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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci srpnu

Ing. Jaroslav Kareš
Anna Karešová
Jarmila Šlesingerová
Olga Bláhovcová

Jaroslava Zvánovcová
Zdeňka Šustrová
Věra Vítová
Jaroslav Faix

Vážení obyvatelé Domova,

rok se s  rokem sešel, měsíc minul další 
a  začíná nám podzim. Co občas slýchá-
vám od lidí kolem sebe, tak podzim není 
moc oblíbeným ročním obdobím, pro-
tože se ochladí, je dříve tma a  vlastně 
bychom se měli připravovat na zimní 
spánek jako ostatní živočišní tvorové. Já 
mám toto období např. velmi ráda – po-
padané barevné listí, na které dopadají 
ještě teplé sluneční paprsky, déšť a  ka-
luže, kterými se prohání děti... představa 
teplého čaje, kávy nebo kakaa, být zaba-
lená v dece a číst si, dívat se z okna nebo 
jen sledovat filmy. A  že se musím více 
obléci? Aspoň můžu vymyslet zajímavou 
kombinaci s více kusů oblečení. Že je dří-
ve tma? Aspoň můžu delší čas pozorovat 
hvězdy.

Když si vzpomenu na dětská léta, tak 
podzim nám ve škole začínal především 
tak, že jsme šli sbírat kaštany a pak z nich 
vyráběli zvířátka, která několik týdnů 
zdobila naši školní třídu. Nebo když jsme 
vyráběli papírového draka se vzkazy, kte-
ré jsme mu připevňovali na provázkový 
ocas a představovali jsme si, jak při jeho 
pouštění ty naše vzkazy někdo v mracích 
uvidí. Pro mě jsou tohle krásné vzpomín-
ky a věřím, že i každý z vás by našel ně-
jakou takovou příjemnou vzpomínku na 
toto roční období, i když to třeba zrovna 
není to vaše oblíbené.

Ať už každý z  vás má rád jiné roční ob-
dobí a  každému úsměv na tváři vytvoří 
jiná situace... každá doba má své kouzlo, 
které si zaslouží zkusit jej najít a  těšit se 
z něj. Proto bych vám ráda popřála, ať už 
se těšíte na podzim nebo zimu anebo na-
opak smutníte, že nás opustilo léto a tep-
lo, plno radosti v každý čas.

Příjemné podzimní počasí vám přeje 
Markéta Hollá 

Botanická zahrada Praha
výstava dýní



3

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 31. 10. od 14 hod. v „Naše kavárna“.

ŘÍJNOVÍ OSLAVENCI

1. 10. Ing. Zdeněk Wagenknecht
3. 10. Ludmila Černá 
3. 10. Vladimír Werner 
5. 10. Blanka Jenšíková
5. 10. Eva Rosolová 
6. 10. Anna Rousková 
6. 10. Zdenka Vondráčková
7. 10. Hana Opičková
9. 10. Jarmila Švábová 
13. 10. Ing. Jiří Beneš  
13. 10. Ing.arch.C Otakar Kuča  
16. 10. Jana Rašínová 
17. 10. Nataša Havlíčková  
17. 10. Hedvika Mikulášová
17. 10. Jaroslav Vopěnka 
17. 10. Zdenka Zubačová 
19. 10. Ing. Blanka Štyrsová  
24. 10. Cecília Babováková 
24. 10. Marta Košťálová 
24. 10. Hedvika Slezáková 
25. 10. Dagmar Jirásková
27. 10. Karin Karausová
28. 10. Iblová Jarmila  
29. 10. Stanislava Jirušová  
29. 10. Libuše Königová 
29. 10. Josef Pangrác
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RECERTIFIKACE DOMOVA
Vážení obyvatelé Domova,

v červnovém čísle Chodováčku jsme vás informovali o skutečnosti, že se náš Domov účastní re-certifikace 
Domova v rámci kvality služby, kterou zajišťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 
(APSS ČR) a s potěšením Vám sdělujeme, že se nám podařilo obhájit 5 hvězd značky kvality.
Na příchod re-certifikátorů, kteří hodnotili náš Domov, jsme se připravovali několik měsíců. Re-certifikátoři 
nás navštívili na konci měsíce dubna a hodnotili náš Domov v těchto oblastech: ubytování, strava, vol-
ný čas a kultura, partnerství, péče. Každá oblast je bodově hodnocena dle stanovených kritérií a je za 
ní možné získat 1-5 hvězd. Následně jsou všechny body sečteny a dle konečného součtu se určuje počet 
udělených hvězd.

UBYTOVÁNÍ
Za oblast ubytování jsme získali 3 hvězdy. Tento nízký počet hvězd je způsoben nabídkou třílůžkových po-
kojů v Domově. Tuto oblast neustále řešíme a rádi bychom vám nabídli pouze jednolůžkové nebo dvoulůž-
kové pokoje, ale tím, že se jedná o nemalý zásah do stavby Domova a nemalou finanční zátěž, není možné 
to zajistit během krátkého časového intervalu.

STRAVA
V této oblasti jsme získali 4 hvězdy. K získání plného počtu hvězd bychom museli zajišťovat výběr ze dvou 
jídel nejenom z večeří, ale také každý den z obědů. Víte, že i tuto oblast stále řešíme a rádi bychom vám 
tuto možnost nabídli, ale bohužel neovlivníme personální zabezpečení dostatečného počtu kuchařů.

