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Ch dováček
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Vážení obyvatelé Domova,
otevíráte květnové číslo našeho časopisu, které
opět přináší řadu zajímavostí nejen pro potěchu,
ale zároveň je zdrojem informací, které nám přibližují, co se u nás v Domově odehrálo nebo co
se plánuje.
Tento měsíc je spojen ale s jedním svátkem, který
se dotýká nás všech, a proto mi dovolte se tomuto dni směřujícímu k poděkování a vzpomínce na
naše maminky věnovat tento úvodník.
Svátek matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha
místech po celém světě a vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní
neděli), jinak v arabských zemích (21. březen).
V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po
celém světě existovaly už dávno v historii, např.
ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti
a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně
Rhey = Kybelé, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav
tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny
Reeves Jarvis, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914
vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson
první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli.
V České republice se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. V
předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným
svátkem.
Za to, že byl v demokratickém Československu zaveden Svátek matek, vděčíme především Dr. Alici
Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Alice Masaryková, velká osobnost první republiky,
která se z komunistických učebnic dějepisu jaksi
vytratila, studovala medicínu, filosofii a sociální
práci na universitách v Praze, Lipsku a Chicagu.
Za první světové války byla za pomoc při vlastizrádné činnosti otce zatčena a vězněna 9 měsíců
ve Vídni, kde jí hrozil trest smrti. Propuštěna byla
až na nátlak amerického veřejného mínění.
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Tato statečná, vzdělaná, společensky angažovaná osobnost, která po smrti matky plnila roli
první dámy republiky, spoluzakládala sociologickou sekci Svazu československého studentstva a Sdružení akademicky vzdělaných žen.
Roku 1919 založila Československý červený
kříž a byla téměř dvacet let jeho předsedkyní.
Alice Masaryková stála u zrodu oslav Svátku
matek u nás. Tuto myšlenku v nově vzniklém
Československu šířily Československý červený
kříž a organisace jako Čs. ochrana matek a dětí,
Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské
komise při politických stranách.
Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami mezinárodního dne
žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se
dál v některých rodinách připomínal. Po roce
1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale
zachovává také, podobně, jako v jiných zemích.
Smyslem tohoto svátku je vzdát, bez asociací
s komunistickou ideologií, hold ženám a jejich
nenahraditelnému místu ve společnosti. Je
příležitostí k projevení úcty matkám každého
z nás i ke všem ženám obecně. Význam Svátku matek je svou podstatou každému člověku
jasně srozumitelný a blízký právě pro jeho všeobecně humanistický charakter a humanistickou tradici.
Pro zajímavost na závěr. Den matek se obdobně jako v Česku slaví například v následujících
evropských zemích: Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko a Turecko.
Z mimoevropských zemí jsou to například:
Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland,
Peru, Filipíny, Taiwan, USA, Uruguay a Venezuela. Pro zajímavost je možno podotknout, že
např. v Rusku se slaví Svátek matek poslední
neděli v listopadu, ve většině zemí Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru 10.
května, v Polsku 26. května a v řadě arabských
zemí se slaví Svátek matek na první jarní den,
tj. 21. března.
Mgr. Bc. Ilona Veselá

Národní politika 28. dubna 1936
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Z NAŠEHO DOMOVA

NAROZENINY ČERVEN
1. 6.
1. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
7. 6.
7. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.

jarmila Kolomazníková
anna Petrášková
zuzana Martínková
pavla Khámová
věra Leklová
josefa Šrolová
phmr. růžena Fuksová
zdeňka Šustrová
tamara Zídková
hana Beránková
jaroslava Charvátová
antonie Soukupová
hana Prokopcová

11. 6.
12. 6.
14. 6.
16. 6.
17. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
24. 6.
25. 6.
27. 6.
30. 6.
30. 6.

věra Zemanová
zdeňka Malovaná
věnceslava Egermaierová
františka Kamenická
jiří Mikulenčák
josefa Kochmannová
irena Ungerová
květa Zittová
eva Frantálová
eva Vyskočilová
dagmar Saktorová
růžena Dušková
miroslav Pacovský

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA V ČERVNU SE BUDE KONAT
25. 6. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele
drahomíra Vallová
magda Uhlíková
ljuba Töltéssyová
milena Kaděrová
PhDr. Ladislav major, CSc.
PhDr. eva Majorová
josefa Sanglová
RNDr. josef Cudlín, CSc.
vilemína Koliandrová
marta Strejcovská
zdeňka Skalická
pavla Součková
jan Kosík
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Z NAŠEHO DOMOVA

