
Od září 2017 se chystáme v nově pronajatých 
prostorách budovy Komenského 199 
zřídit další služby, a to konkrétně Senior 
Point, půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
volnočasové aktivity pro seniory, Denní 
stacionář a další. Reagujeme tak na 
potřebnost těchto služeb ve Vysokém 
Mýtě a okolí. Ledax bude sdružovat jak 

poskytování registrovaných sociálních 
služeb, tak i  doplňkové volnočasové 
a  poradenské služby, které zde nejsou 
zastoupeny.
Senior Point bude otevřen 1x týdně. Jedná 
se o informační centrum pro seniory 
a  jejich rodiny. Na Senior Point se můžete 
obrátit, pokud potřebujete poradit například 

při hledání vhodných služeb nebo 
pokud hledáte informace ze sociální, 
kulturní a společenské oblasti. Do 
nových prostor také přesuneme 
konání S – K L U B U, který se dosud 
pořádal v Domově pro seniory. 
Cílem Ledaxu je rozšířit nabídku 
služeb  zejména o ambulantní 
a  terénní sociální služby, aby se tak 
naplňoval cíl komplexní péče o klienty 
s postupně se zvyšující intenzitou 
péče tak, aby bylo maximum péče 
zajištěno v domácím přirozeném 
prostředí. u (pokračování na straně 2)
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Je červen, sobota dopoledne. 
Nikam nespěchám. Vzduch 
voní, ptáci zpívají, je teplo, den 
se stále ještě prodlužuje, celé 
léto je před námi. Jdu se psem 
do parku, ráda pozoruji lidi, po-
slouchám útržky jejich rozho-
vorů, někdy si domýšlím jejich 
pointu. Potkávám tatínka s ko-
čárkem. O kousek dál si hrají děti 
s míčem pod dohledem staršího 
pána, asi dědeček? Na lavičce 
opodál sedí muž a žena. Nemlu-
ví, jen se jakoby zasněně dívají 
do dálky. Jdu dál, ve venkovní 
posilovně cvičí dvě ženy střední-
ho věku. Nemluví spolu, každá se 
soustředí na svůj výkon, v uších 
májí sluchátka. Malou oklikou se 
vracím k páru na lavičce. Pán po-
malu vstává, galantně pomáhá 
vstát své paní, nabízí jí rámě a 
oba kráčí proti mně. Nemluví, od-
haduji jejich věk, možná 80. Oba 
mají stále ten zasněný výraz ve 
tváři. Myslím, že jsou si podobní. 
Zestárli spolu, nepotřebují slova. 
A zase se dojímám. Je mi líto, že 
už nestihnu zestárnout s mým 
protějškem. Nepotkala jsem svo-
ji druhou polovinu. Možná potka-
la, ale asi jsem měla sluchátka 
na uších a soustředila se na svůj 
výkon.  Bella mi olizuje ruku, cítí 
mé rozpoložení. Jdeme domů. 
Večer mám sraz s holkami ze 
školky. Ne, nepracují ve školce, 
jen jsme spolu chodily před 48 
lety do jedné třídy. Zestárly jsme 
spolu, jsme sehrané, pomáháme 
si, je nám spolu dobře. A ještě 
jedna věc je důležitá. Umět stár-
nout sám se sebou. Připustit si, 
že už nemohu dělat všechno, 
musím více odpočívat. Tělo bolí, 
ale důležitá je dobrá nálada. 
Zvedněte telefon a zavolejte své 
kamarádce, třeba na to zrovna 
čeká. Pěkné léto.

Jana Grillová
marketing Ledaxu

Hřích je ztratit své hranice
Toto číslo zpravodaje pojednává o přátelství, vztazích a společnosti. Málokteré povídání o ži-
votním partnerovi vás vezme za srdce víc, než rozhovory s profesorem Josefem Kouteckým. 
I když neznáte detaily vztahu, máte pocit, že tak nějak to má v životě být. Přinášíme vám proto 
krátkou část rozhovoru, která mluví za vše.

