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INFORMACE K PRŮKAZŮM ZTP

Pokud máte zájem o zajištění výměny ZTP průkazky přes DS Chodov, oznamte tuto skutečnost nejpoz-
ději do 30. 10. 2015 na sociální oddělení.

V případě pozdějšího zájmu o výměnu ZTP si bude muset klient žádost vyřídit sám (nebo ve spolupráci 
s rodinou).

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme také rodinám, které výměnu průkazů svým blízkým zajišťují.

Vážení čtenáři,

tak se nám zase měsíc s měsícem sešel a já pře-
mýšlím nad dalším tématem pro úvodník. Psát 
o přicházejícím podzimu, výlovech rybníků (mi-
mochodem na jednom takovém jsem byla v so-
botu 17. 10. 2015, když jsem jela k rodičům do 
Ratměřic) nebo o tom, co ještě udělat do konce 
roku. Nakonec jsem zvolila jiné téma, smích.

Říká se, že smích je kořením života. Toto koření 
nikde neroste a nedá se koupit. Smích i pláč jako 
projevy emocionality jsou nepřehlédnutelné 
a záleží na temperamentu, čeho člověk za svůj 
život vyprodukuje víc. Jsou situace, kdy velmi 
intenzivní smích přechází současně v samovol-
ný pláč. Určitě takové situace znáte. Dáte mi za 
pravdu, že není jen jeden humor a smích.

Bouřlivý homérský smích, velmi hlučný, je zce-
la odlišný například od smíchu křečovitého. 
Smích je reakcí na vtip nebo humornou situaci. 
Pravděpodobně každý z nás se setkává s vypra-
věči anekdot. Uměním vzbuzovat smích nejsou 
všichni obdařeni stejným dílem. Ale nezáleží jen 
na komických schopnostech vypravěče, ale také 
na samotném druhu humoru.

Speciický druh humoru a komiky, který je vyvo-
láván prostředky, které ve své podstatě nejsou 
vůbec k smíchu, známe pod označením černý 
humor. 
Typický anglický nebo židovský humor se opět 
výrazně liší. 

Každý člověk reaguje na legrační situaci různě, 
někdo je spontánní a otevřený, jiný uzavřený a 
přemýšlivý. Každý z nás má rád jiný typ humoru. 
Proč tomu tak je? Záleží opět především na tem-
peramentu každého z nás. A dále nezapomeňte, 
že než se zasmějete, proběhne ve vašem těle che-
mický proces, který může celé vaše jednání pozi-
tivně ovlivnit na několik dalších hodin či dnů.

Také se vám zdá, jako by se humor i úsměv vytrá-
cely z našich životů? Zatímco vůči něčemu imuni-
tu ztrácíme, naopak ve věcech smíchu a legrace 
jako by se nově získávala. Že bychom se už neměli 
čemu zasmát? Pravý opak je pravdou. Jen se podí-
vejte kolem sebe. Ještěže ve věcech humoru jsme 
si všichni rovni. Toho si musíme vážit, protože by 
mohla přijít i doba, kdy smích bude zakázán. ;-) 

Radujme se, veselme se, když nám Pán Bůh 
zdraví dá.

Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka Domova
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci září

Ing. František Hakl
Marie Kučerová
Marie Kovářová
Libuše Klozarová

PhMr. Richard Hajný
Doc. Ing. Arnošt Kimla, CSc.

OSLAVA NAROZENIN V ŘÍJNU

3. 10.    Vladimír Werner

5. 10.    Blanka Jenšíková

6. 10.    Zdenka Vondráčková

6. 10.    Anna Rousková

8. 10.    Jiřinka Dvořáková

15. 10.   Hedvika Ulcová

15. 10.   Terezie Peterová

16. 10.   Jana Rašínová

17. 10.   Hedvika Mikulášová

17. 10.   Růžena Troníčková

17. 10.   Zdeňka Zubačová

19. 10.   Marie Frišová

24. 10.  Ing. Ivona Procházková

24. 10.  Cecilia Babováková

25. 10.  Dagmar Jirásková

26. 10.  Jaroslav Légl

27. 10.  Daniel Červenka

28. 10.  Jarmila Iblová

29. 10.  Stanislava Jirušová

Všem oslavencům  přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat v úterý 27. 10. 2015 od 14 hodin v jídelně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

Dne 3. 11. 2015 proběhne v Domově pro seniory Chodov 

přímý přenos publicistického pořadu vysílaného na čt24.

Fokus Václava Moravce 
Začátek přímého přenosu je ve 20:00, ale již v 19 hod. je nutné, aby kaž-
dý seděl na svém místě. Konec vysílání je ve 22:00 hodin.
 
Pořad bude zaměřen na rozdíly mezi generacemi. Na to, jak se žije těm 
nejstarším i nejmladším, co je nejvíc trápí, jakým problémům nejčastěji 
čelí, jak jim společnost pomáhá nebo ubližuje, jak na jednotlivé generace 
různě cílí byznys a média, jak spolu jednotlivé generace komunikují, a 
jestli vůbec apod. 

