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Vážení a milí obyvatelé Domova,

poprvé jsem si vzala slovo v  úvodníku našeho 
Chodováčku. Jsem ráda, že mi to vyšlo na květ-
nové vydání. Za měsíc slavím narozeniny, takže 
jsem téměř letní dítě. Jaro a léto jsou moje nejob-
líbenější období. S teplými paprsky totiž přichází 
příval energie a hlavně zase můžeme lítat bosky 
v  trávě, celý den být v přírodě a v noci jen pod 
lehkou dekou koukat na hvězdy.

V pracovním procesu je prožívání léta jiné, přece 
jenom za 25 volních dní za rok člověk nestihne 
objevit celý svět (jak je mým snem)... ale o to více 
si těchto dní váží.

Kouknu z okna kanceláře a vidím to krásné skoro 
letní ráno a  hned si vzpomenu na moje dětství 
strávené na Moravě. Mým rodným městem je Uh. 
Hradiště, ale nejvíce času v létě jsem strávila u ba-
bičky a dědy v Šumicích a u tety v Luhačovicích. 
Lázeňské město má své kouzlo. Dny jsme trávili 
procházkami po kolonádě a ucucávali z ozdrav-
ných pramenů nebo jsem vzala psa a šla zkoumat 
zakoutí Luhačovické přehrady.

Naproti tomu u babičky a dědy to byly ty pravé 
prázdniny na vesnici! Ráno nás budil kouhout 
kokrháním a já utíkala za babičkou do kuchyně, 
která už chystala snídani. Děda startoval multiká-
ru a odjížděl pracovat na stavbu, a tak jsme měly 
s  babičkou celý den pro sebe. Obstaraly jsme 
králíky, čuníka, husy, pustily psa z boudy. Já jsem 
pak vyšplhala na půdu pomazlit se s koťátky, kte-
ré tam kočka Micka hlídala.

Babička byla učitelka ve škole, a tak jsme jednou 
za týden jezdily do Bojkovic do školy zalévat kvě-
tiny. Ta paráda, když jsem měla celou školu pro 
sebe! Hrála jsem si v  prázdné třídě na učitelku 
a psala na tabuli vzkazy školákům na září. :) Ve-
čer přišel děda z práce a šli jsme posbírat vajíčka 
od slepic. Děda je vinař, takže jsme museli zkon-
trolovat, jestli se vínu ve sklepě daří, a dokonce 
mě nechal oblíznout i špunt. Mimo jiné děda pálí 
slivovici a má hezkou tradici, že každému svému 
dítěti a vnoučeti vypálí v roce jeho narození celý 
jeden džbán a  dotyčný jej dostane ke svatbě. 
A tak jsme s manželem dostali 26letou slivovici.

Večer jsme se s dědou schoulili k televizi a dívali 
se na Vinnetoua nebo hráli s babičkou pexeso.

Tyto dny plné bezstarostnosti mi občas chybí, ale 
každý věk má to své, a tak jsem teď šťastná tady 
v Praze s manželem v bytě kousek od lesa, který 
své taje skrývá taky.

A jedno moudro na závěr.

Když mi bylo kolem tří let, jezdila jsem u babič-
ky a  dědy na kole. Nejtěžší pro mě byla trasa 
kolem hejna hus, kterých jsem se bála, protože 
na mě natahovaly ty své dlouhé krky. Vždy jsem 
se zastavila těsně před nimi a koukala na tu roz-
kvetlou zahradu za nimi, kam jsem se chtěla do-
stat. Jednou jsem sebrala veškerou svou odvahu 
a  prohlásila jsem: „Vyseru se na husu.“ (odpusťte 
malému dítěti takový slovník). A vyrazila jsem do 
té kouzelné zahrady s  nově nabraným sebevě-
domím a  pocitem, že když člověk překoná svůj 
strach, dokáže všechno na světě!

Tak Vám přeji, ať si své léto užijete minimálně tak 
náramně jako v dětství. I  kdyby to mělo být je-
nom ve vzpomínkách při odpočinku na naší za-
hradě.

Klára Vohrnová
šéfredaktorka Chodováčku
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci dubnu

Naděžda Šolcová
Růžena Pelcová
PhDr. Josef Bor

Věra Malá

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 30. 5. 2017 od 14 hod. v kavárně.

