
CHODOVÁČEK
časopis pro klienty a příznivce Domova pro seniory Chodov

Ř Í J E N  2 0 2 1  |  Č Í S L O  1 0



2

Narozeninoví oslavenci
LISTOPAD
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Hodně zdraví, neboť je vzácné.

Hodně štěstí, neboť je krásné.

Hodně lásky, neboť je jí málo.

Hodně všeho, co by za to stálo.

Vítáme nové obyvatele

Rozloučili jsme se Ukončení pobytu

děkuji za příležitost se Vám všem touto děkuji za příležitost se Vám všem touto 
cestou představit. Jmenuji se Lenka Ant-cestou představit. Jmenuji se Lenka Ant-
lová a v Domově působím od srpna letoš-lová a v Domově působím od srpna letoš-
ního roku na pozici sociální pracovnice. ního roku na pozici sociální pracovnice. 
S mnohými z Vás jsem se již měla možnost S mnohými z Vás jsem se již měla možnost 
setkat a s některými mne setkání teprve setkat a s některými mne setkání teprve 
čeká.čeká.

Mám vystudované dva obory, a to sociál-Mám vystudované dva obory, a to sociál-
ní antropologii na Univerzitě Pardubice ní antropologii na Univerzitě Pardubice 
a obor sociální práce na Vyšší odborné a obor sociální práce na Vyšší odborné 
škole sociálně právní zde v Praze. V oblasti škole sociálně právní zde v Praze. V oblasti 
sociálních služeb se pohybuji od dob stu-sociálních služeb se pohybuji od dob stu-
dií a kontinuálně posledních 5 let. Během dií a kontinuálně posledních 5 let. Během 
studia jsem v rámci školních praxí praco-studia jsem v rámci školních praxí praco-
vala v různých organizacích, např. v azylo-vala v různých organizacích, např. v azylo-
vém domě pro matky s dětmi, domově pro vém domě pro matky s dětmi, domově pro 
zrakově postižené, zdravotně-sociálním zrakově postižené, zdravotně-sociálním 
oddělení Fakultní nemocnice Královské oddělení Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady či na odboru sociálních služeb Vinohrady či na odboru sociálních služeb 
MPSV. Necelé 4 roky jsem pracovala jako MPSV. Necelé 4 roky jsem pracovala jako 
terénní osobní asistentka pro osoby, které terénní osobní asistentka pro osoby, které 
potřebovaly pomoc a péči ve svém domá-potřebovaly pomoc a péči ve svém domá-
cím prostředí. Přicházím k Vám z organi-cím prostředí. Přicházím k Vám z organi-
zace, která se zaměřovala na vzdělávání zace, která se zaměřovala na vzdělávání 
a změnu pečovatelských služeb, kde jsem a změnu pečovatelských služeb, kde jsem 
přes rok a půl pracovala jako projektová přes rok a půl pracovala jako projektová 
koordinátorka.koordinátorka.

Narodila jsem se v Havlíčkově Brodě Narodila jsem se v Havlíčkově Brodě 
a na Vysočině jsem prožila celé své dět-a na Vysočině jsem prožila celé své dět-
ství a dodnes se tam ráda vracím. Mojí ství a dodnes se tam ráda vracím. Mojí 
zálibou je čtení knih, zejména detektiv-zálibou je čtení knih, zejména detektiv-
ních a historických. Každý rok si užívám ních a historických. Každý rok si užívám 
období, kdy se po zimě opět probou-období, kdy se po zimě opět probou-
zí krajina a vše začne pomalu rozkvétat zí krajina a vše začne pomalu rozkvétat 
a příroda nám znovu ukáže i své pestré a příroda nám znovu ukáže i své pestré 
barvy.barvy.

Těším se na nadcházející spolupráci v DS Těším se na nadcházející spolupráci v DS 
a rovněž na setkání s Vámi.a rovněž na setkání s Vámi.

Bc. Lenka Antlová, DiS.Bc. Lenka Antlová, DiS.

Úvodník

Vážení a milí obyvatelé našeho Domova, 
vážené kolegyně a kolegové,

LENKA ANTLOVÁ
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
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Hodně zdraví, neboť je vzácné.

Hodně štěstí, neboť je krásné.

Hodně lásky, neboť je jí málo.

Hodně všeho, co by za to stálo.