Upoutávky budou v televizi ke zhlédnutí od 26. 10. 2015.

Pozvání přijali tito hosté: 
Doc. MUDr. Iva Holmerová

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Jiřina Šiklová, CSc.

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Vy, kterým je více než 65 let a budete mít zájem spolupodí-
let se jako komparz na přímém přenosu, 

kontaktujte vedoucí aktivizačního oddělení 
Ing. Jaroslavu Slivoňovou v pracovní dny 7:30-16:00 

na telefonickém čísle 773 808 813.
Mimo tento čas, prosím, zanechte na sebe kontakt na 

vrátnici DS Chodov.

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

DONOVALSKÁ 2222/31

PRAHA 4 - CHODOV
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Pozvánka
Zveme Vás na vzpomínkovou tryznu za zemřelé, i když pro nedostatek 
vzájemného uvolnění trochu opožděně.

Setkání se bude konat za všechny rodinné příslušníky, přátele i známé 
osobnosti, dne 12. listopadu 2015 od 15 hod. v kapli našeho Domo-
va. Vzpomínání bude trvat 1 hod. a 15 min.

Schéma tryzny:

1. úvodní slovo k uctění zemřelých
2. minuta ticha
3. Juraj Filas – Requiem Oratio Spei
4. citace vlastní variace sv. Františka Saleského – Modlitba k uctění 
    stáří stará 400 let, avšak stále aktuální
5. překrásná suita Josefa Suka - Pohádka, ze hry Radúz a Mahulena
6. píseň z kancionálu „Matičko Kristova“
7. závěrem modlitba „Otče náš“ s přáním světla a pokoje zesnulým

Děkujeme za Vaši přítomnost.

Zveme Vás na vzpomínkovou tryznu za zemřelé, i když 
pro nedostatek vzájemného uvolnění trochu opožděně.

Setkání se bude konat za všechny rodinné příslušníky, přá
tele i známé osobnosti, dne 
v kapli našeho Domova.

1. Úvodní slovo k uctění zemřelých
2. Minuta ticha
3. Juraj Filas - Requiem Oration Spei
4. Citace vlastní variace sv. Františka Sálezkého - modlitby k uctění      
    stáří 400 let staré, avšak stále aktuální
5. Překrásná suita Josef Suka - Pohádka, ze hry Radúz a Mahulena
6. Píseň z kancionálu „Matičko Kristova“
7. Závěrem modlitba „Otče náš“ s přáním světla a pokoje zesnulým

Děkujeme za Vaši přítomnost, á 1 hod., 15 min.
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Jak už jsem v minulém čísle psala od 1. 10. třídíme odpad, a to PAPÍR, PLAST, NÁPOJOVÉ 
KARTONY a BATERIE.  
SKLO se v Domově zatím ještě NETŘÍDÍ! Na každém oddělení jsou umístěny nádoby a 
krabice, do kterých budete odpad odkládat. 

TŘÍDÍME ODPAD II. ČÁST

PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR

NOVINY, ČASOPISY, REKLAMNÍ 
LETÁKY, KARTONY, SEŠITY, PAPÍ-

ROVÉ OBALY, KRABICE ROZTRHA-
NÉ NA MENŠÍ KUSY, BALÍCÍ PAPÍR, 
LEPENKA, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, 

SEŠITY, OBÁLKY

MOKRÝ, MASTNÝ NEBO JINAK 
ZNEČIŠTĚNÝ PAPÍR, UHLOVÝ A 
VOSKOVANÝ PAPÍR, POUŽITÉ 

PLENKY

PLAST

SEŠLÁPNUTÉ PET LAHVE, PLAS-
TOVÉ NÁDOBY A LAHVE, PLAS-
TOVÉ KELÍMKY, SÁČKY A FÓLIE, 

ČISTÉ PLASTOVÉ OBALY OD 
MLÉKA A JOGURTŮ A OSTATNÍCH 

MLÉČNÝCH VÝROBKŮ, PLASTO-
VÉ TAŠKY, PRÁZDNÉ PLASTOVÉ 

OBALY OD ŠAMPONŮ, KOSMETI-
KY A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

BAKELIT, GUMA, PVC, LINOLEUM, 
PNEUMATIKY, NOVODUROVÉ 

TRUBKY, PLASTOVÉ OBALY OD 
CHEMIKÁLIÍ, OLEJŮ A BAREV

NÁPOJOVÉ KARTONY

VYPLÁCHNUTÉ KRABICE OD 
DŽUSŮ, MLÉKA APOD.

