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Ch dováček

LEDEN 2018

A je to za námi. Pro mne určitě opět nejhezčí svátky v roce naplněné rodinnou
soudržností, odpočinkem, lenošením
u televize, spoustou milých návštěv a kilogramy snědených dobrot. Dárky jsou
rozbaleny, sklenička šampaňského o silvestrovské půlnoci vypita...

sebe nekoukají trochu s nadhledem. Vždyť
úsměv ještě nikoho nikdy nezabil.

Hodně peněz! Já vím – tohle je skutečně
otřepaná fráze, ale paradoxně je to právě
bohatství, za čím se většina z nás žene.
Nové auto, nábytek do předsíně... Mít peněz nadbytek ještě neznamená, že Vám
A tak mi dnes, vážení čtenáři časopisu přinesou šťastné živobytí. Proto Vám přeji,
Chodováček, dovolte, abych toto číslo abyste měli v novém roce právě tolik, aby
otevřela přáním novoročním. A rozhodla Vás to učinilo šťastnými.
jsem se, že Vám popřeju naprosto tradičně – zkrátka tak, jak si přejí lidé po celé Hodně lásky! Bez lásky by byl život polonaší zemi, ale i jinde ve světě.
viční. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud
něco chcete, musíte také něco dát. Takhle
Hodně zdraví! Zdraví je přednější, zdra- to funguje. Čím více lásky rozdáte, tím
ví je důležité. Bohužel si to uvědomíme více jí sklidíte. Přeji Vám, abyste měli tolik
až v momentě, kdy se nám něco přihodí lásky, kolik jen unesete.
nebo na nás sedne bacil.
Jaký bude rok 2018, je zatím ve hvězdách.
Hodně štěstí! Každý hledá štěstí v něčem Ráda bych popřála Vám všem, aby byl ve
jiném. Pro někoho štěstí znamená mít znamení splněných přání, optimismu,
hodně peněz, pro jiného hezký dům, rodi- zdraví, štěstí a lásky. Myslím si, že je na kažnu, přátele. Já Vám přeji, aby se štěstí lepi- dém z nás, jak moc těmto všem věcem
lo na Vaše paty v co možná nejvyšší míře půjdeme naproti.
i v tomto roce. Když opustím práh těchto
věcí, mohu říci, že štěstí spatřuji i v místě,
Ilona Veselá
kde žijeme. Mám ráda Prahu, a přestože se
ředitelka
tu najde tisíc věcí, které se mi nelíbí, přebije je milión těch, které v našem městě
vítám.
Dlouhá léta! Přeji nám všem, aby čas
ubral na obrátkách. Abychom se všichni
stihli v tom všem shonu rozhlížet kolem
sebe.
Hodně životního optimismu! Nechci
působit jako přílišný pesimista, nicméně
mrzutost a špatná nálada na každého sem
tam přijde. Jen mám dojem, že zamračených tváří je kolem nás čím dál víc. Mám
ráda lidi, jen je mi líto, že se na svět kolem
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ÚNOROVÍ OSLAVENCI
2. 2.

Blažena Růžičková

5. 2.

Anežka Malíková

7. 2.

Annemarie Moravcová

8. 2.

Jiřina Michalová

10. 2. Jiřina Čapková
11. 2. Jaroslava Maierová
15. 2. Marie Mášková
15. 2. Jiřina Niederlová
16. 2. Anna Pulpitová
17. 2. Bernardina Rubíková
19. 2. Věra Benešová
20. 2. Anna Straková
20. 2. Alžběta Školoutová
21. 2. Božena Kovaříková
22. 2. Ing. Lubomír Buček
22. 2. Emilie Plecháčková
24. 2. Ing. Bohuslav Vtípil
25. 2. Miluška Hanušová

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA NAROZENIN SE BUDE KONAT 27. 2. 2018 OD 14 HODIN
V KAVÁRNĚ „NAŠE KAVÁRNA“ NA HALE.

