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Úvodník
L U C I E  G R O L M U S O V Á
V E D O U C Í  D O M O V A  B
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léto se nám přehouplo v podzim, a ačkoliv se listí léto se nám přehouplo v podzim, a ačkoliv se listí 
ještě příliš nebarví, podzim už o sobě dává vě-ještě příliš nebarví, podzim už o sobě dává vě-
dět deštivým a zamračeným počasím. A v těchto dět deštivým a zamračeným počasím. A v těchto 
dnech jsem dostala příležitost zde na několika dnech jsem dostala příležitost zde na několika 
řádcích Vám něco povědět. Jmenuji se Lucie řádcích Vám něco povědět. Jmenuji se Lucie 
Grolmusová a nastoupila jsem do Domova pro Grolmusová a nastoupila jsem do Domova pro 
seniory Chodov na pozici vedoucí domova B. seniory Chodov na pozici vedoucí domova B. 
A je to výzva! Velký tým pracovníků, celá řada A je to výzva! Velký tým pracovníků, celá řada 
Vás, kteří jste zde našli svůj domov, a skloubit Vás, kteří jste zde našli svůj domov, a skloubit 
vše dohromady, všem zajistit to, co potřebují, vše dohromady, všem zajistit to, co potřebují, 
co si přejí, aby byli spokojení, je velký úkol a ob-co si přejí, aby byli spokojení, je velký úkol a ob-
rovská zodpovědnost, kterou beru velmi vážně. rovská zodpovědnost, kterou beru velmi vážně. 
  
S některými z Vás jsem již měla tu čest a s ji-S některými z Vás jsem již měla tu čest a s ji-
nými mě seznámení ještě čeká a (nejen) Vám nými mě seznámení ještě čeká a (nejen) Vám 
bych se tu chtěla krátce představit. Narodi-bych se tu chtěla krátce představit. Narodi-
la jsem se v Praze a po studiích na gymnáziu la jsem se v Praze a po studiích na gymnáziu 
jsem se rozhodla pro další studium v humanit-jsem se rozhodla pro další studium v humanit-
ních oborech. Začala jsem studovat sociální ních oborech. Začala jsem studovat sociální 
práci na Vyšší odborné škole sociálně právní, práci na Vyšší odborné škole sociálně právní, 
pokračovala jsem na 1. lékařskou fakultu, kde pokračovala jsem na 1. lékařskou fakultu, kde 
jsem studovala bakalářský obor adiktologie. jsem studovala bakalářský obor adiktologie. 
  
V rámci magisterského studia jsem studovala V rámci magisterského studia jsem studovala 
dva obory, a sice sociální práci se zaměřením dva obory, a sice sociální práci se zaměřením 
na vedení organizací a sociální pedagogiku. Již na vedení organizací a sociální pedagogiku. Již 
v průběhu studií jsem pracovala v různých nezis-v průběhu studií jsem pracovala v různých nezis-
kových organizacích.kových organizacích.

DRAZÍ KLIENTI A KOLEGOVÉ,

Pracovala jsem se ženami poskytujícími sexuál-Pracovala jsem se ženami poskytujícími sexuál-
ní služby, později s uživateli drog nebo s lidmi ní služby, později s uživateli drog nebo s lidmi 
bez domova, a ačkoliv by někdo mohl na tyto bez domova, a ačkoliv by někdo mohl na tyto 
lidi pohlížet s despektem, byli to lidé. Lidé, kteří lidi pohlížet s despektem, byli to lidé. Lidé, kteří 
se z různých důvodů ocitli v určité životní situa- se z různých důvodů ocitli v určité životní situa- 
ci a potřebovali pomoc. Někteří z nich dokáza-ci a potřebovali pomoc. Někteří z nich dokáza-
li svůj život změnit a žít ho podle svých přání. li svůj život změnit a žít ho podle svých přání. 
A to chceme nakonec všichni, nebo ne? A to chceme nakonec všichni, nebo ne? 
  
Moje představy o životě jsou spojené s šálkem Moje představy o životě jsou spojené s šálkem 
sypaného zeleného čaje, s rodinou, jógou a po-sypaného zeleného čaje, s rodinou, jógou a po-
bytem v přírodě.bytem v přírodě.
  
Přeji Vám klidné a barevné podzimní dny a těším Přeji Vám klidné a barevné podzimní dny a těším 
se na viděnou.se na viděnou.