KVĚTNOVÍ OSLAVENCI

4. 5.   Kamil Motejzík
6. 5.  Růžena Ptáková
10. 5.  PhMr. Hana Čulíková
10. 5.  Eva Zárubová
13. 5.  Dagmar Kavanová
14. 5.  Anna Cigánková
14. 5.  Jaromíra Kubíková
15. 5.  Věra Boučková
16. 5.  MArie Krsková
17. 5.  Jarmila Vobrová
18. 5.  Blanka Šoltová
19. 5.  Ing. Stanislav Prokop
20. 5.  Milan Merhaut
22. 5.  Marie Štěňhová
24. 5.  Liduška Novotná
26. 5.  Jaroslava Matysová
27. 5.  Blanka Součková
28. 5.  Marie Chalánková
28. 5.  Věra Kelnarová
28. 5.  Milada Kučerová
28. 5.  Milena Modrochová
29. 5.  Růžena Linhartová
29. 5.  PhDr. Eva Plesnivá
30. 5.  Ing. Božena Mužíková
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Z NAŠEHO DOMOVA

REHABILITACE (FYZIOTERAPIE) V NAŠEM DOMOVĚ
Stáří je součástí života nás všech a  bohužel ruku 
v ruce s ním přicházejí i nemoci. Vlivem fyziologic-
kých procesů dochází postupně ke zhoršování zdra-
votního i psychického stavu, které má za následek 
snížení soběstačnosti.
V  našem Domově mají klienti mnoho možností, 
jak se udržovat v dobré fyzické i psychické kondici.  
Přestože nejsme zdravotnické ani rehabilitační zaří-
zení, daří se nám poskytovat klientům individuální 
i skupinovou rehabilitaci.

Pro aktivní, mobilní klienty se pořádají skupinová 
cvičení (kondiční cvičení, taneční terapie, zpívání 
a dechová cvičení atd.), které zajišťují pracovnice ak-
tivizačního oddělení. Máme také novou a moderně 
vybavenou tělocvičnu, kam si mohou klienti kdyko-
li zajít zacvičit, a dále sportovní koutky rozmístěné 
různě po areálu. Díky tomu se mohou fyzioterape-
utky z rehabilitačního oddělení věnovat především 
imobilním klientům, kteří potřebují individuální 
a specificky zaměřenou terapii. Většinu času proto 
trávíme přímo na pokojích u  lůžek klientů. Na od-
dělení rehabilitace pracují v současné chvíli dvě fy-
zioterapeutky a jedna zdravotní sestřička speciálně 
proškolená v  rehabilitačním ošetřovatelství. Exter-
ně dochází na několik hodin týdně ještě fyziotera-
peutka z agentury domácí péče.

Fyzioterapie (léčebná rehabilitace) je součástí uce-
lené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, 
léčbou a  prevencí poruch pohybového systému. 
Využívá zejména znalosti z  anatomie, fyziologie, 
biomechaniky a vývojové kineziologie.

Fyzioterapie je samozřejmě především o  pohybu. 
Individuální fyzioterapie využívá příznivý vliv těles-
ných cvičení na organismus a  je vždy uzpůsobena 
aktuálnímu stavu a potřebám klienta. Zahrnuje nej-
častěji aktivní, kondiční i  pasivní cvičení, protaho-
vání zkrácených a posilování oslabených svalových 
skupin, dechová cvičení, cévní gymnastiku, nácvik 
koordinace a stability, dle stavu klienta vertikalizaci 
a chůzi, používání kompenzačních pomůcek apod.

Většinu času tedy věnujeme klientům upoutaným 
na lůžko. Pokud je to možné, snažíme se je aktivně 
do pohybové terapie zapojovat, naučit cviky, které 
mohou provádět i bez přítomnosti terapeuta sami 
na lůžku.

V našem Domově samozřejmě funguje pro klienty 
i ambulantní část rehabilitace, která byla v loňském 
roce vybavena několika novými terapeutickými 
a diagnostickými přístroji, a tak mají klienti možnost 
využít např. elektroléčbu, magnetoterapii, ultra-
zvuk, parafín, vodoléčbu, termoterapii, fototerapii 
a jiné.

Rehabilitaci může klient, jeho rodina či ošetřující 
personál konzultovat s fyzioterapeutem, vždy však 
musí být schválena a  předepsána lékařem! Indivi-
duální fyzioterapie tedy probíhá vždy na základě 
doporučení lékaře. Pokud chce klient či jeho rodina 
intenzivní rehabilitaci, kterou nejsou z kapacitních 
důvodů schopny zajistit fyzioterapeutky pracující 
přímo v  DS Chodov, má možnost využít služeb ji-
ných poskytovatelů rehabilitační péče, kteří nabízí 
i návštěvní služby a dochází za klienty do jejich do-
mova (např. Klinika komplexní rehabilitace Monada 
apod).

Pro svoje zdraví a  kondici musíme být především 
aktivní my sami, nemůžeme čekat, že naše potíže 
vyřeší za nás někdo jiný. Fyzioterapie a  pohybová 
aktivita by měla být zakotvena v  povědomí kaž-
dého člověka a  provázet jej po celý život, jelikož 
v mnohých případech je účinnou cestou, jak zame-
zit vzniku závažných chorob s celospolečensky de-
presivním vlivem.