NÁPOJOVÉ KARTONY SE ZBYTKY 
POTRAVIN

NÁPOJOVÉ KARTONY bude třídit především kuchyně a na tento druh odpadu nebudou 
po Domově umístěny nádoby, pokud by však taková žádost vznikla z určitých oddělení, 
operativně se zařídí.
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27. října 14:00
Oslava narozenin říjnových oslavenců v knihovně

29. říjen 15:00
Hudební vystoupení norského sboru Østre Gausdal Sangkor

30. říjen 14:00
Promítání našeho dokumentu „25 let spolu v jednom domě“ z celoročních oslav v DS Chodov

3. listopad
14:00 Přednáška o inanční gramotnosti II. s Ing. Patrikem Nacherem
19:00 Natáčení pořadu Fokus Václava Moravce

4. listopad 
9:00 Setkání výboru obyvatel v místnosti 025
14:00 Divadlo Slunečnice

5. listopad 9:00
Setkání stravovací komise v jídelně

6. listopad 9:00
Beseda o knize Ľubice Mišíkové „Milosť pre Gregora Mocha“

10. listopad
Jazzové vystoupení hudebníka Najponka

11. listopad
Hudební vystoupení pana Pečenky

18. listopad
Hudební vystoupení pana Uhlíka

25. listopad
Beseda „Roky krále Karla IV.“

KULTURA A AKCE V MĚSÍCI ŘÍJNU

TŘÍDENÍ VYBITÝCH A NEFUNKČNÍCH BATERIÍ

Krabice na baterie jsou umístěny v 
čítárně u vrátnice, na úseku D, na 
hale a v kanceláři paní Ješátkové.
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Dobrovolnický den s irmou 
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.

S odpovědnými osobami, slečnou Lucií Tůmovou a slečnou Martinou Vášovou, jsme se sešly již 21. září, 
abychom společně prošly prostory, ve kterých budou práce probíhat. Tentokrát přišla řada na práce na 
zahradě, přesazování vzrostlých rostlin v květináčích a zametání v prosklených přístavcích u kinosálu. V 
inkriminovaný den přišlo 13 zaměstnanců. Sálalo z nich nadšení, že mohli své kanceláře na chvíli vyměnit 
za pohyb na čerstvém vzduchu. Velice rychle se u nás zorientovali a hned se zajímali, kde přiložit ruku k 
dílu. Nejprve jsme jim s kolegyní Pavlou vysvětlily, co všechno bychom rády za odpoledne stihly, načež se 
sami rozdělili do menších pracovních skupinek. Každý si mohl vybrat práci, na kterou se zrovna cítil. Obě-
tavě pleli záhonky pod borovicemi, kde poté vysázeli sazenice trvale plodících jahod a levandule. Stříhali 
větvičky skalníku, které na velké zahradě zarůstaly chodník, další odstraňovali mech z dlažby v atriu. Jeden 
vysoký muž odstranil břečťan, který parazitoval na jasanu v atriové zahradě. Hned potom, co dvě šikovné 
slečny vymetly hlínu a pavučiny z přístavků u kinosálu, nainstalovala tam aktivizační pracovnice Lena vý-
zdobu v lidovém duchu. Asi největší radost byla pozorovat tři silné muže, kteří s pomocí provazu vytáhli z 
prasklých květináčů naproti kinosálu vzrostlé yuky a přesadili je do větších.

Kdo byl hotov s prací, usedl v hale ke stolu s klienty, kteří se přišli na naše hosty podívat. Povídalo se a při-
tom vznikaly obrázky polepované kuličkami z barevných krepových papírů. Jeden z nich si dobrovolníci 
z ExxonMobil odnesli s sebou. K uvolněné atmosféře mezigeneračního setkání přispěl fakt, že tentokrát 
všichni dobrovolníci hovořili česky. Také díky tomu se podařil záměr umožnit zaměstnancům setkat se 
osobně s našimi klienty, pro které to vlastně všechno děláme.

Děkujeme irmě ExxonMobil za dobrovolnický den, v pořadí již třetí, který proběhl 
ve středu 30. září 2015.

Věříme, že spokojenost s aktiv-
ně prožitým odpolednem byla 
oboustranná, všem účastníkům 
dobrovolnického dne velice dě-
kujeme a těšíme se někdy zase 

na shledanou.

napsala Jaroslava Malinová, aktivizační pracovnice
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102 let paní Anny Vosmíkové

15. září naše obyvatelka oddělení A1, paní Anna Vosmíková, oslavila své úcty-
hodné 102. narozeniny. Stala se tak nejstarší občankou Jižního Města. 

Srdečně blahopřejeme!
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Lubomír Lipský

Lubomír Lipský se narodil v Pelhřimově. V tomto 
městě prožil krásné dětství i dospívání. Byl nejstar-
ším ze tří synů v cukrářské rodině. Spolu s bratrem 
Oldřichem, pozdějším významným režisérem, inkli-
noval už od dětství k herectví. Měli to ostatně v ro-
dině, protože otec byl nadšený herec a režisér pel-
hřimovského ochotnického souboru. Lubomír stál 
poprvé na jevišti v roce 1935 ve Strakonickém du-
dákovi. Podílel se na založení Dramatického studia 
mladých, kde se mimo obou bratrů Lipských objevil 
také Jiří Lír. Od počátku tíhli ke komediálnímu žánru. 
Jejich největším vzorem bylo Osvobozené divadlo. 