VOLNÝ ČAS A KULTURA, PÉČE
Co nás velmi potěšilo, je získání plného počtu (tedy 5 hvězd) za oblast volný čas a kultura a za oblast péče. 
Je to pro nás ocenění, kde vidíme, že se nabídka volnočasových aktivit a různých kulturních zážitků líbí 
i vám a je dobře nastavená (získané informace z dotazníků, který byl součástí re-certifikace nebo z rozho-
vorů přímo s re-certifikátory). Zároveň i péče, kterou poskytujeme je dobře nastavená a má smysl stále 
pokračovat ve zlepšování, protože je pak následná práce pracovníků oceněna.

PARTNERSTVÍ
Poslední oblast, která byla hodnocena, je oblast partnerství. Zde jsme získali 4 hvězdy. I to je pro nás oce-
nění a také informace, na čem je potřeba i zapracovat, aby se vám zde stále více líbilo a naši zaměstnanci 
byli spokojeni s daným pracovištěm.

Celkově jsme získali 909 bodů, což je více než při certifikaci Domova v roce 2013.
Děkujeme vám a také našim zaměstnancům, že nám byli nápomocni při zpracování různých oblastí ke 
zlepšení našich poskytovaných služeb.

Vedení Domova
Zpracovala: Bc. Markéta Hollá
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TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2. - 6. 10. 2017
Domov pro seniory Chodov

PROGRAM

2. 10.  Divadelní představení Eva tropí hlouposti
15 hod.  – studentský divadelní soubor HAMLET
  
3. 10.  Turnaj v pétanque
14 hod.  – DS Chodov vs. Jihoměstská sociální a. s.

4. 10.  Křeslo pro hosta s Miluší Voborníkovou
10:30  – nejen o divadle Semafor

5. 10.  Vernisáž výstavy obrazů Františka Kotrče „Ohlednutí III.“
14 hod.  – výstava pořádána k 78. výročí narozenin autora

6. 10.  Den otevřených dveří
8–16 hod. – pro zájemce o službu, studenty škol a ostatní návštěvníky
   – současně bude probíhat firemní dobrovolnický den s PVK
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Kultura

2.–6. 10. 2017
Týden sociálních služeb (program viz předešlá strana)

10. 10. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Beseda s hasiči o prevenci požárů

11. 10. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Přednáška o právu

12. 10. 2017  9:00
Chodovská šipka – tradiční turnaj v šipkách pořádaný naším Domovem pro ostatní domovy pro 
seniory.

18. 10. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Beseda s prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc.

25. 10. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Seminář s Policií ČR

26. 10. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Pojďte s námi, Má vlast – repríza pořadu o cyklu Má vlast pořádaná PhDr. Jiřím Štilcem pro velký 
úspěch a jako poděkování zaměstnancům Domova za jejich práci.

31. 10. 2017  14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Přednáška o asistivních technologiích

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

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

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)



Z NAŠEHO DOMOVA

7

NABÍDKA KNIHOVNY
připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Maniak
Martina Cole

George Markham má za sebou trpké dětství, jeden 
kriminální škraloup, pětadvacet let nudného man-
želství a  ještě nudnější práce. Útěk před bezútěš-
nou realitou nachází v pornografických časopisech 
a filmech. Jednoho dne mu to však přestane stačit, 
a tak vyrazí do ulic s nožem v kapse... Případ sadis-
tické sexuální vraždy dostane na starosti inspektor-
ka Kate Burrowsová a vyšetřování brzy ovlivní i její 
soukromý život. Obětí novodobého rozparovače se 
totiž stává i jediná dcera krále londýnského podsvě-
tí Patricka Kellyho, který se rozhodne najít vraha na 
vlastní pěst. Kate a  Patrick k  sobě nacházejí cestu 
a  oba usilují o  totéž, jen metodu mají rozdílnou... 
Martina Cole v této knize zavádí čtenáře do prostře-
dí londýnských nevěstinců a sexshopů, do světa os-
trých hochů, korupce a velkých peněz, ale zároveň 
nabízí i ojedinělé nahlédnutí do duše psychopatic-
kého zabijáka.

Má rád hudbu, rád tančí
Mary Higgins Clark

Psychopat, který se nedokázal vyrovnat s  trau-
matem z dětství vraždí mladé dívky, se kterými se 
seznamuje na inzerát. S výjimkou první vraždy zů-
stávají dívky nezvěstné, vrah je ukrývá na svém 
rozlehlém pozemku. Role detektiva se ujímá Darcy 
Scott, mladá podnikavá žena, jejíž nejlepší přítelky-
ně patří rovněž mezi oběti, nespokojená s pátráním 
policie, a proto se pustí do pátrání sama na vlastní 
pěst i za cenu rizika... Kniha se odehrává v součas-
ném NY a s hrdinkou projdete nejrůznější zajímavá 
místa a prostředí a má všechny atributy dobré de-
tektivky – rychlý spád, akční děj, do poslední chvíle 
široký okruh podezřelých. Dobro nakonec zvítězí, 
padouch, který je navíc škodolibý a pozůstalým po 
obětech posílá s odstupem času balíčky s upomín-
kou na jejich blízké, je dopaden. Chtěli byste vědět, 
kdo to byl?

Sázka lady Beth
Nicola Cornick

Beth je mladá vdova, která nikdy nepoznala pra-
vou lásku se vším, co k ní patří. Proto když se setká 
s Marcusem, hrabětem z Trevithicku, velice ji udiví 
poznání, že by svoji sázku s ním docela ráda prohrá-
la, a stala se tak jeho milenkou. A to i přesto, že jejich 
rodiny jsou dlouhá léta úhlavními nepřáteli.

