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Milí obyvatelé, 

rok utekl jako voda a opět tu máme čas 
adventu s tou magickou atmosférou při-
cházejících Vánoc. Pro většinu z nás jsou 
Vánoce symbolem pohody, lásky a vzá-
jemného obdarovávání. V dnešní uspě-
chané době se však symbolika pravých 
českých Vánoc vytrácí. Většina lidí dnes 
vánoční svátky vnímá spíše než svátky 
duchovní, jako svátky hojnosti a blahoby-
tu.

Zajímavá a poněkud duchovnější je myš-
lenka, že darovat něco někomu znamená 
také darovat něco ze sebe. Jedná se tedy 
i o způsob vzájemné a intimní komunika-
ce. Zvyk obdarování, který se po staletí 
udržoval (historie obdarovávání sahá až 
do doby starověkého Říma), měl upev-
ňovat kontakty mezi lidmi, projevoval ná-
klonnost, přátelství a lásku.

V tomto smyslu se vyjádřil i spisovatel Ka-
rel Čapek, když napsal: „...v tom právě je 
zvláštní zázračnost dárku, že radost z něj 
přesahuje jeho cenu. Přeju všem, aby dávali 
a dostávali jen šťastné dárky, třeba byly 
sebelacinější.“ Mnohdy štěstí z dárků ne-
bývá úměrné vynaloženým penězům. 

Prosinec je nejštědřejší měsíc v roce. 
Všichni bychom se najednou rozdali. To, 
co je ale na darech nejhezčí, tkví v jejich 
schopnosti přinášet radost oběma stra-
nám tomu, kdo dal, i tomu, kdo dostal. 
Dárek není jen věc, kterou jsem před chví-
lí ještě neměl, a teď mám, a štěstí z něho 
není o to větší, o co je dárek dražší. To nej-
důležitější je v něm skryto někde uvnitř. 
S dárkem dáváme své poselství: „Chtěla 
jsem Tě potěšit! Mám Tě ráda. Vážím si 
Tvého přátelství.“

Dárek je jako polibek nebo objetí. Dárek 
pečlivě a vkusně zabalený je dvojnásob 
cennější než ten, kterému jsme neby-
li ochotni věnovat čas a položili jsme ho 
pod stromek v obyčejné krabici nebo taš-
ce z obchodu. Zabalený dárek mluví řečí 
symbolů: „Vážím si Tě, záleží mi na Tobě, ta 
mašlička je tam jen pro Tebe.“

Poselstvím Vánoc je přinášet radost. Pod-
le mne největší radost, kterou můžeme 
o Vánocích zažít, je, když vidíme, že něko-
mu se náš dárek líbí a že je šťastný. Nekaž-
me si proto navzájem radost a podělme 
se o své štěstí a obdarovávejme se.

Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocní jsou.
Něhu těm, co za krásou jdou.
Slepým sílu slunečních paprsků.
Opuštěným srdce, která pro něj budou bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocit, že 
je krásné žít. 

Nyní mi dovolte, abych poděkovala všem 
mým spolupracovníkům v Domově, že 
opět vydrželi ten obrovský pracovní zá-
přah, že tak náročný rok skvěle a s pro-
fesionálním přístupem bez větších potíží 
zvládli. Upřímně nám všem přeji krásné 
a radostné prožití vánočních svátků a do 
nového roku 2019 vše dobré, hodně zdra-
ví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance. 

Ilona Veselá
ředitelka
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V LEDNU SE BUDE KONAT 
29. 1. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY LEDEN

1. 12. Ing. Bohuslávek Jiří
1. 12. Fliegerová Věra
2. 12. Krám František
6. 12. Martínek Stanislav
7. 12. Rybenský Karel
8. 12. Andělová Eva
8. 12. Benešová Viktorie
8. 12. Ungrová Františka
10. 12. Matějíčková Nina
11. 12. Herzová Eva
11. 12. Šubrt Pavel
11. 12. Železná Daniela

Ing. Medřický Miloš
Ungerová Irena
Šrolová Josefa

Drachová Jarmila
Brandejský Miloslav

Foktová Jitka
Hlavničková Květoslava

Šmejkalová Jaroslava
Mátlová Olga

14. 12. Stošková Vlasta
15. 12. Beránková Jiřina
18. 12. Ing. Kloučková Eva
18. 12. Kordová Karla
23. 12. Mourková Anna
23. 12. Poláková Vlasta
26. 12. Bucifalová Ludmila
26. 12. Bucheltová Marie
27. 12. MUDr. Schütz Jaromír
29. 12. Juklová Marie
31. 12. Nováková Milena
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUAL ITY  Z  DOMOVA

Co se u nás za poslední týdny událo?