Lucie GrolmusováLucie Grolmusová



3. 10.     Vladimír Werner 

4. 10.     Ing. Jiří Macl

4. 10.     Vlasta Repetná 

5. 10.     Marie Neslerová 

7. 10.     Ing. Alenka Vojtíšková

10. 10.   Jitka Vytásková 

11. 10.   MUDr. Miroslav Mrzena

11. 10.   Danuška Wiederlechnerová 

13. 10.   Alena Třísková 

17. 10.   Emílie Dvořáková

19. 10.   Helena Piskáčková 

19. 10.   Ing. Blanka Štyrsová

24. 10.   Jitka Brabcová 

Narozeninoví oslavenci
ŘÍJEN
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24. 10.   Miluše Svatošová 

25. 10.   Dagmar Jirásková 

25. 10.   Josefa Sanglová 

27. 10.   Karin Karausová 

27. 10.   Růžena Ponomarevová 

29. 10.   Stanislava Jirušová 

Hodně zdraví, neboť je vzácné.

Hodně štěstí, neboť je krásné.

Hodně lásky, neboť je jí málo.

Hodně všeho, co by za to stálo.

Vítáme nové obyvatele

Marie Burianová 

Milada Trusková 

Alena Fenclová 

Věra Kalfusová 

Dagmar Vávrová 

Olga Lojkásková 

Božena Mauerová 

Vladislav Holub 

Věra Matysová 

Zděnka Koubková 

Ing. Milan Ručka

Rozloučili jsme se
Jiřina Vojáčková

Milena Pusbachová

Anna Cigánková

Anežka Nižníková

Ing. Eva Kloučková

Ukončení pobytu
Jiřina Nedorostová

Rosalie Davidová 



AKTUALITY

Kroužek ručních prací
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IT klub

Den otevřených dveříChodovská šipka 2021
12. ročník tradiční soutěže

 v hodu šipek na terč

PROGRAM

9:00 registrace

10:00 zahájení

12:30 oběd

13:30 vyhlášení výsledků

14:00 koncert Magdy Malé

13. 10. 2021

Koncem září začne na do-
mově D kroužek ručních 
prací – háčkování, pletení 
atd. Pokud by byl zájem 
na jiných domovech, ať se 
hlásí ARTu, můžeme pů-
sobení rozšířit.

Od října začne IT klub, ve 
kterém se můžete sezná-
mit s obsluhou počítače 
nebo tabletu. V případě 
zájmu se hlaste na ARTu.

4. 10. se bude v Domově konat Den otevřených dveří pro zá-
jemce, rodinné příslušníky a školy. Prohlídky Domova s ko-
mentářem začínají v 10 hod. a 15 hod. Sraz zájemců 10 minut 
před termínem na recepci Domova.
 
Prosíme o rezervaci místa předem na e-mailové adrese
pavla.masopustova@seniordomov.cz.
 
Bližší info a rezervace PRO ŠKOLY na e-mailové adrese
anna.tomcakova@seniordomov.cz.



AKCE

4. 10.
10:00–15:00

Den otevřených dveří

5. 10.
14:00–15:00

Křeslo pro hosta s Petrem Kostkou

6. 10.
14:00–15:00

Písničky pro radost

8.–9. 10.
Volby do Poslanecké sněmovny

2021

13. 10.
9:00–15:00

Chodovská šipka 2021

20. 10.
14:00–15:00

Zoo zájezd – drobní savci z Afriky

(surikaty, poloopice)

27. 10.
14:00–15:00

Harmonika s Renatou Pospíšilovou
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TOULKY PRAHOU
II. ČÁST
Vyšehrad
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Autorka: Eva Frantálová

Na našich procházkách matičkou Prahou 
se určitě musíme zastavit na jednom pří-
jemném magickém a mystickém místě, 
které vyzařuje pozitivní energii, a to je právě 
Vyšehrad.

Kde se nachází? Jihozápadní okraj pan-
krácké pláně tvoří asi 600 m dlouhý ostroh, 
zakončený spadající skálou rovnou do Vl-
tavy, která je zde nejhlubší na území Prahy. 
Skála je 42 m vysoká a odtud svrchu je krás-
ný výhled od Braníka až po Staré Město a je 
nejhezčí vyhlídkou na území Prahy.

