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Vážení a milí obyvatelé Domova a všichni ostatní 
blízcí, kteří nás podporujete,

otevíráte další číslo našeho Chodováčku a já opět 
hledám nějaká neotřelá slova na první stranu…

Našla jsem svůj starý zápisník, opravdu hodně sta-
rý, o kterém jsem si myslela, že už neexistuje. Znáte 
to, každý máme někdy pocit, že právě tuto věc si 
musí někam schovat, dalo by se i říci, že tím chce-
me podpořit naši vzpomínku na nějaké období v 
našem životě, a tak naše vzpomínky lépe uchovat. 
Život ale běží dále, stěhujeme se, měníme zaměst-
nání a často takové věci končí v krabici. V takové 
té krabici, na kterou napíšeme „probrat – osobní“,  
anebo si řekneme, až takhle někdy budu mít čas, 
tak se na to podívám a roztřídím to.

A proč to píši? V tom zápisníčku jsem objevila ci-
tát „Máš-li dobrého přítele, máš víc než on“ (Seneca). 
Přemýšlela jsem, proč právě tento citát mě tak, v 
mých 15 až 16 letech, oslovil. Cítila jsem za tím vel-
kou pravdu? Tak to dospělí říkali?… 

Když se nad tím zamyslíme, troufnu si říci, že s vě-
kem si tuto skutečnost člověk uvědomuje stále na-
léhavěji. Ano, máme rodinu, manžela, přítele, ale… 
Každý v životě má chvíle, kdy se potřebuje někomu 
svěřit, někomu, komu může maximálně důvěřovat, 
kdo ho vyslechne a nezradí. Často jde o věci, kdy 
jsme postaveni před důležité rozhodnutí v životě 
nebo se musíme ve svém životě vypořádat s něčím, 
co náš život ovlivní do budoucna, nebo přijde do 
života událost, která ho celý změní. Potom každý 
z nás potřebuje někoho, komu se může vypovídat. 
Ano, existují dnes profesionálové – psychologové, 
psychoterapeuti, supervizoři a další, ale... Komu 
nejdříve zavoláte? Příteli, kamarádce. A které? Té, 
která zvedne telefon i o půlnoci, řekne „přijeď, po-
sedíme, popovídáme“. Nečekáte, až si na Vás ten 
profesionál najde čas v diáři, protože často jde jen 
o to mít možnost se někomu svěřit, vypovídat se 
nebo si jen popovídat. Často nám nejde o to najít 
správní řešení, postup, jak z toho, co udělat první, 
ale jen sdílet. Když můžete otevřít své srdce, své ra-
dosti a bolesti někomu, kdo Vás nezradí, kdo Vás za 
to neodsoudí, i když se to neslučuje s jeho postoji 
nebo názory, tak prožíváte obyčejné lidské štěstí. A 
řekněme si, není obyčejné lidské štěstí to nejdůle-
žitější?

Velmi dobře se nechá tento citát vysvětlit i směrem 
k lidem, kteří pracují v pomáhajících profesích. Ano, 
ke všem těm lidem, kteří i o Vás v Domově pečují a 
poskytují Vám podporu. Je jenom na nás, jak dalece 
si uvědomíme, že naše práce je především o slově, o 
vřelém mluveném slově. A čím tito pracovníci mají 
k Vám blíže, v podstatě se s Vámi potkávají denně, o 
to více je to důležitější. Nemusím ani zdůrazňovat, 
že jinak se Vám bude jevit a žít den, kdy Vám někdo 
ráno přinese beze slova snídani, nebo když s Vámi 
promluví o tom, jak jste se vyspali, co Vás dnes čeká, 
zda Vás něco netrápí,... Konkrétně by Vám měl být v 
našem Domově hodně nápomocen klíčový pracov-
ník, o jeho funkci jsme podrobně psali v minulém 
čísle. 

Tito lidé, o kterých píši výše, v podstatě nahrazují 
toho přítele. Jsou to profesionálové a ty já zde vítám. 

Přeji krásné jaro a těším se na naše setkávání.

Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci březnu

Ing. Karel Lahodný
Eva Zárubová
Václav Slovák
Václav Jelínek

Bedřiška Závodská
Marta Ditrichová

Květa Zittová
Daniela Železná

Ing. František Sedlák
Akad. malířka Jiřina Doubnerová

Ing. Eva Kloučková
Alenka Fliegerová

OSLAVA NAROZENIN V DUBNU

1. 4.  Marie Maláková

5. 4. Ludmila Zubrová

6. 4. Alenka marešová

7. 4. Jiří Bílek

10. 4. Marie Sottlová

12. 4. Milena Holá

15. 4. Drahomíra Novotná

18. 4. Věra Melanová

19. 4. Zdeněk Kotulek

20. 4. Olga Pindurová

20. 4. Milada Mikysková

22. 4. Božena Vašutová

22. 4. Jana Lachoutová

23. 4. Drahomíra Dušková

23. 4. Ludvík Jandera

24. 4. Šárka Propperová

25. 4. Božena Čechová

28. 4. Jaroslava Náhlovská

28. 4. MUDr. Alena Třebická

30. 4. Jarmila Pechová

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat
v pondělí 25. 4. 2016 od 14 hod. v kinosále.
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Z NAŠEHO DOMOVA

REKONSTRUKCE 2016
Rekonstrukce obvodového pláště se přesunula do atria a od 20. dubna začínáme na západní straně budo-
vy. Na severní straně již bylo odstraněno lešení a barva je dle našeho názoru krásná. Na konci dubna započ-
nou práce na ubytovně, kde kvůli havarijnímu stavu sádrokartonové konstrukce a střešních oken značně 
narostly náklady a vedení Domova bylo nuceno vážně diskutovat o cenách víceprací. Kdy budou práce na 
ubytovně dokončeny, bude upřesněno v příštích týdnech (do konce května to ale pravděpodobné není).

Rekonstrukce kuchyně pokračuje dle harmonogramu, podlahy byly vylity a beton nyní zraje, do úplného 
vyschnutí není možná pokládka podlahových krytin. Zatím však probíhají práce na omítkách, v příštím 
týdnu započnou práce obkladačské. 

Dodavatel gastrotechnologie byl v nadlimitní veřejné zakázce vybrán a nyní běží lhůta pro podání námitek 
ostatních uchazečů. Pokud se nikdo z uchazečů neodvolá, mohla by být koncem dubna podepsána smlou-
va. Tudíž v průběhu května montáž a od června se snad naši kuchaři vrátí do nové kuchyně.

před rekonstrukcí

po re
konstr

ukci

KUCHYŇSKÉ PROSTORY FOCENY PŘES SKLO
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VSTUPNÍ HALA ZATEPLENÍ BUDOVY „A“ Z POHLEDU Z ATRIA

NOVÝ VCHOD NA HALU Z ATRIA ZREKONSTRUOVANÁ ČÁST BUDOVY „A“

PRODLOUŽENÍ KOLONÁDY NA ZAHRADU NAŠE NANDA VŠE BEDLIVĚ HLÍDÁ



Z NAŠEHO DOMOVA

6

KULTURA DUBEN/KVĚTEN

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

25. dubna  14:00
Oslava narozenin

27. dubna  14:00
Pálení čarodějnic s hudebním doprovodem pana Lorence

3. května  14:00
Hudební vystoupení – p. Henychová

4. května  14:00
Duo Ruggieri – tenorista a baletka

11. května  14:00
Hudební vystoupení – Viola Olomouc

12. května  9:00
Výlet do dendrologické zahrady v Průhonicích

17. května  14:00
Vystoupení amerického sboru

Akrostika jsou pomocné věty, pomocí kterých si lze zapamatovat informace lépe a rychleji. Podsta-
tou akrostika je vytvořit větu, jejíž slova začínají na začáteční písmena informací (slov), které si chceme 
zapamatovat.

Příklady akrostik:
Eva Hodila Granát Do Atomové Elekrárny
Počáteční písmena slov označují struny na kytaře.

