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Ch dováček

06 / 2019

Vážení a milí obyvatelé našeho Domova,
milí kolegové,
právě začínáte číst červnové číslo našeho krásného a vždy zajímavého časopisu Chodováček. Dovolte mi, abych vám
napsala několik řádků o létě a mých pocitech z něj.
Červen vždy představuje začátek dalšího
ročního období – léta – které je plné krásných, horkých a slunečných dní. Mnoho
lidí preferuje před horkým letním počasím chladnější dny, kdy se člověku lépe
dýchá.
Pro mě osobně je léto jedno z nejoblíbenějších ročních období. Léto se mi vždy
pojilo se sluníčkem, vodou, dovolenými,
svobodou a dlouhými bezstarostnými
dny, kdy se všechny problémy zdají být
o něco lehčí a o cosi vzdálenější.
Všechno to je cítit i ve vzduchu, v lehkém letním vánku, který dodává příjemné osvěžení. Léto a slunečné letní dny
mě vždy nabíjí energií a dobrou náladou
a všímám si to i na svém okolí.
Člověk má více možností ke sportování,
má větší chuť podnikat různé výlety, procházky nebo posezení se svými blízkými,
přáteli a známými.
Pozoruji to i na Vás, milí klienti našeho
Domova. Všímám si, a nejsem určitě jediná, že přes léto je zvýšený pohyb jak ve
společných prostorách Domova, tak i na
našich krásných zahradách.
Vidím, že si léto užíváte i Vy, i když Vám
několikadenní horko může působit obtíže. Ale od toho léto je, abychom si dopřáli studené osvěžení v různých formách,
např. sklenička ledového čaje nebo domácí limonády, zmrzlina, nebo mnoho
dalších osvěžení.
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Neodmyslitelnou součástí léta je i déšť.
Mám na mysli takový ten lehký letní déšť,
který po dlouhých parných dnech, kdy
člověk a příroda doslova baží po troše vláhy, představuje vzpruhu, dobití energie.
Takový déšť příjemně osvěží a probudí
přírodu i člověka. Dodá nám sílu k prožití
dalších krásných letních chvil.
Léto nám také nabízí množství krás přírody, kdy máme možnost vidět kvést a rodit
přírodu v plné své kráse. Ovoce a zelenina
jsou přes léto o moc chutnější. Nabízí se
nám dopřát si více druhů ovoce než v průběhu roku, tak např. melouny. V průběhu
roku je snad vůbec nemáme možnost si
zakoupit, a pokud ano, vůbec nemají takovou úžasnou chuť jako v létě. Přitom je
to tak skvělé chutné ovoce plné vitamínů,
je lehké a výborný zdroj hydratace, což je
v létě moc důležité pro náš organizmus.
Proto mi dovolte, abych Vás upozornila
a požádala, abyste v létě dbali na zvýšený
pitný režim. Ten si můžete zajistit i právě
konzumací svěžího chlazeného melounu.
Nakonec mi dovolte se s Vámi rozloučit
a všem nám popřát krásné slunečné letní
dny plné pohody, dovolených a krásných
zážitků, které nás budou určitě dlouho
doprovázet a budeme na ně hezky vzpomínat.
Martina Bajczerová
Sociální pracovnice

NAROZENINY ČERVENEC
2. 7.
2. 7.
3. 7.
3. 7.
7. 7.
10. 7.
10. 7.
11. 7.

Jitka Foktová
Eva Miňhová
Oldřich Hájek
Jaroslava Znamenáčková
Květoslav Šrajn
Libuše Herglová
František Marek
Růžena Denková

11. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
22. 7.
27. 7.
28. 7.

Zdenka Fořtová
Božena Máchová
Milena Kaděrová
Jiřina Pařízková
Jana Chytková
Anna Karešová Anna
PhDr. Vlastislav Lacina, CSc.
Jiřina Přibilová

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA V ČERVENCI SE BUDE KONAT
29. 7. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele
Miroslav Nerad
Vlasta Hondlová
Jitka Brabcová

Rozloučili jsme se
Jiřina Paloučková
Marie Pravdová
Milena Modrochová
Zdeněk Švihel
Zdenka Zubačová
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUALITY Z DOMOVA
Co se u nás událo...

ŽEHLENÍ

REKONSTRUKCE STOUPAČEK

V prostorech prádelny v přízemí budovy B
nově vznikne zázemí pro práci se šicím strojem a žehlení, které bude určeno obyvatelům Domova. Místnost bude vybavena stolem, židlí, šicím strojem a žehlicím prknem.
Žehličku musí mít každý vlastní. Klíče jsou
k vyzvednutí na recepci Domova.

