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Co se Vám jako první vybaví, když se řekne léto? 
Vůně opalovacího krému, slaného a  vlhkého 
vzduchu u  moře nebo na koupališti, teplý vítr 
za dlouhých letních večerů s  vůní dálek anebo 
uklidňující vůně levandule? Nebo si léto spíš spo-
jujete s čerstvým a od letního sluníčka „vymazle-
ným“ ovocem? 

Vůně jsou velice mocné. Dokáží velice dobře 
podpořit atmosféru, anebo ji také celou zničit. 
Jsou spouštěči dobrých, ale i  špatných vzpomí-
nek, a  to je také jeden z  důvodů, proč někomu 
jedna vůně voní naprosto úžasně, zatímco druhý 
ji nemůže doslova ani cítit. Vůněmi můžeme také 
vzpomínky na příjemné zážitky zpátky přivolat či 
prodloužit a prohloubit jejich intenzitu. 

Vedle vůní často stojí na roveň chutě. Proč máme 
takovou slabost třeba pro borůvky, angrešt, me-
ruňkový koláč nebo jahodové knedlíky? Protože 
jsme je jedli, když nám bylo obzvlášť dobře. Tahle 
rovnice je nesmírně jednoduchá.

Tak jako já i každý z Vás si vybaví alespoň jeden 
moment spojený s létem a jeho chutí a vůní. Tře-
ba letní podvečer a loupání meruněk na kompot 
s babičkou... nebo letní ráno a jahody ze zahrád-
ky k  snídani. Miluji vůni meruněk a  chuť jahod 
a  zcela jistě za to můžou vzpomínky z  dětství 
spojené s konejšivým klidem a pocitem bezpečí.

Proč nám něco chutná
Mozek a centrum vzpomínek jsou do značné míry 
rozhodující v tom, co nám chutná a co ne – na to 
existují vědecké studie. Na seznamu vzpomínek 
jsou pak na prvních příčkách logicky ty příjemné, 
jídlo se nám obvykle spojuje s chvílemi, kdy nám 
bylo dobře. Podobné momenty jsou samozřej-
mě velmi individuální, ale styčné plochy existují. 
Jednou z nich je letní období. Byly prázdniny, náš 
život vybočil z pravidelného školního rytmu, cítili 
jsme se volně a bezstarostně. A mezi tím vším se 
našel prostor pro uložení chuťových vzpomínek: 
čerstvě natrhaný černý rybíz na zahradě, hrsti 
plné malin kradených přes sousedovic plot, pusa 
modrá od borůvek, chlupaté angrešty, první letní 
jablka, hromady meruněk připravených na zava-
řování…

Tyhle vzpomínky se mi vybavovaly, když jsem 
před pár dny kolem cesty sbírala lesní jahody. 
Byla jich spousta a byly neskutečně dobré – zá-
žitek jednoho odpoledne. Chuťové vzpomínky 
z dětství jsou umocněné faktem, že obvykle trva-
jí velmi krátce. Období, kdy dozrává letní ovoce, 
se počítá maximálně na pár týdnů, ale většinou 
si pamatujeme jedno dopoledne, kdy jsme se do 
bezvědomí přejedli třešní. Už nikdy později pak 
třešně nechutnají tak sladce a šťavnatě a my se 
po té chuti nikdy nepřestaneme pídit.

V  době, kdy si takřka kdykoli můžeme dopřát 
cokoli, začíná být podobné vytváření chuťových 
vzpomínek mnohem obtížnější. Jahody, kte-
ré někdy v  únoru doputovaly do supermarketu 
z druhého konce světa a cestou tak nějak „zázra-
kem“ dozrály, nám nikdy nezprostředkují stejný 
zážitek jako ty, co jsme jako děti trhali na záhoně 
v maminčině zahrádce. Dokonce by se dalo říci, 
že oba zážitky jsou na opačné straně spektra. Při-
tom to jsou pořád jahody. Mozek možná ošálíme, 
ale chuť už ne.

S  pusou od borůvek a  vůní lesních jahod 
v  hlavě ;-) Vám přeje krásný zbytek léta 
Vaše Ilona Veselá.

Jak chutná a voní léto...
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci červenci

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 26. 9. od 14 hod. v „Naše kavárna“.

ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI

1. 9.  Bohumil Rozkošný
3. 9.  Miloslava Olexová
7. 9.  Marie Bodanská
8. 9.  Maria Švejdová
8. 9.  Marie Těšitelová
14. 9.  PhDr. Bor Josef
14. 9.  Anna Mukařovská
18. 9.  Stanislav Aust
22. 9.  Jiří Jeřábek
22. 9.  Karla Kamenická
24. 9.  Jozefa Končírová
25. 9.  Věra Charvátová
25. 9.  Marie Niklová
25. 9.  Jarmila Růžičková
26. 9.  Václav Jelínek
26. 9.  Marie Kučerová
28. 9.  Věnceslava Fialková

Jiřina Došková
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Z NAŠEHO DOMOVA

DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
V pořadí již III. Donovalská zahradní slavnost, jejímž pořadatelem je Domov pro seniory Chodov, se usku-
teční 9. září 2017. V době od 10 do 18 hodin jste zváni na bohatý kulturní program, kdy vystoupí např. 
Magda Malá nebo Daniel Hůlka. Pro děti jsou připraveny celodenní soutěže o ceny, malování na obličej 
a dvě divadelní představení pořádaná sdružením FysioART, o.p.s.

