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Jmenuji se Sandra Hro-
mádková a  pracuji zde 
v  Domově pro seniory 
Chodov jako kmenová so- 
ciální pracovnice pro urči-
tá oddělení v jednotlivých 
domovech. Narodila jsem 
se v Litoměřicích na seve-

ru Čech, kde jsem studovala střední hotelovou 
školu. Poblíž Litoměřic leží malé městečko Úštěk, 
kde jsem žila přes 20 let a vyrůstala tam se svými 
rodiči, bratrem a babičkou. Po střední škole jsem 
šla na vysokou školu do Ústí nad Labem, kde jsem 
studovala obor sociální práce a sociální politika, 
a také je to město, kde jsem necelé dva roky by-
dlela. Po skončení vysoké školy jsem si našla za-
městnání tady v Praze, kam jsem se před dvěma 
měsíci přistěhovala se svým přítelem a  dvěma 
kočkami. Mezi mé záliby patří především sport 
a cestování. Od malička se ráda věnuji zvířatům, 
a to především těm kočičím.

Bc. Sandra Hromádková
kmenová sociální pracovnice pro patra A1, B1

Jmenuji se Ondřej Vachtl a  před téměř 40 lety jsem se narodil v  Rakovní-
ku. Od té doby proteklo v  řece Sázavě, v  jejíž blízkosti již několik let bydlím se 
svou manželkou a  dvěma dětmi, dcerkou Andělkou Františkou a  synem Ši-
monem Vladimírem, mnoho vody. V  oblasti sociálních služeb pracuji praktic-
ky celý svůj profesní život, začínal jsem jako pracovník v  sociálních službách 
v  dnešním Ústavu sociálních služeb v  Tloskově, kde jsem měl na starosti sku-
pinku lidí s  mentálním postižením. Od nich jsem se přesunul do Prahy k  lidem 
s  obdobnou problematikou, pracoval jsem v  Modrém klíči a  v  Diakonii ČCE 
– středisku Zvonek. Odtud jsem se vydal vyzkoušet si trochu jinou práci, a  to 

v terapeutické komunitě  s  lidmi s potížemi se závislostmi, kde jsem působil jako terapeut.  Po ně-
jaké době v  komunitě jsem se opět rozhodl pro změnu a  tentokrát jsem odešel pracovat se se- 
niory, nejprve do Domova pro seniory v Ďáblicích a nyní jsem od září letošního roku ve zdejším do-
mově pro seniory, kde působím jako aktivizační pracovník – vedu tréninky paměti, kondiční cvičení  
a starám se o aktivizaci na Domově A2 a A3. Mou zálibou jsou především mé děti, rád čtu, moc mě baví 
vše kolem hudby, zajímám se o technické novinky, automobily a motocykly. Také rád vařím.

Ondřej Vachtl
aktivizační pracovník

Dobrý den,  vážení a milí,

dovolte mi, abych se Vám 
po 3 letech opět připomně-
la. Před 3 lety jsem pracova-
la jako aktivizační pracovni-
ce, hlavně tedy pro domov 
D, pak jsem nastoupila na 

mateřskou, kdy se mi narodil syn David, a násle-
dovala rodičovská dovolená, během které jsem 
dostudovala VŠ – sociálního zaměření.

Letos v září syn již nastoupil do školky a já se vrá-
tila zpět do pracovního procesu, tentokrát již jako 
kmenová sociální pracovnice pro domov D, ale 
také částečně jako aktivizační pracovnice. 

Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

Bc. Denisa Sigmundová
kmenová sociální /aktivizační pracovnice pro 

domov D
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V LISTOPADU SE BUDE KONAT 
27. 11. 2018 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY LISTOPAD

1. 11. Fokt Miroslav
3. 11. Palečková Marie
3. 11. Vodešil Václav
4. 11. Dvořáková Jiřina
6. 11. Jelínek Karel
6. 11. Srkalová Květoslava
8. 11. Čáková Stanislava
9. 11. Vlasák Bohumil
11. 11. Mohaplová Danuše
11. 11. Zelingrová Milada
13. 11. Opatrná Vlasta
18. 11. Stránská Václava
22. 11. Preusová Emilie
26. 11. Tomášková Marie

Černíková Jaroslava
Ing. Kunst Petr, CSc.

Marková Eva
Wicková Dagmar

MUDr. Rothová Naděžda
Fokt Miroslav

Kropáček František
Bucifalová Ludmila

Vrbová Daniela
Kmentová Alena



4

Z NAŠEHO DOMOVA

KLUB NESLYŠÍCÍCH
V Domově se jednou za měsíc koná klub 
neslyšících Modrobílé ucho, který pro 
naše neslyšící klienty pořádá Tichý dům 
neslyšících, z. s.