Soukromé vztahy
Diane Chamberlain

Tajuplný starý dům, osaměle stojící na břehu oceánu, jako by magicky ovládal osudy těch, jež přijmul pod 
svou střechu. Nedávno se do něj přistěhovali mladí manželé. Jay a Janni, kterým připadl jako dědictví. Jay 
nabídl svému spolužákovi Cleovi Perellemu, aby tu bydlel s nimi. Bytová architektka Maris, která v domě na-
vrhuje stavební a dekorační úpravy, uprostřed rozdělané práce ovdoví a Jay a Janni poskytnou střechu nad 
hlavou i jí. Křehká pavučina příběhu se pomalu splétá... Kit Sheridanová je žena pevně stojící nohama na 
zemi. Po rozvodu změní zaměstanání i styl života a to poslední, co by si přála, je zkomplikovat si ho novým 
vztahem. Na jedné konferenci se setkává s Janni a okamžitě se spolu spřátelí. Když ji Janni pozve, aby s nimi 
nějakou dobu bydlela, ráda příjímá. Ale i ji dům očaruje a stejně tak Cole. Mazi Kit a Colem se okamžitě zrodí 
silný vztah – navzájem si svěřují všechny detaily soukromého života a ačkoliv si to ani jeden z nich nepřeje, 
pouto mezi nimi sílí. Kit si nakonec musí přiznat, že Colea miluje, ale nechce být příčinou jeho rozchodu 
s excentrickou Estelle, a tak se city zatím drží na uzdě.
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Žijí mezi námi
Život je občas nepředvídatelný, ale svým způsobem má dokonalý řád. Poslední měsíc 
redaktorka paní Jarmila Houšková připravovala do Chodováčku rozhovor sama se se-
bou, aby se vám čtenářům představila. Jaké bylo pro nás velké překvapení, když jsme se 
dozvěděli, že paní Houšková již není mezi námi. Těsně před její smrtí však stihla dokon-
čit rozhovor se sebou a také napsat pár slov o jejich vzpomínkách na T. G. Masaryka, 
které si můžete přečíst na další straně. Dokonce získala 3. místo v literární soutěži MČ 
Prahy 11 Zlatý klíč (ocenění obdržela již In Memoriam). Velmi ráda jsem s ní spolupraco-
vala a vždy jsem obdivovala její nadšení a nápady. Byla redaktorkou do poslední chvíle. 
A tak vám zde představuji již zmíněný rozhovor, který je jejím posledním rozloučením 
s vámi čtenáři Chodováčku. 

Sedmá velmoc. Tak se říká tisku. Můžeme sem však zařa-
dit i další dnešní sdělovací prostředky jako je rozhlas, te-
levize, nejrůznější mobily, e-maily, internet apod. Dnešní 
doba je jimi přehlcena. Doslova nám bezostyšně lezou 
do našeho nejhlubšího soukromí – i  když jim to velmi 
často sami dovolujeme.
Do dnešního Chodováčku jsme pro vás připravili rozho-
vor s  redaktorkou Jarmilou Houškovou [90], která po-
máhá připravovat náš časopis. Je to totiž nejstarší česká 
aktivní novinářka: byla přijata 1. 9. 1950 do svazu čs. no-
vinářů jako řádná členka (číslo průkazu 0495) a je jí do 
dnešní doby nepřetržitě. Stále jí v tisku vycházejí různé 
články.
Tak tedy první otázka:

Na každém z  nás se od mala podepisuje náš do-
mov, rodina, škola.
Máte plnou pravdu. Je tomu tak u každého z nás, ať už 
kladně nebo záporně. Narodila jsem se v Praze. Měla 
jsem dva o  hodně starší bratry. Otec byl důstojník,  
a  tak jsem se narodila ve vojenské nemocnici. Proto 
mám na křestním listě nápis „Zemské vojenské veli-
telství Praha“ a dole podpis křtícího – „Major duchov-
ní služby dr. Tschep“ a štempl. Tedy mě křtil feldkurát.
Táta byl jazykový poradce přímo v prezidiu ministra 
národní obrany. Jeho úkolem bylo po jazykové strán-
ce redigovat nejrůznější vojenské časopisy, ale i pro-
jevy armádních představitelů včetně ministra. Když 
slyším projevy našich poslanců či senátorů, jak han-
bí náš krásný jazyk, je mi z toho smutno. Ale to platí 
i u řady dnešních redaktorů či reportérů. Ptám se, zda 
čeština přežije rok 2100 a jaká bude.
Táta vytvářel různé nové názvy a povely (původní pře-
šly z c. ak. armády a legií). Hlavním oborem bylo nově 
se utvářející letectvo. Ale vytvořil i dnes zcela běžný 
termín „dálnice“. Do roku 1936 to byla „autostráda“. 
Slovo dálnice tak přešlo do běžného jazyka, že si ani 
neuvědomujeme, že jej někdo vytvořil.

Ještě vzpomínka: táta si často brával redigování ča-
sopisů domů. Mně se moc líbilo, jak mění jedno pís-
menko za jiné. Dodnes vidím, jak jsem se jako čerstvá 
absolventka 1. třídy obecné školy přikradla k psacímu 
stolu, kde měl táta rozloženy rukopisy. Dával si zrovna 
malého nedělního šlofíka. Já začala opravovat všech-
na „i“ na „y“, všechna „s“ na „z“ a opačně – do pokoje 
přišla matka – hlasitě se zhrozila. Táta se pochopitelně 
ptal, proč jsem to udělala. A já odpověděla: „Až budu 
velká, chci dělat to, co tatíček!“ Táta mi začal vysvětlo-
vat, že každé písmenko má svůj význam. Vysvětlil mi 
to tak, že dodnes si pamatuji: „Třeba ti paní učitelka 
řekne, abys smazala tabuli a ty se při tom pořádně zma-
žeš...“ Po dlouhých letech jsem v  tátově pozůstalosti 
našla pečlivě složený onen mnou redigovaný list ru-
kopisu.