Vítáme nové obyvatele, kteří
nastoupili v měsíci prosinci

Helena Wetterová
Emilie Plecháčková
Marie Tesárková
Ladislav Matoušek
Ing. RNDr. Josef Dudek, CSc.
Josefa Švehlová
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Z NAŠEHO DOMOVA

100 let od založení republiky
V říjnu 2018 tomu bude 100 let od vzniku republiky. Odstartovali jsme tzv. osmičkový rok, který nám
bude také připomínat události let 1918, 1938, 1948 či 1968. Ty neodmyslitelně patří k k významným
milníkům naší historie. Ani u nás v Domově nebude oslava tak důležitého výročí chybět. Pojďme se
společně podívat, na jaký program, věnující se stoletému výročí, se můžete letos těšit.
Plánovaná dramaturgie kulturních, sociálně-uměleckých a historických programů v DS Chodov Praha zahrnuje každý měsíc připomínky významných událostí a výročí, zejména týkající se vzniku republiky a dále
let s číslem osm. Tyto programy, které se žánrově pohybují od scénického čtení, koncertu, besedy až po
divadelní představení včetně premiérových uvedení budou přístupny nejen obyvatelům DS Chodov, ale
nejširší veřejnosti.

25. 2. 2018

KAVÁRNA U ČAPKŮ A HOVORY S T. G. M.
Hodinové představení jako scénické čtení z prózy Karla Čapka s divadelními výstupy.
Hrají: Hana Strejčková a kolektiv.

7. 3. 2018

NAROZENINY A VZPOMÍNKA NA T. G. M.
Připomeneme si poezii a prózu z doby konce Rakouska-Uherska a První republiky. Oblíbení autoři T. G. M.
i lidová poezie z Moravy.

14. 3. 2018

NEJKRÁSNĚJŠÍ PÍSNIČKA
Komponovaný pořad o historii hymny. Přednáší PhDr. Jiří Štilec. Zpěv: pěvecký sbor Chodotón.
Jaro
DIVADELNÍ INSCENACE ELIŠKA
Předpremiéra profesionální divadelní inscenace, jejímž hlavním tématem je osud Školských sester, zejména perzekuce řádových sester za doby totality.

9. 5. 2018

OPERA LIBUŠE
Přednáška PhDr. Jiřího Štilce spojená s hudebními ukázkami.
6. 6. 2018
DOBA PŘED A PO – VÁLKA
Desetiletí 38–48 v próze a poezii, ve vzpomínkách na dobré lidi a okamžiky.
23. 6. 2018
LITERÁRNÍ PIKNIK
Putovní divadelní představení o setkání literátů a osobností kultury 20. století, hraje se v prostorách DS
Chodov a zahradách. Představení doplní zábavná hra o zajímavostech české a československé literatury.
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Z NAŠEHO DOMOVA
15. 8. 2018
HANA B.
Pražská premiéra divadelního představení o životě a době Hany Benešové. Projekt vzniká v režii Hany
Strejčkové ve spolupráci s městem Kožlany.
21. 8. 2018
VZPOMÍNKOVÉ PÁSMO NA OKUPACI 1968
Divadelní zhmotnění dobových dokumentů, zejména tisku a rozhlasových hlášení, a také začlenění vzpomínek seniorů žijících v DS Chodov.
19. 9. 2018
ŠEDESÁTKY V POEZII
Básníci a literáti 60. let. Scénické čtení, poezie V. Hraběte.
17. 10. 2018
KAREL HAŠLER
Hudební vystoupení Karla Šedivého.
24. 10. 2018
MASARYK – MYSLITEL
Přednáška.
28. 10. 2018
VZPOMÍNKA NA T. G. M.
Projekt vzniká v autorské dílně Hany Strejčkové.
7. 11. 2018
BOHUMIL HRABAL VE FILMU
14. 11. 2018
VÝBĚR Z DÍLA LEOŠE JANÁČKA A BOHUSLAVA MARTINŮ
Slovem provede a ukázky vybere PhDr. Jiří Štilec.
21. 11. 2018
222 & 2
Pokladnice vzpomínek na roky osmiček.
Prosinec
DIVADELNÍ FESTIVAL SENIOR ARTE
Přehlídka inscenací tematicky propojených s roky 28, 38, 58, 68, 78–88.

PROGRAM SE V PRŮBĚHU ROKU MŮŽE MĚNIT.
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Z NAŠEHO DOMOVA

VERNISÁŽ
AKAD. MALÍŘKY
JIŘINY ADAMCOVÉ
I. ŘEKA ČASU
Obrazy, kombinované techniky,
grafika
Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31
Praha 4

17. 1. 2018
14:00

divadelní sál S’Est NOIR
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Z NAŠEHO DOMOVA

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
V rámci trénování paměti složili klienti na úseku A texty, kde se vyskytují slova na zadané písmeno.

