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Úvodník

Vážení a milí obyvatelé Domova, 
kolegyně a kolegové,

MARTINA
TROJANOVÁ, DiS.

dovolte, abych se Vám těmito řádky dovolte, abych se Vám těmito řádky 
krátce představila. Jmenuji se Martina krátce představila. Jmenuji se Martina 
Trojanová a do DS Chodov jsem na-Trojanová a do DS Chodov jsem na-
stoupila v listopadu loňského roku na stoupila v listopadu loňského roku na 
pozici kmenové sociální pracovnice pozici kmenové sociální pracovnice 
pro domov B. Stále jsem ve fázi, kdy se pro domov B. Stále jsem ve fázi, kdy se 
seznamuji s novým prostředím, prací, seznamuji s novým prostředím, prací, 
kolegy, ale především s Vámi obyva-kolegy, ale především s Vámi obyva-
teli. Všem Vám chci poděkovat za milé teli. Všem Vám chci poděkovat za milé 
a vstřícné přijetí.a vstřícné přijetí.

Narodila jsem se před 46 lety v Chebu, Narodila jsem se před 46 lety v Chebu, 
ale již víc než 30 let žiji v Praze. Nejprve ale již víc než 30 let žiji v Praze. Nejprve 
jsem vystudovala střední zdravotnickou jsem vystudovala střední zdravotnickou 
školu, chvíli jsem pracovala v Nemocni-školu, chvíli jsem pracovala v Nemocni-
ci na Bulovce na dětském interním od-ci na Bulovce na dětském interním od-
dělení jako dětská sestra. Brzy následo-dělení jako dětská sestra. Brzy následo-
vala svatba, narodily se mi dvě báječné vala svatba, narodily se mi dvě báječné 
děti, syn a dcera. Dnes už jsou oba velcí děti, syn a dcera. Dnes už jsou oba velcí 
a rozkoukávají se v dospěláckém světě.a rozkoukávají se v dospěláckém světě.

Během druhé mateřské dovolené jsem Během druhé mateřské dovolené jsem 
se rozhodla pokračovat ve studiu. Chtě-se rozhodla pokračovat ve studiu. Chtě-
la jsem si zdravotní vzdělání rozšířit la jsem si zdravotní vzdělání rozšířit 
studiem sociálních věd, neboť se do-studiem sociálních věd, neboť se do-
mnívám, že tyto dvě oblasti spolu úzce mnívám, že tyto dvě oblasti spolu úzce 
souvisí. Vystudovala jsem Vyšší odbor-souvisí. Vystudovala jsem Vyšší odbor-
nou školu sociálně-právní. Už na škole nou školu sociálně-právní. Už na škole 
mě nejvíce zaujaly projekty a zařízení mě nejvíce zaujaly projekty a zařízení 
věnující se péči o seniory. Ani po ukon-věnující se péči o seniory. Ani po ukon-
čení této školy má cesta do sociální čení této školy má cesta do sociální 
sféry nebyla zrovna přímá, sbírala jsem sféry nebyla zrovna přímá, sbírala jsem 
zkušenosti v různých oblastech.zkušenosti v různých oblastech.

Vyzkoušela jsem si práci v nemocnici, Vyzkoušela jsem si práci v nemocnici, 
ve velké zahraniční farmaceutické fir-ve velké zahraniční farmaceutické fir-
mě i samostatnou činnost – podnikání, mě i samostatnou činnost – podnikání, 
ale vždy má práce spočívala především ale vždy má práce spočívala především 
v práci s klienty.v práci s klienty.

Ve svém volném čase se věnuji turi-Ve svém volném čase se věnuji turi-
stice, ráda chodím po horách a po-stice, ráda chodím po horách a po-
znánám nová místa. Nemusí to být jen znánám nová místa. Nemusí to být jen 
s batohem na zádech, ale i na kole, s batohem na zádech, ale i na kole, 
autem či letadlem. Cestování mě moc autem či letadlem. Cestování mě moc 
baví. Jsem kreativní člověk, aspoň si to baví. Jsem kreativní člověk, aspoň si to 
o sobě myslím. Pořádám pro své blízké o sobě myslím. Pořádám pro své blízké 
a kamarády tematické oslavy narozenin a kamarády tematické oslavy narozenin 
či víkendy. Mým nejsladším koníčkem v či víkendy. Mým nejsladším koníčkem v 
posledních letech je pečení dortů. Stá-posledních letech je pečení dortů. Stá-
le se v tom zdokonaluji na různých kur-le se v tom zdokonaluji na různých kur-
zech a seminářích. Mojí velkou láskou je zech a seminářích. Mojí velkou láskou je 
umění a architektura, v současné době umění a architektura, v současné době 
navštěvuji kurz umění architektury navštěvuji kurz umění architektury 
20. století.20. století.

Všem přeji krásný den a těším se na naši Všem přeji krásný den a těším se na naši 
vzájemnou spolupráci.vzájemnou spolupráci.

