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Vážení čtenáři,

jsem přesvědčen, že následujícím poděko-
váním budu vyjadřovat i pocity mnoha z vás,  
a proto jsem si dovolil požádat o jeho zveřej-
nění v časopise Domova pro seniory Chodov.

V rámci oslav 25. výročí otevření tohoto za-
řízení se v kinosále uskutečnila série pořadů  
o vážné hudbě a několika významných inter-
pretech. Měl jsem tu čest být spolu s vámi je-
jich účastníkem a nadšeným posluchačem,  
a  mám proto velkou potřebu za ně poděkovat.

Mé díky patří jejich organizátorovi a můžeme 
říci režisérovi panu PhDr. Jiřímu Štilcovi, dále 
paní inženýrce Slivoňové a pracovnicím jejího 
aktivizačního úseku, které pomáhaly tyto vzác-
né okamžiky do posledního detailu připravo-
vat a realizovat, paní ředitelce Veselé, která 
byla jejich patronkou, a samozřejmě mnoha 
dalším, které zmínil pan doktor Štilec ve svém 
úvodním slově dne 2. 11. 2016. Pochopitelně 
jsem velmi vděčen i všem vzácným hostům, 
kteří v pořadech na základě pozvání pana dok-
tora vystoupili.

První pořad by mohl být zpětně pojmenován 
jako POCTA PANÍ ALENĚ MÍKOVÉ, sólistce ope-
ry Národního divadla a vzácné manželce pana 
doktora Štilce, která v tomto Domově dožila 
poslední roky svého života. Velmi neskromně 
si dovoluji počítat se mezi její přátele. Druhý 
program s osobní přítomností a přednáškou 
pana prof. ZDEŇKA ŠESTÁKA o citolibských 
barokních skladatelích nám přiblížil méně 
známé hudební poklady tohoto období v Če-
chách. Třetím byla velmi vydařená beseda paní  
Ing. Slivoňové s manžely EVOU A VÁCLAVEM 
HUDEČKOVÝMI a konečně zatím posledním 
programem nám pan doktor Štilec představil 
interpretační dílo a osobnost mistra EDUARDA 
HAKENA. Na závěr proběhla i beseda s paní 
doktorkou HAKENOVOU a paní NAĎOU ŠOR-
MOVOU.

Domov na Chodově tak dostal jedinečné  
a krásné obdarování ke svému výročí. 

Pan doktor Štilec se mi svěřil, že tím chtěl Do-
movu poděkovat za dosavadní roky, které zde 
mohl strávit jako obyvatel a v jistém smyslu 
spolupracovník všech těch, kteří zde praco-
vali. Vaše velmi hojná účast na jmenovaných 
programech, soustředěná pozornost i vděčný 
potlesk svědčily o ocenění pro nenahraditel-
né kvality té nejvyšší lidské umělecké tvorby 
jakou představuje vážná hudba. Ona se ve 
svých vrcholech dotýká až duchovních výšin, 
jak jsme mohli zvláště cítit v posledním pro-
gramu o mistru Hakenovi. Měli jsme ovšem 
nejen možnost být jejími pasivními poslucha-
či, ale díky vysoce odborným výkladům pana 
doktora Štilce také těmi, kdo poslouchanému 
mohou lépe porozumět a poučeně je vnímat. 
Uvědomujeme si, že tyto programy koncipo-
val jeden z nejlepších hudebních vědců v Če-
chách. Obdaroval nás při nich perlami, které 
hudební věda může poskytnout. Pan doktor 
ale nezapůsobil jen na naši mysl a vnímání, ale 
i na naše obrazné srdce, protože jeho vpravdě 
pokorné nadšení přenášel i na nás posluchače.

Vážený pane doktore, přijměte moje – a odva-
žuji si říct – naše poděkování a vděčnost za veš-
kerou energii a um, který jste do těchto pořadů 
vložil. A protože se pravidelně setkáváme, vím, 
že šlo o velmi mnoho energie a přípravné prá-
ce i námahy při vlastní realizaci. Věřím, že nejen 
za obyvatele a pracovníky Domova, ale i za ši-
roký okruh Vašich žáků – nyní již významných 
hudebních osobností – a okruh dalších příz-
nivců a přátel Vám přeji pevné zdraví a hodně 
sil do dalších počinů v nekončícím poslání tak 
výzmnamného hudebního vědce, jakým jste.

