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Milí obyvatele našeho Domova,

„Můžeme se přijít osobně podívat na Váš 
Domov ?“ zaznělo v  mém telefonu a  já 
jsem si ráda s manželským párem, který 
má zájem o nástup do našeho Domova, 
domluvila schůzku. Dělám to často, že 
prezentuji náš krásný Domov, je to sou-
částí mojí sociální práce. Musím se dob-
rovolně přiznat, že to dělám moc ráda. 
Neustále se doslova chlubím našimi 
krásnými prostory. Upozorňuji nové zá-
jemce o naše služby na Vaše úžasné prá-
ce, které zdobí naše společenské prosto-
ry, ale taky sama soustavně něco nového 
objevuji.

Tento měsíc byla moje prohlídka naším 
Domovem umocněná kouzlem květno-
vé přírody. Hned v sluncem zalitém atriu 
mě zaujala vůně stromů, trávy, kvetou-
cích keřů – zkrátka okouzlující květnové 
přírody. Tak jsem tu prohlídku udělala 
vnitřní prosklenou chodbou a  klidně 
jsem mluvila o  Domově s  pohledem 
z okna do probouzející se přírody.

Když jsme se společně dostali k naší pře-
krásné zahradě, noví zájemci si neodpus-
tili poznámku: „Vy tady máte i  zahradu? 
Zvenku to vůbec tak nepůsobí. Nečekali 
jsme tolik klidu a  přírody mezi paneláky.“ 
Tak jsem se rozhodla, že to při zpáteční 
cestě vezmu venkem přes zahradu.

Naše květnová zahrada mě vůbec ne-
zklamala. Prohlídku naopak vysoce 
umocnila. Nádherná vůně kvetoucích 
dřevin, rostlin a zpěv ptáků to dokonči-
ly v podstatě za mě. Všichni tři jsme tiše 
přešli zahradou a doslova se „kochali“. 

Miluji máj, který ve mně evokuje lásku, 
miluji květen, který probouzí celou příro-
du pro potěchu očí a všech smyslů, a mi-
luji také naši zahradu a atrium, které na-
šemu Domovu dávají tu správnou oázu 
klidu a pohody.
 
       

Vaše Anička Tomčáková
  vedoucí sociálního úseku
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Vítáme nové obyvatele

KVĚTNOVÍ OSLAVENCI

1. 5. Ladislav Matoušek 
3. 5. Ludmila Jakoubková
4. 5.  Kamil Motejzík
7. 5. Miroslava Pokorná
10. 5. PhMr. Hana Čulíková
10. 5. Eva Zárubová
12. 5. Jitka Nyklová
12. 5. Miloslav Suchan
13. 5. Dagmar Kavanová
14. 5. Anna Cigánková
14. 5. Jaromíra Kubíková
15. 5. Věra Boučková
16. 5. Marie Krsková

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA NAROZENIN SE BUDE KONAT
29. 5. 2018 OD 14 HODIN NA HALE.

17. 5. Jarmila Vobrová
19. 5. Ing. Stanislav Prokop
20. 5. Milan Merhaut
22. 5. Marie Štěňhová
28. 5. Marie Chalánková
28. 5. Věra Kelnarová
28. 5.  Milada Kučerová
28. 5. Milena Modrochová
29. 5. Růžena Linhartová
29. 5.  PhDr. Eva Plesnivá
30. 5. Ing. Božena Mužíková
31. 5. Jana Švestková

Miroslava Pokorná
Karel Jelínek
Jaroslava Rolandová
Hana Prokopcová
Zdeňka Hejduková
Jitka Nyklová

Ludmila Jakoubková
Alena Erteltová
Nina Matějíčková
Jitka Urbanová
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Z NAŠEHO DOMOVA

Vzácné okamžiky v každodennosti aneb 
Křižovatky v Domově pro seniory Chodov

Zima jako by se vypařila pod tíhou jarních paprsků, které hřejí silou léta. Přemýšleli jste, kde všude 
se dá zastavit na kus řeči? A kolikrát za den oslovíme souseda, zapředeme řeč s kolemjdoucím po 
chodbě či zahájíme rozhovor, než začne aktivita či společné stolování? Za slunečných dnů se pří-
ležitost k setkávání rozrostla i o probouzející se zahrady Domova. S jarem vstupuje do našich dnů 
vděčnost za každé nové ráno, kdy nám světlo dodává sílu vstát, posadit se, protáhnout nebo jít. Až 
se dokonce stává, že zapomeneme na chlad zimy či vlhko podzimu, stejně jako občas zapomene-
me, že nic okolo nás – především to krásné, lákavé, dny naplňující – není samozřejmostí.

