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Ch dováček

ČERVENEC 2017

Vážení klienti, milí spolupracovníci,
jmenuji se Dagmar Urbanová a od června
letošního roku zastávám pozici vedoucí
úseku A, proto mi dovolte, abych se blíže
představila.
Pocházím z Jihomoravského kraje, z krásné malebné vesničky z prostředí Moravského Krasu, kde jsem se narodila, prožila
dětství, dospívání i první lásky.

I přes moje bohaté zkušenosti a odpracované roky jsem pro svoje povolání, které
je zároveň i mým posláním, stále zapálená
pro svou práci.
Mým velkým přáním i cílem je zajišťovat,
abyste se Vy klienti v našem domově cítili
dobře, byli spokojeni a aby Vám byla poskytována kvalitní péče a zachování lidské
důstojnosti během stáří.
Věřím, že se mi za pomoci celého kolektivu Domova bude dařit naplňovat poslání
a cíle našeho DS.

Mezi mé velké koníčky patří lyžování, jízda
na kole, četba knih, ráda cestuji po naší Přeji Vám krásné prožití letních dnů a svým
krásné republice i do zahraničí. Udělám si kolegům odpočinkovou dovolenou.
čas na návštěvu divadla, ať již je to balet,
opera či opereta.
Dagmar Urbanová
vedoucí úseku A
Vystudovala jsem střední zdravotní školu
v Brně – obor všeobecná sestra. V době,
kdy jsem ukončila školu, nebylo sestrám Moje krédo: „Náš život je takový, jakým
umožněno další studium, až po odpraco- ho učiní naše myšlenky.“
vání více let u lůžka a získání praxe.
Marcus Aurellius
Proto jsem nastoupila na I. ortopedickou
kliniku ve FN Brno, Svatá Anna. Po narození synů jsem pracovala v nemocnici Blansko. Po 10 letech praxe jsem si dodělala
specializaci v oboru ARIP (anestezie, resuscitace a intenzivní péče), abych mohla
pracovat na specializovaných odděleních.
To se mi splnilo, po specializaci jsem pracovala na odd. ARO, JIP, HD, 8 let jsem pracovala ve funkci staniční sestry na interním oddělení. Před 7 lety mě osud zavál
do Prahy, kde jsem pracovala v nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Dva roky na to, jsem se po výběrovém řízení dostala do našeho domova, kde jsem
do května pracovala jako zdravotní sestra
na úseku A.
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ČERVENCOVÍ OSLAVENCI
2. 7. Eva Miňhová
3. 7. Jaroslava Znamenáčková
5. 7. Věra Krausová
5. 7. MUDr. Josef Kulvait
5. 7. Veronika Věrčáková
9. 7. Anastázie Rozkošná
9. 7. Marie Valášková
9. 7. Marie Zemanová
10. 7. Libuše Herglová
11. 7. Růžena Denková
11. 7. Zdeněk Kocourek
16. 7. Božena Máchová
18. 7. Jarmila Kučerová
18. 7. Jiřina Pařízková
20. 7. Marie Máchová
20. 7. Jiřina Votrubová
26. 7. Jaroslav Trojan
27. 7. PhDr. Vlastislav Lacina, CSc.
27. 7. Naděžda Šolcová
28. 7. Věra Košařová
29. 7. Ludmila Bartošová
31. 7. Věra Maletínská

SRPNOVÍ OSLAVENCI
2. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
6. 8.
7. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
26. 8.
27. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
29. 8.

Anděla Jalovcová
Helena Suchanová
Alaine Krpešová
Miroslava Horáková
Věra Somolová
MUDr. Jaroslava Černá
Zdenka MAtoušková
Bedřiška Závodská
Alena Víchová
Milan Melichar
Jiřina Hrubá
Božena Dvořáková
Marie Vašíková
Jiřina Dvořáková
Irena Kantorová
Stanislav Maléř
Jana Vacíková
Jana Kittnarová
Jaroslava Nováková
Přemysl FIlip
Marie Dvořáková
Emílie Hoření

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší!
Společná oslava se bude konat 25. 7. (červencoví oslavenci) a 29. 8. (srpnoví
oslavenci) od 14 hod. v kavárně.

Vítáme nové obyvatele, kteří
nastoupili v měsíci červnu
Jana Kittnarová
Stanislav Aust
Helena Suchanová
Miloslav Suchan

Akad. Mal. Jiřina Adamcová
Marinka Čihalová
Miroslava Baudyšová
Ludmila fráňová
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Z NAŠEHO DOMOVA

CITIZEN DAY S FIRMOU L’ORÉAL
Dne 23. června 2017 se nám opět plnily sny. Po roce k nám zavítala v rámci celosvětového Citizen day firma
L’Oréal. „Vyjadřuje tak své přesvědčení, že každý z nás může i malým dílem přispět k lepší společnosti. Zaměstnanci společnosti L’Oréal věnují již od roku 2010 jeden pracovní den v roce využití svých schopností a energie ve
prospěch stovek neziskových organizací v oblasti sociální práce a péče o životní prostředí,“ píšou na českých
stránkách firmy L’Oréal. Dobrovolníci si vzali na pomoc odborníky z organizace Česká cesta, kteří jim pomohli vše zařídit po technické stránce a celkové koordinaci dne. Strávili u nás celý den a výsledky jsou
nepřehlédnutelné. Pojďme se společně podívat na to, co se u nás změnilo.