KULTURNÍ PROGRAM

červen

1. 6. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Vystoupení švédského pěveckého sboru
5. 6. 2019 / 18:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Vystoupení pěveckého sboru Hafotet
16. 6. 2019 / 10:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Donohraní
19. 6. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Beseda s panem RNDr. Pavlem Brandlem, Ph.D.
ZOO Praha
25. 6. 2019 / 14:00
hala
Oslava narozenin červnových oslavenců
26. 6. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Vystoupení pěveckého sboru z USA

PROGRAM V KAPLI
Bohoslužba (Římskokatolická církev)
každý čtvrtek v 9:30
Čtení z bible (Církev československá husitská)
každé druhé pondělí ve 14:00
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUALITY Z DOMOVA
Co se u nás událo...

KNIHOVNA
Po dobu rekonstrukce knihovny lze využít knihovniček na jednotlivých patrech.
Knihovna v čítárně u recepce též po tuto
dobu nabízí rozšířený výběr knih.
DOTAZNÍKY
V Domově právě probíhá dotazníkové šetření spokojenosti klientů s péčí a službami.
Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné,
a proto Vás prosíme o vyplnění těchto dotazníků. Odpovědi jsou anonymní a vyplnění dotazníků dobrovolné. Vyplněný dotazník můžete vhodit do označených boxů
na jednotlivých patrech, do schránek přání
a stížností nebo jej můžete předat jakémukoli zaměstnanci Domova.
ZLATÝ KLÍČ
Městská část Praha 11 vyhlásila X. ročník literární soutěže O ZLATÝ KLÍČ.
Žánr je bez omezení, např. báseň, pohádka,
povídka, vyprávění o vztahu k obci a jiné,
v rozsahu do 3 normostran na téma Jižního
Města.
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Domov pro seniory Chodov se v posledních
dvou letech do soutěže O zlatý klíč zapojil,
pokaždé velmi úspěšně.
V roce 2017 si cenu odnesla paní Marie Štěňhová za poezii a v loňském roce se svými
básněmi zvítězila ak. mal. Jiřina Adamcová
a ocenění získala i kolektivní tvorba seniorů
pod vedením MgA. Hany Strejčkové.
Milí literáti, chcete-li se do soutěže zapojit,
oslovte MgA. Hanu Strejčkovou z úseku ART
a na postupu se společně domluvíte.
Uzávěrka příspěvků z DS Chodov je 20. 6.

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.
21.5.

Jako černá kronika
líčí úraz …

1.5.
Ogrilujem plátek krátce,
dnes je totiž …

11.5.
Do práce ráno chvátává
s termoskou kávy …

22.5.
Roky se nemyl
poustevník …

2.5.
Nezapíná si zip bund,
a tak teď kýchá …

12.5.
Vešlo se mu to na tác,
dobroty nese …

23.5.
Neuzavřem s cary mír!
hlásá Iljič …

3.5.
Dostanem spoustu zlatek, sej!
honí mě farmář …

13.5.
Vezl do výkupny sběr, bác!
všechno to vyklopil …

24.5.
Tady je rohová vana,
ukazuje hostům …

4.5.
Dneska máme pět oslav,
hlásí číšník …

14.5.
Ledoví muži, samý –ác,
ten třetí z nich je …

25.5.
Prádlo značky Triola
koupila si …

5.5.
Daleko mezi Saudy je
cestovatelka …

15.5.
Do bulharské Sofie
přiletěla …

26.5.
Vzácnou známku přilíp
na obálku …

6.5.
Stalo se to rádo, slav,
usmívá se …

16.5.
Násobilkou dře mysl
malý počtář …

27.5.
Na smetiště valte zmar,
třídí odpad …

7.5.
Vyhráli pohár! Páni, slav!
povykuje tu …

17.5.
Nově spatřená planeta
ponese jméno …

28.5.
V rozpoložení čilém
probudil se dnes …

8.5.
To jsme měli v derby štěstí!
Dneska máme …

18.5.
Hláskovou přesmyčku „valtaša“
vyřeší jen chytrá …

29.5.
Poslal jsem ti fax,
oznamuje …

9.5.
Na národní výbor
dostavil se …

19.5.
Vysušil jsem zdivo,
hlásí zedník …

30.5.
Smuten jest a prost všech srand
v Sarajevu …

10.5.
V rybníku příjemně svlažena
hřeje se na slunci …

20.5.
Nebojí se výšek
horolezec …

31.5.
Pistolku si nabila
loupežnice …
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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 10. 5. na téma Svátek matek
a vzpomínky na babičky.
Babička z venkova

Babička z města

Maličká babička byla jako houžvička.
Vzpomínám si: skromná světnička,
nad postelí polička, za okny kytička,
na kredenci pod šturcem panna Marie,
a na klíně předla jí kočička.