Po maturitě na reálném gymnáziu absolvoval osm 
semestrů na Filozoické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, obor divadelní věda a estetika. Vedle di-
vadla se od dětství zajímal o hudbu, ještě na zá-
kladní škole se naučil na klavír, na střední škole 
přidal saxofon a začal hrát v jazzovém orchestru. 
Později získal praxi i v hraní na pozoun. Na konci 
protektorátu vytvořili mladí pelhřimovští ochot-
níci tajně kabaretní pásmo Rozbitá trilogie. S ním 
po osvobození hostovali v Praze, kde si jich všiml 
režisér Jan Škoda, který jim nabídl založení divadla 
v hlavním městě. Pětice pelhřimovských mladíků 
tak v létě 1945 v Umělecké besedě na Malé Straně 
založila Divadlo satiry. Od 1. srpna se tak z Lubomí-
ra Lipského stal herecký profesionál. V Divadle sa-
tiry vydržel do roku 1949, kdy bylo divadlo z moci 
úřední zlikvidováno. V taneční skupině divadla se 
nicméně stačil seznámit s tanečnicí Věrou Kittlero-
vou a v roce 1948 se vzali. O rok později se jim na-
rodila dcera Taťjana, která se stala překladatelkou. 
Syn Lubomír (1951–1991) byl ilmovým režisérem.

Po odchodu z Divadla satiry přijal Lipský krátce an-
gažmá v Realistickém divadle. V roce 1950 přešel do 
nově založených Městských divadel pražských a 
jejich členem zůstal až do roku 1990. Od roku 1996 
vystupoval v Divadle ABC, v menší míře i v divadle 
Na Jezerce.

Za kamerou stál poprvé v roce 1946, kdy si spolu s 
bratrem zahráli drobnou roli partyzánů ve válečném 
snímku V horách duní. Ve ilmu se objevoval spíše v 
menších rolích, divákům se pravděpodobně vyba-
ví jako alchymista v Císařově pekaři a Pekařův císař 
nebo princ z pohádky Byl jednou jeden král. V Boča-
nově snímku Čest a sláva si zahrál nejednoznačnou 
roli katolického kněze, který váhá mezi loajalitou ke 
státní moci nebo obyvatelům své farnosti. Největší 
příležitost vyniknout na ilmovém plátně mu posky-
tl bratr Oldřich, když ho obsadil do životní role dob-
ráckého učitele literatury George Camela v parodii 
na brakové detektivky Čtyři vraždy stačí, drahoušku. 
Vedle menších rolí v komediích Zabil jsem Einsteina, 
pánové nebo Cirkus v cirkuse mu bratr nabídl hlavní 
roli i v rodinné komedii z cirkusového prostředí Šest 
mědvědů s Cibulkou, kde mohl Lipský uplatnil širokou 
paletu svého nadání. V paměti diváků určitě utkvěl i 
hamižný vedoucí prodejny ze snímku Ať žijí duchové.

Pro televizi začal vystupovat velice záhy – první 
komickou scénku zahrál už o Vánocích 1953, tedy 
téhož roku, kdy začala televize vysílat. Pravidelně 
se objevoval v silvestrovských estrádách a nejrůz-
nějších zábavných pořadech. Dobovou populari-
tu si získal zejména seriálem Tři chlapi v chalupě, 
kde ztvárnil dědu Potůčka. Z estrádních scének si 
diváci spojí jeho jméno nejspíše s postavou byro-
kratického vrátného Hlustvisiháka. Televizní zá-
znam představení Charlieho teta z roku 1969 patří 
k legendárním pořadům Československé televize, o 
rok později Lipský zazářil také v televizním seriálu 
Fantom operety. Za zmínku stojí jeho účinkování v 
seriálu Hraběnky nebo 3+1 s Miroslavem Donutilem.

* 19. dubna 1923 Pelhřimov

† 2. října 2015 Praha

ŽIVOT

FILMOVÉ ÚSPĚCHY
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• v roce 2013 obdržel Lubomír Lipský na GRAND Festivalu smíchu cenu Génius smíchu 
• byl vášnivý sběratel autogramů slavných z celého světa

OCENĚNÍ
1977 Zasloužilý umělec
1994 Cena Senior Prix
1997 Cena Thálie v oboru opereta, muzikál
2005 Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oboru
2008 Cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu
2013 TýTý - Dvorana slávy
2013 Medaile Za zásluhy

ZAJÍMAVOSTI

„Závidím mladým lidem, že jsou mladí. Závidím dobrým hercům, že jsou tak dobří. 
A špatným hercům, že jsou tak špatní, a přesto hrají. Ano, někdy bývám závistivý. 
A představte si, že jsou chvíle, kdy závidím i sám sobě!“

Lubomír Lipský

Jak se řekne maďarsky důchodce? Uštván léty.
Jak se řekne maďarsky sekretářka? Kafevároš.

