
Ch  dováček
11–12 / 2019

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4



2

Vážení obyvatelé Domova, 

vážení blízcí obyvatel Domova a všichni 
naši příznivci,

vážení zaměstnanci Domova,

máte před sebou poslední číslo časopisu 
Chodováček s rokem 2019. Každý máme 
za sebou určitě mnoho krásných chvil, 
zážitků a setkání, možná ale také chvil 
smutných a plných starostí. Říká se, že to 
přináší život nebo osud… tak to nechme 
v tuto chvíli za sebou a pojďme do času 
vánočního.

… s přibývajícími světýlky v oknech, roz-
růstajícími se stánky na vánočních trzích 
a koledami připomínajícími přicházející 
Vánoce se v myšlenkách stále vracím do 
dětství. Zase stojím u okna, dívám se do 
nebe, počítám dny do vánočních prázd-
nin, do Štědrého dne a píšu dopis Ježíš-
kovi.

Když konečně nastane Štědrý den, nemo-
hu dospat. Jako malá jsem se běžela podí-
vat, jestli nám do rána Ježíšek přinesl stro-
meček. Později jsem se těšila, jak ho budu 
zdobit, a to mi zůstalo dodnes. Vánoce 
a stromeček patří k sobě.  Je pravda, že 
dnes si ho nazdobím třeba i tři nebo čtyři 
dny dopředu, tak snad to Ježíškovi neva-
dí. Stejně tak jako dítě i dnes obdivuji jeho 
nádheru, vůni a světlo z hořících svíček.

Moje dětské Vánoce se zkrátka vždy nesly 
na magické, zázračné a pohádkové vlně. 
Všudepřítomné vánoční kouzlo si užívám 
dodnes. Sice se již nepodivuji nad tím, 
jak ten Ježíšek může všechno stihnout, 
nedoufám, že bych ho přeci jenom moh-
la alespoň na chviličku zahlédnout, až se 
rozezní zvoneček, ale slavnostní nálada         
v mém srdci zůstává.

Přeji Vám, ať jsou i Vaše Vánoce plné kou-
zel a zázraků. 

Požehnané Vánoce Vám všem a ať je rok 
2020 naplněn pro každého z nás zdravím 
a vzájemnou pohodou.

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka 
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18. 12. 2019 / 14:00
hala

Vánoční večírek s Karlem Kekéšim

27. 12. 2019 / 14:00
hala

Vystoupení 
Bratrská jednota babtistická

31. 12. 2019 / 9:30
hala

Silvestr s Duo Lorenc

28. 1. 2020 / 14:00
hala

Oslava narozenin lednových oslavenců

Bohoslužby v kapli se budou konat každý čtvrtek. 
Podrobný harmonogram naleznete na nástěnce u kaple.

KULTURNÍ PROGRAM

prosinec
leden
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KULTURNÍ PROGRAM
Dobrý den Vám všem, milé dámy a milí pánové,

období podzimu a nastupující zimy bývá časem, 
ve kterém se lidé rádi drží v teple domova. Mno-
zí otevírají oblíbené knížky, častěji sledují tele-
vizi, více poslouchají rádio anebo u čaje či kávy 
přijímají návštěvy, povídají si s nimi a přemýš-
lejí společně o svých zážitcích. A tak je vlastně 
vhodná doba na to, abych se vám právě upro-
střed podzimu představil. 

Jmenuji se Jiří Chvála a v našem domově fungu-
ji jako psychoterapeut. S trochou nadsázky by 
se dalo říci, že jako existují profesionální baviči, 
zpěváci, tanečníci, společníci atd., já jsem profe-
sionální návštěvník.     

A mohu být také, budete-li chtít, profesionálním 
hostitelem. K mnohým z Vás jsem se už alespoň 
jednou sám pozval na návštěvu, abych si s Vámi 
povídal o Vaší cestě do Domova, o tom jak pro-
bíhalo Vaše rozhodování, co všechno v něm hrá-
lo důležitou roli, jací lidé, jaké okolnosti, jaké jste 
měli o novém místě a životě v něm představy, 
jaká máte přání a jaké starosti. K těm z Vás, kdo 
jste v domově krátce, se určitě ještě na návště-
vu pozvu. A Vás, kteří mne budete chtít pozvat 
sami, dobrovolně a třeba i opakovaně, Vás jistě 
neodmítnu. Stejně tak s potěšením pozvu na 
návštěvu k rozhovoru každého, kdo si se mnou 
bude chtít povídat o proměnách svého života,   
o svých otázkách nebo starostech v mé kancelá-
ři číslo 16, v přízemí budovy „B“. Ve schránce ve-
dle dveří kanceláře pro mě můžete kdykoli ne-
chat vzkaz s Vaším jménem, případně s číslem 
pokoje. Můžete také vzkázat, že byste se mnou 
rádi hovořili, po svém klíčovém pracovníkovi, 
po pečovateli, zdravotní sestře anebo po sociál-
ní pracovnici. 

Protože všichni máme nějaké své předběžné 
představy a obavy, rád bych vás ujistil, že mě při 
setkání a rozhovoru určitě nebudete zdržovat. 
Rád si poslechnu vše, o čem vy přemýšlíte, i kdy-
byste si sami říkali, že jsou to nedůležité hlou-
posti. Rád poslouchám i nedůležité hlouposti. 

