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Advent a Vánoce – krátké zamyšlení

Pro křesťany je advent časem naděje, která se vine 
od výroků izraelských proroků přes dobu Ježíšovu 
až do nedohledné budoucnosti. Ti, kdo vnímají bib-
lická poselství a duchovní dějiny lidstva, vidí také 
její naplňování. Vánoce jsou pro mnohé, ne-li pro 
všechny, podnětem k vzpomínání. A vzpomínky 
mohou být ujištěním, že ač nebylo nikdy na světě 
zcela dobře, lze prožít i očekávat mnoho dobrého. 
Vzpomínání může podporovat naději. Naděje dává 
životu sílu.

Zkusme se teď trochu zastavit v běhu starostí, po-
vinností a příprav a dopřejme si čas pro sebe, pro 
vnímání, vzpomínání a očekávání. Adventní a vá-
noční čas je dobou zvláštní, v průběhu roku jedi-
nečnou. Snad k tomu přispívá v našich zeměpis-
ných šířkách i krátký den a dlouhá doba tmy, což 
může člověka v jeho aktivitě trochu tlumit a také 
někdy odkazuje k tomu, čím se běžně nezabývá.

Pro toto období si můžeme zvolit dvě klíčová slova: 
očekávání a obdarování. Očekávání i obdarování 
patří k základní výbavě nitra, ke vztahu člověka ke 
světu a k lidem. Zároveň jde o skutečnosti, které 
jsou v našem prožívání světa dnes a tady poněkud 
v pozadí. Nejen, že řada lidí má dojem, že vlastně 
nemá - kromě víkendu a svátečních dnů, na které 
se těší - co očekávat. Ale v kultuře, která zejména ve 
sféře obstarávání a potřeby nabízí všechno a hned, 
je delší očekávání jaksi mimo hru. Je možné, že to 
také souvisí s naším městským životem, odtrženým 
od přírody. V přírodě přichází všechno svým časem, 
musíme čekat, až stromy rozkvetou, až ovoce do-
zraje, ale nemůžeme si to poručit teď a hned. Jen-
že si mnohé v našem prostředí si můžeme mnohé 
bez čekání na čas zralosti koupit vše hned: jahody, 
švestky, cokoliv kdykoliv. A přijdeme tak o očeká-
vání.   

Druhé důležité slovo je obdarování. Naplnění 
obdarováním. S určitou nadsázkou můžeme říci, 
že žijeme ve světě, který je sice bohatý, ale který 
nám nic nedaruje. Kde je třeba tvrdě pracovat, jít 
za svým a to, na čem člověku záleží, získat. Je to 
zvláštní existence, sice bohatá na vlastněné věci a 
na zážitky, ale mnohdy chudá na očekávání a ra-
dost z daru. Snad také proto se mnozí tak snažíme 
o Vánocích opatřit dárky, darovat něco, přijmout 
dar. Je to jakési vykročení ze světa „tvrdých loktů“ 
do světa laskavých vztahů.

Skutečné obdarování není „něco za něco“, ale 
„něco za nic“, z lásky a dobroty. A obdarovat v pra-
vém smyslu znamená, že dávám ze svého, že když 
něco dám, budu mít také něčeho o něco méně. 
A že mne to nemrzí. Obdarování nemá být „kupo-
vání si něčí přízně“ neboli kalkulování s nějakým 
vlastním ziskem. Pokud se v tomto všem jaksi 
cvičíme aspoň jednou za rok, o Vánocích, není to 
marné.

Ať vánoční sen
se skutečností stane
a ve vašem Domově

zázrak Vánoc vzplane.

To Vám ze srdce přeje
Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci listopadu

Růžena Písaříková
Božena Žegklitzová

Emílie Hoření

OSLAVA NAROZENIN V PROSINCI

1. 12.  Karel Šmíd

1. 12.  Ing. Jiří Bohuslávek

2. 12.  František Krám

3. 12.  Zdenka Pánková

6. 12.  Stanislav Martínek

7. 12.  Karel Rybenský

8. 12.  Viktorie Benešová

8. 12.  Libuše Klozarová

9. 12.  Ludmila Mikulková

10. 12.  Naděžda Mouchová

10. 12. Miroslava Šimková

14. 12. Vlasta Stošková

15. 12. Jiřina Beránková

18. 12. Karla Kordová

21. 12. Stanislav Obořil

22. 12. Věra Žitková

23. 12. Ing. Věra Švejdová

23. 12. Vlasta Poláková

24. 12. Ludmila Ivanická

24. 12. Bohuslava Walková

24. 12. Ludmila Mestlová

27. 12. MUDr. Jaromír Schütz

28. 12. Vladimír Koza

29. 12. Marie Juklová

Všem oslavencům  přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se konala v pondělí 14. 12. 2015 od 14 hodin v jídelně.
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Pamet národa

Kdo je Post Bellum?
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčo-
vých momentů 20. století. Dokumentujeme dějinné příběhy, na které se zapomnělo, nebo mělo zapome-
nout. Vyprávíme je dál, zapojujeme žáky i studenty, oceňujeme hrdiny, spolupracujeme v zahraničí. Jsme 
novináři, historici, reportéři v terénu, editoři, překladatelé, korektoři, dokumentaristé.