V první polovině června probíhaly v budově B kamerové zkoušky stavu stoupaček.
Všechny zkoušky již byly provedeny. Cílem
bylo posouzení stavu stoupaček. V současné době čekáme na výsledky tohoto šetření,
abychom věděli stav a míru opotřebení jednotlivých částí.

HOLUBI

Na základě protokolu, který obdržíme od
provádějící firmy, vyhodnotíme, které stoupačky budou určeny k výměně.

Žádáme obyvatele Domova a jejich návštěvy, aby nekrmili v prostorách Domova holuby. Holubi svým trusem poškozují nový
mobiliář zahrady a roznášejí nemoci. Jejich
počet narůstá.
Stalo se dokonce, že z okna letící suchý rohlík zasáhl do hlavy pod okny stojící paní.
S ohledem na bezpečí Vaše a spoluobyvatel,
prosíme, nekrmte proto holuby.
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Děkujeme za respektování výpadků a nutných uzávěrek.

Z NAŠEHO DOMOVA

KULTURNÍ PROGRAM

červenec

3. 7. 2019 / 16:00
divadelní sál S’Est NOIR
Povídání a promítání o Austrálii,
Novém Zélandu, Indonésii
10. 7. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR
David Wurczel –
hudební vystoupení hra na kytaru
16. 7. 2019 / 15:00
divadelní sál S’Est NOIR
Křeslo pro hosta s V. Harapesem
17. 7. 2019 / 14:00
zahrada Domova
Letní koncert na zahradě
29. 7. 2019 / 14:00
hala
Oslava narozenin červencových oslavenců
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ROZHOVOR

rozhovor
V zoo žijí zvířata a lidé vedle sebe
Ve středu 19. června se v divadelním sále Domova konala zajímavá beseda s kurátorem savců
z pražské zoologické zahrady. Křeslo pro hosta moderovala Ing. Jaroslava Slivoňová. Odborník
na chov a velký milovník ptactva RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. v zoo pracuje 21 let. Do zahrady
přišel v roce 1998 po studiu na Přírodovědeckých fakultách v Praze a Českých Budějovicích.
Rozhovor pro Chodováček připravila MgA. Hana Strejčková.
Vy jste především znalcem ptactva, ornitologem. Kolik poznáte druhů?
Nejprve upřesním, že ornitolog je odborník, zatímco já se cítím jako ptáčkař. Ptactvo mne zajímá, je to můj největší koníček. Rozeznám jich a viděl jsem okolo 2250 druhů. Ti lepší u nás jich
rozeznají až 3 tisíce druhů. Světoví ptáčkaři rozeznají a viděli až na 7–8 tisíc druhů. Celkově je
okolo 10–11 tisíců druhů ptáků. Dokonce existuje i odborník, který po hlase rozezná až 10 tisíc
druhů. Chce to čas.
Jak jste našel cestu k ptactvu?
Lásku k ptáčkům jsem si uvědomil asi ve 3 letech díky svému otci. Tatínek mne vodil ke krmítkům, sám je stavěl, plnil. Miloval pozorování ptáků. Nejvíce si oblíbil sýkoru koňadru a sýkoru
modřinku. Před pár lety jsem se vzpomínkou na svého otce odcestoval s kolegou do Běloruska vysledovat sýkoru azurovou. U nás se totiž vyskytuje velmi vzácně, zalétá například jen na
zimu a opravdu zřídka.
Proč ptáci tak intenzivně zpívají, zejména na jaře?
Zpěv jim pomáhá obhajovat území, je nástrojem pro námluvy. Čím hlasitější hlas, tím větší
teritorium, a tedy i množství potravy.
Máme zachraňovat vypadlé mládě z hnízda?
Otázkou je, zda vypadlo, nebo zda „jen“ nelétá. Nikdy nevíme, proč se ocitlo na zemi. Člověk
má potřebu zachraňovat jedince. Příroda naopak populaci. Také je otázkou, zda má člověk
tímto do přírody zasahovat. Například před pěti lety, než vypukla u kosů nemoc, bylo u nás na
půl miliónu párů kosů. Obvykle vyvádějí 4 mláďata dvakrát do roka. Během roku tedy jejich
počet mnohonásobně stoupne. Kdyby příroda neměla svou přirozenou seberegulaci, létaly
by kolem nás miliony kosů.
A můžeme ptáky hladit?
Příjemné jim to opravdu není. Ptáci totiž většinu času tráví úpravou svého peří. Když je pohladíme, musí si je znovu srovnat.
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ROZHOVOR
Jaký máte názor na úbytek vrabců? Proč téměř vyhynuli?
Víte, vrabčáci mají rádi nepořádek, keře, louky, remízky. Karel Čapek byl zahradníkem, my Češi
jsme nyní zahrádkáři. Vše sestříháváme, kosíme, sekáme, uklízíme. Vrabčák potřebuje svoje
„vrabčí hnízdo“, ale my lidé jsme jim změnili původní prostředí. O dalších důvodech jejich úhynu se stále bádá.
Dvě desítky let kurátorem savců. Je pravda, co ukazují nejčastěji v seriálech, že si ošetřovatelé
berou ohrožená mláďata domů?
To je opravdu přežitek z doby dávno minulé. Snad ještě v 80. letech ano, ale v současnosti
určitě ne. Jde o to, že uměle odchovaná mláďata mají velké potíže s adaptací. Mnohdy dokonce neumí rozeznat svůj druh, navázat kontakt, dvořit se, neví co ve světě zvířat nabídnout.
Nezřídka se domnívají, že jsou lidmi. Ale abych přidal vzpomínku, tak jeden můj starší kolega,
když měli miminko, si vzali domů mládě opičky. Jeho manželka tak kojila dcerku a k ní mládě.
Později se ukázalo, že z opice vyrostl nesamostatný jedinec, jenž se nemohl zařadit mezi svůj
kmen. Zvíře je pak hodně nešťastné, protože neví, ke komu patří, kým je.
Mazlí se chovatelé se svými svěřenci – zvířaty?
Určitě ne. My se v zoo snažíme, aby lidé a zvířata žili vedle sebe a respektovali se. V práci se nesmí stát, aby se ze zvířete stal domestikovaný mazlíček, protože pak se narušuje jeho přirozený
vývoj, reprodukce.
Mohl byste nám poradit, jaký pták žije v naší atriové zahradě? Má červenou hlavičku, bílý kolárek.
Jde o holuba hřivnáče. Za mého dětství žil pouze v lese. Postupně se naučili žít ve městě. Původně hřivnáči odlétali na zimu do Středomoří za teplem. Ale tím, že se adaptovali na město,
kde je tepleji než v lese a je zde i více potravy, tak někteří už ani neodlétají.
A jaký máte názor na holuby?
Holubi jsou takovými poletujícími potkany. Všude a vždy se přizpůsobí. Mnohá velkoměsta
jimi opravdu trpí. Bojím se světa, ve kterém nás pohltí holubi, toulavé kočky a potkani.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