KNIHA 222 A 2 PŘÍBĚHY
20. STOLETÍ
Máme to! V kampani na webových stránkách 
HitHit jsme vybrali dostatek peněz na vydání kni-
hy! Děkujeme všem, kteří nám přispěli. Kniha je  
v prodeji na aktivizačním oddělení. Slavnostně 
ji v rámci MEMOfestivalu pokřtili Tomáš Töpfer 
a Otakar Brousek ml.

VAŠE PŘÍBĚHY V ČASOPISE PRAŽSKÝ 
SENIOR
V časopise Pražský senior byly otištěny rozhovo-
ry s některými našimi obyvateli. Tento projekt ča-
sopis Pražský senior dělá ve spolupráci s Hl. měs-
tem Praha.

REKONSTRUKCE VÝTAHU
Rekonstrukce výtahu na domově D byla dokon-
čena a výtah je opět v provozu. S tím se i na své 
místo vrátila recepce, a tak ji najdete hned vedle 
výtahu na patře D1. 

NATÁČEL SE U NÁS KLIP
V neděli 16. 12. se u nás natáčel klip kapeli CHI-
NASKI, a to na pisníčku Tamaryšek. V režii to celé 
mělo studio JAKOBY films.
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Ježíškova vnoučata
Jistě jste zaznamenali, že se během listopadu a prosince mluvilo o tzv. Ježíškových vnou-
čatech. Jedná se o dobročinný projekt, který vznikl v roce 2016. V minulém roce si jej vzal 
pod svá křídla Český rozhlas a rozjel na internetu databázi na vkládání přání seniorů žijících 
v domovech pro seniory.

A tak jste si tedy přáli. Přání byla různá. Od maličkostí jako je tričko s puntíky, přes návštěvy 
divadel až po poetické přání – vidět kometu. Následně jsem přání vložila na stránky projek-
tu a pak už zbývalo jen to, aby si jej někdo vybral. A kdo vám přání splnil? Jsou to obyčejní 
lidé z celé České republiky, kteří chtěli někomu na Vánoce udělat radost. Někdo poslal dárek 
poštou, jiní přišli na návštěvu osobně. Tak či tak, je to od nich velmi milé.

Věřím, že jste tento projekt také ocenili a užili si splnění svých přání. Celkově se splnilo 50 
vašich přání.

A zajímavost na závěr. Paní Miroslava Pokorná z našeho Domova se stala jednou z tváří le-
tošních Ježíškových vnoučat. Natáčela se s ní reklamní upoutávka.
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Z NAŠEHO DOMOVA

KULTURNÍ PROGRAM

9. 1. 2019 / 14:00
kaple

Starozákonné žalmy

23. 1. 2019 / 14:00
hala

koncert Martina Krulicha

30. 1. 2019 / 14:00
Křeslo pro hosta s Hanou Hindrákovou

leden

PROGRAM V KAPLI

Bohoslužba (Římskokatolická církev)
každý čtvrtek v 9:30

Čtení z bible (Církev československá husitská)  
každé druhé úterý ve 14:00
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NABÍDKA KNIHOVNY
(připravila Milena Holá, správkyně knihovny)

Překvapení všem čtenářům a čtenářkám detektivek, harlekýnek a paperdekových se-
šitků. Obdrželi jsme větší množství detektivních románů a ostatního čtení.

DETEKTIVKY

Ed McBain
Dej mládencům ruku jako lopatu
Brokovnice
Ve víru velkoměsta
Zemřela jako Sadie
Vrahův žold
Útočník
Romance
Matthew Hope – poslední naděje
Skládačka
Příbuzenská krev
Vražda předem ohlášená / Příliš tiché hodiny / Všichni do jednoho
Kniha Špekouna Ollieho
Prachy, prachy, prachy
Osm černých koní

Zdeněk Červenka
Česká ruleta

David Langford
Děravý úřad

3 x kniha spisovatele Jeffersona
3 x kniha spisovatele Dana Simmonse
3 x kniha spisovatele Johna Sandforda
3 x kniha spisovatele Charlese Jamese Boxe
3 x kniha spisovatele Iana Rankina
3 x kniha spisovatelky Janet Evanovich

PRO ŽENY

10 dílů Angeliky od Anne Golon
Harlekýnky
Asi 100 ks sešitků

Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny 
krásné Vánoce a těším se na Vás v příštím roce.

Milena Holá
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Krásné Vánoce přejeme

Krásné, hvězdami a třpytivým sněhem 
protkané Vánoce plné splněných snů a pohody. 
Ať ve skořápkách tří kouzelných oříšků 
naleznete zdraví, štěstí a lásku.