Nový vchod do divadelní
sálu S’Est NOIR

Nový nápis dětský koutek

Proměna čtenářského koutku

Nové ohniště

Firmě L’Oréal velmi děkujeme za
tyto novinky v našem Domově.
Jen díky jejich práci a finančnímu
zajištění byly proměny možné.
Organizaci Česká cesta děkujeme za skvělou koordinaci dění
a technickou přípravu.
A jak se líbí proměny vám?

Policové paravány na oddělení B1 a B3

Proč S’Est NOIR?
Název vznikl přesmyčkou ze slova SENIOR.
Francouzsky „C’est noir“ znamená „To je černé“.
Oba výrazy naznačují to hlavní – tma jako znak
divadla a senior jako hlavní cílová skupina.
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Z NAŠEHO DOMOVA

OROFACIÁLNÍ STIMULACE
Cvičení zaměřené na zpevnění a posilnění jazyka, rtů a mimického svalstva.
Můžeme je cvičit z důvodu oslabeného mimického svalstva vlivem onemocnění, pro zlepšení artikulace
a srozumitelnosti řeči nebo jenom tak pro zábavu.

Následující cvičení můžete provádět doma před zrcadlem několikrát denně.
V pozici vydržte 5–10 vteřin, zopakujte 5x. Mezi cvičeními relaxujte.

Usmějte se s odhalenými zuby.

Usmějte se se zavřenými ústy.

Táhněte koutky do stran.

Táhněte koutky šikmo dolů. Při pohybu zapojte i krční svaly. /
Zvedněte jen pravý koutek. / Zvedněte jen levý koutek.

Pevně stiskněte rty.

Nafoukněte obě tváře. / Nafoukněte jen pravou tvář. /
Nafoukněte jen levou tvář.

Výrazně otevřete ústa.

Našpulte rty.

Příště cvičení na posilnění jazyka.

připravila Mgr. Simona Lenčéšová
logopedka
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Z NAŠEHO DOMOVA

Kultura
26. 7. 2017 14:00, atriová zahrada
Sportovní hry pro klienty a zaměstnance
2. 8. 2017
Výlet do leteckého muzea ve Kbelích
9. 8. 2017 14:00, hala
Hudební vystoupení Vladimíra Iljiče Pecháčka – staročeské písně
16. 8. 2017 14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Hudební vystoupení Davida Wurczela
22. 8. 2017 14:00, u ohniště na zahradě
Country odpoledne
30. 8. 2017 14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Křeslo pro hosta s Jiřím Žákem (český herec, spisovatel, scenárista, publicista)

ČESKO-FILHARMONICKÝ SLOVNÍK
(slang používaný v prostředí orchestru)

KLACEK = klarinet
KIKSAFON = lesní roh
KOZÍ NOHA = hoboj d’amore
POTRUBÍ, ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ, HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ = kontrafagot
PRŠÍ = publikum tleská
BUCHTA = nepovedený úder na činely
BLUDIČKA = hráč, který se ztratí
PUDOVKIN = styl hry, kdy se hudebník řídí vlastním pocitem bez ohledu na ostatní
NORNÍK = dirigent neustále zabořený do partitury
PRAZDROJ = výchozí soubor, kam se zapisují všechny koncerty
BADOUŠ = návštěvník archivu
TAKTONIČI = dirigent
TOTOMATE = taktovka
NIČIUŠI = tympány
Dirigent Karel Ančerl vytvořil kdysi typologii posluchačů: spící, kašlalové, předzpěvák (ten si brouká
o dobu napřed).
Vtipné označení skladeb: Sežere záda (Šeherezáda), Škrabat nátěr (Stabat mater), Nésu doma (árie Nessun dorma), Hrát Čtveráky (Čtvero ročních dob od Vivaldiho).
připravil MUDr. Jaromír Schütz ze článku v Lidových novinách
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Z NAŠEHO DOMOVA

NABÍDKA KNIHOVNY
připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Rubáš pro slavíka
Phyllis Dorothy James