Martina Trojanová, DiS.Martina Trojanová, DiS.
sociální pracovnicesociální pracovnice
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Narozeninoví oslavenci
ÚNOR
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Vítáme nové obyvatele

Rozloučili jsme se Ukončení pobytu

3. 2. Věra Kalfusová3. 2. Věra Kalfusová
3. 2. Milada Škubová3. 2. Milada Škubová
5. 2. Milada Trusková5. 2. Milada Trusková
9. 2. Miroslava Poláková9. 2. Miroslava Poláková
11. 2. Ing. Milan Ručka11. 2. Ing. Milan Ručka
16. 2. Anna Pulpitová16. 2. Anna Pulpitová
16. 2. Anita Trenková16. 2. Anita Trenková
17. 2. Jana Koutníková17. 2. Jana Koutníková
18. 2. Anežka Strnadová18. 2. Anežka Strnadová
18. 2. Olga Škábová18. 2. Olga Škábová
20. 2. Alžběta Školoutová20. 2. Alžběta Školoutová
21. 2. Marie Drsová21. 2. Marie Drsová

22. 2. Miloš Barták22. 2. Miloš Barták
22. 2. František Kropáček22. 2. František Kropáček
22. 2. Emilie Plecháčková22. 2. Emilie Plecháčková
23. 2. Vladislav Holub23. 2. Vladislav Holub
27. 2. Věra Kopřivová27. 2. Věra Kopřivová
27. 2. Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc.27. 2. Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc.
27. 2. Ing. Emil Vydra27. 2. Ing. Emil Vydra

Miluška ChlapcováMiluška Chlapcová
Blanka FučíkováBlanka Fučíková
Dana KabickáDana Kabická
Marie DeréMarie Deré
Mgr. Petr BurdaMgr. Petr Burda
Ing. Hana BurdováIng. Hana Burdová

Marie NádvorníkováMarie Nádvorníková
Jan KonarovskýJan Konarovský
Jarmila DrachováJarmila Drachová
Marie BucheltováMarie Bucheltová
Marie MarelováMarie Marelová

Josefa SanglováJosefa Sanglová
Věra MatysováVěra Matysová
Helena PtáčkováHelena Ptáčková
Ing. Miroslav SvobodaIng. Miroslav Svoboda

Ing. Eva DohnálkováIng. Eva Dohnálková
Antonín DeréAntonín Deré
Ludmila BartůňkováLudmila Bartůňková

PhMr. Karla KostkováPhMr. Karla Kostková
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Co nás čeká za hosty?

Do Křesla pro hosta jsme pro vás pozvali Do Křesla pro hosta jsme pro vás pozvali 
spoustu zajímavých osobností. Sleduj-spoustu zajímavých osobností. Sleduj-
te program na nástěnkách a webu, kde te program na nástěnkách a webu, kde 
najdete aktuální informace. Doufejme, najdete aktuální informace. Doufejme, 
že epidemiologická situace dovolí, aby že epidemiologická situace dovolí, aby 
se akce mohly konat. se akce mohly konat. 

Pozor! Tradiční ples se
přesouvá z 16. 2. na 23. 3.

Chtěli jsme vám zajistit lepší zážitek ze Chtěli jsme vám zajistit lepší zážitek ze 
sledování akcí, a tak jsme do divadelní-sledování akcí, a tak jsme do divadelní-
ho sálu naistalovali kvalitnější osvětlení ho sálu naistalovali kvalitnější osvětlení 
pódia, nové bodovky a reflektory. pódia, nové bodovky a reflektory. 

O Vietnamu

Zástupci z Česko-vietnamského vzdě-Zástupci z Česko-vietnamského vzdě-
lávacího institutu si pro vás připravili lávacího institutu si pro vás připravili 
besedu o Vietnamu. Dozvíte se zajíma-besedu o Vietnamu. Dozvíte se zajíma-
vosti o jejich kultuře, jídle, zvycích a ko-vosti o jejich kultuře, jídle, zvycích a ko-
munitě v ČR. munitě v ČR. 

Máte dotazy? Zajímalo by vás něco? Máte dotazy? Zajímalo by vás něco? 
Napište nám otázky a předejte na ART.Napište nám otázky a předejte na ART.

Divadelní sál osvětlen
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11. 2.
14:00–15:00

Hudební vystoupení –
Josef Suk Trio

ZMĚNA PROGRA M U VYHRA ZENA  VZHLED EM
K E PIDE MIOLOGICK ÝM  OPA TŘENÍM .

16. 2.
14:00–15:00

Zpívání s dobrovolníkem
Jiřím Jaklem

2. 3.
14:00–15:30

Pražská 4ka od popu
k muzikálu

23. 2.
14:00–15:00

Křeslo pro hosta s Tomášem
Töpferem



TOULKY PRAHOU
V. ČÁST
Pražský hrad
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Autorka: Eva Frantálová

Také se musíme zastavit ve Svatováclav-Také se musíme zastavit ve Svatováclav-
ské kapli, kde jsou uchovány a ošetřovány  ské kapli, kde jsou uchovány a ošetřovány  
korunovační klenotykorunovační klenoty. Spolu s nimi bývají . Spolu s nimi bývají 
vystavovány zlatý relikviářový kříž, zvaný vystavovány zlatý relikviářový kříž, zvaný 
Korunovační, a obřadní korunovační meč, Korunovační, a obřadní korunovační meč, 
zvaný Svatováclavský.zvaný Svatováclavský.

Koruna, železo a jablko jsou uchovávány Koruna, železo a jablko jsou uchovávány 
v korunní komoře, která je nejnepřístup-v korunní komoře, která je nejnepřístup-
nějším místem Pražského hradu (7 klíčů).nějším místem Pražského hradu (7 klíčů).