Na dubnové křižovatce setkání se v  pomyslném ateliéru zastavila paní Marie Štěňhová. Se vstřícností 
a ochotou jí vlastní se nechala vyportrétovat malířkou Jiřinou Adamcovou. Jak obě dámy vzpomínají na 
tuto chvíli?

Přeji všem co nejvíce příjemných chvil s dobrým slovem. 

Hana Strejčková, ART 

Autorkou portrétů je ak. mal. Jiřina Adamcová. Jaká vzpomínka vám vyvstane při jméně paní Marie Štěň- 
hová? 
„Jeli jsme vloni na podzim do Heřmanova Městce na recitační soutěž. Byla to dlouhá, svízelná cesta, ale paní 
Marie ani nešpitla. Tak statečně to nesla, má silnou vůli a velkou výdrž. Vše se přece nedá jen tak překonat. A ona 
tiše seděla, ani si nepostěžovala. To já jsem proti ní ,remcal‘. “

Paní Marie Štěňhová: „Měla jsem příjemné posezení. 
Pozvala mě k sobě paní Jiřinka Adamcová. Seděly jsme 
naproti sobě a  povídaly si. Paní Jiřinka je duchovně 
bohatý člověk a bylo stále co povídat. O životě v dáv-
nověku i o životě v současnosti. Náš život v tomto Do-
mově pro seniory je pestrý. Aktivizační pracovnice při-
pravují programy, jednak fyzická cvičení v tělocvičně 
nebo rukodělné práce v dílně keramické nebo v dílně 
terapeutické. V přízemí na hale jsou pořady hudební, 
v sále pořady vážné hudby nebo v křesle pro hosta za-
jímavá setkání s významnými lidmi veřejného života. 
To je pro lidi našeho věku skutečně bohatý program.  
Každý máme i  různé zdravotní problémy, které nám 
často pokojný život ztěžují. Ale vzájemně máme jeden 
pro druhého pochopení a to je pro náš život velká po-
sila. Já jsem spíš člověk uzavřený, nejsem moc spole-
čenská, ale zřetelně cítím tu vzájemnou propojenost 
se všemi, rozumíme si. A  to člověka posiluje a  hřeje. 
A při milém rozprávění s paní Jiřinkou jsem ani nepo-
střehla, že přitom vlastně také pracovala. Ukázala mi 
můj portrét. No, kdo umí, tak umí.“



Z NAŠEHO DOMOVA

5

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

17. 5.  Svět plastů
24. 5. Slavné nýtované konstrukce
7. 6.  CERN + internet + Ženeva
14. 6. Vylodění v Normandii

Cyklus zážitkových a vzdělávacích seminářů.

ČTVRTEK V 15:30 v divadelním sále S’Est NOIR.

Máte jedinečnou možnost nahlédnout pod ruce architekta Miroslava Němečka, který pro 
nás připravil návrhy na nový vchod. Rekontrukce bude trvat dlouho, ale určitě to bude stát 
za to. Co myslíte? :-)

JAK BUDE VYPADAT NOVÝ VCHOD?
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PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM 
VYSTOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V  PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI POŽÁDEJTE, PROSÍM, 
AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM 
POZDNÍM PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)

KULTURNÍ PROGRAM

9. 5.  /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Píseň, která se stala státní hymnou II.