HRA SE SLOVY
Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o jazyk český a literaturu, o hraní se slovíčky a trénování paměti. Nyní je páteční aktivita rozdělena na
2 × 30 minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli zájemci přijít pohrát s jazykem
českým. Ale! Zájemci mohou setrvat i nepřetržitě od 9:30 do 10:45. Na programu jsou literární
hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“, cvičení pro
trénink paměti a pro radost. Jazyk český je pro nás nádhernou a nevyčerpatelnou studnicí
inspirace ke hrám, psaní – vlastní tvorbě –, k poslechu a procvičení paměti.
Aktivita se koná v pátek dopoledne v knihovně a je vhodná pro každého. A možné je přijít jen
na chvilku! Hru se slovy vede v naší knihovně MgA. Hana Strejčková.
Hravá tvorba z pátku 14. 6. 2019 na téma čtyř ročních období, inspirovaných fotografiemi.
Co sloka, to fotografie.
Cesta na chatu
Pan Jiří Procházka kráčí od vlaku
po lesní stezce za východu slunce na chatu,
cestou zahlédl hravou veverku
a zanedlouho vyšel z lesa na louku.
S radostí pozoroval sousedovy ovce a beránky.
K chuti mu přišly rumové pralinky od ženy Márinky,
zapil je hltem pálenky
a natotata byl u branky chaty svojí maminky.

Zahrádka byla zarostlá, všude plno práce,
tráva dokonce přerostla kosatce,
řekl si: pokosit tu spoušť nebude legrace.
Nezvládnu to sám bez mechanizace.
Požádám si na úřadě o dotace.

Když pokosil celou zahradu,
zalehl do stínu a dal si pivo na náladu.
Vzápětí však usnul a zdálo se mu o zimě a ledu,
jak sníh přikryje celou přírodu.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Pondělí anebo pátek, vždy má přece někdo ...
Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. Správné odpovědi najdete v kalendáři. Rébus pro Vás připravila naše logopedka Renata.

