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Vážení obyvatelé,

jsem ráda, že mohu pár slovy přispět do 
úvodu listopadového Chodováčku.

Máme období podzimu, což je přechod 
mezi létem a zimou. Letošní podzim začal 
23. září v 10:20 hodin. První podzimní den 
se nazývá podzimní rovnodennost, což je 
okamžik, kdy slunce přechází přes rovník a 
je stejně dlouhý den i noc. Po tomto datu se 
dny začínají krátit a noci se prodlužují až do 
21. prosince, kdy nastane zimní slunovrat, a 
to se vyznačuje nejkratším dnem a nejdelší 
nocí. Měsíc listopad je součástí podzimních 
měsíců. Název měsíce listopad je odvozený 
od padání listí, které je typické pro toto ob-
dobí, což všichni víme již ze základní školy. 
Ve starém římském kalendáři byl však listo-
pad devátým měsícem. Odtud pochází jeho 
mezinárodní název november (novem = 9).  
Listopadové počasí se většinou vyznaču-
je největší oblačností v roce. Průměrně je 
obloha v tomto měsíci zatažená až z 80 % 
a mnohdy na nás padne depresivní nálada. 
Často jsou dny vlhké, mlhavé a deštivé. Pří-
zemní mrazíky pak způsobují padání listí.

Avšak vážení a milí obyvatelé, letošní lis-
topad je vskutku mimořádně krásný a tep-
lotně nadprůměrný. Dokonce letos padají 
teplotní rekordy, kdy teplota je kolem 20˚ C. 
Je mnohem více slunečných dní, než to ob-
vykle bývá v tomto čase. Shrneme-li to, tak 
letošní podzim se opravdu vydařil.

Podívejte se kolem sebe na přenádherně 
zbarvené listy všech barevných odstínů. 
Od žluté, po oranžovou a červenou až k 
zlatohnědé. Je to krása. Toto počasí je ide-
ální na procházky, kdy není vedro, ale ani 
není zima. Proto, vážení obyvatelé, vychut-
návejte si toto barevné období a choďte 
často na procházky, navazujte nová přá-
telství a mějte slunce v duši. Až začne zim-
ní čas, bude nás to stále hřát a zimu lépe 
přečkáme. A mimochodem, jedna pranos-
tika říká, že jaké je počasí v listopadu, tako-
vé můžeme očekávat i v březnu. Takže se 
už můžeme těšit na krásné a slunečné jaro.

Jaroslava Kročilová
vedoucí úseku B
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Vítáme nové obyvatele, kteří 

nastoupili v měsíci říjnu

Věra Somolová
Drahomíra Dušková

Marie Maláková
Jaroslav Légl

Karel Šmíd
Božena Černá

Václava Stránská
Ludvík Jandera

Antonia Minaříková
Anna Krejčí

Jaromíra Kubíková
Eliška Čuchnová
Zdeněk Kocourek

JUDr. Miroslav Novotný
Zuzana Martínková
Stanislav Martínek

OSLAVA NAROZENIN V LISTOPADU

5. 11.   Marie Kabelová

7. 11.  Bohumil Pokorný

8. 11.  Stanislava Čáková 

8. 11.  Marie Martínková

16. 11. Ing. Václav Harmáček 

18. 11. Václava Stránská

18. 11. Marie Nejedlá

19. 11.  Anežka Jenšíková

23. 11. Zuzana Gregoriadesová

26. 11. Josef Šindelář

26. 11. Marie Tomášková

Všem oslavencům  přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat v úterý 24. 11. 2015 
od 14 hodin v knihovně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

Je to až k nevíře, jakým tempem se přibližuje čas vánoční. Vzhledem k tomu, že všechny programy 
pro vás organizujeme s předstihem, mám pocit, že byla Zahradní slavnost a hned budou Vánoce.

Na prosinec jsme pro vás připravili setkání s dětmi, kreativní odpoledne a různá střetnutí  v čase rozjímání 
a hodnocení.  Hned 1. 12.  se můžete těšit na dopoledne, kdy se  na hale představí  děti  z MŠ Schulhofo-
va.  Ve středu 2. 12. si zazpíváte a zatančíte na Mikulášské zábavě, kde vám zahraje Duo Kladno, v pátek se 
bude konat tradiční mikulášská nadílka. V pondělí  7. 12. se můžete těšit na rozsvěcení stromečku v atriové 
zahradě spojeného s kulturním programem.
Tradiční výlet na Staroměstské náměstí se uskuteční 10. 12. a hned 15. 12. vás tóny své kytary potěší Ště-
pán Rak a slovem pohladí pan Kreuzmann. O den později se se svým pořadem představí členové hudební-
ho kroužku pod vedením kolegyně Hanky Weigelové. 
Blíží se Štědrý den a s ním i vánoční odpoledne plné pohody, krásné hudby a dárků. Budete mít možnost se 
jej zúčastnit 21. 12. na hale. Krásnými písněmi se s námi rozloučí pro rok 2015 i pan Karel Marinov Kekéši  
na vánočním koncertu v kinosále, který vám dává jako předvánoční dárek. A čtvrtek 31. 12. dopoledne 
vyvrcholí celá plejáda akcí, které jsme pro vás nejen v prosinci připravovali. 

Za celé aktivizační oddělení se vás na maraton kultury v měsíci prosinci snažila navnadit
Slávka Slivoňová

PROSINEC - TAK TROCHU JINÝ MĚSÍC

18. listopad 2015  14:00
Hudební vystoupení pana Uhlíka v kinosále.

23. listopad 2015  14:00
Kreativní odpoledne s paní Adamíkovou na oddělení D1

25. listopad 2015  14:00
Roky krále Karla IV. - hudební pásmo

26. listopadu 2015 14:00
Křeslo pro hosta s paní ředitelkou Mgr. Bc. Ilonou Veselou

30. listopad 2015  14:00
Křeslo pro hosta s Václavem Moravcem

2. prosinec 2015  14:00
Mikulášská zábava na hale.