Pověst nám vypráví, že Vyšehrad založil 
kníže Krok, když hledal bezpečné místo 
pro sídlo. Nástupkyní se po jeho smrti stala 
jeho dcera Libuše, která se ujala vlády. Muži 
si však její vládu nepřáli. Libuše to pocho-
pila a vyslala posly, aby následovali jejího 
koně a našli nového vládce.

Tento článek vznikl za pomoci Šárky Kloudové.



„Město vidím veliké, jehož sláva

hvězd se dotýká.“
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Kůň třetí den došel do vesničky Stadice 
a zastavil se u Přemysla, který zrovna 
oral. Poznali, že toto bude jejich příští 
vládce. Přivedli ho na Vyšehrad a po-
tom s Libuší vládli spravedlivě české-
mu lidu.
 
Nesmíme proto ani zapomenout na 
Libušinu věštbu: „Město vidím veliké, 
jehož sláva hvězd se dotýká.“ (Pozn. 
Alois Jirásek, Staré pověsti české.)

K Vyšehradu se váže i další pověst 
„O Horymírovi“. Horymír zde byl věz-
něn za to, že zničil stříbrné doly. Jeho 
posledním přáním před popravou 
bylo, aby se mohl projet na svém koni 
Šemíkovi. Křesomysl, který tehdy vládl, 
mu nevěřil a dal uzavřít všechny brány, 
aby Horymír neutekl. Šemík s Horymí-
rem se proběhl a pak přeskočil hradby

a skočil rovnou do Vltavy. Horymír skok 
přežil, ale Šemík svým zraněním podle-
hl. Byl pohřben a dodnes má náhrobek 
v Neumětelích.

Po pravěkém osídlení je další dolože-
no až ve středověku ke konci 10. stole-
tí (Kosmova kronika). Kolem roku 1070 
přesídlil kníže Vratislav II. (pozdější 
první český král) právě na Vyšehrad pře-
devším kvůli rozepřím se svým bratrem, 
pražským biskupem Jaromírem. 

Vratislav II. zde založil kostel sv. Petra 
a Pavla, také zde zřídil sbor kněží, tzv. ka-
pitulu. Požadavek byl, aby tato kapitula 
byla vyňata z biskupské pravomoci a aby 
byla přímo podřízena římskému pape-
ži. Toto bylo potvrzeno přímo papežem 
Luciem II. v Římě roku 1144.
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Vyšehrad tedy sloužil jako sídlo čes-
kých panovníků od Vratislava II. až po 
Soběslava I., tj. až do roku 1140.
 
Za Soběslavovy vlády byla rozšířena 
bazilika sv. Petra a Pavla, v jejíž kryp-
tě byli pak pohřbeni Vratislav II. a jeho 
žena Svatava, Konrád I., Soběslav I. 
a Soběslav II.
 
Od počátku vlády  Vladislava II. panov-
níci opět sídlili na Pražském hradě.
 
Nového rozkvětu se dočkal Vyšehrad 
až za Karla IV., který zařadil zdejší bazi-
liku do svého korunovačního ceremo-
niálu.
 
Představení kapituly byli také využíva-
ní k diplomatickým jednáním (13. a 14. 
stol.). Funkce probošta byla propojena 
s funkcí královského kancléře.
 
Roku 1249 postihl baziliku zničující po-
žár. Rekonstrukce se táhla po desetiletí.

Významnou přestavbu zahájila Eliška 
Přemyslovna, která zde, v domě své-
ho vlastního bratra Jana Volka, 28. 9. 
1330 zemřela.
 
Doba vlády Karla IV. znamenala v ději-
nách Vyšehradu druhý vrchol rozsáhlé 
stavební činnosti, a to v souvislosti se 
založením Nového Města pražského. 
Vlastní opevnění Vyšehradu bylo pře-
budováno a zesíleno.
 
Zájem Karla IV. o Vyšehrad souvisel 
s tím přihlásit se k návaznosti na tra-
dice přemyslovské dynastie. Karel IV. 
také sepsal Korunovační řád českých 
králů, podle kterého se zde započínají 
obřady v předvečer korunovace. V tuto 
dobu měly být ukazovány údajně stře-
více a mošna Přemysla Oráče, které 
jsou zde uchovány.

Husité roku 1420 v bitvě na Pankrácké 
pláni porazili Křižáky a následně Vyše-
hrad zcela vyplenili a proměnili v ruiny.