PhDr. Stanislav Dospiva
bývalý ředitel DS Chodov
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OSLAVA NAROZENIN V LISTOPADU

8. 11.   Stanislava Čáková

8. 11.  Marie Martínková

11. 11.  Milada Zelingerová

18. 11. Marie Nejedlá

18. 11. Václava Stránská

25. 11. Josef Šindelář

26. 11. Marie Tomášková

27. 11. Anna Utěšená

Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci říjnu

Nataša Havlíčková
Anna Petrášková

Bernardina Rubíková
Růžena Ptáková

Jaroslav Vopěnka

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 28. 11. 2016 od 14 hod. v kavárně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

1 + 1 = 2- 1
Píše se rok 1924. Narodila se dvojčata, jediná v celém pošumavském okrese. Jsou dvě a pořád spolu 
až do 18 let. Pak je život rozdvojil, nechal jít svou cestou, až se zas ze dvou stala jedna společná. Byly 
dvě, zůstala jedna. Život jako cesta, stáří jako modlitba upředená ze vzpomínek.

Divadelní představení v režii autorky projektu Hany Strejčkové je inspirované životní cestou paní Jaroslavy 
Znamenáčkové, obyvatelky Domova pro seniory Chodov. Vyprávěná procházka životem, který se skrze 
umělecké formy stává uměleckým dílem, vzkazem, zviditelněnou vzpomínkou.

„Jsem moc ráda, že jsem mohla zhlédnout představení 1+1=2-1, na které jsem se velmi těšila. Možná také pro-
to, že byl příběh motivován životem ženy, kterou zde všichni známe a každý jsme s ní propleteni svými vlast-
ními zážitky. Představení ve mně zanechalo hlubokou emoční stopu a z celého příběhu jsem cítila obrovskou 

vděčnost za život, byť k paní Znamenáčkové nebyl vždy přívětivý.“
(Klára Vohrnová)

Premiéra první kapitoly dlouhodobého projektu Hany Strejčkové/FysioART a DS Chodov Od podzimu do 
léta aneb letí léta, létá, letí, mapujícího lidské osudy generace dnešních devadesátníků, se konala za hoj-
né účasti seniorů, zaměstnanců Domova i veřejnosti ve čtvrtek 27. 10. ve 14 a 16 hodin. Poděkování patří 
i MČ Praha 11, Nadaci Umění pro zdraví a Hlavnímu městu Praha. Příběh dvojčat sehrála dvojčata Barbora 
a Ludmila Ješutovy.

 „Obdivovali jsme proslov naší seniorky paní Jaroslavy Znamenáčkové. Vypravovala celý životní příběh, který 
sama prožila. Ve svých 92 letech měla krásný přednes. Všichni zatleskali.“

(Marta Košťálová, klientka DS Chodov)

„Přínos uměleckého díla vidím v tom, že bylo otevřeno a nastoleno téma vnitřní opuštěnosti ve stáří. Diváci  
i sama paní Znamenáčková mohli zažít katarzi svých pocitů, přijetí jejich opravdovosti a oprávněnosti. Zpra-

covaný životní příběh dává možnost vidět celou existenci člověka jako náhrdelník, kde se střídají korálky 
radostí a starostí.“

(Jaroslava Slivoňová)

„Projekt Divadlo reminiscence (Memory theatre) / Divadlo lidských příběhů se v DS Chodov započal 
zkraje roku 2016 jednoduchou otázkou – jakým dalším způsobem je možné používat umění pohybu 
a divadla ke smysluplné aktivizaci. Vzhledem k tomu, že DS Chodov je místem, kde se pečuje o stáří, 
duši i tělo, podařilo se uvést metodu divadla reminiscence do zdejšího života. Jen díky otevřenosti 
a laskavé vstřícnosti zdejšího prostředí tak vznikla spolupráce hlubšího charakteru, jejímž jedním  
z výstupů je právě inscenace 1+1=2-1,“ řekla o projektu MgA. Hana Strejčková.

