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Zámecké listy

Ája Vrzáňová
Legendární krasobruslařská hvězda 50. let Ája Vrzáňová (16. května 1931)
pochází z pražských Vinohrad. Otec hudebník (cellista) jí fandil, obětavá
maminka malou Áju v lásce k zimním sportům maximálně podporovala a na
ranní tréninky ji do Štvanice vozila. Už trenér Glocar rozpoznal mimořádný
talent a cílevědomou houževnatost, které překonaly "handicap" její vyšší
postavy pro krasobruslařku tak nevyhovující a dovedl ji k prvnímu úspěchu vítězství v mistrovství České republiky v r. 1947.
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Následoval další titul a v r. 1949 triumf z největších - vítězství na MS v Paříži.
Mladičká Češka jako první na světě předvedla ohromenému publiku i porotě
dvojitého lutze. Bohužel nad její další sportovní kariérou se již začínala stahovat
mračna - tehdejší komunistický režim jí "zařídil" zkušební trenérskou stáž v
Sovětském svazu, ale Ája chtěla především soutěžit a vyhrávat.
A tak o rok později, kdy si zopakovala vítězství na MS, tentokrát v Londýně,
požádala (s požehnáním rodičů) o politický azyl a domů se již nevrátila. Její
maminka se za přispění přátel a velikého štěstí dostala za svou dcerou, později
obě odletěly do USA, otec však tuto "troufalost" odpracoval v uranových dolech.
Za "velkou louží" se naše skvělá krasobruslařka stala díky svému neobyčejně
dobrodružnému osudu velmi slavná, zájem o její umění projevily prestižní lední
revue - ICE FOLLIES, poté se stala na neuvěřitelných 13 let přední hvězdou ICE
CAPADES.

A. Vrzáňová byla nejen úspěšnou sportovkyní, ale také velmi krásnou dívkou
(mimochodem neskutečně šarmantní dámou je i ve svých 79 letech, které by jí
rozhodně nikdo nehádal) a tak při setkání s Čechoameričanem Pavlem
Steindlerem, majitelem newyorské restaurace to byla láska na první pohled. S
osudovým mužem svého života prožili spoustu let pohádkového manželství,
které přetrhla až nemilosrdná smrt.
Po ukončení sportovní kariéry v červnu 1967 se z krasobruslení vrhla na
podnikání a vzhledem ke svému kulinářskému umění se stala provozovatelkou
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proslulého podniku THE DUCK POINT v New Yorku. V její proslulé "Kačárně" se
scházeli samí slavní Češi jako Martina Navrátilová, Miloš Forman nebo Ivan
Passer. V r. 1990 se po mnoha letech vrátila do Prahy, kde ji vítaly davy lidí. Se
svou celoživotní kamarádkou Svatavou Chalupskou sepsaly knihu vzpomínek
DRUHÁ KARIÉRA, r. 2004 byla prezidentem ČR vyznamenaná medailí Za zásluhy
1. stupně, v r. 2009 byla v Los Angeles jako první česká krasobruslařka uvedena
do Síně slávy.
I když v socialistickém Československu byla po dlouhé roky osobou nežádoucí,
lidé na ni nezapomněli, stejně tak Ája Vrzáňová celých 40 let v zahraničí
zdůrazňovala svůj český původ. V současnosti se často a ráda do Prahy vrací, v
Americe se angažuje v organizaci MENE TEKEL, bojující proti násilí a perzekuci
lidí a od r. 1949 nosí stále na krku zlatý přívěšek, znázorňující její roznožku,
který dostala od maminky...