Co je Paměť národa?
Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou po celé Evropě jednotlivci, neziskovými orga-
nizacemi, školskými a vzdělávacími, státními a příspěvkovými institucemi, kteří chtějí své nahrávky, texty, 
fotograie a archivní dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat. Ucho-
váváme a zpřístupňujeme sbírky vzpomínek pamětníků, kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo 
ke zkoumání moderních dějin a bylo veřejně přístupné.Všichni, kdo se připojí svými sbírkami, se stávají 
součástí SPOLEČENSTVÍ EVROPSKÉ PAMĚTI.

ˇ

Co je cílem projektu?
Paměť národa chce přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti indi-
viduální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. V naší databázi uchováváme 
celé nahrávky, ukázky z nahrávek, fotograie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Čím více sbí-
rek, portrétů a svědectví se podaří shromáždit, tím pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století 
vznikne. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů chceme poznávat podstatu 
nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které je provázely. Sklá-
dáme mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni 
se podělit. Zajímají nás důvody, proč se lidé chovali tak či onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů a posto-
jů. Vzpomínky pamětníků chceme vzájemně porovnávat a třídit pro badatelské potřeby podle dějinných 
epoch, výročí, událostí a také pamětnických kategorií.

Jak nápad projektu vznikl?
Myšlenka vytvořit digitální archiv se zrodila během jednání probíhajících v letech 2006-2007 mezi českými 
institucemi, které archivují vzpomínky pamětníků (sdružení Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské muzeum v Praze, Živá paměť o.p.s., Muzeum Ústí nad 
Labem). Vznik byl motivován potřebou nalezení platformy, jež by umožnila v digitální formě ukládat, sdílet 
a vzájemně porovnávat jednotlivé badatelské výstupy.

Kdo projekt vede?
Digitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři české instituce: sdružení Post Bellum, 
Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Post Bellum je sdružení novinářů a historiků, které 
od roku 2001 buduje sbírku vzpomínek pamětníků, Český rozhlas je významnou mediální veřejnoprávní 
institucí a disponuje rozsáhlým zvukovým archivem a technikou, Ústav pro studium totalitních režimů je 
úřad zabývající se zkoumáním, analýzou a dokumentací totalitních režimů 20. století. Právě tyto tři smluv-
ně vázané instituce vytvořily tým specialistů, který připravil a zprovoznil unikátní aplikaci, jež byla oiciálně 
spuštěna 28. října 2008. Doménu www.pametnaroda.cz bezplatně poskytla tvůrcům portálu Společnost 
za mravní a právní uznání 3. odboje, kterou na konci 90. let založili studenti David Prokop, Pavel Bezděk a 
Michal Kuchta. Tímto jim děkujeme za jejich vstřícnost.

POKUD MÁTE ZÁJEM SE ZAPOJIT DO PROJEKTU SVÝMI ŽIVOTNÍMI PŘÍBĚHY, KONTAKTUJTE AKTIVI-
ZAČNÍ PRACOVNICE, KTERÉ VÁM S ORGANIZACÍ ZPROSTŘEDKUJÍ SETKÁNÍ.
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KULTURA ZA ROK 2015

Počet kulturních akcí za rok 2015:  107
- z toho hudebních vystoupení: 36
- z toho tanečních vystoupení: 7
- z toho terapií se zvířátky: 3
- z toho mezigeneračních setkání Mezi námi: 7
- z toho výletů: 9
- z toho soutěží, kterých jsme se zúčastnili: 6
- z toho Křesla pro hosta: 5
Zbytek zahrnuje ostatní kulturní zážitky – přednášky, besedy, sportovní odpoledne, 
vernisáže a divadelní představení, atd.

Zajímaví hosté za rok 2015:
Josef Zíma
Najponk
Fokus Václava Moravce
Vojta Kiďák Tomáško
Ing. Patrik Nacher
prof. Miloš Horanský
Bohuš Matuš
Heidi Janků
Otakar Brousek ml.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
doc. MUDr. Iva Holmerová
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Ľubica Mišíková

KULTURA PROSINEC

15. 12. 2015  14:00, kinosál
Adventní rozjímání s Františkem Kreuzmannem a Zdeňkem Dočekalem.

16. 12. 2015  14:00, kinosál
Klienti klientům  – vánoční vystoupení našeho pěveckého sboru.

21. 12. 2015  14:00, hala
Vánoční večírek

22. 12. 2015  14:00, kinosál
Hudební vystoupení – Karel Marinov Kekéši. 

29. 12. 2015  14:00, kinosál
Hudební vystoupení – Eisenbach

31. 12. 2015  9:30, hala
Hudební vystoupení – Petr Kubec
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Vánoce jsou opět tady
Pozlacené vzpomínkami.

