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Zámecké listy

Věra Čáslavská
Nejlepší československá gymnastka všech dob, fenomenální Věra
ČÁSLAVSKÁ se narodila 3. 5. 1942 v Praze v rodině živnostníka, majitele
obchodu s lahůdkami. Maminka byla v domácnosti a kromě Věry
vychovávala ještě starší Hanu a Evu. Už od dětství se všechny tři věnovaly
baletu, ovšem "posedlost gymnastikou" se u nejmladší Věry projevila teprve
v r. 1957, kdy potkala Evu Bosákovou (1931 - 1991), výraznou sportovkyni
a tzv. dámu kladiny. Právě ona v ní viděla ne svou rivalku, ale novou
nástupkyni. Talentovaná Věra vyhrála ještě téhož roku mistrovství
republiky dorostenek i juniorek, o rok později se stala mistryní Evropy na
kladině. Třebaže se gymnastice věnovala naplno, stihla i večerně
dostudovat ekonomku. Rok 1960 a olympiáda v Římě přinesly "střídání

stráží", kdy E. Bosáková skončila s aktivním sportem (a to už jí bylo 29 let) nastala Zlatá éra Věry Čáslavské! Po dlouhých osm let se naše "krásná
blondýna s drdolem" držela na samém vrcholu, porážela hlavně soupeřky z
tehdejšího SSSR- Larysu Latyninovou, Natašu Kučinskou, Ludmilu
Turiščevovou... Pod vedením své trenérky a zároveň přítelkyně Slávky
Matlochové vyhrávala jeden závod za druhým a v r. 1964 jí olympijské
Tokio leželo u nohou. A právě na těchto sportovních hrách se seznámila se
svým budoucím partnerem, běžcem Josefem Odložilem. Japonci tleskali
Věře při zisku 3 zlatých medailí - nejcennější ve víceboji, v přeskoku a na
kladině. Následovaly další úspěšné roky, další vítězná mistrovství světa i
Evropy, přišly Letní olympijské hry v Mexicu 1968. Věra Čáslavská
zakončila svou fenomenální kariéru naprostým triumfem, kdy si v
šestadvaceti letech vybojovala zlato ve víceboji, na bradlech, v prostných a
na přeskoku! Srdce Maxičanů si získala pochopitelně fantastickými
sportovními výkony, ale byla i vyhlášena Miss Olympiády a nejlepší
světovou sportovkyní roku! Mexičtí cabaleros nadbíhali naší blonďaté
bohyni, nicméně Metropolitní katedrála v jednom z největších světových
měst zažila sportovní svatbu a touto událostí naše "gold Vera" oficiálně
ukončila svou zářivou, dlouhých 11 let trvající gymnastickou
kariéru. Bohužel v tehdejším Československu právě probíhala okupace
spojeneckými vojsky a Věra Čáslavská - Odložilová na protest podepsala
2000 slov a své cenné medaile věnovala představitelům Pražského jara v
čele s Alexandrem Dubčekem. Rázem se z oslavované sportovní ikony stala
osobou nežádoucí pro tehdejší vládnoucí garnituru. V r. 1969 se mladým
manželům narodila dcera Radka, o 5 let později syn Martin (1974), ovšem
manželství přestalo fungovat a v r. 1987 se odcizení partneři rozvedli. Věra
mezitím dostudovala dálkově Fakultu tělesné výchovy a v polovině 70. let
trénovala nové sportovce, v létech 1979 - 81 se pracovně vrátila i s rodinou
do Mexica, J. Odložil (nyní armádní důstojník) popularitu své ženy neunesl.
Po rozvodu manželství si bývalý olympionik velmi rychle založil novou
rodinu, zúčastnil se i mise v Íráku, bohužel r. 1993 došlo na diskotéce
nejprve k roztržce a posléze i fyzické potyčce mezi ním a synem Martinem,
kdy J. Odložil po nešťastném úderu do hlavy a následném pádu upadl do
komatu a po několika dnech zemřel. Mediální štvavá kampaň, bulvární
články a ze všeho nejvíce synův pobyt za mřížemi dohnaly zhroucenou Věru
do psychiatrické léčebny a poté do Domova s pečovatelskou službou, kde v
ústraní žije dodnes. Kdysi obdivovaná a právem uznávaná hvězda sportovní
gymnastiky, bývalá předsedkyně Československého olympijského výboru
se uzavřela před světem. Zcela nečekaně se objevila koncem roku 2000 na
pohřbu jiného velikána československého sportu - "lokomotivy, maratonce"
- Emila Zátopka, vystoupila také na ochranu Karlova mostu. V současnosti
se stýká pouze se svými nejbližšími, rozhovory neposkytuje a tak můžeme

my, obdivovatelé tohoto nádherného, ale vyčerpávajícího sportu a hlavně
této charismatické dámy, jejíž sportovní hvězda zářila po celém světě,
pouze vzpomínat. Paní Věro Čáslavská - děkujeme. Na jaře 2015 zjistili naší
bývalé nejúspěšnější gymnastce rakovinu slinivky, v květnu podstoupila v
pražském IKEMu náročnou operaci. Celý rok s touto zákeřnou nemocí
statečně bojovala, v létě 2016 se však její zdravotní stav natolik zhoršil, že
ani neodjela na olympiádu do Rio de Janeira. V úterý 30. 8. 2016 měla
naplánovanou prohlídku, ale v nemocnici už zůstala a bohužel večer ve
21:55 paní Čáslavská zemřela.