Mgr. Bc. Klára Anna Jačková, DiS., fyzioterapeutka

Fyzioterapeutky v DS Chodov:
Edita Svobodová – úsek A
Mgr. Bc. Klára Anna Jačková, DiS. – úsek B
Mgr. Yveta Žižková (DP Naděje) – úsek D

Zdravotní sestra pro ošetřovatelskou rehabilitaci:
Renáta Kirilová – úsek A+B

Další kontakty:
Klinika komplexní rehabilitace Monada
Střelničná 1861/8a, Praha 8
+420 272 940 401
+420 736 750 927
e-mail: klinika@monada.cz
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Ukázky cvičení na pokračování...
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Z NAŠEHO DOMOVA

INDIVIDUÁLNÍ LOUTKOTERAPIE

Když vodič s loutkou vstupuje do pokoje, tak loutka 
zpravidla ihned vnáší a nastolí pocit bezpečí. Vytváří 
svět, který si klient přeje. Díky tomu se může cítit 
dobře a snáz najít motivaci komunikovat, či proje-
vit se jakkoliv emočně a fyzicky. S loutkou je možné 
navodit libé pocity, které u  některých klientů pra-
mení ze vzpomínek na pohádky, na dětství, nebo 
na mateřství či vzbuzuje jen úsměv. Víme, že emo-
ce nejsou vždy jen kladné, ale i projev nesouhlasu 
či agrese působí na tělo blahodárně, protože tento 
korigovaný průchod emocí uvolňuje napětí a může 
navodit to pěkné, co u jiných přichází na počátku se-
tkání s loutkou. Individuální loutkoterapie má mno-
ho podob a vždy zohledňuje individuální potřeby, 
náladu a  stav seniora. Setkání s  loutkou může být 
křehké, zábavné, výjimečně může jít i o vzpomínku 
na loutkové divadlo z dětství. V základu však nejde 
o přehrávání pohádek či příběhů O Kašpárkovi.

Mezi nejoblíbenější loutky v  domově patří pes. 
Jméno zatím nedostal, protože každý si skrze něj 
vzpomeneme na svého či jiného.

Loutkoterapie je vhodná jak pro seniory, 
kteří si velmi dobře uvědomují, že před nimi 
stojí loutka, tak pro klienty, kteří se již tolik 
neorientují v  reálném světě. Loutkoterapie 
s Hanou Strejčkovou v DS Chodov je určena 
především seniorům upoutaným na lůžko, 
seniorům špatně slyšícím i hůře vidoucím.

Ať už na psa u rodičů, babičky, kamarádky nebo svá 
vlastní ostatní zvířátka atd. Pes navozuje příjemné 
pocity i proto, že je heboučký pro hmat a roztomilý 
pro oko. Může hřát a k doteku i povzbuzuje. Klienti 
ho rádi hladí. Pro nemálo z nich je to motivace k vel-
kým pohybům.

Další oblíbenou loutkou je kluk Lukáš. Je velký tak 
akorát, aby se ho nikdo nebál. František a Sofie měří 
65 cm a pro některé seniory jsou již příliš velcí. Ale ji-
nak Sofie je loutka zpěvačka, která má široký reper-
toár, aby se vždy mohla trefit do vkusu. Umí lidovky 
i country, ukolébavky i veselé písničky. František je 
zase neposeda, sportovec a nosí s sebou míč.

Loutkoterapie má mnoho podob. V našem Domově 
má však jasné cíle a postupy, je pravidelnou a na-
vazující činností a  viditelně přináší radost a  celko-
vou aktivizaci. Je to metoda komunikativní, používá 
techniky verbální i dalších expresivních terapií. Pro-
hlubuje sociální kontakt, mnoha klientům nahrazu-
je absenci rodinných návštěv. Není divu, že některé 
z loutek považují za své milé malé příbuzné.  
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NABÍDKA KNIHOVNY

Lékařka
Noah Gordon

Dějištěm třetího románu Noaha Gordona, 
vyprávějícího o  lékařské rodině Coleů, je 
současná Amerika. Poslední potomek rodu, 
Roberta J. Coleová, pokračuje v  rodinné 
tradici a  stává se významnou lékařkou. Po 
letech strávených v Bostonu, když její man-
želství skončilo a práce v nemocnici jí začí-
ná připadat příliš odlidštěná, má pocit, že 
své existenci musí dát nový směr. Odchází 
do horského městečka uprostřed nedotče-
né přírody a  otevře si zde soukromou pra-
xi. S novými zkušenostmi, přáteli a bližními, 
jejichž osudy spoluprožívá a  jimž se snaží 
pomoci, v prolnutí dobrého i zlého v každo-
denním údělu, kde je však prostor pro osob-
ní volbu, postupně nachází nový smysl své-
ho života.

Mrtví koně
Francis Lee

Pod průměrným žokejem je zastřelen kůň, 
když se nečekaně řítí do cíle. Nezůstane však 
dlouho jedinou obětí. Nasilností a  zločinů 
přibývá. Hlavní hrdina s přítelem policistou 
se snaží vypátrat, odkud rány dopadají. Ko-
nečné řešení najdou vlastně nádodou a  je 
vskutku šokující.