11. 5. /18:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Divadelní představení Sestry

12. 5. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Komponovaný program Matky matkám

16. 5. /14:00/ hala
Koncert Karla Kekéšiho

17. 5. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Křeslo pro hosta s Tomášem Töpferem

18. 5. /10-16/
Firemní dobrovolnictví Give&Gain Days

22. 5. /10:30/ divadelní sál S’Est NOIR
Celé léto v jednom dni – představení inspirované povídkou R. Bradburyho

23. 5. /14:00/ dle počasí
Vystoupení skupiny Jižní vánek

25. 5. /10:00/ 
Výlet na Petřín

29. 5. /14:00/ hala
Oslava narozenin květnových oslavenců

30. 5. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Vystoupení pěveckého sboru seniorek

KVĚTEN

Děkujeme všem drobným dárcům, kteří přispěli na kulturní program
v našem Domově.
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NABÍDKA KNIHOVNY
Někdo v cizím domě
Shari Lapena

V  téhle útulné čtvrti spokojených domovů 
zůstávají nebezpečné lži uzavřeny za dveřmi. 
Shari Lapena, autorka thrilleru roku 2017 Man-
želé odvedle, přichází s dalším rodinným dra-
matem plným tajemství a nečekaných zvratů, 
které nikdy nepřestanou překvapovat. Karen 
a Tom Kruppovi jsou šťastní – vzali se teprve 
nedávno a vlastní nádherný dům poblíž New 
Yorku. Jednoho dne se Tom vrátí domů a zjis-
tí, že Karen zmizela – její auto je pryč a zdá se, 
že odjela ve spěchu. Nevzala si dokonce ani 
kabelku, telefon, doklady. Krátce nato se Tom 
dozví, že Karen měla nehodu a leží v nemocni-
ci s otřesem mozku a ztrátou paměti. Po čase 
se Karen, odhodlaná vyléčit se a zapomenout, 
vrací s Tomem domů. Ale zdá se, že se tam něco 
změnilo. Něco není v pořádku. Někdo tam byl. 
Někdo cizí. Jenže v tomhle domě je každý cizí. 
Každý má něco, co by podle něj mělo zůstat 
skryto. Něco, kvůli čemu by raději vraždil, jen 
aby si to mohl nechat pro sebe...

Srdcová dáma
Nora Roberts

Úspěšná autorka detektivek Grace přijede do 
Washingtonu navštívit sestru Kathleen. Už 
první den se Grace dozví šokující novinu, že si 
zdánlivě upjatá a spořádaná učitelka Kathleen 
– pod přezdívkou Desiree – po večerech při-
vydělává jako „dívka na telefonu“. Zanedlou-
ho je Kathleen brutálně zavražděna. Jak vyjde 
najevo, pachatelem může být jedině někdo ze 
zákazníků erotické linky. Spontánní Grace se 
rozhodne stát se nyní novou Desiree, aby bru-
tálního vraha vylákala z úkrytu. Má sice bohaté 
zkušenosti z psaní detektivek, ale podcení fakt, 
že svět literární fantazie je na hony vzdálen 
drsné skutečnosti, kde opravdu jde o život.

Dům žen bez mužů
Karine Lambert

V  tomto domě žen jsou muži všudypřítom-
ní... v jejich nostalgických vzpomínkách, v je-
jich zranitelnosti, v  jejich vzteku a  v  jejich 
zmizelých touhách. Pět žen různého věku 
a  z  různých prostředí má společný jediné: 
nechtějí už ani slyšet o  lásce a  rozhodly se 
pro jiný způsob života... Až do okamžiku, 
kdy poklidnou hladinu jejich života rozbou-
ří nová nájemnice. Juliette se líbí jejich přá-
telství a  semknutost, jejich odvaha a  jejich 
nekonformnost. Ale ona rozhodně na muže 
nerezignovala! A mluví o tom nahlas. Naruší 
spolehlivé jistoty svých sousedek? Román je 
vážný i humorný zároveň, zabývá se těžkost-
mi lásky, volby životní cesty, utrženými rana-
mi a touhou po štěstí, blízkou každé ženě.

Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Agnes Martin-Lugand

Dá se vyléčit zlomené srdce? Mladá Pařížan-
ka Diane je přesvědčená, že šťastní lidé čtou 
a pijou kávu, a proto tak nazve svou kavárnu. 
Když však při automobilové nehodě zahyne 
její manžel i malá dcerka, Diane ztratí smysl 
života. Zcela se uzavře před světem a přesta-
ne se starat i o svou literární kavárnu. Nako-
nec se rozhodne odjet do Irska, které toužil 
navštívit její muž, a na jeho bouřlivém a drs-
ném pobřeží dát do pořádku svůj život. Ne-
tuší, že tu potká muže, který rázem její život 
změní. Záhadný fotograf Edward, kolem nějž 
se dějí podivné věci, ji přiměje vrátit se do ži-
vota. V současné době se podle knihy natáčí 
i film.
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V Londýně jsem si zvykl, že volný čas trávím tak, že 
sedím. Sedím u  snídaně, sedím na zahradě a  nyní 
v  zimním čase sedím před krbem. Mám pocit, že 
se sezení dnes poněkud podceňuje, kór v Londýně 
je to obzvlášť viditelné. Všichni porůznu pobíhají, 
všude stojí, v podzemce si sedne jen opravdový se-
dací gurmán nebo šťastlivec. A když už se usedne, 
nesedí se pořádně. Různě se poposedává, vstává 
se a zase přisedá, odbíhá se, kouká se, co by člověk 
udělal, kde by co upravil a jak by se světem naložil. 
Myšlenky i celé tělo mu skáče tu a zas támhle a celé 
sezení se tím odbývá a je takové nemastné neslané.

I stalo se, že v pondělí začalo vydatně sněžit a sně-
žilo až do pátku. Měl jsem tak o  důvod víc, proč 
nechat památky památkami a  Londýn Londýnem, 
jen ať si je holomek veliký! Však já se z něj na nohy 
nepostavím, abych kdesik kvaltoval, byť si je třeba 
sebevíc pompézní a  krásný ve své čerstvé bělosti. 
Já zůstanu sedět! A tak jsem se celou půlku týdne 
zdárně cvičil v  sedu. Takovému kvaltovému člově-
ku, jako jsem já, to chvíli dá zabrat. Usednu k hotové 
snídani, dám si první sousto a – ten hrnec bych měl 
umýt – mobil zavrní a vida, tenhle e-mail tady tuhle 
– safra a  ta sklenička s  vodou už je skoro prázdná 
– a ten čaj osladit – a tuhle jsem ještě neposlal pro-
gram do Chodova – a ten výzkum, jak já to jen...

– v tom hrnci to brzy zaschne – a zapomněl jsem na-
psat Jáchymovi adresu a Míše dopis... druhé sousto 
– možná ještě čaj? – a zítra mám to interview a za-
tím nemám ani jednu otázku – nepřeskakuje to CD? 
– a ten talířek po té sušence už můžu umýt a utřít 
– jo ten Chodov a adresa!... teď to nechám být… to 
Slovensko – třetí sousto – a vůbec co ta bakalářka, 
a ještě e-mail ČAP a zajímá mě, co s tím Ondráčkem 
– ten hrnec vážně zaschne – není tu zima? – dal bych 
si vodu a ještě jednu sušenku – co ten Trump vůbec, 
dlouho jsem o něm neslyšel zprávy – v lednici je to 
mlíko už nějak dlouho, kdy že to má projít? – neměl 
jsem dnes cvičit? – sněží... čtvrté sousto. Koukám 
na lžíci, na ní vločky s mlékem a jahodami – no jo, 
ale ten hrnec – páté sousto... koukám na lžíci a na 
misku, šesté sousto, světlo a mraky, sedmé, osmé... 
mysl utichla. Jsem tu já a snídaně, sedím si tak a sní-
dám. Poslyšte, to je mi věc! Sedím a jím, ničeho dále 
nemysle. Trvalo mi to zhruba tři snídaně a  tři dny, 
ale nakonec, věřte tomu nebo ne, jsem zvládl téměř 
celou jednu snídani sedět v klidu a necaprtat všemi 
směry tělesně i myšlenkově, jen ten hrnec jsem mu-
sel ještě před dosednutím umýt...