Nejvzácnější je Nejvzácnější je Svatováclavská korunaSvatováclavská koruna –  – 
váží skoro 2,5 kg a je z ryzího zlata (22 ka-váží skoro 2,5 kg a je z ryzího zlata (22 ka-
rátů). V roce 1347 ji dal zhotovit Karel IV. rátů). V roce 1347 ji dal zhotovit Karel IV. 
k poctě patrona České země sv. Václava. k poctě patrona České země sv. Václava. 
Byla státním klenotem a také měla být po-Byla státním klenotem a také měla být po-
užívaná ke korunovacím jeho nástupců.užívaná ke korunovacím jeho nástupců.

Skládala se ze čtyř dílů 14,5 cm a každý Skládala se ze čtyř dílů 14,5 cm a každý 
byl zakončen velkou lilií (vysoká je 19 cm byl zakončen velkou lilií (vysoká je 19 cm 
a průměr má také 19 cm). a průměr má také 19 cm). Koruna je osá-Koruna je osá-
zena drahokamyzena drahokamy – 19 safíry, 44 spinely,  – 19 safíry, 44 spinely, 
1 velkým rubínem, 30 smaragdy a 20 per-1 velkým rubínem, 30 smaragdy a 20 per-
lami.lami.

pokračování z minulého číslapokračování z minulého čísla



7

Do konce svého života ji Karel IV. nechal Do konce svého života ji Karel IV. nechal 
doplňovat nejkrásnějšími drahokamy, doplňovat nejkrásnějšími drahokamy, 
které získal.které získal.

Na příkaz Karla IV. měly být korunovač-Na příkaz Karla IV. měly být korunovač-
ní klenoty ní klenoty trvale uloženy v katedrále trvale uloženy v katedrále 
sv. Vítasv. Víta. V neklidných (válečných) do-. V neklidných (válečných) do-
bách byly uchovány různě, dokonce i ve bách byly uchovány různě, dokonce i ve 
Vídni, odkud byly navráceny a natrvalo Vídni, odkud byly navráceny a natrvalo 
kompletně umístěny ve Svatováclavské kompletně umístěny ve Svatováclavské 
kapli.kapli.

Jak královské jablko, tak i žezlo jsou Jak královské jablko, tak i žezlo jsou 
také z ryzího zlata a také ozdobeny dra-také z ryzího zlata a také ozdobeny dra-
hokamy a perlami.hokamy a perlami.

Ke klenotům patří ještě Ke klenotům patří ještě korunovač-korunovač-
ní plášťní plášť, ušitý z hedvábné látky zvané , ušitý z hedvábné látky zvané 
zlatohlav (tj. hedvábná nit obtočená zlatohlav (tj. hedvábná nit obtočená 
zlatým drátkem). Je dlouhý s vlečkou zlatým drátkem). Je dlouhý s vlečkou 
a celý obšitý hermelínem. Byl asi zho-a celý obšitý hermelínem. Byl asi zho-
toven až v 17. stol. a má význam pouze toven až v 17. stol. a má význam pouze 
historický.historický.

Součástí chrámu je bezmála 100 m vy-Součástí chrámu je bezmála 100 m vy-
soká soká Jižní věžJižní věž. Po výstupu po 280 scho-. Po výstupu po 280 scho-
dech se naskytne překrásný pohled dech se naskytne překrásný pohled 
na Prahu, na zvony katedrály. Největší na Prahu, na zvony katedrály. Největší 
zvon je Zikmundzvon je Zikmund, váží cca 15 tun. Po-, váží cca 15 tun. Po-
chází z roku 1549 a má nádhernou re-chází z roku 1549 a má nádhernou re-
liéfní výzdobu. 15. 6. 2002 při vyzváně-liéfní výzdobu. 15. 6. 2002 při vyzváně-
ní k svátku sv. Víta puklo srdce zvonu. ní k svátku sv. Víta puklo srdce zvonu. 
Dle pověsti to věštilo pohromu. V srpnu Dle pověsti to věštilo pohromu. V srpnu 
t. r. postihly naši zemi katastrofální sto-t. r. postihly naši zemi katastrofální sto-
leté povodně. Předpověď se vyplnila.leté povodně. Předpověď se vyplnila.

replika Svatováclavské korunyreplika Svatováclavské koruny

Východně od chrámu sv. Víta je Východně od chrámu sv. Víta je Jiřské Jiřské 
náměstí s bazilikou sv. Jiřínáměstí s bazilikou sv. Jiří. Vznikla . Vznikla 
jako druhá na Pražském hradě. Původ-jako druhá na Pražském hradě. Původ-
ně založena r. 920 Vratislavem I. Později ně založena r. 920 Vratislavem I. Později 
byla rozšířena a přestavěna. V r. 1908 se byla rozšířena a přestavěna. V r. 1908 se 
jí architekt Mach pokusil vrátit původní jí architekt Mach pokusil vrátit původní 
románskou podobu.románskou podobu.

V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky 
členů knížecího rodu Přemyslovců, také členů knížecího rodu Přemyslovců, také 
knížete Vratislava I., otce sv. Václava.knížete Vratislava I., otce sv. Václava.