Ivan Vedl Xavera Lesní Cestou Do Města
Římské číslice 1-5-10-50-100-500-1000.

Úkol:
Zkuste vymyslet akrostikum, pomocí kterého si zapamatujete československé a české prezidenty v 
řadě tak, jak byli po sobě:
Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Vaše věty očekáváme na aktivizačním oddělení a rádi je uveřejníme v příštím Chodováčku.
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OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ PANÍ PULPITOVÉ

Paní Anna Pulpitová ušila pro celé oddělení B (tj. tři patra) podsedáky na nové židle na jídelnách. Vše měla vmži-
ku hotové a za to si zaslouží obrovské poděkování.

NATÁČENÍ TV NOVA - VÍKEND

13. dubna k nám přišel štáb z TV Nova na natáčení příspěvku do pořadu Víkend na téma Tropické ovoce. Klientky, 
které se chtěly zapojit a přispět svými vzpomínkami, si to velmi užily. :-) Možná také i proto, že s nimi vedl rozho-
vor mladý reportér Josef Kubeš.

Díl se vysílal 19. dubna 2016 v 21:30 a opakovaní bude v sobotu ve 14:45 na TV Telka.
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70 let kresleného ilmu
Kdy u nás vznikl kreslený ilm? Za války již existovala akciová společnost Ateliér ilmových triků pod ve-
dením pana Richarda Dillenze. Krátce po osvobození republiky, v roce 1945, oslovila skupina mladých 
kreslířů ze znárodněného studia kresleného ilmu Jiřího Trnku, aby se ujal uměleckého vedení. Tím vznik-
lo studio Jiřího Trnky a později i loutkové studio Bratři v triku, a tak začaly vznikat i první ilmy, které byly 
natočeny pod Trnkovým vedením a vnesly do poválečné kinematograie nový umělecký názor i osobitou 
poetiku.

A právě v této poválečné době se do kresleného ilmu zapojila i naše klientka paní Látalová, jako koloristka. 
Paní Marie Látalová z oddělení D na tuto dobu vzpomíná takto:

„Zaměstnanci, kteří přijížděli brzo ráno do práce, čekali na otevření závodu u paní vrátné, která jim vařila kafíč-
ka. Byla tam se mnou i moje Barunka – jezevčí slečna, která všechny radostně olízala. Když jsem si pořizovala 
pejska, tak můj pan režisér Zdeněk Smetana mi řekl, že pokud nejsem schopna si vzít pejska do postele, tak si ho 
raději pořizovat nemám.

Pan režisér měl pejsky rád. Sám měl jezevčíka Filípka. Bohužel, pan Smetana letos v únoru zemřel. Pro mě před-
stavoval jednoho z nejlepších výtvarníků a animátorů.  Vytvořil ilmy jako Pohádky z mechu a kapradí, Rá-
kosníček a Malá čarodějnice. Na práci v kresleném ilmu vzpomínám ráda. Pro mě tato práce byla jako druhá 
rodina – pořádaly se společné výlety, zájezdy, slavilo se.

Ale práci ve ilmu jsem měla ráda jako takovou. V rámci celého procesu vzniku ilmu jsem se setkávala se zají-
mavými lidmi. Víte, aby ilm vznikl, je třeba vytvořit literární scénář (storyboard). Dle toho pak režisér  vytvoří  
technický scénář– to se hra rozkreslí do jednotlivých záběrů. Střihač připraví výpis dialogů s odhadem délky dia-
logu a k tomu se nahrávají komentáře – to znamená, že herci, tzv. spíkři, namluví dialogy. Vytvarník vypodobní 
charaktery postav, animátoři  rozehrají  jednotlivé záběry, fázaři vyplní kresbami pohyb postav mezi hlavními 
fázemi. Celé takto vypracované se zhlédne na střihacím stole. Této pracovní verzi se říkalo „švingle“, dnes „line-
testy“ – a ty se již kontrolují v počítači. Když je režisér spokojen, konturisté obkreslují postavy ixem. Nakonturo-
vané fáze vybarví koloristé – to byla má profese. Poté se vybarvuje pozadí a nakonec vše nasnímá kameraman. 
Celé se to tak nastříhá, aby měl ilm správný rytmus. Doplní se ruchy a zvuky (například zvuk řeky) a nakonec se 
doplní hudba – za přítomnosti režiséra, hudebního skladatele a střihače provede mistr zvuku mix. Teprve, když 
je zvuk i obraz spojen v uspokojivý výsledek, se může ilm začít distribuovat do kin.“