4. prosinec 2015
dopoledne Mikulášská nadílka

7. prosinec 2015
Slavnostní rozsvícení stromečku

8. prosinec 2015  14:00
Kreativní odpoledne s paní Adamíkovou na oddělení B1

10. prosinec 2015  10:00
Výlet na vánoční trhy na Staroměstské náměstí
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NABÍDKA KNIHOVNY

Srdce v kamenném kruhu, Anna Bauerová

Příběhy z dávné historie keltských Čechů 
spojuje tajemná symbolika srdce. Jsou za-
znamenány v této kronice, jak se skutečně 
odehrály nebo jak je dotvořila autorčina 
fantazie. Hned první příběh je milostnou ro-
mancí královské dcery a mladého Etruska, 
který se vypravil k zlatonosné Otavě a na-
šel zde lásku, jež změnila jeho život. Kronika 
končí krásným milostným příběhem králov-
ny Fritigil, kterou její láska dovedla k přijetí 
křesťanství.

Polyxena, Nina Bonhardová

Bohatý a rušný děj románu se odehrává na 
sklonku 16. století a autorka nás zavádí na 
Rožmberské državy do Rakouska a na Mora-
vu. Prvořadou roli v tomto románu má Poly-
xena Rožmberská z Perštejna, nekorunova-
ná královna Rožmberků.

Královský úděl, Nina Bonhardová

Historický román ze 13. století, kdy české 
země prožívaly období moci a slávy pod 
vládou Přemysla Otakara II. Autorka líčí sou-
kromý život panovníka a jeho milostná dob-
rodružství.

Diana - princezna a její manželské maléry, 
Nicholas Davies

Nejobsáhlejší biograie princezny Diany od 
britského novináře zasvěceného do tajů krá-
lovské rodiny. Odhaluje dětství a dospívání 
princezny a zákulisí civilního života v britské 
královské rodině s množstvím překvapivých 
detailů. Dokonalé manželství, o němž byl 
mystiikován celý svět, se již během prvních 
týdnů zcela rozvrátilo.

Jistě rádi vzpomínáte na školní léta, kdy vám ně-
kdo z rodiny četl povídání o chlapci z myslivny z 

Brdských lesů, na jeho roztomilé přebrepty a ka-
marádku Zdeničku.

Budete-li si chtít na tu dobu zavzpomínat, můžete. 
V knihovně máme roztomilé příběhy Káji Maříka.

připravila Milena Holá, oddělení B1
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FOKUS VÁCLAVA MORAVCE

fotograie: Česká televize

Václav Moravec

fotograie: Česká televize

Když jsem byla malá holka, toužila jsem se stát herečkou a hrát ve ilmu 
nebo být novinářkou. Nyní děkuji osudu, že moji cestu nasměroval jiným 
směrem. 

Měla jsem možnost zúčastnit se natáčení jak upoutávky, tak i přímého 
přenosu pořadu Fokus Václava Moravce. Obdivuji veškeré profese, které 
se na výrobě podílejí. Režisér, kameraman, produkční, pomocné práce. 
Jejich práce mi přišla zdlouhavá a náročná na přesnost. Udivilo mě, jak 
všichni vědí, co mají dělat, a bez mrknutí oka pracují dle pokynů režiséra.
 
Řada z vás měla možnost vidět nejen sehraný pracovní kolektiv, ale i úžas-
nou koncentraci pana Moravce. Nedovedu si představit, jak může rychle 
reagovat na danou situaci, mít v hlavě to, že nemůže příliš uhnout od té-
matu a musí hlídat čas, aby mu vše přesně vyšlo do přímého přenosu.

Věřím, že i vám se líbilo, že jste mohli nahlédnout pod pokličku ilmařského řemesla.

napsala Slávka Slivoňová
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Hosté přímého přenosu
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
psychiatr
ředitel Národního ústavu duševního zdraví

„Osamění někomu hrozí a někomu nehrozí.“

doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD.
ředitelka Gerontologického centra v Praze

zakladatelka České alzheimerovské společnosti

 „Mladí i staří do každé korporace. 
Studie dokazují, že efektivita smíšených kolektivů je vyšší.“

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
sociolog
ilozof
europoslanec

„Nemyslím, že mladí jsou zkažení. Myslím, že mají 
kognitivní deicit.“

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
socioložka

zakladatelka Gender studies
 

„Proč si nezachovat individualitu i ve stáří?“

Taťána Kuchařová
topmodelka
zakladatelka nadace pro seniory Krása pomoci

 „Vyrůstala jsem v rodině, kde se stáří cení, a přijde 
mi správné se za tyto hodnoty postavit.“

Silvie Dymáková
autorka dokumentu Šmejdi 

„Kdyby všichni senioři byli jako paní Šiklová, bylo by to 
krásné a vůbec bychom tu nemuseli sedět.“
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MLÁDÍ VS. STÁŘÍ
Podívejte, už ten nadpis je celý špatně. Snad chytil 
nějaký zvláštní fantas, či co já vím, že se také musí 
hned proti něčemu vymezovat. Ono je to asi moder-
ní. Něco proti něčemu. Ženy proti mužům, muži proti 
ženám. Jako kdyby bylo povinností se účastnit toho 
šíleného závodu, ve kterém není ni vítězů, jen pora-
žených. Všichni mávají tikety, sázejí, přihazují, čtou 
nejnovější výsledky a zprávy, a když jejich kůň o píď 
předežene toho druhého, hurónsky se bijí v hruď a 
křičí.

Mládí vs. stáří, stáří vs. mládí… Inu, to je mi nesmy-
sl! To se snad všici musí rozdělit do táborů, nasadit si 
přilby a rvát se za dobrost či nedobrost, ba dokonce 
špatnost kýhovýra či jiného nesmyslu? To raději řek-
něme mládí a stáří, ale ani teď to není ono, že? To je 
jako říci jablka a hrušky nebo chatky a domky, kedlub-
ny a petržele! Zkrátka něco, co stojí tak nějak neurčitě 
vedle sebe, nenuceně se to povaluje, stojí, či roste a 
o svůj hruškový, domkový nebo petrželový protějšek 
se to nijak nestará a nic to s ním nemá společného. A 
to je hloupost! Teda možná tak docela ne, přiznejme 
si, že sem tam se mládí nestará o stáří a stáří zanevírá 
na mládí, ale tak či tak, mají něco společného, jsou 
spolu ve vztahu – a jakém! Nebo, ať jsme přesní, měli 
by být! A proto bychom to celé měli nazvat mládí se 
stářím, nebo, pokud chceme býti až pedantsky přes-
ní, řekli bychom: „mládí v komunikaci se stářím a stáří 
v komunikaci s mládím“. A je to! No jo, ale co z toho?