1. 6.
Zase dělá haura
vychloubačka …

11. 6.
Typ fiata UNO
pořídil si …

21. 6.
Královna byla z Valois,
čte to počesku …

2. 6.
Od blátivých čar myl
staré dveře …

12. 6.
Jaká skvělá harmonie!
zkouší nástroj …

22. 6.
Sošku svatého Havla
uctila v Irsku …

3. 6.
Chutnala mi hořká amara,
vzpomíná na pití …

13. 6.
V kantýně v obci Slavonín
jí čerstvé syrečky …

23. 6.
Tady mi kvete lněnka,
upozorňuje …

4. 6.
Do německých Branibor
vypravil se …

14. 6.
Pevně svírá volant
čerstvý řidič …

24. 6.
Předsedou mnoha stran
je aktivista …

5. 6.
Za sklem si klidně, kobro,
slav, dává myš hadu …

15. 6.
Nebudu psa bít,
odložil hůl …

25. 6.
Na nebi zpívá skřivan,
v hospodě pod ním …

6. 6.
Na zimu slézá z hor Bert,
občanským jménem …

16. 6.
Pod dlažbou hnízdo sviněk
našel po zimě …

26. 6.
Po kom má tyhle hadry
Jana? Podivuje se …

7. 6.
To bude sladká odveta,
plánuje pomstu …

17. 6.
Rád zve své přátele na golf
majitel hotelu …

27. 6.
Během svého mládí slav,
radí děda …

8. 6.
Několik bouřkových petard
způsobí svou kápí …

18. 6.
Aviváží značky Silan
navoněl své prádlo …

28. 6.
Uzavřeme, Kubo, mír,
navrhuje …

9. 6.
Už nám stojí stany, sláva,
obhlíží kemp …

19. 6.
Ten termín prosím přelož,
žádá kolegu …

29. 6.
Stát v pozoru jim zavel,
ať je to Petr či …

10. 6.
To že je vepřová kýta?!?
diví se v jídelně …

20. 6.
To je moc složitá věta,
gumuje rukopis …

30. 6.
Nepotopí se ta bárka?
bojí se na břehu …
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Angkor
Angkor – splněný sen

Vzpomínky na dalekou cestu za krásami Thajska a splněním touhy vidět ANGKOR sepsala
s obyvatelkou domova MgA. Hana Strejčková.

Jdi.
Budeš očarován.
Zpívej, máš komu.
A nelži!
Šel jsem a nelhal.
A vám, mé lásky,
Jen trochu.
Jaroslav Seifert
Naše cesta začala na pražském letišti. Boeing 737-800, 2 řady sedadel po třech vedle sebe, do
první cílové stanice Muskat tranzit v Ománu poletíme pět a půl hodiny. Letěli jsme přes Turecko, Irán, Arabské Emiráty. V Ománu se vyměnila posádka a čekalo nás dalších pět hodin přes
Indii, až jsme přistáli v Thajsku. Thajsko je zemí, kde se sny stávají skutečností. Spojení tradice
se současností.
Město andělů, jak se Bangkoku přezdívá, je rozvíjející se metropolí, kde na ulici potkáte budhistické mnichy, stejně tak kněžky lásky. Co je typické? Thajci se zdravili sepjatýma rukama před
obličejem a všude se zouvali. Symbolem země je slon. A za každý odpadek odhozený mimo
koš se platí pokuta, například za vajgl to může být až 200 bátů.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
V Bangkoku jsme s kamarádkou bydlely ve 20. patře hotelu, vysoko nad městem. Navštívily
jsme chrám Wat Traimit v čínské čtvrti, kde se nachází socha zlatého Buddhy, která je vyrobena z 5,5 tuny ryzího zlata. V chrámovém komplexu Wat Po je zase socha ležícího Buddhy.
Pro změnu jeden z nejvýznamnějších symbolů Thajska, sochu smaragdového Buddhy, jsme
si prohlédly v královském paláci Grand Palace v chrámu Wat Phra Kaew. Naproti paláci jsme
navštívily svatyni ve tvaru pagody Lak Muang. Neopakovatelným zážitkem byla projížďka lodí
po kanálech řeky Chao Phraya. Žije na ní až 300 000 obyvatel, jejich domy vypadají zchátrale
a stojí na pontonech z teakového dřeva. Jezdí tu pekař, doručuje se zde pošta apod. Na chvíli
jsme ale Thajsko opustily.
Jedno z nejkrásnějších míst nejen Asie, ale celého světa, je totiž ANGKOR, a proto jsme nahlédly do Kambodže. Vidět jeden z největších archeologických skvostů světa bylo splněným
snem. Jely jsme ulicemi přeplněnými koly, motorkami, vedle cesty bylo mnoho stánků s ovocem, pitím, hrnci, benzínem, hračkami a jiným zbožím. Je dusno, vedro. Po pravé straně řeka
a už vidíme Angkor Wat z 12. století.
Na celé ploše Angkoru se vyskytuje více než 1000 památek, od jednoduše navršených kup
kamenů a cihel až po majestátní chrámy, jimž vévodí Angkor Wat, který nechal vybudovat
Súrjavarman II. jako svůj chrám a hrobku. Mnoho chrámů bylo restaurováno a spolu tak dnes
představují nejkomplexnější a největší ukázku khmerské architektury.
Proslulý chrámový komplex Angkor byl náhodně objeven v polovině 19. století francouzským
badatelem. Místo bylo tak zarostlé džunglí, že ani lidé žijící v bezprostřední blízkosti o něm
nevěděli. V roce 2007 bylo pomocí satelitních snímků a dalších technik zjištěno, že v preindustriální době se jednalo o největší město na světě. Pro srovnání – známé mayské město Tikal
v Guatemale bylo asi 20× menší. Samotné jádro města se rozkládalo od východu k západu na
cca 24 km, od severu k jihu na 8 km. Na to navázalo další osídlení kolem toho jádra, s celkovou
rozlohou cca 3000 km2. Angkor Wat, který je jedním z tisíců chrámů, se dokonce stal symbolem Kambodže, která ho má i na své státní vlajce.
Celé město chrání 8 metrů vysoké hradby v celkové délce dvanácti kilometrů, navíc ještě doplněné sto metrů širokým vodním příkopem. Dovnitř se dá dostat pěti branami, monumentálními dvacet metrů vysokými stavbami, ozdobenými množstvím soch. Z věže navíc na příchozí
shlížejí obrovské hlavy, dohlížející na vstup do města. Fascinující jsou také basreliéfy, které
zdobí vnější galerii, s výjevy z hinduistických děl Mahábháraty a Rámájany.