Na severní straně chrámu sv. Víta vznik-Na severní straně chrámu sv. Víta vznik-
la v 15. stol. la v 15. stol. Zlatá uličkaZlatá ulička. Byla zde . Byla zde 
skromná obydlí hradních střelců, če-skromná obydlí hradních střelců, če-
ledínů a zlatníků. Z 16. stol. je doložen ledínů a zlatníků. Z 16. stol. je doložen 
název Zlatnická ulička, později změněn název Zlatnická ulička, později změněn 
na Zlatá ulička. Bylo dbáno na to, aby na Zlatá ulička. Bylo dbáno na to, aby 
pitoreskní ráz při úpravách nebyl nikdy pitoreskní ráz při úpravách nebyl nikdy 
změněn. změněn. 

Zlatnická/Zlatá podle zlatníků, kteří zde Zlatnická/Zlatá podle zlatníků, kteří zde 
pracovali (dokládá domek č. 15).pracovali (dokládá domek č. 15).

Takže jsme prošli Pražským hradem, ob-Takže jsme prošli Pražským hradem, ob-
novili jsme si o něm a jeho pamětihod-novili jsme si o něm a jeho pamětihod-
nostech znalosti a potvrdili si jeho jedi-nostech znalosti a potvrdili si jeho jedi-
nečnost.nečnost.

Chyba v min. čísleChyba v min. čísle: Stavba Chrámu sv. Víta : Stavba Chrámu sv. Víta 
byla započata ve 13. stol., převážně ve 14. stol. byla započata ve 13. stol., převážně ve 14. stol. 
nikoliv v 18. stol.nikoliv v 18. stol.



8

ZIMNÍ SPORTY
V PRAZE

Autorka: Eva Frantálovákoncem 20. století

Vracím se do svého dětství, kdy bylo 
po 2. sv. válce a život byl ještě poněkud 
stísněný, poznamenaný strastmi války, 
ale již se svobodně dýchalo.

My děti jsme to braly jinak než dospělí, 
chtěly jsme si hrát a sportovat. To pro 
nás mimo školu bylo důležité.

Bydlela jsem tehdy s rodiči na Vino-
hradech, přímo za hotelem Flóra, dnes 
sídlo VZP (je mi líto, že tento skvostný, 
luxusní hotel, ale i kino, restaurace, ka-
várna a vinárna vzaly za své a byly pře-
měněny v nehezké kanceláře).

Ulice kolem křižovatky Flóra, t.j. Jičín-
ská, Sudoměřská, Baranova, Radhošt-
ská a Bořivojova, vedly od Vinohradské 
(tehdy Stalinova) směrem z kopce dolů 
k Žižkovu. To byly naše první sportovní 
terény (byl-li dostatek sněhu) na sáň-
kování, příp. lyžování. Ale vím, že po 
celé Praze veškeré kopečky, ale i Divo-
ká Šárka a obora Hvězda byly pro sport 
vyhledávány. Také Riegrovy sady měly 
bezva terén, ale i hřiště u Sokolovny se 
proměnilo v jedno velké kluziště.

Tím se dostávám k dalšímu zimnímu 
sportu, kterým je bruslení. 

Když mrzlo, tak se většina dětských hřišť 
(díky jejich správcům) proměnila v kluzi-
ště, kde začínaly i naše pozdější hvězdy 
v krasobruslení. Umělá ledová plocha 
byla zprvu jen na Štvanici (Praha 7), ale 
byla velmi vytížená – tréninky hokejistů 
a krasobruslařů – a na veřejnost zbyla 
jen malá část. Přesto jsme tam také cho-
dily s rodiči. Mě osobně si vzali do pa-
rády dva krasobruslaři, pánové Knapeš 
a Syblík, zakladatelé pražské lední re-
vue. Asi jsem byla celkem dobrá, ne-
boť mě předali do péče trenérovi kra-
sobruslařů p. Glogarovi, který vychoval 
i naše reprezentanty. Zeptal se mých ro-
dičů, zda se chci věnovat tomuto spor-
tu vrcholově. Po uvážení jsem bruslila 
jen pro radost.

Nesmím opomenout, že když hodně 
mrzlo, tak zamrzla i Vltava. Velké kluzi-
ště bylo mezi Palackého a Železničním 
mostem. Ale odvážlivci bruslili až do 
Modřan.

Později se v Praze začaly budovat dal-
ší stadiony (Nikolajka, Slavie). Mohu 
se pochlubit, že z mnoha mých brus-
lařských přátel se stali nejen mistři re-
publiky, ale i mistři světa (Ája Vrzáňová 
a sourozenci Romanovi a další).
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1)   Kolik schodů vede na Petřínskou rozhlednu a jak je vysoká?
2)   Kde vznikaly v Praze první zahrady?
3)   Který kostel v Praze je největší?  
4)   Jaké národnosti je bývalá slavná gymnastka Nadia Comaneciová? 
5)   Kolik má Praha ostrovů? 
6)   Která nemocnice v Praze je nejstarší? 
7)   Kdy byl ukončen provoz tramvají, autobusů a aut na Karlově mostě?
8)   Jak se jmenovalo první české divadlo, které bylo postaveno na Václavském
       náměstí? 
9)   Kolik fakult měla Karlova univerzita po založení v roce 1348 a jaké to byly?
10) Kdo není pohřben na vyšehradském Slavíně – Franz Kafka, Antonín Dvořák  
       nebo Rafael Kubelík?
11) Ve kterém kostele v Praze hrál Wolfgang Amadeus Mozart na varhany?  