PÍSMENO „P“
Pes pil piňakoládu.
Pivo pil v penzionu.
Pes přinesl pití.
Pitomý papoušek pije pivo.
Pavouk se ptá pampelišky, proč padá prach.
Pan Petr přinesl pavouka a petržel.
Paní Pavla Pavlovi přinesla pivoňku.
PÍSMENO „K“
Karel klusal na koni.
Karel klopýtal mezi kameny.
Kuchařka kousala koblihu na kolotoči a kousla se, když koupala kohouta.
Královna krásy kralovala na karnevalu.

UPOZORNĚNÍ
Na jednotlivé úseky byly umístěny společenské
hry, které nám k Vánocům věnovala naše dobrovolnice Monika Malečková. Zahrát si můžete například Člověče nezlob se, Kanastu, Kostky a Brainbox.
Zapůjčit si je můžete v pracovně personálu.
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Z NAŠEHO DOMOVA

Kulturní program
Leden
17. 1. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Vernisáž obrazů Jiřiny Adamcové
20. 1. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Divadelní představení HAF studio
23. 1. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Malování portrétů naživo s Věrou Orzághovou
23. 1. /14:00/ kavárna „Naše kavárna“
Oslava narozenin
24. 1. /16:30/ hala
Lidové tance folklorního souboru Verpán
29. 1. /15:30/ divadelní sál S’Est NOIR
Taneční vystoupení dětského souboru Baby Dance

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM
VYSTOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI POŽÁDEJTE, PROSÍM,
AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM
POZDNÍM PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)
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Z NAŠEHO DOMOVA

NABÍDKA KNIHOVNY
připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Vražedná nevinnost

Rubáš pro slavíka

V americkém městečku Innocence, což
neznamená nic jiného než „nevinnost“,
nezůstane žádný nově příchozí dlouho
cizincem. Brzy to zjistí i Caroline Waverlyová, krásná a talentovaná houslistka,
která sem utekla ze světa koncertních
turné i od komplikovaného vztahu se
slavným dirigentem. Uchýlí se do starého
rodičovského domu, kde si mezi dávnými vzpomínkami na dětství touží nerušeně odpočinout. Nechce nic víc než na
čas uniknout světlům reflektorů a v klidu
žít za okny se starosvětskými krajkovými
záclonami. Zanedlouho však pozná, že
ani v městečku s tak příkladným jménem
není kam ukrýt ohavná tajemství a že za
dusných a horkých nocí stačí jediná jiskra,
aby v lidských srdcích zažehla zhoubnou
a smrtící vášeň.

Proč umřely sestřičky ze Slavičího domu? První případ inspektora Dalglieshe P. D. Jamesová získala za knihu prestižní cenu Stříbrnou
dýku, udělovanou britskou asociací CWA,
a vstoupila tak mezi nejvíce oceňované autory tohoto žánru. Smrt mladé zdravotní sestry
mohla být způsobena nedopatřením během
lékařského výcviku. Druhá sestřička mohla
spáchat sebevraždu. Inspektor Dalgliesh je
ale přesvědčen, že byly obě zavražděny.

Nora Roberts

Hněv andělů

Sidney Sheldon
Fascinující hrdinka Jennifer, krásná žena
a skvělá právnička, buduje úspěšnou kariéru, potírá mafiánské praktiky, až ji jako
nenáviděnou a nesmiřitelnou sokyni
mafiánské soukolí pohltí. Jedna vášeň je
střídána jinou. Co bude nakonec silnější?
Vášnivá láska k muži, pozdějšímu kandidátovi na funkci prezidenta Spojených
států amerických? Anebo ničivá původní
nenávist k představiteli mafie, proti němuž Jennifer tak úspěšně bojovala?