Dětí se nevzdám
Soheir Khashoggi

Napínavý příběh Diny Ahmadové, dcery li-
banonksého otce a irské matky, která se pro-
vdala za jordánského muslima, se odehrává 
v  současném New Yorku. Doně se vše daří, 
její život vypadá téměř ideálně. Manžel po-
chází z bohaté rodiny a patří k úspěšným di-
plomatům, má dvě děti. Ale náhle přijde šok. 
Po návratu z práce zjistí, že dvojčata zmizela. 
Zděšeně patrá, co se přihodilo, a zjistí, že za 
vším stojí manžel Karim. Nechá děti dopra-
vit do rodného Jordánu. Dinin svět se rázem 
obrátí, i když má jen omezené možnosti, tak 
o  děti bojuje. Odcestuje do Jordánu a  po-
kouší se dostat děti zpět. Za pomoci nejlep-
ších kamarádek – židovkou, dětskou lékař-
kou a  televizní moderátorkou. Všechny tři 
ženy se semknout a jaký je výsledek? 

připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Vysoko v krvi
John Francome, James MacGregor

Fergus nalézá tělo svého pohřešovaného 
otce v zahradě usedlosti pod záhonem chře-
stu. Domýšlí se, že jeho smrt souvisí se sna-
hou matky a jejích čtyř společníků získat po-
jišťovacím podvodem zpět kapitál vložený 
do chovného hřebce Moondancera, který se 
v otcově chovu neosvědčil. Kůň je zastřelen 
a posléze je zavražděn i jeho ošetřovatel. Po-
může nezákonný postup vyšetřovatele po-
jišťovny k odhalení podvodu i vraha?
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Žijí mezi námi
Jak víte, vybíráme pro rozhovory naše klienty podle jejich stručných životo-
pisů, které psal každý z nich při svém příchodu do našeho Domova.  A také 
nás informuje personál. Pošlete ale i VY svůj tip na někoho zajímavého ve 
svém okolí. Stačí, když jeho jméno a úsek napíšete na kousek papíru a vho-
díte do označené schránky redakce Chodováčku v  přízemí ve spojovací 
chodbě mezi kinosálem a místností s nápojovým automatem. Děkujeme!

Dnes spolu navštívíme na oddělení B2 paní PhDr. Boženu Bukovanovou 
(91 let). Malý pokojík plný časopisů a květin. Nechybí ani rádio a televizor. 
„Paní domácí“ leží v posteli, špatně se pohybuje, ale její oči jsou bystré. Je tu 
mezi námi už několik let. Chodila s vozíčkem, zúčastňovala se různých akcí, 
ale před několika týdny upadla a skončila na posteli. Ale i tam se jen těžko 
hýbe. Přesto její oči prozrazují energii...

Vzpomínáte často na své dětství?

Ani moc ne. Narodila jsem se v malé vesnici na Prá-
cheňsku. Bylo nás pět dětí a  tatínek náhle zemřel, 
když mi bylo 10 dní. Skutečně 10 dní! Dodnes si ne-
dovedu představit, jak těžké to muselo pro mamin-
ku být. Tatínek pocházel ze Slovenska a byl dráteník. 
Ale nejen drátoval po širokém okolí tehdy běžné 
hliněné hrnce a mísy, ale přes zimu vytvářel krásné 
umělecké předměty – misky, kropenky, svícny, kvě-
tináče. Pamatuji si, že jsme je měli doma jako pa-
mátku.
Když jsem dokončila měšťanku s  výborným pro-
spěchem, upozornil můj učitel matku, že firma Baťa 
hledá patnáctileté chlapce a  dívky, kteří se dobře 
učí, aby po vyučení posílili řady jejich zaměstnan-
ců. A tak jsem se stala učednicí u Baťů ve Zruči nad 
Sázavou. Bylo to pochopitelně za války a  my měli 
jisté ubytování, stravu, školu, ale taky dohled nad 
chováním. A to bylo pro takovou kupu adolescentů 
jedině správné.

Přesně tak, jak říkáte: to mladiství potře-
bují i dnes. Ale jak jste se dostala k další-
mu studiu?

V roce 1946 jsem už byla ve Zlíně, kde jsem byla při-
jata na obchodní školu s maturitou. Ta trvala 6 let, 
protože jsme i při studiu pracovali u Bati – stále jsme 
byli jeho zaměstnanci.

A co volný čas?

Opravdu ho mnoho nebylo. My mladí jsme spor-
tovali, chodili na výlety, pracovali v  nejrůznějších 
kroužcích – pěveckých, výtvarných, modelářských, 
čtenářských. Rozhodně jsme se nenudili. Měli jsme 
plno možností. A okolí Zlína je překrásné... ale proži-
la jsem tam koncem války i nálet na Zlín. 

Zmínila jste se o tom, že se svým mužem 
jste se seznámili už za války ve Zruči.