 „Ještě dnes já i ostatní obyvatelé Domova žijí vzpomínkami na atmosféru divadelního představení. Pro mě 
osobně přinesl mnoho k přemýšlení a takovou zvláštnost, která ve mně stále trvá.“

(Jaroslava Znamenáčková)

„Nejsme zde jenom pro to, abychom všem říkali, jak je důležité si život užívat v každém věku, neztrácet optimi-
smus, najít vždy nějakou aktivitu, ale že i zklidnění na konci života je podstatné. Paní Znamenáčková to svými 
závěrečnými slovy shrnula za mě: „...nebojím se smrti, ale umírání...“ Tato slova mám a budu mít na paměti při 

každém konání. Doprovázení na poslední cestě životem považuji za nedílnou součást poslání našeho  
Domova.“

(Ilona Veselá)
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Za fotografie děkujeme Pavlíně Šimáčkové.
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Kultura
23. listopad  14:00, hala
Hudební vystoupení – Staropražské heligonky

28. listopad  14:00, kavárna
Oslava narozenin listopadových oslavenců

29. listopad  15:00
Rozsvícení vánočního stromečku

Listopad

2. prosinec  14:00, kinosál
Vernisáž obrazů Viery Sochové

7. prosinec  14:00, hala
Mikulášská zábava

8. prosinec  14:00, kaple
Vzpomínková tryzna

9. prosinec  14:00, kinosál
Baby dance – taneční vystoupení dětí

12. prosinec  14:00, kinosál
Klienti klientům – hudební vystoupení našeho pěveckého sboru

13. prosinec  14:00, kinosál
Adventní rozjímání

14. prosinec  14:00
Vánoční večírek na oddělení B

15. prosinec  14:00
Vánoční večírek na oddělení A

16. prosinec  14:00
Vánoční večírek na oddělení D

19. prosinec  14:00, hala
Vánoční večírek pro celý Domov

Prosinec
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

Přiřaďte vlastní jména označená 
čísly k podstatným jménům ozna-
čeným písmeny tak, aby vznikla 
známá ústálená spojení.

1. Rubikova  A. seznamy
2. Morseova  B. jedenáctka
3. Cibulkovy  C. archa
4. Priessnitzův  D. šíp
5. Kosmova  E. akademie
6. Amorův  F. zdar
7. Strakova  G. kostka
8. Jidášovo  H. kronika
9. Petrův  I. abeceda
10. Noemova  J. dekrety
11. Benešovy  K. ucho
12. Klapzubova I. obvaz

V následujících řádcích máte uvedenou tabulku, kde je ke 
každému písmenu přiřazeno určité číslo. Dále pak máte 
zapsané krátké věty již převedené do číselného tvaru. 
Jedná se o citáty o manželství, zkuste je rozluštit. Pod 
nimi máte uveden jeden citát „běžným způsobem“, vy se 
jej pokuste převést do číselného tvaru.

15  19  3  1  18    23  9  12  4  5: 14  5  5  24  9  19  20  21  10  5    9  
4  5  1  12  14  9    13  1  14  26  5  12.    9  4  5  1  12  14  9    13  1  
14  26  5  12    26  21  19  20  1  22  1    19  22  15  2  15  4  14  25.

1  7  1  20  8  1    3  8  18  9  19  20  9  5: 1  18  3  8  5  15  12  15  7    
10  5       

ŘEŠENÍ: 1G, 2I, 3A, 4L, 5H, 6D, 7E, 
8K, 9F, 10C, 11J, 12B

ŘEŠENÍ:
Oscar Wilde: Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává 
svobodný.

Agatha Christie: Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, 
tím je pro něj zajímavější.

autorem  je Mgr. Jitka Suchá

NABÍDKA KNIHOVNY

Sladká pomsta, Julia London

Tobi Scott dnes hrabě Eberlin se po 15 
letech potká s Lily Boudinovou, novou 
hraběnkou z Ashwoodu. Její svědectví 
mu poslalo otce na šibenici. Byl obviněn 
z krádeže rodinných šperků a oběšen. 
Jako bohatý a mocný muž se Tobi snaží 
zničit panství Ashwoodu, které pokládá 
za původ všeho zla. Nabídne Lily ob-
chod, který se neodmítá, ale zároveň ji 
může připravit o dobré jméno a pověst. 
Postupně den po dni se ale jejich životy 
sbližují, až je nakonec oba prostoupí vá-
šeň, která je spojí navždy.