Štěpánka Foučková
manažerka kvality péče

Sme v období roku, keď 
nás slniečko veľmi

nezohrieva.
Preto prajeme všetkým 

veľa hrejivých slov,
teplých dotykov 

a pohladení.

Prežite čas vianočný v po-
hode a radosti a nový rok 

v zdraví 
a spokojnosti.

Kolektív Domova D 
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Krásné Vánoce přejeme

Přejeme všem,
ať věci vnější neovlivňují 

váš svět vnitřní.
Aktivně či pasivně, hlavně 

v pohodě. :)

úsek ARTMějte se rádi nejen na 
Vánoce, 

užijte si tradice a také  
pohádky,

které vezmou Vás na chvíli 
do dětství nazpátky.

Přeneste si krásu Vánoc 
do celého roku.

Mějte v duši mír a klid, bude 
se Vám dobře žít.

Všem obyvatelům a kolegům 
našeho krásného Domova 

ze srdce přejí sociální
pracovnice

 
Anička,  Martina ,  Míša, 
Jitka,  Sandra, Denisa          
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Co pro nás znamená domov?
Dům, ve kterém bydlím, město ve kterém žiji, vlast, kterou miluji.

Domov znamená jistotu v tomto nejistém světě.

Znamená rodinu, rodiče, sourozence, příbuzné, přátelé. To vše utváří domov.

Domov je rosa, která může zkropit naše vyprahlá srdce. I když máme již pár křížků na svém 
kontě, ještě nejsme na odpis a můžeme znalosti s radostí předávat dál.

Jsou mezi námi klienti, vysokoškolsky vzdělaní lidé s diplomy, ale i obyčejní, prostí lidé a my 
všichni jsme schopni předávat své zkušenosti, znalosti a rady mladším generacím, bude-li 
o to stát. Jistě jsou zde i odborníci, a proto by byla škoda nevyužít jejich znalostí.

Myslím si, že Domov nabízí řadu aktivit a byla by škoda jich nevyužívat.
Mám radost, když vidím staré dámy, přesahující 90 let, jak se snaží vytvářet drobné dárky 
i různé miniaturky. Chválím ty klienty, kteří se snaží psychicky nezakrnět, ale ani fyzicky 
a stále na sobě pracují. Myslím si, že nuda je ten nejhorší zabiják člověka.

Domov nemusí být místem, kde jsme se narodili, ale tam kde si utváříme vztahy. Mys-
lím, že Domov seniorů v Donovalské se stal naším útočištěm, prosvětluje naše dny a všichni 
pracovníci zdejšího Domova se snaží, aby se nám zde líbilo a bylo nám hezky.

DS DONOVALSKÁ
Domove, Domove v Donovalské,

jsi naším útočištěm,
prosvětluješ naše dny

a jsi vším, co je zde hezké.

DOMOV
Domove, domove,

sladký a jediný.
Vzpomínka na dětství

a na své hrdiny,
co mamka s taťkou nás vše učili,

k dobrému vždy povzbuzovali
a od špatností nás zrazovali.

Jen domov v srdci nám zůstává
a vše zlé s námi přečkává.

Vaše E. Frantálová
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Dobrý ucitelˇ
Starý člověk se ve vzpomínkách rád vrací do dob svého mládí, na svá školní léta a podobně. 
Vzpomínám si na našeho učitele zeměpisu a radostný pocit převládá v mém vzpomínání. 
Vždy se snažil nějakým vyprávěním zvýšit naši pozornost a soustředění. 

Jednou začal: „Co myslíte, proč se jedno naše město jmenuje Ostrava? Tam kdysi rostla ostrá 
tráva, o kterou se mohli lidé i zranit, a proto se to místo nazývalo Ostrá tráva. Po nějaké době 
si to zkrátili na Ostrava a později zapomněli, jak ten název vznikl. A bylo město Ostrava. A co 
město Domažlice? Kdysi dávno tam bydleli lidé, kteří jedli všechno rukama. Jejich starosta, 
který často cestoval a získal zkušenosti z jiných krajin, nařídil občanům používat k jídlu lží-
ce. Tak se ujal název doma lžíce. A bylo město Domažlice. Přerov se nazývá podle toho, že 
se tam lidé často hádali, někdi i prali, a dokonce skončil někdo poraněný v hrobě. Hádka je 
pře a hrob je rov. Dohromady Přerov. Pardubice dostaly název podle dubů, které nablízku 
rostly. Zlín byl pojmenován podle zlých lidí, kterých tam tehdy bylo hodně. V jiném městě 
muži odpočívali venku na lavičce a při zapálené dýmce si povídali. Když je z okna volali: 
„Kde jste?“ Odpovídali: „Kouříme.“ Tak vznikly názvy Kuřim a Kouřim. Kyjov se nazývá podle 
toho, že se zde vyráběly kyje. Sokolov podle lovu sokolů a také podle toho, že hodně oby-
vatel bylo členy Sokola. V Chomutově se vyráběly chomouty. V Táboře mladí rádi tábořili, 
Hlučín podle toho, že tam stále něco hlučelo. Brno podle výroby brnění, Rakovník proslul 
výskytem mnoha raků.