KVÍZ

SUDOKU
1. 65,5 m, 299 schodů, 2. Byly součástí klášterů, 3. Kostel Panny Marie Sněžné, 4. Rumunka, 
5. Prý jich je v Praze 16 + několik zaniklých, 6. Nemocnice na Františku, 7. Tramvaje do r. 1908, 
nahrazeny autobusy až do r. 1932, auta skončila r. 1965, 8. Bouda – založeno v r. 1786, 9. 4 – 
teologická, právnická, lékařská a filozofická, 10. Není tam Franz Kafka, je pochován na Novém 
židovském hřbitově, Antonín Dvořák je sice na Vyšehradě, ale ne na Slavíně, 11. V Kostele Pan-
ny Marie na StrahověSprávné odpovědi

Autor: p. Vlaďka z AkSenu
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ŘÍM

Autorka: Tereza Jechová
moje cesta věčným městem

Řím, italsky Roma, bývá 
také označován jako 
Věčné město, je hlav-
ním městem Itálie. Leží 
na řece Tibeře asi 28 ki-
lometrů od Středozem-
ního moře. Řím je největ-
ším italským městem.

Řím je velice bohatým 
městem na kulturní 
a historické památky – 
jeho historické centrum 
je součástí světového dě-
dictví UNESCO.  Součástí 
je také samostatný stát 
Vatikán – sídlo papeže, 
hlavy katolické církve. 

Vzhledem k založení před více než 2 700 lety patří 
toto město k nejstarším v Evropě.  Po staletí býval Řím 
hlavním městem Římské říše – největší velmoci sta-
rověku. Město se stalo centrem křesťanství a dodnes 
je poutním místem. Původní římský jazyk latina bývá 
základem mnoha evropských jazyků.

Sídlí zde spousta univerzit, italská akademie věd a ne-
spočet míst spojených s náboženstvím.

Řím jsem společně s kamarádkou navštívila na pod-
zim roku 2018. Cestovaly jsme, jak se říká, na vlastní 
pěst. Letadlem jsme přiletěly na letiště Fiumicino – je 
to mezinárodní letiště.  Cesta k hotelu byla strastiplná, 
protože jsme neznaly místní názvy a musely jsme hod-
ně hledat v mapách, kudy se vlastně máme vydat. Po 
úspěšném ubytování v malém penzionku jsme vyrazily 
do města. Byl pátek večer, a tak naše první cesta vedla 
do malé příjemné restaurace nedaleko místa ubytová-
ní.
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Přišlo mi zajímavé, že když jsem si Přišlo mi zajímavé, že když jsem si 
v Římě chtěla koupit cigarety, zjistila v Římě chtěla koupit cigarety, zjistila 
jsem, že je neprodávají v trafice jako jsem, že je neprodávají v trafice jako 
u nás, nýbrž na cigarety mají automaty. u nás, nýbrž na cigarety mají automaty. 
Při každé koupi cigaret je nutné předlo-Při každé koupi cigaret je nutné předlo-
žit občanský průkaz a já holt měla ten žit občanský průkaz a já holt měla ten 
český, takže jsem si žádné cigarety ne-český, takže jsem si žádné cigarety ne-
koupila. koupila. 

Naše další cesta byla prohlídka města Naše další cesta byla prohlídka města 
a všech jeho krás. Jako první jsme na-a všech jeho krás. Jako první jsme na-
vštívili vštívili Andělský hradAndělský hrad..

Andělský hrad je monumentální kruho-Andělský hrad je monumentální kruho-
vitá stavba v Římě. V průběhu věků byla vitá stavba v Římě. V průběhu věků byla 
několikrát opravována a přebudována. několikrát opravována a přebudována. 
Původně sloužila jako Původně sloužila jako rodinné mauzo-rodinné mauzo-
leumleum, v současné době je v ní muzeum. , v současné době je v ní muzeum. 
Nejhezčí pohled na tuto stavbu je ve ve-Nejhezčí pohled na tuto stavbu je ve ve-
černích hodinách, kdy je celý hrad krás-černích hodinách, kdy je celý hrad krás-
ně osvětlen.ně osvětlen.

Ve městě najdete spoustu Ve městě najdete spoustu krásných krásných 
fontánfontán, nejznámější je samozřejmě , nejznámější je samozřejmě 
Fontána di TreviFontána di Trevi, která se objevila ve , která se objevila ve 
spoustě filmů a seriálů. Ale Řím ukazuje spoustě filmů a seriálů. Ale Řím ukazuje 
další krásné fontány, které jsou skryty další krásné fontány, které jsou skryty 
všem očím.všem očím.

Další naše zastávka byla v Další naše zastávka byla v Pantheo-Pantheo-
nunu. Pantheon je další kruhovitá stavba . Pantheon je další kruhovitá stavba 
v Římě, konkrétně chrám. Původně byl v Římě, konkrétně chrám. Původně byl 
zasvěcený všem bohům. Od roku 609 zasvěcený všem bohům. Od roku 609 
zasvěcený Panně Marii mučedníků – zasvěcený Panně Marii mučedníků – 
italsky Santa Maria dei Martiri. italsky Santa Maria dei Martiri. 

Patří k nejvýznamnějším a nejzachova-
lejším antickým chrámům a stavbám 
vůbec.

Celé sobotní odpoledne jsme pak strá-
vily kde jinde než ve Vatikánu. Státu ve 
státě. Jako první jsme navštívily Vati-
kánská muzea.