Angkor je jedna z nejvýznamnějších kulturních památek a jedno z nejvýznamnějších
archeologických nalezišť v jihovýchodní Asii.
V období 9.–15. století zde leželo hlavní sídlo Khmerské říše a z té doby se zachovalo
velké množství památek. Angkor leží v provincii Siem Reap a od roku 1992 je zapsán na
seznam světového dědictví UNESCO. Samotný název Angkor je odvozen ze sanskrtského výrazu nagara, znamenající město. Chrámové komplexy chráněné UNESCEM jsou
rozmístěny ve 3 lokalitách – ústřední komplex Angkor Watu a Angkor Thomu a menší
areály Roluos a Banteay Srei.
Zdroj: Wikipedie
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Vstupujeme do první brány. Jsme šokovány mohutností a působivostí stavby. Celý areál je relativně zachovalý, procházíme řadou průhledů, kolem dokola je široký příkop a hradby. Víme,
kde byl královský trůn při ceremoniích.
Obcházíme pak ve stínu loubí s reliéfy podél všech světových stran. Průvodce nám poctivě
vypravuje obsah bájí, které jsou vytesány do kamene. Měli 37 pekel a 32 nebí. Nahoře je vždy
nebe, uprostřed země a spodní reliéf je peklo – hrůzné bitvy bojovníků, kteří mají zvířecí hlavy.
Věže proti obloze mají tvar lotosu.
Největším lákadlem turistů je královský palác a pak nechvalně proslulá bývalá škola, dnes muzeum Tuol Sleng. Zde v 70. letech minulého století Rudí Khmerové v čele s diktátorem Pol Potem týrali nepohodlné občany země. Údajně zatkli mimo jiné každého, kdo nosil brýle, ty pro
ně byly znakem intelektuála.
Za vidění však stály i známé terasy: Sloní terasa a Terasa malomocného krále, ozdobené množstvím soch a reliéfů.
V Angkoru jsou chrámy prorostlé stromy, džungle si našla skulinky mezi pískovcem. Snoubí se
tu divoká příroda s majestátní architekturou. Například jsme kráčely alejí gumovníků. Kořeny
propletené mezi chrámy poukazují na dobu dávno minulou, ale i na moudrost přírody, která
nemá hranice. Na zdech jsou reliéfy, například sloni, na jiné Garudové – božské bytosti: půl
lidé, půl ptáci. Chrám Ta Keo je v dopoledním slunci zabarvený dorůžova. Kdysi tu byly sopky.
Ta nádhera je ohromující. Ve stavebních kvádrech jsou prohlubně, zbytky po tom, jak používali dřevěné kůly při převážení kamenů po řece. Za dalším příkopem je brána s tříhlavými slony.
V posledním navštíveném chrámu Bayon jsme se dívaly na usmívající se obličeje v průměru
tak 5–6 metrů vysoké. V chrámu jsou opět tři patra, strmě po žebříku lezeme nahoru a uvnitř
opět socha Buddhy.
Pak se začalo stmívat. Ještě jsme ale chtěly vidět volně pobíhající opice. Varovali nás však, ať
k nim nechodíme moc blízko, že koušou. I přesto jsme jim hodily pár sladkostí. Sledujeme západ slunce na Angkorem. Je pravda, že turistický plánek obsahoval i vyznačená místa, odkud
je nejlepší sledovat západ a východ slunce.
Vidět chrámový komplex bylo jedním z největších cestovatelských zážitků.