Phyllis Dorothy James

Naivní mrcha
Jackie Collins

Annabel je dcera slavného hereckého páru.
Už v dětství pro rodiče nepředstavovala víc
než módní doplněk, v pubertě se z ní stala
nežádoucí přítěž. Aby měla od rodičů klid,
odstěhuje se do New Yorku. Jenže její rozmařilý život a především přítel Frankie, závislý na
kokainu, něco stojí. Když je Annabelina matka
zavražděna, vyjdou najevo fakta, na nichž si
bulvár obzvlášť smlsne.
Knihovnu naleznete v přízemí na hale
mezi jídelnou a kavárnou.
Pokud nemůžete knihovnu sami navštívit, poproste svého klíčového pracovníka nebo aktivizační pracovnici. Rádi
Vám na Vaše přání knihu vypůjčí.
Knihovna je otevřena neustále.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Nevzdalujme se od Boha. Vina! Odpuštění?
Kdo se vzdálí od Boha, ztrácí samozřejmě jeho ochranu. To je duchovní zákonitost. Dotyčný se
dostává do moci sil, na něž nemá. Ale pýcha člověka mnohdy nedovolí tento fatk si prostě jenom
přiznat. Je řada lidí, kteří si takovou skutečnost nikdy nepřipustí. Pak tápají a netuší, proč je něco
v nepořádku. Například rodinné vztahy: bylo mi ublíženo! A? Nic, jakoby se nic nestalo, ale stalo
se. A rodinné vztahy jsou najednou jako zamrzlé. Ti pokornější ovšem vědí, že vzdalovat se Bohu,
nás oslabuje a brzdí. Vůbec nepřijde na mysl: vina a odpuštění? Moc zlého usiluje o to, abychom
se stravovali nenávistí a ublížeností. Satan nás vidí zdeptané a mne si spokojeně ruce. V zajetí nenávisti a ublíženosti zapomínáme na Ježíše, nemáme sílu k modlitbě. Chceme se pomstít, uchopit
spravedlnost do svých rukou. Den je potom plný jedu. A bez vyšší moci odpuštění nevyřešeníme.
V Bohu máme odpověď. V jistotě boží spravedlivé moci. Ježíš je s námi. Ztotožňuje se s námi jako
přítomná láska. Vezme na sebe tíži hříchu a nenávisti, vezme ji z nás. Zbaví nás „mlýnského kamene“, tedy pocitu křivdy, že nám osobně bylo ublíženo. Můžeme odpustit a zapomenout v rámci
hledání čistoty srdce.
Cesta je to složitá, ale je třeba se rozhodnout. Svěřmě i své nepřátele Bohu, on si s nimi poradí. Boží
mlýny melou pomalu, ale jistě.
Na spáse, to jest na blahu člověčenstva, pracuje věčný řád boží povždy, jako člověčenstvo tvorstva
spěje k vývoji a vývojem k dokonalosti forem a bytosti, tak i člověk vyspívá silou téhož životního
zákona tvůrčího od nižší kultury k vyšší, od nižších forem k vyšším, od divošského barbarství k lidskosti. A v Ježíši se zjevila spásonosná milost boží všem lidem, vyučujíc nás, abychom se odříkali
bezbožnosti a světských žádostí, abychom živi byli střízlivě a spravedlivě a zbožně na tomto světě.
(Pavel k Titovi 2, 11)
Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.

PROGRAM V KAPLI
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
29. 1.

Čtení z bible

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
18. 1.
25. 1.
1. 2.		
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Mše svatá
Bohoslužba slova
Mše svatá

FOTOGALERIE

Vánoční večírek
21. 12. 2017 jsme oslavili vánoční čas a užili si příjemné odpoledne za hudebního doprovodu Dua Lorenc.
V rámci večírku jsme ocenili naše dobrovolníky, kteří se individuálně a skupinově věnují našim klientům.
Zaměstnanci firmy L‘Oreál již podruhé obdarovali klienty našeho Domova a osobně jim přišli popřát krásné
Vánoce. Mockrát děkujeme!
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FOTOGALERIE

Předvánoční návštěva dětí
Dne 8. 12. 2017 nás díky nadaci Krása pomoci navštívili žáci ZŠ Botičská. Klientům zahráli pohádku o Šípkové Růžence z filmu Tři bratři a zazpívali koledy. Na závěr rozdali dobroty, které buď sami, nebo s rodiči doma
připravili, a různé krásné výrobky, které ve škole vyráběli.
Děkujeme moc za velmi milou návštěvu. Mezigenerační setkávání mají smysl! :)