Víte, každý ilm, který děláte, musíte dělat rádi, protože se to projeví na kvalitě.

připravila Simona Voženílková ve spolupráci s paní Marií Látalovou
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DOBROVOLNÍKOVY POZNÁMKY ZE SRBSKA Z BALKÁNSKÉ CESTY

První díl seriálu ze srbských hranic

Studenti v rámci naší školy, kde studuji druhým rokem psychologii, založili společně Studentskou skupinu 
pro pomoc uprchlíkům, neboť psychologie, stejně jako naše škola, říká, že starost o druhé lidi je starostí o 
sebe i o svět. Skupina se proto snaží najít možnosti pomoci, stejně jako zažít autenticky, nikolik zprostřed-
kovaně, současnou situaci na hranicích, vnímat lidské příběhy a individualitu, která je mnohdy i společen-
sky zašlapána generalizujícími výrazy, vedoucími často k zjednodušování, strachu či nesnášenlivosti. První 
formou pomoci naší skupiny jsou dobrovolnické výjezdy, první se uskutečnil 25.-30. 12. do Makedonie a 
druhého se účastním nyní já coby člen osmičlenného týmu, který je nyní od 4.-10. 1. v Srbsku u městečka 
Šid. Touto formou poznámek se chci podělit o svůj zážitek, postřehy a příběhy.

DEN 1.
Jeli jsme přes Slovensko a Maďarsko do Srbska, na dálnicích ještě ležela Silvestrovská nadílka, a my tak po-
tkávali jednu bouračku za druhou. Jelikož jsme z posledních zpráv slyšeli, že plné dodávky oblečení obrací 
na srbských hranicích nazpátek, rozhodli jsme se většinu materiálu nechat v refugee pointu v Szegedu, 
kde jedna rodina organizuje svoz oblečení a dostává je porůznu za hranice. Říká se, že dětské botičky jsou 
nejčastějším kupónem na otočku, přesto jsme jich pár vezli spolu s dalším oblečením a na hranicích sýčko-
vali, že nás co nevidět obrátí. I tak jsme nakonec projeli. Srbsko nás přivítalo sněhem a kontrasty, městské 
osídlení přecházelo na vesnické z domu na dům. Vedle roztodivných paneláků se choulily chajdičky. Všude 
bylo silné bílé či oranžové pouliční osvětlení, široké asfaltovo-betonové bulváry a do toho sníh, tmavá noc 
a lehká mlha. Z krajiny čouhalo industriálno a východní materialismus, který se prolínal s balkánskými lido-
vými prvky rozpadlých opuštěných domů a drolících se i opravených kostelů. Každý kout vypovídal, že se 
zde mísily různorodé kultury a že tudy běžely dějiny. Krajina chmurná, opuštěná, ztemnělá, ale spolu s tím 
i kouzelná a tajuplná.
Hustým sněhem jsme se nakonec kol jedné docourali do Šidu. Noční směnu v Adaševci jsme už nestihli, za-
čínala od půlnoci, a tak nám nezbývalo, než s vděkem ulehnout v domku pro dobrovolníky, kde nás čekalo 
osm teplých postelí a wii, ze které píši tyto řádky.
Zářijový a říjnový punk nás nečeká, do prosince se organizace kolem pomoci uprchlíkům až neuvěřitelně 
zdokonalila. Sněžilo, v Srbsku začnou zítra Vánoce a my usínali s Vánoční náladou. Dobrou.