Často se snažím, aby si lidé uvědomili své silné 
stránky. Každý je máme a pomáhají nám přežít   
i to, o co nestojíme, co nám v různé míře překáží 
a co přitom neumíme ze života odstranit. Mohu 
Vám pomoci, abyste si na své silné stránky vzpo-
mněli. Existuje nepřeberné množství komplika-
cí, které znepříjemňují život. Zde v Domově to 
mohou být komplikované vztahy se spolubydlí-
cími ve vícelůžkových pokojích, se členy Vašich 
rodin, Vašimi dětmi a jinými příbuznými, se za-
městnanci, kteří se o Vás mají ochotně a pečlivě 
starat. Ale trápit kohokoli z nás může také naše 
vlastní nešikovnost, nemohoucnost, osamělost, 
pocit nepotřebnosti a promeškaných životních 
příležitostí. Na to všechno lze najít „lék“. Pomá-
hám jej nalézt tím, že po výčtu všeho, co (už) 
nejde, spolu s Vámi přemýšlím, co ještě jde                 
a jak to rozvinout a posílit, co jste ještě nezkusili 
a mohli byste zkusit, na co byste mohli změnit 
pohled, čeho si ještě začít vážit….

Pomoc v rozhovorech nabízím nejen Vám, kdo 
v domově bydlíte, ale také Vám, kteří v domově 
pracujete.

V úvodu jsem zmínil, že podzim a zima jsou ča-
sem vhodným pro návštěvy. Mé návštěvy u Vás 
anebo Vaše návštěvy u mne mohou ale probí-
hat celoročně. Bývám v Domově vždy ve středu 
a ve čtvrtek a někdy také i v jiných dnech. 

Těším se spolu s Vámi na setkání, ať bude trvat 
jen pár minut, anebo na pokračování i mnoho 
hodin. 
                                                                        Jiří Chvála
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Dobrý den, přátelé, obyvatelé Domova, 
všichni pečující, setry a bratři, 

rád bych Vás formou tohoto článku, za 
který redakci Chodováčku předem děkuji, 
v několika větách seznámil se svou dosa-
vadní činností a možností budoucího se-
tkávání a služeb ve Vašem společenství.

Jmenuji se Jan Hlavsa, narodil jsem se         
v severočeském krajském městě Ústí nad 
Labem v roce 1979. Po studiu obchodní 
akademie jsem se rozhodl více než finan-
cím, statistikám a účetnictví a místě za 
přepážkou, které mi nepřinášelo uspoko-
jení ani naplnění života, věnovat lidem       
a naplnění jejich potřeb. Hledal jsem mož-
nosti dalšího vzdělávání, a to tentokrát 
humanitním směrem.  

Moje touha byla naplněna přijetím na Hu-
sitskou teologickou fakultu UK v Praze.  
Zde jsem studoval obor sociální a misijní 
práce v bakalářském programu a poté na-
vazující studium magisterské v oboru hu-
sitská teologie-psychosociální práce. 

Během studia jsem se s velkým zájmem 
zapojil do nutných rekonstrukcí církevních 
staveb v severních Čechách, které během 
uplynulých let utrpěly, právě v tomto re-
gionu z důvodu dlouhodobého nezájmu 
společnosti o náboženský život, mnoho 
škod, a to nejen materiálních. 

Mnoho věcí se podařilo a já tak svým způ-
sobem zúročil i své předchozí ekonomic-
ké vzdělání. 10 let jsem sloužil v ústecké 
farnosti ve službě jáhna. 

Poté jsem byl ve službě ustanoven pro 
náboženskou obec v Praze na Spořilově           
a v minulém roce jsem přijal, den po svát-
ku knížete Václava, kněžské svěcení. 

Nyní působím ve farnosti Spořilov již            
10 let. Bohoslužby konám také ve spádové 
oblasti naší farnosti, v Domově pro seniory 
v ul. Sněženková na Zahradním Městě, a to 
pravidelně každou neděli odpoledne. 

Jsem velmi vděčný za možnost setkání          
s Vámi i ve Vašem Domově. Rád bych navá-
zal na duchovní činnost, ve které Vás dlou-
há léta povzbuzovala a těšila sestra farářka 
ThDr. Anna Lukešová. 

Rád bych Vás tedy pozval na pravidelná se-
tkání k bohoslužbám, a to každé první pon-
dělí v měsíci od 15:00 hodin a třetí pondělí 
v měsíci též v 15:00 hodin (tam se budeme 
věnovat otázkám křesťanské víry a rozboru 
biblických textů).

Věřím, že v čase adventním, který nastává, 
můžeme nalézt některé odpovědi na naše 
tázání, že s radostí víry nám bude dán po-
mocník, přítel i ten, který nás občerství, po-
depře a to v čase, kdy je nám toho nejvíc 
zapotřebí.

Pokojnou dobu adventní Vám i Vašim rodi-
nám a blízkým, mnoho sil a dostatek lásky 
Kristovy.     
                                                              Jan Hlavsa                                                  
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AKTUALITY 
Z DOMOVA 

Co se u nás událo ...

NÁMĚTY

Máte novoroční přání směrem k Domovu? 
Jaké aktivity či program nebo zlepšení byste 
navrhovali, uvítali? Nebojte se přání napsat, 
můžete i anonymně, a vložit do schránek 
důvěry na patře. 

MEMOFESTIVAL

Organizační tým MEMOfestivalu děkuje 
všem divákům, účastníkům, spolupracovní-
kům a dobrovolníkům za vytvoření neopa-
kovatelné atmosféry v DS Chodov. Příští roč-
ník se bude konat od 25. do 29. 11. 2020.