9

V dalším období osídlili zbytky Vyšehra-
du a podhradí chudí řemeslníci a vytvo-
řili malé městečko.

Po třicetileté válce a po schválení císa-
řem Ferdinandem III. se znovu začalo 
s výstavbou vlastní vyšehradské pev-
nosti. Do roku 1727 bylo na vyšehradské 
opevnění prostavěny 2 miliony zlatých. 
Tyto práce znamenaly zkázu městečka 
a úplné vylidnění. Tato pevnost byla bu-
dována po dvě století, ale nikdy se při 
obraně Prahy neuplatnila.

Impozantní ruiny baziliky sv. Petra 
a Pavla nezůstaly pusté. Nejprve chrám 
spravovali jezuité a postarali se i o oltář-
ní výzdobu. Např. významní malíři Hans 
von Aachen a Roelandt Savery nama-
lovali v roce 1607 Stigmaci sv. Františka. 
Kolem roku 1640 dodal Karel Škréta tři 
obrazy. Po dostavbě roku 1730 vytvořil 
Filip Servatius osm oltářních obrazů.

Svou dnešní podobu získal Vyšehrad 
v pol. 19. stol. a na začátku 20. stol. 
Zejména díky péči proboštů Václava 
Štulce a Mikuláše Karlacha po zru-
šení pevnosti v r. 1866. Původně go-
tický chrám byl podle plánů Josefa 
Mockera (zasloužil se také o dostav-
bu chrámu sv. Víta) výrazně přestaven 
v novogotickém slohu a uvnitř získal 
nezvyklou secesní výzdobu.

Na hřbitově vedle chrámu se začalo 
pod vedením spolku Svatobor stavět 
národní pohřebiště významných čes-
kých osobností, v čele u východní zdi 
byla vybudována hrobka Slavín. Je 
zde pohřbeno 55 osobností a dalších 
8 míst zůstalo neobsazeno. 
 
O hřbitově, Slavíně a dalších budovách 
budeme pokračovat příště.



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
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KARLOVY VARY

Autorka: Tereza Jechová

Karlovy Vary jsou 
také celosvětově zná-
mé podle německé-
ho názvu Karlsbad. Je 
to statutární město 
v západních Čechách. 
Město má okolo 48 tisíc 
obyvatel a je nejnavště-
vovanějším lázeňským 
městem. V roce 1370 
byla městu udělena ze 
strany Karla IV. privile-
gia královského města. 
Od roku 2001 je město 
zařazeno mezi světové 
dědictví UNESCO.

Tentokrát se společně podíváme do českého lázeňské-
ho městečka – do Karlových Varů.

Legenda o založení města
Legenda, kterou zaznamenal doktor Fabian Summer, 
říká, že lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát  
divokou zvěř, přičemž padl do tůně prudce tryskajícícho 
pramene s horkou vodou. Sténání psa přivolalo  
ostatní členy výpravy, kteří následně horkou vodu  
ochutnali. O nálezu byl informován také Karel IV.,  
který se na místo nálezu vypravil. Společně s léka-
ři konstatoval, že tato horká voda má léčebné účin-
ky, které následně sám vyzkoušel a doznal zlepše-
ní. Na místě údajného pramene poté založil lázně 
nazvané Teplé lázně u Lokte – dnešní Karlovy Vary. 
 
Město Karlovy Vary má spoustu památek a významných 
míst, které stojí za návštěvu. 



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
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KARLOVY VARY

Autorka: Tereza Jechová
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Jako první bychom se měli zmí-
nit o lázeňských budovách, a to 
například Císařské lázně, kte-
ré byly postaveny na sklonku 
19. století architekty Ferdinan-
dem Fellnerem a Hermannem 
Helmerem. Nachází se zde 120 
koupelen a kabin a také císař-
ská vana. Součástí lázní je také 
casino. V roce 2010 se budova 
stala národní kulturní památ-
kou.

Neměli bychom zapomenout navštívit jednu 
z pěti hlavních kolonád a napít se nějakého lé-
čivého pramene. Pokud nám ani jeden ze 12 
pramenů určených pro pitnou kúru nezachut-
ná, můžeme vyzkoušet ten třináctý a zajít na 
Becherovku. Z 28 karlovarských pramenů se 13 
využívá pro pitné kúry.