Daniel Wanger, dobrovolník v DS Chodov

pokračování příště...
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Křesťanské okénko

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Eucharistický zázrak v Bolseně.
Itálie 1263

V Laziu, provincie Viterbo, leží středověké městečko 
Bolsena. V tamním chrámu sv. Kristiny se uskuteč-
nil eucharistický zázrak těla a krve, podle úsudku 
historiků v roce 1263. Základem historie jsou dva 
nápisy na mramorových deskách. Jeden v Bolseně 
z let 1573-74, druhý datovaný 1601 v Orientu, kde 
je vložena relikvie eucharistického zázraku z Bol-
seny. Nápis na kamení zní (zkráceno): „V době, kdy 
Papež Urban IV. sídlil v Orientu, působil tam jeden 
kněz výborných vlastností, ale pochyboval, jak je 
možné, aby podle slov kněze se chléd (čerstvě vlo-
žená hostie) proměnila v nejsvětější tělo Kristovo a 
víno v krev. Kněz denně prosil Boha, aby jej zbavil 
pochybností.“
Vydal se do Říma, navštívil hrob apoštola Petra a 
Pavla, i jiná posvátná místa. Když dojel do Bolseny 
do diecéze Orvieto, rozhodl se sloužit mši v chrámu 
sv. Kristiny. Když kněz při mši držel hostii nad ka-
lichem, znenadání hostie vypadala jako skutečné 
maso pokropené rudou krví, kromě malé částeč-
ky v prstech kněze. Mimoto rouška k otírání kali-
cha byla smočena krví. Kněz se nejprve pokoušel 
záležitost zakrýt, ale marně. Vložil do svatostánku 
svátost a odešel k Papeži, který po udělení poká-
ní rozhodl zázračné tělo Kristovo uložit do chrámu 
Panny Marie v Orvietu téhož roku 1263.

Spolehlivá je zmínka jmen: biskupa v Orvietu (Gia-
como), hlavního účastníka - kněze Petera z P.; motiv 
pochybnosti: výtrysk krve z hostie při lámání chle-
ba; přítomnost Papež Urbana IV. v Orvietu, rozvi-
nutí průvodu až ke katedrále S. Maria Prisca, kde 
Papež ukázal nábožnému lidu sv. Hostii.
Od roku 1312 byl zaveden svátek Božího těla v celé 
církvi. „Zázračná hostie“ uložena původně v chrá-
mu S. Maria Prisca dala podnět k vytvoření mnoha 
uměleckých děl a řadu prací výtvarných umělců. 
Významné církevní oslavy v roce 1964 za účasti Pa-
peže Pavla VI.
Dne 8. srpna 1976 povýšil chrám na hodnost 
- „Bazilika Minor“, kde sloužil mši svatou.
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DUBEN ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

všichni víme, že není lehké pochopit, že Ježíš Kris-
tus vstal z mrtvých. Vždyť i někteří Ježíšovi učedníci 
utíkali z Jeruzaléma. Uvěřili v Ježíše, šli za ním, ale 
národ ho odvrhl. Byl dokonce prohlášen za nepří-
tele lidu, popraven jako zločinec. Je konec krás-
ného snu o opravdovém Mesiáši, Vykupiteli světa. 
Proto raději pryč z Jeruzaléma, domů, k tomu své-
mu obyčejnému životu.

I my mnohdy prožíváme v různých podobách něco 
podobného. Jistě každý z nás zažil smutek a prázd-
notu, když náhle zemřel někdo moc milý a blízký, 
když všechno naráz ztratilo smysl, zhroutila se nám 
představa klidné a krásné budoucnosti. A Ježíš těm 
učedníkům říká: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit 
tomu všemu… Což to všechno nemusel Mesiáš vy-
trpět, a tak vejít do své slávy?“ A všechno jim krás-
ně vykládal a oni naslouchali a bylo jim příjemně. 
Učedníci prosí Ježíše, aby zůstal s nimi. A on jim vy-
jde vstříc, a dokonce s nimi zasedne u stolu.