Ano. Přišel totiž do Zruče na stejnou výzvu v novi-
nách. No a jiskřička přeskočila... ani nepočítám, kolik 
let jsme byli vlastně spolu. Dodnes mi připadá, že 
za mnou za chvilku přijde a já si s ním v duchu po-
vídám o všem možném. Ani on neměl lehký život. 
Narodil se v  šestadvacátém, ale v  Paříži, kde jeho 
rodiče pracovali na čs. velvyslanectví až do okupa-
ce a pak se vrátili domů a hned byli „podezřelí“. Můj 
manžel mluvil pochopitelně perfektně francouzsky. 
Toho využil jak u Bati, tak o mnoho let v „DILII“ (Dilia 
= divadelní a literární agentura), což byla po osvobo-
zení státní organizace, provádějící kontrakty s  ob-
dobnými institucemi v zahraničí týkající se překla-
dů literatury a uvádění divadelních her mezi státy. 
Mezi její povinnosti patřila mimo jiné i ochrana au-
torských práv. Ještě jednu poznámku – s manželem 
jsme si ponechali svá rodná příjmení, což v tu dobu 
bylo neobvyklé.
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Jarmila Houšková 
redaktorka osvětových časopisů

Chcete být součástí nové rubriky Žijí s námi? Máte světu co říct? Nebojte se přihlásit a vy-
stoupit tak ze statusu anonymního souseda. Hlásit se můžete u Kláry Vohrnové, šéfre-
daktorky Chodováčku.

Ještě k  tomu Baťovi – když v  TV vidíte 
v  Hledání ztraceného času snímky ze Zlí-
na nebo staré filmy z Kudlova (Baťovo fil-
mové studio) a  na nich záběry Vám jístě 
známé...

To víte, že se mi okamžitě v mysli vybaví, kde já v tu 
dobu byla, ať už to byly každoroční oslavy 1. máje, 
kdy mladí Baťovi muži a ženy v slušivých stejnokro-
jích pochodovali Zlínem, na nejrůznější algorické 
vozy...prostě ve Zlíně předběhli dobu o řadu let.
Teď mě napadly ještě dva případy, o kterých se moc 
neví: Baťa vyráběl boty a firma Nehera v Prostějově 
oděvy. No a Baťa se s Neherou dohodli, že Nehera 
bude posílat svoje zkušené šičky, aby naučily zlín-
ské šičky perfektně šít nejen kožené svršky obuvi, 
ale třeba i  bačkory. A  ten druhý? Baťa založil tzv. 
punčochárnu, což byl v tu dobu unikát. Nové tkací 
stroje a stavy vyráběly nejen pánské, dámské a dět-
ské ponožky a punčochy, ale zdejší modelárna při-
šla i s dalším unikátem v tu dobu zcela ojedinělým: 
začali tu zhotovovat prakticky už zcela novodobé 
dětské dupačky a punčocháčky!

Teď k další kapitole vašeho života. Ve Zlí-
ně jste ještě maturovala (studium při za-
městnání) a pak se tu objevuje zmínka, že 
jste vystudovala na pražské Karlově uni-
verzitě historii a filozofii. Jaké bylo téma 
vaší dizertační práce?

To jsme už byli v  Praze. Já pracovala jen 6 hodin 
denně, abych mohla studovat. Od mládí mě velmi 
zajímala historie, a to především doba Karla IV. a její 
přesah až do dnešních dní. Loni jsme si připomína-
li 700 let od jeho narození. Sledovala jsem všechny 
pořady, které o něm připravila televize.

Nezmínila jste se o své rodině...

V  jednapadesátém se nám narodila jediná dcera, 
dnes ekonomka. Máme spolu vřelý vztah. Ta je teď 
ale tak zaměstnaná, že nemůže za mnou tak často 
chodit. To víte, pár roků před důchodem... bojím se 
o  její zdraví. A vnučka? Ta mi opravdu dělá radost. 
Učí totiž na Pražské vysoké škole ekonomické.

Podala jsem paní Boženě vysoký šálek kávy s  br-
čkem... ale oči a plynulá slova říkají, že je duševně 
nejmíň o půl století mladší.

Stáří je jen pro statečné, protože překonat 
základní osobní ztráty, ať už fyzické nebo 
psychické, vyžaduje velkou pokoru před ži-
votem a taky velkou sílu.

... a tu PhDr. Božena Bukovanová má.
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Kultura

24. 5. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Pěvecký koncert ZUŠ Horní Počernice

28. 5. 2017  18 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Tři židle – Světlo, mlha, tma... aneb citlivý průvodce nemocí dr. Alzheimera. Představení o našich 
blízkých, kteří se pomalu ztrácejí a mizí. Koncept a režie: Hana Strejčková.