To bylo vaše dětství opravdu šťastné. Co bylo dál?
Studovala jsem na pedagogické fakultě obor lidový-
chova a knihovnictví. Přispívala jsem do Mladé fron-
ty. Shodou nejrůznějších okolností a  náhod jsem se 
jako členka tříčlenné delegace ocitla v lednu 1949 ve 
zničené Varšavě – napsala jsem asi 40ti stránkovou 
reportáž. Kus z  ní vyšel z  Mladé fronty. Na minister-
stvu informací a  osvěty si ji někdo přečetl a  já jako 
studentka dostala nabídku, abych nastoupila do nově 
vznikající redakce osvětových časopisů, které pokrý-
valy kulturní zájmy občanů, např. týdeník Osvětová 
práce, měsíčníky Čtenář, Knihovník, Ochotnické di-
vadlo, Čs. loutkář, Čs. fotografie, Dějiny a současnost, 
Ochrana přírody, Naše vlast, Říše hvězd. Nastoupila 
jsem jako studentka do týdeníku Osvětová práce, kde 
jsem prošla tuhou školou, zprvu hlavně technického 
rázu, styku s tiskárnou atd. K 1. 9. 1950 jsem byla při-
jata do Svazu čs. novinářů jako řádná členka (jsem jí 
dosud). Po roce jsem byla jmenována vedoucí redak-
torkou měsíčníku Čtenář (pro knihovny). A ten jsem 
redigovala nepřetržitě až do odchodu do důchodu. 

Jarmila Houšková
* 9. 12. 1927
† 5. 9. 2017
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Tj. 38 let, ano 38! Svázané ročníky Čtenáře vytvářejí 
řadu dlouhou 280 cm. Při svém odchodu do důcho-
du jsem byla i  nejstarším aktivním redaktorem ve 
známém nakladatelství Orbis, kde tyto naše časopisy 
vycházely.

To jistě máte nepřeberné množství zkušeností 
a postřehů nejen z cest, ale i ze setkávání s nejrůz-
nějšími lidmi.
Novinařina je práce velice náročná nejen psychicky 
i  fyzicky. Stále musíte sledovat, co se děje ve vašem 
oboru a co se děje ve světě a co může ovlivnit váš ča-
sopis. A ten prudký vývoj techniky! Velkou dobu jsem 
měla já i naše sekretářky k dispozici jen mechanické 
psací stroje. Když uvážíte, že jsem musela „natlouct“ 
až 8 kopií nějakého článku, pochopíte, proč mám 
dnes poničené prsty i zápěstí. I když existovaly různé 
cyklostyly, každá použitá blána se musela rok archi-
vovat na ředitelství podniku pro kontrolu HSTD (Hlav-
ní správa tiskového dohledu) = cenzury. Ta existovala 
až do listopadu 1989 s výjimkou pěti měsíců v r. 1968.

Zajímalo by mě, zda jste měla i  vy nějaký střet 
s cenzurou.
Kromě několika drobných jeden, kdy mi opravdu 
v  tehdejší době hrozil kriminál. Bylo to v  listopadu 
1977. Pochopitelně jsme v  časopisech museli mít 
články k  výročí říjnové revoluce 1917. Já připravila 
článek o  moskevské státní knihovně. A  tiskaři ne-
správně rozdělili slovo „knihovna“, v tisku se objevila 
věta „všesvazová kni–hovna V. I. Lenina v  Moskvě“... 
Naštěstí měl na cenzuře službu jeden z mála slušných 
cenzorů. Tiskaři na počkání opravili onen řádek.

Vzpomenete si na nějaký zajímavý zážitek?
Jednou v  zimě jsem promrzlým autobusem přijela 
do Kyjova. Okresní knihovna sídlila v bývalém hostin-
ci. Bylo to v pondělí, to měla knihovna zavřeno. Ale 
knihovnice stačila už roztopit malý bubínek s  dlou-
hou rourou. Milá paní Balaštíková (kolem padesátky) 
mě hned posadila k bubínku se slovy: „Děvčico, to bys 
mohla odstonat.“ Přešla k  volně přístupnému regálu 
se svazky spisů představitelů marxismu-leninismu, 
vytáhla asi čtyři svazky, zašátrala rukou v prostoru za 
nimi a vytáhla láhev červeného. Na můj udivený po-
hled jen poznamenala: „Co sa divíš? Dáme si pořádný 
svařák. A ti zakladatelé jsou ten nejbezpečnější trezor ve 
městě. Tady to nikdo nečte a na okrese toho mají plno!“ 
Řekněte, dá se na tu příhodu zapomenout?

Určitě jste hodně cestovala. Řekněte nám něco 
z vašich cest.