Poslední konkubína
Lesley Downer

Napínavý příběh ze současné Anglie zavádí čtenáře do nemocničního prostředí
a dává nahlédnout do života britských lékařů a ošetřovatelek. V malé nemocnici blízko
Londýna je skupina adeptek ošetřovatelského povolání svědkem zavraždění kolegyně,
na níž je předváděna procerdura zavedení
umělé výživy. Co bylo v mléčné tekutině, kdo
vraždil, nedošlo k záměně oběti? Do těchto
nezodpověděných otázek přichází další náhlá smrt. Okruh doléhajících otázek se rozšiřuje, postupně se rozkrývají vzájemné vztahy lidí, odhalují se jejich vlastnosti a zároveň
zázemí jejich životních osudů. Vyšetřování
se soustřeďuje hlavně na ošetřovatelský internát „Slavičí dům“, kde obě studentky bydlely. Z výslechu a pozůstalých věcí po obou
dívkách vyvstávává pozvolna příběh, který
sahá daleko za stěny nemocnice a daleko do
minulosti do období druhé světové války.
Je uzázkou životní tragédie lidí, kteří se stali
spoluhráči ve zlé hře, kterou nevymysleli.

Hrdinkou výpravného historického románu
je Sači, konkubína posledního šóguna. Sači
vyrůstala v rodině prostého majitele hostince, samuraje. Věděla, že je adoptovaná a že
její rodiče pocházejí z urozeného prostředí.
Její cesta do šógunova paláce s tím však neměla nic společného: Když okolo hostince
projížděla se svým doprovedem manželka
velkého šóguna, princezna Kazu, vybrala si
Sači za dvorní dámu. Ačkoli Sači sdílela s šógunem lože pouze jednou, stala se tím prakticky nedotknutelnou. Brzy poté se začala
měnit politická situace – vypukla občanská
válka, u ostrovů přistáli cizinci. Šógun byl
zabit a jeho dvůr rozpuštěn. Ženy z jeho paláce musely odejít. Sači se se svou přítelkyní vydala na dalekou cestu, na níž potkala
Šinzaemona, muže, který ji okouzlil. Strhující
milostný příběh je rámován posledními událostmi šógunského období, ukazuje odvahu
samurajů, svébytnou hrdost Japonců i jejich
zvláštní životní styl, s nímž se museli, ať chtěli či nikoli, rozloučit.

Uloupené umění
Josef Glückselig
Největší loupeže v galeriích a muzeiích. Vše
na území České republiky od 2. světové války
až do současnosti. Kdo, kdy a proč se pokusil
ukrást cenné obrazy či jiné umělecké předměty? Komu se to nakonec povedlo a kdo
byl dopaden? O jaké poklady jsme přišli za
2. sv. války? Co se ztratilo z Národní galerie?
Jaké umělecké předměty zmizely z českých
a moravských zámků a kostelů? Jak fungují
lupičské bandy?

Trůn slunečního boha
Patricia L. O’Neill
Hatšepsut nastupuje na egyptský trůn
a musí všechny přesvědčit, že i žena dokáže
spravovat zemi a vládnout jí. Přes intriky nepřátel, sabotáže na stavbě paláce a vzpouru
v jižních oblastech se jí to podaří. Jen lásku
k neurozenému Senenmutovi musí Hatšepsut tajit. A právě ta může být příčinou jejího
pádu.
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RUBRIKA