JEHO VTIPY

2. října 2015 Lubomír Lipský zemřel ve spánku na zápal plic v Thomayerově nemocnici. Poslední rozloučení 
s hercem proběhlo v Divadle ABC, kde působil. Pohřben je na Olšanských hřbitovech s manželkou Taťjanou  
a synem Lubomírem.

z informací na internetu připrava Klára
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

Já plul jsem na loďce klidnou noční hladinou. Moře 
dýchalo chladným vánkem. Hleděl jsem na měsíc, 
bílá mě zalévala a hvězdy v mých očích ostře roz-
přahaly ruce. Nahodil jsem s námahou sítě a chytal 
přicházející sny, které trousily se od hotelů, vilek a 
prostých stavení. Ty nejmrštnější sny vyhýbaly se 
obezřetně síti a já musel je nahánět vším mým ry-
bářským umem. Když chytil jsem ten jeden nejjis-
křivější, stříbrně lesknoucí se snad více než ten mě-
síc nad mou hlavou a živý více než štěbetající Ptáče, 
počal jsem jej opatrně rozpřádat a klást do velkého 
proutěného koše. 

Šli po červených střechách vybledlých v lesku slun-
ka. Občas udělali piruetu na vykukujícím komínu. 
Ulice byly úzké, aby žár nepronikl do stinných klid-
ných míst odpočinku. Siesta, ve vzduchu se vzná-
šel kouř svátečních doutníků a sem tam se ozvalo 
pokojné oddychování spících. Na balkóncích sušilo 
se prádlo plné barev. Vždy stačilo jen ladným kro-
kem přehoupnout se po zdobných kovaných zá-
bradlíčkách a vyskočit na novou střechu, na pevně 
vyskládané tašky stojící v razném šiku. Když noha 
dosedne a zrak zbystří, občas vykoukne zub času či 
prasklinka. Jeden z mužů vzhlédl vzhůru. V poled-
ním svitu uviděl mnoho zelených vojenských uni-
forem. Stékaly z kopců Šibeniku k moři. Rychleji a 
rychleji. Střecha za střechou. Komín za komínem. A 
po knolíčcích zahazovali v piruetách ten svůj palči-
vý dekor, až jejich bílá těla splývala s bílými kameny 
staveb a popraskaných domků. V lehkém letním va-
nutí od moře povlávaly kusy šatstva a rozletovaly se 
všemi směry. Teď už muži běželi, v útržcích, v miho-
tání, v bílé, až ke katedrále svatého Jakuba. V běhu 
a slunku ztratili své boty, zbraně a hodnosti. Stáli v 
bílých trenýrkách v lodi kostela bosi na té šachova-
né mramorem studící podlaze a biskup jim ukázal 
na velký žebřík a oni vylezli až do kupole, kde přes 
střechu a koruny stromů skákali rovnou do moře. 
Na nábřeží stál starý vrásčitý houslista s šedivými 
vlasy a šedivou čapkou. Hrál teskně mořskému zpě-
nění po dopadajících plavcích. Oni vždy vykoukli 
a z plných plic se nadechli. A ty jejich bílé trenýrky 
nafoukly se zbylým vzduchem a utvořily velké baló-
ny. Stovky bílých balónů nafukovalo se na plavcích. 
Vyletěli vzhůru. Vzhůru nad Šibenik mezi blankyt.

Až prijde bourka, díl druhýˇˇ
Starý Tito, oslněný silným poledním sluncem, složil 
dalekohled na prsa, koukal ustrašeně na ty mladé 
letící balóny a vrásčil se, co bude, až tu nebude. 
Vetchý houslista opřel do strun. Vyhrával ostré tóny 
a holubi kolem něj poplašeně kolotali. Z hlavy mu 
spadla šedá čapka. Lysá hlava zaleskla se v silném 
žáru. Smyčec zatnul se do strun a v dlouhých tazích 
se opíral. Víc a víc! Horká krev proudila Šibenikem 
i přes siestu a pochrupkávání. Celá Jugoslávie na-
slouchala hlasu oněch houslí, oné krve a vysoko 
nahoře vznášely se ony bílé balóny. Sledovaly vše 
z výšky a mladě shlížely na celé město a na celou 
zemi. Zde nebylo valů, rovných ulic a pevných zdí 
Dubrovníku. Dýchalo se volně. V přítmí křivolakých 
ulic žilo se s vlahým vzduchem a šerým schováva-
ným nitrem, které šuškalo spolu s tím blízkým, ni-
čím nerušeným mořem. Do siesty náhle zatartasil 
kýbl s horkou vodou. Ač byli vojáci vysvlečení a 
bosí, musel někdo v katedrále setřít jejich zpocené 
šlápoty. Uklízečka namočila hadr do vody a ozvalo 
se plácnutí napříč celou chrámovou lodí, rozezně-
lo se v klenboví, a pak už jen doznívalo v bočních 
lodích a zákoutích. Další a další. Hadr plácal silněji 
a silněji, jako kdyby chtěl křičet! Volat! Kýbl opět za-
tartasil. Plác! Plác! A uklízečka měla sevřená ústa a 
slova o zastřeleném manželi, který kdysi vlastnil ho-
tel, o který se s ním starala, nikdy nevyřkla… nikdy. 
A turisté kolem ní procházeli a obdivovali katedrály. 
Někteří seděli v kavárnách, kde je vyzývavě žďuchali 
hladoví bernardýni. Co chvíli kůži polechtal studený 
čumák, kterému po úpěnlivém kňukotu přistál na 
zem kus chleba, kukuřičná placka či kousek masa. 
A hladový dědeček opřel se unaveně s vervou do 
svých strun a hrál a hrál, napínal a napínal! Až jed-
na struna, při tom nejvyšším tónu, praskla. Tito se 
zakabonil a z nebes začaly padat splasklé balóny…