Plánované akce na měsíc červen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně terapeutických
dílen
Výlet do Kladna spojen s nákupy
Výlet do Slaného spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou „Medvědária“
Výlet do Prahy spojen s návštěvou Domova v Sulické – „VÍTÁNÍ LÉTA“
Výlet do Liberce, zprostředkování kontaktu s rodinou, ostatní zamíří na
Ještěd
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Rekreační pobyt – „Skokovy“
Smečenská Lyra, reprezentace klientů z DPL Smečno
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy
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ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb.
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Pravidelné cvičení
Smečenská Lyra
14. ročník sportovních her v Domově pro seniory Kladno Kloze
XVIII. Ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení
Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet vlakem do Kralup nad Vltavou
Výlet do Panenského Týnce
Letecký zájezd do Bulharska
Výstava historických vozidel
Slánský Tuplák
Kladenské dvorky
Výlet do muzea lokomotiv Zlonice
Slánské divadlo – Tři přání pro Andulku
Smečenská Lyra
Vycházky do přírody
Špekáčkování ve Smečně
Návštěva restaurace, cukrárny
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb.
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Květnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Prahy – 16. 5. 2017
Dnešní výlet do Prahy byl nasměrován na „Letiště Václava Havla.“ Tento výlet
byl pojat jako zkušební, neboť v září 2017 zúčastněné osoby tohoto výletu se
vypraví na rekreační pobyt do Bulharska. Aby mohli snáz využít leteckou
dopravu, vypravili se na letiště, aby se lépe zorientovali v odbavovací hale.
Zkrátka, aby proběhl nácvik před samotným odletem. Během návštěvy letiště
proběhla prohlídka celého areálu, závěrem měli všichni možnost sledovat odlety
a přílety letadel. Tento den byl zakončen obědem. Všichni se těší na následující
rekreaci!
za poskytovanou službu DOZP
Květnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Měsíc květen 2017
Společně jsme chtěli navštívit Slánské divadlo, pohádku: „Tři přání pro
Andulku“, to se však vzhledem k onemocnění herce nekonalo, měli jsme však
naplánovanou restauraci, tak jako kompenzaci si děvčata objednala ovocný
pohárek se zmrzlinou, nikdo nebyl zklamán. Nákupy oblečení a bot na Kladně
spojené s obědem v restauraci a návštěvou V Zahradách, kde jsme si poslechli
pěknou muziku a zhlédli divadelní představení. Byl to velice krásně prožitý den,
domů jsme se vrátili až navečer. Sl. B. Plecitá a sl. A. Šlesingrová se zúčastnila
sportovních her v Nové Živohošti, děvčata si dovezla spoustu nových zážitků a
také zasloužené medaile. Výstava v MŠ u Divadla, kde klientky měli svou
samostatnou kategorii, to bylo velice úspěšné, příští rok se opět zúčastníme.
Pravidelné kroužky zpěvu a vyšívání.
Za CHB č. 3. zaznamenala: Krejčíková
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Prohlídka letiště Václava Havla
V letošním roce se opět vypraví klienti na letecký zájezd do Bulharska. Většina
poletí poprvé a tak jsme stejně, jako
loni připravili výlet na letiště. Do
Prahy
jsme
odjeli
linkovým
autobusem ze Slaného do Kladna a
odtud přímo na letiště. Prohlídka
začala na Terminále 1 v odletové
hale. Klienti se seznámili s postupem
na odbavovací přepážce, a jak
funguje
vstup
do
bezcelního
prostoru. Následoval přesun na Terminál 2, kde jsme se zastavili v příletové
hale, odkud se budeme vracet. Na Terminále 2 jsme si prohlédli výstavu Letiště
Ruzyně a z terasy sledovali odlety a přílety letadel. Blížil se čas oběda, tak jsme
se vypravili do prvního patra do restaurace. Výběr byl jednohlasný – kuřecí řízek
s bramborem a žloutkový věneček na závěr. Zbývající čas do odjezdu autobusu
jsme strávili povídáním o samotném letu a pozorováním letadel na ploše.
Všichni byli ohromeni letadlem společnosti Emirates, které je jedno z největších
dopravních letadel v Praze. Pokud měl někdo obavy z letecké dopravy, tak po
dnešním výletě jsou všichni natěšeni a počítají dny k odletu.
Sportovní hry – 23.5.- 26.5.2017
V letošním roce reprezentovaly z našeho bytu sl. Čambálová a Plecitá M. na
sportovkách v Tloskově. Světla vybojovala dvě medaile. Krásně opálené se ve
zdraví vrátily zpět.
Výlet do Kladna
10.5. jsme se vypravili na výlet do Kladna. Cílem byl nákup potřebného oblečení
na rekreaci. Dojeli jsme až na Václavák, kde byla možnost v třech obchodech
obstarat potřebný nákup. Nechyběl ani oběd v restauraci. Spokojeni s plnými
taškami jsme se vrátili v odpoledních hodinách domů.
Landová
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Květen v CHB1
Měsíc květen jsme prožili opravdu velmi pěkně. Podnikly jsme řadu výletů, byli
jsme dvakrát v kině, pletly jsme, vyšívaly, šily, tvořily korálky, oslavily svátek sl.
Jany.
První květnovou sobotu 6.5. jsme vyrazily na
Slánskou horu počasí nám přálo a nám se
vycházka moc líbila, hlavně závěr, kdy jsme si
za odměnu koupily poháry.