Měla jsem vždy připraven „pohotovostní kufřík“ se zá-
kladními hygienickými potřebami a prádlem. Kolikrát 
se stalo, že jsem se v  poledne dověděla, že nočním 
rychlíkem jedu třeba do slovenského Martina, kde 
ráno v 9 hod. začíná v Matici slovenské důležitá po-
rada a večer se vracela. Ještě že měl můj manžel (taky 
redaktor) plné pochopení. A moje matka, která s námi 
žila, nám velice pomáhala se dvěma dětmi.
Ale na jednu cestu opravdu nezapomenu. Bylo září 
1969. To se v jugoslávské Pule konalo výroční zasedá-
ní IFLA (Mezinárodní federace knihovnických sdruže-
ní). I když čs. knihovny byly členy IFLA, tuhnoucí režim 
normalizace je tam prostě nepustil. Tak jsem se po 
dohodě s několika našimi knihovníky obrátila přímo 
na vedení IFLA v Amsterodamu prostřednictví mezi-
národní organizace novinářů. Na zasedání IFLA v Pule 
jsem byla akreditována. Bylo to zasedání velmi pod-
nětné – přivezla jsem materiály pro naše knihovny.
Na závěr kongresu byl připraven večerní koncert 
přímo v  nejzachovalejším římském koloseu pár de-
sítek metrů od moře. Mě posadili na kraj první řady. 
Po úvodních fanfárách byli naplněnému amfiteátru 
představení vedoucí jednotlivých delegací. Na konec 
se ozvalo: „Zvlášť srdečně vítáme Jarmilu Houškovou 
z nám drahého Československa!“ Já tedy povstala, do-
stala kytici rudých růží a zamávala. Najednou orchestr 
začal hrát „Kde domov můj“ a já do těch růží brečela 
jak malá holka. Čs. hranice jsem překročila 30. 9. ve 
23 hodin. O  půlnoci na 1. 10. 1969 spadla železná 
klec. Pak jsem mohla cestovat jen po socialistických 
státech. Ale i  odtud mám řadu nezapomenutelných 
zážitků.

Mohli bychom s  vámi hovořit ještě dlouho a  do-
vědět se mnoho zajímavého, ale Chodováček má 
přesně stanovaný počet stran. Tedy snad někdy 
jindy. Teď na závěr: Co byste vzkázala obyvatelům 
našeho Domova?
Přichází podzim a zima. Nemáme z toho zrovna dob-
rou náladu. Ale myslete na to, že za pár měsíců zase 
přijde jaro. Snažte se udržet si dobrou náladu. Myslet 
na to hezké, co nás v životě potkalo. Těšit se na nové 
jaro (i když nás teď víc bolí záda či nohy). Proto přeji 
vám všem (i sobě): SLUNCE V DUŠI!

Děkujeme.
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Vzpomínka na T. G. Masaryka
„Veliká láska, láska bez výhrad, láska 

celého člověka k celému člověku, nemůže 
pominout léty ani smrtí.“

Krátký dodatek při vzpomínce na T. G. Masaryka

Dne 14. prosince 1935 oznámil prezident T. G. Masaryk, že se vzdává prezidentského úřadu. Při abdikaci 
pronesl tento krátký projev:
„Prezidentský úřad je těžký a odpovědný a vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím, a proto se ho vzdá-
vám. Byl jsem čtyřikrát zvolen prezidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý 
národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy 
se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Potřebujeme dobrou zahraniční 
politiku a doma spravedlnost ke všem občanům, ať jsou kterékoliv národnosti. Rád bych vám ještě řekl, že za 
svého nástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem s ním za hranicemi i doma a znám ho. Mám plnou důvěru, 
že vše půjde dobře a dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to vedete.“
Je nad vší pochybnost, že nejlépe projevíme úctu památce Masarykova díla tím, že jeho myšlenky budeme 
sami promýšlet a podle nich žít.

Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.

Bylo krásné jaro a mně bylo pět let. Šla jsem s babičkou na procház-
ku do Stromovky natrhat jarní květiny. Už jsem měla pěknou kytičku 
pampelišek, když jsem si všimla, že přijíždí pan prezident na koni. 
Rozběhla jsem se, pozdravila a podávala mu pampelišky.
Jeho štolba seskočil z koně a vyzvedl mě, abych je panu preziden-
tovi dala sama. Ten si pampelišky vzal, poděkoval, pohladil mě po 
tváři, zasalutoval a odjel. To mu už tleskali lidi, kteří se tam seběhli. 
Já si několik dní nechtěla umývat tváře, protože mě přece pohladil 
pan prezident.
T. G. M je stále mezi námi. Jen těch ulic a náměstí, co je v našich měs-
těch a škol, co nese jeho jméno. V Praze máme Masarykovo nádraží, 
v Brně Masarykovu univerzitu.
Taky býval a i nyní je jeho portrét na bankovkách, kterých se každo-
denně dotýká statisíce lidí.
Opravdu T. G. M. žije stále s námi!

Jarmila Houšková

14. září 2017 – 80 let od úmrtí prezidenta Tomáš Garrigue Masaryka
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Křesťan a věda

Žijeme v době, kdy hovořit o Bohu do světa ko-
lem je stále těžší. Prezentovat hodnotná stano-
viska vně církve vyžaduje nemalé znalosti, a to ze 
všech možných oblastí. Díky vědě se stává svět 
složitějším i  sekularizovanějším, ale srozumitel-
nější každému nutně být nemusí. K dispozici je 
nepředstavitelné množství poznatků z  různých 
oborů, které však nesměřují k pochopení celku, 
ale jen k jeho dílčím částem. Věda žádá důkazy, 
je předmětem ověření a potvrzení. Zatímco věda 
neváhá věci zpochybnit a přes pochyby se pro-
pracovat k novému poznání, křesťanská víra hle-
dá spíše potvrzení minulého a opírá se o  texty, 
jež mají povahu autoritativního svědectví, jakož 
i o tradici, která odráží zkušenost víry a její chá-
pání v procesu dějin.

