky a nějaké 
oblečení v bělehradském China town. Okolí Bělehradu, tak jako snad každé velké město, je lemováno skla-
dišti a velkoobchody. Na předměstí pak naleznete nejrůznější variace betonu v různorodých panelákových 
podobách, díky blemcavému sněhu a mlze vše v nekonečných odstínech šedi. Bělehradské China town 
se nikterak neliší od ostatních, najdete zde nespočet umělotinových blikavolesknoucích se blbostí, malé 
místnůstky s kouřícími rýžovary a nudlovary, děti trávící za pokladnou polovinu dětství a poulící oči na 
seriály a hry běžící v mobilu, podivuhodné obchodníčky, s kterými handlujete pomocí kalkulátoru, srbsko-
-mandarinsko-česko-anglické hatmatilky, rukou a nohou, ale i nepostradatelnosti v podobě bot a bund, 
které jsme potřebovali. Nakonec jsme po dlouhém smlouvání a hledání nakoupili 48 párů zimních bot, 
jednu za 1200 srbských dinárů (cca 260 Kč), dětské zimní botičky jsme usmlouvali na 300 (65 Kč) a k tomu 
pořídili několikero bund.
Celý nákup se choulil v koutku dodávky – vystačí sotva na jednu směnu. Zimní boty mizí vždy rychle, na-
hrazují často doslova rozsypané papuče či tenisky, které fasovali v Makedonii či Řecku ti, kteří nepotřebo-
vali tak akutně teplou obuv jako ženy a děti, ty povětšinou to nejzákladnější mají, ale bedny s ponožkami, 
čepicemi a rukavicemi už při noční službě zejí prázdnotou. Letiště nás vítá rozpadlými okřídlenými veterá-
ny kdesi na odstavišti. Nabíráme Katju, hned dělá několik telefonátů s bělehradskými místy pro imigraci, 
když jedno zjišťuje, že máme dodávku, slibuje náklad.
Projíždíme centrem Bělehradu, mezi historickými budovami a různorodou zástavbou se tyčí bývalé Mini-
sterstvo obrany poničené bombardováním NATO v roce 1999 v rámci války v Kosovu. Války a rozpad Ju-
goslávie je zde stále výrazně vidět, ať už jsou to poničené a zbombardované ruiny budov či kostelů, nebo 
opuštěné domy a stavení po Chorvatech. Sám vím o konliktu tak málo a neustále si říkám, jak je těžké 
porozumět situaci v cizích zemích, adekvátně ji ohodnotit, posoudit. Sotva se vyznám v situaci v České 
republice, jak pak mohu porozumět tak živému a živelnému Balkánu, a co teprve Sýrii a lidem z ní! Tolik 
věcí, které nevidíme a nezohledňujeme a tolik věcí, které je nutno poznat. Mezi dobrovolníky jsou Slováci, 
Maďaři a jeden Rus, každý vypráví o své situaci doma, každá je zcela novým, těžko srozumitelným světem. 
Nikdy nesmíme zjednodušit takové světy, národy a kultury na jednoduché ano či ne. A snažit se porozumět 
krůpějím a zlomkům toho všeho je nepsanou povinností. Dojeli jsme do centra v Bělehradu, je zde provi-
zorní středisko pro imigraci a skladiště s oblečením od dárců i s hygienickými potřebami. Rozkládá se mezi 
garážemi, je zde rozmístěno několik buněk, stany a celtové stříšky. Vše se dělá tak trochu na koleni, některé 
krabice pod přístřešky zavál nedávný dotěravý sníh. Centrum vede milý úsměvavý Brit ve štramáckém 
kabátci a s hřejivým přízvukem. S deskami oběhl sklad a během půl hodiny nám zaplnil většinu dodávky. 
Tomu říkám jiné nakupování! Věci jsme odvezli do skladiště Czech Teamu, které vypadá trochu jako bývalá 
hasičárna a zásoby jsou zde velké, avšak při představě tisíců lidí denně se náhle jeví titěrněji a titěrněji. Přes-
to se infrastruktura na Balkánské cestě jeví jako stále lepší a organizace se stále více zdokonaluje. Všude se 
počítá s tím, že problém bude trvat dlouho. Je neuvěřitelné, jak se různí lidé, různých národností a kultur 
dokáží tak rychle zorganizovat a vytvořit fungující systém pomoci s vcelku složitou distribucí a logistikou. 
Fungování skupiny skládající se z tolika různorodých jednotlivců, mě nikdy nepřestane fascinovat.