Autorské čtení s Radiem Wave
Liberatura speciál – čtení seniorům s Jiřím Hájíčkem
Je jedním z nejprodávanějších a zároveň nejskromnějších autorů. Působí tiše, ale vrací hlas lidem, na které se jinak zapomíná.
Jiří Hájíček je spisovatel jihočeského venkova, autor oceňovaných románů Selský baroko, Rybí krev nebo Dešťová hůl. Na výlet za lidmi z jihočeské krajiny vzal naše klienty, kterým v rámci
projektu Ježíškova vnoučata přečetl ukázky ze své tvorby. Za fotografie děkujeme Jiřímu Šedovi.
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FOTOGALERIE

Andělské zvonění
Jakoby v dnešní době kouzel ubylo, ale v neděli 17. prosince 2017 se jedno velké stalo. Hanka Strejčková
zahájila svou vánoční pohádku slovy: „Bylo, nebylo, mrzlo, ten den sněžilo…,“ a vzala do ruky loutku sv. Martina na koni a za okny divadelního sálu se déšť proměnil v první letošní pražské sněžení. Sníh nádherně
dokreslil poetické divadelní vyprávění o andělech, jedné vesničce, rodině i hodné babičce a jejich prožívání adventu. Publikum, seniory doplnilo i pár dětí, postupně propadalo kouzlu vánoční pohádky, jejím
měkoučkým loutkám z ovčího rouna, které dokonce dopřály i hebounké pohlazení. Zpívaly se koledy, vykrajovalo cukroví, čekalo se na kapra a vyslovovala se nahlas přání. V sále se rozhostil klid a mír, pokojná
radost. Potěšení diváci nešetřili hezkými slovy. „Ach, to bylo krásné,“ společně si notovali. Poděkování patří
paní Jiřině Adamcové za úvodní kresby andělů. Za fotografie děkujeme Tomáši Strejčkovi (FysioArt).

Zpívání v kapli
Sobotní odpoledne zpestřili seniorům DS Chodov studenti Budilovy divadelní školy. Adventní odpoledne
protkali vánočními a lidovými písněmi. Zazněla Purpura, Tichá noc nebo Bílé Vánoce a mnohé další koledy.
Doprovázeli se na trubku či usedli za klavír, zpívali s radostí, v pohybu, sólově i jako jeden sborový hlas.
Velmi hezký program završili překvapením. Nejenže obdarovali všechny přítomné jablíčkem s hvězdičkou
a oříšky, ale z hor Jizerských přivezli tři sněhové koule a postavili sněhuláka! Nezapomněli ani na uhlíky,
větve a pokrývku sněhohlavy! A i když program skončil, všem spolu bylo tak dobře, že se ještě notnou
chvíli zpívalo a muzicírovalo. Oj, to byla krása. Obzvlášť, když se znovu rozezněla melodie skladby Půlnoční
a kapli ozařovaly jen svíce, jejichž plameny se s každým slovem zachvěly. Za lektorským vedením studentů
stály Hana Strejčková a Vendula Burger. Za fotografie děkujeme Tomáši Strejčkovi (FysioArt).
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FOTOGALERIE

Výlet na Staroměstské náměstí
Držíme tradici, a tak jsme 14. 12. 2017 vyrazili na vánoční Staroměstské náměstí. Prošli jsme si stánky,
zahřáli se svařákem, ochutnali pečené kaštany a medovinu a koupili dárečky pro své nejbližší.

Mikulášská nadílka
Kdopak k nám 5. 12. 2017 přišel? No přece Mikuláš! A vzal
s sebou z pekla i čerta a z nebe se k nim snesl anděl.
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Výlet do břevnovského kláštera
Díky projektu Ježíškova vnoučata se dne 16. 12. 2017 naši klienti mohli podívat do břevnovského kláštera
a zúčastnit se živého natáčení pořadu Výlety s dvojkou Českého rozhlasu.
Do vysílání se nahrával rozhovor o historii kláštera s arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem O.S.B.
Prostory kláštera poté provázel a výklad poskytl Antonín Rückl. Příjemným překvapením bylo kratičké vystoupení souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou, který měl zde ve večerních hodinách adventní koncert.