Prvně je třeba si říci, že mládí, stáří a vůbec jakýkoli 
věk se nedá poměřovat, soudit, obtáhnout metrem, 
v kádi vyspekulovat objem či na váhách váhu. Věk je 
nepřenositelný, tak jako každá lidská zkušenost. Starý 
ještě matně rozkryje detaily mládí, ale mladý člověk 
aby rozuměl stáří? Vždyť to nejde! Můžeme jen hádat, 
nakukovat skrze zkušenosti, komunikaci a životy těch 
nejstarších. Vše je matné, nejisté, pro mladé nerozli-
šené a nerozlišitelné. Být starým je nepředatelné, těž-
ko srozumitelné, celé zastřené, a proto zde nemůže 
být stáří proti mládí. Nikdy bychom si neporozuměli 
v tom všem proti sobě zápolení a pouze na sebe zlo-
věstně koukali. Je zde nutnost dialogu, komunikace, 
přijetí a pochopení.

Mladí mají za hlavní úkol pochopit situaci starých, 
vnímat svízele i těžkosti, být posluchači, neb stá-
ří nemusí nutně míti pochopení, často není sil a 
chutě vše tak mladistvě chápat, rozebírat v novém, 
všemu rozumět, není na to čas. Stáří je pracné, slo-
žité, avšak je důležité, aby stáří přijalo sebe sama 
a také, aby bylo přijato a bylo při vyprávění, čině-
ní, mlčení, životem pochopeno. Snad více než kde 
jinde se zde objevuje nutnost pomyslného táboro-
vého ohně, kol kterého by se všichni sešli a naslou-
chali pravým příběhům a pravým vyprávěním. 

Stáří je zejména vypravěčem, 
mládí posluchačem.

Možná si někteří z vás myslí, že vyprávění se musí 
odehrávat ve slovech! I kdeže! Starý člověk nemu-
sí za celou dobu pronést ani jednu sentenci a i tak 
bude vypravěčem, ba dokonce tím nejryzejším. 
Vyprávění se odehrává v lidskosti situace, v naho-
tě stáří, které je častokráte tak náročné, namáha-
vé, až je s ním mnohdy potřeba pomoct. Jsou nám 
vyprávěny lidské příběhy o potřebách, starostech, 
minulosti, přítomnosti, plynoucím čase, ztrátách a 
objevech, o smrti, strachu i naději. Věci každodenní 
a všední se opět mění na věci zázračné a krásné, 
věci přehlédnutelné se nám odkrývají. A mladým 
posluchačům nezbývá než toto vyprávění vnímat, 
střádat okamžiky, neb mají sil vše vyslechnout, vše 
pocítit, vše plně prožít, zažít a plně se ze všeho učit. 
To je ono mládí v komunikaci se stářím, neboť byť 
jsme třeba sebestudovanější, byť jsme otitulováni 
vpředu, vzadu, nahoře i dole, vždy jsme my mlad-
ší posluchači těch starších, vždy je zde možnost se 
učit, naslouchat. Můžeme mít výhrady, můžeme 
nesouhlasit, ale zažitá lidskost od začátku do kon-
ce, životní zkušenost, ač by se třeba skládala jen z 
jednoduché životní linky, v našich mladých a stále 
aktivních očích zračící se jako triviální, vždy bude 
věcí nutnou k předávání, neb bez zkušenosti, bez 
stáří, bez konce, neporozuměli bychom zbytku. 

Není možné, abychom se uzavřeli 
do svého věku a svého počínání, 
jako kdyby okolí neexistovalo. 
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Bublina mládí i bublina stáří, uzavřená a nepro-
stupná, je cestou k neštěstí, k vytvoření absurd-
ních ideálů mládí, za kterými jako kdyby ani život 
neexistoval, spojených s následnou deziluzí na 
jedné straně a ke ztrátě naděje a k separaci stáří na 
straně druhé.

Úkolem všech je, aby tyto bubliny nevznikaly. Mlá-
dí by mělo naslouchat a porozumět stáří, zatímco 
stáří by mělo usebrat síly k vyprávění, k předání 
nashromážděného lidství, které, ať už je jakékoli, 
je vždy bohatou studnicí.

Nebudujme proto bariéry takovýmito názvy a vy-
mezováním se – čím je mládí, čím je stáří, neboť 
bez jednoho nebylo by druhé. Bez posluchačů 
ztratilo by stáří na svém bohatství a bez vypravěčů 
ztratilo by mládí ponětí o své minulosti a ztratilo 
by vztah ke své konečnosti i samotnému bytí a žití. 
Chudí jsme jeden bez druhého, mladí bez starých, 
staří bez mladých. Zde není žádný prostor k vyme-
zení se, neboť to automaticky vede k ochuzování 
se. Je zde místo pouze pro možnosti komunika-
ce, způsoby naslouchání, spolupráce a předávání. 
Vše ostatní je alibismus. Mládí má zodpovědnost 
za stáří a stáří je zodpovědné za mládí. Každé ji-
nak, každé svým speciickým způsobem, ale je 
nutné říci, že bez jednoho nebylo by druhé. Mládí 
a stáří nikoli versus v anglickém slova smyslu, ve 
významu „proti“, ale ve starém latinském významu 
– „směrem k“. Mládí směřující ke stáří a vice versa.

napsal Daniel Wagner, dobrovolník

SRDCE NA DLANI - CELOSTÁTNÍ KOLO

Slavnostní vyhlášení proběhlo v sobotu 10. října 
2015 v Rezidenci primátorky hlavního města Pra-
hy a pokračovalo kulturním programem v prosto-
rách Městské knihovny v Praze.