Dojíždíme zpátky do dobrovolnického domku, kde nás čeká jídlo uvařené ostatními a pár hodin spánku. Za 
chvíli začíná směna od půlnoci do osmé ranní.

Daniel Wanger, dobrovolník v DS Chodov

pokračování příště...
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Křesťanské okénko

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Svatá Otýlie
patronka nevidomých

Svatá Otýlie, dcera alsaského knížete Eticha, dodá-
vá naději při očních chorobách. Světice patřila ve 
středověku k nejvíce uctívaným svatým.

Má šlechtický původ, narozena okolo roku 600 sle-
pá, proto ji otec Eticho zapudil, přestože měl sídlo v 
Ober-Ehnheimu a na Hohenburgu. Ubohého dítěte 
se ujala děvečka, byla vychována v klášteře Baume-
-les-Dames v Besanconu, kde dítě přijalo křest. Při 
přijetí této svátosti křtu bylo zbaveno slepoty. Tak 
získala jméno Otýlie či Odile - „dcera světla“, daro-
vaného křtem, světlem vnitřní víry. Člověk se má 
stát vidoucím proto, co s ním Bůh zamýšlí, ale musí 
otevřít oči.

Je zakladatelkou kláštera „Hohenburg“, jižně od 
Štrasburku v kraji Vogézy. Dodnes nese klášter jmé-
no této světice, kde byla první abatyší augustiánek.
Byla příkladem, životem vzoru pro své sestry, pilná 
v modlitbě a v lásce k bližním, důkazem různých 
skutků milosrdenství. Pro trpící zřídila na úpatí hory 
kostel, který zasvětila sv. Martinovi. Dodnes je svěd-
kem milosrdenství sv. Otýlie, neboť vedle kostela 
postavila hospic pro nemocné, zejména s očními 
chorobami. 

Po smrti bylo její tělo uloženo v kamenném sarko-
fágu a pochováno ve vlastní kapli. Od 9. století se 
uctívá dodnes – jedna relikvie paže se uchovává 
v Praze. Denně přichází k jejímu hrobu množství 
poutníků a turistů. Dodnes prosí nemocní s očima 
u sv. Otýlie o uzdravení. Odilienberg je oblíbeným 
místem pro Alsasy a Němce z jižní oblasti. Nikdo ne-
projde okolo Otýliny studně, aniž by si tam neumyl 
oči nebo alespoň neotřel čelo.

Papež Pius XII. Prohlásil 6. června 1946 sv. Otýlii za 
patronku Alsaska. Také obce Arlesheim ve Švýcar-
sku.
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ČERVNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

jak často máme sklon zvětšovat chyby druhých a 
zároveň zmenšovat a omlouvat své vlastní nedo-
statky. Nádherně nám to připomíná Ježíš. Jak to, 
že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém 
vlastním oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat 
svému bratru: „Dovol, ať ti vyndám z oka třísku“, a 
sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyn-
dej ze svého oka trám, a teprve potom budeš vidět, 
abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.