Thajské království, zkráceně Thajsko, je stát v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy jsou Myanmar, Laos, Kambodža a Malajsie. Hlavním městem je Bangkok, thajsky nazývaný Krung Thep. Země leží na poloostrově
Zadní Indie. S rozlohou 513 120 kilometrů čtverečních
a 68 miliony obyvatel je Thajsko 50. největší zemí světa a 21. nejlidnatější. Thajsko bylo v minulosti známo
pod jménem Siam, které bylo oficiálním názvem státu do 11. května 1939 a znovu v letech 1945 až 1949.
Zdroj: Wikipedie
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DEN V DOMOVĚ MÝMA OČIMA...
Vážení čtenáři,
možná si všímáte i toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová pohybuje v prostorách
domova s fotoaparátem. Zprostředkuje Vám tím autentický pohled jednoho z Vás na běžný
všední den. Tereza Vám při fotografování pouze pomáhá, technicky zpracovává vaše snímky
a připravuje tuto rubriku.

Pohled obyvatelky z domova D

Jako první po probuzení se podívám na hodinky, které mám na ruce po celou noc. Nevstanu
hned, špatně na to vidím, tak chvíli počkám a podívám se z okna, jestli je světlo nebo tma.
Sama si vyberu oblečení, umyji si obličej a jdu na halu na snídani. Protože špatně vidím, jsem
naučená, co a kde ve skříni najdu. Když si sednu ke stolu, napiju se kávy a pak si namažu pečivo. Občas mi to spadne, ale snažím se si to namazat sama.
Po snídani se jdu ještě chvíli natáhnout a poté, když je akce, tak jdu tam, to je nejlepší, když
nic není, tak se nudím. Nejlepší je ta paměť (trénování paměti, pozn. Terezy). Po aktivitě se jdu
opět natáhnout, abych si před obědem na hale odpočinula. Špatně vidím, a proto se ptám
sousedky u stolu, co to je, co máme k obědu. Ale tu už to určitě nudí. Když jsou polévky v misce, tak je vypiju, lžící mi to moc nejde.
Po obědě, když je hezky, se jdu podívat na zahradu. Ráda chodím na kulturní aktivity. A kolem
15. hodiny si zajdu na kávu. Když nejdu sama, zajdeme do restaurace (kavárna, pozn. Terezy).
Před večeří, když se to hodí, si chvilku lehnu. A po večeři koukám na televizi, židli mám danou
kousek před televizí, jinak bych na to neviděla.
A pak chodím spát.
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KROMĚ PRÁCE MĚ ZAJÍMALO...
Milí čtenáři,
připravili jsme pro Vaše potěšení novou rubriku o tom, co jste neuváděli do pracovních životopisů. Přitom
svým zálibám jste mnohdy věnovali nebo ještě věnujete hodně času a vyprávění o nich jsou zajímavá a zábavná. O muzicírování si s panem ing. Petrem Kunstem (celé jméno uvedeno dle přání pána) povídala a příspěvek
vytvořila logopedka Renata.
Vyrůstal jsem ve východočeském Josefově. Ve vesnici Rasošky, která byla vzdálená asi půl hodiny pěší chůze,
bydlel muzikant pan Kulhánek. Když jsem byl poněkud mladý, začal jsem se u něj učit hrát na trubku křídlovku. Nejdřív jsem musel zvládnout nasadit krásný dlouhý tón do nástroje zavěšeného ve vzduchu, takže bez
jeho držení rukama.
Potřeboval jsem si také vytrénovat správné hospodaření s dechem. Vymyslel jsem si dechová cvičení v lipové
aleji mezi fabrikou a mostem přes Labe – zadržoval jsem a pomalu upouštěl dech vždy podle určitého počtu
stromů, které jsem míjel. Docela brzy se ze mě stal dobrý trumpetista a hrál jsem v dechovce a posádkové
hudbě v kulturních domech, na plesech, na zábavách nebo venku v altánu (tomu se říkalo placmuzik) na korzu. Nejčastěji se ale hrálo na pohřbech. O jedněch Vánocích jsem hrál na kůru sólo v úplném tichu na půlnoční
u nás v kostele. Měl jsem hroznou trému, ale byl i hodně hrdý. Najednou se ozvala ohromná rána a vzápětí se
kostelem rozlinula vůně – někomu vypadla na podlahu láhev rumu. V době skautských výprav a táborů bylo