Anketu Srdce na dlani vyhlašuje už osm let Centrum 
sociálních služeb Praha. Z 29 pražských zařízení po-
skytujících sociální služby, jako jsou domovy pro se-
niory nebo domovy se zvláštním režimem, vybírají 
samotní klienti své vítěze. Letošní ročník byl pořádán 
pod záštitou Mgr. Ing. Ireny Ropkové, radní hlavní-
ho města Prahy pro sociální oblast. V anketě Srdce 
na dlani si tak klienti jednotlivých zařízení vybírali z 
řad zaměstnanců ty, kteří si svým výjimečným pří-
stupem, zájmem, empatií a ochotou získávají během 
roku největší oblibu. Ti byli následně navrženi na 
prestižní ocenění. Pracovníci s nejvyšším počtem hla-
sů postoupili do slavnostního inálového odpoledne.

Hlavním cílem závěrečného inále bylo především 
poděkovat a morálně ocenit obětavou práci pracov-
níků v sociálních službách.

Za náš Domov vyhrál anketu Martin Tesárek, který je 
pečovatelem na oddělení D2. Gratulujeme!

Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha

MOŽNOSTI NÁKUPU V DOMOVĚ
BUFET
Na prodej jsou zde základní potraviny, jako ochucené minerálky, sladké a slané dobroty a základní drogerie 
(kapesníčky, toaletní papír, šampóny,…). 
Otevírací doba: Po–Pá 10–16 hod.
Rozvoz: Pondělí – oddělení B a D, 10–12 hod.; Pátek – oddělení A, 10–12 hod.
CUKRÁRNA CAFÉ MAX RELAX
V cukrárně můžete koupit např. chlebíčky, zákusky, utopence, teplé nápoje – kávu, čaj, grog..., v létě zmrzlinu.
Otevírací doba: Po–Pá 9:30–18 hod., So–Ne 10–18 hod.
ALBERT
V ulici Leopoldova se nachází supermarket Albert, kde najdete širokou nabídku potravinového a nepotravinové-
ho zboží.
Otevírací doba: Po–Pá 7–21 hod.
O nákup můžete požádat své rodinné příslušníky nebo aktivizační pracovníky, kteří s vámi vše naplánují a ná-

kup zabezpečí dle Ceníku fakultativních služeb a jejich časových možností v rámci naplánovaných týdenních 
pracovních aktivit.

Mládí ve vzájemnosti se stářím, 
ve společné spolupráci.
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Otakar Brousek ml.

 * 8. května 1957 (Praha-Dejvice)

Otakar Brousek je synem herce Otakara Brouska 
staršího. Studoval hudebně-dramatické oddělení  
pražské konzervatoře, načež nastoupil do Divadla 
J. Průchy v Kladně (1978–1990). Hrál zde klasické 
role světového repertoáru včetně Hamleta, kome-
diální žánr i muzikál. Ze slavných postav světového 
hudebního divadla nastudoval například Célesti-
na-Floridora v operetě Mam’zelle Nitouche.
Poté přešel do Prahy, kde přijal angažmá v Měst-
ských divadlech pražských, respektive Divadle ABC 
(1990–2007), účinkoval také v představeních Vol-
ného sdružení režisérů. V Divadle ABC se objevo-
val např. ve hrách Frederick (Kníže z Pillementu), 
Ideální manžel (Sir Robert Chiltern), Tři muži ve 
člunu a pes (George), Třikrát život (Henri), Únos 
Sabinek (Karel Bradáček) nebo Žena v bílém (Sir 
Percival Glyde).

Ještě coby student konzervatoře začal hrát ve il-
mech. Debutoval rodinným snímkem Jiřího Hani-
bala Údolí krásných žab, ztvárnil desítky rolí v TV 
inscenacích, seriálech a pohádkách.

Otakar Brousek si také zahrál v několika českých il-
mech, jmenovitě např. Hop a je tu lidoop (1977), 
Svatba upírů (1993) nebo v úspěšném ilmu 
Snowboarďáci (2004) režiséra Karla Janáka. V tom-
to ilmu ztvárnil roli otce jednoho ze dvou hlavních 
hrdinů Rendyho (Vojta Kotek).

Věnuje se i dabingu (Russel Crowe, Paul Reiser) a 
od 90. let také moderování TV pořadů.

Zeptali jsme se za vás pana Brouska na pár 
otázek z jeho soukromí.

Od září 2015 se stal patronem našeho Domova. Před 
lety u nás zde bydlela jeho babička Alžběta Brousková, 
a tak jsme neváhali jej oslovit. Poprvé jste jej mohli vi-
dět na naší zahradní slavnosti a také namluvil krátký 
ilm DS Chodov – víc než domov, který bude brzy k mání.

Bavilo Vás herectví již odmala, nebo jste k němu 
postupně dospěl?
Odmalička jsem se pohyboval v divadle, v rozhlase, v 
televizi a všichni herci a hlavně herečky byli moje tety 
a strýčkové, a tak mi to přišlo normální. Navíc v deseti 
letech mě táta vzal do divadla Na Vinohradech na vy-
stoupení francouzského mima Marcela Marceaua. A 
tehdy jsem se začal zajímat o divadlo a pantomimu. 
Byl to zázrak. Pamatoval jsem si to představení a do-
dnes některé scény dokážu popsat a snad i předvést. 
Samozřejmě nikoli tak bravůrně, ale pamatuju si je. 
Tudíž má cesta k divadlu byla přirozená a logická.

Jak jste získal přezdívku Ťulda?
Jako maličký, ještě nemluvný hošík jsem byl na náku-
pu s babičkou. Stáli jsme ve frontě a paní za námi se 
na mě zálibně dívala a zeptala se, jestli jsem holčička 
nebo chlapeček. Prý jsem se zatvářil uraženě a pravil, 
že jsem Ťulda. Babička to vyprávěla doma a tam mi 
začali takhle říkat. Už mi to zůstalo.