A vzpomínám si, jak jsme s panem učitelem promýšleli názvy dalších měst a tím upoutal 
naší pozornost a soustředění i na jinou účební látku v zeměpise. Byl to dobrý učitel.

M. Štěňhová
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Křeslo pro hosta s Helenou Fibingerovou
Dne 14. 11. jsme v Křesle pro hosta uvítali atletku Helenu Fibingerovou.

Helena Fibingerová je bývalá československá atletka, mistryně světa ve vrhu koulí, později 
sportovní funkcionářka, podnikatelka, členka Rady ČT.

Olympiáda třetího věku
Dne 8. 11. nás reprezentovalo naše sportovní družstvo na olympiádě třetího věku v Beach-
klubu Ládví. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: lukostřelba, pétanque, šipky a hod na cíl. 
Naše družstvo získalo 1. místo!

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Domova.
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Pojďte s námi... Má vlast
Dne 5. 11., v den, kdy se před 136 lety konala premiéra Mé vlasti na Žofíně, byl uveden 
závěrečný program cyklu Pojďte s námi. O Bedřichu Smetanovi a jeho „Mé vlasti“ vyprávěl 
muzikolog PhDr. Jiří Štilec.

Z projevu PhDr. Jiřího Štilce o „Mé vlasti“ B. Smetany

Premiéry „Mé vlasti“ se také účastnili TGM se svou chotí Charlottou Garigue. Oba se osobně 
setkali s B. Smetanou. Připomeňme, že paní Charlotta, tato výjimečná žena (1850–1923), 
znamenala vzácnou hodnotu a vzor pro život T. G. Masaryka, který jí věnoval mimořád-
nou pozornost a vděčnost ve svých vzpomínkách, kdy se svěřil: „Poutala mne svou mravní 
bohatostí. Děkuji jí za všechno. Byla silnější než já. Po celý život byla mým strážným andělem 
a formovala mne. Byla pro mne absolutním ideálem.“ Obdivovala B. Smetanu a věnovala mu 
i cenné úvahy. S TGM pak navštívili premiéru „Čertovy stěny“ 29. 4. 1882 a zúčastnili se dru-
hého otevření Národního divadla 18. 11. 1883 po jeho vyhoření v r. 1881 na premiéře opery 
„Libuše“.
V Lidových novinách dne 12. 5. 1933 vyjádřil své vyznání a obdiv této ženě Karel Čapek:  
„I tento ženský osud je dějinné dílo, i ona spolubudovala náš stát tím, že utvářela mravní a po-
litickou osobnost T. G. Masaryka. Kolik takových žen prošlo tichými kroky dějinami lidstva, my 
můžeme svou pamětí měřit toto skryté dílo, a proto krom májového kvítí pro ženu, jež milovala, 
skládáme na hrobeček v Lánech i vavřín národních hrdinů.“

Ráda bych poděkovala panu PhDr. Jiřímu Štilci za báječnou spolupráci na pořadech, 
které pro nás připravoval. Byly to pro nás všechny velmi obohacující a příjemné kulturní 
zážitky.

Děkuji.

Klára Vohrnová
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Zámecký šotek
Dne 22. 11. jsme se zúčastnili recitační soutěže Zámecký šotek v DS Heřmanův Městec. 
Reprezentovaly nás tři dámy – p. Milena Holá, p. Stanislava Jirušová a p. Marie Štěňhová. 
Poslední zmiňovaná přivezla třetí místo v kategorii vlastní tvorba.
Děkujeme a gratulujeme! :)

Koncert Řepského sousedského sboru
Dne 6. 11. se u nás konal koncert 
Řepského sousedského pěveckého 
sboru.