Když jsem měl svůj proutěný koš vrchovatě plný, 
stočil jsem svou loďku směrem ke břehu a nechal 
noční vítr, aby se mi opřel do unavených zad.

Na motivy životního příběhu paní Zdeňky Ptákové za 
její spolupráce napsal dobrovolník Dan Wagner.
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Křesťanské okénko

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,
láska se nevychloubá a není domýšlivá.

láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

nemá radost ze špatnosti.
„Děje-li se cokoliv, láska vydrží,

láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“

1.list Korinstkým 13,4 – 8. – Bible!

Pane Ježíši, skloň se nade všemi zemřelými, zvláště 
nad těmi, kteří potřebují tvé milosrdenství. Pros za 
všechny, kteří nás opustili, ať je dovršeno dílo očis-
ťující lásky; ať naše modlitby spojené s modlitbami 
církve vyprosí zemřelým radost, která přesahuje 
veškeré tužby zde na zemi podrobené zkouškám, a 
trpící ať pozvedne na duchu a přinese jim útěchu.

Matko církve, pomoz nám všem lépe prožívat dny 
každodenních trampot a úskalí našich životů. Víra, 
naděje a láska vytváří dynamiku, osvícení křesťan-
ské existence s Bohem, cestu nového života.

připravila Eva Miňhová
Římskokatolická církev

ŘÍJNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

položme si hned v úvodu takovou zajímavou otázku: 
co potřebuje člověk k životu? Kousek kvalitního chleba, 
dobrou vodu, čistý vzduch, dobré slovo, lásku druhého 
nebo alespoň něžné pohlazení, milý úsměv.
A jak často kolem sebe vidíme, že právě tyto nádherné 
hodnoty mnozí lidé ani nehledají. Jejich zrak, jejich mysl 
je upřena jen do té materiální roviny. Svět stále touží po 
tom materiálním blahobytu, po blahobytu, který člověka 
stejně neuspokojí. Všichni víme, že když něčeho v životě 
dosáhneme, něco získáme, tak často za pár dní se nám to 
stane samozřejmostí. Až přijde nějaká nemoc, stáří nebo 
nás někdo blízký opustí. Tak často cítíme ve svém srdci 
opuštěnost. Začneme přemýšlet co s tím, jak najít trochu 
radosti, trochu naděje. A přitom je to často tak jednodu-
ché. Ježíš je připraven vstoupit do tvého života. Ježíš Tě 
miluje v každé chvíli, kterou prožíváš. Vždyť Bůh je láska. 
Láska, která nemá hranic. Ježíš chce přijít k tvému lůžku. 
On nechce tvoji opuštěnost, tvoji samotu, ale chce být s 
tebou, chce být v tvé blízkosti. Chce ti naslouchat, držet 
Tě za ruku, pomáhat Ti na cestě tvého života. On i Tobě 
říká ta důležitá slova: „Já jsem cesta, pravda a život“. Ježíš 
čeká na Tvé rozhodnutí, na Tvé ano. On čeká na Tvou sna-
hu, na Tvou iniciativu. I když nemůžeš přijít, být přivezen 
na bohoslužbu. On podle tvého přání přijde k Tobě, pro-
střednictvím těch, kteří s láskou přijdou k Tobě. Požádej, 
vyslov přání k tomu, aby Ježíš mohl přijít, aby Tě mohl 
navštívit. Jen Ty rozhoduješ o tom, jestli Ježíše přijmeš do 
svého života. A Vy, co můžete se pohybovat, pomáhej-
te těm, kteří to potřebují, kteří čekají na Vaši dobrotu a 
lásku. I Vám Ježíš odkazuje svá slova: „Neste břemena, je-
den druhého. Milujte se navzájem tak, jak jsem miloval vás.“ 
Neste lásku tomuto světu, který tolik lásky potřebuje.
Přeji vám všem život Bohu milý, plný lásky a dobra!