Žijí mezi námi
Řeka času
Tentokrát jsme pro vás připravili rozhovor s další zajímavou
obyvatelkou našeho Domova paní Jiřinou Adamcovou [90].
Drobná, pečlivě upravená paní mě uvítala v odpočinkovém
koutu oddělení B2. Její podání ruky bylo opravdu pevné. Za to
levé koleno a hlavně rameno ji moc zlobí. Ale to při rozhovoru
přeci nevadí. Tak tedy do toho.
Velký, ba rozhodující význam má pro každého
malého človíčka, do jaké přijde rodiny.
To je základní, co ho hned od začátku formuje, a já
měla úžasné štěstí. Otec učil na jednotřídce v malé
obci Rudlice na Znojemsku. Narodila jsem se tedy
ve škole. S námi žila i stařenka. Pohodový domov.
Otec byl i laickým kazatelem evangelické církve.
Byl v obci i místním knihovníkem. I doma jsme měli
velkou knihovnu a při petrolejce nám otec předčítal
Andersena, Němcové Babičku. Pro mě bylo důležité, že právě tehdy mi dal do ruky tužku a papír a já
začala kreslit. Fantazii jsem měla velikou. Nečmárala
jsem sem tam po papíře, jak to malé děti dělávají,
ale začala jsem „ilustrovat“ pohádky Boženy Němcové. Otec mě v kreslení podporoval. Ještě jako
předškolačka jsem mohla každý den chodit do té
naší jediné třídy. Kvůli mně přijal místo ředitele základní školy v Kyjově. A tam jsem taky v roce 1934
měla svou první veřejnou výstavu! V Kyjově jsem
pak absolvovala známé Klvaňovo reálné gymnázium. V tomto městě byl tehdy bohatý kulturní život.
Třeba na gymnáziu jsme měli „jazzband“, který vedl
student Dalibor Brázda, pozdější známý hudební
skladatel populární hudby. (Pozn. red. k hlubokému vztahu naší jubilantky [90] k městu Kyjovu: nejen zde měla řadu výstav, ale je „čestnou občankou
města Kyjova“.)
Pak jste byla přijata na pražskou Akademii výtvarných umění.
To byl velká zlom. Absolvovala jsem po šesti letech
(prof. Vladimír Pukl). Milovala jsem Slovácko, chtěla
jsem se tam vrátit, ale prostě bych se tam neuživila.
A taky na Akademii jsem se sblížila se spolužákem
a vzali jsme se. Ale manžel brzy zemřel. Po čase jsem
se znovu vdala.
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Vraťme se k Vaší opravdu rozsáhlé tvorbě, nejen co do rozmanitosti, ale i do velikosti Vašich
děl. Tady ve Vašem přehledu nacházím řadu děl
opravdu rozměrných – např. 70 × 200 cm!
Ano, kde o grafiku nejrůznějšího typu. Vždy jsem
byla na volné noze. Jenom po absolutoriu jsem
jeden a půl roku pracovala jako grafička známého
týdeníku Květy. Pak jsem ilustrovala pro státní pedagogické učebnice pro školy.
Takže vlastně každý občan ČR okolo čtyřicítky
se určitě setkal s Vašimi nesčetnými ilustracemi ve svých čítankách na základce. Vraťme se
však k Vaší další tvorbě, a to k jejich výstavám.
Jen tady ve Vašem přehledu od roku 1956 do
roku 2016 jsem jich napočítala opravdu hodně – 49 samostatných, ale i skupinových tady
doma i v zahraničí. Třeba několikrát na Slovensku, v Polsku (Osvětim), dále v Německu, Švýcarsku, Itálii, Bulharsku, několikrát v USA (Arizona)
a v roce 1993 v kanadském Montrealu. K zatím
posledním patří výstava kreseb k poezii Jana
Skácela (2016) v naší Poslanecké sněmovně. Ale
vystavovala jste i tady nedaleko – v Chodovské
tvrzi v evangelickém kostele Jana Želivského.
Postava husitského kazatele je Vám blízká.
Máte plnou pravdu. Je to postava v naší historii neprávem opomíjená. A přitom to byl úžasný kazatel! Kvůli němu jsem se hlouběji začetla i do Bible
a svých postřehů nad ní jsem pak využila v pracích,
jako jsou třeba „Žalmy“, „Život černocha a bělocha“.
Svatá matka Tereza a její ohromný, i když zatím nedoceněný vliv na lidstvo. Ale i třeba hebrejské písmo mě úžasně inspiruje. Mám několik cyklů na toto
téma.

RUBRIKA
Že Vás přerušuji: já tady ve Vašich knihách
s reprodukcemi části Vaší tvorby vidím, že ani
v tragických námětech, jako je třeba terezínská „Cesta času“ nebo v obřadní síni v Lidicích
či Osvětimi, není zcela tragično, ale vždy z nich
vysvítá trocha naděje, kterou by měl mít každý
člověk. Bez naděje v lepší časy nikdo neobstojí.
Teď však zpět k Vaší tvorbě, a to monumentální.
Už na Akademii mě lákala právě monumentální
tvorba. Prostě technika velkých děl. Je to snad tak
trochu syndrom velkého a malého. Vždyť i v lidských vztazích se přitahují malí a velcí. Prostě tu monumentální techniku jsem se učila za pochodu.
A pochodovala jste opravdu rázně. Jako je třeba
vodárna v Trenčíně (kamenná mozaika), skleněné mozaiky třeba v nemocnici na Homolce nebo
skleněná mozaika „Pohyb“ na strahovském stadionu (300 × 480 cm) a mnoho dalších. Kolem
jednoho takového Vašeho impozantního díla
chodí denně tisíce Pražanů. Je to výzdoba stanice metra Želivského kamennou mozaikou.
Metro. To byla soutěž a byl vybrán můj návrh. Musela jsem se při jeho realizaci moc učit (např. vliv
ovzduší ve stanici na tu mozaiku). Tak velká zakázka,
velký prostor a mnou obdivovaný Želivský – myslím, že to nedopadlo nějak zle.