NAPSALI O NÁS VE FRANCII
V rámci konference „Má dlouhodobá péče v Ev-
ropě budoucnost?“ pořádané v Praze Evropskou 
asociací domovů a služeb pro seniory k nám za-
vítala francouzská delegace a pořídila fotografie 
a  napsala pár slov o  našem Domově do svého 
francouzského zpravodaje Flash INF.JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Pamatujete na loňský projekt Českého 
rozhlasu Ježíškova vnoučata? Letos pro-
jekt startuje znovu. Opět si senioři mů-
žou napsat svá tajná přání a  obyvatelé 
ČR jim je budou plnit. Před měsícem nám 
zavolala produkční tohoto projektu, že 
shání tváře, které budou spojené s  pro-
pagací. A  castingem prošla jedna naše 
obyvatelka. Na konci října se u nás natá-
čela propagační upoutávka, na kterou se 
brzo můžete těšit!

HLEDÁME VEDOUCÍ
EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Hledáme nového pracovníka na pozici vedoucí 
ekonomického úseku. Pomozte nám jej prosím 
najít tím, že se zeptáte svých blízkých a  zná-
mých. Bližší informace o  pozici zájemci najdou 
na našich webových stránkách.

KNIHA 222 A 2 PŘÍBĚHY
20. STOLETÍ
Připravovaná kniha, která obsahuje vaše 
životní příběhy, fotografie, dobové před-
měty, je na internetu a příspěvkem mů-
žete podpořit její vydání v  kampani na 
webu HITHIT. 15. 12. ji v  rámci MEMO-
festivalu slavnostně pokřtí patron Tomáš 
Töpfer a patrono DS Otakar Brousek ml.

VAŠE PŘÍBĚHY V ČASOPISE KLÍČ
V časopise Klíč, kterou vydává MČ Praha 11, byly 
otištěny rozhovory s některými našimi obyvateli. 

REKONSTRUKCE
Rekonstrukce vestibulu probíhá podle plánu 
a práce jde dělníkům od ruky. Od 22. 10. se přida-
la i výměna rozbitého výtahu na domově D. Pro 
odchod z  DS zazvoňte na pracovníky recepce, 
kteří vám pomůžou s  rampou. Nebo se můžete 
do domova D dostat přes zahradu.
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PRACOVNÍCI V DOMOVĚ
Dostala se ke mně informace, že občas netušíte, co si pod některými pozicemi v na-
šem Domově představit. Proto jsem vám zde vypsala pár funkcí a  co vlastně mají 
v našem DS na starosti. Pokud byste chtěli znát význam i dalších funkcí, napište mi.

PR A FUNDRAISER
Jedná se o Public Relations (PR), což v překladu znamená vztah s veřejností, a Fundraising, v překladu 
shromažďování zdrojů, získání finančních či jiných prostředků na prospěšnou činnost organizace. Naše 
organizace je příspěvková, tedy se jedná o finance, které potřebujeme na pořádáné akce a projekty.

A co přesně dělá PR a fundraiser v našem DS? Hlavní činností je zvedání povědomí o DS u veřejnosti – vy-
tváří pozvánky a zve na kulturní program, píše tiskové zprávy před a po akci, pořizuje fotografie a videa 
z významných akcí, spravuje webové stránky, sociální sítě (Facebook, YouTube, Instagram). Dále se stará 
o propagací projektů, které DS vytváří, teď je to například připravovaná kniha 222 a 2 příběhy 20. století 
a MEMOfestival. Také má v našem DS na starosti projekt Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata. A další 
činnosti spojené se vztahy s veřejností.

Jako fundraiser shání například finanční prostředky zejména na Donovalskou zahradní slavnost nebo spo-
lečně s projektovým manažerem sepisují grant MČ Praha 11.

Tuto pozici společně s  funkcí koordinátora dobrovolnictví (individuální i  firemní) a  šéfredaktora tohoto 
časopisu zastupuji aktuálně já, Klára Vohrnová.

METODIK SOCIÁLNÍ PÉČE
Metodik sociální péče je člověk, který především pracuje s pracovníky. Sepisuje pravidla procesů, které 
v dané organizaci (v našem případě v Domově) probíhají. Tato skutečnost vychází z legislativy, a to přede-
vším ze zákonu o sociálních službách – jedná se o tzv. Standardy kvality sociální služby (SQSS). Sepsaná 
pravidla jsou také užitečná pro nově příchozí pracovníky, aby se zorientovali v dané organizaci.

Metodik tedy sleduje práci pracovníků, konzultuje s nimi dané procesy, konfrontuje je s platnou legislati-
vou a následně sepisuje. Metodik je podporou pro pracovníky ve smyslu ulehčování nastavených procesů 
práce. Někdy tato skutečnost nemusí být vidět, což způsobují zákonné normy, kdy určité procesy (např. tzv. 
papírování) nelze zjednodušit. Metodik funguje pro pracovníky také v určité roli kontrolora, ne ovšem v ne-
gativním smyslu – je tu neustále pro ně a v rámci kontroly se snaží pochopit, proč určitý proces nefunguje, 
a popř. jej změnit nebo pracovníkům pomoci se daný proces naučit.