CENA OTAKARA BROUSKA
V letošním roce jste měli možnost hlasovat poprvé v anketě Cena Otakara Brouska ml. Původní 
název Srdce na dlani byl změněn v průběhu ankety právě proto, že již nehlasovali jen obyvatelé 
Domova, ale i zaměstnanci.  

Pravidla jsou tedy jiná. Již nevítězí pracovníci dle pater na jednotlivých domovech, ale ti, již do-
stali více než 7 hlasů.  Systém je spravedlivější právě v tom, že není omezen počet oceněných. 

V prvním ročníku získali více jak 7 hlasů tyto kolegyně a kolega. Hana Dvořáková z patra B3, 
Jana Fischerová z patra D1, Eva Málková z patra  A2, Luboš Škorpil z patra A3  a Marie Berkyová 
z patra B2. 

V pracovně paní ředitelky jim  bylo předáno písemné ocenění podepsané patronem ankety 
panem Otakarem Brouskem ml. a dárek od paní ředitelky. Přáním všech je, aby v příštím roce 
bylo oceněných více. 

Připravila: Jaroslava Slivoňová
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY PROSINEC
11. 12. Daniela Železná 
14. 12. Vlasta Stošková 
14. 12. Marie Straková 
15. 12. Jiřina Beránková 
18. 12. Ing. Eva Kloučková  
18. 12. Karla Kordová 
23. 12. Anna Mourková 
23. 12. Vlasta Poláková 
26. 12. Ludmila Bucifalová 
26. 12. Marie Bucheltová 
27. 12. MUDr. Jaromír Schütz 
29. 12. Marie Juklová 

1. 12.  Ing. Jiří Bohuslávek 
1. 12.  Věra Fliegerová 
1. 12.  Pavla Součková 
2. 12.  František Krám 
5. 12.  Ilona Hňupová 
6. 12.  Stanislav Martínek 
7. 12.  Karel Rybenský 
8. 12.  Eva Andělová 
8. 12.  Františka Ungrová 
8. 12.  Bohumil Vyskočil
10. 12. Nina Matějíčková 
11. 12.  Pavel Šubrt 

Alena Vankeová
Akad. malíř Přemysl Vanke

Hana Šmucrová 
Jitka Němcová

MUDr. Eva Koťátková 
Jiřina Vojáčková

Věra Kubínová
Jaroslava Limburská
Blanka Foltýnková

Alena Tomšovská

Rozloučili jsme se
Jiřina Baňková

Stanislava Čáková
Jarmila Pechová
Ilona Hňupová

MUDr. Naděžda Rothová
Věra Machalová

Miloslava Řezníčková
Milena Nováková

Věnceslava Egermaierová
Marie Tomášková

NAROZENINY LEDEN

OSLAVA V LEDNU SE BUDE KONAT 
28. 1. 2020 OD 14 HODIN NA HALE.

2. 1. Marie Chlaňová 
2. 1. Stanislav Šrytr 
3. 1. Móric Bíró 
6. 1. Mgr. Jaruška Urbanová 
9. 1. Františka Janásová 
9. 1. Květoslava Ullrichová 
12. 1. Miloslava Neumannová 
13. 1. Ludmila Fráňová
15. 1. PhDr. Marie Rozsypalová 
 

18. 1. Jan Hnízdil 
18. 1. Věra Maříková 
18. 1. Drahomíra Vallová 
23. 1. Marie Fialová 
24. 1. Daniela Vrbová 
26. 1. Miroslava Melková 
26. 1. Olga Selnekovičová 
27. 1. Marie Boháčová Lhotáková 
30. 1. Erika Dieterlenová 
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DEN POEZIE
OTEVŘETE OČI. A NASYŤTE DUŠI!
30 LET SVOBODY

V pondělí 18. 11. se k celorepublikovému festivalu Den poezie již počtvrté připojil i Domov 
pro seniory Chodov. Letošní komponovaný program s názvem „Otevřete oči. A nasyťte duši!“ 
nabídl posluchačům a divákům nejen z řad seniorů výběr z poezie básníků 20. století, včetně 
lidových veršotepců. Zazněla slova Hanuše Bonna, Evy Švankmajerové, Josefa Suchého, Jaro-
slava Seiferta a mnoha dalších, jejichž úryvky z literární tvorby spojovalo téma svobody, ote-
vřenosti a lidskosti. Poezii doplnily prozaické útvary jako sloupky, esej či projev. Do poetických 
obrazů vstupovaly myšlenky Karla Čapka z roku 1924 nebo Ludvíka Vaculíka, chybět nemohly 
ani citace z projevu Václava Havla. Koláž doplnila poezie seniorů, kterou procítěně přednesly 
dokonce samy autorky. Program zásadně navázal na aktuální oslavy svobody – 30 let od Same-
tové revoluce.

Režijně, zejména pak dramaturgicky, se na programu podílela Hana Strejčková, která se zhos-
tila i role průvodce. V interpretaci ji doplnili Jaroslava Slivoňová z DS Chodov a Petr Horák, člen 
Národního divadla. Hudebně pořad podpořil nevidomý kytarista František Korčák.

Posláním Dne poezie v DS Chodov bylo si připomenout, že svoboda je slovo, za kterým se 
ukrývá hluboká morální odpovědnost vůči sobě a ostatním.

Ohlasy diváků byly ohromující, vděčné a tázavé po pokračování.