Co to tady vrčí?
To babička v auťáku frčí.

Po dvoře běhaly slepice a snášely vajíčka,
v chlévě bučela strakatá kravička,
brzy ráno se z babičky stávala dojička
a vnoučatům z mlíčka kvetla líčka.

Není vůbec k zastavení.
Kadeřnice, manikúra, posilovna, nákupy,
kosmetická úprava,
stane se, že pod tíhou povinností neodbočí
doprava.

V blízkém venkovském kostelíčku
mohli jsme vidět každou neděli babičku,
sepjaté ruce a pod věrtochem taštičku,
babička modlila se vroucně k Ježíšku.

Když ji někdy někde potká porucha,
má hned mobil u ucha.

A ouha! Ta jednosměrka je dlouhá
a na konci plácačka a policejní „slouha“!
Babi se s úsměvem na orgána dívá,
až zapomene, že už není žádná filmová diva.
Dala mu doklady.
Strážmistra její věk udiví
a její omluvě bez pokuty vyhoví.
A když je po všem, policista ji k opatrnosti vyzve,
a jen dodá, že na rande ji s radostí pozve.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

RUCE
Člověk ve svém životě přemýšlí o různých
věcech, a tak i mě jednou napadlo, co pro
nás znamenají naše ruce. Co nám všem
a samozřejmě i mně vypovídají naše ruce
o všem dobrém i zlém, co jsme v životě zažili, co se nám díky nim povedlo a přihodilo.
Jsou dokonalým nástrojem všech, každého
z nás, používaným v každodenním životě.
Bohudík v dnešní době se už dají nahradit
jak protézami, tak i např. robotickou paží
v továrně.
Ale přece jen ty naše vlastní ruce jsou pro
nás jako skvost i činitelem děje v životě.
Co vše ruce zastanou v pracovním procesu
i všech ostatních činnostech, to bychom si
měli uvědomit. Co by byl bez rukou například chirurg, hudebník, herec, ale i montér,
dělník či zemědělec a ostatní profese.

Ruce mohou být jemné jako samet, ale
také mohou být zhrublé a mozolnaté těžkou prací, jsou výrazem práce člověka, který je používá.
Také se můžeme zaměřit na ruce ženy matky. Dovedou pohladit, polaskat, ale
také dovedou pozdvihnout prst, aby nás
pokáraly. Jsou skutečně důležitým nástrojem v našem životě, bez nich bychom se
neobešli.
Važme si svých rukou, jsou velmi důležité
v našem životě, jsou drahým klenotem, který nelze jen tak nahradit. Jsou jistě drahocenné, a proto s nimi tak musíme zacházet
a pečovat o ně jako o veškeré naše zdraví.
Úvahu/zamyšlení napsala a obrázek namalovala paní Eva Frantálová, DS Chodov.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

TO NEJLEPŠÍ
Z ALJAŠKY

Aljaška je jedinečný americký stát. Odtržený od ostatních, ale přesto to není ostrov. Až do
poloviny 19. století ji vlastnili Rusové, Američané ji koupili po rozhodnutí tehdejšího ministra
zahraničí. Někteří obyvatelé pevninských USA mu to měli za zlé… Ovšem vnějším světem
byla Aljaška poprvé objevena v roce 1741 dánským mořeplavcem Vitusem Jonass Beringem
na jeho výpravě ze Sibiře.
Reportáž obyvatelky Domova pro seniory Chodov sepsala MgA. Hana Strejčková.
JUNEAU – SKAGWAY – HUBBARDSKÝ LEDOVEC – KETCHIKAN
V roce 2012 se přátelé vrátili z dovolené
a vyprávěli mi o nádherné plavbě na Aljašku. Když za mnou na návštěvu přijela i kamarádka z Kanady a povídala, jak se denně dívá
z okna na oceán a vidí odplouvat obrovské
lodě, bylo rozhodnuto. Našla jsem cestovní
kancelář, která zajišťovala celý zájezd, tedy
cestu do Vancouveru a následně plavbu
po moři. V lednu roku 2013 jsem si v knihovně půjčila průvodce po Aljašce a knihu Třicet
let na dalekém severu od Eskymo Welzla. Na
cestu jsem se vydala s kamarádkou ve čtvrtek 16. května 2013.
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Loď Millenium byla obrovská. Kotvila v kanadském Vancouveru. Měla 11 palub a 975
kajut až pro 3000 lidí. Na délku měřila 294
metrů a dokázala vyvinout rychlost 24 uzlů.
V sobě ukrývala mnoho restaurací, kaváren,
14 barů, 3 bazény, 6 vířivek, třípatrové divadlo, diskotéku, karaoke, dětský klub a mnoho dalšího pro zajištění komfortu cestovatelů.
Ubytovaly jsme se v kajutě a oknem se dívaly na přístav. Hned poté stevardi svolávali pasažéry na přednášku o bezpečnosti
do velkého divadla. A v podvečer jsme konečně odrazili od břehu. Mžilo, loď jemně vrčela a vydávala se na šedomodré moře.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
První noc byla zvláštní, ráno překvapivé.
Ocelové moře kolem nás. Na lodi se podávala strava i pětkrát denně. Dokonce jsme
potkaly jednu slovenskou dívku, která po
absolutoriu hotelové školy získala na lodi
práci na půl roku. Byla moc milá. Ostatně
veškerý servis byl perfektní a personál
vstřícný.