Jak zvládáte práci a rodinu?
Těžko. Práce je samozřejmě důležitá. Peníze na stro-
mech nerostou. A jak bývá pravidlem, někdy mám 
třeba týden, čtrnáct dní volněji a pak třeba dva mě-
síce skoro nejsem doma. Snažím se trochu práci kori-
govat, tak abych měl volněji, ale ne vždy se to podaří.
Už se neženu do každého projektu či seriálu.
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Co je ve Vašem pojetí relax a odpočinek?
Rád se nudím. Čtu si. Poslouchám hudbu, jakou-
koli. Klasickou, moderní, big beat, jazz. Chodím na 
procházku s manželkou a se psem a zastavíme se 
na místním fotbalovém hřišti v hospůdce na pivo 
a klobásku a popovídáme se sousedy. Když je víc 
času, odjedeme na Valašsko za kamarádama, popi-
jeme slivovičku a vyprávějí se historky ze života a je 
velká sranda. Rád plavu a jezdím na kole. 

Byl vám váš otec vzorem?
Tak jak to bývá.  Když jsem byl maličký těšíval jsem 
se na chvíle s tatínkem. Pak jsem rostl, a v období 
puberty jsem naopak od fotra utíkal a říkal jsem si, 
že to divadlo budu hrát jinak a lépe. Pak jsem se ože-
nil a měl děti a začal jsem si uvědomovat, že vlastně 
nic neumím a musím se ještě hodně učit. A od koho 
než od otce. Byl nedostižný recitátor, fantasticky 
četl, nejen v rozhlase, ale i nám doma. Avšak přede-
vším byl skvělý člověk. Nikdy nikoho nepomlouval 
a byl pevný ve svých názorech i postojích, když se 
k něčemu rozhodl. Vždycky dodržel slovo a miloval 
nás. Musím hodně na sobě pracovat, abych byl ale-
spoň z části jako on.

Jaké máte koníčky?
Kdysi jsem slepoval všechno možné z plastu – leta-
dla, lodě, auta, vojenskou techniku. Jezdil jsem se 
skoro bratrem Daliborem Gondíkem závodně moto-
káry a pak jsme nakoukli do rallysportu a jezdili jsme 
s dieslovou Škodovkou krátké jednodenní sprinty. 
Deset let jsem též sedlal motocykl americké značky 
Buell. Po pádu a prasklých dvou bederních obratlích 
jsem motorku prodal a co mně zůstalo, to je ta muzi-
ka. Jsem sběratelem CD a žena mě upozorňuje, že už 
to nebude kam dávat.

z internetu a s panem Brouskem připravila Klára

Co Vás motivovalo k tomu, aby jste se stal naším 
patronem?
Byl jsem osloven paní ředitelkou, jestli bych tuto 
čestnou funkci nepřijal. A vzhledem k tomu, že tá-
tova maminka, tedy moje babička, Alžběta Brousko-
vá prožila v domově několik let a bylo o ní opravdu 
skvěle postaráno, přijal jsem nabídku stát se patro-
nem domova seniorů.

Dokument o 25. výročí, který jste měli možnost zhlédnout 30. 10. spolu s krátkým doku-
mentem o našem Domově, který namluvil Otakar Brousek ml., je k dispozici na DVD.

Bližší informace o distribuci tohoto DVD vám budou poskytnuty 
aktivizačními pracovnicemi.



12

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Pampelišky na Kampě
Na Malou Stranu přišlo jaro. Seminářská zahrada na Petříně se topila v květech a na Kampě se rozprostřel 
zlatý koberec pampelišek. A to mě inspirovalo k tomu, aby také náš byt něco v z té jarní krásy zachytil. 
Domluvila jsem se s naším sousedem, malířem pokojů panem Waltrem, aby našim dětem vymaloval jejich 
pokojíček na pampeliškovo. Byt jsme měli dost tmavý, a tak trochu toho sluníčka aspoň v podobě malby 
bylo potřeba.

Pan malíř si nechal záležet a pokojíček opravdu zářil jako rozkvetlá Kampa. No, a aby nezůstalo jenom při 
malbě, koupila jsem žlutý damašek a ušila jsem dětem povlečení na postýlky. Celá rodinka zářila spokoje-
ností až do doby, kdy děti jednoho dne přišly ze školy nezvykle unavení a žlutí jako citrón. A tak jsem měla 
na pampeliškovo všechno včetně dětí. A bylo zle, byla to žloutenka. Nakažena byla část dětí, které chodily 
do školní jídelny. Bacilonosičem byla kuchařinka. To se stalo těsně před prázdninami, a tak veškeré plány 
na dovolenou byly tatam. Děti byly odvezeny do nemocnice v Krči a po navrácení nastala tvrdá dieta. Ze 
zaměstnání jsem musela zůstat doma a plně se věnovat dětem. Naštěstí vše dobře dopadlo. Děti se po roce 
v nemocnici bez následků vyléčily. Ale přesto jsem na pampelišky nezanevřela.

Vždycky, když je vidím na jaře kvést, vzpomenu si na rozkvetlý Petřín a Kampu a kus života prožitého na 
Malé Straně.

napsala Emilíe Dušková, oddělení A2

Jeden africký král měl od dětství blízkého přítele. Přítel měl zvláštní zvyk: ať posuzoval jakoukoli situaci, v 
níž se v životě ocitl, ať už byla kladná nebo záporná, vždycky říkal: „To je dobře!“
Jednou byl král na lovu. Jak bylo zvykem, přítel mu připravoval a nabíjel zbraně. Toho dne však zřejmě 
udělal něco špatně, protože když si král od něj vzal jednu ze zbraní a vystřelil, utrhlo mu to palec na ruce. 
Přítel se na to díval a jak měl ve zvyku, pronesl: „To je dobře!“ Král odpověděl: „Ne, to není dobře!“ A přikázal, 
aby přítele zavřeli do vězení.