V rámci doprovodných akcí pro vás spolek Bosá turistika připravil „bosonohý program“, kde si mj. můžete 
projít naši bosonohou stezku. Dále bude možnost pro malé i velké tvoření v kreativních dílnách, osvojení 
si prvků z haptických masáží pro seniory (a nejen pro ně) a třeba si i vybrat knihu na burze knih. Samozřej-
mostí jsou obchůdky a výborné občerstvení přímo v areálu DS Chodov.

V letošním roce bude nově příležitost získat bližší informace o pracovních možnostech v DS Chodov v ná-
borovém stánku aneb „Hledáme superhrdiny“.

Celá akce se koná pod záštitou radního Hl. města Prahy Daniela Hodka a MČ Prahy 11.

MAGDA MALÁ
Jako první vystoupí zpěvačka Magda Malá, která účinkovala např. v  mu-
zikálech Drákula, Bídníci, Miss Saigon, Malá mořská víla, Kráska a zvíře. Je 
také zakladatelkou Nadačního fondu Magdy Malé, který pomáhá mamin-
kám s dětmi v tísni.

DANIEL HŮLKA
Daniel Hůlka je český operní a muzikálový zpěvák (baryton) a herec. Je známý 
hlavně svými rolemi v muzikálech, jako jsou Dracula nebo Monte Cristo. Věnuje 
se i sólové tvorbě v oblasti populární i klasické hudby.

HARDY A ŠIMI
Jarek Šimek alias Šimi je český zpěvák, textař, hudební skla-
datel a producent českých i zahraničních umělců. Spolupraco-
val s  Helenou Vondráčkovou, Ivetou Bartošovou, Evou Pilaro-
vou a dalšími. Natočil sedm vlastních CD a  jeho písně se staly 
součástí několika kompilačních alb. Napsal hudbu k  muzikálu 
Naháči. Hrál jednu z hlavních rolí v muzikálu Pomáda a prince 
v muzikálu Popelka.

Hardy Marzuki je fenomenální kytarista s indonéskými předky.

DLOUHÁ NOC
Jako každý rok zakončí slavnost skupina Dlouhá noc, která si zahrála ve filmu Kobry a užovky. Zazní známé 
hity z popové hudební scény.
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Z NAŠEHO DOMOVA

Kultura
4. 9. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Vystoupení našeho pěveckého sboru Chodotón

6. 9. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Pojďte s námi... do Rudolfína na Antonína Dvořáka

7. 9. 2017  15:00, divadelní sál S’Est NOIR
Křeslo pro hosta s Táňou Medveckou

8. 9. 2017
Firemní dobrovolnické odpoledne s firmou McKinsley

9. 9. 2017  10:00, aréal DS Chodov
III. Donovalská zahradní slavnost

13. 9. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Koncert tenoristy Národního divadla Petra Horáka

14. 9. 2017  10:00, nová kaple
Žehnání kaple a Mše svatá

18. 9. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Přednáška o dědickém právu pro klienty a zaměstnance

19. 9. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Setkání paní ředitelky Veselé s obyvateli DS Chodov

25. 9. 2017  10:00
Výlet do parku Stromovka

26. 9. 2017  14:00, Naše kavárna
Oslava narozenin zářijových oslavenců

27. 9. 2017  14:00, hala
Hudební vystoupení dua Lorenc

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁT-
KEM VYSTOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI, POŽÁDEJTE 
PROSÍM AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE.

DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM POZDNÍM PŘÍCHODEM 
RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)
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NABÍDKA KNIHOVNY

Plamen duše
Barbara Wood

Krásná léčitelka Selené jde za svým osu-
dem do starověkého Babylónu, Jeruzaléma 
a Alexandrie, do tajemného pouštního měs-
ta Magny s němými otroky i do exotického 
paláce radostí v Persii. Sbírá nové zkušenosti, 
aby jednou založila místo, kde by se poskytla 
lékařská pomoc těm, kteří ji budou potřebo-
vat. Celou její poutí ji doprovází vzpomínky 
na lékaře Andrease.

Nebezpečná zóna
Joy Fielding

Bratři Will a Jeff a jejich kamarád Tom si vy-
šli do svého oblíbeného baru Nebezpečná 
zóna, aby se pobavili u skleničky tak jako ob-
vykle. Když si ale všimnou záhadně vyhlíže-
jící mladé ženy, jak v rohu osamoceně popíjí 
Martini, troufale se vsadí o to, komu se ji nej-
dříve podaří svést. Jenže není všechno tak, 
jak se zdá. I tajemná Suzy má svá tajemství, 
která ukrývá za zdmi přepychového domu 
na předměstí. Tři muže spojuje nejen přátel-
ství, ale i rivalita, strach a chtíč... a nyní také 
jedna žena. Kam až se pro ni odváží zajít?

připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Neděle jako stvořená pro vraždu
Zdena Frýbová