Zaujala mne zdejší nemocnice, že na
lékaře se obvykle čeká měsíc, na zubaře i dva. Zdravotní sestry tu jsou skvělé
a obstarají mnoho za doktory samy.

Třetí den jsme dopluli do Juneau. Venkovní teplota, i přestože byl květen, se
pohybovala pod 7 stupni Celsia. Cestou
už byly vidět hory, sníh, dokonce velryby.
Juneau začíná přístavišťátky, na úpatí hor
sem tam domeček. Skrze bílé mraky občas prosvítalo slunce. Loď zakotvila hladce, na palubu se slétali ptáci a hledali, co
kde sezobnout.

Během plavby jsme dále viděly Hubbardský ledovec – Hubbard Glacier. Po vodě
plavala spousta kousků ledu, malých
i větších ker. Ledovec jakoby se skládal
z tisíce vodově zelených průsvitných desek. A pak se loď „jakoby si sedla na ledu“,
zastavila. Fascinovaně jsme hleděly na
promrzlou scenérii, než se plavidlo otočilo a zamířilo dál.

Přivítalo nás westernové městečko. Hned
u lodi je stanice tzv. TRAM, což je zdejší
lanovka. Dokud svítilo slunce a byl výhled na okolní vrcholky, bylo vše krásné.
Průvodkyně, potomek Indiánů, ukazovala
zbytky ze staveb po zlatokopech a vykládala, že město bylo založeno roku 1880,
avšak lanovku postavili teprve až roku
1996. Chvílemi padal krupičkový sníh.

Následující zajímavou zastávkou byl
Ketchikan, nejjižnější město Aljašky, kde
jsme navštívily park totemů. Vypadá
jako klasické westernové městečko pro
turisty, kde na centrální ulici je infocentrum, chips and fish, obchody se suvenýry… Naše obří loď kotvila hned vedle.
Zaplatily jsme si komentovanou prohlídku s přednáškou i filmem, prováděl nás
indián. Hodně mne zaujaly totemy, dílna
na mne udělala dojem, koupila jsem si
proto i knihu pověstí o totemech.

Ve dne jsme pozorovaly azurové nebe,
chladně šedé a vyrovnaně klidné moře,
zasněžené špičaté hory. Z Kanady jsme se
dostali k americkému území. Když jsme se
opět dostali k pevnině, odvážně jsme se
s kamarádkou přihlásily na výlet.
Nastoupily jsme do starodávného vláčku,
který se šinul podél řeky Skagway. Tudy
šla White Pass Trail. Okolní scenérie byly
nepopsatelné, fantastické. Viděly jsme
staré stezky kopáčů zlata, říčky s oblázky,
které byly kdysi dávno obsypány hledači
drahého kovu.

Kostely tu rozlišují na zelené a červené.
A jako všechny domy jsou ze dřeva. Kochaly jsme se s kamarádkou výhledy.