Tím problémem je pýcha. Naše osobní pýcha vidí 
i sebemenší chyby druhých lidí. Dokonce pýcha 
směřuje k tomu, že do druhých promítáme nedo-
konalosti a chyby, které ve skutečnosti patří nám. 
Opakem pýchy je pokora. Jedině člověk pokorný 
je schopen odpouštět, mít pochopení a pomáhat, 
protože jedině on dokáže uznat, že všechno dostal 
od Boha, uvědomuje si svou nedostatečnost a ne-
zbytnost Božího milosrdenství. Proto má pro svého 
bližního – i když ho posuzuje – pochopení, v pří-
padě potřeby je připraven i odpustit člověku, který 
mu ublížil.

Jak je to mnohdy složité, když nás druzí pomlouva-
jí, když nám svým jednáním ubližují. Ale je tu mod-
litba. Mohu se modlit právě za ty druhé, kteří nás 
neprávem kritizují, ale také za svou osobu, abych 
všude vnášel dobro, lásku, odpuštění a optimis-
mus. Stále platí: Jak chceš, aby jiní jednali s tebou, 
tak i ty jednej s nimi. Stále platí Kristův zákon. Miluj 
svého bližního jako sám sebe. Dokonce, milujte se 
navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem 
milujte vy. Jistě to není lehký úkol. Ale je to úkol 
prospěšný pro naše vzájemné vztahy, pro klidný a 
pohodový život, již tady na tomto světě.
Přeji vám všem hodně zdraví, dobra a lásky, aby váš 
život byl Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban 

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Matice Cyrilometodějská
P. Francois Zanini

Již papež Jan Pavel II. ustanovil, abychom o druhé 
neděli velikonoční slavili svátek Božího milosrden-
ství. Pro dnešní zmatený svět je Boží milosrdenství 
absolutně nutné. Vypadá jako slabé a křehké, ale se 
zlem má překvapivou sílu. Lidstvo se samo zachrá-
nit nemůže.
V tomto celém roce Božího milosrdenství chceme 
prosit pána o jeho odpuštění v našich srdcích, aby 
nám odpustil naše nedokonalosti a dal nám touhu 
po radikálním obrácení, abychom už neměli zalíbe-
ní v hříších, které se Bohu nelíbí. Chceme se odvá-
žit odpustit našim nepřátelům a přetrhnout řetěz 
touhy po pomstě a nenávisti, která zatěžuje srdce 
a brání nám lidem se zbavit tohoto závaží, když se 
onomu odpuštění otevře cesta míru a svornosti. 
Pokud člověk miluje lidským způsobem, touží po 
odplatě, ale miluje-li v Božím jménu, odpouští.
Tou největší láskou je odpuštění hříchů, aby je lidé 
poznali. A byli si vědom, že jenom Boží láska může 
vymazat z lidského srdce urážky a zločiny a znovu 
nastolit spravedlnost a mír v soužití. Když nám Bůh 
odpustil skrze smrt svého syna, nemůže žádný člo-
věk odpustit, aniž by nezemřel sám sobě a nevzdal 
se touhy po odplatě a po lidské spravedlnosti, ale 
byl s Kristem ve štědrosti a velikosti Jeho milosr-
denství zajedno. Život černobílý není, ani lidé ko-
lem nás; jen ke své škodě občas trpíme černobílým 
věděním.

Amen.

Vyhlášení roku Božího milosrdenství
papež František
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BESEDA S EVOU A VÁCLAVEM HUDEČKOVÝMI
2. června jsme přivítali velmi vzácnou návštěvu, a to Evu a Václava Hudečkovi. Vřelé úvodní slovo pronesl 
jejich dlouholetý přítel PhDr. Jiří Štilec. Rozhovor s nimi profesionálně vedla Ing. Bc. Slávka Slivoňová. Od-
povídali jí na netradiční otázky ohledně jejich seznámení, osobního i kariérního života. Pan Václav Hude-
ček nás poctil i krátkou hudební vsuvkou.

Velmi za toto odpoledne děkujeme, o to víc, že si manželé Hudečkovi našli čas ve svém velmi nabitém 
programu a přijali pozvání bez nároku na honorář.