mým úkolem troubení budíčků a večerek, což hlavně ráno bylo dost nepopulární. Skauti tenkrát měli v Josefově velkou klubovnu, ze které se pak stalo loutkové divadlo. V něm jsem někdy hrál mluvené role.
Na gymnáziu v Jaroměři, které bylo tehdy jedno z nejmodernějších, jsme měli velkou tělocvičnu a skvělého
profesora tělocviku. Byl také muzikant, takže chápal, když jsem se někdy potřeboval ulít kvůli hraní, a psával
mi propustky. V té velké tělocvičně se někdy hrálo divadlo, třeba Nebe na zemi nebo Švanda dudák. My jsme
s malým orchestrem doprovázeli herce hudbou ze zákulisí. Vzpomínám si, jak na nějaký divadelní kus herci
přivedli s sebou selátko, které ale asi umění nerozumělo, protože se na jevišti počuralo.
Po nějaké brigádě, to už jsem studoval vysokou školu, jsem si za vlastní peníze koupil v Hradci Králové nádhernou zlatou cizelovanou trubku. Ještě že jsem to stihnul! Můj kamarád v podobné věci dopadl špatně –
maminka mu ušetřila 25 tisíc na auto, ale kvůli měnové reformě mu nezbylo ani na tu trumpetu. V zimě jsme
hrávali na masopustních zábavách i přímo na zabíjačkách.
Jedna taková se konala u sedláka, takový křupan to byl. Byl tehdy veliký mráz, my hráli už od šesti od rána, tak
jsme se museli zahřívat a na zabíjačkách je štamprlat vždycky dost. Hrálo se do půlnoci, dostali jsme ohromný
flák masa a spoustu buchet a pokračovali ještě do sousedního statku. Domů mě dovezl na saních bratr další
den dopoledne. Uložil mě do postele tak, aby to naši radši neviděli.
Měl jsem prý plné kapsy jelit, salámů a tlačenky. Usnul
jsem jako špalek, ale ne na dlouho. V jednu hodinu
po poledni, kdy jsem musel vstát, bych nevydal ani
tón a ve tři už jsem hrál v jazzovém klubu. To byla výhoda mladého organizmu, zvládli jsme i podstatnou
změnu hudebního stylu.
S jazzbandem jsme potom často hráli v jaroměřské
sokolovně. Ještě i dnes si některé melodie rád zanotuji.
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DONOHRANÍ
V příjemné červnové nedělní odpoledne náš Domov zaplnily tóny z mezigenerační přehlídky
pěveckých sborů s názvem Donohraní. Akce byla pořádána společně s Unií pěveckých sborů. S podtitulem „zpíváme společně“ a pod záštitou prof. Jiřího Chvály jsme připravili 3 bloky
koncertů, ve kterých vystoupila řada pěveckých souborů – sbor Písnička, náš pěvecký sbor
Chodotón, sbor DPS Rolnička Praha a pěvecký sbor Květy Žákové (seniorky Života 90).
Donohraní navštívil velký počet diváků, za což děkujeme a jsme velice potěšeni!
Fotografie: Tereza Jechová
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DOBROVOLNICKÝ DEN S ČEZ
Dne 6. 6. 2019 dopoledne tým dobrovolníků ze společnosti ČEZ doprovodil naše klienty do
Dendrologické zahrady v Průhonicích. Odjížděli jsme hned po snídani a cesta nebyla dlouhá,
Dendrologická zahrada je z Domova nedaleko. Počasí nám přálo, a tak při příjemné procházce
všichni obdivovali krásy tamní fauny i flory. Návštěvu jsme si zpříjemnili posezením v místní
kavárně u kávy a zákusku, kde jsme si také odpočinuli před druhou částí cesty. Výlet se opravdu vydařil. Díky dobrovolníkům se mohli akce zúčastnit také zájemci na vozíku.
Odpoledne jsme pak v atriu Domova společně s dobrovolníky připravili program v podobě
sportovního dne. Klání se i přes horké odpolední počasí zúčastnila řada sportovců z našich
řad. Soutěžilo se v různých disciplínách, například hod na kužel, kuželky či trefa na panáka.
Strávili jsme tak příjemné odpoledne nejen pohybem při sportu, ale také povídáním s dobrovolníky. Těm jsme na závěr ukázali náš Domov a obdarovali je vlastnoručními výrobky z naší
výtvarné dílny.
Fotografie: Tereza Jechová, Pavla Masopustová