Uplynul asi rok. Král byl opět na lovu, v krajině, kde jak se domníval, se mohl pohybovat zcela bezpečně. 
Avšak zajali ho lidojedi a spolu se všemi lidmi jeho průvodu ho odvedli do své vesnice. Králi svázali ruce, 
připravili hranici dřeva, stranou zarazili kůl a krále k němu přivázali. Když pak ke králi přistoupili a chystali 
se rozdělat oheň, všimli si, že mu na ruce chybí palec. Byli pověrčiví a nikdy by nesnědli někoho, jehož tělo 
bylo jakkoli poškozeno. Rozvázali králi ruce a propustili ho.

Po návratu si král připomněl důvod, pro který přišel o palec, a začalo ho trápit svědomí, jak naložil se svým 
přítelem. Hned se vydal do vězení, aby si s ním promluvil.

– Měl jsi pravdu – řekl mu. Bylo dobře, že jsem přišel o palec.
A vyprávěl mu všechno, co se seběhlo.
– Opravdu moc lituju, že jsem tě dal zavřít. Bylo to ode mě špatné.
– Ne, řekl přítel – bylo to dobře!
– Cože? Copak je dobře, že jsem nejlepšího přítele rok věznil?
– Kdybych nebyl ve vězení, byl bych tam býval s tebou.

Ať se děje cokoli, je to dobře
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Loučení s létem
Tak nám to léto uplavalo,
v té dešťové vodě,
sluníčko asi trucuje
a nebo není v módě.

Za pár dní začne den se krátit,
na světlé večery budeme jenom vzpomínat.
Že jsme tu pěkně uležení,
tak zimy se nemusí tady nikdo bát.

Čas na nás si zas najdou děti,
vždyť po nich se nám často stýská.
Dovolenou už mají za sebou,
vzpomínat na ni budou dozajista.

Vítaná pro nás bude každá změna,
příležitostí tu máme na snadě.
Obejít papoušky i rybky
a venku pobavit se v malé zoologické zahradě.
My tady staráme se taky o kulturu,
je nám jí třeba, jak se sluší.
Živ není člověk jenom dobrou baštou,
musí dbát taky o svou duši.

Brousit si paměť, vnímat radost,
dokud jsme tady na světě,
až jednou navždy zavřeme oči
už jenom kvítek na hrobě nám pokvete.

Proto se tady mějme rádi, dokud nám život sílu 
dopřává,
ať žije spokojeně ten náš domov
a v něm vždy dobrá nálada.

Jiřina Straková
dřívější obyvatelka DS Chodov

fotograie pořízeny na naší podzimní zahradě
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Křesťanské okénko

připravila Eva Miňhová
Římskokatolická církev

Svatá Helena, narozena okolo roku 250, později 
římská císařovna matka Konstantina. Pocházela z 
nízkého stavu. Konstantin Chlorus, vznešený ilyřan 
okouzlen půvabem a krásou mladé ženy, zapomněl 
na stavovské rozdíly a Helenu učinil svou právoplat-
nou manželkou. Helena zůstala skromná a svému 
muži darovala syna Konstantina, který později vešel 
do dějin jako císař Konstantin. Když ale Maxmilián, 
tehdy císař Západořímské říše, jmenoval Konstan-
tina Chloruse spoluregentem provincie Galie a Bri-
tánie, na příkaz císaře svoji ženu Helenu zapudil a 
svého syna musel dát na vychování, jako důkaz věr-
nosti císařovi.

Po smrti Konstantinově byl její vlastní syn Konstan-
tin zvolen císařem a napravil to, co jeho otec poka-
zil. Svou zestárlou matku Helenu si vzal k sobě na 
dvůr, propůjčil jí titul „Augusta“ a nechal razit mince 
s jejím obrazem. Helena, která v době svého utrpe-
ní viděla, s jakou radostí šli křesťanští mučedníci za 
svoji víru na smrt, sama přijala Krista a Konstantin 
prohlásil křesťanství za státní náboženství. Helena 
jako císařovna žila zcela pro svoji víru, starala se o 
chudé a nemocné a sloužila Kristu plná horlivosti a 
odevzdanosti.

V 78 letech ještě podnikla pouť do Jeruzaléma do 
kostela na Olivové hoře a v Betlémě. Krátce po pou-
ti do Svaté země skončilo její pozemské putování. 
Jméno svaté Heleny je v církvi spojeno s uctíváním 
Svatého kříže, ke kterému dala podnět.

Zemřela v Konstantinopoli v srpnu 330. Pochována 
je v Římě.

Matice Cyrilometodějská
„Svatá Helena“
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LISTOPADOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

jistě všichni vzpomínáme, právě v těchto dnech, 
v tomto měsíci na naše blízké. Zvláště na ty, které 
jsme měli rádi a kteří také měli rádi nás, na ty, kteří 
nás předešli na věčnost. Květiny, symbol lásky, jsou 
často naší vděčností. Rozzářená svíčka nám ukazu-
je to největší světlo, světlo naděje. Naděje, kterou 
nám dává Ježíš, Syn Boží. Ten, který nás volá k sobě, 
do své blízkosti. Ten, který nám ukazuje, kam člo-
věk putuje a pro co má žít. Právě světlo víry nám 
otevírá pohled na smysl lidského života.

Sv. František Saleský řekl: „Život znamená hledat 
Boha, umřít znamená nalézt Boha a věčnost zname-
ná vlastnit Boha.“ V těchto třech větičkách je nám 
připomenuto, proč máme žít, co je posláním času 
pozemského života. Po celý život máme v modlit-
bě, v lásce k člověku, v poznávání moudrosti ob-
jevovat Boha ve svém životě. Jeden z ilozofů naší 
doby říká: „Moderní pohan naší doby se bojí, že ztratí 
smrtí své tělo a svůj majetek. Naproti tomu věřící člo-
věk se bojí, že ztratí svůj věčný život, svou duši.“ A při-
tom Ježíš k nám lidem stále volá: Nebojte se! – „Já 
jsem vzkříšení a život“ (Jan 11, 25) – „Já jsem světlo 
světa“ (Jan 8,12) – „Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě“ 
(Lk 9,23). Jistě nesmírná výzva pro každého člově-
ka. Výzva nesmírně důležitá pro náš život, pro naši 
pozemskou cestu. Protože dokud člověk žije, není 
pozdě jít za Ježíšem, za láskou Boží. Ale je také dů-
ležité toto rozhodnutí neodkládat. Protože nikdy 
nevíme, kdy přijde ten důležitý moment našeho 
života, ten náš odchod na věčnost. 