Za celý ro, c o se stalo,
Co se u nás ukázalo.

Ať jsme staří nebo mladí,
Vždycky chceme jedno jen,

Ať nás mají všichni rádi,
Ať se daří každý den.

Vždycky není posvícení
Jsou i bolest ,trápení

Řekneme si „nic to není“!
Vše se v dobré  proměni.
Hodně lásky , laskavosti,
Dobrou vůli, pochopení,
A mít peněz stále dosti,
Naších prání naplnění,
To přejeme Vám i sobě

Ať radost trvá v každé době.

Přejí pracovníci úseku D

Krásné Vánoce
přejí zaměstnanci

Domova

Přejeme všem klientům i zaměstnan-
cům, ať poselství pokoje a lásky naplní 
Váš život nejen o vánočních svátcích, 

ale i ve všech dnech nového roku. 
Hýbejte tělem, hýbejte duší, hýbejte 

myslí, neboť veškerý život se projevuje 
pohybem.

Přejí zaměstnanci rehabilitace

Krásné a příjemné prožití 
Vánočních svátků.

Monika Ferdová

Na Vánoce nebude snad ani 
trocha sněhu?

Přejeme Vám lásku, radost, štěs-
tí, zdraví a něhu.

Ať splní se Vám každý sen
a krásný je vždy nový den.

Do nového roku 2016,
udělejte správný krok, 

ať máte šťastný celý rok.
V tom starém zanechte všechny 

nezdary,
bolesti, starosti a nářky.

Lidi rádi mějte
a kolem sebe se usmívejte!!

Veselé Vánoce a krásný 
nový rok 2016 vám přeje 

personál oddělení B3
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V tomto roce vesele
scházeli jsme se přátelé.
Hudba, paměť, cvičení,

program se nám nemění.
A ve středu akce

zúčastní se, kdo chce.
A do nového roku,

ať nepíchá vás v boku.
Lásku v srdci,
radost v duši,

úsměv každému z nás sluší.

Aktivizační oddělení

Posledná stránka v kalendári,
posledný týždeň v roku,

nám všetkým na pery úsmev čarí,
přináša radosť v srdci v oku.

Už zvony zvonia a radosť sa rozlieha,
už hviezda na oblohe svieti.

Kto o tom vie, ten čaru podlieha
a láska naplňá dospelých aj deti.

Prijmite lásku do svojho srdca,
veď miesta je v ňom dosť.

Otvorme náruč pre jeho príchod
a on bude náš kazdodenný hosť.

Milí naši klienti,
prajeme vám požehnané a príjemné prežitie 
vianočných sviatkov. Hlavne pevné zdravie a božie 
požehnanie. Tým, čo ztratili zdravie, prajem skoré 
uzdravenie. Tým, čo trpia bolesťami fyzickými aj 
duševnými prajeme pohodu a šťastie. Všetkým 
prajem za celý kolektiv sestier, radosť šťastie a ľud-
ské porozumenie.

Přeje personál z oddělení B2

Do nového roku 2016 přeji všem obyvatelům 
domova a všem zaměstnancům

pevné zdraví a  lásku v srdci.
Vaše Jaroslava Kročilová

Vážení a milí klienti,

V tomto čase adventním, Vám 
přejeme my zdravotníci, klidnou 
mysl na vzpomínání při svíčkách 
a teplém, voňavém  čaji. Přejeme 

Vám jen ty krásné a milé vzpo-
mínky na Vaše dětství, na dětství 

Vašich dětí… Vzpomínejte s 
úsměvem a s nadhledem mou-
drého a všeobjímajícího stáří. 

Vytěsněte všechna zla a příkoří, 
byť jich byla ve Vašem životě 

dost. Užívejte si  setkání s kaž-
dým milým člověkem a s každým 
laskavým slovem. Přejeme Vám, 
aby jich bylo co nejvíce, protože 
milé pocity vyvolávají zklidnění 

mysli a duševní pohodu. Věřte, že 
duševní pohoda pozitivně ovliv-

ňuje i naši fyzickou stránku. Proto 
Vám přejeme hodně sluníčka a 

lásky ve Vašich duších.

Zdravotní úsek
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Mnoho krásných a společných zážitků 
s vašimi nejbližšími v příštím roce.

Lucka Nedobitá

Pěkné a radostné okamžiky 
v následujícím roce.

Ivanka Plačková

Pevné zdraví a hodně úspěchů 
do nového roku.

Zina Šimonová

Veľa šťastia a veľa dôvodov 
k úsmevu.

Marťa Bajczerová

Zdraví, klid, pohodu a spoustu 
příjemných chvil v kruhu nejbližších 

po celý rok 2016.

Verča Šebestová

Tento rok byl velmi pestrý a děkuji Vám za Vaši milou 
společnost. V jeho samém závěru si dovolím u rodinného 

stolu myslet na všechny z Vás. V nastávajícím roce Vám 
všem ze srdce přeji hlavně pevné zdraví a spousty 

krásných okamžiků s bližními.