Tento amatérský pěvecký sbor vzni-
kl v říjnu 2016 z iniciativy Roberta 
Musila a několika jeho dalších přá-
tel, kteří se rozhodli, že před Vánoci 
nacvičí Českou mši vánoční od čes-
kého skladatele Jakuba Jana Ryby. 
Ukázalo se však, že je to nad jejich 
síly, nicméně snaha zpívat jim zů-
stala, a tak se rozhodli pro menší cíl.
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Velvet Poetry / Poezie po sametu
Ve čtvrtek 22. listopadu se v rámci 20. ročníku celorepublikového festivalu Den poezie konal 
náš domovský poetický program pod názvem Velvet Poetry / Poezie po sametu. Tématem 
letošního roku bylo Nebát se... Autorka Hana Strejčková tematicky sestavila program z bás-
ní dříve zakázaných autorů, lidí píšících v minulosti pod pseudonymy a textů obyvatel Do-
mova. Na závěr vložila i část ze hry Václava Havla Audience. Mezi verši také zazněly zásadní 
a dodnes poplatné myšlenky Václava Havla z jeho nejranějších projevů a v hudební rovině 
se vzpomínalo především na Karla Kryla a Jaroslava Hutku. Na kytaru hrál citlivý muzikant 
František Korčák a s tenoristou Petrem Horákem vytvořili velice zajímavý mužský duet. Ver-
še četli Alena Štěpánová, Jaroslava Slivoňová, Hana Strejčková, Ondřej Dudek a Petr Horák. 
Divácká účast byla hojná, krásné vnímavé publikum bylo na závěr dojaté. Těšíme se na další 
poetická setkání. Všichni profesionální umělci vystupovali bez nároku na honorář.
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Návštěva první dámy Jižní Koreji
28. listopad 2018 bude v životě našeho Domova navždy jedním ze dnů, které se dají nazvat 
velmi významnými. Přivítali jsme totiž první dámu a manželku prezidenta Jižní Koreji Kim 
Jong-sook. S manželem Moon Jae-in navštívili Českou republiku v rámci jednání s premié-
rem ČR.

Ředitelka DS Ilona Veselá první dámu provedla po Domově a představila jeho služby. Mimo 
jiné ukázala výtvarný ateliér, ve kterém si první dáma krátce popovídala s klientkami, které 
byly v tvořivém procesu, dále společně navštívily vánoční jarmark, který se konal na hale. 
Zde první dáma za zpěvu našeho pěveckého sboru nakoupila dárky, které vlastnoručně 
klienti vyráběli. Prohlídka končila návštěvou pokoje na domově A, kam první dámu pozvala 
jedna naše obyvatelka.

Této návštěvy si velmi vážíme a jsme poctěni, že jsme mohli reprezentovat české sociální 
pobytové služby ve světě.

Za poskytnuté fotografie mockrát děkujeme.
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FOTOGALERIE

Rozsvícení vánočního stromečku
Letošní rozsvícení našeho vánočního stromečku se konalo 29. 11. Tuto tradici doprovodila 
svým zpěvem zpěvačka Magda Malá.
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Vážení a milí čtenáři,

chci Vám poděkovat za to, že jste stále věrní a Chodováček je časopisem, který si kaž-
dý měsíc kupujete a čtete. Ráda bych připomněla, že máte možnost přispět jakýmkoliv 
článkem, nápadem nebo fotografiemi.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a nový rok plný zdraví, zážitků a radosti.

Těším se na Vás v roce 2019!

PS: Přestěhovala jsem se do kanceláře č. 026 v administrativní části. Tu sdílím se sociální 
pracovnicí Martinou Bajczerovou.

Klára Vohrnová
šéfredaktorka

PŘÁNÍ

Pracovníkům na patře B2 přeji krásné svátky vánoční a děkuji za Vaši každodenní péči.

Bohumil Rozkošný

kresba: Eva Frantálová

PF 2019
Domov pro seniory Chodov
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Rozloučili jsme se:

Marková Mária
Niklová Marie

Kantorová Irena
Rolandová Jaroslava

Bušek Ladislav
Hoření Emílie

„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“ Pindaros

„Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den.“ Helen Steiner Rice

„Ježíšek má dobré myšlení, navštěvovat lidi jen jednou za rok.“  Victor Borge

„Vánoce jsou den, kdy drží všichni po celou dobu spolu.“ Alexander Smith

„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen dob-
ročinnosti v srdci.“ Washington Irving

„Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Váno-
ce.“ Dale Evans

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“ Charles Dickens

„Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji uvědomujeme, co nám schází a kdo není mezi námi.“ 
John Irving

„Vánoce jsou čas, kdy se vám stýská po domově, dokonce i když jste doma.“  Carole Nelson 
Douglas

„Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou nad tímto světem, a spatříte, že všechno je 
jemnější a mnohem krásnější.“ Norman Vincent Peale
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