Tajemství, které člověk není schopen pochopit, 
zkušeností si v životě prověřit, sáhnout si na ně 
lidskými smysly, je právě ukryto ve věčnosti. Je ne-
seno Boží láskou. Ona nás stvořila pro sebe a Bůh 
chce, abychom jednou u něho věčně žili.

To přeji Vám všem, i sobě. 
Váš jáhen Pavel Urban 

Advent je doba očekávání. Děti čekají na Vánoce 
a především na dárky pod stromečkem. Labužníci 
čekají, jaké dobroty se objeví na stole a ve spižírně. 
Unavení lidé čekají na pár dní volna, kdy si budou 
moci odpočinout. Znudění lidé čekají na několik 
zábavných chvil u televize nebo s přáteli. A co my? 
Co čekáte ještě ve svém životě, čekáme nějakou 
změnu? 

Adventní data nám dává šanci na chvíli se zastavit 
a přemýšlet. Taky jste se někdy zastavili na rušném 
místě a pozorovali procházející? Všimli jste si, kolik 
z nich mělo úsměv na tváři a kolik z nich vyzařovalo 
vnitřní pokoj? Téměř nikdo! Všichni za něčím spě-
chají, jsou zamračení, ustaraní, stresovaní, zkrátka 
„bez nálady.“ Žijeme v době, kdy lidé nemají čas. 
Vyvstávají otázky: Můžeme se spokojit se situací 
v naší zemi? S lidmi, kteří nám vládnou? Bude vů-
bec někdy lépe? Tak si klademe podobné otázky. 
U mnohých vnímáme slábnoucí naději na lepší tvr-
dohlavost. Co je vlastně pravým smyslem našeho 
života? Víme to vůbec? Máme jistotu, že naplníme 
svůj život tím nejlepším možným obsahem? 

Žádný člověk se nedokáže před starostmi a při-
cházejícími problémy ochránit. Když nás nečekaně 
přepadnou, musíme se s nimi znovu vyrovnávat. 
Nic však nevyřešíme, když se do starostí jen pono-
říme. Naopak. Starosti nás zatěžují, odrazují a ubí-
rají sílu. Křesťané hledají cenné rady k vyřešení těž-
kostí v Bibli. Právě takové situace, ve kterých jsme 
naprosto bezradní, nás mají nasměrovat k Bohu. V 
Bibli můžeme číst výzvu: „Okuste a uzříte, že Hospo-
din je dobrý.“ (Žalm 34,9).

Mnohé starosti k nám nepřicházejí jen zvenku, ale 
připravujeme si je často sami. Jsme netrpěliví a ne-
dovedeme čekat na vhodný okamžik k řešení. Ně-
které situace prostě vyžadují čas. Tady platí opět: 
Čekej a důvěřuj Bohu! Po čase poznáme, že se pro-
blémy vyřeší jakoby „samy“. Mnohé věci jsou nad 
naše chápání. Nenajdeme na ně na této zemi nikdy 
odpověď. To vše si Ježíš dobře uvědomoval, když 
nás přišel povzbudit slovy: „Neboj se, jen věř!“ (Bible, 
Lukášovo evangelium 8,50). Pak můžeme ve svém 
životě prožívat opravdový pokoj.

BLÍŽÍ SE ADVENT A VÁNOCE

napsala Marie Štěňhová, 
oddělení B2
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CHODOVSKÁ ŠIPKA
Již sedmý ročník soutěže Chodovská šipka se u nás konal 21. 10. 
2015. Celkem se zúčastnilo 10 družstev. Sportovní dopoledne 
zahájila paní ředitelka Mgr. Bc. Ilona Veselá. Popřála soutěžícím 
hodně štěstí a poděkovala sponzorům akce - irmám DEPEND, 
PERFECT DISTRIBUTION, kavárně CAFÉ MAX RELAX a hlavě APSS 
ČR, která Chodovskou šipku spoluinancovala. Vítězství si odvezl 
Domov pro seniory Kobylisy, na 2. místě se umístil Domov pro 
seniory Heřmanův Městec a 3. místo obhájilo naše družstvo Do-
mova pro seniory Chodov. Všem ještě jednou gratulujeme! Od-
poledne jsme zakončili spolu s panem Josefem Zímou, který  
byl u nás v DS naposledy přesně před 17 lety 21. 10. 1998 v Křes-
le pro hosta. Ten nám zazpíval a popovídal své životní zážitky.

2015
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VYSTOUPENÍ NORSKÉHO SBORU
29. října 2015 jsme měli tu čest přivítat norský sbor Ostre Gausdal sangkor, který do Prahy přijel hlavně na 
soutěž amatérských sborů Praga Cantat. Jednalo se o smíšený pěvecký sbor, který zazpíval norské lidové 
písně. Paní ředitelka předala jejich sbormistrovi keramickou plaketu s logem našeho Domova.

FIREMNÍ DOBROVOLNICKÉ ODPOLEDNE

22. října 2015 u nás proběhlo další iremní dobrovolnické odpoledne. Tentokrát s irmou, která svou čin-
ností spadá do farmaceutického odvětví, a to PSI CRO - Contract Research Organization. Dobrovolníci 
se ujali štětců a natřeli lavičky v hale a postranních chodbách. Velmi jim děkujeme za pomoc a spolupráci!
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VÝLET NA VÝSTAVU SLOVANSKÁ EPOPEJ

Alfons Maria Mucha (* 24. 7. 1860 , † 14. 7. 1939) byl český malíř a designér 
období Art nouveau. Otec spisovatele Jiřího Muchy. Stal se známým téměř 
přes noc díky divadelnímu plakátu Gismonda, který si u něj objednala paříž-
ská herečka Sarah Bernhardtová.