Vatikánská muzea jsou jedním z nej-
větších komplexů uměleckých sbírek 
na světě.  Vystavují sbírky starožitností 
a uměleckých děl od starověku po sou-
časnost. Ve sbírkách mají asi 70 tisíc 
objektů, z nichž je asi 20 tisíc vystave-
no. Se 6 miliony návštěvníků v roce 
2013 je to šesté nejnavštěvovanější mu-
zeum na světě. Celý komplex je posta-
ven na rozloze 55 000 m² v 54 víceméně 
samostatných expozicích či galeriích 
a kaplích stavěných od 13. století v blíz-
kosti baziliky sv. Petra.

Součástí komplexu je také Sixtinská 
kaple, kterou prohlídka obvykle končí.

Kromě prohlídky muzeí, jsme také na-
vštívili Vatikánské zahrady. K tomu 
vám povím další veselou historku. 
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Po celém Vatikánu se pěstují Po celém Vatikánu se pěstují manda-manda-
rinkové keřerinkové keře – mou hodnou kamarád- – mou hodnou kamarád-
ku nenapadlo nic lepšího než utrhnout ku nenapadlo nic lepšího než utrhnout 
uprostřed náměstí před zraky všech ko-uprostřed náměstí před zraky všech ko-
lemjdoucích jednu mandarinku z blíz-lemjdoucích jednu mandarinku z blíz-
kého keře. Já už jsem se bála, že nás kého keře. Já už jsem se bála, že nás 
pošlou do vězení za krádež mandarin-pošlou do vězení za krádež mandarin-
ky, ale když už jsme ji měly, chtěla jsem ky, ale když už jsme ji měly, chtěla jsem 
ji také ochutnat. Musím říct, že nestála ji také ochutnat. Musím říct, že nestála 
za nic. Ale byla to mandarinka z Vatiká-za nic. Ale byla to mandarinka z Vatiká-
nu!nu!

Vatikán – to byl naprosto dokonalý záži-Vatikán – to byl naprosto dokonalý záži-
tek, který si ponesu hodně dlouho.tek, který si ponesu hodně dlouho.

muzeummuzeum

Sixtinská kapleSixtinská kaple patří Apoštolskému  patří Apoštolskému 
paláci ve Vatikánu. Je známá díky své paláci ve Vatikánu. Je známá díky své 
architektuře, ale hlavně díky neobyčej-architektuře, ale hlavně díky neobyčej-
ně bohaté vnitřní nástěnné výzdobě od ně bohaté vnitřní nástěnné výzdobě od 
největších renesančních umělců, včet-největších renesančních umělců, včet-
ně Michelangela a jeho stropu. Kaple je ně Michelangela a jeho stropu. Kaple je 
rovněž známá jako místo, kde se koná rovněž známá jako místo, kde se koná 
volba papeže, tzv. konkláve. Je zasvě-volba papeže, tzv. konkláve. Je zasvě-
cena Nanebevzetí Panny Marie.cena Nanebevzetí Panny Marie.

Toto se všechno odehrálo v sobotu, Toto se všechno odehrálo v sobotu, 
v neděli nás pak čekalo v neděli nás pak čekalo KoloseumKoloseum..

Jako správné turistky jsme nebyly při-Jako správné turistky jsme nebyly při-
praveny na dlouhé fronty. Takže do praveny na dlouhé fronty. Takže do 
Kolosea jsme se nedostaly, protože by-Kolosea jsme se nedostaly, protože by-
chom pak nestíhaly odlet do Prahy.chom pak nestíhaly odlet do Prahy.

Za to jsme ale stihly projít zbytek města Za to jsme ale stihly projít zbytek města 
a dostat se včas na letiště k odbavení. a dostat se včas na letiště k odbavení. 
Naše cesta Římem byla sice krátká, ale Naše cesta Římem byla sice krátká, ale 
krásná! Myslím také, že nebyla posled-krásná! Myslím také, že nebyla posled-
ní.ní.

Co jsme ještě viděly? V Římě je toho k vi-Co jsme ještě viděly? V Římě je toho k vi-
dění spousta, každý dům, každá stavba dění spousta, každý dům, každá stavba 
má něco do sebe. Řím má nejen krás-má něco do sebe. Řím má nejen krás-
nou architekturu, ale také dobré jídlo nou architekturu, ale také dobré jídlo 
a pití. Od dětí až po seniory si v něm ka-a pití. Od dětí až po seniory si v něm ka-
ždý najde to své.ždý najde to své.

Chtěli byste se podělit o vaše zážitky Chtěli byste se podělit o vaše zážitky 
z Říma nebo jakékoliv jiné dovolené?z Říma nebo jakékoliv jiné dovolené?

Neváhejte mě kontaktovat skrze pra-Neváhejte mě kontaktovat skrze pra-
covníky vašeho patra a společně si covníky vašeho patra a společně si 
můžeme o dané destinaci popovídat, můžeme o dané destinaci popovídat, 
podívat se na fotky a zjistit, co se od podívat se na fotky a zjistit, co se od 
vaší návštěvy změnilo.vaší návštěvy změnilo.
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VZPOMÍNKA NA JANA PALACHA
V minulých dnech uplynulo již 53 let od V minulých dnech uplynulo již 53 let od 
tragické smrti Jana Palacha. Tato udá-tragické smrti Jana Palacha. Tato udá-
lost otřásla mnoha lidmi naší společ-lost otřásla mnoha lidmi naší společ-
nosti. Když se k tomu vracím, zatrne mi, nosti. Když se k tomu vracím, zatrne mi, 
proč?proč?