Kamenná mozaika na metru Želivského

Určitě ne. Pojďme ale kousek dál, i když bychom
na toto téma mohly spolu hovořit ještě dlouho,
ale stránku Chodováčku nelze natáhnout. Řadu
výstav jste měla i v zahraničí, musela jste tedy
i hodně cestovat.
Navandrovala jsem se opravdu hodně. O tom bychom mohly spolu hovořit, ale mně byla a je nejmilejší Francie a její úžasná gotika.
Na závěr prosím, pošlete vzkaz čtenářům Chodováčku a všem, kteří v našem Domově žijí i pracují.
Důležité je, aby každý z nás měl svou vlastní hnací sílu,
proč pokračovat, i když to není někdy zrovna jednoduché či milé. Jen neupadnout do nečinností, do nicnedělání! Musíme myslet na to dobré, co nás v životě
potkalo, ale i na to, co nás třeba ještě potěší. Každý den
může být dnem dobrým.
Děkuji paní Jiřině Adamcové za její slova, ale i za
to, že z jejích děl vyzařuje síla ducha – i z těch,
jako jsou terezínská „Řeka času“ či „Žalmy“. Připomínejme si, že Život je jen náhoda, jednou jsi
dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt
je jako moře...
PS: Ukázky tvorby paní Adamcové také můžete spatřit na stálé výstavě v evangelickém kostele
tady u nás nedaleko Chodovské tvrze. Na faře vám
s ochotou kostel otevřou.

Jarmila Houšková
redaktorka osvětových časopisů

Z cyklu Pocta katedrále, 70 × 200 cm
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

DOBROVOLNÍKOVY POZNÁMKY Z LONDÝNA I. část
Daniel Wagner
Poslední dny v Čechách, a záměrně nepíšu jen v Praze, neb jsem cestoval sem a tam křížem krážem, byly
intenzivní, prosluněné, plné myšlenek a takového
toho štěstí, že se máte kam vracet a ke komu vracet,
že vás někde mají rádi, tu tam a tu támhle a že máte
od čeho se na chvíli vzdalovat a co na chvíli opustit. Není to ten pocit, kdy odjíždíte, protože za vámi
hoří země, mraky i obloha a nic nefunguje. Právě
naopak, funguje vše natolik dobře, že si sbalíte pár
švestek a řeknete si, tady to funguje přenáramně!
Tady se mám tak fajn, že bych měl vyrazit zas o dům
dál! Poslední dny a týdny tedy byly vřelé, hektické
a intenzivní, kdy ještě tohle a ještě tamto, a ještě
zde vidět persónu, zde obejmout se na rozloučenou
a zde dotáhnout šroub.
Noc před odjezdem jsem byl zrovna v divadle Archa, v práci bylo vedro a bouřilo se a do toho Japonský tanečník se sedmi dívkami předváděl svá kouzla
a vše bylo vzpurné, tísnivé, ale mrkalo nadějí. Pak
jsme se s kamarádem, co je Tramvajfírou, byť nikdy
nepracoval jako tramvaják, zavřeli do nahrávací kabiny a potili se a nahrávali a nahrávali a potili se, jak
tam bylo těsnění a my dejchali jak koně, abychom
z těch našich plic a bránic vysupěli ty správné pocity a emoce, aby má audiokniha měla správný tah
a zvuk. Bylo to pět hodin nepřetržitého halekání,
zvukování a supění, kdy člověk v každém malíčku
cítí nějaký tón povídky, říká si, jak by to měl podat
a jak to podává, kde ubrat, kde přidat. Ale pak hlavně nemyslet, nemyslet, nemyslet a jen číst a jet a jet.
Cítit, jak slova dopadají a už ani necítit, být v jednom tempu a zapomenout na nahrávání a na sebe
a na svět a jen být v nahrávce a příběhu.
Na člověka dáchlo trochu toho profesionalismu, kdy
má pocit, že je v krátkou chvíli na správném místě
s těmi správnými zkušenostmi, a byť ví, že křuše
v porcelánu, stále ví jak a kde a proč. Ten pocit, kdy
víte, co děláte, a byť víte, že by to šlo líp, je to stále dobré. Dřít a přitom cítit ten vlahý pocit jakéhosi až intelektuálního zadostiučinění. Jakýsi zvláštní
rytmus upřímné a zvídavé tvorby. Pracovat na něčem a mít pocit smyslu a mít propocené gatě a čelo
a unavený hlas a znovu a znovu nahrávat a vrhat se
do procesu. Bylo půl páté ráno a já měl posledních
pět minut na poslední nahrávku. Teď, nebo nikdy.
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Nervy jak struna a zároveň neuvěřitelně uvolněný,
až v meditaci, unavený, ale zároveň živý, v proudu slov – čekali až šumění vln přehluší myšlenky...
zmáčkl jsem knoflík, hotovo.
Pak zmatené balení, sprcha, pobíhání po divadle
v jednom sledu, jen strojově úkon za úkonem za
běhu volám taxikáři: „Ještě pět minut, prosím, omlouvám se, klidně si tam hoďte čekačku.“
Když jsem nasedl hned jsme zanotovali při nakládání kufrů, tohle bude fajn tónina. Čechral mě ranní vzduch svěží bouří. Obloha krásněla sluncem,
vzdušná pátá ranní jak blahodárná rosa pro zteřelou mysl po všem tom záběru a fofru a o to blahodárnější small talk s řidičem. Taxikáři jsou pokladnicí
příběhů, realit, životů, které vždy můžete otevřít,
jsou pokladem, na který se až příliš zapomíná. Svět
se náhle přeladí, je to jako číst knihu, a spíš ne, je to
jako... jako navštívit cizí dům a otevřít ledničku, anebo koukat na fotografie, anebo prostě jen koukat na
zařízení bytu a říkat si – to je zajímavé, jak tu žijí a jak
tu jsou a kým jsou. A i když s taxikářem třeba celou
cestu promlčíte, říkáte si, to je zajímavé, jak tu teď
žijeme, jak jsme a kým jsme. Možná tedy ještě přesněji jde o jakýsi výměnný pobyt do bytu někoho nového, a pak pohled do toho vašeho obohacenými
kukadly, která viděla byt nový a byt jiný a byty jinaké. Tuhle bych mohl vymalovat a sem se mi zanesl
prach! Taxikáři jsou metaforou vztahů vlastně zcela
dokonalou, přijedou, odjedou a vy jste o něco dál,
o něco blíž domovu, cíli, smyslu nebo čemu vlastně
chcete. Když jsem vystupoval, vmáčkl jsem mu do
ruky stokorunu navíc a cítil vděk a radost, že jí vlastně ani nemohl porozumět a já ji vyjádřit.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
A pak už jen pozorovat slunce sedě na zemi po
odbavení a nechat si jej dopadat skrz letištní prosklení na tvář. V dáli runwaye, křídla a tubusy, co plivají lidičky sem a tam, dovnitř a ven. Nalodil jsem se,
usedl a hlava mi padala spánkem a malátností, let se
tak stal malým surreálným snem, kde člověk chytá
jen záblesky a najednou stojí rozespale na Stanstedu a kufříkuje si to s proudy lidí. Pasové uličky při
čekání na tomhle letišti jsou vždy sranda, nebo jakékoli fronty, které se táhnou do hada. Vždy byste měli
potkávat ty stejné lidi, když je had souměrný a táhne se cik cak, ale vždy objevíte nové, anebo na těch
starých nové tkaničky a tričko a batoh a téhle náušnice jsem si safraporte ještě nevšiml a tady to mi
taky uniklo – mým přesvědčením je, že ve frontách
se člověk nikdy nemůže nudit, neb na lidech a věcech je stále co objevovat i po stopadesáté osmé.
Do té objevitelské kuráže mi hrálo Tuxedo Junction
od Glenna Millera a já se při tom hadím pochodování vlnil, až si toho všimla jedna finská babička, a pak
jsme po sobě celé to cik cak hemžení házeli úsměvy.
Pak jen zahalasit „Morning! – From Prague! – Good!“
a pak vlakem, trubkou a doubledeckerem až zpátky
do Camberwellu.
Když jsem se vylodil na místě, zaplul jsem s kufřidly
okamžitě do libanonské restaurace, ve které jsem
byl minulý rok pečený vařený, a objednal si sambusak a citronádu. Restaurace byla prázdná, žužlal
jsem citronádu a jedl sambusak s česnekovou omáčkou. Každé sousto a jeho chuť jsem znal nazpaměť.
Culil jsem se a koukal z okna na projíždějící auta.
„Brzy nashle!“ Pak alejí, Grace’s Road 69. „Jako kdyby
si snad ani neodjel,“ a já měl vskutku taky ten pocit.
Uviděl jsem onu prosluněnou kuchyni a promítly se
mi všechny vzpomínky. Uvědomil jsem si, že vlastně
říkat, že jedu za novým, je trochu naivní myšlenkou.
Je vskutku zvláštní, pokud místa, do kterých se rádi
vracíte a které je nutno i občas z toho samého důvodu opustit, jsou dvě. A je zvláštní, že čím dál tím
víc chodím a koukám, tím více si uvědomuji, že jsou
všude, kam šlápnu.