FOTOGALERIE

13

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S DĚTMI

Děti ze ZŠ Mendelova v rámci projektu Mezi námi si zasloužily, abychom jim k příležitosti Dne dětí připravili 
sportovní odpoledne. K dispozici byl petanque, kroket, hod na panáka a odpočinková zóna s občerstvením 
a kreslením. Děti zapojily do své zábavy i naše klienty, kteří spíše přihlíželi a tak i jim zpříjemnily den.



FOTOGALERIE
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KONCERT PRO FLÉTNY A KLARINET

V rámci hudební středy 18. 5. našim obyvatelům představila Šárka Kučerová tři typy léten - sopránku, te-
norku, altku, a také klarinet. I když přeskakování z jedné létničky na druhou nebylo nijak snadné a ne vždy 
byl hned po ruce dech, poslechli jsme písně lidové, folkové i duchovní. Bylo příjemné si společně zazpívat, 
ale do paměti se vryla zejména Ave Maria, a to díky ukázkám od tří autorů na dvě různé létny a klarinet. 
Slovem provázela Hanka Strejčková.

Za fotograie děkujeme Pavlíně Šimáčkové (FysioArt).



FOTOGALERIE
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FIREMNÍ DOBROVOLNICKÉ ODPOLEDNE S FIRMOU EXXON MOBIL

25. května nastoupili v červených tričkách s nápisem Days of caring zaměstanci irmy ExxonMobil Business 
Support Center Czechia s.r.o., aby nám pomohli zpříjemnit prostředí našeho Domova. Za necelé čtyři ho-
dinky zvládli natřít hromadu laviček, altán a odpadkové koše. Malá skupinka vyrazila s našimi klienty na 
procházku na nedalelkou Chodovskou Tvrz.

Všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se na další návštěvu!
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FOTOGALERIE

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY

Aktivizační pracovnice Pavla Heverochová je milovnice zvířat a doma má takovou malou ZOO, proto jsme 
se rozhodli, že toho využijeme. Pro klienty si připravila krátkou přednášku o jejích mazlíčcích. A co tu bylo 
za zvířátka? Želva, šneci a kočka. Všichni si mohli zvířátka osahat a s některými se i pomazlit.



17

FOTOGALERIE

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Opět jsme rádi přivítali Ing. Patrika Nachera s jeho besedou o inanční gramotnosti pro naše klienty a stu-
denty Odborného učiliště Vyšehrad. Beseda byla velmi podnětná a plná zajímavostí z inančního světa.

Panu Ing. Patriku Nacherovi velmi děkujeme za jeho čas a za to, že besedu uspořádal bez nároku na honorář.
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Přítomni:  Milena Holá, Marie Krsková, Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Vladimír 

• paní Holá oznámila, že klienti nejsou spokojeni s odstraněním dřevěných zábran v jídelně DS, dále se zajímala 

• pan Rozkošný a pan Koza se dotázal na to, jak bude probíhat provoz bufetu – nový nájemce, dále zda bude 

Stále ještě probíhají dokončovací práce v jídelně, budou pověšeny záclony a umístěn nový nábytek. Kuchyně 
je tento měsíc ve zkušebním provozu. Z tohoto důvodu je připravován pouze jeden druh jídla. Následně plá-
nujeme výběr ze dvou jídel na oběd i večeři. Jídla podávaná na odděleních se budou servírovat přímo na talíř 
až a místě, čaje se nadále budou připravovat na odděleních v dosavadních výrobnících (čajovarech), odpadá 
tak dovoz a dále i problémy s teplotou jídla. Kvalita a stálá možnost teplého čaje bude projednána s vedoucími 