Napínavý román o  komplikovaných vzta-
zích v rodině stavebního inženýra Antonína 
Rabase, jeho manželky architektky Judity 
a  jejich dvou dospělých devětadvacetile-
tých synů–dvojčat, Marcela a  Luboše. Oba 
mladí Rabasové jsou inteligentní, vzdělaní, 
vzhlední a  pracovití stejně jako jejich rodi-
če. Jenomže: proč se Marcel žení s nudnou, 
nevábnou, omšelou, o dvacet let starší Emilií 
Vojtíškovou? Co pro něho znamená výstřed-
ní, atraktivní a dětinská Zuzana? Kam pravi-
delně uniká Luboš ze svého harmonického 
manželství s hezkou medičkou Natašou? Na 
tyto otázky se snaží odpovědět kriminalista, 
který vyšetřuje vraždu v rodině Rabasových. 
Mohl ji spáchat kdokoliv z nich, protože mo-
tiv měli všichni.

Záhadná mozaika
Jayne Ann Krentz

Cady Briggsová řeší spolu s Mackem Easto-
nem, majitelem internetové firmy pátrající 
po zmizelých starožitnostech a uměleckých 
dílech, záhadnou smrt Cadyiny pratety Ves-
ty. Mladá rozvedená hrdinka je odbornicí na 
užité umění a  spolupracuje s  mužem, kte-
rý vyhledává pro bohaté klienty ukradené 
starožitnosti. Z najímané síly se sama stane 
zaměstnavatelkou, když svého dosavadní-
ho šéfa pověří pátráním po skutečné příčině 
smrti své podivínské tety, která jí zanechala 
základní podíl v  rodinné umělecké galerii. 
Změna závěti na poslední chvíli je hrdince 
podezřelá a rozhodne se odhalit pravdu i za 
tu cenu, že bude muset obvinit někoho z ro-
diny. Atraktivní a brzy i velice zamilovaný ko-
lega nejenže případ vyřeší, ale mladé ženě 
zachrání i život...
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Žijí mezi námi
Mládí je stav ducha

Tahle moudrost starých řeckých filozofů mi vytanula na mysli, když 
jsem pro Chodováček připravovala rozhovor s  paní Květoslavou 
Srkalovou [88]. Přivítala mě upravená paní s  velice živýma očima. 
A tak jsme se pustily „do práce“.

1) Každého člověka velmi ovlivní místo, kde 
se narodil, jeho rodina, dětství.
Já se narodila v Bratislavě. Tatínek byl plukovníkem 
a sloužil jako velitel pluku pohraniční stráže. V Bra-
tislavě jsem také začala chodit do slovenské obec-
ní školy. Ale přišel březen 1939 a  vyhlášení samo-
statného slovenského štátu. Hlinkovi gardisti před 
domem nám vykřikovali „Čehůni von, Čehůni preč!“ 
A tak jsem s maminkou, sestrou a několika kufry od-
jela narychlo k babičce do malé vesničky nedaleko 
Plzně. Tam jsem pak prožila několik let. Ve škole to 
nebylo jednoduché. To víte, začala jsem přece cho-
dit do školy slovenské a  teď pokračovala v  české. 
Ale zvládla jsem to. Do měšťanky jsem pak chodila 
v Blovicích.
Tatínek musel v Bratislavě ještě zůstat, protože od-
povídal za řádné předání majetku pluku bývalé čs. 
armády armádě slovenské; budov, zbraní, celkové-
ho vybavení až po hrnce v kuchyních a noční košile 
vojáků.
Po měšťance jsem pak pokračovala v Plzni na kláš-
terní rodinné škole. Tu pak němečtí okupanti zrušili. 
Já byla totálně nasazena v Jáchymovských rudných 
dolech. Tam jsem zažila konec války. Bylo mi šest-
náct. Vystudovala jsem v Plzni ekonomickou školu, 
abych byla soběstačná. To se mi splnilo. Pracovala 
jsem v pražském hotelu Ambasador. Pak jsem byla 
25 let recepční v moderním hotelu Jalta nahoře na 
Václavském náměstí. Tam se opravdu dveře netrhly 
– plno nejrůznějších hostů, řečí, požadavků. V hote-
lu se konaly všelijaké konference, rauty, tiskovky.

2) Chvilku Vás přeruším: zaujalo mě, že jste 
prožila jeden celý rok v Japonsku. Jak jste se 
tam dostala?
Manžel také celý život pracoval v  pohostinských 
službách. A byl vybrán jako ředitel tří čs. restaurací 
našeho pavilonu na světové výstavě 1970 v japon-
ské Osace, druhém největším městě v  japonském 
císařství. A  já provázela svého manžela. Žili jsme 

v Japonsku, pro mne často nepochopitelném. Man-
žel půl roku (výstavba čs. pavilonu, provoz restaura-
cí a pak celková likvidace). Já jeden rok, ale úplně mi 
to stačilo. Strašně se mi stýskalo po domově. Vždyť 
jsem neviděla celý rok prosluněný les, neslyšela 
naše ptáky, ani houkat lokomotivu. Nedovedete si 
představit pocit osamění... byli jsme sice dva a pár 
lidí z pavilonu, ale...