Vítáme nové obyvatele

Rozloučili jsme se Ukončení pobytu

1. 11.     Miroslav Fokt  1. 11.     Miroslav Fokt  
3. 11.     Marie Palečková  3. 11.     Marie Palečková  
3. 11.     Václav Vodešil  3. 11.     Václav Vodešil  
4. 11.     Magdalena Kalendová  4. 11.     Magdalena Kalendová  
6. 11.     Květoslava Srkalová  6. 11.     Květoslava Srkalová  
9. 11.     Bohumil Vlasák  9. 11.     Bohumil Vlasák  
11. 11.   Olga Ježková  11. 11.   Olga Ježková  
11. 11.   Alena Klímová  11. 11.   Alena Klímová  
11. 11.   Danuše Mohaplová  11. 11.   Danuše Mohaplová  
13. 11.   Ladislav Téra  13. 11.   Ladislav Téra  
17. 11.   Zdeněk Tichý  17. 11.   Zdeněk Tichý  
18. 11.   Václava Stránská  18. 11.   Václava Stránská  
21. 11.   Ing. Jaroslav Kopal  21. 11.   Ing. Jaroslav Kopal  
22. 11.   Emilia Preusová22. 11.   Emilia Preusová

24. 11.    Miroslava Friedlová 24. 11.    Miroslava Friedlová 
24. 11.    Vlasta Nosková 24. 11.    Vlasta Nosková 
24. 11.    René Svobodová 24. 11.    René Svobodová 
25. 11.    Ludmila Jelínková 25. 11.    Ludmila Jelínková 
26. 11.    Marie Boháčová 26. 11.    Marie Boháčová 
27. 11.    Maria Mališková27. 11.    Maria Mališková

Mgr. Jitka Beck Mgr. Jitka Beck 
Slavomíra MaškováSlavomíra Mašková
Eva PokornáEva Pokorná
Růžena KriegelsteinováRůžena Kriegelsteinová
PhMr. Karla KostkováPhMr. Karla Kostková
Jiřina BurdováJiřina Burdová
Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc.  Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc.  

Naděžda KaňkovskáNaděžda Kaňkovská
Marie LuhováMarie Luhová

Jaroslava HertlováJaroslava Hertlová
Eva RankováEva Ranková
Milena NouzováMilena Nouzová
Nina MatějíčkováNina Matějíčková

Miroslav JandaMiroslav Janda
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V sociálním podniku a květinové dílně V sociálním podniku a květinové dílně 
Aranžérie vážou kytičky pro seniorky Aranžérie vážou kytičky pro seniorky 
a seniory z domovů a sociálních služeb. a seniory z domovů a sociálních služeb. 
Díky akci na portále Slevomat dostal Díky akci na portále Slevomat dostal 
každý obyvatel Domova ke Dni seniorů každý obyvatel Domova ke Dni seniorů 
květinu. Dílna Aranžérie nás dlouhodo-květinu. Dílna Aranžérie nás dlouhodo-
bě podporuje tím, že věnuje každému bě podporuje tím, že věnuje každému 
oslavenci narozeninovou kytici.oslavenci narozeninovou kytici.

Kytka pro babi a dědu od
floristů s epilepsií

Den otevřených dveří byl 
úspěšný

4. října jsme otevřeli dveře pro veřej-4. října jsme otevřeli dveře pro veřej-
nost a příjemně nás překvapil počet nost a příjemně nás překvapil počet 
návštěvníků z řad zájemců o ubyto-návštěvníků z řad zájemců o ubyto-
vání, rodinných příslušníků, odborní-vání, rodinných příslušníků, odborní-
ků nebo žáků škol. ků nebo žáků škol. 

Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky pro obyvatele Hledáme dobrovolníky pro obyvatele 
našeho Domova. Přijďte jim zpříjem-našeho Domova. Přijďte jim zpříjem-
nit odpoledne a třeba si společně číst, nit odpoledne a třeba si společně číst, 
zahrát si šachy, projít se po zahradě či zahrát si šachy, projít se po zahradě či 
zajít na kávu.zajít na kávu.

Zájemci pište na e-mailZájemci pište na e-mail
pavla.masopustova@seniordomov.czpavla.masopustova@seniordomov.cz..



AKCE

11. 11.
9:30

bohoslužba
Římskokatolická církev
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10. 11.
14:00–15:00

Dechovky a písně
Karla Hašlera

15. 11.
15:00

čtení z bible
Církev československá husitská

18. 11.
9:30

bohoslužba
Římskokatolická církev

22. 11.
9:30

bohoslužba
Římskokatolická církev

29. 11.
15:00

čtení z bible
Církev československá husitská



TOULKY PRAHOU
III. ČÁST
Vyšehrad II.
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Autorka: Eva Frantálová

Dnes budeme znovu pokračovat v další vy-
cházce na Vyšehrad. Je to místo neobvyklé  
a nelze ho jednoduše popsat.