Ve městě je celkem několik hlavních kolonád:  
• Sadova kolonáda – Hadí pramen, Sadový pramen 
• Pavilon u Mlýnské kolonády – pramen Svoboda 
• Mlýnská kolonáda – Skalní pramen, pramen Libuše, pramen 
Kníže Václav I. a II., Mlýnský pramen a pramen Rusalka 
• Tržní kolonáda – Tržní pramen, pramen Zámecký dolní,  
pramen Karla IV. 
• Zámecká kolonáda – pramen Zámecký horní  
• Vřídelní kolonáda – Vřídlo 
 
Na ochutnávání pramenů slouží speciální lázeňský pohárek 
s hrdlem, aby se ochutnávající nespálil teplými prameny. 

Kolonády

Lázeňské budovy



12

Motýlí dům
V okolí Karlových Varů lze navštívit i ne-
jednu rozhlednu, na jednu z nich Vás 
dokonce vyveze i lanovka. Konkrétně na 
rozhlednu Diana, v jejíž blízkosti lze na-
vštívit i takzvaný Papilonia Haus – Motýlí 
dům.

Tropická zahrada, v níž se setkáte 
s nejrůznějšími druhy motýlů. Vidět 
zde můžete například motýly z Thajska, 
Filipín nebo tropických pralesů Jižní 
Ameriky. Rozloha Papilonie je 100 m² 
a spatřit zde můžete stovky exotických 
motýlů s rozpětím křídel až 20 cm.

•  Tři vejce do skla 
•  Smrt krásných srnců 
•  Cirkus Humberto 
•  30 případů Majora Zemana

Karlovy Vary žijou

Další věcí, která stojí za zmínku, je fakt, 
že Karlovy Vary jsou dějištěm různých 
kulturních aktivit. Nejznámější a nej-
významější akcí města je Mezinárodní 
filmový festival, který je každoročně na-
vštěvován filmovými osobnostmi z celé-
ho světa. Během festivalu je vybrán nej-
lepší film a oceněn Křišťálovým globem. 
Dále se zde konají festivaly zaměřeny na 
hudbu nebo folklor. Ve městě také pů-
sobí nejstarší symfonický orchestr v Če-
chách a nachází se zde Městské divadlo.

Letos jsme na festivalu mohli vidět 
například herce Johnnyho Deppa 
nebo Jitku Čvančarovou v krásných  
modrých šatech, o kterých se hodně 
diskutovalo v televizi.

Hrad Loket

Nedaleko Karlových  Varů leží město 
Loket a stejnojmenný hrad, na kterém 
jsme se byli podívat. Hrad se tyčí nad ře-
kou Ohří a nachází se v chráněné krajin-
né oblasti Slavkovský les.

Goticko-románský hrad byl založen 
v první polovině 13. století. Na jeho 
místě stávalo staré slovanské hradiš-
tě zvané starý loket. Hrad byl po svém 
postavení oporou králi Václavovi I.  
V prostorách bývalého vězení, které fun-
govalo až do roku 1948, je nyní expozi-
ce útrpného práva. Středověké mučící 
nástroje jsou zde doplněny figurínami

Zajímavostí také je, že se ve městě natá-
čelo na 120 filmů nebo seriálů:
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v životní velikosti, a to i včetně zvu-
kového doprovodu. V loketském 
hradě je také vystaven pozůstatek 
největšího známého meteoritu, 
který dopadl na území České re-
publiky. Dostal jméno Zlatý purkra-
bí. Tento kus údajně vážil okolo 107 
kilogramů. 

Karlovy Vary jsou samozřejmě nejznámější 
díky lázeňství, které je založeno na využívá-
ní minerální vody s léčivými účinky. Vzniká 
v hloubkách okolo 2000 metrů. Voda má 
blahodárný účinek na léčení jaterních 
a střevních chorob, na žaludek a ját-
ra. K věhlasu lázní významně přispěl lé-
kař Jan Becher, který se zasloužil hlavně 
o modernizaci balnea. V lázních jsou pro-
váděny lázeňské terapie jako například 
solná jeskyně, oxigenoterapie, perličkové 
koupele a koupání v léčivých pramenech. 
 
Dovolená v Karlových Varech určitě stojí za to. 
Kromě lázeňství je ve městě i jeho okolí mno-
ho k vidění. Karlovy Vary jsou samy o sobě 
krásné město, které stojí za to navštívit. 