Když člověk dosnídá a sníh dosedne, je čas rozdělat 
oheň. Ony ty baráčky z  cihel sice krásně vypadají, 
ale v zimě je v nich věčná zima, netěsní a profukuje 
jimi. Londýňanům se navíc neustále rozbíjí kotle na

Zimní Londýn, část II. – Když město zapadne sněhem
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teplou vodu a  váš newsfeed vlastně v  době mra-
zů není o ničem jiném než o přátelích, kteří hledají 
opraváře pro svůj kotel a vymrzlý byt. Celý Londýn 
a patrně i celá Británie se náhle diví, že je zima a že 
je sníh. Dva centimetry sněhu a  lidé si nahlašují 
home office, nevycházejí z domu a v dekách, s čaji 
a sušenkami bojují neúprosně a hrdinně proti zrád-
nému chladu. Pět centimetrů a  auta a  autobusy 
kloužou, město zaplavuje panika. Při osmi centime-
trech a mrazech pod mínus pět kolabuje železniční 
doprava. V Lewishamu zastavil vlak, došla mu šťáva 
a nebozí cestující v něm strávili dlouhých šest ho-
din, dokud se někdo nenaštval a  nevypáčil dveře. 
Školy zavírají a ty, co zavřené nejsou, vymýšlejí, jak 
studenty před sněhem chránit, neb sníh je přeci 
problém. Při mém vysedávání jsem poslouchal BBC, 
kde v šest večer ve významném vysílacím čase bě-
žela reportáž, jak různí ředitelé přistupují ke sněhu 
a koulování na školách. Na jedné ředitel zakázal dě-
tem dotýkat se sněhu, což vzbudilo pozornost mé-
dií. Šlo o velmi mile znějícího ředitele: „Víte, já vím, že 
děti si chtějí hrát, a chápu to. Když však jdete do školy 
a přistane vám koule za krk, nemůžete se pak soustře-
dit na historii či matematiku. Děti mají prostě zaká-
záno dotýkat se sněhu a tím se mohou cítit bezpečně 
a soustředit se na výuku.“ Tu se reportáž přemístí do 
jiné školy a k jiné ředitelce: „My považujeme i koulo-
vání za edukativní, ale rozumím tomu, že se někdo ne-
chce dostat do centra bitevní vřavy, když jde zrovna na 
výuku. Proto jsme zřídili na naší škole speciální prostor, 
který je vyhrazený pro koulování a sněhové hry.“ A já 
se chechtal, jak je zde tato britská reportáž problém. 
Sníh, jak jej budeme řešit? Zakážeme dětem na něj 
sahat, neb dohadovat se, jestli toto byla koule nebo 
nikoli, jestli házel sníh ten nebo ten či snad jestli 
někdo náhodou upadl a v ruce se mu koule zjevila 
je málo efektivní. Na jasný problém jasná pravidla. 
Safe and healthy policy všude, kam se člověk podí-
vá. A mezitím, co v Londýně bylo skoro k deseti cen-
timetrům sněhu, v Kentu zavřeli sjezdovku, neb na 
ni bylo až příliš mnoho sněhu, v Edinburgu přestali 
péci některé pekárny, neb všichni si nakoupili toasty 
do zásoby a přestali vycházet ven, a chleba tak tvrdl 
v regálech. Mezitím přikládám do ohně, sedím a po-
slouchám to všechno. V místnosti přestane být zima

až pozdě k večeru, a tak zůstanu ještě chvíli sedět, 
než půjdu spát do vymrzlého pokoje. Sedím, mám 
na kolenou notebook, listuji si světem, koukám do 
stropu, piji čaj a sedím. Když jsem pak konečně vyšel 
ven do chumelenice, užasl jsem z bílých cihlových 
uliček zapadlých sněhem. Z  cestiček, které nejsou 
posypány ani štěrkem ani solí a je v nich jen pár stop 
po nebohých sněhem jdoucích. Jsem posetý bílými 
tečkami a  každý teplý závan kavárny je požehná-
ním. Vítr na Crystal Palace, který žene sníh jak pou-
štní písek, a černošky zabalené do barevných hábitů 
a barvených kabátů, tisícero čepic a nepřeberné va-
riace promoklých polobotek. To vše v jednom sledu 
a chumlu, chladu a sněhu. Když se pak v noci vracím 
z  hospody, beru do rukou onen nebezpečný sníh, 
pevný a krásný, a kouluji s ním několik hodin stěnu. 
Sbírám jej z aut i cesty a napřahuji se zas a znova. 
Chladný vzduch a sprašky sněhu. Věci prosté a krás-
né. Když Londýn zapadne sněhem, sedí se v  něm 
krásně, a sedí-li se správně a vydatně, pak věřte, že 
se o to lépe chodí a trajdá všemi sněhovými vichry.