MANAŽER KVALITY PÉČE
Manažer kvality péče má v našem Domově na starosti zavádění postupů práce a koordinaci pracovníků 
přímé péče – zdravotních sester, pracovníků v  sociálních službách (pečovatelů), pracovníků úseku ART  
a sociálního úseku dle nastavených předpisů a směrnic. Dále zajišťuje komunikaci s pojišťovnami, ambu-
lancí a s odbornými lékaři k nám docházející. Dále objednává zdravotnický materiál a inkontinentní po-
můcky. Jeho přímými podřízenými jsou vedoucí jednotlivých domovů a ambulance.

Tuto pozici zastupuje Bc. Štěpánka Foučková.
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KULTURNÍ PROGRAM

22. 11. 2018 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Den poezie – Velvet poetry / poezie po sametu

27. 11. 2018 / 14:00
hala

Oslava narozenin

29. 11. 2018 / 17:00
atrium

Rozsvěcení vánoční stromečku

13. 12. 2018 / 14:00
domov A

Vánoční večírek pro klienty domova A

14. 12. 2018 / 14:00
domov D

Vánoční večírek pro klienty domova D

17. 12. 2018
Vánoční večírek pro klienty domova B

13:30 patro B1
14:00 patro B2
14:45 patro B3

listopad / prosinec

PROGRAM V KAPLI

Bohoslužba (Římskokatolická církev)
každý čtvrtek v 9:30

Čtení z bible (Církev československá husitská)  
každé druhé úterý ve 14:00
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NABÍDKA KNIHOVNY
(připravila Milena Holá, správkyně knihovny)

Kalné vody 
Patricia Cornwell

Násilná smrt novináře ve střežené loděni-
ci, kam americké námořnictvo odkládá vy-
sloužilé lodě, otevírá závažný případ celo-
světového významu, na jehož vyřešení se 
významnou měrou podílí Kay Scarpetto-
vá, poradkyně FBI pro soudní patologii. Se 
svými nejbližšími spolupracovníky objeví 
spojitost vraždy novináře s utajovanou akcí 
fanatické sekty, která se snaží získat štěpný 
materiál k výrobě atomových zbraní z odlo-
žených plavidel americké armády. Teroristé 
obsadí jadernou elektrárnu a hrozí katastro-
fou – ve chvíli, kdy všechna opatření selhá-
vají, odvážná lékařka neplánovanou akcí 
obrátí situaci ve prospěch oficiálních složek.

Vezeňkyně 
Malika Oufkír, Michele Fitoussi

Napínavý osud dcery generála Ufkíra a adop-
tivní dcery marockého krále Hasana II.
Vyrůstala v královském paláci, cestovala po 
celém světě, pohybovala se v  nejlepší spo-
lečnosti. Ze dne na den se všechno obrátilo: 
„Můj vlastní otec se pokusil zabít krále. Já, 
moje matka a pět sourozenců jsme tak pro-
žili patnáct dlouhých let ve vězení v poušti. 
Pouze železná vůle a zoufalá touha po svo-
bodě nás držely při životě...“

Náhle sama 
Sheila O‘Flanagan

Romantická společenská komedie s  živými 
a  vtipnými dialogy a  dobře prokreslenými 
postavami. S  hlavní hrdinkou se ocitnete 
v bance: Alix Callaghanová tu patří ke špič-
kovým pracovníkům. Je mladá, energická, 
dravá a všechno jí vychází až do chvíle, kdy ji 
zničehonic opustí její dlouholetý přítel, no-
vinář Paul. Od té doby se Alix začne hroutit 
svět: v  práci dělá chyby, onemocní, na její 
místo se dere někdo jiný, kolegové kují pik-
le... Alix byla nahoře, a teď se ocitla na dně. 
Nic však není ztraceno, pokud se člověk ne-
vzdává. Také naši hrdinku čeká nový vzestup 
kariéry i osobní štěstí. 

Už nejsem vaše dcera 
Karin Jäckel

Teprve smrt milovaného bratra dodala Mo-
nice B. sílu uniknout z  rodinného pekla. Ve 
zdánlivě počestné měšťanské rodině se ode-
hrávalo nepochopitelné drama. Otec a dva 
starší bratři po řadu let Moniku sexuálně zne-
užívali, matka ji prodávala cizím mužům...