„Děkuji, že jsem si mohla připomenout Čapkovy myšlenky, a tím vzpomenout na otce. Jako by 
tu se mnou byl. Bylo to až dojemné.“
„Krásné, silné a nezapomenutelné. Hlavně, aby mladí chtěli slyšet to, co dnes zaznělo, a ptát se 
po tom, jaké to bylo, aby se neopakovaly zlé doby.“
„Souhlasím s názvem akce, duše byla nasycena. Radost, že se něco takového tady děje.“
„Je dobře se zamyslet nad tíhou i lehkostí svobody. Jsem rád, že jsem dnes přišel.“

Fotografie: Tereza Jechová

DEN POEZIE
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Mezigenerační setkání
pečení cukroví

Vánoční posezení s dětmi z mateřské školky Semínko v projektu Mezi Námi se neslo v duchu 
vůně Vánoc – klienti a děti společně pekli cukroví. Nejprve vyvalovali těsto a vykrajovali linecké 
cukroví.  Druhá polovina skupiny vyráběla adventní věnec a zazpívali si také koledy. Na závěr si 
všichni popřáli krásné svátky a bohatého Ježíška. 

Fotografie: Tereza Jechová

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET 
NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Každoroční výlet na Staroměstské náměstí, kde si klienti mohli vychutnat teplý svařák nebo 
ochutnat tradiční trdelník a koupit nějaký suvenýr, se jako vždy velmi povedl.

Fotografie: Tereza Jechová
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V Domově pro seniory Chodov se od  4. do  8. 12. konal 3. ročník MEMOfestivalu s podtitulem 
„Od vzpomínky k divadlu, od divadla k člověku“ pod záštitou paní Mileny Johnové, radní 
pro sociální politiku a zdravotnictví, a starosty Prahy 11 Jiřího Dohnala. Během pěti dnů se 
uskutečnilo 12 kulturních událostí, nejvytrvalejší diváci se dopracovali k počtu 10 navštíve-
ných akcí! Publikum tvořili zejména obyvatelé DS Chodov, které doplňovali senioři z okolí, dále 
studenti středních škol, rodiny s dětmi – příbuzní a blízcí, veřejnost nejen z Prahy.  

Brána do vzpomínek – 1. den
Přehlídku reminiscenčního divadla důstojně otevřela ředitelka DS Chodov Mgr. Bc. Ilona Veselá. 
Podporu mezigeneračnímu projektu přijela vyjádřit i předsedkyně Výboru pro sociální politiku 
ZHMP Mgr. Eva Horáková. Úvodní scénické čtení hereckých osobností pana Otakara Brouska 
ml., patrona domova, a pana Tomáše Töpfera, patrona festivalu, oživilo vzpomínky na proměn-
livost 20. století. První večer pak patřil hudebním vzpomínkám v interpretaci pěveckého sboru 
Hafotet. 

2:0 4:3 Zvítězili jsme! – 2. den
Čtvrtek připomněl vítězství československého hokeje ve Stockholmu na konci 60. let pohledem 
rozvětvené rodiny vysídlené do česko-německého pohraničí. Početný profesionální tým pod 
vedením režisérky Hany Strejčkové nejen hrál, ale na představení navazovaly i kreativní seminá-
ře pro „smíšená družstva“ seniorů a studentů. „Jsem ráda, že se můžeme vaším prostřednictvím 
vrátit do svého mládí,“ poděkovala na závěr devadesátiletá divačka.

Hold lidskosti – 3. den
Dramaturgie festivalu se věnovala celý den závažným mezníkům československé historie. Smí-
šené mnohogenerační publikum zhlédlo výjimečnou inscenaci Půlnoc v pohraničí o vyklizení 
klášterů v roce 1950. V rámci dílen pak studenti pracovali se zašifrovanými texty a poznávali, co 
znamenala cenzura tisku v minulém století. Podvečer byl věnován inscenaci Sestry o perzekuci 
řádových sester napříč 20. stoletím. Představení přijela podpořit a požehnat mu i S. M. Zdislava 
Nosková. 
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Vzpomínky v akci – 4. den
Sobota poukázala na pestrost životů a přinesla zábavu. Odpoledním pořadem, námi nazvaným 
jako Stolytelling, provázeli jak pracovníci, tak herci a zapojily se i dvě děti z Divadelního studia 
při KC Zahrada. Speciální vzpomínkování připomínalo muzeum vzpomínek. Program doplňoval 
zpěvem a hudbou kytarista František Korčák. Diváci se stali aktivními účastníky, kteří se inspi-
rovali jak předměty, tak oděvy, příběhy z knihy 222 a 2 příběhy 20. století… „Bylo to skvělé. 
Nečekaná úprava divadelního sálu mě osobně hodně překvapila. Mělo to nápad!“ chválila si 
program divačka. Podvečerní Retro tančírna se díky pomyslnému stroji času konala v rozmezí 
let 60. až 80. Návštěvníci „taneční kavárny“ tančili (i vsedě), vyprávěli a zpívali. „Prostě perfektní 
den,“ řekla na závěr seniorka. 