3) Jak na Vás působila tak odlišná japonská 
krajina?
Ta se s naší zemí nemůže porovnávat. Moře – někdy 
hodně bouřlivé, pobřeží ostrovů a ostrovků, histo-
rie, tak odlišné stavby a zahrady. Pobřeží je nádher-
né, dál plno rýžových polí, čajových plantáží, ovoc-
né stromy, pár listnáčů a plno bambusu... žádný les 
v našem slova smyslu! Občas lijáky, bouřlivé a ničivé 
tajfuny, tsunami, zemětřesení. Často se mi zdávalo 
o tom, že jdu za ranní rosy do našeho lesa na houby 
a borůvky.

4) Ještě mě zajímají ty pěstírny perel, ve kte-
rých rostou.
Ano. V  pěstírnách kolem několika korálových os-
trůvků jsou v  moři ponořeny takové „posady“, kde 
perly rostou. Starají se o  ně pečovatelky – takové 
chůvy, protože perlorodky jsou živí tvorové, kteří 
ke svému životu potřebují stálou teplotu rodného 
moře. Vždyť krásnější perly rostou 6 let.

Ostrůvek školky perel Mikimoto pearl
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Jarmila Houšková 
redaktorka osvětových časopisů

5) Moje babička taky říkala, že perly jsou 
živé, a  proto se mají nosit přímo na holém 
těle – na krku, v  uších. Jejich pobyt v  etuji 
někde v  příborníku je prý ničí. Teď kousek 
dál v našem povídání. Co tak odlišná povaha 
Japonců?
Naprosto odlišná povaha. Nemohla jsem to prostě 
pochopit. Velké rozdíly mezi „kastami“. Nejvyšší vrs-
tva, bohatá, vzdělaná, snažící se přejít do světové 
kultury nejen svými zájmy, ale třeba tím, že řada 
z nich umí anglicky. Záměrně neříkám „mluví“, pro-
tože oni anglická slova vyslovují po Japonsku, takže 
i můj manžel se s nimi musel často dohadovat pí-
semně.
Střední vrstva – to jsou ti pečliví úředníci a dělníci. 
Mají v týdnu jeden den volna, jinak prakticky pracují 
od nevidím do nevidím s přestávkou, v níž všichni 
na pracovišti společně cvičí. To jsou ty nekonečně 
černovlasé davy na ulicích a v metru.
Pak jsou nejchudší, kteří žijí na okrajích velkoměst. 
Seženou podřadnou práci jen občas, nosí jedny šaty, 
pokud z nich nespadnou. A to nechci moc hovořit 
o postavení žen. Jen malý obrázek. Černě oblečený 
jde do práce, prší. Za ním cupitá drobná žena a drží 
deštník – před sebou, aby na pána snad nepršelo – 
a sama mokne.

6) Je to téměř už padesát let, co jste v Japon-
sku žila. Jistě se tam mnoho změnilo. Podívej-
me se třeba na turisty, kteří k nám přijíždějí. 
Vyzbrojeni nejmodernější fototechnikou. 
Milují evropskou hudbu, jak konečně svědčí 
i  úspěchy české filharmonie. Anebo teď ten 
čerstvý úspěch naší „Slovanské epopeje“ Al-
fonse Muchy.
Já se Japoncům vůbec nedivím. Vždyť já byla na 
Epopeji jak v Moravském Krumlově, tak pak ve Ve-
letržním paláci.

7) Vraťme se ještě na skok do Japonska. Máte 
opravdu nějaký nezapomenutelný zážitek?
Vzpomínám si, jak jednou, když měl manžel jeden 
z mála volných dní, jsme se vypravili na překrásný 
Ósácký hrad s impozantní vysokou čtyřbokou věží. 
Zrovna kvetly sakury, takové ty růžové kvetoucí ja-
ponské třešně. Chtěli jsme se pochopitelně podívat 
na Osaku z nadhledu. Ale ouha! Věž, která nás tolik 
lákala, neměla žádné schody, ale z  patra do patra 
vedly mohutné dřevěné žebříky! Vzpomněla jsem 
si na svou sportovní minulost (volejbal a basket za 
SK Plzeň) a vyrazila jsem na žebříky. Šťastně jsem to 
zvládla. Odměnou mi byl úžasný pohled na město 
s obrysem hor na obzoru. Když zavřu oči, znovu se 
mi vybaví – nedivte se, jak mě potěšil nedávný ho-
dinový pořad BBC na ČT2 o Japonsku.

A já si vybavuji kvetoucí sakury v Mánesově 
ulici nedaleko Jiřího náměstí. Tam totiž kaž-
dé jaro kvetou tři sakury.

Co říci na závěr našeho rozhovoru snad jen připo-
menout opět staré řecké filozofy, kteří tvrdili, že 
„mládí je stav ducha“. A paní Květa Srkalová je svým 
duchem opravdu mladá.