Vánoční koncert našeho pěveckého
sboru Chodotón
Dne 18. 12. 2017 se jako tradičně konal koncert našeho pěveckého sboru Chodotón. Nesl se ve vánočním
duchu, a tak duši diváků pohladily písně Půlnoční, Štědrej večer nastal, Pásli ovce Valaši, Ave Maria, Tichá
noc a další. Klavírní doprovod měla na svědomí sbormistryně Hana Weigelová a flétnou doprovodila a vystoupení moderovala Hana Strejčková.
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Divadelní představení Hotel na rohu
V DS Chodov se občas dějí zázraky. V roce 2017 se jich stalo mnoho. A jak se takové zázraky dějí? V případě
pražské premiéry inscenace Hotel na rohu jednoduše – postavíte ho. Realizaci přenosu inscenace z Městského divadla Varnsdorf přálo hned dvakrát. Divadelní inscenace Hotel na rohu autorky a režisérky Hanky
Strejčkové mapuje období od roku 1932 do zimy roku 1989 a děj jednoho hotelu v pohraničí se odvíjí
v žánru fyzického, objektového divadla s věcnou verbální složkou. Živá hudba, fotografie a princip uměleckého dokumentu jsou dalšími funkčními znaky autorčina rukopisu. Průvodní citace: „Také se vám zdá, jako
by se hotel stěhoval z místa na místo? A vidíte, to se ani nehnul!“ souvisí s více jak třemi desítkami postav, které
se za zmiňované období v hotelu ubytují, či jím pouze nebo okolo projdou. Přičemž herců, mimochodem
výborně sehraných, je v představení deset. Představení Hanky Strejčkové a jejího týmu poskytlo nevšední
divadelní zážitek, a navíc připomnělo historii převratného 20. století. Jak zmínila jedna divačka v navazující
diskusi: „Byla to brilantní vizuální báseň, neskutečně nápadité a originální.“ Představení mělo spád, nechyběl
humor, dramatičnost, ani jinotaj či různé formy lásky. Není divu, že divácký zájem vynesl Inscenaci Hotel na
rohu Cenu diváků za rok 2017.
Režie, scénografie: Hana Strejčková
Autor divadelního textu: Hana Strejčková
Hrají: Aurora Apetaurová, Anežka Beránková, Vendulka Burger, Eva Laborová, Veronika Rašťáková, Alena Štěpánová, Hana Strejčková, Filip Novák, Ondřej Dudek, Jakub Kučera
Hudba: Arnošt Steinert
Světlo a projekce: Jiří Maleňák / Niels Sténon
Projekce podklady: Eva Laborová, Tomáš Strejček
Masky, vlásenky: Zuzana Hořčičková a/und VOŠ Varnsdorf/ maskér-vlásenkář
Produkce: FysioART
Koprodukce: Městské divadlo Varnsdorf/ das Stadttheater Varnsdorf
Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR, město Varnsdorf, Hl. město Praha, Elite
Partneři projektu: Domov pro seniory Chodov, Spolek Budil
Poděkování: Velveta, Martin Musílek a tým MDV, Petr Lášek
V představení jsou použity verše Milana Hrabala se svolením autora.
Premiéra: 26. 9. 2017, Městské divadlo Varnsdorf
Za fotografie děkujeme Pavlíně Šimáčkové.
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Divadelní Detektivka
Měsíc po varnsdorfské premiéře se u nás v Domově odehrála pražská premiéra Divadelní detektivky autorky Hanky Strejčkové. Předvánoční dárek a letošní předposlední představení sdružení FysioART potěšilo a pobavilo milovníky detektivek a svižné psychologické hry. Ač jsme u režisérky Strejčkové nejčastěji
zvyklí na pohybová, taneční, či loutková umělecká vyjádření, Detektivka nezklamala nikoho z přítomných.
Vpravdě nečekaná událost, které nechyběl humor, napětí ani nadsázka. Divák divadelní i čtenář detektivek
si přišli na své. Věřme, že Divadelní Detektivka, která s nadhledem a fantazií řeší poslední zájezd stálého
varnsdorfského souboru do Prahy, u nás naopak naposledy nebyla.
Autor textu, režie: Hana Strejčková
Produkce a technika: FysioART
Koprodukce: Městské divadlo Varnsdorf
Za podpory: Hlavní město Praha
Obsazení:
Sólistka: Alena Štěpánová
Jevištní nápověda: Hana Strejčková
Soudruh, Údržbář Láďa: Ondřej Dudek
Tanečnice: Eva Laborová
Herec: Filip Novák