Nebe a země 
Marcelle Bernstein

Psychologický román vypráví příběh dvou žen, které v tutéž dobu, každá jinde, projevují 
stejné příznaky fyzického i duševního stavu. Jedna z žen je jeptiškou v misii v Guatemale, 
druhá si odpykává doživotní trest v anglické věznici. Katolický kněz, který se na požádání 
jeptišek, strachujících se o svoji družku, snaží objasnit tuto záhadu, odkrývá neuvěřitelný 
příběh mimosmyslového spojení. 
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Zajímavosti o prezidentovi
Tomáši Garrigue Masarykovi

* 7. 3. 1850 Hodonín 
† 14. 9. 1937 Lány

Masaryka máme zafixovaného jako důstojného, 
po celém světě respektovaného prezidenta, jeho 
začátky však byly skromné. Roku 1850 se jako 

Tomáš Jan Masaryk v Hodoníně narodil kuchařce Terezii 
Masarykové, rozené Kropáčkové, a jejímu o deset let star-
šímu manželovi, slovenskému kočímu Jozefu Masarykovi. 
Masarykova matka uměla lépe německy než česky a jeho 
otec byl negramotný, číst a psát ho naučil až sám TGM.

Svou manželku, dceru amerického podnikate-
le Charlotte Garrigue, poznal během studijního 
pobytu v německém Lipsku, kde bydlel u rodiny 
Göringovy. Do emancipované a  vzdělané Ame-

ričanky se ihned zamiloval, ale byl stydlivý a nedovedl jí 
své city vyjádřit. Odhodlal se až poté, co se málem uto-
pil, když zachraňoval tonoucí bytnou paní Göringovou. 
Krátce potom, co vyznal Charlotte lásku, se pár zasnoubil 
a brzy následovala i svatba.

Masaryk byl nesmírně vzdělaný člověk, který celý 
život zasvětil vlastnímu vzdělávání. Po maturitě 
nastoupil na filosofickou fakultu, kde nejprve zís-
kal doktorát za rigorózní práci o Platónovi. Mno-

hem větší rozruch ale způsobila jeho vědecká práce, na 
základě které se stal docentem. Ta se týkala sociologické-
ho pohledu na sebevraždu. Ač bylo v té době toto téma 
tabu a u většinově věřící populace byla sebevražda pova-
žována za smrtelný hřích a zločin, Masarykův nekonvenč-
ní pohled na věc vzbudil zájem i v zahraničí.

Ještě než se stal Masaryk miláčkem českého ná-
roda, prošel si fází, v níž byl naopak mnoha Čechy 
nenáviděn, a  dokonce označován za vlastizrád-
ce. Tou první byl spor o pravost rukopisů Králo-

védvorského a  Zelenohorského, který bádavý Masaryk 
rozvířil. Tento útok na tehdejší národní klenoty vyvolal 
nevoli i u takových velikánů jako Jana Nerudy nebo Fran-
tiška Palackého. Naposledy se ale smál Masaryk, jehož do-
mněnka, že slavné rukopisy jsou kolosálním podvodem, 
se potvrdila.

Československo Masaryk zakládal ješ-
tě v zahraničí. Stalo se tak Prohlášením 
nezávislosti československého národa 

jeho prozatímní vládou československou ne-
boli Washingtonskou deklarací podepsanou 
vedle Masaryka ještě Milanem Rastislavem 
Štefánikem a Edvardem Benešem. Ta byla vy-
dána dne 18. 10. 1918 v Paříži a Českosloven-
sko vzniklo o 10 dní později. 14. listopadu byl 
pak Tomáš Garrigue Masaryk zvolen jeho prv-
ním prezidentem.

Už během Masarykova životu kolova-
lo mnoho spekulací o  jeho původu. 
Nechtělo se věřit, že téměř geniální 
filozof a politik byl synem negramot-

ného vozky a kuchařky. Rozšířily se proto spe-
kulace, že Masaryk není utajovaným synem 
nikoho jiného než samotného rakouského cí-
saře Františka Josefa I. Ostatně sám Masaryk 
projevoval četné rysy podobné císaři, včetně 
vzhledu a vystupování, a prý měl sloužit i jako 
překlenovací můstek mezi monarchií a repub-
likou. Testy DNA, které by tuto teorii potvrdily, 
však poměrně nedávno zakázala Masarykova 
pravnučka.

Zdroj: https://g.cz/taticek-asaryk-slavi-167-let-10-zaji-
mavosti-ktere-o-prezidentu-osvoboditeli-nevite/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. 
Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“
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100 let republiky
28. 10. 2018

Co nám 100 let přineslo? Pojďme se podívat na zajímavosti týkající se naší republiky.

ZNAČKY
Tesla
Od svého založení v roce 1946 až do roku 1990 fungovala TESLA jako národní podnik – koncern, se sídlem 
v Praze-Strašnicích, který sdružoval desítky jednotlivých národních podniků (a jejich závodů a provozoven) 
v celém Československu pro výrobu malé elektrotechniky, spotřební elektroniky, velkou investiční elektro-
niky pro profesionální a vojenské využití. Největšími odběrateli v té době byly zejména socialistické státy 
v rámci RVHP. Současná TESLA a. s. je tedy pouhým zlomkem původního podniku.