To byla krásná vzpomínka – 5. den 
Pátý den MEMOfestivalu vdechl divákům do duše radost. Dospělí i děti s potěšením zhlédli vá-
noční pohádku Hanky Strejčkové Pod křídly andělů. V publiku zasedli jak praprarodiče, tak 
jejich prapravnoučata a rodiče s dětmi všech věkových kategorií. Navazující představení Leto-
kufr o emigraci za totality bylo určeno starším dětem a dospělým. Poslední den MEMOfestivalu 
příjemně vyplavoval emoce, lidé spolu sdíleli vzpomínky na uplynulé dny i události ze svého 
života. „Dnešním dnem do mne vstoupily Vánoce,“ šťastně poznamenala obyvatelka Domova.                    
A druhá odpověděla: „Krásně jsme si to celé užili.“
 
„Vzpomínky působí na naši duši v jakémkoliv věku. A pokud si i po letech „něco“ pamatujeme, 
pak to musela být chvíle naplněná emocemi a náš „všední“ příběh pak rozhodně nebyl každo-
denním. Proto se skrze vzpomínky snažím seniorům vrátit pocit, že jejich život rozhodně stál za 
to. Navíc, kvalitní péče o duši člověka znamená znát jeho výchozí bod, životní peripetie, sociál-
ně-historické souvislosti,“ říká autorka myšlenky festivalu Hana Strejčková.  

MEMOfestival se uskutečnil v partnerství s uměleckým uskupením FysioART a díky finanční 
podpoře MČ Praha 11 a Nadace ČEZ. 

Čtvrtý ročník MEMOfestivalu se bude konat opět za rok od 25. do 29. 11. 2020. 

Fotografie: Pavla Masopustová,  Tomáš Strejček
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Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o  jazyk český a  li-
teraturu, 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.

Hra se slovy se v roce 2018 a 2019 umístila v literární soutěži „O Zlatý klíč“. Tuto soutěž pořá-
dá Městská část Praha 11.  

HRA SE SLOVY

Během češtinářské rozcvičky jsme se inspirovali písmenem „A“ a souhláskami. Podívejme 
se, co taková hra s písmeny dokázala vytvořit za absurdní věty. Můžete si zkusit i Vy vymy-
slet co nejvíce slov na první dvě písmena, např. AK, AL, AM, AN. 

AK
Aktuálně, akreditovaný akademik akorát akceptoval akontaci akcií a akreditiva. 

AL
Alkoholik Alois a Alice s Alzheimerem altruisticky alokovali altán. 

AM
Ambiciózní Amálie s amalgámem a americký amant amortizovali amplion.

AN
Animírku Antonii angažoval Angličan Anatol a anulovali antikvariát a anektovali Antarktidu, 
aniž analfabet Andrej anestezoval Antigonu. 

Na počátku bylo slovo SAMET a vznikla 
Romance.

Romance
Dívka s pletí hebkou jako samet,
do dáli dívala se unyle,
v ústrety jí kráčel sošný Hamlet,
stoupal pomalu, ale plynule. 

Mladý muž smekl baret,
vítr rozevlál mu vlas,
jako by dívce chtěl nahlédnout do karet,
vzápětí však ztratil hlas. 

Ke své lásce mluvil očima,
dívka vytušila, že románek začíná,
on cítil, že velkou naději má
a objal ji oběma rukama. 
Po letech…

Dosud nenabyl hlas.  
A dívce zešedivěl vlas.  
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Vážení čtenáři, možná si všímáte i toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová pohybu-
je v prostorách Domova s fotoaparátem. Zprostředkuje Vám tím autentický pohled jednoho 
z Vás na běžný všední den. Tereza při fotografování pouze pomáhá, technicky zpracovává 
Vaše snímky a připravuje tuto rubriku.

DEN V DOMOVĚ OČIMA KLIENTA

Takto vypadá den pohledem klienta upoutaného na lůžko. 

První, co vidím, jsou ruce, které mě probouzí. Podle pozdravu vím, komu patří. Těším se, že 
dostanu snídani, která už voní pokojem. 

Jsem rád, že během jídel jsem polohován do polosedu, jako bych seděl u stolu.  Jen ten po-
hled na strop není moc zajímavý.

Při poloze na levém boku sleduji dveře a hádám, kdo je asi otevře. Poloha na pravém boku 
mi umožnuje pozorovat spolubydlícího, což je uklidňující. Stejně jako příroda za oknem. 
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VÁNOCE
Vánoční zamyšlení sepsala paní Frantálová 

Jak si představuji Vánoce a co pro mě znamenají? Pra-
vou zimu na horách se spoustou sněhu, který křupe 
pod nohama. Zmrzlý sníh ve formě ostrých jehliček 
bodajících do tváří. Z komínu vystupující kouř, vonící 
dřevem a smolou. 

Vánoce strávené v kruhu rodinném, kdy je nám spolu 
dobře. A pak také cesta na Půlnoční, do malého kos-
telíčka, byla pomalu dobrodružstvím.

Toto byl můj sen, ale vrátím se do dětství, do skuteč-
nosti.

Vzpomínám na první poválečné Vánoce v roce 1945. 
Sníh napadl již v půli prosince a bylo ho dost i v Praze. 
Začal také prodej vánočních stromků, které provoně-
ly jehličím ulice i náměstí. Na Karlově náměstí začaly 
vánoční trhy. 

Stánky byly osvětleny karbidovými lampami, kte-
ré legračně prskaly, a ve stáncích se prodávaly 
cukrovinky, vánoční ozdoby a různé drobné vý-
robky malých živnostníků a řemeslníků.

Ta smíšená vůně sněhu, jehličí a drobných výrob-
ků byla předzvěstí Vánoc, i když po válce nebylo 
mnoho peněz.

I když jsem trochu pokazila vánoční pohodu, 
přežili jsme to ve zdraví. V dalších dnech jsme 
navštěvovali kostely s jejich jesličkami a nejhezčí 
byly (a jsou dosud) v kapli Kapucínského kláštera 
na Loretánském náměstí v životní velikosti.