Divadelní grafik: Filip Horyna
Za fotografie děkujeme Tomáši Strejčkovi (FysioArt).
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 3. 1. 2018
Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Ing. Jiří Beneš, Karin Karausová, Marie Krsková, Jaroslav
Semrád, Milena Holá, Jarmila Rousková, Marta Košťálová, MUDr. Josef Kulvait, Anna Pulpitová.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.
Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru obyvatel a popřála všechno nejlepší do nového
roku 2018. Dále představila nové sociální pracovnice, které nastoupily do Domova:
Bc. Jitka Peroutková – kmenová sociální pracovnice pro úsek A;
Mgr. Bc. Hana Čančíková – kmenová sociální pracovnice pro oddělení B1 + úsek D;
a dále přišla pozdravit členy výboru i dosavadní sociální pracovnice Michaela Nováková – kmenová
sociální pracovnice pro oddělení B2 + B3.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• Paní Rousková poděkovala za silvestrovské občerstvení, dále upozornila na špatně odtékající vodu
v koupelnách oddělení B3 a na chybějící filcové podložky na židlích v jídelně na patře;
• Pan Merhaut informoval o špatně fungující vzduchotechnice na úseku B;
• Paní Krsková upozornila, že na oddělení A1 je v pěti pokojích nefungující regulační hlavice na ústředním topení;
• Paní Košťálová poděkovala za výměnu WC mís a vodovodních baterií, požádala o přestěhování toaletní skřínky na WC;
• Pan Rozkošný informoval, že od vánočních svátků nefunguje signalizace (zvonky) na oddělení B3.
Vyjádření paní ředitelky:
• problém s odtokem v koupelnách bude prověřen údržbou Domova a další kontroly budou probíhat
v pravidelných intervalech;
• chybějící filcové podložky u židlí budou doplněny;
• vzduchotechnika je plně funkční, pracovníci recepce ji zapínají v určených časových intervalech (od
6.30 hod do 19.30 hod. se zapíná každou hodinu na 40 minut), dále pracovníci údržby provedou kontrolu mřížek umístěných v pokojích, případně vymění filtry;
• hlavice ústředního topení budou vyměněny (je třeba opatrnosti při manipulaci s postelí, hlavice se
poškodily při polohování postelí);
• výměny WC mís jsou dokončeny, průběžně probíhají výměny vodovodních baterií ze strany pracovníků údržby Domova;
• toaletní skřínka v bytě paní Košťálové bude ve spolupráci s vedoucí úseku přesunuta;
• problém se signalizací je dlouhodobý, již se to několikrát na VO řešilo, dílčí problém bude odstraněn,
výhledově se počítá s celkovou rekonstrukcí signalizace na úseku B.
Další informace
Od 8. 1. do 14. 1. 2018 bude prostor hlavní jídelny uzavřen z důvodu stavební opravy stropu. Klienty
Domova proto žádáme o pochopení, že se musí stravovat na patře.
Do ordinace praktického lékaře nastoupila nová lékařka MUDr. Rabha Ben Yahia, která ordinuje pro
oddělení B2 + B3 v úterý a pátek, pro ostatní oddělení ordinuje beze změny MUDr. Petr Bouzek v pondělí a ve středu. Oba lékaři se zastupují a v případě akutního problému řeší všechny klienty Domova
bez rozdílu.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky,
nezachytitelné vteřiny.“
Karel Čapek

21. února se koná tradiční ples. Tématem jsou 60. léta.
Pokud nemáte masku nebo tematický převlek, můžete si za cenu 5 Kč koupit na aktivizačním oddělení placku oblíbeného zpěváka/zpěvačky. Hlaste nám prosím do konce
ledna jména osob, které jste si vybrali, a na plese vám placku předá sličná hosteska.

Robert Cortéz

Karel Hála
Waldemar Matuška

Karel Gott

Václav Neckář

Divadlo Semafor

Eva Pilarová

Yvetta Simonová

Milan Chladil

Rozloučili jsme se v měsíci prosinci:
Miroslav Kašný
Mária Kratochvílová
Jana Kittnarová
Marie Trensingerová
Libuše Širlová
Anna Kučerová
Věra Smetáková
Jiřina Trubačová
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