Na fotografii vidíte oxigenoterapii, 
která se provádí pomocí kyslíku. 
Terapie probíhá podáváním kyslí-
ku nebo jeho inhalací. Pomáhá ne-
mocným s plicními i mimoplicní-
mi chorobami. Účelem je zlepšení 
kvality života. Léčba snižuje potřebu 
hospitalizace a pomáhá prodloužit 
dobu života. 



FOTOGALERIE
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Vyrábění a tvoření, k tomu 
na čerstvém vzduchu, to 
nám vždy zpříjemní odpo-
ledne. Strávíme společný 
čas, máme prostor si po-
povídat a výrobky nám pak 
zkrášlí pokoje.

Začátek srpna nám zpříjemnila sku-
pina Atarés – mezinárodní hudební 
seskupení interpretující latinskoame-
rickou a kubánskou hudbu jak 
v tradičním provedení, tak s vlivy jaz-
zu, reggae, funky. Koncerty se nesou 
v duchu dobré nálady, tance a zpě-
vu a zaručeně nenechají posluchače 
chladnými. 

Hudební vystoupení s písničkami ze 
Semaforu. Zpívala Jana Koutová s ko-
legou notoricky známé písně jako Malé 
kotě, Pramínek vlasů, Včera neděle byla 
a mnoho dalších. Všichni byli z vystou-
pení naprosto nadšeni a rádi si známé 
písně zazpívali společně s účinkujícími. 
Písně byly prokládány povídáním o di-
vadle Semafor. Skvělé odpoledne!
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DO MUZEA? TŘEBA HNED!

Malování mandal – skupino-
vá aktivita, která trénuje naše 
oči, soustředění, prsty, ale mů-
žeme také strávit společný čas 
a popovídat si.

Národní muzeum vytvořilo zcela nový 
projekt s názvem Do muzea? Třeba 
hned!, který nabízí domovům pro senio-
ry jedinečnou možnost zapůjčit si zdar-
ma vybrané panelové výstavy a umožnit 
tak svým klientům kulturní zážitek, aniž 
by museli vážit dlouhou cestu do muzea. 
 
Vznikly hned čtyři panelové výstavy, 
které je nyní možné si zapůjčit. Národ-
ní muzeum výstavy nejen vytvořilo, 
ale také je v domovech zdarma nain-
staluje. Stejně tak i v Domově našem. 
 
Všichni klienti se tak budou moci de-
tailně seznámit s tématy jako sa-
metová revoluce 1989, Karel IV., 
Rusalka nebo Fenomén Masaryk. 
A naši klienti se mohli potěšit výstavou 
s názvem „Rusalka“.
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VI.  DONOVALSKÁ
ZAHRADNÍ SLAVNOST

Ve čtvrtek 2. 9. se konala v Domově naše 
každoroční Zahradní slavnost. Poča-
sí nám přálo, občerstvení z grilu voně-
lo, hudba hrála a všichni se skvěle bavili. 
Slavnostního zahájení se ujala jako kaž-
dý rok paní ředitelka Ilona Veselá společně 
s panem Petrem Jiravou, radním městské 
části Prahy 11. V rámci slavnosti jsme vyhlá-
sili také výsledky fotografické soutěže Život 
ve vteřině. Výherce ocenil spolu s paní ře-
ditelkou také pan Patrik Nacher, zastupitel 
hlavního města Prahy, a pan Michal Kráč-
mer, profesionální producent a fotograf, kte-
rý soutěž zaštítil a ujal se předsednictví poro-
ty. Tři hlavní výherci dostali dárkový balíček,  

ale ani ostatní soutěžící neodešli z prázd-
nou a obdarovali jsme je dárkovou taškou. 
Odpolednem provázel pan Alexander He-
mala. Z hudebních kapel jsme si mohli za-
notovat se skupinou Jakodoma a Živá huba. 

Děti se zabavily při výtvarném workshopu, 
ostatní mohli obdivovat keramické výrobky na-
šich klientů či podpořit stánek udržitelnosti.