Na lodi jsme s kamarádkou mezi dalšími
stovkami turistů strávily osm dní. Podnikly jsme krásné výlety. Užily jsme si
bohatý program, několikrát jsme navštívily i divadlo. Poslední večer na lodi byl
velice slavnostní.
Cesta na Aljašku byla náročná, ale zvládla jsem ji! A bylo to nádherné!
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ZAJÍMAVOSTI O ALJAŠCE
Anglický název státu Aljaška – Alaska - pochází z eskymáckého slova Alakshak. To
označovalo velké planiny nebo poloostrov.
Jméno tak odkazuje na původní obyvatele
státu – Aleuty, Eskymáky a indiánské kmeny.
Aljašku a ostrov Kodiak v 17. století jako první
obydlili ruští obchodníci s velrybím masem
a kůžemi. Do roku 1867 tak vlastnili Aljašku
Rusové, načež jim za ni americký ministr zahraničí William H. Seward nabídl 7 200 000
dolarů, což odpovídá dvěma centům za akr.
Oficiálním majetkem Spojených států amerických se tedy Aljaška stala 18. října 1867.
Někteří Američané obchodu přezdívali
„Seward’s Folly“ – Sewardova hloupost. Aljašská ústava byla přijata v roce 1956 a začala platit o tři roky později. V roce 1959
dne 3. ledna se tak Aljaška stala 49. státem USA. A Aljašce se přezdívá „America’s
Last Frontier“ – Poslední hranice Ameriky.
17 z 20 nejvyšších hor USA leží na Aljašce
a nejvyšší horou Severní Ameriky je s 6 194
metry Mount McKinley.
Aljaška je největší stát USA, druhý Texas by se
do ní vešel téměř 2,5x. Od severu na jih měří
přibližně 2 250 kilometrů a měřeno od východu na západ kolem 4 350 km. Pokud bychom
jí překryli mapou pevninských 48 států, bude
sahat od západního až po východní pobřeží.
Největším městem na Aljašce je Anchorage,
druhým největším Fairbanks a třetím Juneau.
Zlatou horečku na Aljašce odstartoval v roce
1880 Joe Juneau. Pojmenováno po něm je
celé město.
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Nejdůležitějším ekonomickým artiklem Aljašky je těžba ropy a zemního plynu. Kolem
25 % veškeré ropy vyprodukované v Americe pochází právě z Aljašky. Prudhoe Bay na
severním pobřeží Aljašky je největším ropným vrtem v Severní Americe.
Státním stromem Aljašky je již od roku 1962
smrk sitka.
Státním kovem Aljašky je zlato, a to již od
roku 1968.
Státní vlajku Aljašky navrhl v roce 1926 jistý
Bennie Benson z města Cognac. Bylo mu 13 let!
Státní pečeť Aljašky vytvořil v roce 1910
neznámý kreslíř. Skládá se z vycházejícího slunce oslňujícího lesy, jezero, rybářské
a nákladní lodě, zemědělskou půdu a doly.
Hustota zalidnění Aljašky je nejnižší ze všech
amerických států. Téměř jedna třetina území
Aljašky leží na území polárního kruhu.
V roce 1915 byla ve Fort Yukon naměřena
nejvyšší teplota tohoto státu –100 °F (–37,8
°C.). Nejnižší teplota v historii -80 stupňů
Fahrenheita (-62 °C) byla naměřena v roce
1971 v Prospect Creek Campu. Aljašský malamut určený k závodům psích spřežení je
silný pes s hustou srstí. Rasu vyšlechtila skupina Eskymáků.

FOTOGALERIE
VAŠE
PŘÍSPĚVKY

13Oken - Kolik oken, tolik vzpomínek
V neděli 12. 5. 2019 se v Domově pro seniory Chodov oslavovaly maminky a vzpomínalo se
na babičky, prababičky a všechny důležité ženy našeho života. Komponovaný program nabídl českou poezii, vzpomínky ze života žen ve 20. století a úryvky z představení 13Oken v režii
Hany Strejčkové. Na pořadu se podílela nezisková organizace FysioART, Divadelní studio při
KC Zahrada a úsek ART DS Chodov.
Úvodu se ujaly děti, které přednesly básně známých autorů, s nimiž si mnohé divačky zavzpomínaly na verše ze školních let. Spolu s profesionálními pak malí herci zprostředkovali
vyprávění vzpomínek na maminky a babičky. Jako například: „Moje maminka byla unikátní
sama o sobě, neznám jediného člověka, který by ji neměl rád. Já byla jedináček, maminka šla
do práce až rok před mou maturitou. Obdivuju ji pro její úsměv a zpěv, zpívala si od rána do
večera. Nikdy nebylo, že bych s ní v něčem nesouhlasila, co řekla, bylo svaté. Babička bydlela
s námi ve společném bytě, vždycky jsme jako děti měly k „bábušce“ respekt. Byla nesmírně
hodná, pracovitá. Děda byl tiskař, ve 35 letech šel do důchodu. Když si třeba dávali spolu kafe,
tak děda, i když už byl hodně starý, říkal: ´Babičko, mě něco chybí… Ty jsi mi nedala pusu!´“
Celek završila část představení 13Oken, které vypráví o ženách statečných, odhodlaných, které vítají radost, a zároveň nepopírají smutek. Divadelními prostředky, čili v rovině symbolů
a za pomoci pohybu a rekvizit, se tvůrčí tým zamýšlí nad tématy pracovitosti, ale i samoty
a odpouštění. Diváci ve zcela zaplněném sále se na závěr mohli zapojit do vzpomínání na své
blízké. V ohlasech na program rezonovala křehkost zpracování, emoční dopad a vyslovena
byla touha slyšet ještě více poezie. Mnohé divačky se těší na premiérové uvedení inscenace
13Oken. „Bylo to krásné, poetické a důstojné,“ sdělila bezprostředně po skončení divačka ještě se slzami v očích.
Svátek matek se v Domově pro seniory Chodov slavil již třetím rokem. Pokaždé vzniká k této
příležitosti projekt, jenž spojuje profesionální divadlo se vzpomínkami seniorů.