Váš jáhen Pavel Urban 

Na rozdíl od pomíjivých skutečností jsou trvalé 
– víra, naděje a láska. Apoštol Pavel, naplněn du-
chem blahoslavenství, napsal svou velepíseň lásky:

Odpočinutí věčné dej zemřelým, 
pane.

A světlo věčné ať jim svítí,

Ať odpočinou v pokoji.
Amen.
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MODLITBA NA STÁŘÍ

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.

Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok do roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je 
snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť 
neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se 
musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohou měřit s mladými.

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.

Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.

Ne mrzoutský, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k 
čemu mě ty ještě povoláš.

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen.

(Sv. František Saleský)

připravila Anna Rousková, Římskokatolická církev
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NÁVŠTĚVA SENÁTU
Dne 13. 10. 2015 jsme na pozvání senátora pro Prahu 11 pana PhDr. Milana Pešáka navštívili Valdštejnský 
palác, kde má sídlo Senát Parlamentu České republiky. Palác si dal postavit jeden z nejmocnějších a nejbo-
hatších českých šlechticů pobělohorské doby, plukovník a od roku 1625 generál Albrecht Václav Eusebius 
z Valdštejna, v první polovině 17. století.

Obnova Valdštejnského areálu získala v roce 2002 jedno z nejprestižnějších evropských ocenění v oblasti 
péče o kulturní dědictví. Evropská organizace Europa Nostra ocenila rekonstrukci sídla Senátu v kategorii 
architektonické dědictví. Diplom a plaketa byly uděleny za komplexní přístup k restaurování a rekonstrukci 
paláce, respektující originální a autentické kvality jeho architektury a obdivuhodný akcent na urbanistické 
kvality souboru.

Po prohlídce prostor nás přijal pan senátor a ve vřelé atmosféře se rozpoutala diskuse o životě a práci poli-
tika jako osoby veřejné i jako občana.

Akce se zúčastnilo 5 klientů, kteří si odnášeli nezapomenutelné zážitky jak z architektury, tak i z osobního 
setkání s panem senátorem.

SPORTOVNÍ HRY MALEŠICE
8. 10. 2015 se opět naše družstvo vydalo na sportovní klání, tentokrát do DS Malešice. A opět přivezlo 
vítězství! A to 1. místo v kategorii Týmová práce a paní Anna Pulpitová získala 3. místo v soutěžní 
kategorii Kimovka a 1. místo v kategorii Šipky.

připravila Slávka Slivoňová
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POHODOVÉ ODPOLEDNE

9. října jsme uspořádali pohodové odpoledne pro klienty a jejich rodinné příslušníky. Na 
harmoniku nám hrál pan Vladimír Werner z oddělení D. Svou muzikou strhnul celou halu a 
zpívalo se a tancovalo, jako vždy.
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MEZI NÁMI - IV. SETKÁNÍ

29. září 2015 jsme s našimi dětmi ze ZŠ Mendelova oiciálně pokřtili a otevřeli koutek MEZI 
NÁMI (najdete jej u vrátnice v prosklené chodbičce). Poté nám ukázaly, jak to chodí na ho-
dině tělocviku, a pod vedením trenérky předvedly i kousky z juda. Nakonec jsme společně 
vytvořili z domácí modelíny podzimní ovoce.
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Muzikoterapie inspirovaná Japonskem
V úterý 6. 10. se v domově seniorů opět konal program ve spolupráci s uměleckým uskupením FysioART. 
Tentokrát režisérka Hana Strejčková pozvala japonskou muzikoterapeutku Juni Endo a jógovou terapeut-
ku Marii Adamovou, aby společně nabídly obyvatelům domova jejich pohled na hru s hudbou – muzikote-
rapii. Jejich hodina byla naplněna hrami s rytmy, zpěvem českých lidovek i poslechem japonských písniček 
o dešti, zhudebňováním japonské bajky, zkoumáním a objevováním tónů orientálních nástrojů. Na velké 
inále přišel valčík s velkými hedvábnými šátky a japonskými balónky z papíru.

Za fotograie děkujeme Pavlíně Šimáčkové, FysioArt.
www.fysioart.cz
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OSLAVA DNE SENIORŮ

1. 10. byl DEN SENIORŮ a tak jsme se rozhodli jej s Vámi oslavit. K tanci a poslechu hrál pan Lorenc s do-
provodem známé lidové písničky na harmoniku. Každý dostal i zasloužený dezert. 
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Oslava narozenin v září

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!