Japonské císařství
Rozloha: 377 835 km2
Počet ostrovů: 6 852 (z nichž 430 obydlených)
Počet obyvatel: 126 702 133
Počet obyvatel Tokia: 9 262 046

Atomový útok v roce 1945
Počet mrtvých: odhad 90 000–140 000
Počet celoživotně postižených: do roku 1950 
zemřelo až 200 000 lidí následkem rakoviny a dal-
ších dlouhodobých účinků, jiné studie uvádí, že 
od roku 1950 do 1990 umřelo zhruba 9 % lidí na 
rakovinu a leukémii v důsledku ozáření z bomb
Atomový dóm v Hirošimě – jediná budova, kte-
rá přežila díky své betonové konstrukci jadernou 
zkázu, navrhl ji český architekt Jan Letzel
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DOBROVOLNÍKOVY POZNÁMKY Z LONDÝNA II. část
Daniel Wagner

Tak jsem tu, v Londýně, bez práce i bez originálního 
plánu, jak ji najít, jediné, co vím od všech okolo mě, 
je, že je neuvěřitelně lehké ji sehnat – jen rozdávej 
CV, řekli... vám se to řekne, říkám si...
Ale teď ještě chvíli nic, ještě chvíli být nezaměstna-
ným, nedělat nic. Po tom všem vypjatelismu, kdy je 
člověk hýb sem hýb tam, až u  toho funí a  potí se 
a  různě cvičí se spánkovými režimy, je najednou 
tohle jak pohled do hluboké studně. Prázdno. Čer-
no. Tak dokončils bakaláře, kašpárku? Tak jsi, kde si 
chtěl bejt? Tak si na magistru? Ve všech volnech a při 
všech koncích a novejch začátcích, při všech prázd-
ninách a dlouhejch čekáních v čekárnách se náhle 
otevře bublina otázek, bublina filosofickýho bahýn-
ka, do kterýho člověk zabředne se svým volným ča-
sem, a tu si s ním sedí a s hrnkem smyslu a snídaní 
nesmyslu střídavě upíjí a ukusuje a je mu z toho tak 
nějak nevolno, jak by řekl patrně jeden Francouz, 
kdyby tu ještě byl a kdyby mu nevolno mohlo ješ-
tě bejt, nad čímž je taky dobrý se zamyslet. Myslí-
te o myšleném, smyslíte o smyslném, když už je to 
léto, smyslujete, vážíte sebe sama, ne příliš na kila 
(i když na ty taky v myšlenkách dojde, zloustli-li jste 
při těch všech študýrunzích), ale na podstaty a pod-
stavy, které máte, nemáte či byste měl ba raději ne-
měl mít. Prázdniny jsou časem snů a časem pochyb. 
Časem prázden. Prázdnování. Prázdno zpytování. 
Člověk si usedne ve svitu slunka, zasedne před sní-
daní a ví, že má kde bydlet a má co jíst a má kde být 
a jak i možná proč, a tak hledí do prázdna, do slunka 
a do sebe a hází kamínky do studně a víří hladinu. 
Jen rozvíří hladinu. Kdyby k tomu hrála kdesi z dáli 
harmonika, bylo by toto bezčasí ideální. Pak už jen 
vytáhnout na šňůře studenou vodu, čistou a svěží, 
a napít se trochu – rázem poleví nevolnost a nesmr-
telnost chrousta počne býti smysluplnější. 
Abych nebyl v tomto čase Vencou, rozhodl jsem se 
dělat věci prosté a na které nikdy není čas, i když je 
čas. Počal jsem chodit běhat – každý den ráno ro-
tovat v Ruskin parku a pozorovat kolegy upocence, 
trénující tenisčata, prolejzající se capata, kdy mama-
ta a tatata na mobilech zevlují u prázdného kočáru, 
brouzdaliště s baťaty, ale i s dívčinami, kterým jsem 
se bál odhadovat věk, natož velikost košíčků jejich 
bikin, které svým překypujícím obsahem napovída-
ly, že bych se o nich neměl zmiňovat jako o dívči-
nách, a to i přesto, že jejich rodný list, učitel anglič-
tiny i policistka by mi tvrdili, že mám zůstat u prve

vyřčeného. Zastání bych patrně nenašel ani u jejich 
učitelky na saxofon, na který chodí každou středu 
a pátek na půlené hodiny, neb víc si nemohou je-
jich ustaraní rodiče dovolit. V těchto horkých dnech 
chodí na ně spíše z musu nebo vůbec, neb lépe se 
tráví ráno, dopoledne i odpoledne na brouzdališti, 
v parku, na slunku, s Ray-Ban brejlema a plavkama 
Calvin Klein, a byť já saxofony rád, každým novým 
proběhnutím okolo brouzdaliště na své okružní 
trase jsem oceňoval jejich zahálčivost. Pak jsou tu 
všude psovodi, psohodi s  míčkem, psonosi a  další 
pejskaři všech vyznání i barev pleti. Sem tam uspě-
chaný sestřák či sestřička, jakýsi doktor se stetosk-
opem nebo saniťák všichni mířící do King’s College 
Hospital. Mazlící se i hovorující páry, školní výpravy, 
popíjející a  vegetující vágusové, odpočívající uklí-
zeči a pak náhodní odpočívači s hudbou či bez, se 
svačinou nebo s novinami. Je vždy radost, když ty 
samé lidičky potkáte při druhém, třetím i  čtvrtém 
kole. Už si pamatujete, jak sedí nebo jak se pohybu-
jí. Rozeznáte jejich tváře a stávají se součástí parku, 
vaší běhací rutiny, a to zejména když je potkáte další 
den na tom samém místě s tím samým toastem. Ale 
věru nejvíce radosti jsem měl, když jsem i po dru-
hém kolečku opětně potkal onu krásnou ženu bez 
podprsenky s přiléhavým bílým tričkem. Mám pocit, 
že ještě žádné kolo zde v Ruskin parku jsem neběžel 
tak rychle, radostně a s tak jasným cílem. Běhání je 
o  drobnostech a  malých radostech všedního dne, 
o pozorování života, lidí, věcí i sebe sama.
Rovněž jsem se pustil do vaření, neb kuchařsky ze-
leninově jsem se zasekl na rajčatech, cibuli, česne-
ku, bramborách a okurce a lilky, cukety, dýně a jiné 
záležitosti jsou pro mě nevyzpytatelností, kterou 
bych asi v  zoufalství všechnu jen hodil na pánev 
a pozoroval, co z nich vypadne. A tak jsem vyhotovil 
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Nad Písmem: Vzdát Pánu dík