Procházku začneme na stanici metra Vyše-
hrad a vydáme se na západ, podél bývalého  
paláce kultury, až dojdeme k první bráně 
zvané Šipka, kde je prodejna suvenýrů. Pů-
jdeme dál a mineme příjemnou zahradní 
restauraci. Můžeme se zde občerstvit a pak 
pokračovat dál až k budovám Jedličkova 
ústavu. Ústav založil v r. 1913 známý chirurg 
prof. MUDr. Rudolf Jedlička jako zdravotní 
a vzdělávací zařízení pro hendikepované 
děti. Věnují se zde dětem od předškolního 
věku až do dospělosti. Dostane se jim zde 
vzdělání i střední a mohou se zde vyučit 
i přiměřenému řemeslu. Pobyt mají i s uby-
továním a po dosažení zletilosti se ústav 
snaží získat pro ty schopnější tzv. startovací 
byty.



„Moudré je říct si každého dne:

Kéž si uchovám lásku k životu.“
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Jan Neruda

Půjdeme-li dál ke konci Štulcových 
a Karlachových sadů, narazíme zde na 
poslední zdejší budovy. Je to děkanství, 
proboštví, fara a luxusní restaurace. 
V budově proboštví byla nově zrekon-
struována obřadní síň, kterou obvod 
Prahy 2 používá k uzavírání sňatků. 
Předpokoj má arkýř s překrásnou vitrá-
ží (druhý je jen na Karlově univerzitě).

Tak jsme došli ke kostelu sv. Petra a Pav-
la a také k hřbitovní zdi. Vedle kostela 
je třetí vchod na hřbitov. Zde je zatím 
pohřbeno 500 význačných osobnos-
tí našeho státu z různých oborů, např. 
spisovatelé a básníci, hudební sklada-
telé, malíři, vědci, techničtí odborníci, 
sportovci a politici. O další hrobová 
místa je enormní zájem. Mimo Slavín 
jsou zde například pohřbeni:

SPISOVATELÉ
• Karel a Josef Čapkovi
• Olga Scheinpflugová
• Jan Neruda
• Božena Němcová
• Karel Hynek Mácha

HUDEBNÍ SKLADATELÉ
• Bedřich Smetana
• Antonín Dvořák
• Petr Eben

MALÍŘI
• Mikoláš Aleš
• Karel Purkyně
• Karel Svolinský

VĚDCI
• Jaroslav Heyrovský
(Nobelova cena za polarografii)
• J. E. Purkyně
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HERCI
• Vlasta Burian
• Nataša Golová (Hodáčová)
• Marcela Sedláčková

POLITICI A OSOBNOSTI VEŘEJNÉHO 
ŽIVOTA
• Stanislav Gross
• Otakar Motejl
• A. B. Svojsík (skauting)

SPORTOVCI
• Josef Bican (fotbal)
• Alfréd Nikodém (zimní plavání)
• Hana Mašková (krasobruslení)

Tito zemřelí jsou pohřbeni na hřbitově 
v hrobech a hrobkách.

Zvláštní část budeme věnovat hrobce 
nejslavnější, a to je Slavín. Koncem 19. 
století vznikla myšlenka založit pante-
on, jako místo posledního společného 
odpočinku vynikajících českých osob-
ností.

Iniciátory byli vyšehradský probošt Mi-
kuláš Karlach a smíchovský starosta 
Petr Matěj Fischer, který také stavbu 
financoval a posléze ji věnoval do uží-
vání spolku Svatobor. Projekt na hrob-
ku vypracoval architekt Antonín Wiehl. 
Byla zbudována v letech 1889–1893. 
Tento architekt vyprojektoval také 
Wiehlův dům na rohu Václavského ná-
městí a Vodičkovy ulice.

Sochařskou výzdobu na Slavíně pro-
vedl sochař Josef Mauder. Do hrobky 
však pronikala vlhkost a Antonín Wiehl 
vypracoval projekt oprav, ale ty provedl 
až Josef Fanta (Hlavní nádraží), finanč-
ní prostředky byly zajištěny.