21

FOTOGALERIE

Vzpomínka na léto
aneb zapomenuté fotograie v šuplíku z lidové veselice

26. srpna jsme se nastrojili do chodských krojů a zahá-
jili dožínky v našem Domově. Paňmáma od nás dosta-
la věnec ze sklizeného obilí a čerstvě upečený chléb. A 
potom se tancovalo, jedlo a pilo až do pozdního odpo-
ledne. K tomu všemu hrál lidové i jiné písně pan Petr 
Benda.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 7. 10. 2015

Přítomni: Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Milena Holá, Milan Merhaut, Marie Krsková, Marta Adámková, Irena Kantorová
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková, Milena Plachá-Hurychová

Paní ředitelka přivítala všechny přítomné na jednání.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
•  paní Adámková tlumočila pochvalu klientů na Zahradní slavnost, všem se moc líbila;
•  dále se dotázala, jak probíhá spolupráce při výměně průkazů ZTP;
•  pan Rozkošný se dotázal, jak je nastaveno topení;
•  paní Krsková požádala o informaci, kdy začnou opravy na budově A.

Vyjádření paní ředitelky
•  kladné reakce na průběh Zahradní slavnosti vedení domova potěšilo, pokud se podaří získat sponzory a tedy 
   inanční prostředky, budeme pořádat slavnost i příští rok;
•  ke spolupráci při výměně průkazů ZTP se vyjádřila paní Plachá – mobilní klienti se musí na příslušnou pobočku 
   Úřadu práce dostavit osobně. Výměnu průkazu je nutné stvrdit podpisem před úřednicí. Na úřad se klienti  
   mohou dopravit automobilem DS Chodov či prostřednictvím rodiny. Sociální pracovnice s klienty, pokud o to 
   požádají, při zařizování výměny průkazu ZTP spolupracují a klientům, kteří mají pohyblivost značně omezenou, 
   se snaží vyjednat výměnu co nejjednodušším způsobem;
•  nastavení teploty topení je v denních hodinách 24 °C a v nočních hodinách je teplota ztlumena;
•  zateplení pláště budovy, včetně oprav balkónů a výměny oken na budově A, začne v průběhu měsíce listopadu 
   2015 částečnou výměnou oken a na jaře 2016 bude následovat další práce;
•  v prosinci 2015 budou zahájeny práce na rekonstrukci kuchyně, bližší informace podáme průběžně na Výboru 
   obyvatel v listopadu a v prosinci 2015;
•  dále se započnou přípravy na těchto stavebních akcích inancovaných z investičního fondu DS Chodov: prove- 
   dení izolace vodovodního potrubí v suterénu a částečná rekonstrukce koupelen na budově A a B.

Paní ředitelka připomněla, že probíhá očkování proti chřipce hrazené ze zdravotního pojištění. Zájemci se hlásí 
zdravotní sestře na oddělení nebo přímo v ambulanci praktického lékaře.
Dne 7. 10. 2015 proběhl v Domově Den otevřených dveří. 
Dne 3. 11. 2015 se bude konat přednáška Ing. Nachera o inancích, které se také zúčastní pozvaní žáci středních 
škol. 
Dne 3. 11. 2015 od 20.00 do 22.00 hod. bude Česká televize vysílat přímým přenosem z DS Chodov pořad Fokus 
Václava Moravce na téma „Mládí versus Stáří“. Natáčení bude probíhat na hale Domova. 
Všichni klienti jsou srdečně zváni do publika. Stejně tak budeme rádi, pokud s touto nabídkou oslovíte svoje blíz-
ké, kamarády a známé. 
Protože pouze publikum právě z řad seniorů pomůže vytvořit tu správnou atmosféru na takto závažné společen-
ské téma.

Dále paní ředitelka informovala o dopisu pana Jeřábka, který obdržela. Pan Jeřábek se v dopise zmiňuje o službě, 
kterou zajišťovala obyvatelka v DS Chodov paní Pulpitová. Jednalo se o obstarávání drobných nákupů ostatním 
klientům DS Chodov. Ta tuto činnost již ze zdravotních důvodů vykonávat nemůže. Pan Jeřábek se dotazuje na 
jinou možnost obstarávání drobných nákupů.
Vyjádření paní ředitelky: Je zde možnost požádat o nákup aktivizační pracovnice – klient tuto službu hradí dle 
ceníku fakultativních služeb. Dále je zde nabídka bufetu, který zajišťuje nákup a donášku drobných nákupů po od-
děleních.  Časy „roomservisu“ jsou stanoveny takto: pondělí 10–12 hod. úsek B a D a v pátek 10 – 12 hod. úsek A.

Mgr. Tomčáková upozornila na to, aby klienti nezapomínali při odchodu zamykat své pokoje. Dále informovala o 
tom, že všichni dobrovolníci, kteří dochází do DS Chodov, mají vizitky, na kterých je označení Dobrovolník a jmé-
no osoby. Organizaci práce s dobrovolníky a jejich docházku mají na starosti pracovnice aktivizačního oddělení.

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



Rozloučili jsme se v měsíci září s:
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Vladimír Zahrádka
Jiřík Škába

Zdenka Melicharová
Alenka Černovská

Hedvika Ryšavá

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou 
umělecká díla. Johann Wolfgang von Goethe
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