Milena Plachá Hurychová

 Vinšujem vám na tieto sviatky najprv šťastie, zdravie 
a veľa úprimnej lásky. V komore hojnosť, v Domove 

svornosť, na dietkách radosť a potešenie a všetkým hojné 
božské požehnanie.

Anička Tomčáková

sociálního úsekuVánoční přání

od
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Bohuš Matuš
7. listopadu u nás vystoupil zpěvák Bohuš Matuš. 
Zde najdete pár zajímavostí z jeho života a přepis 
z rozhovoru, který s ním vedl internetový portál 
pro seniory SENIVIA, jehož redaktoři se akce také 
zúčastnili. 
Rozhovor i s videem naleznete na www.senivia.cz.

Jeho pěvecké začátky se odehrávaly v Brně, 
kde navštěvoval pěvecký soubor Kampa-
nela v čele se sbormistryní paní Markétou 
Jedličkovou. Dále studoval na konzerva-
toři v Brně u profesora Hrabala a pokračo-
val konzervatoří Jaroslava Ježka v Praze u 
profesorky Walterové. Účinkoval v divadle 
Semafor, v Hudebním divadle Karlín a hos-
toval také ve Státní opeře (Boris Godunov). 
Jezdil s Mužským sborem po Evropě a jako 
host zpíval v Kühnově sboru.

Účinkoval v muzikálech Drácula, Pomáda, 
Noc na Karlštejně, Limonadový Joe, Johanka 
z Arku, Monte Cristo, Angelika a Producenti.

Z ilmové tvorby nazpíval postavu Šimona, 
kterou ztvárňuje Jan Révai. Jedná se o pís-
ně Já budu chodit po špičkách a Stín katedrál 
ve ilmu Rebelové. K seriálu Rodinná pouta 
nazpíval ústřední píseň, kterou složil Karel 
Svoboda. Dále spolupracoval s Křižíkovou 
fontánou v Praze, kde propůjčil svůj hlas k 
baletním představením: Malá mořská víla, 
Notre Dame de Paris, Atlantida, Tristan a 
Isolda a další.

V anketě Český slavík dosáhl nejvýše v roce 
2003, ve stejném roce obsadil třetí místo v 
anketě TýTý.

Dracula (1995, 2003, 2009)
Pomáda (2000)
Johanka z Arku (2000) 
Monte Cristo (2001) 
Romeo a Julie na ledě (2003)
Noc na Karlštejně (2004) 
Producenti (2006)
Limonádový Joe (2007) 
Angelika (2007) 
Kat Mydlář (2011)

*17. srpna 1973 (Písek)

Další zkušenosti získával postupně na 
muzikálových scénách:

Bohuš Matuš (2002)
Nestih‘ jsem říct (2003)
Brány kouzel (2004)
Smíření (2008)
Kat Mydlář a písně o lásce (2011)
Písně a duety z českých ilmů a muzikálů (2011)

Během své sólové kariéry vydal 6 alb: 

„Cílem zpěváka je dělat radost 
lidem a pomáhat ve všech 

situacích.“
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Jak jste si užil dnešní zpívání? Myslím, že 
atmosféru se podařilo naladit perfektně…
Mně během první písničky hrozně vyschlo 
v krku… To bylo strašný, co se mi to dělo. 
(Smích)

Ale nebylo to tedy vůbec znát :)
Ne, vážně. Já to tady mám moc rád. Je to tu 
hrozně krásné – velký prostor jako na hotelu.
Mně právě dědeček, který před dvěma lety 
zemřel, jednou poprosil, abych zazpíval v do-
mově důchodců. Já jsem tehdy říkal, že nikdy. 
Ale nakonec jsem tam šel a zazpíval. A jsem 
za to hrozně rád, protože jsem to stihnul ješ-
tě před tím, než zemřel. Od té doby, když mě 
někdo požádá, tak zazpívám.

Zpíváte tedy často v domovech pro senio-
ry?
No, víte… zpívat pro malé děti je sice hrozně 
těžké, stejně jako pro staré lidi, ale já je mám 
hrozně moc rád… Navíc jim se ty písně líbí, 
tak proč ne :)

Zmiňoval jste, že tu máte babičku, je to 
tak?
Babička není přímo odtud, je v Domově dů-
chodců v Šalounově ulici, kde jsem už také 
zpíval.

Neodpustím si vánočně laděnou otázku 
– jak se těšíte na svátky? Budete je trávit 
s rodinou?
Vlastně jsem dostal nabídku zpívat na Vá-
noce v Egyptě, což je teď docela riskantní... 
ale já tam poletím (smích).

Přímo na Štědrý den byste měl vystupo-
vat?
No, je to na Silvestra, ale musím tam být sa-
mozřejmě s předstihem. Štědrý den budu 
trávit s přítelkyní, se kterou jsem už 6 let.  
Vánoce oslavíme společně s naším pejskem 
Julinkou, které jsou tři roky.

Co je to za rasu, jestli se můžu zeptat?
Je to kříženec bígla s jezevčíkem.