Pracovala jsem tehdy jako matrikářka Pracovala jsem tehdy jako matrikářka 
na Praze 2 na Náměstí Míru. Bylo to jen na Praze 2 na Náměstí Míru. Bylo to jen 
malý kousek od místa, kde se u Národ-malý kousek od místa, kde se u Národ-
ního muzea tato událost stala.ního muzea tato událost stala.

Nechápali jsme, proč se toto stalo, proč Nechápali jsme, proč se toto stalo, proč 
to udělal? Polít se hořlavinou a zapálit to udělal? Polít se hořlavinou a zapálit 
se. Takové sebeobětování. Až později se. Takové sebeobětování. Až později 
jsme začali chápat, co ho k tomu vedlo. jsme začali chápat, co ho k tomu vedlo. 
Tento demonstrativní čin měl vyburco-Tento demonstrativní čin měl vyburco-
vat naši společnost k odporu k režimu vat naši společnost k odporu k režimu 
a vrácení se k demokratickým ideám, a vrácení se k demokratickým ideám, 
ale i vztahu člověka k člověku.ale i vztahu člověka k člověku.

Jan Palach byl převezen na popáleni-Jan Palach byl převezen na popáleni-
nové centrum v Legerově ulici. Ošetřo-nové centrum v Legerově ulici. Ošetřo-
vala ho zde prof. Dr. Jaroslava Mosero-vala ho zde prof. Dr. Jaroslava Mosero-
vá. Ale nemohla mu už pomoci, neboť vá. Ale nemohla mu už pomoci, neboť 
rozsah poškození byl fatální. Snažila se rozsah poškození byl fatální. Snažila se 
mu tedy ulehčit aspoň od nesnesitel-mu tedy ulehčit aspoň od nesnesitel-
ných bolestí. Byl udržován v umělém ných bolestí. Byl udržován v umělém 
spánku až do chvíle jeho odchodu z to-spánku až do chvíle jeho odchodu z to-
hoto světa.hoto světa.

Mě se toto vše osobně dotýká, když poMě se toto vše osobně dotýká, když po
  

jeho pohřbu ke mně přišli jeho zničená jeho pohřbu ke mně přišli jeho zničená 
a uplakaná maminka a nešťastný bra-a uplakaná maminka a nešťastný bra-
tr. Co jsem jim mohla říct? Žádná slova tr. Co jsem jim mohla říct? Žádná slova 
nemohla utišit jejich bolest. Je smutné, nemohla utišit jejich bolest. Je smutné, 
že si ode mne odnesli jeho úmrtní list s že si ode mne odnesli jeho úmrtní list s 
mým podpisem.mým podpisem.

Ani po jeho smrti neměla rodina klid. Ani po jeho smrti neměla rodina klid. 
Persekuce a ústrky byly na denním po-Persekuce a ústrky byly na denním po-
řádku. A ani jeho hrob a ostatky nezůsta-řádku. A ani jeho hrob a ostatky nezůsta-
ly na svém místě. Jen díky pracovníkům ly na svém místě. Jen díky pracovníkům 
Olšanských hřbitovů byla zachráněna Olšanských hřbitovů byla zachráněna 
umělecky zpracovaná deska z jeho hro-umělecky zpracovaná deska z jeho hro-
bu. Hrob byl obnoven  po r. 1989.bu. Hrob byl obnoven  po r. 1989.

Milý Jeníku, nezapomeneme!Milý Jeníku, nezapomeneme!

Ani na ty ostatní, kteří tě následovali.Ani na ty ostatní, kteří tě následovali.
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Začátkem prosince u nás proběh-Začátkem prosince u nás proběh-
lolo natáčení České televize do  natáčení České televize do 
pořadu Bilance.pořadu Bilance. Předmětem po- Předmětem po-
řadu byla informovanost seniorů řadu byla informovanost seniorů 
z médií. Účastnilo se pět obyvatel z médií. Účastnilo se pět obyvatel 
Domova, kteří si natáčení chtěli Domova, kteří si natáčení chtěli 
zkusit a také si jej patřičně užili. zkusit a také si jej patřičně užili. 
Odpovídali například na dotazy Odpovídali například na dotazy 
kde a jak čerpají informace, z ja-kde a jak čerpají informace, z ja-
kých médií, jestli jsou pro ně dů-kých médií, jestli jsou pro ně dů-
věryhodné a proč.věryhodné a proč.

Domov navštívili Domov navštívili tři královétři králové se  se 
svou sbírkou. Zazpívali nejprve svou sbírkou. Zazpívali nejprve 
před divadelním sálem, kde klien-před divadelním sálem, kde klien-
ti mohli přispět. Poté zavítali také ti mohli přispět. Poté zavítali také 
do administrativní části Domova do administrativní části Domova 
a tam v kancelářích svou sbírku a tam v kancelářích svou sbírku 
ještě rozšířili.ještě rozšířili.
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V září byla keramická dílna Domova oslo-V září byla keramická dílna Domova oslo-
vena, zda by vena, zda by klienti vytvořili keramický klienti vytvořili keramický 
betlém pro tradiční vánoční výstavu betlém pro tradiční vánoční výstavu 
v Betlémské kapli v Prazev Betlémské kapli v Praze, která má , která má 
mnoholetou tradici.mnoholetou tradici.

