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Hrdinu ze Sappora a idol žen zabil virus HIV
Idol československých žen, to byl Ondrej Nepela, slavný krasobruslař drobné
postavy, který brázdil světové ledové plochy v šedesátých a sedmdesátých
letech. A svou cestu lemoval medailemi. "Neoplýval talentem, ale tam, kam se
dostal, jej přivedla ohromná píle, cílevědomost a disciplína," říká trenérka
Hilda Múdra, kterou mnozí považovali za druhou Nepelovu matku. "Je
pravda, že u mě začal bruslit a u mě taky v roce 1973 skončil. Ale říkal mi
teto. "Narodil se 22. ledna roku 1951 v Bratislavě, do tajů krasobruslení začal
nahlížet v sedmi letech v tamním Slovanu a už ve třinácti debutova na
olympijských hrách 1964 v Innsbrucku O čtyři roky později v Grenoblu

obsadil osmé místo, ale pozdější výsledky z něj učinily nejúspěšnějšího
československého krasobruslaře. Kromě olympijského triumfu ze Sappora v
roce 1972 získal tři tituly mistra světa, pět zlatých medailí z mistrovství
Evropy a devět titulů mistra Československa.
Nepela mluví o zlaté medaili z her 1972
Jeho vzorem byl Karol Divín, dvojnásobný mistr Evropy a majitel stříbrné
medaile olympijských her ve Squaw Valley v roce 1960."Ondra byl skromný
a charakterní kluk, který často jen postával v koutku. Za největší štěstí
považoval, když na něj Karol Divín promluvil. To mu stačilo," vzpomíná další
slavná trenérka, devětaosmdesátiletá Míla Nováková, která ve stejné době
sklízela úspěchy s Nepelovou kamarádkou Hanou Maškovou. Soudruzi byli
proti. Od poloviny 60. let už byl Nepela Divínovým důstojným nástupcem. V
roce 1966 získal vropský bronz a úspěšná šňůra se začala odvíjet. Po
vítězství v Sapporu chtěl začít vydělávat v americké lední revui Holiday on
Ice. Jako každý úspěšný krasobruslař, ale stranické špičky v čele s Gustávem
Husákem a slovenským premiérem Colotkou mu to ještě nedovolily. "V roce
1973 totiž bylo mistrovství
světa v Bratislavě. Tam to
měl strašně těžké, protože
byla nová pravidla. Omezili
povinné cviky, v nichž byl
Ondrej silný, a to byl pro
něho velký hendikep. Ale
vyhrál a dveře na Západ se
otevřely,"
vysvětluje
Múdra Následující tři roky
jezdil Nepela ve zmíněné
lední revue a od roku 1976
působil jako trenér v
německém
Mannheimu.
Třináct let trvalo toto
angažmá, vychoval mimo
jiné mistryni Evropy z roku 1989 Claudii Leistnerovou. Poslední cesta do
Mannheimu. Už během jeho kariéry mnozí poznali, že je homosexuál. Stejně
jako John Curry (zemřel na AIDS v roce 1994) a Toller Cranston."Na
mistrovství světa vždycky sedávali spolu," vzpomněla trenérka Nováková.
Tatínek Ondreje Nepely pracoval jako řidič nákladního auta. Maminka,
vyučená krejčová, byla v domácnosti. Těžko však říct, co bylo příčinou, že si
slavný sportovec téměř denně telefonoval se svou někdejší trenérkou. "Taky
jsme se radili o jeho trenérské práci, dost na mě dal," líčí Múdra. "Až mi
jednou řekl, že mu není dobře." Trenérka přijela do Mannheimu za svým

svěřencem v neděli. "Ještě ve středu jsme za ním s jeho maminkou byly a
povídali jsme si, ale ve čtvrtek zemřel. Urnu s popelem jsme převezly do
Bratislavy, kde měl důstojný pohřeb. Ale hlavně - já ještě dlouho netušila, co
bylo příčinou smrti. Na německém parte stálo, že jde o rakovinu lymfatických
uzlin," říká Múdra. Ondrej Nepela starší se o příčině smrti svého syna
nedozvěděl, zemřel o šest týdnů dřív. Maminka Nepelová, Anna, přežila
slavného krasobruslaře o dva roky.