Teologie stále plní svou funkci nejen v církvi, ale 
i  ve společnosti. Stále vypovídá o  Bohu v  ději-
nách a ve světě a vstupuje do života s naléhavý-
mi etickými a společenskými otázkami. Nepotvr-
zuje však své postuláty formou pokusu, jak činí 
exaktní vědy, ale předkládá a  zkoumá svědec-
tví o událostech, které považuje za boží zjevení 
v dějinách. S exaktní vědou se snaží dnešní teo-
logie držet krok a vědecké objevy či teorie jsou 
stále reflektovány a v badatelské práci využívány. 
Teolog-křesťan nesmí na své poslání rezignovat, 
ač se jeho řeč může jevit příliš odvážná ve vztahu 
k vědě, církvi i společnosti, neboť Bůh není „jen“ 
Bohem starých textů a  dávných zkušeností, ale 
Bohem vstupujícím do dnešního světa a dnešní-
ho života.

Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.

Drazí přátelé,
jak často ve svém životě jsme nespokojeni. Kolem 
sebe vidíme mnoho problémů. Zdravotní stav nás 
rozlaďuje. Jak často přemýšlíme, jaké to bylo dříve, 
když nás mládí naplňovalo radostí a  životní silou. 
A přesto i ta dnešní doba je krásná. Každý den, kte-
rý prožíváme, má svou hodnotu. Nádherně vstupu-
je do těch našich úvah svatý Augustin. 
Kdykoli nás postihne nějaké trápení či soužení, je 
to pro nás momentem k  hlubokému zamyšlení. 
Neboť ani sama naše svatá Písma nám neslibují jen 
nějakou stálou radost. Evangelium nezamlčuje, že 
mohou přijít nemoci, různá trápení, která prováze-
jí náš pozemský život. Ale kdo vytrvá až do konce, 
bude spasen. Co tak neobvyklého bratři a  sestry, 
postihuje právě teď lidské pokolení, čím by netrpěli 
již naši předkové? Jistě shledáváš, že lidé reptají na 
svou dobu, že prý to bylo za dob našich rodičů lep-
ší. Určitě, kdyby se mohli vrátit zpět do časů svých 
rodičů, možná i tam by reptali, byli nespokojeni se 
svou životní situací. Myslíš si, že ty minulé časy byly 
jen dobré?
A  jestliže jsi pokřtěn, máš nádherné napojení na 
Ježíše Krista, na toho, který nás vede po správných 
cestách. On nám dává bezpečí a zklidnění naší duši. 
I tady si může každý člověk dát své věci do pořád-
ku, křest přijmout i v této části života. Možná, že jsi 
nebyl dlouho u svaté zpovědi, na mši svaté. I to se 
dá řešit. Neboj se, najdi odvahu, vždyť jde o mnoho. 
Hlavně nic neodkládej.
A pokud otevřeš svaté Písmo, necháš se inspirovat 
slovem Božím, zjistíš, že i tvoji rodiče, naši předkové 
nesli Adamovo břímě. Je to přece ten Adam, kte-
rému bylo řečeno: „V potu své tváře budeš jíst chléb, 
s námahou budeš obdělávat zemi, ze které jsi byl vzat, 
trní a bodláčí ti bude plodit.“ Je o tom psáno proto, 
abychom ani teď v přítomné době nereptali, ani na 
dobu, ani na situaci, ve které žijeme, ani proti Bohu, 
Stvořiteli světa.
Každá doba, každá životní etapa má své problé-
my, ale také své radosti. Proto bychom měli za naši 
dobu spíše děkovat, než na ni reptat. Přesto určitě 
často přemýšlím o dávných dnech, na uběhlá léta si 
vzpomínám. V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám 
a můj duch hloubá. Smiluj se nade mnou Bože, pro 
své milosrdenství. Vím, že jsi moje jediná naděje 
a budoucnost.

Váš jáhen Pavel Urban

ŘÍJNOVÉ ROZJÍMÁNÍ
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BEACH HELP CUP 2017
V sobotu 2. 9. 2017 proběhl charitativní turnaj v plážovém volejbalu Beach Help Cup. Za 
naši organizaci hrál tým Šárka-Karel a vybojovali 20. místo z 32 přihlášených organizací.

Děkujeme za reprezentaci a těšíme se na příští ročník!
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KONCERT NAŠEHO PĚVĚCKÉHO SBORU CHODOTÓN
4. 9. se konal první letošní koncert našeho pěveckého sboru Chodotón, který dlouhodobě 
vede Hanka Weigelová, DiS. Zazněly písně jako Chválím tě, Země má, Cestář nebo Óda na 
radost. Na hudební nástroje doprovázela MgA. Hana Strejčková.
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ŽEHNÁNÍ KAPLE A MŠE SVATÁ
14. 9. 2017 bylo pro naše zařízení výjimečné datum. Proběhlo totiž žehnání nové kaple spojené se mší 
svatou, kterou celebroval Mons. Karel Herbst SDB. Na tuto událost se sešlo kolem 120 lidí z  řad klientů 
a veřejnosti. Na závěr obřadu zazpíval pár písní zpěvák Jakub Hübner. Připomeňme si slova paní ředitelky 
Veselé, které na žehnání zazněla.