Na Slavíně bylo pohřbívání zaháje-
no v r. 1901 a první byl Julius Zeyer. 
V r. 1996 zde byl znovu pohřben Oskar 
Nedbal, posledním dirigent Rafael 
Kubelík. Bylo zde pohřbeno celkem 
55 osobností. V hrobce zůstalo ještě 
místo pro 8 uren, ale spolek Svatobor  



9

už neměl v úmyslu sem dále pohřbívat.

V roce 2011 byla v rámci oslav Vyšehrad-
ského adventu po necelých 65 letech 
krypta otevřena pro veřejnost. Do krypty 
mají totiž povolen přístup jen pozůstalí.

Na všech náhrobcích jsou uvedena jen 
životopisná data, pouze Jaroslav Vrch-
lický si přál mít na desce pár svých ver-
šů.

Pod sarkofágem je vytesáno motto Sla-
vína podle Fischerovy darovací listiny: 
„Ač zemřeli, ještě mluví.“

Tak s těmito slovy se loučíme s Vyšehra-
dem a snad se zase sejdeme při jiném 
putování.

Děkuji za vaši pozornost a také velký 
dík Šárce Kloudové, která mi pomáha-
la a sháněla důležitá fakta, která jsem 
v článku používala.

Vaše Eva Frantálová

Zdroj fotografií: Pixabay



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
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ZNOJMO

Autorka: Klára Vohrnová

město s přívlastkem

Na levém břehu řeky 
Dyje, 65 km jihozápad-
ně od Brna, se rozpro-
stírá druhé největší 
město Jihomoravské-
ho kraje Znojmo. Je 
známé nejen svým 
krásným historickým 
centrem, památkami 
nebo panoramatem, 
ale také díky svým ví-
nům a umu zdejších 
vinařů. Ne nadarmo se 
tak Znojmu přezdívá 
„město s přívlastkem“.

Od 8. století našeho letopočtu se na skalním ostrohu 
naproti dnešního centra města a hradu rozkládalo 
rozsáhlé velkomoravské hradiště (nynější část města 
Hradiště), které střežilo brod přes řeku Dyji vzdálený 
asi 900 m, kudy procházela obchodní cesta z Čech 
přes západní Moravu do Podunají. Staromoravské 
Znojmo (Hradiště) bylo někdy v polovině 10. století 
poničeno Maďary, život zde byl ale záhy již na přelo-
mu prvního a druhého tisíciletí obnoven. Zdánlivá 
první písemná zmínka o Znojmě se nachází v listině 
datované do roku 1048, která však byla padělkem. 
V letech 1222–1226 bylo Znojmo Přemyslem Otaka-
rem I. povýšeno na královské město, první svého dru-
hu na jižní Moravě, a opevněno silnými hradbami, 
které se z velké části dochovaly dodnes. Pruská in-
vaze v roce 1742 naplno ukázala, že Znojmo již není 

Trocha historie
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schopno obstát jako pevnost. 
Hradby se staly nepotřebnými 
a již za napoleonských válek za-
čala jejich částečná demolice. 
V 19. století se město plně ote-
vřelo do svého předpolí: byly 
zakládány velkorysé plochy ve-
řejných parků a zahrad, vznikla 
říční plovárna, objevily se první 
malé továrny a cihelny. Dnes se 
Znojmo skládá z několika his-
torických částí a připojených, 
dříve samostatných obcí.

Znojmo je plné historických staveb. Doslova 
na každém rohu na nějakou narazíte. Domi-
nantou města je římskokatolický kostel sv. Mi-
kuláše, který byl dostavěný v 16. století. Další 
důležitou památkou je rotunda sv. Kateřiny, 
stojící v areálu přemyslovského hradu.

Co musíte vidět ve Znojmě?

• Kostel sv. Alžběty – gotický z r. 1470
• Znojemské podzemí – největší systém
podzemních chodeb a sklepů v ČR
• Znojemský hrad – přestavěný na zámek 
• Loucký klášter – premonstrátský klášter 
založený roku 1190 Konrádem Otou
• Radniční věž – nejvýznamnější gotická 
stavba v ČR
• Střelniční věž – obrana města v období
kolem husitských válek

Památky

kostel sv. Mikuláše

rotunda sv. Kateřiny



Do přírody pár kroků
Znojmo je jedinečné nejen množstvím 
historických památek, ale také příro-
dou, která celé město obklopuje.