REMINISCENČNÍ ODPOLEDNE

V měsíci říjnu je počasí již nevyzpytatelné, a tak jsme si za cíl našeho výletu 
vybrali Veletržní palác, kde je instalována výstava pláten od Alfonse Muchy 
Slovanská epopej.

Hlavně pro ženy je příjemné vrátit se v čase a zavzpomínat na to, co dřív nakupovaly.
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Oslava narozenin

Blahopřejeme!

říjen
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BESEDA S ĽUBICOU MIŠÍKOVOU

Ľubica Mišíková vystudovala strojnickou fakultu na VŠDS v Žilině a celý ži-
vot pracuje v oblasti techniky. Navzdory tomu byly odjakživa neodmyslitel-
nou součastí jejího světa knihy a literatura. A třebaže se vlastní tvorbě věnuje 
už od gymnázia, její literární talent až do teď zůstával před širší čtenářskou 
veřejností skrytý.

V pátek 6. 11. 2015 od 14 hodin jsme přivítali spisovatelku Ľubicu Mišíkovou, 
která napsala knihy Milosť pre Gregora Mocha a Vyvolená. 
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FINANČNÍ GRAMOTNOST II. S ING. PATRIKEM NACHEREM

3. 11. 2015 nás navštívil pan Ing. Patrik Nacher, který vedl přednášku na téma Finanční gramotnost. Jednalo 
se i o takové mezigenerační setkání, protože se zúčastnili nejen naši senioři, ale i studenti SŠ a ZŠ Vimperk.

KOREJSKÁ NÁVŠTĚVA

Dne 4. 11. 2015 se v DS Chodov uskutečnily dvě návštěvy sociálních pracovníků, kteří pracují na úřadě měs-
ta Suwon a Soul v Jižní Korei. Prohlídku zařízení a výklad o poskytovaných službách zajistila Mgr. Tomčáko-
vá a paní ředitelka, která převzala upomínkové předměty. Ty budou jako vzpomínka vystaveny ve vitríně u 
vrátnice hned vedle vítězných trofejí a diplomů.



Rozloučili jsme se v měsíci říjnu:
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Antonín Jelínek
Jiřina Režná

Božena Frajerová

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 4. 11. 2015

Přítomni: Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Milena Holá, Milan Merhaut, Marie Krsková, Marta Adámková, 
Irena Kantorová, Anna Pulpitová
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá
Paní ředitelka přivítala všechny přítomné na jednání.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
•  paní Adámková vznesla dotaz, jak bude probíhat rekonstrukce koupelen na úseku A a B;
•  pan Hnízdil upozornil na problémy s větráním na oddělení A;
•  paní Krsková požádala o informaci, kdy začnou opravy na budově A (výměna oken, zateplení).

Vyjádření paní ředitelky
•  Částečná rekonstrukce společných koupelen na úseku A a B bude započata v průběhu příštího roku, v 
současné době probíhají práce na projektové přípravě. Vzhledem k tomu že současné vany, které nejsou 
klienty využívány, budou koupelny vybaveny pouze sprchovým koutem, dále odděleným prostorem na 
sprchování na koupacím lehátku nebo židli. Informace o přesném termínu zahájení rekonstrukce nebo 
případných změnách v přípravě a možnostech inancování podáme průběžně na následujících Výborech 
obyvatel.
•  Zaměstnanci DS Chodov budou na tento problém upozorněni, budou kontrolovat, aby okna nebyla v 
zimním období dlouho otevřena, ale větralo se krátce a nárazově.
•  Zateplení objektu A, jehož součástí bude i výměna všech oken a opravy balkónů, je v této fázi přípravy: 
zpracována projektová dokumentace, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o zakázku v režimu zákona o veřejných zakázkách, je nutné dodržet všechny zákonem sta-
novené termíny a lhůty, z důvodu podávaných námitek a doplňujících dotazů došlo k oddálení termínu 
smlouvy. Věříme, že do konce roku 2015 dílo zahájíme. Plánovaná doba realizace je 6 měsíců. 
•  Rekonstrukce kuchyně. Podklady pro vyhlášení veřejné zakázky jsou připraveny, v současné době pro-
bíhá schvalování na MHMP.
•  Závěrem paní ředitelka pozvala prostřednictvím členů výboru všechny klienty Domova na tyto akce:

26. 11. 2015 od 14 do 16 hod. bude v kinosále roční setkání klientů s paní ředitelkou;
30. 11. 2015 od 14 hodin je pozván do Křesla pro hosta PhDr. Václav Moravec; 
21. 12. 2015 také od 14 do 16,30 hod. bude v kinosále Vánoční posezení s klienty;
22. 12. 2015 bude Vánoční vystoupení pana Kekéšiho v kinosále.

Na tyto připravované akce, ale i další, které proběhnou do konce roku 2015, jsou všichni srdečně zváni.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Obyvatelé DS děkují vedení a všem zaměstnancům Domova za poskytnuté vy-
stoupení zpěváka Josefa Zímy se sounáležitostí vedlejší činnosti.

Děkujeme.

Správně vidíme jen svým srdcem. 
Co je důležité, je očím neviditelné.

Antoine de Saint-Exupéry

SLUŽBY V OKOLÍ
Kulturní centrum Zahrada

•  Druh organizace: Kultura 
•  Malenická 1784, Praha 11 148 00
•  Tel.: +420 271 910 246
•  E-mail: info@kczahrada.cz
•  Web: http://www.kczahrada.cz

Kulturní centrum zahrada je otevřené místo pro setkávání pro všechny obyvatele Jižního 
Města. V jeho programu najdete jak večerní divadelní představení, koncerty a ilmové 
projekce, tak celodenní nabídku kurzů, dílen a workshopů pro všechny generace.



Odpovědný redaktor: Klára Vohrnová

Redakční rada:

Mgr. Bc. Ilona Veselá

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

Bc. Lucie Nedobitá, DiS.

Obálka a graická úprava: Klára Vohrnová

Vydal a vytiskl: Domov pro seniory Chodov

Praha 2015