Plánované akce na měsíc červenec
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Kladna spojen s nákupy
Výlet do Prahy spojen s návštěvou ZOO
Výlet do Prahy spojen s prohlídkou města
Návštěva restaurace ve Smečně
Výlet do Třeboce zaměřen na prohlídku dřívějšího bydliště, dále
spojen s návštěvou bývalých sousedů
Výlety do okolních měst spojen s nákupy, návštěvou restaurace či
cukrárny
Anenská pouť ve Smečně
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.
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Pravidelné cvičení
Anenská pouť ve Smečně

Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet na zámek Libochovice
Výstava historických vozidel Slaný
Návštěva plovárny ve Slaném
Anenská pouť Smečno
Společné grilování v Hřebči
Vycházky do přírody
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.

Červnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
SMEČENSKÁ LYRA

Dne 15. 6. 2017 ožila zámecká zahrada již šestým ročníkem festivalu
„Smečenská Lyra.“ Účast vystupujících klientů vskutku byla ohromná, neboť
115 klientů prezentovali svá zařízení svým uměním. Někteří se zaměřili na
divadelní produkci, ostatní na hudební či taneční představení. Součástí
programu byla taktéž recitace, zpěv jednotlivců a skupin. Jak už bývá
zvykem, výkony ohodnotila odborná nezávislá porota v čele s herečkou

Klárou Cibulkovou. Nedílnou součástí festivalu byla výtvarná soutěž.
Výtvarná díla ohodnotila komise v čele s p. Povondrou (zakladatelem
výtvarného kroužku „Zdeňka“). Tři nejlépe ohodnocené výtvory jsou
znázorněny výše. Po skončení zahrála bigbeatová skupina „All Right Band.“
A co říci na závěr? Je třeba zmínit, že rok od roku jsou vystoupení
kvalitnější, díky kterým je naplněna myšlenka tohoto festivalu. Zkrátka za
rozvoj uměleckých dovedností patří nejen klientům, ale i motivujícím
pracovníkům velký DÍK!
Za poskytovanou službu DOZP
Červnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Rekreace v Bulharsku
V letošním roce se vypravilo osm klientů z několika domácností chráněného
bydlení na letecký zájezd do Bulharska. Polovina účastníků byla
v Bulharsku i v loňském
roce, tak mohla druhou
polovinu zasvětit do
tajů leteckého zájezdu.
Odlet
jsme
měli
v brzkých
ranních
hodinách, a proto jsme
umístili
všechny
účastníky do bytu ve
Slaném. Odjížděli jsme
ve 2:30. Let do Burgasu
zvládli
všichni
bez
problémů.
Ubytováni
jsme byli nedaleko
Slunečného
pobřeží
v hotelu Kamenec. Obývali jsme dva prostorné apartmány a dvoulůžkový
pokoj pro pány v prvním poschodí. Během sedmidenního pobytu jsme
podnikli několik akcí. Tou největší, byla návštěva delfinária ve Varně.
Čtyřiceti minutové představení pěti delfínů si všichni užívali a pořídili i
spoustu fotografií. Dvakrát jsme navštívili deset kilometrů vzdálené
Sluneční pobřeží, kde si všichni nakoupili spoustu dárků a suvenýrů.

Nesměla chybět ani jízda výletním vláčkem po pobřeží. Zbývající čas trávili
klienti u bazénů a u moře. Někteří se aktivně zapojili do aktivit animací
v hotelu. S animátorkami Zuzkou a Denčou byli hned kamarádi. Celý pobyt
si všichni náramně užívali. Pestrá strava s All a dortíčky po obědě a večeři
byly vynikající. Personál hotelu i ostatní rekreanti k nám byli velmi vstřícní
a přívětiví. Pěkně opálení a se spoustou zážitků se všichni vraceli domů
s přáním, letět příští rok znovu.
Za všechny účastníky Landová, Chvapilová

Červnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Osmnáctý ročník soutěže pro šikovné seniory
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., vyhlásilo XVIII.
ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Cílem
soutěže je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování
kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu. V loňském roce se
soutěže zúčastnilo 1207 seniorů a bylo vystaveno 3650 prací. Soutěž je
vyhlášena pro: seniory žijící v domácnostech, klienty pečovatelské služby,
seniory v klubech důchodců a v ostatních seniorských skupinách (STP,
SPCCH, Sdružení Parkinson apod.), obyvatele domovů pro seniory. Práce
účastníků soutěže byli prezentovány na samostatné výstavě Šikovné ruce
našich seniorů na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové
výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2017, která se uskutečnila ve
dnech 22. – 25. června. Soutěžilo se v těchto činnostech: ruční a výtvarné
práce, literární práce, fotografie.

Výročí
Ludmila Brožíková – 88 let
Anna Járová – 90 let
Alena Kadlecová – 77 let
Vlasta Kajzrová – 90 let
Hana Němečková – 69 let
Květoslava Ottová – 88 let
Helena Podracká – 77 let
Marie Pospíšilová – 84 let
Ludmila Staňková – 80 let
Božena Škarvadová – 94 let
Stanislav Chlád – 63 let
Miluše Kejřová – 42 let
František Kocábek – 64 let
Miroslav Kohout – 64 let
Josef Kopáček – 63 let
Soňa Potluková – 67 let
Světlana Čambálová – 54 let
Zbyněk Dočekal – 54 let
Jana Gabrišová – 51 let
Marie Plecitá – 63 let
Olga Prokůpková – 61 let
Marie Schweinerová – 54 let

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