Plánované akce na měsíc prosinec
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst spojen s nákupy vánočních dárků
Výlet do Kladna spojen s návštěvou Divadla
Výlet do Prahy spojen s návštěvou vánočních trhů
Využití veřejně dostupných služeb – pedikúra
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Zaměstnání klientů v AP&P
Rekreační pobyt na Šumavě
Oslava svátků a narozenin
Vánoční besídka
Příprava na vánoční svátky, výroba vánočních dekorací, pečení
cukroví
Oslava Štědrého dne, Vánočních svátků, Silvestra
Vánoční setkání ve Václavech, příjemné setkání s kamarády
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
za kapesné ve Smečně

Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Prahy, Kladna, Slaného spojen s nákupy
Posezení při hudbě Na Skalkách
Návštěva divadla Slaný
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Mikulášská nadílka
Zavidov – vánoční setkání
Slavnost světla ve Slaném
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy, návštěva cukrárny či restaurace, využívání
veřejně dostupných služeb
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Mikulášská besídka
Vánoční besídka ZŠ Smečno
Smyčcové kvarteto
Vánoční besídka ZŠ Amálka
Vánoční besídka ZŠ Smečno - družina
Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 26. 11. 2017 někteří uživatelé z Domova pro osoby se zdravotním
postižením se vypravili kolem půl šesté na náměstí. Cílem této vycházky bylo
přivítání adventního času ve spojitosti s rozsvícením vánočního stromu.

Akce to byla vskutku vydařená, neboť kulturní program byl obohacen
návštěvou sv. Mikuláše a jeho družiny. I když bylo chladné počasí, všem
zúčastněným klientům se tato kulturní akce velice líbila, neboť se zaujetím
poslouchali vánoční písně.
DUO JAROSLAV
Dne 30. 11. 2017 náš domov navštívila známá dvojice „Duo Jaroslav.“
Opětovně mezi klienty vzbudili pozitivní ohlas nejen svými písněmi, ale také
vtipnými dodatky mezi jednotlivými melodiemi. Vzhledem k té skutečnosti,
že tato dvojice zvolila známé písně, většina klientů se zapojila do zpěvu. Tím
se navodila krásná atmosféra a všem se akce líbila. V závěru klienti reagovali
slovy: „Přijeďte ještě před vánočními svátky! Co k tomu více dodat?“
za poskytovanou službu DOZP

Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“

Listopad v CHB2 a v CHB4
Vzhledem k vyšší míře nemocenské personálu, se listopadové akce konaly
společně s oběma byty. Společně jsme absolvovali výlet do Kladna na vánoční
nákupy. Vybrali jsme si Centrál Kladno, kde se nejvíce nakupovalo v obchodě
Pepco .Oběd v restauraci byl součástí výletu a vždy se na něj všichni těší.
Předvánoční diskotéka
18. listopadu se konala na zámku ve Smečně dlouho očekávaná diskotéka s p.
Landou, která měla již předvánoční atmosféru. Zámecký sál byl zaplněn do
posledního místečka. Příjemné odpoledne začalo vystoupením klientů tvůrčí
dílny. Při zpěvu vánočních písní a koled se postupně zapojili všichni
účastníci. Poté se tančilo na známé melodie a nezapomnělo se ani na
opakování letních disko tanečků, do kterých se zapojí celý sál. Během
diskotéky nechybělo ani občerstvení , které si oddělení i byty sami připravily
a malinovku nám daroval pan Pilař. Všichni byli nadšeni i ze světelných
efektů, které patří k pořádné diskotéce. Všem se odpoledne moc líbilo a

nikomu se nechtělo končit. Klienti z Hřebče si vyprosili posunutí odjezdu o
hodinu. Pro velký úspěch společných diskoték, bychom rádi naplánovali co
nejdříve další, ale s možností větších prostor.

CHB Přelíc
Vánoce se blíží, proto jsme v měsíci listopadu začali nakupovat vánoční
dárky, nákupy jsme spojili s výletem na Kladno a obědem v restauraci.
Vytvářeli jsme podzimní výzdobu. Náš byt zdobí papíroví draci a dlabali jsme
dýně na oslavu Halloweenu. Protože se blíží doba adventu, pomalu jsme
začali tvořit vánoční výzdobu. Zúčastnili jsme se diskotéky ve Smečně, na
kterou jsme nazdobili jednohubky a upekli buchtu, velice jsme si to užili,
krásně nám hráli, tak jsme si i zatancovali. Navštívili jsme solnou jeskyni ve
Slaném, kde jsme při hudbě relaxovali. Advent se blíží, proto jsme se
zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu v Přelíci, tvořili jsme také různé
výrobky na vánoční prodejní výstavu. Měsíc listopad utekl jako voda a již se
těšíme na Vánoce!

Výročí
Holečková Věra – 91 let
Král Zdeněk – 60 let
Pražáková – 87 let
Převrátilová Marie – 88 let
Pulchartová Věra – 84 let
Šnajdrová Zdeňka – 84 let
Štětková Růžena – 90 let
Vašírovská Eva – 90 let
Klein Jiří – 66 let
Klenerová Eva – 65 let
Králová Anna – 73 let
Linhartová Věra – 45 let
Nesvorná Bohumila – 62 let
Nováková Věra – 43 let
Popelek Verner – 42 let
Straňáková Gabriela – 71 let
Svoboda Vladimír – 69 let
Šiftová Marie 58 let
Šimonová Jana – 54 let
Heřmánková Dagmar – 58 let
Hofmanová Jiřina – 66 let
Kovaříková Marie – 67 let

DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