„Mám dnes tu milou povinnost říci několik slov k otevření nové kaple v našem Domově. Když jsem před třemi 
lety nastoupila do tohoto Domova, překvapilo mě, jak malý prostor byl přisouzen pro duchovní potřeby, a proto 
jsem již od počátku přemýšlela, jak toto změnit a vytvořit prostor důstojnější, takový, abych mohla říci, že „kap-
le v Domově pro seniory Chodov je místem, kde se setkávají lidé různého křesťanského vyznání tak, jak si přál 
papež Jan Pavel II. a je místem, kde duchovní rozměr života nabývá na síle a ovlivňuje nejen klienty, ale i pracov-
níky.“ V letošním roce byla v rámci rekonstrukce dokončena nová větší kaple, která svým interiérem odpovídá 
vážnosti a důstojnosti, které chce vedení Domova klást na duchovní potřeby a rozvoj. K vytvoření tohoto eku-
menického prostoru nás vedlo několik skutečností. Většina klientů nemá již možnost účastnit se náboženských 
setkání a práce ve společenství mimo Domov pro seniory. Z tohoto hlediska má pro ně pravidelná mše svatá, 
bohoslužba slova nebo čtení z bible nezastupitelné místo při možnosti prožít pocit sounáležitosti a vzájemnosti. 

Dále v daném prostoru plánujeme koncerty klasické duchovní hudby a další akce související s niternými po-
třebami klientů. Tak jako v kapli stávající, zde bude dána možnost soukromí jednotlivcům, kteří chtějí mít klid 
na rozjímání. Příjemnou novinkou je hned při vstupu umístěná tzv. schrána na přímluvy. Oč se jedná? Do této 
schrány můžete vhodit prosbu za někoho, pro něhož chcete vyprosit boží pomoc. Pan farář se bude ve svých 
modlitbách cíleně na tato přání soustředit.

Nezastupitelné místo bude mít i  duchovní podpora zaměstnanců, která je velice důležitým prvkem zejména 
v sociálních službách, kde se všichni setkáváme se smrtí, s její velebností a konečností.

Na jednotlivá setkání budou moci přijít také lidé z veřejného prostoru. Tím chceme podpořit prolínání obyvatel 
a pracovníků Domova s lidmi z přirozeného prostředí. Taková setkávání vnímám jako velmi obohacující pro obě 
strany.

Věřím, že ke spiritualitě místa přispělo nejen dnešní žehnání kaple jako prostoru určeného k setkávání lidí s Bo-
hem, ale i prostor sám o sobě, který byl navrhován s pokorou k víře a citem k místu a potřebám vás seniorů a va-
šich blízkých. Dovolte mi tedy poděkovat panu architektovi Miroslavu Němečkovi, který nejen prostor navrhl 
a spolupodílel se na jeho tvorbě, ale byl i mým podporovatelem po celou dobu rekonstrukce a příprav na dnešní 
slavnostní den. Děkuji, že jsem se mohla spolupodílet na vytvoření tohoto duchovního místa. Místa, které je 
v domově pro seniory velice zásadním jako možnost prostoru pro zklidnění a rozjímání...“

foto: DS Chodov a fotograf Katolického deníku
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DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
Druhá zářijová sobota patřila třetímu ročníku tradiční Donovalské zahradní slavnosti, která 
se konala pod záštitou MČ Prahy 11 a radního hlavního města Prahy Daniela Hodka. Jako 
zázrakem bylo v tento jediný den nádherné slunečné počasí. Letošní ročník zahajovala paní 
ředitelka Ilona Veselá společně s Ing. Petrem Jíravou, starostou MČ Prahy 11. Celým dnem 
nás slovem provázela absolventka FAMU Juliána Silvie.

Hudební program na pódiu odstartovala muzikálová zpěvačka Magda Malá, dále se před-
stavilo duo Hardy Marzuki a Jan Szymik s hity skupiny Beatles. Hlavní hvězdou dne byl mu-
zikálový zpěvák Daniel Hůlka a celou akci ukončovala jako již tradičně skupina Dlouhá noc. 
V přilehlých prostorách probíhaly soutěže pro děti, malování na obličej, kreativní dílna pro 
malé i velké, bosonohý program od organizace Bosá turistika, o. s., workshop haptických 
masáží a divadelní představení, kterými organizace FysioArt, o. p. s. dětem zpříjemnila den. 
V divadelním sále S’Est NOIR si návštěvníci mohli udělat radost a pořídit si knihu z burzy 
nebo se dozvědět prostřednictvím fotografií a videí, co všechno se událo v našem Domově 
za poslední rok. Nabídka pro návštěvníky byla rozmanitá. Zpestřily ji také stánky s občerst-
vením, bižutérií, moravským vínem ze sklepů Skalák, pohlednicemi výtvarnice Anny Fábry 
a nechyběly ani výrobky našich klientů.

Již potřetí nám nezbývá než napsat, že se akce velmi vydařila a náš Domov se opět proměnil 
v rušné městečko plné zábavy, kde se potkaly všechny generace nejen Jižního Města.

Velké poděkování patří sponzorům, díky kterým se Donovalská zahradní slavnost mohla 
konat: Semileas, Svítíme zdravě, Tena, AVE-comp, Perfect Distribution, Depend, MK Market, 
MSV Liberec, Víno Skalák, Vodňanské kuře a ArchiCon plus.