Nádherně to vyjádřil ve své modlitbě otec Pio: 
„Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou pří-
tomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, 
jak snadno Tě opouštím. Zůstaň se mnou, Pane, ne-
boť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal 
tak často. Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj ži-
vot a bez Tebe mi chybí horlivost. Zůstaň se mnou, 
Pane, neboť Ty jsi mé světlo a bez Tebe se topím v 
temnotách. Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal 
svou vůli. Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj 
hlas a následoval Tě. Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
velmi toužím milovat Tě a být ve Tvé společnosti. 
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, 
touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den 
se nachýlil – můj život plyne a blíží se smrt, soud a 
věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát 
na cestě. K tomu potřebuji Tebe. Amen.

Váš jáhen Pavel Urban 

Prof. Dr. Georg May
„Ježíš je skutečný Syn Boží.“

Už dva tisíce let zajímá lidstvo otázka: Kdo je Ježíš? 
Jan Křtitel se ptal ve vězení: „Jsi ten, který má přijít, 
nebo máme čekat na jiného?“ Když přišel Ježíš do 
Jeruzaléma, bylo celé město otřeseno a ptalo se: 
„Kdo to je?“ Velekněz dal Ježíši otázku: „Jsi mesiáš, 
Syn nejvyššího Boha? A členové velerady ji opako-
vali. Herodes se ptal Ježíše: „Kdo jsi?“; Pilát se to tá-
zal podobně. Od té doby, kdy Ježíš chodil po zemi, 
miliony a miliardy lidí ho poznali jako Syna Božího. 
Jeho vlastní národ, z kterého pocházel, ho vydal na 
kříž; v jeho komplexním postoji bylo vidět, že je Syn 
Boží, v mysli lidu rouhání proti nejvyššímu Bohu.

V posouzení je nutné vzít úvahu či varovné zna-
mení - nestačí označit Ježíše: „Je to Syn Boží“; ne-
víra, která se v teologii rozšířila, označuje Ježíše 
sice jako Syna Božího, ale ne v tom smyslu, jak ho 
označuje církev. Tím je míněný pouze zbožný vztah 
Ježíše k jeho nebeskému otci. Pro nevěřící je Ježíš 
„morálním Synem Božím“. Víra je od tohoto posto-
je úplně odlišná. Ta vyznává Ježíše jako vtěleného 
Boha, jako Boha, syna nadpřirozeného, tj., skuteč-
ného Syna Božího. Jenom tento Syn Boží zpřítom-
ňuje Boha na zemi. Jenom on je náš Bůh a Spasitel; 
jeho svědectví je pravdivé, víra správná, platí jeho 
přikázání; jeho zaslíbení dojdou k naplnění. Jenom 
k opravdovému Synu Božímu se můžeme modlit, 
jeho uctívat, jinak je to modloslužba.

Před dvěma tisíci lety Ježíš kráčel po této zemi, lidé 
ho zažili, existují svědkové spolu se svědectvím 
jeho učení v synagogách se zachováním postojů 
lidí k jeho proslovům.

Svědectví dokazují, že Ježíš přesahoval všechno, 
co se dá chápat biologicky nebo psychologickými 
prostředky. Ježíš sám znal a jasně vyslovil svoji jina-
kost vůči všem lidem. On mluví o Bohu jako o svém 
otci jako nikdo jiný: „Kdo chce vejít do království 
nebeského, musí konat vůli mého otce.“

Eva Miňhová, římskokatolická církev
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JEDEME V TOM SPOLEČNĚ - ZÁVĚR SOUTĚŽE
21. března se šlapalo posledních 43 km. V této závěrečné fázi závodu jsme skončili na 8. místě. Za celkový 
počet ujetých kilometrů naše družstvo získalo 6. místo. Oiciální vyhlášení proběhlo online přenosem z DS 
Vrbno pod Pradědem a naše paní Jaroslava Nováková byla oceněna jako nejvýkonnější seniorka v závodu. 
Slavnostní vyhlášení v našem Domově proběhlo za přítomnosti paní ředitelky Veselé 1. dubna 2016, které 
jsme spojili i s oblíbenou travesti show. 