13Oken
Kolik oken, tolik příběhů
Autor, režie: Hana Strejčková
Spolupracují: Barbora Ješutová, Filip Novák,
Alena Štěpánová
Odborná spolupráce: Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
Produkce: FysioART
Partner projektu: Domov pro seniory Chodov,
Divadelní studio pro děti při KC Zahrada
Za finanční podpory: Hlavní město Praha,
MČ Praha 11, Ministerstvo kultury ČR
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KŘESLO PRO HOSTA
Pořad Křeslo pro hosta se koná v Domově pro seniory Chodov od roku 2015. Za těch
pár let trvání zajímavého programu se obyvatelé Domova mohli setkat s výraznými
osobnostmi nejrůznějších profesí. MgA. Hana Strejčková vám bude přinášet reportáže, fragmenty z těchto scénických dialogů.
V neděli 19. 5. zavítal do Domova pro seniory Chodov JUDr. Jiří Pospíšil. Pořad Křeslo pro
hosta v divadelním sále moderovala Jaroslava Slivoňová. Vzácný host se však kvůli nedělní dopravě zdržel na cestě. První půlhodinu jej proto zastoupil osobní asistent Jakub
Honzík, který zajímavě vyprávěl o chodu úřadu v Bruselu a praktických nesnázích poslance Evropského parlamentu. Třeba o tom, jak v obrovské budově s mnoha chodbami najít
tu správnou kancelář. A nakonec Jiří Pospíšil vstoupil do dveří téměř zaplněného divadelního sálu. A ačkoliv je zejména politikem, je také veřejně známým ochráncem týraných
zvířat a milovníkem umění. V Domově se rozpovídal o lásce ke zvířatům, že obzvlášť nesnese jejich utrpení a že sám je chovatelem dvou psů. Vyprávěl o vřelém vztahu k umění
i o plánech Musea Kampa. A když kráčel nazpět atriovou zahradou, byl překvapen, jak
uklidňující může být prostředí domova pro seniory. Obdivoval vzrostlé stromy a důmyslnou architekturu stavby.
Jiří Pospíšil vyprávěl:
…o pejscích
Můj děda si v 70. letech postavil chatu na Plzeňsku. Zdědil jsem ji po dědečkovi. A rozhodl
jsem se ji neprodat, tak se o ni nyní starám. Mám tam i své dva psy – americké bezsrsté
teriéry. O tomto plemeni jsem nic nevěděl, ale můj známý má fenku, která měla štěňátko
s jednou ledvinou a tak jsem se ji ujal. Pravděpodobně bych si psa nepořizoval, pokud by
neměl toto postižení, které ho znevýhodňovalo pro prodej. Musím říci, že jsou to velmi
vynalézavé fenky, které milují norování, chytání myší a jídlo.
…o své rodině
Část mé rodiny pochází ze Slezska, i když já jsem se narodil v Chomutově, ale v prvním roce
života jsme se přestěhovali do Plzně, kde jsem vystudoval. Můj dědeček coby gymnazista
musel za druhé světové války narukovat do války. Podařilo se mu dezertovat, utekl do
Francie a pak do Velké Británie. Závěr války strávil jako voják při osvobozování západních
Čech s americkou armádou. A dokonce co se nestalo. Můj dědeček při osvobozování Sušice poznal mou babičku, kterou si pak vzal. Z manželství se narodila moje maminka. A tak
je konec války pro nás i vzpomínkou na seznámení prarodičů a usídlení na západě Čech.
…o umění a nadační činnosti
Za mou láskou k umění stojí paní profesorka z gymnázia. Ona za totality nesměla učit. Po
revoluci byla rehabilitována, a tudíž nebyla jakkoliv poškozena totalitní výukou. Představovala nám výtvarné umění tím, že jsme jezdili po výstavách, komentovali jsme je a ona
vyprávěla. Dodnes na ni vzpomínám.
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…o cestě k Museu Kampa
Paní Meda Mládková celý život sledovala politiku. Ve Spojených státech udržovala kontakty s politiky. Po revoluci se vrátila do Prahy a začala pracovat na otevření Muzea Kampa.
Já do Musea vstoupil nejprve jako častý návštěvník, chodil jsem na Kampu za uměním.
A tím jsme se postupně seznámili. Tehdy jsem byl ministrem spravedlnosti. Pak jsem navštívil výstavy ve Spojených státech a paní Meda Mládková si mne jakoby „oťukávala“, co