Děkujeme partnerům společnosti Depend, Me-
dovník originál a Městské části Praha 11, která 
akci podpořila dotací. Účast byla hojná a my 
všem děkujeme a již nyní se těšíme na příští 
rok!
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VÝSTAVA JIŘ ÍHO
ŠALAMOUNA

 aneb kdo neviděl, neuvěří, to mně věřte

Na začátku září jsme se v dámském kolektivu 
vydaly na retrospektivní výstavu žijící legendy 
knižní ilustrace a animovaného filmu Jiřího 
Šalamouna (*1935). Vypravily jsme se za ní do 
muzea Kampa a počasí nám opravdu přálo, je-
likož byl krásný slunný den.

Nejdříve jsme si prošly krásný park na Kampě, 
obdivovaly zrekonstruovanou Werichovu vilu 
a pozorovaly plující lodě po Vltavě. Pak už při-
šlo na řadu očekávané dílo mistra Šalamouna. 
Výstavou nás provedla sympatická průvodky-
ně. Podala nám vyčerpávající výklad, a dokon-
ce předvedla, jak kdysi vznikal animovaný film.

Na výstavě jsme se si mohly prohlédnout jeho 
plakátovou i litografickou tvorbu. Část výsta-
vy byla věnovaná jeho animovaným počinům, 
mezi které patří například známý televizní se-
riál Maxipes Fík a film Láska, a grafické tvorbě, 
která zdobí mnoho knih. Mezi ty patří napří-
klad Poslední Mohykán J. F. Coopera, Kronika 
Pickwickova klubu Charlese Dickense, Historie 
města Houpětína Saltykova-Ščedrina či Hobit 
J. J. R. Tolkiena.

Z obrazů na nás čišel především typický uměl-
cův humor a jeho nadhled nad malichernostmi 
života. Zajímavostí je, že jedna z klientek naše-
ho domova zná Jiřího Šalamouna ze studií na 
gymnáziu. Naši výpravu jsme ukončily v kavár-
ně a vychutnaly si tak sladkou tečku našeho vý-
letu.    

Šárka Kloudová
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Do práce vždy vesele
je vždy třeba jít,

pak se dílo vydaří
a šťastně budeš žít.

 
Humor a smích ve tváři

jistě život prozáří.
A zmatky, strasti, svízele,

všechny jistě vyžene.
 

Zdravíčko Ti bude sloužit
i věk se Ti bude dloužit.
Kolem všechno pokvete
a bude dobře na světě.

 
Marie Š.

Chv i l ka  po e z i e

Všechno ztrať, co jen máš,
všeho se vzdej.

Dohoníš všechno, jen jedno 
vždy měj. 

Jen jediné ztratit je smrtelný hřích. 
Nad všechny poklady světa je 

SMÍCH.
 

Bohdana Šrámová
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Přítomni: Stanislav Martínek, Květoslava Ullrichová, Marie Hanilcová,
Jitka Foktová, Dagmar Wicková, Anna Řežábková
Hosté: Mgr. Anna Tomčáková

Mgr. Tomčáková úvodem přivítala všechny členy výboru, jménem paní ředitelky 
všechny klienty a jejich rodinné příslušníky pozvala na Zahradní slavnost pořáda-
nou dne 2. 9. 2021 od 14 hodin a  dále  požádala přítomné, aby přednesli své pod-
něty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Foktová a paní Wicková měly dotaz, kdy začíná topná sezona;
• pan Matínek upozornil, že ho ruší hlasitý rozhlas; 
• paní Foktová a paní Ullrichová měly připomínky k úklidu, není kvalitní.

Vyjádření
Vytápění budovy je řízeno termostatem, při snížení venkovní teploty kotel automa-
ticky spíná a začíná topit bez ohledu na datum v roce.

Problém s přílišnou hlasitostí rozhlasu řešíme opakovaně, zařízení prošlo revizí 
a již by mělo být správně seřízeno. Upozorníme aktivizační pracovníky, aby při den-
ním hlášení nepouštěli rozhlas příliš hlasitě. 

S úklidovou firmou průběžně řešíme nedostatky s kvalitou úklidu, pokud máte 
k tomuto nějakou připomínku, tak je třeba to řešit ihned, oznámit to koordinátoro-
vi na vašem patře nebo vedoucí domova.

Do konce roku se chystají ještě tyto opravy: na domově D oprava terasy a rekon-
strukce koupelen na pokojích klientů, na domově B probíhá oprava nouzového 
osvětlení, na domově A se bude na chodbách pokládat nové lino, v divadelním 
sále výměna skel ve střešních oknech a v chodbě před divadelním sálem výměna 
prosklené střechy.

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