Takže „směska“? Ale ty jsou nejlepší :)
Ano, je to malinký pejsek… úžasný. Takže 
plánujeme být jen takhle v úzkém kruhu 
spolu, v klidu.

Vypadáte spokojeně, ale přesto trošku 
unaveně? Zaslechla jsem, že vám během 
vystoupení nebylo úplně dobře.
Ano, momentálně se léčím s žaludkem a tr-
pím nějakou arytmií, ale nic vážného. Takže 
se snažím být v klidu :)

Tak hlavně hodně zdraví a děkuji vám za 
rozhovor.
Já vám taky děkuji.
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

Podtrhněte, co nejrychleji v následujících řádcích dvě číslice vedle sebe 
vždy, když je jejich součet 10.

2546931012879612462134589735368984
1087542107463241209541754185463211
7542187541278642187542185421875421
9875218754218754219255864238915738
5489561525882556984646948562497321
5934564559128539752169837100

Recept na vánoční cukroví

Pusť troubu.

Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papírky od bonbonů.
Připrav mísu a suroviny. Vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr.

Vyndej z mouky puzzle.
Odežeň děti a umyj z nich mouku.

Vezmi vejce.
Podej manželovi pivo.

Vrať se, odežeň děti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce. Vezmi jiná vejce a vyklepni do mísy. Zvedni tele-
fon.

Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu.
Vezmi jinou mísu. Odejmi rum manželovi.

Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta.
Plech vytři tukem.

Podej manželovi tlačenku.
Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky.

Podej manželovi noviny.
Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta. Zavolej veterináři.

Vezmi si prášek.
Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku.

Vypni troubu, jdi do cukrárny a přines cukroví. :-)

trochu jinak

poskytla Pavla Heverochová
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VAŠE PODĚKOVÁNÍ DOMOVU
V tomto měsíci se mi sešlo tolik poděkování, že jim chci věnovat celou jednu stránku. Děkujeme, že naši 
péči oceňujete a budeme se snažit o její další zkvalitňování.

Tímto bych chtěl ještě jednou velmi poděkovat Vám a celému kolektivu z domova za bezvadnou péči, 
kterou jste věnovali našemu otci a babičce. Přeji Vám hodně sil a nadále i odhodlání  pro tuto náročnou 
práci.

Luboš Frajer

Vážená paní ředitelko,
dovolte mě, abych Vám poděkovala za vystoupení pana zpěvaka 
s velkým P – Bohuše Matuše. Bylo to velice krásné, až dojemné k 
slzám. Škoda, že pan Gott osobně neslyšel s jakým respektem a 
úctou o něm mluvil. Je prostě úžasný, skormný, opravdu nádher-
né. Mrzí mě, že jsem nemohla vidět celé jeho vystoupení. Ještě 
jednou moc děkuji za sebe a mé kolegyně – B3. Velice nadšené 
byly i naše klientky. Pokud byste mohli nějak panu Bohušovi Ma-
tušovi vyřídit naše uznání a poděkování za neopakovatelný a 
krásný zážitek, byly bychom rády.

děkují Matoušková (PSS)
Pulpitová

Říhová
Adámková

Jirušová

Vážená paní Straková,

tímto papírem chci poděkovat sestřičkám z oddělení A3, které se 
starají o mého postiženého bratra. Za sebe a mou rodinu mohu 
konstatovat, že je to péče domácí. Leží zde několik let a tento 
názor mám od začátku. Dík, dík, dík.

Svobodová Růžena
sestra pana Schrötera

Vážení přátelé,
měl jsem ve Vaší péči maminku po dlouhých 6 let od podzimu 2009 až do letošního 22.listopadu, kdy 
nás moje maminka navždy opustila. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za péči, kterou jste jí s 
láskou a úsměvem věnovali. Jsem si dobře vědom, že ne vždy to bylo snadné a jednoduché, zejména 
potom, kdy maminka přestala chodit a zůstala trvale na lůžku. Přijměte proto prosím ještě jednou mé 
upřímné poděkování jako projev vděčnosti za prokázané služby.

Petr Kuba
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Křesťanské okénko

Advent - česky příchod, tedy doba příchodu Pána 
Ježíše Krista; čas, který ohlašovali již proroci - je 
dobou očekávání a radostné naděje, vidíme Ježí-
še, jak ohlašuje svůj příchod jako syn člověka. Tuto 
dobu prožívá celá církev v evangeliích formou li-
turgického roku. Podle svatého Lukáše budeme 
naslouchat jednomu úryvku, právě tímto adven-
tem. Toto zjevení Páně se věřícím předkládá v po-
době dramatu a bude v neznámém čase zname-
nat konec dějin. O adventu se křesťané zaměřují 
na očekávání Pánova příchodu, uvědomují si svoji 
odpovědnost očekávání, rodí se naše každodenní 
jednání, které člověka oduševňuje.