Hned v pondělí 8.5. nás čekalo kino, krásná pohádka Mini šéf opět se nám
pohádka moc líbila a těšíme se na další, na kterou máme již zakoupené lístky.
14.5. byla ve Slaném výstava drobného zvířectva a my jsme si ji krásně užily.
18.5. jsme šly na další pohádku, tentokrát to byla pro nás novinka Šmoulové –
zapomenutá vesnice byly promítány v 3D a tak jsme dostaly brýle a my zažily
nevšední zážitek z promítání – opravdu velmi pěkné.
19.5. jsme jely na Kladno ke svým kamarádům do ZAHRADY, kde se konal „DEN
PRO ZAHRADU“ poslechly jsme si muziku, koupily něco na zub a popovídaly si
s kamarádkami.
20.5. jsme doma udělaly oslavu pro slečnu Janu a oslavily s ní její svátek.
21.5. jsme se vydaly do Prahy do Vrtbovských zahrad, ty nás přímo učarovaly
bylo to, zde jako v pohádce.
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A na závěr měsíce jsme spojily příjemné s užitečným, jely jsme sl. Olině pro nové
naslouchadlo a cestou jsme si zajely do Letňan na výstavu Lega to, bylo něco
úžasného - např. Karlštejn, Červená Lhota, hrad Bouzov, nebo nádraží, lunapark,
kde se vše točí, hýbe prostě pohádka, ani se nám odtud nechtělo a nakonec
abychom byly spokojené po všech stránkách, jsme výlet zakončily na Pankráci v
Arkádách, zde jsme dobře poobědvaly, koupily nezbytné maličkosti a vydaly se
domů.

Klientky z CHB1.
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Květnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“

Sportovní hry seniorů
Ve středu 31. května 2017
se na Stadionu mládeže v
pražských
Dejvicích
uskutečnil pátý ročník
akce
„Sportovní
hry
seniorů České republiky
2017“. Určeny byly všem
aktivním lidem, vstup na
stadion byl po celý den
zdarma, soutěžně pak
seniorům od 60 let.
Soutěžili muži a ženy ve
třech věkových kategoriích
a proběhla soutěž družstev
bez rozdílu věku. Motem
celé této akce bylo heslo“
Věk je jen číslo“ a všichni
účastníci
toto
svým
elánem a optimismem
potvrzovali. Pořadatelem
akce byl spolek Buď Fit
Seniore z.s. spolu s dalšími
partnery, mezi které se
zařadilo, stejně jako v
loňském roce, i MVgenerální ředitelství HZS
ČR, které mělo na akci
svůj stánek
preventivně
výchovné činnosti. Na akci
dorazilo
okolo
400
seniorů, což je oproti loňskému roku velký nárůst.
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Výročí
Hana Buryanová – 94 let
Marie Křenková – 83 let
Věra Levá – 79 let
Helena Míšková – 82 let
Marta Novotná – 80 let
Ladislav Pikart – 74 let
Růžena Ružarovská – 91 let
Renata Vacková – 78 let
Lumír Zulák – 77 let
Václav Aulický – 41 let
Irena Brtková – 52 let
Zuzana Mrkvičková – 54 let
Ludmila Urbánková – 72 let
Helena Vovsová – 68 let
Jan Gabriš – 64 let
Marie Rabochová – 55 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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