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem 
a Galileou. Když přicházel k jedné vsi, šlo mu vstříc deset 
malomocných a prosili o smilování. Ježíš jim řekl: „Jděte 
a ukažte se kněžím.“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden 
z nich, když poznal, že je uzdraven, vrátil se velebit Boha 
a děkoval Ježíši za uzdravení. Byl to Samařan.

Dnešní úryvek z  evangelia podle Lukáše nám předklá-
dá příběh deseti lidí, postižených malomocenstvím. 
Byli považováni za nečisté, hříšné, a  proto vyloučeni 
ze společenství. Museli žít mimo lidské sídla a nesmě-
li se účastnit života společenského ani náboženského. 
Věděli, že jedině Bůh jim může pomoci. Proto přišli za 
Ježíšem prosit o smilování. Devět z těch deseti byli Izra-
elci a smýšleli o sobě jako o vyvoleném národu. A když 
je Ježíš uzdravil, spokojeně odešli a  evangelium se už 
o nich nezmiňuje. Byli přesvědčeni, že si uzdravení za-
sloužili, ba co víc, že na něj mají nárok. To je naprosto 
špatně pochopený vztah mezi člověkem a Bohem. Víra 
je totiž až tam, kde člověk vidí Boha jako dárce a ne jako 
někoho, kdo vám je zavázán. My lidé, ať už sebe sami 
považujeme za věřící, či nevěřící, leckdy k Bohu a dru-
hým lidem přistupujeme v tom čistě funkčním vztahu: 
„Zajímáš mě jen tehdy, když děláš to, co od tebe očeká-
vám.“ Jenže tak to u Boha nefunguje. On je Bůh rados-
ti, Bůh dokonalé lásky. A tomu porozuměl ne ten jeden 
z vyléčených z malomocenství. Samařan, jinověrec, tedy 
ten, který patřil k národu, který Židé nenáviděli. A právě 
to byl Samařan, kdo pochopil správně svůj vztah k Bohu. 
Věděl, že mu Bůh není ničím zavázán, a přesto ho obda-
roval. Ježíš potom řekl: „Kde je těch devět? Nikdo z nich 
se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento 
cizinec?“ Chtělo by se dodat: nevděčnost světem vlád-
ne. Kolikrát se my sami chováme nevděčně. Jsme ne-
vděční vůči druhým lidem, ale i Bohu. A přitom je tolik 
věcí, nad kterými můžeme žasnout a rozpoznávat Boží 
působení, za které můžeme děkovat, i když to jsou třeba 
zdánlivě malé věci. A  skutečná víra není jen chvilkové 
volání, když jsme v úzkých, jako jsme to četli o těch de-
víti uzdravených, kteří si poté šli po svém. Víra je trvalý 
vztah k Bohu a k té patří i vděčnost.
Buďme tedy i my více vděčni Bohu, aby i nám Bůh mohl 
říci: „Víra tvá Tě zachránila“.

z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.

zapečený lilek v tomatové omáčce s parmazánem, 
kiš s  jarní cibulkou a  little gem salátem, řepovou 
pizzu, brambory v  zázvorovo-špenátovo-smeta-
nové omáčce a  jen tiše zíral, co všechno jde s  tím 
vším zeleným podnikat. Asi nejsem první, kdo to 
říká, ale kuchařky lžou. Postup vždy zní jednoduše, 
na nic se nečeká, vše plyne hladce a já se pak vždy 
najdu v zoufalých momentech, kdy bych se potře-
boval třikrát, jeden Dan vyndává podklad z trouby, 
druhý zbavuje salát vody na pánvi a třetí Dan krájí 
jarní cibulku a připravuje máslo. U každého receptu 
by mělo být zmíněno, kolik sami sebe potřebujete, 
aby vše dopadlo dobře a  zdárně. Místo plynulého 
procesu, kdy jeden bod navazuje na druhý, jsem 
prováděl jakousi přískokovou zákopovou válku, kdy 
jsem se probíjel vpřed a pak se zase potupně vracel 
do předtím vykopaného zákopu. Sem a  tam, hop 
a skok, od trouby k plotně a hned k pultu a do skří-
ně a ke knize s receptem a zase sem a tam! Věřím, 
že minimálně polovina kuchařského umění spočívá 
v  časové organizaci a  plánování, kdy se výsledný 
proces z mojí zákopové války změní v mistrný balet 
s kuchařským načiním.