Pánova slova nemají v lidech vzbuzovat strachupl-
nou reakci, máme ji vnímat jako zvěst, která může 
dávat smysl života zejména těm lidem, kteří jsou 
utlačování a zraňování; poslední slovo bude mít 
spravedlnost a oběti bezpráví se dočkají Kristovy 
slíbené blaženosti. Pro lidstvo je to výzva k vedení 
spořádaného života, když se připravujeme na sla-
vení po čtyřech nedělích adventu nadcházejících 
Vánoc.

Eucharistie je Ježíš Kristus, kterého Panna Maria 
počala z Ducha svatého a porodila v Betlémě.
Vánoční tajemství připomíná kněze, který otevře 
svatostánek a vyjme monstranu k adorau. V Betlé-
mě Maria otevřela svatostánek svého klína a bož-
ské dítě položila do jeslí. Tehdy měl Boží syn podo-
bu kojence, kterého maminka zavinula do plenek. 
Byla to „první výstava nejsvětější svátosti“. Nebyla 
jiná alternativa než uctívání. Svatý Josef, pastýři i 
mudrci z Východu byli prvními adorátory spolu s 
Marií, která své dítě rovněž uctívala. V eucharistii 
už Ježíš nemá podobu novorozeného dítěte, ale 
v určitém slova smyslu si ponechává plínky, které 
má na sobě. To jsou právě způsoby chleba a vína, 
které ho zahalují.
Ježíš je velký boží dar pro celý svět, pro spásu celé-
ho lidstva. Chléb se při proměňování při mši svaté 
stává tělem Kristovým, víno jeho krví. Mše svatá 
je Ježíšova oběť svému nebeskému otci, je obětí 
církve, obětí věřících, kteří spojují své osobní dary 
díků, smíření a proseb s nekonečnou velkou hod-
notou oběti Kristovy, obětí čistou, svatou, neposk-
vrněnou.
Svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy. 
Eucharistie umožňuje fyzické navázání kontaktu 
se spasitelem. Každý křesťan je chrámem Ducha 
svatého, v případě smíření mší s Bohem, světlo  za-
žené temnotu, v opačném případě vyháníme Je-
žíše ze své duše a ze svého srdce. Každá hostie je 
navíc Ježíšův autoportrét.

Adventní doba Vánoc Eucharistie - Ježišovo sebeznázornění

Eva Miňhová, římskokatolická církev
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Prosincové rozjímání

Drazí přátelé,

přeji vám všem radostné Vánoce. Možná, že toto 
mé přání připadá někomu lacině optimistické a já 
to chápu. Nechci namluvit těm z vás, co máte ně-
jaké trápení, že je nemáte, že žádné strádání, ne-
moci nejsou. Nejsem také prorok, abych vám mohl 
ohlásit: zítra bude všechno lepší, žádné trápení, 
nemoci nebudou, bude jen samá radost a veselí. 
Přesto chci vám ohlásit radostnou zprávu, že ne-
beský Otec k nám přichází ve svém Synu, že k nám 
přichází jeho láska, naděje pro všechny lidi na této 
planetě. Že Bůh se stal člověkem. Člověkem, který 
přišel, aby nás přijal za své bratry a sestry, aby nám 
pomohl nést ten náš kříž, to naše trápení, ty naše 
nemoci a bolesti každého dne.

Možná, že k nám přicházejí mladí lidé, naše děti, 
vnoučata, možná jen přátelé, známí, hodní lidé, 
aby nám přinesli radost, lásku do našeho života. Ta-
kovým patří velké poděkování. Zvláště, pokud jsou 
s námi trpěliví a shovívaví, jim patří chvála. Oni jsou 
blahoslavení, protože mají pochopení pro mou po-
malou chůzi. Oni jsou blahoslavení, protože chá-
pou, že mé ucho už špatně slyší a mluví se mnou 
pomalu a zřetelně. Blahoslavení jsou, když na mě 
nekřičí, že jsem popleta, když něco zapomenu 
nebo ztratím. Blahoslavení jste vy všichni, kteří mi 
nějak ulehčujete dny tady v našem domově. I vám 
sestrám patří blahoslavenství, neboť vaše dobrá 
nálada, váš úsměv nám dodává energii, chuť do 
života. Váš optimismus ohřívá naše nitro. Probouzí 
pocity lásky. O tom jsou Vánoce, Vánoce plné lásky 
a dobra.

Ať vám tato vánoční radost vydrží, co nejdéle!

Váš jáhen Pavel Urban 

Vánoce a víra
Vánoce - čas radosti, veselosti a pokorného ztišení. 
V myšlenkách se vracíme do svého dětství a pásmo 
života před našimi zraky běží a potom i slza ukáp-
ne při vzpomínce na naše drahé, kteří už tu s námi 
nejsou.

Také teď je doba, která nás leká svou krutostí. Tisíce 
migrantů prchají před násilím muslimských teroris-
tů. Muslim, buddhista, křesťan - vždyť přece všech-
na náboženství hledí do stejného nebe a když se 
tam náhodou potkají, budou vědět, že je tam do-
vedla schopnost naslouchat trpělivému hlasu lás-
ky. Náboženství jsou jako řeky, tečou různými smě-
ry, mají své věky vyhloubené koryto, ale nakonec 
ústí do stejného moře.