Výjimečný člověk, charismatická osobnost, 
lékař, na kterého jsme moc pyšní. Profesor 
Josef Koutecký. V 60. letech začal v býva-
lém Československu budovat obor, který 
tehdy nikdo nechtěl dělat: dětskou onko-
logii. Úmrtnost na zhoubná nádorová one-
mocnění u dětí byla tehdy 97 procent. Dnes 
90 procent dětí přežije. I díky němu. Vedle té-
hle neuvěřitelné práce dokázal mít i krásnou 
rodinu, moderoval koncerty Kocianova kvar-
teta, psal... Na to všechno ale nebyl sám... 
Byli dva. „Jsem smutný. Umřela mi žena. Po 
šestapadesáti letech dokonalého vztahu...“
Povídejte nejdřív o ní…
Jitka… Byli jsme příkladem toho, jak doko-
nalý vztah dovede člověka sjednotit. Promě-
nit. Zdokonalit. Zocelit. Já pocházel z  vel-
mi chudé rodiny, otec byl sirotek. Těžko si 
představit nešťastnější dětství, než bylo to 
jeho. Přesto hrál na housle na rakovnickém 
kůru, odmaturoval a oženil se s mojí matkou, 
které nikdy nedovolil jít do práce. To proto, 
aby mě mohla řádně vychovat. Doma jsme  
i přes velkou chudobu, měli knihovnu. Otec 

byl pyšný na to, že byl členem Spolku čes-
kých bibliofilů, hrál na housle v dobrovolnic-
kém orchestru. Považovalo se za samozřej-
mé, že i já od druhé třídy chodil „do houslí“. 
Rok nato, nevím dodnes, kde na něj vzal, se 
doma objevilo pianino a já jsem se začal 
učit i na ně. A gramofon zněl u nás často… 
Žil jsem v harmonické rodině, jejíž součástí 
byla hudba, knihy, obrazy… V rodině mé ženy 
to tak nebylo - byly tři sestry. Ona byla nej…
starší.
Měl jste na jazyku nejhezčí?
Ano. Nejstarší a pro mě samozřejmě nej-
krásnější. Narodila se na Silvestra 1938 a za 
války vyrůstala u babičky ve Slatiňanech. 
Její otec byl vlakvedoucí, maminka kuchař-
ka v mateřské školce. Taky byli chudí, ale 
u nich doma nebyla hudba, knížky ani obra-
zy. Ale zamilovali jsme se do sebe a moje 
paní spolu s láskou ke mně získala lásku 
k umění a historičnu… A já láskou k ní svou 
druhou půlku.

Rozhovor vyšel v časopise Moje psychologie. 
Celý rozhovor najdete v novinkách na ledaxsenior.cz

Léto plné novinek ve Vysokém Mýtě
Služby Ledaxu ve Vysokém Mýtě se neustále rozšiřují. V roce 2011 se zde otevřel Domov pro 
seniory, v roce 2015 pak Domov se zvláštním režimem. V roce 2016 byl založen S – K L U B a 
letošního roku se služby obohatily o Odlehčovací služby. Jak se budou služby dále rozvíjet?
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Cílem je tedy postarat se o klienta od 
chvíle, kdy potřebuje jen malý rozsah 
služeb, až po jeho zajištění v době, kdy 
potřebuje 24hodinovou péči sociální 
i zdravotní. Nová budova Ledaxu ve 
Vysokém Mýtě se nachází v těsné 
blízkosti náměstí, autobusového 
nádraží a také domu s pečovatelskou 
službou. Budeme tak blíže veřejnosti. 
Ve spolupráci s městem Vysoké Mýto 
byla vybrána budova v centru Vysokého 
Mýta, která splňuje požadavky na 
dostupný objekt v centru města 
a dostatečně velké prostory pro 
plánované aktivity, včetně možnosti 
využít přilehlé zahrady a blízkého 
parkoviště. Tato zahrada v letních 
měsících dobře poslouží k posezení 
a různým venkovním aktivitám.

Léto plné novinek ve Vysokém Mýtě

Slavnostní otevření spojené se dnem otevřených dveří plánujeme na 7. září 2017. 
Veškeré podrobnosti o programu slavnostního otevření se dočtete na našich 
webových stránkách www.dsvysokemyto.cz. ¡           Monika Dvorská