Vánoce, první v mírové době, uběhly rychleji než 
voda, ale pocit milé pohody v nás přetrvával.

Se sousedy, se kterými jsme se podporovali ve 
zlých časech za války, jsme zůstali dobrými přá-
teli i v dobách míru a za to jsem jim byla vděčná.



15

VAŠE PŘÍSPĚVKY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY
Vánoční příběhy z publikace plné vzpomínek 222 a 2 příběhy 20. století 

Nejkrásnější Vánoční dárek

Vzpomínám si, že mi bylo asi dvanáct let, když mě maminka požádala, abych s ní zašla ke 
švadleně. Potřebovala, abych si vyzkoušela rozešitý župan, který měl být vánočním dárkem 
pro nějakou slečnu. Jaké bylo moje překvapení, když jsem rozbalila dárek pod stromkem. Ten 
růžový župan s proužkem byl pro mě! To mě předtím ani nepadlo. Byl nádherný a moje radost 
obrovská.
Vzpomínala E. P., 1929, stalo se v Libochovicích r. 1942

Upleteno

My byli fakt chudí, ale tetička měla pletací stroj. A tak jsme na Vánoce dostávali ryze praktické, 
nejčastěji pletené dary. To byly rukavice, svetr, šála. Jednou jsem dostala upletené kamaše. 
Přišel bratr a říká: „Dej mi je, budu je nosit na hokej.“ A vzal si je pod kalhoty na led. Já bych je 
stejně nenosila. 
Vzpomínala J. V., 1933, stalo se ve Veltrusech za války ve 40. letech 

Vánoční koledu pro Vás vybrala paní Miňhová. 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná...
Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?
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Přejeme všem v roce 2020 
setkání s lidmi, kteří obohatí 

naše životy.
Úsek ART

                              Na vánoční stromeček
                              pověsíme koule a zvoneček.
                              Až svíčky vzplanou,
                              srdce spolu zůstanou.
                              Ať všechny starosti se zruší,
                              ať zavládne klid a pokoj v duši.
                                        

Hodně štěstí, zdraví a lásky nejen o Vánocích přeje  
všem kolektiv Domova B                       

 Co bolelo, ať se zhojí,
 co těšilo, ať se zdvojí.
Aby byly v novém roku,
jen slzy štěstí v každém oku.    

VÁNOCE 2019
PF 2020
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NECH STROMČEK ZAPÁLI SVETLO V NÁS.
NECH SVIEČKA VYČARÍ ÚSMEV ZAS.

HVIEZDIČKA VYČARÍ PLAMIENOK LÁSKY V NÁS,
ŽELÁM VÁM ZO SRDCA VIANOC ŠŤASTNÝ ČAS.

A potom…
NECH SA SPIEVA, SLÁVÍ,

V NOVOM ROKU V PLNOM ZDRAVÍ.

                                        Anička  Tomčáková
                                         Sociální pracovnice

Ať Vás rokem 2020 provází 
klid, štěstí, pohoda a zdraví.

Šťastný rok 2020
Pavla Masopustová, PR



Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. 
Správné odpovědi najdete v kalendáři. Rébus pro 

Vás připravila naše logopedka Renata.

Pondělí nebo pátek, vždycky má někdo ...

1. 11.
Plechovku oleje Helix
koupil si na pumpě …

2. 11.
Do lampičky nesu líh,
je Památka …

3. 11.
Kdy už se vyškrábou z pubert?
zoufá si učitel …

4. 11.
Benzínu barel
nese si …

5. 11.
Nachlup přesné míry jam
vykopala …

6. 11.
Vždyť mám ta koťata slíbená!
skoro se rozpláče …

7. 11.
Spatříte výrobu rakije,
pořadem provází …

8. 11.
Tam, kde se točí v rohu vír,
nahodil splávek …

9. 11.
Majetek už je rozdán,
úlevu cítí …

10. 11.
Padl na něj hněv žen,
z domu prchá …

11. 11.
Sloveso v přesmyčce „zartin“
objevil jediný …

12. 11.
Za co dostal interdikt,
neví přesně …

13. 11.
Bez „C“ Ctibor
čte se …

14. 11.
Každá sláva polní tráva,
moudrosti rozdává …

15. 11.
Nejrychlejší je holt Bolt,
konstatuje …

16. 11.
Svoji loď nazval Hot Mar
zkušený rybář …

17. 11.
Když je místnost zahulena,
nevkročí tam …

18. 11.
Vyčouhlého gólmana
nabrnkla si …

19. 11.
Blonďaté copy si zaplétá
půvabná dívenka …

20. 11.
Já nevím, kde je pikola!
zmatkuje při hře …

21. 11.
Aby vás všechny vzal bert!
popletl kletbu …

22. 11.
To jsou vzácné textilie,
ukazuje …

23. 11.
Z pytle cement
sype …

24. 11.
Po celé večerní vigilie
třásla se zimou …

25. 11.
To byla výborná mateřina,
vzpomíná na dětství …

26. 11.
Trénujeme s koněm parkur,
prozrazuje žokej …

27. 11.
V pozadí té scény je
zlá princezna …

28. 11.
To svědectví je velmi cenné,
hodnotí ho kapitán …

29. 11.
Je to moje vina,
omlouvá se …

30. 11.
Tohle je čaroděj Dobřej,
uklání maňáska …

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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1. 12.
Světová operní diva
bude prý zpěvačka …