A tak, člověče, netrap se nad tím, které nábožen-
ství je nejsprávnější, ale žij svou víru tak, abys byl 
dobrým a laskavým člověkem. Kdo směřuje k dob-
ru, ten Boha nemůže minout. Také papež Franti-
šek svou odvážnou výpravou do Afriky naznačuje 
směr a životní cíl pro nás všechny. Věřím, že i v této 
strach vzbuzující době zvítězí dobro, jako v dětství 
v pohádkách mé maminky. Prožijme vánoční čas v 
lásce a míru.

Našla jsem ve svých zápiscích básničky - ani nevím 
od koho je, ale snad potěší i vás.

Mikuláš už kolem prošel,
nocí plují koledy,
oslavíme narození

maličkého nezbedy.
Shon a hádky

vůně vánoc klid a ticho přehluší
a v nás okna otevřou se
do vzpomínek, do duší.
Zas věříme na Ježíška
a já bych si vážně přál,

ať ta hvězda nad Betlémem
každé z nás září dál.

Marie Štěňhová
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SETKÁNÍ S PANÍ ŘEDITELKOU

26. listopadu jste měli možnost setkat se s paní ředitelkou. Zeptat se jí na to, co vás trápí nebo ji naopak 
poděkovat a pochválit. Do diskuze se zapojily také vedoucí úseků. 

Na úvod se pokřtil kalendář a DVD DS Chodov – víc než domov. Oba tyto upomínkové předměty získáte 
na aktivizačním oddělením.

NATÁČENÍ TV NOVA
Hned po setkání s ředitelkou probíhalo natáčení televize Nova. Jednalo se o ilustrační záběry, které se bu-
dou objevovat ve Zprávách v souvislosti s domovy pro seniory. První záběry se na TV  Nova objevily 28. 11.
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KREATIVNÍ ODPOLEDNE

23. listopadu proběhlo na hale kreativní odpoledne, které vedla externí umělkyně Jitka Adamcová. Společ-
ně s ní jste vyráběli adventní věnce, kterými jste si mohli vyzdobit své pokoje.

OSLAVA NAROZENIN

Všem oslavencům blahopřejeme!
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VÝLET NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

10. prosince jsme vyrazili na každoroční výlet na vánoční Staroměstské náměstí. Letos bylo laděno do 
maleb Josefa Lady. Ochutnali jsme svařák, bramborák nebo punč.

Něco na vzpomínku ...

Jak to vypadalo na Staroměstském náměstí dříve bez turistů?
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FOCENÍ PRO NADACI

Oslovili nás z připravované nadace pro seniory modelky Simony Krainové, zda bychom měli seniorky, kte-
ré by se chtěly zúčastnit focení na propagační materiály. Dle požadavků fotografky jsme společně vybrali 
dvě naše klientky – paní Stanislavu Čákovou a paní Ing. Věru Švejdovou. Focení probíhalo v ateliéru Mla-
dé fronty DNES v Modřanech. O dámy bylo krásně postaráno. Prožily si profesionální přípravu modelek, což 
bylo líčení a stylizace oblečení. Fotografovala profesionální fotografka Lucie Robinson, která mj. nafotila 
kampaně pro T-Mobile, Louis Vuitton nebo Procter & Gamble, dále jsou její fotograie publikovány v módních 
časopisech Elle, Harper‘s Bazaar, Marie Claire, InStyle.

VÝSLEDNÉ FOTOGRAFIE BUDOU NA ZAČÁTKU PŘÍŠTÍHO ROKU. TĚŠÍME SE NA NĚ A URČITĚ 
JE NAJDETE V CHODOVÁČKU.
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Rozsvícení stromečku s Bohušem Matušem
V pondělí 7. prosince jsme postavili vánoční stromeček uprostřed atria. Bylo jej potřeba 
nazdobit a toho se radostně zhostily děti ze ZŠ Mendelova, se kterými se setkáváme v rámci 
projektu Mezi námi. Zahřály se čajem a dostaly malé dárky od našich sponzorů.
V 15 hodin se však sál zaplnil a na pódiu jsme přivítali zpěváka Bohuše Matuše. Ten zazpí-
val známé nejen muzikálové písně a dokonce si jednu (Zvonky štěstí) zanotoval společně 
s Aničkou Tomčákovou. Celým odpolednem provázel Jožka Zeman. V atriu se nakonec za 
zvuku koled slavnostně rozsvítil náš vánoční strom. Většina z vás si vystoupení Bohuše Ma-
tuše chválila, z čehož máme velkou radost.
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Věra Vladyková
Jana Friedmannová
Jan Hykel
Ing. Václav Harmáček
Hana Kubová
Anna Šímová

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU OBYVATEL DS CHODOV DNE 9. 12. 2015

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

Hosté poděkovali za pozvání na zasedání výboru obyvatel.