o umění vím. Po zhruba dvou letech jsem dostal nabídku stát se správcem sbírky. Veškerý
majetek paní Mládkové patří Nadaci.
…o paní Medě a výtvarném umění
Vzácná paní Meda Mládková se vždy hlásila k češství, je hrdou Češkou, ale je zároveň
kosmopolitní osobností, která se vždy dokázala prosadit a pomáhat potřebným. Dne 8.
září oslaví 100 let. Paní Meda mi kdysi například vyprávěla, jak navštívila ateliér malíře
Kupky a nemohla z toho dva dny spát. František Kupka předběhl svou dobu, byl jedním
z prvních malířů, který namaloval abstraktní obraz. Letos v létě chystáme velkou retrospektivní výstavu a divadelní představení o paní Medě Mládkové. Je třeba zajímavé, že
paní Meda vždy uměla nosit šperky, nemyslím tím drahé, ale cenné tím, jak je uměla krásně zkombinovat a sladit. Je pozoruhodné, že vrchol její kariéry přišel v jejích 80 letech,
kdy začala s rekonstrukcí Sovových mlýnů. Až do svých 98 let byla velice aktivní. Její vitalita je pozoruhodná.
Jiří Pospíšil je český politik. V minulosti byl ministrem spravedlnosti, aktuálně je poslancem Evropského parlamentu a zastupitelem hlavního města Prahy. Je dlouholetým spolupracovníkem významné české mecenášky umění Medy Mládkové a je správcem Nadace
Jana a Medy Mládkových, která spravuje Museum Kampa umístěné v Sovových mlýnech
na pražské Kampě.
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KŘESLO PRO HOSTA
V úterý 14. 5. 2019 poctil Domov pro seniory svou návštěvou režisér a herec Tomáš Töpfer.
Je velice milé, že se k nám do Domova – do pořadu Křeslo pro hosta - vrátil již poněkolikáté.
Rozhovor s ředitelem Vinohradského divadla vedla Jaroslava Slivoňová.
Významný host vyprávěl zajímavé příběhy z práce i osobního života, zejména úsměvné byly
zážitky s vnoučaty. Dále se rozhovořil o své pedagogické umělecké činnosti a zmínil, že rád
spolupracuje s talentovanými absolventy herectví. Publikum, složené z obyvatel Domova,
jejich blízkých a také veřejnosti, velice ocenilo zamyšlení Tomáše Töpfera nad významem divadla pro český národ. Předestřel myšlenku, že na zachování našeho krásného jazyka má zásadní podíl právě divadlo. Říkal, že za úctu k divadlu, která je již snad zakódována v genech
českého národa, vděčíme kočovným společnostem, které brázdily cesty od vesnice k městu
a šířily jazyk, zprávy a historii.
Host Tomáš Töpfer srdečně odpovídal i na všechny dotazy diváků. Mohli si tak vyslechnout,
jaké má záliby, či se dovědět, co všechno ovlivňuje hostování – zájezdy velkých divadelních
inscenací.
Režisér, herec, muž mnoha talentů a profesí svou návštěvou potvrdil svou záštitu nad třetím
ročníkem přehlídky divadla reminiscence – MEMOfestivalem -, který se uskuteční v DS Chodov ve dnech 4. – 9. 12. 2019.
Pořad Křeslo pro hosta se uskutečnil bez nároku na honorář.
Fotografie: Tereza Jechová
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DEN S DOBROVOLNÍKY
Z BANKY ČSOB
V rámci programu Give&Gain Days portálu zapojimse.cz se u nás v Domově v pátek 17. 5. sportovalo. Tento
den tým dobrovolníků z obchodního oddělení banky ČSOB přichystal sportovní dopoledne - na pěti stanovištích si sportovci vyzkoušeli například hod míčkem na cíl, lovení dřevěných rybek či kuželky. Do sportovního klání se zapojila řada klientů a všichni soutěžili s chutí.
Na odpoledne si pak dobrovolníci pro nás připravili piknik. Při jeho zahájení jsme vyhlásili výsledky a rozdali
ceny vítězům. Na krásném prvním místě se umístili hned dva sportovci - pan Stanislav Šrytr a pan Andrej Zamba, oba s počtem 26 bodů. Druhé místo pak obsadila paní Jaroslava Šmejkalová. O třetí místo se podělilo
pět účastníků - paní Ludmila Knedlíková, paní Jitka Foktová, paní Hedvika Mikulášová, pan Josef Holík a pan