dobrovolník Daniel Wagner
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PROGRAM V KAPLI

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

21. 5. / 14:00 Čtení z bible

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

17. 5. / 9:30 Bohoslužba
24. 5. / 9:30 Bohoslužba

ZÁZRAK Z HASSELTU
BELGIE 1317

Kněz z Viverselu, který vypomáhal v městě Lummen, 
byl požádán, aby donesl svatou hostii nemocnému 
muži do blízké vesnice. Vzal tedy hostii i  s  cibo- 
riem, vstoupil do mužova domu a položil ciborium 
na stůl. Vzdálil se, aby promluvil s  jeho rodinou ve 
vedlejším pokoji.

V  okamžiku nepřítomnosti kněze na smrt nemoc-
ný muž odkryl vélum (pokrývka na ciborium) a vzal 
proměněnou hostii. Najednou však hostie začala 
krvácet. Polekaný muž rychle vrátil hostii do ciboria 
a odešel. Když se kněz vrátil z vedlejšího pokoje, vi-
děl, že s  vélem na ciboriu někdo hýbal. Najednou 
však zůstal ohromen stát. Uvnitř ciboria spatřil za-
krvácenou hostii. V  tu chvíli nevěděl, co má dělat, 
přenesl tedy ciborium s  hostií k  místnímu faráři 
a vyprávěl, jak se vše seběhlo. Farář mu poradil pře-
nést zakrvácenou hostii do klášterního kostela cis-
terciáckých sester v Herkenrode, asi 30 minut cesty.

Klášter byl založen blízko Liege ve 12. století. Byl to 
první ženský cisterciácký  klášter v  Belgii. U  zrodu 
tohoto řádu byla stigmatizovaná svatá Luitgarda, 
která žila v letech 1182–1246.

Z důvodů dobré pověsti tohoto řádu kněz sem při-
cestoval a hned umístil hostii do svatostánku. V tu 
chvíli uviděl Krista korunového trním.

Z  důvodu zázračné události se toto poutní místo 
stalo známým po celé Belgii. V roce 1804 byla hos-
tie vyzvednuta, na základě Francouzské revoluce, 
a z úkrytu přenesena do kostela svatého Quentina 
v Hasseltu. Tento skvost gotické architektury ze 14. 
století má úchvatné malby ze 16. a  17. století, ale 
mnohem významější zůstává vystavená zázračná 
hostie z roku 1317.

Eva Miňhová, výňatek z histor. děl Dr. Mráčka – „Boží 
zázraky“.
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HRA SE SLOVY je kroužek pro seniory, kteří mají zájem o jazyk český, literaturu a hry na paměť, slovotvorbu 
a psaní. Příjemná hodinka s verši, prózou, hádankami, rýmy, čtením i psaním. Pro náročné pokaždé nahlí-
žíme do etymologického slovníku, pro zábavu zhudebňujeme námi napsané texty. Jazyk český je pro nás 
nádhernou a nevyčerpatelnou studnicí inspirace k vlastní tvorbě, k poslechu slova a procvičení paměti. 
Aktivita je vhodná pro všechny bez rozdílu a vede ji MgA. Hana Strejčková. 

HRA SE SLOVY

Umlkly zvony.
Lidé odešli.

Zvučné klekání.
Všechny zahání.

Umlkly zvony.
Na Velký pátek.

Odlétly do Říma.
A vrátily se až na svátek.

Umlkly zvony.
Dusno.
Na samotě.
Bez lidí.
Je ticho. 