NAD PÍSMEM Z EVANGELIA:
SPRAVEDLIVÝ Z VÍRY BUDE ŽIV
(Ř 1, 17)
Čteme-li důkladně epištolu Římanům, pak
poznáváme, že apoštol Pavel nejprve mluví
o lidském hříchu a Božím soudu. Co znamená
ospravedlnění? Co tímto výrazem Pavel míní?
My rozumíme většinou slovu ospravedlnění
tak, že člověk ospravedlňuje především sám
sebe. Říká: „Musím se ospravedlnit?“ Vysvětlujeme, proč jsme udělali to či ono, či naopak,
proč jsme to neudělali. Svalujeme vinu na
nepříznivé okolnosti, momentální stav nebo
přímo na druhé. My lidé děláme vše proto, abychom nemuseli přiznat vlastní chybu
a nedostatek. Dokážeme si mnohé prominout, odpustit, omluvit. Snažíme se ospravedlnit nejen před lidmi, ale i před Bohem. Ale
zde je veškeré ospravedlňování bezcenné.
Před Bohem se nikdo ospravedlňovat nemůže. Naše lidská domnělá spravedlnost před
ním je jen klam. Naše sebelépe připravovaná
sebeobhajoba před Bohem neobstojí. Před
Bohem Otcem obstojí jen spravedlnost Ježíše Krista. Kristus vstupuje mezi Boha Otce
a lidstvo. Bůh už nás pak nevidí, ale vidí Krista,
který se před nás staví. Kristus přijímá na sebe
náš úděl hříšníka a naopak nám dává svou
spravedlnost. Bůh se již na nás dívá skrze Ježíše. Před Bohem obstojíme jen vírou v Krista. Jak apoštol Pavel říká: „Bůh ospravedlňuje
toho, kdo žije z víry v Ježíše.“ Jen víra zachraňuje člověka. Vírou si přivlastňujeme to, co pro
nás Bůh v Kristu udělal. To poznání nás vede
k vnitřní svobodě a radosti, ale v žádném
případě to není důvod k pasivitě či mravní
lhostejnosti. Ano, zachraňuje víra, ale taková
víra, která se projevuje také láskou. (Ga 5, 6)
Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š