Zetor
Vznikl po 2. světové válce jako součást Zbrojovky Brno. Název Zetor, pozdější značka, jíž tehdy státní pod-
nik začal označovat svoje traktory, vytvořil člen ekonomického oddělení Rostislav Sapák na jaře roku 1946, 
vznikl spojením především Zet (hláskované písmeno „Z“ z názvu Zbrojovky) a koncovky -or ze slova traktor 
(nebo z názvu ZEmědělský trakTOR), i dalších kryptonymů. Zetor je první výrobce na světě, který u traktorů 
vyvinul a zavedl výrobu bezpečnostní kabiny.

Jawa
Jawa je nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů založena byla již roku 1929. 
Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocy-
klů Wanderer. V současnosti se firma oficiálně nazývá Jawa Moto spol. s r.o. a sídlí v Týnci nad Sázavou, jejím 
vlastníkem je podnikatel Jiří Gerle.

Škoda
Firma historicky navazuje na společnost Laurin & Klement, která se v roce 1925 stala součástí strojírenského 
koncernu Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni, od roku 1930 nesla název Akciová společnost 
pro automobilový průmysl (ASAP) a spolu s mateřskou firmou se v období II. světové války stala součástí na-
cistického gigantu Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“. Po válce se v rámci 
totální reorganizace a zestátnění průmyslu osamostatnila pod novým názvem Automobilové závody, národ-
ní podnik (AZNP), a značku Škoda používala pouze pro výrobky. Po pádu centrálně řízeného hospodářství se 
podnik vrátil k historickému názvu, od roku 1990 jako Automobilový koncern ŠKODA a.s. a od roku 1991, po 
privatizaci německým koncernem Volkswagen Group, jako ŠKODA, automobilová a.s. Současný název užívá 
od roku 1997.

Remoska
Remosku vytvořil počátkem padesátých let Oldřich Homuta, který prototyp dále vylepšoval se svými spo-
lupracovníky. První remoska tak nesla označení HUT (Homuta, Uher, Tyburec). Malá Homutova dílna byla 
znárodněna a připojena k podniku místního hospodářství REMOS (= revize, elektro, montáže, opravy, servis). 
První Remosky se začaly sériově vyrábět ve Zdicích, protože zdejší podnik se specializoval na pečicí trouby. 
V roce 1957 byla výroba přenesena do nového závodu v Kostelci nad Černými lesy, kde se všech velikostí Re-
mosky do roku 1991 vyrobilo 2,7 miliónu kusů. Pak zde byla výroba zastavena. Roku 1994 zakoupila ochran-
nou známku Remosky dvojice Blažek, Uličník, kteří založili také nový výrobní závod Remoska s.r.o. Roku 2003 
začal export do Velké Británie a vzápětí na to postupně do desítky dalších zemí. 
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VĚDA
Slovo robot
Slovo robota bylo známo již v 17. století, ve významu otrocká práce podda-
ných. Mírně pozměněné jej poprvé ve významu stroj použil český spisovatel 
Karel Čapek v divadelní hře R.U.R. Slovo mu poradil jeho bratr Josef, když se 
s ním Karel bavil o tom, jak umělou bytost pojmenovat. Původně zamýšlený la-
bor zněl autorovi příliš „papírově“. Josef Čapek podle bratrova svědectví navrhl 
slovo robot „se štětcem v ústech a maloval dál“. Tak vzniklo jedno ze světově 
nejznámějších slov českého původu, všeobecně rozšířené zejména díky pro-
niknutí do angličtiny.

Kontaktní čočky
V letech 1952–1955 v Československu pracovali na vývoji vhodných polymerů 
Otto Wichterle, tehdejší profesor na VŠCHT v Praze, a Drahoslav Lím, jeho nej-
lepší žák a asistent. Dodnes se traduje historka objevu polymeru pro kontaktní 
čočky, jak počátkem roku 1955 Lím nestihl dokončit práci, kterou si pro ten den určil, a svůj syntetizovaný 
produkt nedodělal a pospíchal na vlak domů, do Senohrab. Druhý den ráno zjistil, že směs se přes noc 
změnila v měkkou průhlednou hmotu. Tak vznikl základní materiál pro měkké kontaktní čočky. Pak již ná-
sledoval patent na hydrofilní gel zvaný polyHEMA, který nesl číslo 91918 a datum 23. dubna 1955. V 60. le-
tech následně Wichterle a Lím zavedli techniku výroby kontaktních čoček odstředivým litím. Tento výrobní 
postup výrazně snížil výrobní náklady na kontaktní čočky a umožnil jejich masové rozšíření. 