30. 5. 2017  14 hodin, Naše kavárna
Oslava narozenin květnových oslavenců

1. 6. 2017  9 hodin
Výlet do dendrologické zahrady

7. 6. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Duo Ruggieri balet

11. 6. 2017 15 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Orientální tance

19. 6. 2017 14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Vystoupení našeho pěveckého sboru Chodotón

21. 6. 2017 16 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR (kinosál)
Pěvecký sbor Hafotet

Červen

Květen

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

1. Mozart, sachr dort, Alpy  ...................
2. údolí Králů, pyramidy, Suezský průplav  ..................
3. kultura Aztéků, tortilla, chilli papričky  ..................
4. země tisíce jezer, lední hokej, sauna  ..................
5. čardáš, tokajské víno, termální lázně  .................
6. kimono, elektronika, suši  ..................
7. karneval, Pelé, káva ................
8. Andersen, Malá mořská víla, cyklistika ..................
9. whisky, křesťanství, rezavé vlasy .................
10. halušky, Tatry, borovička ................

Podle indícií doplňte příslušnou zemi.

ŘEŠENÍ:
1. Rakousko
2. Egypt
3. Mexiko
4. Finsko
5. Maďarsko
6. Japonsko
7. Brazílie
8. Dánsko
9. Irsko
10. Slovensko

autor: Jitka Suchá
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filozoficko-teologické okénko
ZAMYŠLENÍ nad písmem 

z evangelia
DUBNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Jan 11, 27-29

Řekla mu: „Ano Pane, já jsem uvěřila, že Ty jsi Mesiáš, 
Syn Boží, který má přijít na svět“. S těmi slovy odešla, 
zavolala svou sestru Marii stranou a  řekla jí: „Je tu 
Mistr a  volá Tě.“ Jak to Marie uslyšela, rychle vstala 
a šla k němu.

V příběhu o vzkříšení Lazara na nás mocně zapůso-
bí Ježíšova slova: „Zvedněte ten kámen!“ Vnímáme 
v  nich mohutnou sílu Božské moci, která v  násle-
dujících slovech Ježíše Krista: „Lazare, pojď ven!“ pů-
sobí v záplavě oživující milosti toho, který přemohl 
i  smrt. A  čtvrtý den vychází mrtvý Lazar vzkříšený 
z hrobu. To je obraz zjevení Boží slávy. A pak nás také 
citově zasahují slova, která říká Marta Marii: „Je tu 
Mistr a volá Tě.“ Volá každého člověka tak, jako svět-
lo majáku volá plavce na rozbouřeném moři a chce 
ukázat cestu do bezpečí. Ježíš Kristus je pro nás tím 
majákem nad rozbouřenými vodami. Ale nejen nad 
rozbouřenými vodami. Maják je přece k  dispozici 
stále, jenže který plavec k němu hledí, když je hladi-
na klidná a bezpečná? Mnohdy až chvíle nebezpečí 
vše změní.

Jací jsme my plavci? Hledíme k  Ježíši, který je pro 
nás stálým majákem, když láska našeho života bez-
pečně pohupuje na klidné hladině, nebo se ohlíží-
me po záchranném světle až ve chvíli tísně a těžkos-
tí? A jsme schopni slyšet tu vývzu k nám mířící: „Je 
tu Mistr a volá Tě“?

Bože, děkujeme za dar Tvého slova, kterým nás 
k  sobě voláš, a  posiluj nás, abychom v  dobách 
těžkostí dokázali vstát a jít tak, jak Ty nás chceš 
vést.

Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.

Drazí přátelé,

je před námi měsíc květen. Měsíc plný květů, ale 
také mnoha svátků, obohacujících náš život. První 
máj slavený v dnešním světě jako den práce je svě-
řen pod ochranu sv. Josefa. Svatý Josef pracoval 
jako nazaretský tesař pro Ježíše a  v  jeho důvěrné 
blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost 
práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zá-
roveň i  služba bližnímu, společnosti a  tím i  Kristu. 
I my, pokud nám to trochu zdraví dovolí, můžeme 
být prospěšní těm druhým, těm kolem nás, kteří ne-
mohou, kteří potřebují nějak povzbudit, dodat tro-
chu dobré nálady... Ježíš i  nám říká: pomáhejte si, 
neste břemena jeden druhého, mějte se rádi. I ten 
další svátek osmého května je významný, je to Den 
osvobození od fašismu. Jistě nesmírně důležitý den 
v životě našeho národa. Ale ten den je také dnem 
Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Panny Ma-
rie, která se stala matkou Ježíše Krista, ale také naší 
matkou, přímluvkyní, pomocnicí. I my, každý z nás, 
můžeme se na ni obracet, aby nám pomohla, aby 
oblažila naší mysl, náš život, když nás trápí nějaké 
problémy, naše nemoc. A 12. květen je dnem ošet-
řovatelek. Jistě den, kdy si máme uvědomit, jak ná-
ročnou práci mají právě ošetřovatelky. Právě ony si 
zaslouží nesmírné poděkování. Kytičku upřímného 
úsměvu, milého slova i naše modlitby. A den násle-
dující je další svátek, svátek Panny Marie Fatimské. 
Zvláště ten den letošního roku je významný. Je to 
100 let, kdy se Panna Maria zjevila v portugalské Fa-
timě. A  hned další den 14. května Den matek. Ur-
čitě důležitý den, kdy je tolik potřebné a ušlechtilé 
vzpomenout si na naše maminky. Na jejich lásku 
a obětavost. Na chvíle, které jsme vzájemně proži-
li, na které určitě nemůžeme zapomenout, i když to 
bylo již dávno, ale láska žije dál. A 15. května Den ro-
din, i ten si zaslouží naši pozornost. Zvláště v dnešní 
době, kdy mnohé rodiny jsou v krizi, když jim chybí 
to nejdůležitější: láska, odpouštění, tolerance. I  vy 
máte svou vlastní rodinu, ale také rodinu tady, kde 
žijete, kde také můžete uplatňovat dobré mezilid-
ské vztahy, klid a pohodu. Jistě všichni vidíme, jak 
ten měsíc květen, měsíc lásky, je bohatý na podně-
ty, na impulsy pro náš život. Prožijme ho krásně. 