VÝZVA PRO VÁS

Do dalšího čísla Chodováčku chystáme článek o smyslu
života. Pokud byste chtěli zveřejnit svou odpověď na
otázku „Co je smyslem života?“ obraťte se prosím na mě,
Kláru Vohrnovou (aktivizační odd.) nebo na redaktorku
Jarmilu Houškovou (odd. A3). Děkujeme, že tvoříte Chodováček s námi! :-)
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FOTOGALERIE

SRDCE NA DLANI 2017
Dne 28. 6. 2017 se u nás konal již 10. ročník ankety Srdce na dlani, kdy mohli klienti hlasovat
pro svého nejoblíbenějšího pracovníka. Akce začala za slunečného počasí v atriové zahradě, kde byli výherci obdarováni. Bohužel počasí nám nepřálo, a tak se pokračování přesunulo do divadelní sálu. Tam už na nás čekala odměna v podobě vystoupení Martina Maxi.
Ocenění pracovníci:
• Hana Weigelová, DiS.
• Pavel Kosík
• Ivana Kulová
• Ivana Hrnčířová
• Renata Kirilová
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FOTOGALERIE

TUZEMSKÝ UM
Dalším z velkých úspěchů našich klientů je 1. místo na soutěži Tuzemský um v Domově pro
seniory Háje. Turnaj se konal za slunečného počasí dne 14. 6. 2017. Soutěžící se mohli pod
vedením trenérky Pavly Heverochové předvést v disciplínách jako je např. Hod koulí, Myslivna, Pistole, Robin Hood, Bolla nebo Ruské kuželky.
Gratulujeme!
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FOTOGALERIE

VÝLET DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY
1. června jsme vyrazili na výlet do dendrologické zahrady v Průhonicích. Počasí vyšlo perfektně, a tak jsme si mohli krásy rozkvetlé zahrady pořádně vychutnat. Cestou jsme se stavili
na zmrzlinu a kafe v místní kavárně. Klienti byli výletem naprosto nadšení!
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FOTOGALERIE

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU HAFOTET
21. 6. 2017 pro naše klienty vystoupil ženský pěvecký sbor Hafotet pod vedením
Dany Škardové.

ORIENTÁLNÍ TANCE
V neděli 11. 6. zpestřily klientům a rodinným příslušníkům „návštěvní den“ tanečnice z tanečního studia Dalila. K vidění byla rozmanitá taneční tvorba v orientálním stylu.
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FOTOGALERIE

KORESPONDENCE VOSKOVCE A WERICHA
V pátek 9. 6. 2017 proběhlo v kinosále speciální vydání Literárního klubu, které se zaměřilo
na Korespondenci Voskovce a Wericha. Korespondence byla uvedena formou divadelní hry
a protkána známými písňovými texty onoho ikonického dua, jako – „Život je jen náhoda“,
„Nikdy nic nikdo nemá“ či „David a Goliáš“. Místního dobrovolníka Daniela Wagnera doplnil
jeho herecký kolega Jáchym Sůra a na klavír je doprovázela Tanita Yanková. Sám Daniel
k vystoupení řekl toto: „Musím vám říci, že když bylo po všem, tak jsem si řádně oddychnul.
Písničky jsem si opakoval dva týdny a byl z toho řádně nervózní! Scénář jsme dali dohromady
z knih ve středu, přeci jen bylo potřeba Korespondenci alespoň trochu prostudovat. Výslednou
podobu jsme pak secvičovali pár hodin před samotným vystoupením, takže to bylo věru horkou
jehlou spíchnuté. Dopadlo to ale nakonec tak, že se na to dalo koukat i se z toho potěšit, nicméně nějaký herec, to řemeslník by nám asi trochu dal za uši,“ smál se. „Nicméně celý proces jsme
si s mým kamarádem a kolegou Jáchymem neuvěřitelně užili a v jednom kuse jsme se chechtali.
Texty i písně Voskovce a Wericha jsou zkrátka náramné a už jen číst a vracet se k nim je věru
meducína plná humoru a moudrosti. Doufáme proto, že když jsme si užili proces my, užili si
obyvatelé Domova následný výsledek. Rozhodně to pro mě bylo příjemné zakončení této roční
sezóny literárního klubu. Všechny nechávám pozdravovat!“