Polarografie
Polarografie patří mezi elektrochemické analytické metody. Za její objev dostal Čech Jaroslav Heyrovský 
roku 1959 Nobelovu cenu za chemii. V den, kdy se Jaroslav Heyrovský pustil do pokusů s měřením proudu 
procházejícím kapkou rtuti na elektrodě, získala světová chemie vynikající analytickou metodu. Od toho 
momentu bylo poprvé možné zjistit přesné chemické složení jakéhokoliv roztoku s rychlostí a přesností do 
té chvíle nevídanou.

Kaplanova turbína
Kaplan jako první vzal při teoretickém návrhu turbíny v úvahu vazkost vody. V  letech 1910–1912 proto 
navrhl na základě svých úvah nový tvar oběžného kola. První prototyp Kaplanovy turbíny byl vyroben 
brněnskou firmou Ignác Storek v roce 1919. Po zkouškách se ukázalo, že turbína dosahuje vynikající me-
chanické účinnosti až 86 %. Další prototyp byl úspěšně vyzkoušen v  poděbradské elektrárně. Výsledky 
zkoušek vedly v roce 1920 k rozhodnutí použit Kaplanovy turbíny v trvalém provozu v nově budované 
vodní elektrárně na Strži nedaleko Kroměříže. V Ústředním seznamu kulturních památek České republi-
ky je vodní elektrárna na Strži vedena pod číslem 101819. Později, když se Kaplanovým žákům podařilo 
vyřešit i problémy s kavitací, se tato turbína stala nejvýznamnějším typem turbíny užívaným ve velkých 
vodních elektrárnách po celém světě. Začátkem jejího úspěchu byla úspěšná montáž tehdy největší tur-
bíny světa ve švédském Jlla Edet v roce 1925. Kaplanovy turbíny byly velice úspěšným vývozním artiklem 
československého strojírenství. 

Štefan Banič
V roce 1912 byl svědkem leteckého neštěstí. V reakci na toto neštěstí v roce 1913 sestrojil použitelný pa-
dák, tvarem připomínající velký deštník s otvorem uprostřed vrchlíku, který se otevíral soustavou několika 
pružin. Padák měl vyřešen problém tzv. plavání ve vzduchu, neměl šňůry, ale upevňoval se složený pomocí 
popruhů přímo na tělo letce v oblasti hrudníku. Dne 3. června 1914 před zástupci Patentového úřadu le-
tectva USA seskočil ve Washingtonu ze střechy 15patrové budovy. Potom následovaly další seskoky včetně 
seskoku z letadla. 25. srpna 1914 vydal Americký patentový úřad ve Washingtonu patent na Baničův padák 
pod číslem 1 108 484, který potvrzoval jeho autorství „nového a užitečného vylepšení padáku“. Svůj paten-
tovaný vynález nabídl zástupcům letectva a americká armáda ho odkoupila.
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UMĚNÍ
Dušan Samo Jurkovič
Dušan Samo (Samuel) Jurkovič byl výrazným představitelem secesní architektury. 
Vytvořil velice osobitý styl, výrazně ovlivněný lidovou architekturou. Inspiraci hledal 
i u anglického hnutí Arts and Crafts. Byl vnukem Samuela Jurkoviče – zakladatele Spol-
ku gazdovského v  Sobotišti, prvního úvěrového družstva na evropském kontinentu 
a spoluzakladatele Matice slovenské.

Ema Destinová
Emilie Paulina Jindřiška Kittlová, známá pod pseudonymem Ema Destinnová, resp. 
Emmy Destinn, byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osob-
nost. Sopranistka si užila opravdu krušné časy už na začátku své kariéry. Kritizovali teh-
dy její hlas i to, že není žádná prvoplánová krasavice. Rozhodla se vydržet a odměnou 
za to jí hudební svět ležel u nohou. Především ten zahraniční. Ve svých 20 letech byla 
sice odmítnuta v Národním divadle v Praze, kariéru však úspěšně zahájila v témže roce 
v Berlíně. Po deseti letech získala angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, kde zpívala například po 
boku Enrica Carusa.  Debutovala roku 1897 v drážďanské dvorní opeře v roli Santuzzy v opeře Sedlák kava-
lír. Úspěch jejího debutu byl tak obrovský, že byla okamžitě přijata k pětileté spolupráci v berlínské Státní 
opeře.

Alfons Mucha
Na přelomu let 1894 a 1895 se mu naskytla možnost vytvořit plakát k divadelní hře Gismonda se Sarah Bern- 
hardtovou v hlavní roli, který mu téměř přes noc vynesl celosvětový věhlas a díky němuž se jeho jméno 
dostalo do popředí francouzské společnosti. Herečka později s Muchou uzavřela smlouvu o spolupráci na 
dalších šest let a on pro ni a její divadlo vypravoval hry, navrhoval kostýmy a další plakáty. Koncem století 
se Mucha stal významným a průkopnickým secesním umělcem. Navrhoval a zveřejňoval reklamní plakáty, 
bohaté ilustrace a řadu dekorativních panelů, tematicky založených na zobrazování přírody. Vytvořil velké 
množství kreseb, pastelových či akvarelových studií a designových návrhů pro interiéry, užitkové předmě-
ty a šperky. Jeho životním dílem je cyklus velkoformátových pláten Slovanská epopej, na kterém pracoval 
téměř osmnáct let.