AKTIVITY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO

V  oblíbené cukrárně v sousedství naše-
ho Domova jsme si osladili život. Účast 
je vždy hojná a každý si dá, na co má 
chuť.
Během velikonočního období jsme vy-
foukli spoustu vajíček, která jsme obar-
vili a nazdobili. Pod rukama nám vznikly 
krásné dekorace, kterými jsme zkrášlili 
náš Domov.
Proběhla canisterapie s naší čtyřnohou 
pracovnicí fenkou dalmatina Terezkou, 
která nám zpestřuje den svým dovádě-
ním. Za pěkného počasí s ní chodíme 
na procházky ven do zahrady, házíme 
aporty. Terezka nás navštěvuje na po-
kojích a chodí se k nám mazlit. Předvádí 
různé kousky, které se naučila.
Každý poslední čtvrtek v měsíci se pra-
videlně koná S – K L U B. V březnu nás 
navštívila mezzosopranistka Monika 
Mašková a slyšeli jsme písně operní, 

muzikálové i pohádkové. V dubnu jsme 
se podívali prostřednictvím sociální pra-
covnice Ludmily Chadimové do Indie 
a v květnu nás potěšily lamy a psi s je-
jich majitelkou Yvonou Okáčovou. Zažili 
jsme ukázku canisterapie a hlavně la-
materapie, která je tady v ČR ojedinělá, 
přestože v zahraničí to již není nic neob-
vyklého. Další klub se koná 29. června. 
Přivítáme harfistku Simonu Voříškovou, 
studentku pražské konzervatoře. u

Každý den v našem Domově je plný aktivit. Přinášíme krátkou „reportáž“ o těch, které proběhly v jarních měsících a nejsou součástí 
pravidelného denního programu. O to větší radost nám přinášejí.

Výlet do kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

S – K L U B Narozeninová oslava 4. května

Canisterapie s Terezkou

(pokračování ze strany 1)
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Výstava v Pardubicích
9. června jsme se zúčastnili 
pardubické prodejní výsta-
vy výrobků. Této výstavy se 
zúčastnily organizace soci-
álních služeb z celého kraje. 
Dominovaly svíčky a výrobky 
z látky jako např. šátky, tašky, 
zástěry. Naše výrobky měly 
velký úspěch. K vidění u nás 
byly srdcové zápichy do kvě-
tináčů, tašky, zástěry, ozdo-
bené rámečky a dekorativní 
kávové koule. 

Beseda o hebrejském písmu 
12. června nás navštívil farář Církve 
československé husitské pan Jiří Plhák 
a uspořádal pro nás přednášku o heb-
rejském písmu. Ke každému písmu se 
váže příběh a vyprávění pana faráře bylo 
velmi poutavé a poučné. Další přednáš-
ka k tomuto tématu se uskuteční v září.

Každý měsíc pravidelně chodíme 
do cukrárny Berenika. V červnu 
jsme pro velký zájem návštěvu to-
hoto oblíbeného místa zařadili do 
programu hned dvakrát – 16. a 22. 
června.  
Pokaždé byla účast hojná a spoko-
jenost veliká. V cukrárně vytvořili 
pohodlné a příjemné prostředí i pro 
naše vozíčkáře. Není nad to si ob-
čas osladit život.
 

Mše v kostele sv. Vavřince 
ve  Vysoké Mýtě
7. června jsme místo kla-
sické mše svaté u nás v 
Domově měli krásnou mši 
svatou v  kostele sv. Vav-
řince ve Vysokém Mýtě 
s  panem farářem Pavlem 
Mistrem. 

K létu patří grilování. I my 
jsme podlehli této disci-
plíně a poprvé vyndali náš 
gril. V jídelně se sešlo tolik 
uživatelů, že nám málem 
ani stoly nestačily. K párku 
nechyběly dva druhy hořči-
ce, chléb a na zapítí pivo. 
Venku hřálo slunko, jídlo 
bylo skvělé a určitě si tuto 
oblíbenou letní činnost brzy 
zopakujeme. ¡                
         Monika Dvorská

5. a 6. července máme dva státní svát-
ky, a to konkrétně Den slovanských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upá-
lení mistra Jana Husa. K příležitosti 
těchto dní uspořádáme besedu s kávou, 
upřesňující informace budou vyvěšeny 
na tabuli před jídelnou.

zveme vás...

12. července k nám zavítá paní Císařo-
vá, která se věnuje prodeji minerálních 
kamenů. Poví nám něco o jejich léči-
vých účincích a o možnostech použití. 
Na závěr bude možné si kameny i za-
koupit.

narozeninové oslavy

Narozeninové oslavy se budou konat 
4. července ve 14.30 hodin a 10. srpna 
ve 14.30 hodin.
Těšíme se na vás.



Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost; ...dokončení v tajence.

luštěte s námi
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