Největším skvostem je zajisté Národní 
park Podyjí, který je jediným morav-
ským národním parkem. S rozlohou 
63 km² je sice nejmenším NP v Česku, ale 
tomu na kráse neupírá. Park se rozkládá 
podél řeky Dyje protékající 40 km dlou-
hým, hlubokým meandrovitým údolím 
mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

Hned pod městem se rozprostírá Grá-
nické údolí, domov mloka skvrnitého. 
Jedná se o lesopark s bohatou sítí pěšin, 
vyhlídkových míst a kamenných zídek.

Často navštěvovaným místem je vyhlíd-
ka Sealsfieldův kámen, která se nachá-
zí v lesích nad Trauznickým údolím. Jed-
no z nejkrásnějších vyhlídkových míst 
učarovalo na začátku 19. století rodáka 
z nedalekých Popic, světově proslulého 
spisovatele Charlese Sealsfielda, který 
zde rád sedával a meditoval. Z monu-
mentální skalní stěny máte nezapome-
nutelný výhled na Dyji.

Město s přívlastkem
Znojemsko je známé svou bohatou vi-
nařskou tradicí. Pěstují se zde kvalitní 
bílé odrůdy, které se řadí mezi nejlepší 
světová bílá vína. Daří se jim zde díky 
ideálním přírodním a klimatickým pod-
mínkám. Znojmo má svoji vinici hned 
pod kostelem sv. Mikuláše – Rajská vi-
nice.

Přímo v centru se pořádají různé degu-
stace a vinařské akce.

Znojmo mě naprosto dostalo. Je zde 
vše, co k životu potřebuju – město, pří-
roda, teplo a víno.
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Na fotografii vidíte oxigenoterapii, 
která se provádí pomocí kyslíku. 
Terapie probíhá podáváním kyslí-
ku nebo jeho inhalací. Pomáhá ne-
mocným s plicními i mimoplicní-
mi chorobami. Účelem je zlepšení 
kvality života. Léčba snižuje potřebu 
hospitalizace a pomáhá prodloužit 
dobu života. 

NP Podyjí

Sealsfieldův kámen

vinice

výhled na řeku Dyji

Loucký klášter

Autorka fotografií: Klára Vohrnová



FOTOGALERIE
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Vyrábění a tvoření, k tomu 
na čerstvém vzduchu, to 
nám vždy zpříjemní odpo-
ledne. Strávíme společný 
čas, máme prostor si po-
povídat a výrobky nám pak 
zkrášlí pokoje.

Na konci září jsme jeli navštívit své přá-
tele do Domova pro seniory na Hájích. 
Pozvali nás na slavnostní otevření pe-
tanqového hřiště a hned jsme ho spo-
lečně při kávě a koláči otestovali. Vítězi 
byli samozřejmě všichni a všichni si také 
společně strávené odpoledne užili.

Září přálo sportům, a tak jsme se zúčastni-
li sportovních her, které pořádala společnost 
Jihoměstská sociální a.s. Soutěžilo se ve čty-
řech disciplínách a účast byla veliká. Avšak 
i přesto jsme si odvezli tři medaile!

Jednu zlatou získal Stanislav Šrytr za hod na 
cíl, druhou stříbrnou získal  František Švehlák 
za střelbu na branku a poslední  bronzovou 
získala Anna Pulpitová za driblování s mí-
čem. Všem zúčastněným patří velké uznání 
a našim klientům samozřejmě gratulujeme!
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Náš oblíbený diskusní pořad Křeslo pro 
hosta tentokrát navštívil Václav Vydra. 
Společně se svým psím doprovodem 
naplnili náš Domov úsměvy a dobrou 
náladou. My jsme mu na oplátku daro-
vali vyrobenou keramickou kachli s vy-
obrazením jeho vlastního koně. Zdálo 
se, že jej dárek velmi potěšil. Ještě jed-
nou děkujeme za perfektní odpoledne!

Přijeli nám udělat radost canisterapeu-
tičtí psi. Jejich přítomnost rozveselila ce-
lou halu s kavárnou.

Naše krásná podzimní zahrada

Zahrada vybízí k procházkám, příjem-
ným setkáním, stále ještě nabízí mož-
nost posedět na lavičce, popovídat 
s rodinou, přáteli nebo si přečíst knihu.