1.3. 79 km
2.3. 79 km
3.3. 73,5 km
4.3. 94 km
7.3. 67,2 km

ZA NÁŠ DOMOV JSME OCENILI VŠECHNY ZÁVODNÍKY:

Jiřina Beránková – ocenění za největší počet ujetých kilometrů 162,8 km
Jaroslava Nováková – ocenění za vytrvalost  148, 6 km
Milan Melichar – 1. místo za nejvyšší dosaženou rychlost  27, 5 km/h
Vladimír Werner – 2. místo za nejvyšší dosaženou rychlost 26, 5 km/h
Anna Pulpitová – 3. místo za nejvyšší dosaženou rychlost 25, 4 km/h

Věra Kučerová – ocenění za celkový počet najetých km  37 minut
Jaroslava Kročilová – ocenění za celkový počet najetých km  33 minut
Pavla Heverochová – ocenění za celkový počet najetých km  16 minut

Online přenos vyhlášení výsledků z Vrbna pod Pradědem

10.3. 81,1 km
11.3. 74,8 km
14.3. 84,9 km
15.3. 68,2 km
16.3. 66,9 km
17.3. 62,2 km
18.3. 61,7 km
21.3. 43 km

Velmi děkujeme všem závodníkům, kteří se zúčastnili a podpořili tak náš tým. Děkujeme 
hlavně panu Josefu Prchalovi za převzetí patronátu. Na památku tohoto nezapomenu-
telného závodu a jako poděkování převzela manželka pana Prchala oboustranný obraz s 
fotkami účastníků a autorskou malbou paní Ireny Šulákové.
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KŘESLO PRO HOSTA S TÁŇOU FISCHEROVOU

Ve středu 6. dubna 2016 zasedla do Křesla pro hosta česká herečka, spisovatelka, moderátorka, politička, 
občanská aktivistka a předsedkyně Klíčového hnutí Taťána Fischerová. Diskutovalo se o věcech veřejných, 
či problémech současné společnosti a čas neúprosně plynul. Posezení s paní Táňou Fischerovou bylo pod-
nětné. Dokonce ji několik klientů vyzvalo, aby opět kandidovala na prezidentku republiky.

Vedení Domova děkuje paní Táně Fischerové, že přijala pozvání na besedu bez nároku na honorář.

Paní Jiřina Doubnerová věnovala Táně Fischerové svou knihu. 
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VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU

22. března 2016 přivítal jaro náš pěvecký sbor pod vedením Hanky Weigelové. Písně byly prokládány i bás-
nickou tvorbou, která dotvořila přicházející sváteční atmosféru.

MALEŠICKÝ MOZEK V DS MALEŠICE
Opět se naše družstvo ve složení – Milena Holá, Stanislava Jirušová, Milan Merhaut a Stanislav Šrytr – zú-
častnilo dalšího ročníku soutěže Malešický mozek v Domově pro seniory Malešice. A jak dopadli? Z Malešic 
si dovezli krásné 4. místo.
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ČESKÁ POEZIE V RYTMU A MELODII

Hudební středa, poslední březnová, s sebou přinesla program na přání – představení nástroje cayon v 
kombinaci s českou poezií. Program, nazvaný Česká poezie v rytmu a melodii autorů Hany Strejčkové a 
Jiřího Volfa, nabídl aktivní hudební, rytmickou a poetickou hodinku na známé verše básníků 20. století. 
Zazněly tak básně, které si všichni pamatujeme ze školních lavic, a někteří dokonce nazpaměť, za doprovo-
du kytary, cayonu, bubnu, kalimby a mnoha dalších hudebních nástrojů. Společně jsme nejen rytmizovali 
do slok Hrubína, Seiferta či Bezruče, ale na závěr jsme si i zazpívali naše oblíbené lidovky. Jen co přijde na 
poezii opět chuť, připomeneme si známé i zapomenuté balady, zpěvy a romance.

Za poskytnuté fotograie děkujeme Pavlíně Šimáčkové (FysioART).
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Oslava narozenin

Březnovým oslavencům přejeme jen to nejlepší!