Úkol byl pro klienty velkou výzvou, ale zá-Úkol byl pro klienty velkou výzvou, ale zá-
roveň i radostí, že jejich práce může být roveň i radostí, že jejich práce může být 
součástí této velkolepé události.součástí této velkolepé události.

Počáteční návrh keramického obrazu Počáteční návrh keramického obrazu 
Svaté rodiny Josefa, Marie a malého Ježí-Svaté rodiny Josefa, Marie a malého Ježí-
še navrhla terapeutka Jana Heřmanová, še navrhla terapeutka Jana Heřmanová, 
na zpracování šesti kachlí, které jsou se-na zpracování šesti kachlí, které jsou se-
staveny jako mozaika keramického obra-staveny jako mozaika keramického obra-
zu, se podíleli klienti z domova B a D.zu, se podíleli klienti z domova B a D.

Tímto jim patří veliké poděkování, pro-Tímto jim patří veliké poděkování, pro-
tože betlém měl veliký úspěch a oslovil tože betlém měl veliký úspěch a oslovil 
na tisíce návštěvníků, kteří zavítali přes na tisíce návštěvníků, kteří zavítali přes 
Vánoce do Betlémské kaple. Obraz je již Vánoce do Betlémské kaple. Obraz je již 
zpět doma a budeme pro něj hledat mís-zpět doma a budeme pro něj hledat mís-
to k stálému vystavení v Domově.to k stálému vystavení v Domově.

Významné životní jubileum oslavila Významné životní jubileum oslavila 
obyvatelka Domova dne 12. 1. 2022 - obyvatelka Domova dne 12. 1. 2022 - 
tento den tento den oslavila 100. narozeninyoslavila 100. narozeniny. . 
Ještě jednou blahopřejeme!Ještě jednou blahopřejeme!

Ke gratulantům se přidala také radnice Ke gratulantům se přidala také radnice 
městské části Praha 4, která oslaven-městské části Praha 4, která oslaven-
kyni prostřednictvím svého zástupce kyni prostřednictvím svého zástupce 
předala dárkový balíček plný dobrot, předala dárkový balíček plný dobrot, 
kalendář a další drobné dárky.kalendář a další drobné dárky.
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FOTOGALERIE

Hudební vystoupení dob-Hudební vystoupení dob-
rovolníka rovolníka pana Jaklapana Jakla  
rozezpívá vždy celý diva-rozezpívá vždy celý diva-
delní sál. Známé písně za-delní sál. Známé písně za-
zněly také tentokrát.zněly také tentokrát.

Cestovatel a fotograf Jakub Cestovatel a fotograf Jakub 
Greschl připravil klientům Greschl připravil klientům 
přednášku o zajímavých přednášku o zajímavých 
krajinách již několikrát. Ten-krajinách již několikrát. Ten-
tokrát jsme navštívili Madei-tokrát jsme navštívili Madei-
ru – souostroví v Atlantském ru – souostroví v Atlantském 
oceánu.oceánu.
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Studentky OA Kollarova přinesly pro klien-Studentky OA Kollarova přinesly pro klien-
ty vlastnoručně upečenou roládu a bábov-ty vlastnoručně upečenou roládu a bábov-
ku a pro vyvážení chutí také slané šneky se ku a pro vyvážení chutí také slané šneky se 
šunkou. Mnohým tak zpříjemnily chvilku šunkou. Mnohým tak zpříjemnily chvilku 
s kávou či čajem. s kávou či čajem. 

A protože se dozvěděly, že jedna z obyvate-A protože se dozvěděly, že jedna z obyvate-
lek Domova touží po svém vlastním rádiu, lek Domova touží po svém vlastním rádiu, 
přinesly jí ho darem také. Velmi si toho vá-přinesly jí ho darem také. Velmi si toho vá-
žíme a děkujeme.žíme a děkujeme.

6. ledna dohořelo u vchodu Domova 6. ledna dohořelo u vchodu Domova 
Betlémské světlo, které k nám doputo-Betlémské světlo, které k nám doputo-
valo v podvečerních hodinách 23. pro-valo v podvečerních hodinách 23. pro-
since 2021. Při této příležitosti v kapli since 2021. Při této příležitosti v kapli 
Domova páter František Čech odsloužil Domova páter František Čech odsloužil 
sváteční mši.sváteční mši.



PŘEDJAŘÍ
 

Meluzína, meluzína
vletěla k nám do komína.

Běsní, hvízdá, jenom skučí,
je to hudba hlučná – divočina,

ostrá, až nám to rve uši.
 

Honí se s větrem o závod
a nechce se jí ustoupit.

Nechat volnou cestu jaru,
ale tak to přece musí být.

 
Jaru se zatím moc nechce

převzít vládu po zimě.
Člověk se jen tak tak chechce

a nos má rudý při rýmě.
 

Musíme být úplně fit,
abychom vůni jara ucítili.

Stromy, květiny, jak to má být,
a ke štěstí jsme se uchýlili.
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C h v i l k a  p o e z i e



23. 3. 2022
14:00

hala DS Chodov

Tradiční netradiční ples
s tóny od disca 
po dechovku.

Bohatá tombola.
Lístek do tomboly za 10 Kč.
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