To vám i sobě přeje  
jáhen Pavel Urban
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TOMÁŠ JAMNÍK A IVO KAHÁNEK

18. duben byl pro nás velmi významný, protože jsme měli tu čest pohladit svou duši nád-
herným koncertem violoncellisty Tomáše Jamníka a klavíristy Ivo Kahánka. Intimní atmo-
sféra divadelního sálu S‘Est NOIR se smísila s tóny skladeb známých skladatelů a vytvořila 
tak neopakovatelný zážitek.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli tyto výjimečné hudebníky poznat osobně, a těšíme se na 
další setkání.
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KAREL KEKÉŠI
Po velmi dlouhé době DS návštívil, pro naše klienty velmi známý a oblíbený, Karel Kekéši. 
Zahrál oblíbené lidovky, publikum se k němu připojilo a všichni si tak odpoledne opravdu 
užili.
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VZPOMÍNKA NA MILOSLAVA KARDINÁLA VLKA

Klienti našeho Domova v čele s PhDr. Jiřím Štilcem uspořádali vzpomínkovou tryznu za Mi-
loslava kardinála Vlka († 18. března 2017). Vzpomínka se konala 12. 4. 2017 a zúčastnění se 
tak mohli v myšlenkách a srdci s kardinálem Vlkem důstojně rozloučit.

KREATIVNÍ ODPOLEDNE S DĚTMI ZE ZŠ
Děti ze základní školy s našimi klienty vytvářely koláže na téma ŽIVOT. Hotové výtvory si 
můžete prohlédnout v průchodu na úsek D.
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ZVÍŘÁTKA NA ODDĚLENÍ D1

V pátek 21. 4. se oddělení D proměnilo v mini zoo. Klienti se tak mohli potěšit s pejskem 
Maxem, kočičkou Kikinou, želvou Rózou a šneky.
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ČARODĚJNICE

26. dubna se u nás konaly Čarodějnice. Bohužel nám počasí nepřálo, tak jsme čarodějnici již 
podruhé nemohli upálit. Za to buřty se opekly dozlatova a zábava byla v plném proudu! Jak 
jinak, když nám k poslechu hrál pan Lorenc a spol.
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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE JEDEME V TOM SPOLEČNĚ

Soutěž Jedeme v tom společně skončila a my jsme se rozhodli, že si uděláme svoje vlastní 
vyhlášení a oceníme tak všechny své závodníky. Celou akci jsme zahájili již tradiční travesti 
show.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 3. 5. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Marie Krsková, Marta Košťálová, 
Ing. Lubomír Buček, MUDr. Josef Kulvait, Jan Hnízdil
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• Paní Košťálová požádala, aby sociální pracovnice došla za paní Marií Fialovou a vysvětlila jí, jak se účtují 
platby za pobyt. Dále měla dotaz, zda se plánuje na úseku B bezbariérová úprava vstupu na balkóny 
a nákup nového nábytku do pokojů klientů. Nakonec požádala o umístění madla na stěnu u WC vedle 
ordinace praktického lékaře.
• Paní Holá společně s paní Koštálovou oznámily, že se ze společné lednice na oddělení B1 ztrácí potra-
viny.
• MUDr. Kulvait zmínil, že je klientem DS již patnáct let a že služby zde poskytované jsou kvalitní, ale má 
zkušenost, že na úseku B se v noci dva klienti nemohli dovolat pomoci, a proto se dotazuje, zda se neu-
važuje o pořízení bezpečnostních náramků nebo tlačítek, které má klient stále u sebe, protože například 
při pádu z postele na bezpečnostní tlačítko umístěné na posteli nedosáhne a nemůže si zavolat pomoc.
• Pan Rozkošný v této souvislosti upozornil, že signalizace v  jejich bytě (pokoji) nefunguje, a proto by 
personál měl klienty více kontrolovat, zejména v nočních hodinách. Také měl dotaz, kdy bude po rekon-
strukci otevřen hlavní vchod do budovy DS.
• Závěrem MUDr. Kulvait podotknul, že některý den nefungoval několik hodin příjem televizního signálu.