PĚVECKÝ SBOR DANDERYD
Do našeho Domova v červnu také zavítal švédský pěvecký sbor DANDERYD. Sbor byl založen
již roku 1932, tvoří ho 30 členů a dirigentkou je paní Marina Lundén. Sbor za dobu své existence vystupoval po celé Evropě a také v USA.
V jeho repertoáru najdeme duchovní,
světskou a lidovou hudbu. U nás v Domově zazpívali jak švédsky, tak také norsky
a několik písní zaznělo i v angličtině.
Fotografie: Tereza Jechová
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JIHOMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ KLÁNÍ
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme se zúčastnili XXI. ročníku sportovních her seniorů a handicapovaných občanů Jižního Města. Pro soutěžící zde byly připraveny oblíbené disciplíny, občerstvení
a program oživený hudebním vystoupením, to vše v příjemném prostředí.
Na soutěži nás reprezentovalo několik sportovců z našeho Domova. Velmi úspěšný byl pan
Werner, který dovezl dokonce 4 medaile – zlatou, stříbrnou a dvě bronzové. Vydařený výkon
ve sportovním klání podala také paní Pulpitová, která obsadila ve své disciplíně 2. místo, dále
pak pan Šrytr, který získal 1. místo a 3. místo ve dvou disciplínách. Pan Martínek si pak vystřílel
zlatou první pozici střelbou na branku.
Krásné počasí, úctyhodné sportovní výkony a dobrou náladu podpořili zpěvem hudebníci pan Jiří Helekal a pan Karel Kahovec.
Fotografie: Pavla Heverochová

TUZEMSKÝ UM
V horkých červnových dnech jsme se zúčastnili také zábavně – soutěžního klání Tuzemský um,
které se konalo v Domově pro seniory Háje. Dopolední program naplnily soutěže + CIRKUS
SENIOR, odpolední program pak vyhlášení výsledků, vystoupení skupiny TORNÁDO BAND
a občerstvení.
Soutěžilo se v disciplínách Mozkovna, hod
na cíl, hod na terč, Bollo Ball, hod na koš,
ruské kuželky a tajné diciplíně – lukostřelbě. A výborná zpráva – sportovní tým našeho Domova obsadil na soutěži první místo.
Zlato, které naši sportovci vybojovali mezi
12 týmy, patří paní Pulpitové, panu Šrytrovi, panu Martínkovi a panu Wernerovi. Gratulujeme!
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 4. 6. 2019
Přítomni: Milena Holá, Marie Krsková, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Eva Vyskočilová, Helena
Hudečková, Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný.
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
• paní Krsková pochválila koordinátorku paní Pavlu Pourovou za práci, kterou odvedla na A1 při přeměně místnosti na relaxační prostor, který se bude využívat při technice NAMASTE;
• paní Ullrichová pochválila paní Janu Heřmanovou, která vede keramickou dílnu;
• paní Holá vznesla podnět, aby se čtenáři veřejné knihovny, která bude v DS zřízena, zapisovali při
příchodu do knihy, která by byla umístěna na recepci;
• paní Vyskočilová měla připomínku k pokladním hodinám, chtěla by, aby byla pokladna otevřena
více v odpoledních hodinách;
• pan Rozkošný stále neslyší na svém pokoji dobře hlášení rozhlasu.
Vyjádření
Děkujeme za pochvaly, toto vždy potěší, pochvaly předáme.
K připomínce paní Holé, toto není možné, nejsme uzavřený ústav, je zde volný pohyb i všech ostatních návštěvníků. Veřejná knihovna nabízí své služby obyvatelům nejbližšího okolí, otevřeno bude
mít dva dny v týdnu, pro klienty Domova bude po vystavení čtenářského průkazu půjčovné zdarma.
Pokladní hodiny jsou v současné době vyhovující, je otevřeno od pondělí do čtvrtka, kdy dva dny je
otevřeno i v odpoledních hodinách. Otevírací hodiny pokladny jsou vyvěšeny na nástěnkách každého patra a každý klient Domova si může vzít i letáčky umístěné před pokladnou nebo o tento letáček
požádat pečovatelku – a ta ho z pokladny donese.
Problém s hlasitostí rozhlasu na budově B byl řešen již opakovaně, bude provedena ještě jednou kontrola, stejně tak na budově A a D.
Další informace
V suterénu budovy B bude zahájena dne 24. 6. 2019 rekonstrukce ležaté kanalizace. Žádáme proto
všechny obyvatele domova B o trpělivost, jedná se o opravu nutnou, kanalizace je v havarijním stavu.
Samozřejmě že toto s sebou ponese určitá omezení v používání WC, umyvadel na pokojích a koupelen. Práce budou probíhat etapově, takže se to dotkne vždy jen určitého počtu místností na jednotlivých patrech budovy B. Informovat Vás budeme individuálně.
V letních měsících bude omezen provoz Kavárny na hale – v pondělí bude zavřeno.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

18

19

Šéfredaktorka: Bc. Pavla Masopustová, DiS.
Grafika, sazba: Bc. Pavla Masopustová, DiS.
Redakční rada:
Mgr. Bc. Ilona Veselá
Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
MgA. Hana Strejčková
Vydal: Domov pro seniory Chodov
Tisk: BossCan Reprostudio s.r.o.
Praha 2019