Milan Merhaut. S gratulací obdrželi výherci diplom a ceny v podobě křížovek, knih a CD.
Na samotný piknik dobrovolníci vše připravili vlastními silami a hosté tak mohli ochutnat domácí závin,
několik druhů bábovek, slané šneky, ovoce a mnoho dalšího. Pro zpestření odpoledne zahráli na kytaru
a harmoniku několik písní synové jedné z dobrovolnic. U některých písní jsme si společně zazpívali. Odpoledne se neslo v duchu příjemných konverzací mezi všemi účastníky včetně dobrovolníků. Piknik navštívilo
také několik nových obyvatel Domova a mohli se tak lépe mezi sebou seznámit.
Den byl velmi vydařený. Na rozloučenou jsme dobrovolníkům poděkovali a obdarovali je na památku několika výrobky, které sami klienti vyrobili.
Fotografie: Pavla Masopustová
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 15. 5. 2019
Přítomni: Milena Holá, Marie Krsková, Ludmila Bucifalová, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová,
Bohumil Rozkošný.
Hosté: Mgr. Anna Tomčáková.
Paní Tomčáková úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala je, aby přednesli své podněty.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• paní Pulpitová požádala o informaci, od kdy bude probíhat plánovaná oprava ležaté kanalizace
a stoupaček na domově B;
• paní Krsková měla dotaz, zda by se mohly pořádat pro klienty výlety na různé pamětihodnosti;
• paní Holá měla připomínku, že praktický lékař je v DS přítomen jen dva dny v týdnu, zdá se jí
to málo, také počet zdravotních sester na směnu, tj. 2 na denní službu na oddělení a na noční
službu 1, je málo;
• dále paní Holá připomněla, že v dřívějších letech byla v prostorách DS umístěna lékárna a že by
bylo dobré mít lékárnu opět zde;
• paní Ullrichová měla připomínku k rehabilitaci, poskytuje málo služeb, uvítala by například elektroléčbu.
Vyjádření
Pokud jde o rekonstrukci ležaté kanalizace a stoupaček na domově B, ještě stále v tuto chvíli probíhají přípravné práce před započetím vlastních prací. Žádáme proto všechny obyvatele domova B
o trpělivost. Není nutné se obávat, že bychom Vás zaskočili požadavkem vystěhovat se ze dne na
den do jiných prostor DS Chodov. Včas budete o plánu individuálně informováni.
Výlety se pořádají. Pracovníci úseku ART provedou průzkum u klientů, zda by byl z jejich strany zájem o rozšíření nabídky, míst a počtu výletů za rok. Upozorňuji, že výlety jsou zpoplatněny, nejsou
v ceně placených služeb ze smlouvy.
Vzhledem k tomu že nejsme lůžkové zdravotnické zařízení, ale poskytovatel pobytové sociální služby, je naší povinností ze zákona zajistit ošetřovatelskou péči, tedy přítomnost zdravotních sester
v Domově, nikoli 24hodinovou přítomnost lékaře. Je třeba mít toto na paměti a v dostatečném
předstihu si zajistit recepty na léky, které pravidelně užíváte, tzn., že to s 14denním předstihem
oznámíte zdravotní sestře na patře.
Umístění lékárny v DS Chodov nemůže vedení nijak ovlivnit. Z tohoto důvodu nabízíme možnost
i volně prodejné léky si objednávat přes lékárnu, která nám zaváží léky na předpis. Postupujte
v tomto případě obdobně, tak jako u receptu – svůj požadavek nahlaste zdravotní sestře na patře, ta
předá do ambulance a lékárna to přiveze s léky na předpis. Úhrada za takto volně prodejné léky (bez
receptu) Vám bude stržena z depozitního účtu, stejně jako doplatky za léky na předpis.
Fyzioterapeuti, zaměstnanci našeho Domova, jsou pouze tři. Poskytují Vám základní péči a metody
za pomoci přístrojů dle našeho vybavení. Nejsme rehabilitační klinika. Pokud takové služby potřebujete, je nutné využít služeb mimo DS Chodov.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Rozloučili jsme se
Jiřina Hrubá
Olga Mátlová
Hana Opičková
Blažena Hlaváčková
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