Postup je stanovený v rámci vnitřních dokumentů organizace – harmonogram práce. Jedenkrát za měsíc se 
lednice odmrazují a uklízí. Průběžně se kontroluje stav potravin uložených ve společných lednicích, zda zde ne-
jsou prošlé potraviny. Pokud pečovatel zjistí, že zde má některý klient prošlé nebo nahnilé potraviny, ukáže mu 
je, vysvětlí, že je již nelze konzumovat a v případě souhlasu je vyhodí. Stejně tak mají pečovatelé za povinnost 

Stavební akce zateplení obvodového pláště budovy A stále probíhá. Pracuje se na balkonech, seřizují se okna a 

Zřizovatel schválil uvolnění i nančních prostředků na zakoupení žaluzií na úsek A, v brzké době bude vyhlášeno 

Paní ředitelka informovala o tom že, byla sjednána smlouva na nového nájemce pro provozování bufetu. Nově 
bude tento prostor označen jako kavárna. Sortiment zboží zůstane (dále si zde budete moci zakoupit nejen po-
traviny, ale i drogistické zboží) a čeká nás i jeho rozšíření, např. o ovoce a zeleninu. Rozvážková služba zůstane 
zachována. Kavárna na hale bude nově otevřena od 1. 7. 2016, a to minimálně každý pracovní den od 10.00 
hod. do 16.00 hod. a každou neděli v odpoledních hodinách. Paní Kamila bude od 1. 7. 2016 pracovat v kuchyni, 

Na základě projednání se členy výboru bylo dohodnuto, že činnost Stravovací komise v plném rozsahu bude 

• že se připravuje VŘ na koupelny na úseku A a B, i nanční prostředky jsou již přiděleny, na oddělení B3 bude 
po konzultaci s vedoucí úseku paní Němcovou umístěna sedací vana, na ostatních odděleních budou sprchové 

• o schválení uvolnění i nančních prostředků na opravu ozvučení v kinosále a na opravu zastínění střešního 

• o umístění úsporných svítidel s čidlem pohybu v chodbě u ordinace praktického lékaře, chodba bude nově 



Rozloučili jsme se v měsíci květnu:
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Díky za super návštěvu dendrologické zahrady. Poděkujte také řidičům a průvodkyni. Všichni byli moc obětaví.
Jaroslava Nováková

Milá paní ředitelko,

velmi Vám děkujeme, co všechno pro nás tady děláte. My starý lidi si toho velmi vážíme, že se nám tak věnujete, jak po 
citový stránce, tak svými nápady na vůbec zlepšení prostředí.

Za více klientů Jaroslava Znamenáčková

Tímto děkujeme všem pracovnicím aktivizačního oddělení, zvláště paní Ing. Slivoňové, za jejich vstřícnou ochotu i 
pochopení k nám starým lidem. Dělají pro nás různé aktivity a programy, aby nám zpříjemnily pobyt. Děkujeme i 
paní kantýnské. Děkujeme všem.

Klienti

Ing. Jaroslav Hrabák, CSc.
Alena Janečková
Marie Sladkovská
Blažena Heinrichová
Luděk Rasocha
Ludmila Mikulková

Ing. Yvona Procházková
Dobroslava Doksanská
Zuzana Gregoriadesová
Ladislav Špíra
Anežka Jenšíková

Na závěr paní ředitelka informovala členy výboru o dvou anonymních dopisech, které byly nalezeny ve schrán-

První se týkal vhodného výběru barev k výmalbě stěn, jednalo se o vytisknutý článek z internetu na téma půso-
bení barev v interiéru. Výběr barev v DS byl konzultován s architektem a vybrán v souladu s tím k jakému účelu 

Ve druhém dopise byl zmíněn problém o tom, že na pokojích je zima a prádlo vyprané na pokoji neschne na 
topení. V DS je prádelna kde si každý klient může nechat své prádlo denně vyprat, tato služba je poskytována 
na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi DS Chodov a klientem, nebo si sjednat fa-

PODĚKOVÁNÍ

Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoliv je kde 
dobrého nebo zlého.

Jan Amos Komenský
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