Ukázka z naší tvorby:

Text: Jaroslava Znamenáčková
Ilustrace: Jiřina Adamcová
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Travesti show
4. dubna se konala tradiční aprílová zábava, a to travesti show. Na pódiu se nám představi-
ly slečna Miluška a slečna Nancy. Přivedly s sebou i hvězdy světového a českého showbyz-
nisu a vytvořily tak neobyčejnou zábavu.
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Křeslo pro hosta s Vladimírem Wagnerem
Dne 18. 4. 2018 usedl do Křesla pro hosta netradiční host, a to jaderný fyzik RNDr. Vladimír 
Wagner. Od roku 1990 je vědeckým pracovníkem Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži, kde se 
zabývá experimentálním studiem horké a husté jaderné hmoty ve srážkách relativistických 
těžkých iontů.

Setkání bylo na téma jaderného odpadu, elektráren a zajímavostí v práci jaderného fyzika 
v Ústavu jaderné fyziky.
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Dobrovolnický den s firmou ČEZ
Díky projektu Byznys pro společnost jsme dne 19. 4. 2018 uvítali firemní dobrovolníky, a to 
z  firmy ČEZ. Dopoledne jsme společně navštívili dendrologickou zahradu v  Průhonicích. 
Odpoledne se neslo v duchu úklidu zahrady, atria a tvoření kytiček z papíru.

Dobrovolníci nám hodně pomohli a společně jsme si užili velmi příjemný den. Děkujeme!
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Dobrovolnický den s firmou Glenmark
Dne 16. 4. 2018 se u nás konalo první letošní firemní dobrovolnictví, a to s firmou Glenmark. 
Dobrovolníci se s klienty pustili do osázení mobilních záhonků bylinkami a okrasnými květi-
nami a do pomoci ve výtvarném ateliéru s výzdobou na Čarodějnice. Na patře se pustili do 
pečení muffinů a bábovky.

Odpoledne se stejně jako muffiny (bábovka už méně) velmi vydařilo a klienti si užili příjem-
nou přítomnost nových tvářích.
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Vernisáž Kořeny vzhůru kvetu
DS Chodov uspořádal výstavu kreseb akademické malířky Jiřiny Adamcové, inspirovaných 
poezií a  moravským Slováckem. Vernisáž se konala 17. dubna 2018 v  kapli Domova pro 
seniory Chodov. Kurátorkou výstavy je MgA. Zuzana Hytychová. Dramaturgicky akci při-
pravila MgA. Hana Strejčková, v rámci koncertu Cimbálové muziky Michala Horsáka také 
přednesla básně moravských umělců. Průvodního slova se ujala Ing. Jaroslava Slivoňová.

Nová výstava zahrnuje kresby, jež jsou pokračováním i překročením básnických obrazů. Jak 
sama malířka v jednom z rozhovorů s Hanou Strejčkovou říká: „K moravským básníkům jsem 
vždycky měla blízko. Mé první básnické lásky byly V. Nezval, J. Kainar, I. Blatný. Od svého mládí 
jsem jejich verše polykala. A pak jsem poznala dvojici Mikulášek–Skácel. Oba dva zakotvení na 
Moravě, mezi vinohrady, ve sklepě, oba vzácní. A Jan Skácel úžasně vyzrál, z nevýrazné noty 
rozkvetl láskyplnou prací.“ Pro malířku je již typické propojování textu s výtvarným vyjádře-
ním. Vždy niterně, hluboce cítí a ctí slovo a obraz. Ono provazování veršů s kresbou dodává 
této tvůrčí linii naléhavost, sdělnost i křehkost. Z kreseb je cítit vřelý vztah ke krajině dětství 
a mládí.  „Jižní Morava je pro mne kus domova. Vždy se mi vybaví ten starý vinohrad, kde když 
člověk chvíli seděl potichu, zažil setkání se zvěří, vzácnými motýly, ptactvem a potom ta mírně 
svažitá krajina s barevným odstíněním půd,“ dodává Jiřina Adamcová.