2. 12.
Je tu někde slánka?
obhlíží stůl …

3. 12.
Tak jsme první, zlato slav!
raduje se …

4. 12.
Ať tu skříň otevře Pandora,
bojí se následků …

5. 12.
Mezi námi jako kytka
vyjímá se slečna …

6. 12.
Večer bude buřtguláš
a pak přijde …

7. 12.
K Vánocům jí dám brož,
rozhodnul se …

8. 12.
Začne tedy v pět oslava?
ptá se paní …

9. 12.
Jsme na konci trati, slav,
skládá mapu …

10. 12.
Představení v půli je,
na balkón jde …

11. 12.
Já jsem tak šťastně vdaná,
pochvaluje si …

12. 12.
Do světlého kimona
oblékla se …

13.12.
Kdo tam s vámi, kluci, je?
cloumá dveřmi …

14. 12.
Kde ten kousek slídy je?
prosévá zem …

15. 12.
Nejsem ani zadaná,
povzdechla si …

16. 12.
Na zahradě alpína
založila …

17. 12.
Odtud z téhle strany jel,
popisuje …

18. 12.
Tohleto je cíl oslav,
vysvětluje …

19. 12.
Tady je mých pět sester,
předvádí obrázek …

20. 12.
Ani zrno nazmar!
povykuje …

21. 12.
To zas bude patálie,
hořekuje …

22. 12.
Kolik máš těch kimon?
ptá se ženy …

23. 12.
Nebudeš ujídat, basta!
schovává cukroví …

24. 12.
Dej si jabko, vždyť to neva,
šeptá Adamovi …

25. 12.
Sladké je dobré pro život,
obzvlášť když máme …

26. 12.
Led ze střechy je sklepán,
už může odjet …

27. 12.
Sníh na schodech zametá
domovnice …

28. 12.
Svou vírou je Bohu milá
vlídná sestra …

29. 12.
Pro štěstí šnečí ulita?
diví se dárku …

30. 12.
Jak budem zítra slavit?
chce vědět přítel …

31. 12.
V půlnoci zahraje orchestr,
těší se veselý …
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NÁVŠTĚVA NÁRODNÍ GALERIE
Národní galerie, Veletržní palác – výlet na komentovanou prohlídku výstavy Alberta    
Giacomettiho dne 8.11.2019. Reportáž sepsala Jana Heřmanová.

S klienty Domova, kteří navštěvují keramickou dílnu, jsme se již dva měsíce těšili na plánova-
nou výstavu v Národní galerii, kde je vystaveno dílo švýcarského umělce – sochaře a malíře 
Alberta Giacomettiho.

Podařilo se nám také díky organizaci „Naše budoucnost“, která nám hradila vstupné, získat 
možnost tuto úžasnou výstavu navštívit.

Komentovaný výklad k retrospektivní obsáhlé výstavě v prvním patře Veletržního paláce nám 
poskytla galerijní pedagožka Alice Němcová. Její povídání o Giacomettim bylo velice poutavé 
a živé a zanechalo v nás stopu společně s neuvěřitelnými díly Alberta Giacomettiho.

Ráda bych citovala něco o díle Giacomettiho:
Retrospektivní výstava představuje poprvé v Čechách Alberta Giacomettiho.
Hlavním námětem jeho sochařského díla je lidská postava, tedy kráčející muž a stojící žena. 
Proslavily ho zejména existenciálně naléhavé protáhlé figury, vznikající po druhé světové vál-
ce, neméně slavná jsou i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avant-
gardy. K vidění byly i miniatury, které vytvářel v pokoji hotelu v období druhé světové války. 
Prošel různými směry, dokonce byl i velmi ovlivněn surrealismem Salvátora Dallího a nějaký 
čas i vystavoval s různými spolky. Byl proslaven a oceněn již za svého života. V USA ho prosla-
vila např. známá Peggy Gugenhaimová.

Z českých sochařů byl ovlivněn dílem Giacomettiho zejména Olbram Zoubek, známý též styli-
zací protáhlých figur.

Výběr exponátů v Národní galerii zahrnuje přes sto plastik, včetně vzácných sádrových origi-
nálů, malby a kresby ze všech Giacomettiho tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let.

Výstava naše klienty opravdu velmi zaujala, dokonce se nám podařilo v čase čekání navštívit        
i druhou výstavu „Tušení stínu“ od malíře Josefa Bolfa.                                                                 



V pondělí 25. listopadu 2019 se Domov pro seniory Chodov stal součástí uměleckého 
Festivalu integrace Slunce. 

Přehlídka byla bohatá na nejrůznější druhy umění v podání specifických skupin. Festival in-
tegrace Slunce již dvacet pět let slouží k setkávání lidí se zdravotním postižením se zdravými 
všech věkových kategorií. Umění a kultura se zde stává prostředkem ke vzájemnému chá-
pání a odbourávání bariér. Nejinak tomu bylo i letos – inkluse, integrace v praxi, rozhodně 
respekt a tolerance jsou nepsanými podtituly přehlídky. Záštitu festivalu udělil Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. 

První festivalový den se konal na scéně vršovického divadla MANA. Naše divadelní předsta-
vení neslo název Dva z 222 a 2 příběhů 20. století a připomnělo srpnovou okupaci z roku 
1968. Účinkovaly tři seniorky: Marie Štěňhová, Květoslava Ullrichová a Milena Holá a tři děti 
ve věku 8 až 13 let z Divadelního studia při KC Zahrada. Celek společně nazkoušeli pod ve-
dením režisérky Hany Strejčkové za spolupráce Filipa Nováka. Zásadním posláním inscenace 
bylo zdůraznit hrdinství lidí, kteří se nebáli bojovat za svobodu. Zinscenované příběhy jsou 
totiž vzpomínkami seniorů žijících v DS Chodov, o které se osobně podělili a jsou zachyce-
ny v publikaci 222 a 2 příběhy 20. století. V rámci představení zazněla i autorská poezie            
M. Štěňhové. 