17

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 4. 7. 2017
Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Marie Krsková, Helena Hudečková,
MUDr. Josef Kulvait, Ing. Jiří Beneš, Jan Hnízdil.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Pulpitová a Holá oznámily, že se klientům nelíbí zrekonstruované prostory čítárny v přízemí, dále
paní Holá upozornila, že do nových knihoven na oddělení B1 + B3 nemá knihy;
• MUDr. Kulvait požádal o spolupráci, potřebuje přesunout krabice, které má umístěny na WC do skladu;
• pan Rozkošný opět vyjádřil nespokojenost se změnou medikace, která mu a jeho manželce byla provedena, dále řekl, že má problém s objednáním k praktickému lékaři;
Vyjádření paní ředitelky:
Prostory čítárny v přízemí u vchodu společně s koutky na úseku B byly upraveny v rámci dobrovolnického
dne firmy L’Oreal, který proběhl dne 23. 6. 2017. Záměrem bylo prostory zútulnit a navodit domácí prostředí a na halách úseku B vytvořit možnost posezení v soukromí. Vedení Domova si je vědomo, že každá
změna nemusí přinášet jen pozitivní ohlasy, ale i vnitřní vybavení je potřeba obnovovat a my se snažíme
to dělat tak, abychom vyhověli potřebám Vás seniorů. V některých momentech si, dle mého názoru, ale
můžeme dovolit „popustit uzdu“ a zvolit něco netradičního, moderního... Jen to nás posouvá ve vývoji
a v podstatě i celou společnost – chuť něco měnit, dělat jinak, najít inovace. Věřím, že postupem času mi
dáte za pravdu. Tyto dny již vnímám, že čítárna je navštěvovaná a využívá se celý den.
Po domluvě s Ing. Slávkou Slivoňovou budou vybrány knihy do knihoven na úsek B. Není třeba knihovny
zcela zaplnit okamžitě. Průběžně během roku získáváme knihy od různých společností a osob darem.
Mudr. Kulvaitovi samozřejmě s přesunem pomohou pracovníci údržby, je třeba o to personál požádat (tj.
zapsat do knihy).
Problém pana Rozkošného byl řešen již na minulém Výboru obyvatel. Změny medikace je potřeba vždy
řešit s lékařem, který léky předepsal – v tomto případě geriatr nebo psychiatr. Objednávání k lékaři se děje
ve spolupráci zdravotních sester příslušného oddělení.
Další informace:
21. 4. 2017 proběhla v Domově re-certifikace Značky kvality. DS Chodov obhájil maximální ohodnocení
5 hvězd.
Dne 10. 7. 2017 započala rekonstrukce zbývajících koupelen na úseku B a dne 19. 7. 2017 rekonstrukce WC
na hale. Po dobu rekonstrukce WC na hale bude knihovna uzavřena. Nejbližší WC pro veřejnost je směrem
z haly k administrativě, na chodbě mezi zasedací místností a malým výtahem na úsek B.
Dále upozorňujeme klienty na změnu. Prodej veškerého zboží od prodejců zvenku bude probíhat z důvodu provedené rekonstrukce čítárny od nynější doby vždy na hale (více volného prostoru).
Bylo zakoupeno 50 nových polohovacích postelí, které budou rozmístěny podle potřeby klientům.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Rozloučili jsme se v měsíci červnu:
Věra Friedlová
Marie Kovářová
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ZPÍVANÉ PODĚKOVÁNÍ
(Hanka Weigelová)

Moji milí,
známe se víc než chvíi,
vztah mezi námi sílí,
když vaše ústa úsměv vytváří,
moje srdce lásku zazáří,
a skutky moje dále popohání.
Velice mě těší,
že mohu být života vašeho součástí,
když cítím nebo slyším, že jste spokojení,
když naleznete své uplatnění,
které všechny smutky zahání,
a nepříjemným letargiím zabráním.
Radost mi přináší,
když mohu pomoci plnit vám vaše
přání,
když moje činnost vaše starosti zahání,
když potěší vás společné zpívání,
když zažívám s vámi radování,
připravené i znenadání.

Píseň zazněla na vyhlášení ankety
Srdce na dlani a Hanka Weigelová ji
věnovala všem klientům DS Chodov.

„Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání
překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí
uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.“
Moliére
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