Informace podané paní ředitelkou:
•  Paní ředitelka přítomné pozdravila a z důvodu, že se jednalo o poslední zasedání v tomto roce, všem podě-
kovala za jejich spolupráci v průběhu celého roku 2015. Všechny členy výboru obyvatel srdečně pozvala na 
společný „Vánoční večírek“, který je naplánován na 21. 12. 2015 od 14.00 hod. na hale a požádala je, aby její 
pozvání tlumočili všem klientům DS Chodov.
•  Z důvodu pracovního vytížení se z jednání výboru dále omluvila. 
Požadavky a dotazy vznesené členy výboru obyvatel:
•  Paní Adámková poděkovala za nádherný program při příležitosti rozsvícení vánočního stromku v 
DS Chodov. Vystoupení zpěváka Bohuše Matuše v ní, a také ve většině obyvatel úseku B, zanechalo fantastický 
kulturní zážitek umocněný pohodou a dojmem „rodinné atmosféry“.
•  Paní Adámková vznesla prosbu – nový pan doktor, aby chodil více za klienty. V případě zdravotních potíží je 
to více povzbudí.
•  Pan Rozkošný vznesl dotazy:
-  žádost o zakoupení „masážního lůžka“, které už na setkání s paní ředitelkou přednesla paní Znamenáčková 
(vodní masážní lůžko);
- zabezpečení postačujících zásob léků ve vánočním období pro klienty DS Chodov, včetně léků předepsa-
ných odbornými lékaři;
- více zdravotních sester na úsek B, aby odd. B2 a B3 mělo na svých patrech „svůj“ personál.
•  Paní Holá tlumočila dotaz ohledně prodeje potravin (sladkosti), z Německa“, který probíhal v místnosti vedle 
vestibulu.
Vyjádření:
Mgr. Tomčáková informovala přítomné, že byly získany základní informace o jeho pořízení. Firma Madisson 
má lůžko v nabídce –  tzv. „suchá masážní vana“. Její cena se pohybuje v průměru kolem 180.000,- Kč. Je to ná-
kladná investice, která musí být zahrnuta do plánu investic a odsouhlasena zřizovatelem. Jedná se o přístroj, 
který vyžaduje asistenci odborného personálu, nelze ho obsluhovat samostatně. Její případné zakoupení a 
provoz by byl námětem a plánem pro příští období.  
K otázce personálního zabezpečení – stále inzerujeme nabídku volného pracovního místa jak pro zdravotní 
sestry, tak pečovatelů. Oddělení B2 a B3 má už od PO do PÁ na každém patře zdravotní sestru. O víkendech 
zabezpečuje službu pro odd. B2 a B3 jedna zdravotní sestra.
Prodej těchto výrobků zabezpečuje soukromá osoba. DS Chodov nemá žádné informace, proč prodej nepro-
vozuje. Budeme se snažit získat jiný kontakt a případné informace. 

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Senior telefon - 800 157 157
•  nonstop krizová linka 
•  poradna@zivot90.cz 
•  http://www.zivot90.cz

Krizové linky pro seniory

Linka seniorů - 800 200 007
•  linka důvěry pro seniory a osoby o seniory pečující 
•  k dispozici každý všední den od 8 do 20 hodin 
•  http://www.elpida.cz

Slovo šéfredaktorky...
Milí čtenáři,

konečně jsem se dostala ke slovu i já. :-) Od června pro Vás připravuji Chodováček v novém kabátě. 
Doufám, že jste s ním spokojeni a čerpáte z něj zajímavé informace z našeho Domova. Každý měsíc 
je pro mě výzvou, aby se Vám líbil jak graicky, tak i obsahově. Samozřejmě jsem také otevřena všem 
Vašim návrhům na případné zlepšení.

Ráda bych tímto poděkovala paní Evě Miňhové, Marii Štěňhové a panu Pavlu Urbanovi, kteří mi po-
skytují články do křesťanského okénka. Dále také paní Janě Vacíkové, PhDr. Jiřímu Štilcovi a našemu 
dobrovolníkovi Danu Wagnerovi za jejich zajímavé příspěvky. Ovšem přispívat může kdokoliv z Vás, 
dveře jsou Vám vždy otevřeny a já budu moc ráda, když se k nám připojíte a budete společně s námi 
Chodováček vytvářet. 

A v neposlední řadě mé díky patří také Slávce Slivoňové za popisky ke konaným akcím, paní ředitelce 
za její pravidelné úvodní slovo, Lucce Nedobité a mému manželovi Jonášovi, kteří vychytávají grama-
tické chyby a tiskařské šotky.

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky plné klidu a příjemné atmosféry. Do nového roku hodně síly a 
radosti. A jak řekl Charles Dickens „Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“ 
Takže doufám, že Vaše srdce zůstanou naplněny láskou a klidem v duši přinejmenším následujících 
dvanáct měsíců. :-)

Klára Vohrnová

Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. My-
slíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho 
lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položi-
votem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

Tomáš Garrigue Masaryk
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