18

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 8. 4. 2016

Přítomni:  Milena Holá, Marie Krsková, Marta Adámková, Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Roz-
košný, Jan Hnízdil.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková, Bc. Štěpánka Foučková.

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel a na úvod představila členům výboru 
obyvatel novou vedoucí přímé péče na úseku A paní Bc. Štěpánku Foučkovou.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• připomínka paní Adámkové – kvalita ozvučení v kinosále, hlášení rozhlasu v 11 hod. není rozumět;
• pan Rozkošný vznesl dotaz na rozdělení agendy soc. pracovnic, VŘ na dodávku stravy;
• paní Holá upozornila na přerostlé keře před DS.

Vyjádření paní ředitelky
• Ozvučení v kinosále je zastaralé, je třeba provést opravu, předběžná cena opravy je 80 000 Kč, DS v 
současné době tyto prostředky nemá, ale s opravou výhledově počítá. Hlášení v rozhlase začaly prová-
dět nové pracovnice aktivizačního oddělení, budou poučeny. 
• Dvě sociální pracovnice ukončily pracovní poměr ve zkušební době. V současné době je rozdělení 
agendy na soc. oddělení takto:
- kmenová pracovnice pro B2 a B3 je  Bc. Martina Bajczerová;
- pro B1 a A1 Veronika Šebestová; 
- pro A3 Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová;
- pro A2 a D2 Milena Plachá Hurychová;
- pro D1 Daniela Rohlederová DiS. 
V případě, že kmenová sociální pracovnice není přítomna, může se klient obrátit na kteroukoliv jinou 
soc. pracovnici.

• Z důvodu možného posunutí termínu ukončení rekonstrukce kuchyně (konec měsíce června) muselo 
být vypsáno nové VŘ na dovoz stravy (smlouva byla uzavřena na konkrétní objem stravy), vzhledem k 
tomu, že se přihlásila jen stávající irma, která stravu dováží, byla s ní smlouva prodloužena. Po jedná-
ních s vedením této irmy se kvalita dovážené stravy vylepšila.
• Přerostlé keře budou údržbou DS sestříhány a po skončení stavebních prací bude proveden velký 
úklid.

Paní ředitelka dále informovala o tom, že rekonstrukce na budově A probíhají v termínu. Na MHMP je 
podána žádost na uvolnění inančních prostředků na pořízení žaluzií do oken na budově A. Stavební 
práce na ubytovně pro zaměstnance začnou příští týden a trvat budou 6 až 8 týdnů. Po dobu rekon-
strukce se z důvodu prašnosti nebude nadále využívat hala.
Na terasu budovy D bude pořízena markýza, aby se terasa mohla využívat i v letních měsících. 

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



Rozloučili jsme se v měsíci březnu:
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Chvíle štěstí, ze kterých se radujeme, nás stále překvapují. 
Nemůžeme je uchopit, ale ony uchopí nás.

Libuše Klusková
Marie Jandová

Miroslava Šimková
Marie Krůželová
Věra Pražáková
Anna Makalová

Ashley Montagu

KLUB SENIORŮ
– každé úterý a pátek od 9,00 do 14,00 hod.

Přijďte si posedět u kávy nebo čaje, pozdravit se s přáteli, nebo poznat nové. Nerušeně si přečíst noviny 
nebo si zahrát společenské hry. Čeká na Vás podomácku zařízená klubovna a klidné a bezpečné pro-
středí. Samozřejmě s sebou můžete vzít i vnoučata a pohrát si s nimi v naší herně.

„Můžete přijít kdykoli v průběhu vyhrazených dní a časů. To, co se v klubu bude dít, je jen a jen na Vás. Občas 
připravíme nějakou besedu nebo setkání se zajímavými lidmi.“

ADRESA: Filipova 2013/1, Praha 4 – Chodov, 148 00
MHD SPOJENÍ: Linka č. 198 nebo 177 na zastávku Chodov

SLUŽBY V OKOLÍ
CENTRUM FILIPOVKA
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