Divadelní aktivity v DS Chodov nejsou výjimkou, koná se zde pravidelný Divadelní klub             
a mezigenerační projekty jsou již trvalou součástí programové náplně. 
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 5. 11. 2019

Přítomni: Milena Holá, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Milan Merhaut, Helena Hudečková, Marie 
Krsková, Stanislav Martínek, Bohumil Rozkošný.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

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

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Krsková měla dotazy, jaká je otvírací doba v kavárně, jak funguje objednávání zboží s rozvozem a dále 
jak ordinují praktičtí lékaři;
• paní Ullrichová měla dotaz, jak budou probíhat opravy balkonů na budově B.

Vyjádření
Kavárna na hale má otevřeno každý den odpoledne včetně víkendu mimo pondělí. Objednávání nákupu 
zboží zajišťují individuálně klientům koordinátoři na jednotlivých patrech. Ve středu ordinuje praktický lé-
kař MUDr. Bouzek, ve čtvrtek geriatrička MUDr. Petrová, MUDr. Rabha Ben Yahia zajišťuje pracovněprávní 
lékařství pro DS Chodov (tzn. pro zaměstnance).

Opravy balkonů budou probíhat tak, že dojde k odstranění dřevěných prvků zábradlí, natřou se na všech 
balkonech kovové prvky a poté bude připevněno nové zábradlí. Následně bude možné opět balkóny uží-
vat.

Další informace
Od 27. 11. 2019 dojde k přechodu televizního vysílání na nový formát DVB-T2. Informace o tom, jak postu-
povat, jsou již předány klientům a jejich blízkým, údržba průběžně provádí ladění TV programů, montáž 
nových TV apod. Z důvodu velkého množství TV není v kapacitě zaměstnanců údržby naladit všechny pří-
stroje ihned. Žádáme tedy o trpělivost.

Byly dokončeny opravy a úpravy v klubovně v přízemí naproti kadeřnictví. Prostor bude vybaven křesly na 
posezení, regály na knihy a PC s přístupem na internet.

Pan Merhaut požádal o odvezení staré TV – toto bude vyřešeno individuálně ve spolupráci koordinátorky          
z patra s údržbou Domova.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Další informace
Od 4. 12. 2019 do 8. 12. 2019 se koná v divadelním sále MEMOfestival, slavnostní zahájení proběhne za pří-
tomnosti patrona akce pana Tomáše Töpfera a patrona Domova pana Otakara Brouska. 

Jako každý rok bude i v roce letošním v Domově Mikuláš, který rozdá všem malé dárky. Před vánočními svát-
ky je naplánováno mnoho kulturních a společenských akcí, proto sledujte upoutávky v rozhlasovém hlášení          
a na nástěnkách, dále jsou naplánovány vánoční večírky na jednotlivých patrech a velký vánoční večírek pro 
všechny dne 18. 12. 2019 od 14 hodin na hale s panem Karlem Kekéšim.

Připomínky ze schránek důvěry
Paní ředitelka přečetla poděkování paní Juklové, zdravotním sestřičkám a pečovatelům za jejich péči a podě-
kování paní Nedělníkové za mimořádný zážitek při pořadu ke dni poezie 18. 11. 2019.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 3. 12. 2019

Přítomni: Milena Holá, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Milan Merhaut, Helena Hudečková, Jaroslava 
Šubrtová, Věra Kolihová, Marie Krsková, Stanislav Martínek, Stanislava Jirušová.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

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

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Pulpitová měla dotaz, jak dlouho budou ještě probíhat opravy balkonů na budově B;
• paní Holá se ptala, zda se plánuje výměna osvětlení v pokojích klientů, dále upozornila, že výdejní vozík 
(servírovací, na nádobí) je při jízdě na patře příliš hlučný;
• paní Kolihová požádala, aby plánované práce na pokojích klientů byly lépe oznamovány, nedostávají se k ní 
přesné informace.

Vyjádření
Při opravě balkonů byl z obavy příchodu mrazů zvolen takový postup, že se nejdříve odstraní zábradlí, natřou 
se na všech balkonech kovové prvky a poté bude připevněno nové zábradlí, práce budou dokončeny v pláno-
vaném termínu, do poloviny prosince 2019.

Dále probíhá lakování zárubní a v týdnu od 9. 12. 2019 započne výměna dveří do bytů/pokojů klientů na do-
mově D a následně na domově B. Jedná se o výměnu všech dveří z hlavní chodby do místností, vnitřní dveře 
se nemění.

K dotazu paní Holé, výměna osvětlení je výhledově v plánu, pokud budou finanční prostředky, tak příští rok. 
Plánujeme, že nejdříve proběhne průzkum mezi klienty, jakou mají představu o druhu osvětlení. 

Výdejní vozík bude zkontrolován a pokusíme se hluk utlumit. 

Pro paní Kolihovou a klienty, kteří se nezdržují převážně na pokojích, a proto jim informace mohou uniknout, 
se dohodlo, že koordinátoři vždy minimálně dva dny před plánovaným zahájením prací toto oznámí klientům 
při obědě a také tuto informaci umístí na nástěnku na jednotlivých patrech.
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