Ján Kadár
Ján Kadár byl slovenský filmový scenárista a režisér. V roce 1950 natočil svůj první celovečerní hraný film 
Katka podle scénáře Vratislava Blažka. S Klosem začal spolupracovat poté, co ho vyhodili v Bratislavě a Klos 
se ho zastal v Praze. První film natočili v roce 1952 pod jménem Únos. Nakonec spolu natočili celkem osm 
filmů, největšího úspěchu a ohlasu doznal film Obchod na korze z roku 1965, který získal o rok později 
ocenění Oscar za nejlepší cizojazyčný film.

Gustav Nosek
Narodil se do kulturního prostředí plzeňské řezbářské rodiny Nosků. Od dětství miloval loutkové divadlo. 
Na přání otce Dominika se začal v  roce 1901 učit u  plzeňského řezbáře Brože. Od roku 1919 využívalo 
divadlo Feriálních osad pro svá představení komickou loutku Spejbla, jejím duchovním otcem byl Josef 
Skupa a autorem Gustavův strýc Karel Nosek. Pro tuto populární figurku vytvořil Gustav Nosek postavičku 
aktivního protihráče – Hurvínka –, který byl specifický upevněním očí, mohl je obrátit v sloup. Figurka se 
oficiálně představila divákům přímo při představení 2. května 1926. Za celý svůj život vytvořil Gustav Nosek 
pro loutkové divadlo Josefa Skupy více než 650 nejrůznějších loutek.
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10. ročník Chodovské šipky
Dne 10. 10. 2018 jsme pořádali jubilejní 10. ročník soutěže Chodovská šipka. Patronem tur-
naje se stal předseda České šipkové organizace Jan Přikryl. Soutěžilo 10 družstev z domovů 
pro seniory HMP. Samostatnou kategorii měl i  doprovod. Odměnou nebyla jen výborná 
svíčková, ale také vystoupení zpěváka Richarda Tesaříka.

1. místo DS Heřmanův Městec zámek
2. místo DS Chodov
3. místo DS Heřmanův Městec U Bažantnice
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Koncert Dua du Rêve
12. 10. se u nás konalo hudební vystoupení Duo du Rêve. Flétnistka Jana Jarkovská a klavírista Bohumír 
Stehlík působí společně v duu od roku 2011. Vedle společných koncertů se jako duo účastní též mistrov-
ských kurzů, například Forum International pour Flûte et Piano v Lucembursku, Sandviken Master Classes 
ve Švédsku či Mezinárodní letní akademie ISA v Rakousku. Od roku 2014 pravidelně natáčejí pro Český 
rozhlas. Pro sezónu 2016/17 bylo Duo du Rêve zařazeno na prestižní Listinu mladých umělců Nadace Čes-
ký hudební fond.

Cena Zlatý klíč
V IX. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“ byly pětičlennou odbornou porotou oceněny v kategorii nad 15 
let literární práce seniorů z Domova pro seniory Chodov. Prvním místem byla oceněna paní Jiřina Adam-
cová. Porota se dále rozhodla udělit čestné uznání příspěvkům klientů DS Chodov, které vznikly v rámci 
tvůrčího psaní a biblioterapie, poetoterapie pod vedením MgA. Hany Strejčkové.