16

FOTOGALERIE

Legendární herec Petr Kostka se v našem Křesle pro hosta, kam ho pozvala Slávka 
Slivoňová, pěkně rozpovídal. A protože odmítl mikrofon, nesl se jeho hlas sálem 
jako v Národním divadle. Mimo jiné zavzpomínal i na natáčení filmu Vyšší princip, 
ve kterém hrál jednoho ze studentů. Tento podle mnohých kritiků majstrštyk reží-
roval Jiří Krejčík, který i v tomto případě přistupoval k natáčení se svou pověstnou 
důsledností a poctivostí. Aby závěrečný obraz filmu, ve kterém se studenti dozvědí, 
že jejich spolužáci byli zastřeleni, působil co nejsilněji, přichystal si pro herce pře-
kvapení, které tajil do poslední chvíle.

Petr Kostka vylíčil, jak natáčení onoho finále probíhalo. Ještě než se rozjela kame-
ra po třídě, aby zabrala tváře otřesených studentů, zredukoval Jiří Krejčík počet 
lidí „na place“ a hercům vysvětlil, že nechce, aby plakali. Těsně před klapkou pak 
nechal rozeznít z reproduktorů českou hymnu. Po slavné replice Františka Smolíka 
o tom, že vražda na tyranu není zločin, zněl třídou zpěv: „Kde domov můj, kde do-
mov můj.“ Herci na takový emoční zásah nebyli připraveni, a tak měli dost co dělat, 
aby se drželi režisérova přání a nepropukli v pláč. Nehráli, ale potýkali se se svými 
skutečnými emocemi. A přesně o to Jiřímu Krejčíkovi šlo. I proto Vyšší princip patří 
do zlatého fondu československé kinematografie.

Na toto Křeslo pro hosta budeme dlouho vzpomínat! Děkujeme!

Autor: Jiří Růžička
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Jaromír Hanzlík, ikona českého fil-
mu a divadla, přijala naše pozvání 
do pořadu Křeslo pro hosta. Velmi 
zajímavé a krásné setkání, za které 
ze srdce všichni děkujeme.

Podzimní tvoření na domově A. 
Společně strávený čas, rozvíjení 
fantazie a procvičení jemné mo-
toriky.

V Domově jsme měli opět trochu netradiční 
návštěvu, která vyvolala u zúčastněných velké 
ohlasy. Přijela k nám totiž chovatelka zvířat ze 
ZOO Zájezd a přivezla nám ukázat nejen velkou 
a 11kg vážící želvu Žofku, ale také tři veselé 
surikaty. Ty se rozeběhly divadelním sálem do 
všech stran a zvědavě zkoumaly vše, na co na-
razily. Postaraly se nám tak o mnoho úsměvů 
na tvářích.



Dáme si slib,
že najdem hřib.

Když najdu hřib,
hned je mi líp.
Primátor Hřib
dal Praze slib.

Pasák našel masák,
vzal si na něj hasák.

Bedla mě svedla,
až jsem si sedla.

Tak jsem ji zvedla,
k večeři snědla.

Guláš místo z kližky
uvaříme z lišky.

Dáme hodně jíšky,
přidáme dvě šišky,

hodíme do dížky
a pochutnaj si myšky.
Snědl jsem pýchavku
a teď mám škytavku.

Dobře ten košíček drž,
vždyť je v něm babka a smrž.

Pěkný žlutý klouzek
našel doktor Bouzek.

Není kozák
jako kozák.

 
klienti Domova
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Chv i l ka  po e z i e
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Při aktivitě řečové dovednosti jsme pracovali se slovem „volební“.

Některé země mají volební tradici, v naší republice máme volební systém, volební 
zákon a volební vyhlášky. Občan starší osmnácti let má volební hlas a může tak 
uplatnit své volební právo.

Od léta můžeme sledovat volební kampaně, při kterých volební lídři jednotlivých 
stran představují své volební programy. Všude možně visí volební plakáty, probíha-
jí volební debaty a volební agitace. Na mnoha se podává volební guláš.

Různé agentury provádějí volební průzkumy a zjišťují naše volební preference.
Ve volební den vezmu svůj volební lístek, najdu svůj volební okrsek a vstoupím do 
volební místnosti. Ukážu občanský průkaz volební komisi, dostanu volební obálku, 
jdu za volební plentu a vhozením do volební urny splním svou občanskou povin-
nost.

Po příchodu domů si v televizi pustím volební studio. Hovoří se v něm o volební 
účasti, postupně se dozvím i volební výsledky, čili kdo dosáhl na volební vítězství 
a pro koho je to letos volební debakl. Dobře, že se nekonal nějaký volební skandál.

VOLEBNÍ MUMRAJ
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