Za fotografie děkujeme Jonáši Vohrnovi.
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FOTOGALERIE
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 11. 9. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Anna  Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Marie Krsková, Jan Hnízdil, 
Marta Košťálová, MUDr. Josef Kulvait, Jaroslav Semrád
Omluvena:  Anna Rousková
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková

Informace podané ředitelkou DS:
• Úvodem pozdravila všechny přítomné a vyjádřila poděkování všem, kteří se účastnili III. Donoval-
ské zahradní slavnosti dne 9. 9. 2017. Informovala přítomné, že slavnosti se účastnilo vedle našich 
obyvatel, jejich blízkých, zaměstnanců a účinkujících dalších cca 350 lidí z okolí. Dětských soutěží se 
účastnilo cca 70 dětí. Na akci byl zájem také o knihy. 
• Informovala členy výboru, že vzhledem k získaným sponzorským darům jsme pokryli všechny ná-
klady slavnosti, jak materiální – balíčky pro soutěžící, tak finanční – odměny a občerstvení pro účin-
kující, pronájem stolů, lavic a stánků. 
• Vyzvala členy výboru k vyjádření jejich názorů, případně připomínek k průběhu slavnosti. 
Všichni členové byli moc spokojeni s celým průběhem slavnosti, vyšlo počasí, líbili se jim účinkující. 
Kladně hodnotili vystoupení Daniela Hůlky, známé melodie skupiny Dlouhá noc a vystoupení dětí. 
Menší výtky měli k cenám jídla nebo prodávaného zboží v stáncích.
• Pozvala všechny obyvatele Domova na otevření nové kaple (vedle hlavní jídelny). Kapli slavnostně 
požehná biskup Herbst dne 14. 9. 2017 v 9.30 hod.
Při této příležitosti jsou klienti zváni na oběd s panem biskupem, který bude probíhat formou slav-
nostní společné tabule v hlavní jídelně Domova. Nahlášení klientů a organizaci oběda mají na sta-
rosti koordinátoři jednotlivých oddělení ve spolupráci s vedoucí stravovacího provozu.
• Dále sdělila, že 4. 10. 2017 bude v DS ordinovat poprvé revmatolog MUDr. Lepp. Návštěvní služba 
bude probíhat 1x měsíčně vždy ve středu od 16.00 do 19.00 hod. 
• Informovala o zahradnických pracích v atriu a na velké zahradě – prořezání stromů a keřů, výsadba 
nových rostlin, úprava terénu atd. Na velké zahradě proběhla instalace cvičících strojů pro klienty 
našeho zařízení – v tuto chvíli proběhla první fáze osazení strojů do země, od 14. 9. 2017 budou 
probíhat práce na dřevěné palubě, která bude v rovině chodníků a zabezpečí se tak bezbariérový 
přístup ke strojům.
Paní Holá chválila kytky vysázené před vchodem do DS. Líbí se jí břečťan, který se bude pnout po 
stěně a oživí vstup.
• Práce spojené s rekonstrukcí koupelen na úseku B jsou již ve finální fázi. Ve středu 13. 9. 2017 pro-
běhne předání díla. 
• Do konce roku 2017 nás čekají ještě následující větší akce: Chodovská šipka, Týden sociálních slu-
žeb, Den seniorů a všechny společenské a kulturní akce spojené s časem adventním a vánočním.

Požadavky a dotazy vznesené členy výboru obyvatel:
• Paní Košťálová a pan Semrád konstatovali, že na pokojích je už někdy chladno a vznesli dotaz, kdy 
se začne topit.
Bylo jim vysvětleno, že topení je zabezpečené čidly, která reagují na předem nastavenou denní a noční 
venkovní teplotu. Topné období tedy začíná dle venkovní teploty, v  Domově se začalo topit od 14. 9. 
2017.
• Paní Košťálová upozornila na nefunkční nebo těžko ovládatelné staré vodovodní baterie, které by 
bylo vhodné vyměnit za nové, modernější, např. pákové. 
Ředitelka zjistí aktuální stav vodovodních baterií a zabezpečí jejich postupné vyměňování do konce roku 
2017 na všech pokojích (bytech) budovy B.
• Paní Pulpitová upozornila na ucpaný odpad v boční koupelně na oddělení B3 a dále vznesla dotaz 
k zapínání ventilace pro všechny pokoje a k její kontrole – opět nefunguje.
Vzduchotechnika se zapíná v hodinových intervalech.
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Rozloučili jsme se v měsíci srpnu:

Marta Adámková
Věra Somolová
Emilie Dušková

Božena Nedvědová
Milada Mikysková

Marie Máchová

• Paní Holá upozornila na štěkající psy v domě vedle budovy B. Štěkot psů ruší klienty nejen přes den, 
ale zejména ve večerních hodinách. Panu Rozkošnému v uvedeném domě kromě psů vadí také kosení 
trávy v neděli, kterou klienti vnímají spíše jako den sváteční a den klidu.
Lze velmi těžko ovlivnit, ale pokusíme se, především pokud jde o používání sekačky na trávu v neděli.
• Paní Krsková se dotazovala, že má k dispozici jeden klíč od svého jednolůžkového pokoje. Když odchází 
např. k lékaři, musí klíč nechávat v pracovně personálu. Není s tím spokojená. Personál ji však upozornil, 
že nemá žádný jiný klíč k dispozici. 
Náhradní klíče od pokoje zařizuje DS Chodov.
• Pan Merhaut chválil nové toalety na hale. Upozornil na to, aby byly kvalitně a viditelně označeny – pro 
muže, ženy, pro vozíčkáře apod.
Již označeno.

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

„I přes to, jaké hrůzy se kolem nás dějí, věřím, že toho dobra je 
víc, protože dobro je potichu. Zlo je hlasité.“

Květa Fialová

OMLUVA
Vážení čtenáři,

chci se omluvit za velké zpoždění s vydáním tohoto čísla Chodováčku. Důvodem byla moje 14denní dovo-
lená, kterou jsem strávila mimo ČR, na řeckém ostrově Korfu. Věřím, že o to víc se vám bude toto číslo líbit 
a těšili jste se na něj.
Jako omluvu přikládám fotografii z Korfu – nejzelenějšího řeckého ostrova – plnou pozitivní letní energie, 
která se v tomto pochmurném počasí vždy hodí. Děkuji za vaši trpělivost a shovívavost.

šéfredaktorka, Klára Vohrnová
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