A  tak jsem běhal a  vařil a  vařil a  běhal a  mezi tím 
rozesílal životopisy. V pondělí jsem zaslal první vár-
ku, v úterý druhou. Známí nelhali... hned v úterý mi 
napsali z  jedné práce, ať přijdu ve čtvrtek, že mě 
očíhnou, ve čtvrtek mi napsali z  další, ať dorazím 
v pátek a zkusím celou směnu. Jedna v klubu, jedna 
v restauraci. Vzal jsem obojí. Všem prázdnům je na-
konec konec, tohle trvalo jen pouhé čtyři dny a bylo 
věru pro mě zvláštní, jak ono prázdno bylo plné. Ho-
dil jsem poslední kamínek do studně, vytáhl vědro, 
napil se a vyrazil.  

ŽEHNÁNÍ NOVÉ KAPLE A MŠE SVATÁ

Dne 14. září 2017 od 10 hodin se bude konat v 
prostorách nové kaple (vedle jídelny) Mše svatá, 
kterou bude sloužit Jeho Excelence Mons. Karel 
Herbst S.D.B. Zároveň bude kaple požehnána a 
oficiálně otevřena. 

Cílem nové kaple je vytvoření ekumenického 
prostoru pro setkávání se lidí jakéholiv vyznání.

Všichni jste srdečně zváni!
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LETNÍ MIHOTÁNÍ
Stává se v Domově milou tradicí, že se jednou za čtvrt roku koná odpoledne autorského čtení. Je velmi po-
těšující, že se tentokrát podařilo sestavit program výhradně z literární tvorby seniorů – klientů Domova pro 
seniory Chodov. Verše četly: J. Slivoňová, S. Voženílková, O. Šeflová a H. Strejčková. Na klavír hrál a četbu 
hudebně doprovázel P. Wieser. A nejvzácnějším hostem byl prof. Miloš Horanský. Básník a dramatik vřele 
podporoval každého autora. Vždy kladl důraz na adresnost svých slov, chválil a hodnotil s neskrývaným 
nadšením z kvality čtených prací. Přislíbil, že se brzy rád zúčastní dalšího podobného setkání, a Domovu 
věnoval svou poslední sbírku básní nazvanou Dlužní kniha milosti.

Příští autorské čtení pod názvem V korunách opadaných stromů se koná 23. listopadu v rámci celorepub-
likového festivalu Den poezie. Těšíme se na všechny příspěvky.

Host: básník, dramatik a divadelní režisér prof. Miloš Horanský
Verše četly: Slávka Slivoňová, Olga Šeflová, Simona Voženílková
Klavírní improvizace: Pavel Wieser
Autoři básní: Marie Lhotáková-Boháčová, Františka Ungrová, Alena Machová, Eva Kloučková, Marie Ště-
ňhová, Jaroslava Znamenáčková, Jiří Beneš, Helena Hudečková, Jiřina Adamcová a kolektivní práce účast-
níků aktivit Trénování paměti a Hra se slovy
Koncept a režie: Hana Strejčková
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KŘESLO PRO HOSTA S JITKOU MOLAVCOVOU
Dne 12. 7. 2017 jsme v Křesle pro hosta přivítali českou herečku, zpěvačku, spisovatelku, muzikantku 
a moderátorku Jitku Molavcovou. Rozhovor se nesl v příjemném duchu a dozvěděli jsme se zajímavé stříp-
ky z jejího života. Povídání bylo proloženo i písněmi a básněmi. Jitka Molavcová se s námi loučila písní 
Hello, Dolly.

Děkujeme paní Jitce Molavcové, že přijala pozvání do Křesla pro hosta bez nároku na honorář.
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CITIZEN DAY S FIRMOU L’Oréal
Dne 23. června 2017 se nám opět plnily sny. Po roce k nám zavítala v rámci celosvětového Citizen day 
firma L’Oréal. „Vyjadřuje tak své přesvědčení, že každý z nás může i malým dílem přispět k lepší společnosti. 
Zaměstnanci společnosti L’Oréal věnují již od roku 2010 jeden pracovní den v roce využití svých schopností 
a energie ve prospěch stovek neziskových organizací v oblasti sociální práce a péče o životní prostředí,“ píšou na 
českých stránkách firmy L’Oréal. Dobrovolníci si vzali na pomoc odborníky z organizace Česká cesta, kteří 
jim pomohli vše zařídit po technické stránce a celkové koordinaci dne. Strávili u nás celý den a výsledky 
jsou nepřehlédnutelné.
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3. SPOLEČNÉ SPORTOVNÍ HRY 
Již potřetí jsme v Domově pořádali společné sportovní hry pro klienty a zaměstnance. Letos počasí vyšlo, 
a tak se her zúčastnil velký počet klientů včetně vozíčkářů. V jakých disciplínách se soutěžilo? Hod na pa-
náka, kuželky, hod na plechovky, šipky a hod na kužel.
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PŘEDNÁŠKA O ASISTIVNÍCH TECHONOLOGIÍCH
Spolek E-inkluze, z. s. se zástupcem PhDr. Milanem Pešákem nám představil tzv. asistivní techlogie, které 
zahrnují např. ruční kamerové lupy, chytré telefony či tablety s možností zvětšení textů a obrázků, mluvící 
chytré telefony či tablety, které prezentují zobrazované informace srozumitelnou lidskou řečí, počítače 
s možností zvětšení a akustické řečové prezentace zobrazovaných informací, speciální klávesnice a myši, 
jejichž prostřednictvím mohou ovládat telefony, tablety či počítače také lidé s obtížemi v oblasti jemné 
motoriky.