Výstava s poetickým názvem Kořeny vzhůru kvetu je výsledkem dlouhodobé podpory se- 
niorů, jimž je blízký aktivní postoj k životu. Dále je obrazem individuálního přístupu ke všem 
klientům, kteří se zabydleli v Domově pro seniory Chodov, a dobrým příkladem, že život 
stářím nekončí. Výstava je realizována za laskavé a finanční podpory DS Chodov, za spolu-
práce s FysioART uměleckým uskupením. Hudební vystoupení se uskutečnilo za finanční 
podpory dárců Anny Pospíšilové a Jonáše Plíška v rámci projektu Ježíškova vnoučata.

Výstava je denně otevřena veřejnosti od 9 do 17 hodin. Bezplatný vstup a  bezbariérový 
přístup.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 4. 4. 2018

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Karin Karausová, Helena Hudečková, Anna Pulpitová
Hosté: Mgr. Anna Tomčáková, Ing. Olena Linets

Mgr. Tomčáková úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala je, aby přednesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• pan Merhaut měl dotaz na přechod TV vysílání na DVB-T2;
• paní Karausová vyslovila přání mít na zahradě Domova nějaká zvířátka, např. koníky a ovce;
• paní Krsková informovala o tom, že by chtěla zakoupit na atriovou zahradu keříkovou růži;
• Paní Holá oznámila, že hlášení rozhlasu není na patře B1 slyšet, B2 a B3 bez problému, dále členové vý-
boru potvrdili, že rozhlas není slyšet na jídelně patra A2 a A3 .

Vyjádření 
• Zapínání nových vysílacích sítí DVB-T2 bude postupné, stejně jako vypínání současných sítí DVB-T. Sa-
motné vysílání přechodových sítí DVB-T2 bylo zahájeno začátkem roku 2017 ve dvou až třech přechodo-
vých sítích, které byly spuštěny vedle nynějších sítí DVB-T. Celoplošného pokrytí přechodové sítě DVB-T2 
bylo dosaženo na konci roku 2017. K vypnutí současného TV vysílání DVB-T dojde v letech 2020/2021. Po 
tomto datu budou v provozu už jen sítě nové generace T2. Proto doporučujeme klientům, kteří uvažují 
o koupi nového televizoru, aby si zakoupili již ten, který dokáže tuto síť přijímat, ostatní si budou muset 
zakoupit nový set-top-box.
• Toto bohužel není možné, je to náročné na prostor a také by musel být zaměstnán někdo, kdo by se 
o zvířátka staral.
• Květina bude zakoupena ve spolupráci se zahradnickou firmou, která o zahradu pečuje.
• Rozhlas je zastaralý, hlasitost nejde individuálně regulovat, dá se ovlivnit jen hlasitost na celém patře. 
Myslíme na to a průběžně budeme kontrolovat a regulovat.

Další informace
V současné době probíhají opravy šaten pro zaměstnance budovy B. Od 16. 4. 2018 bude z důvodu sta-
vebních prací v atriové zahradě uzavřena čítárna. Denní tisk a PC bude po dobu těchto prací k dispozici 
v knihovně v přízemí. V červnu až červenci 2018 je naplánován začátek rekonstrukce vstupního vesti-
bulu, kdy bude hlavní vchod uzavřen, pro vstup se bude používat vchod z budovy D, o podrobnostech 
stavby Vás budeme včas informovat.

Mgr. Tomčáková informovala o změně pracovní doby sociálních pracovnic, jeden den v týdnu bude mít 
kmenová pracovnice prodlouženou pracovní dobu, tak aby měla dostatek času nejen pro vás obyvatele 
Domova, ale i vaše blízké. Podrobný rozpis pracovní doby je přílohou zápisu.

Ing. Olena Linets, finanční referentka, závěrem seznámila členy výboru s novými dokumenty, které se 
používají pro měsíční vyúčtování plateb od klientů Domova. Toto vysvětlení v písemné podobě je také 
přílohou zápisu a bude na každém patře umístěno na nástěnkách k nahlédnutí.

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

Veronika Věrčáková
Milada Petříková

Anastázie Rozkošná
MUDr. Josef Kulvait 

Růžena Ptáková
Marie Zemanová

„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby 
to sám v sobě nalezl.“

Galileo Galilei
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