Slavnostní vyhlášení oceněných autorů se uskutečnilo v pátek 14. 9. 2018 v 16:00 v Malé galerii Chodovské 
tvrze. Ceny si převzaly vítězka J. Adamcová a dále F. Ungrová, zástupkyně seniorů, kteří navštěvují literární 
aktivity a tvůrčí psaní v DS Chodov.
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Besedy od nadačního fondu Lepší senior
25. 9. se u nás konala přednáška na téma Kladný přístup k životu a 16. 10. to byla přednáška na téma Co 
ví věda o dlouhověkosti? O pozitivní motivaci v životě nám vyprávěl ředitel nadačního fondu Lepší senior 
Zdeněk Svoboda. Akce se konala pod záštitou organizace Duhový tandem.
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Sokolové seniorům
Nádherné setkání všech generací se u nás uskutečnilo v neděli 23. září 2018. U příležitosti stého výročí za-
ložení Československa se zde konala nezapomenutelná Akademie T. J. Sokola Pražského. Bohatý program 
Tělocvičné jednoty nabídl ukázky hromadných skladeb z XVI. Všesokolského letošního jubilejního sletu. 
Obyvatele Domova, jejich příbuzné a blízké, potěšily nápadité sestavy rodičů s dětmi (18 cvičenců, skladba 
Méďové, autorky Jitka Hrnčířová, Dagmar Toncarová), předškoláků (9 cvičenců, skladba Noty, autoři Dana 
Uzlová a Filip Uzel), šikovných dětí (13 cvičenců, skladba Děti to je věc!, autorky Jana Rosáková, Jana Vlč-
ková), dorostenek a žen (16 cvičenek, skladba Siluety, autorky Eliška a Kateřiny Karešovy). Dále vystoupily 
ženy se skladbou Ženobraní (16 cvičenek, autorky Kateřina a Magdalena Matušínské), dorostenci a muži 
(skladba Borci, autoři Václav Pavelka a František Dosedla), ženy a muži se skladbou Spolu (18 cvičenců, 
autoři Jana Kosařová, Zdena Šafařová, Emília Fialová, Darina Kučerová). Závěr zpestřila cvičitelka Marie Šul-
cová, která vsedě rozpohybovala plný sál. Desítky nadšených sportovců svými energickými výkony nejen 
zpříjemnily odpoledne početnému diváctvu, ale zároveň rozproudily vzpomínky na slety bývalé, jichž se 
nemálo seniorů v minulosti zúčastnilo. DS Chodov děkuje za vstřícnou spolupráci panu Miroslavu Vránovi.
Fotografie: Hana Strejčková
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Táborák s Jiřím Halekalem
Dne 11. 9. se konal na zahradě táborák s Jiřím Halekalem. Zazpívali jsme si známé písně a hlavně si opekli 
buřty.

Sportovní hry v DS Pod Kavčí Skálou
Dne 6. 9. 2018 jsme se zúčastnili VIII. Sportovních her v Domově Pod Kavčí Skálou v Říčanech. Soutěžilo se 
v disciplínách mozkovna, ruské kuželky, ulov si, okružák, lukostřelba a hod na koš. Naše družstvo získalo 
1. místo z deseti zúčastněných Domovů. Gratulujeme!
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 3. 10. 2018

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Ing. Jiří Beneš
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala je, aby přednesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
•  pan Beneš oznámil, že TV kanál ČT 1 a ČT 2 přestal vysílat v HD kvalitě;
• paní Pulpitová upozornila, že u výtahu na domově B zmizela židle, dále měla dotaz, proč v průběhu 
rekonstrukce hlavního vchodu není možné používat postranní vchod za výtahem na domov B.

Vyjádření
• Televizní přístroj je třeba přeladit na jiný kanál, kde ČT své programy stále vysílá, ale ne v kvalitě HD. 
Pokud potřebuje někdo s tímto pomoci, může oslovit svého koordinátora nebo vedoucí domova a ti 
požadavek předají pracovníkům údržby, kteří problém vyřeší. 
• Od ledna 2019, kdy je připravována změna v příjmu TV, se připravuje nákup zařízení ke společné anté-
ně, které příjem umožní, a klienti tak budou moci TV signál v nové kvalitě přijímat bez nutnosti nákupu 
nových set-top boxů.
• Židle ke schodišti bude vrácena, otevření bočního vchodu není možné z důvodů bezpečnosti, není 
zde recepce a průchod by byl bez kontroly.

Další informace
Rekonstrukce vstupního vestibulu by měla být dokončena v průběhu druhé poloviny prosince 2018.
Dne 22. 10. 2018 byla zahájena oprava výtahu u přechodného vstupu do DS Chodov, tj. výtahu na bu-
dově domova D.

Všem obyvatelům a jejich blízkým a dalším návštěvám se omlouváme za komplikace a prosíme o trpě-
livost. Naším cílem při plánování rekonstrukcí a oprav opravdu nebyl souběh těchto dvou velkých akcí. 
K této situaci nedošlo úmyslným zaviněním, ale z důvodů současných právních norem, které neumož-
ňují průběh urychlit, a dále dodacích lhůt ze strany zhotovitele.

Podstatné je, že nedojde k omezení v pohybu pro obyvatele Domova. Na schodišti je plošina a zvon-
kem, který je u  ní umístěn, si lze přivolat pracovníka recepce, který zajistí obsluhu plošiny. Také je 
možnost použít průchod přes přízemí domova D na terasu a přes velkou zahradu dále do objektu DS 
Chodov.

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

„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, 
kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. 
Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho 
chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím 
nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou... Národ nepředěláš, ledaže 
bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo 
nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou 
vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít 
dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se 
nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. 
Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo 
byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.“

Karel Čapek

PHDr. Bukovanová Božena
Vopěnka Jaroslav

Slezáková Hedvika
Maierová Jaroslava
Chalánková Marie

Valášková Marie
Boháč Josef

Závodská Bedřiška
Mourek Miloslav

MUDr. Třebická Alena
Písaříková Růžena

Ing. Vtípil Bohuslav
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