Vyjádření paní ředitelky
Sociální pracovnice odpovědná za oddělení B2 paní Fialovou navštíví a vše jí vysvětlí.
Úprava nájezdů na balkóny úseku B je plánována na podzim letošního roku, popřípadě v příštím roce. 
Vše se odvíjí od finančních prostředků, protože se jedná o individuální úpravy, kdy není možné zakoupit 
prahy z kusové výroby.
Výměna nábytku probíhá postupně. V letošním roce koupíme 50 polohovacích postelí včetně matrací, 
centrální brzdy, dělených postranic a madla s hrazdou. V případě dostatku finančních prostředků budou 
na podzim zakoupeny nové židle. Madlo na veřejné WC u ordinace lékaře bude zakoupeno a doplněno.
Problém se ztrácením jídla z ledničky bude prověřen. Pracovníci přímé péče poučí ostatní klienty Do-
mova, že jídlo ve společné lednici patří konkrétním osobám, je popsáno a není možné je bez domluvy 
konzumovat.
Pořízení bezdrátového signalizačního zařízení pro všechny klienty je velice finančně náročné, proto se 
o  jeho zakoupení uvažuje spíše až v  příštím roce. Naším cílem je tuto službu zajistit pro celý Domov 
komplexně, tak aby sloužil dlouhodobě a účelně. V současné době probíhá zkoumání nabídek na trhu. 
Paralelně již od minulého roku probíhá oprava stávající signalizace na úseku A, jež zde byla zastaralá 
oproti úseku B.  Je možné se individuálně domluvit s personálem na tom, že budou klienty na pokojích 
navštěvovat častěji i v nočních hodinách (klíčoví pracovníci v rámci rozhovorů s klienty toto poznamenají 
do dokumentace).
Televizní signál byl den mimo provoz centrálně (mimo náš objekt) a obnoven byl cca po dvou hodinách. 
Závada tedy nebyla na naší straně.
Práce na rekonstrukci dlažby před hlavním vchodem do DS jsou ukončeny. Plné zprovoznění hlavního 
vchodu je plánováno na 3. 5. 2017 odpoledne. 

Další informace
Obyvatele Domova si dovolujeme znovu upozornit, aby nekrmili holuby a také si nenechávali na poko-
jích volně potraviny, objevily se zde myši.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá 
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Rozloučili jsme se v měsíci dubnu:

Teodor Sadiv
Růžena Troníčková
Ing. Drahomír Dias

Oldřich Petřík
Ludmila Ivanická

Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem
tvého života.
   Mark Twain

PÍSNĚ VAŠEHO MLÁDÍ
BABIČKA MARY
(Ježek, Voskovec, Werich)

Štěchovická laguna když dřímá
v zadumaném stínu Kordillér.
Pirát zkrvavenou šerpu ždímá.
Šerif si láduje revolver.
Pikovická rýžoviště zlata
čeří se v příboji Sázavy.
Ale za to krčmářova chata
křepčí rykem chlapské zábavy.
Když tu náhle, co se děje,
divný šelest houštím spěje.
Plch, skunk, vše utíká
po stráni od Medníka.
Krčmář zhasne, kovbojové ztichnou,
zděšen pirát tvář si zakryje.
Rudé squaw se chvějí a pak vzdychnou:
Blíží se k nám postrach prérie – a kdo to je:
Mary, babička Mary.
Dva kolťáky za pasem,nad hlavou točí lasem.
Stoletá Mary, babička Mary,
ta zkrotí křepce hřebce,
ať chce, či nechce.
Žádné zuby, z jelenice sukně,
ale za to tvrdé bicepsy.
Mary má vždy slivovici v putně.
Toma Mixe strčí do kapsy.

Klika cvakla, v krčmě dveře letí
a babička vchází do dveří.
Pintu ginu, lumpové prokletí!
bezzubou dásní zaláteří.

Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje.
Zřím zas město drahý. Jedu volit do Prahy.
Dopije a aby se neřeklo,
putykáře změní v mrtvolu.
Za zády má štěchovické peklo
s šlajsnou svatojánských atolů.

Mary, babička Mary, pádluje bez námahy
po proudu až do Prahy.
Stoletá Mary, babička Mary
jde do volebního boje za kovboje.

Ledva v Praze kotvu vyhodila,
pro babičku nastal hrozný čas,
neboť každá, strana hned tvrdila,
že jí náleží babiččin hlas.
Malá stejně jako velká strana psala,
že bude mít o hlas víc, že ta druhá
strana je nahraná, oni že maj hlas ze Štěchovic.
Stoletý věk prý nevadí, na předáka je to mládí.
ze všech nejvíce volala ji Polnice.

Tak babičku, pro kterou vždy byla 
válka s lidojedy legrace.
Tu babičku za pár dní zabila volébní agitace.

Mary, bojovná Mary,
už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle.
Stoletou Mary, babičku Mary
volbama zabitou vzal k sobě Manitou.

připravil Jaromír Schütz
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