Klienti měli možnost si technologie sami vyzkoušet a odcházeli také vybaveni informacemi o tom, jak tyto 
technologie v případě zájmu mohou získat.
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VÝLET DO LETECKÉHO MUZEA KBELY
2. 8. 2017 jsme se vydali do leteckého muzea Kbely. Tentokrát se jednalo o téměř pánský výlet. V začátku 
jsme měli komentovanou prohlídku a poté se vydali po své trase a prošli všechny hangáry s letadly. Nako-
nec jsme si odpočinuli a osvěžili se ve stánku zmrzlinou, přece jenom bylo velké vedro, o to více v hangá-
rech.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 3. 8. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Marie Krsková, Marta Košťálová, Jaroslav Semrád, 
Ing. Jiří Beneš, Jan Hnízdil
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Bc. Štěpánka Foučková

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• pan Ing. Beneš měl dotaz, jak to bude s přechodem na nové televizní vysílání DVB-T2;
• pan Rozkošný opět upozornil na nefungující signalizaci, proto by byl rád, aby personál častěji navštěvo-
val jeho pokoj;
• paní Krsková požádala, aby v kavárně na hale byly na zboží umístěny cenovky;
• pan Hnízdil si stěžoval na problém se domluvit s klienty na sledování programů v TV ve společenské 
místnosti na patře;
• paní Košťálová požádala o upevnění madla na WC u ordinace praktického lékaře;
• pan Semrád požádal, zda by mohla být v letních měsících častěji na oddělení B zapínána vzduchotech-
nika.

Vyjádření paní ředitelky:
Zapínání nových vysílacích sítí DVB-T2 bude postupné, stejně jako vypínání současných sítí DVB-T. Sa-
motné vysílání přechodových sítí DVB-T2 by mělo být zahájeno začátkem roku 2017 ve dvou až třech pře-
chodových sítích, které budou spuštěny vedle nynějších sítí DVB-T. Celoplošného pokrytí by přechodové 
sítě DVB-T2 měly dosáhnout na konci roku 2017. K vypnutí současného TV vysílání DVB-T dojde v letech 
2020/2021. Po tomto datu budou v provozu už jen sítě nové generace T2. Proto doporučujeme klientům, 
kteří uvažují o koupi nového televizoru, aby si zakoupili již ten, který dokáže tuto síť přijímat, ostatní si 
budou muset zakoupit nový set-top-box.
Problém pana Rozkošného byl řešen již na minulém výboru obyvatel. Pokud si klienti v této souvislosti 
přejí, aby je personál navštěvoval častěji, tak to není žádný problém, stačí se o tom individuálně domluvit 
s koordinátorem na patře. Provádí se dílčí opravy signalizace.
Kavárnu na hale provozuje soukromý provozovatel, požadavek na umístění cenovek předáme.
Pan Hnízdil byl informován o tom, že TV ve společenské místnosti na patře je pro všechny klienty a vždy je 
nutné se na sledování programů domluvit a vzájemně si vyhovět. Pokud se tedy neshodne, může využít 
TV na hale v přízemí. 
Na WC u ordinace lékaře budou instalována sklopná madla.
Žádosti pana Semráda bude vyhověno, vzduchotechnika se zapíná každou hodinu celý den.

Další informace:
Dne 10. 7. 2017 započala rekonstrukce zbývajících koupelen na úseku B a dne 19. 7. 2017 rekonstrukce 
WC na hale, kde budou nově dvě WC pro vozíčkáře. Z tohoto důvodu prosíme klienty o schovívavost, vše 
probíhá bez komplikací, začátkem září by mělo být vše dokončeno.
Do konce letošního roku se ještě provedou rekonstrukce společných kuchyněk na úseku A.
V rámci revitalizace atria a velké zahrady budou probíhat v průběhu srpna zahradnické práce.

Připomínáme:
Klienti řeší všechny své problémy nejprve na svém patře s pracovníky přímé péče, např. pokud jde o drob-
né opravy, pracovník závadu zapíše do sešitu závad a pracovníci údržby následně opravu provedou. V pří-
padě, že problém klienta nevyřeší pracovníci přímé péče, předají informaci dalšímu pracovníkovi, který 
má tyto kompetence, např. vedoucí úseku, sociální pracovnici, ředitelce. 

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

Alena Rozhoňová
Marie Nejedlá

Růžena Kartašová
Terezie Peterová
Stanislav Obořil

Marie Frišová 

„Dívat se pozorně kolem sebe je tolik jako dvakrát žít.“ 
Leonardo Da Vinci
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