Byla jsem otrokyní, Mende Nazer, Damien Lewis

Skutečný příběh dívky Mende z černošského 
kmene v Sudánu popisuje nejen její dětství  
v primitivní horské vesnici, ale tamější brutální 
zvyky jako je nešetrná obřízka. Vesnici přepad-
nou nájezdníci, pochytají děti a odvlečou je na 
trh s otroky. Menda je nucena strávit v otroctví 
několik let. Nakonec se díky okolnostem a pří-
buzným rodiny, u nichž pracuje, dostane do 
Anglie. Avšak těžkosti při získávání azylu a další 
strasti zdaleka neodpovídají jejím snům.

připravila Milena Holá
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Praha známá-neznámá

Václavské náměstí r. 1870
Čechův most r. 1955

Národní divadlo po požáru r. 1881Staroměstské náměstí r. 1938

Husitská ulice r. 1976 Vodičkova ulice r. 1955
Na Příkopě r. 1937

Na internetu jsem objevila stránku s názvem Praha neznámá, kde se objevují fotografie praž-
ských míst z různých časových období. Fotografie, které jsem zde vybrala, jsou z časů, které pa-
matujete, ale i z časů vašich předků. Pokud máte i vy staré fotografie vašich rodných měst, budu 
ráda, když se o ně podělíte.
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ulice Bubenská r. 1974 Hotel Internacional r. 1955

Zábavní park Eden proluka Myslbek Na Příkopě r. 1922

Karlovo náměstí r. 1871 Křizovnické náměstí r. 1954

Zdroj fotografií: www.facebook.com/prahaneznama
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realizace
filozoficko-teologické okénko

Milí čtenáři,

byla jsem oslovena kolegyní, abych napsala pří-
spěvek do tohoto zajímavého okénka. Úvodem je 
potřeba říci, že přispívám jako laik, který má pou-
ze zájem o různá náboženství a filosofické směry. 
K tomuto zájmu mne vedla nespokojenost se svým 
životem, se vztahy kolem mne.

Proto jsem četla různé filosofické a buddhistické 
knihy. A v nich jsem narazila na pojem REALIZA-
CE. A protože jsem tento pojem dlouho nechápa-
la, ráda bych Vám ho osvětlila a také něco napsala  
o tom, v jakém směru se realizace v současné době 
u nás (možno říci v Evropě) projevuje.

V chytrých náboženských a filosofických knihách 
se píše, že člověk musí dosáhnout realizace. Říkala 
jsem si, co to je? Jaké tajemství je tam skryto? Uvá-
dělo se, že realizací se dosahuje kvalitnějšího a lep-
šího života. Působilo to na mě vznešeně a záhadně. 
Ale dnes to již záhada pro mě není. K tomu mi na-
pomohla kniha „Dalajlamova kočka“ od spisovatele 
Davida Michie. 

V této knize je popsán rozhovor Dalajlámy s jednou 
pracovnicí, která byla mistryní v kuchařském umě-
ní. Jednou tato šéfkuchařka měla uvařit slavnostní 
oběd a k tomu potřebovala ingredienci (myslím, že 
to byly maliny), která v tom místě a v té době nebyla 
k sehnání – proto se objednala z jiné země. Ale stalo 
se, že někdo tu ingredienci snědl. Paní šéfkuchař-
ka se velice rozzlobila a nadala všem pomocníkům  
v kuchyni. Spílala jim tak hlasitě, že se tam dostavil 
i pan Dalajláma. Zjistil, oč se jedná, a pak řekl, že to 
byl on, kdo snědl maliny, a že prosí paní šéfkuchař-
ku, aby ho později navštívila v jeho komnatách. Paní 
šéfkuchařka přišla, celá se třásla a pobrekávala, neb 
Dalajláma byl pro ni autoritou. Velice se mu omlou-
vala. A Dalajláma jí sdělil, že by se takto neměla 
chovat k nikomu. Že nemá nechat propuknout svůj 
hněv tak, aby ubližoval ostatním. Paní kuchařka za-
čala vidět, jak ublížila spolupracovníkům, a řekla, že 
se příště bude snažit se chovat lépe, ale že neví, zda 
se jí to vždy bude dařit. „Je důležitá snaha. 

Každý den začíná znovu.“, sdělil jí Dalajláma. A poté 
jí vysvětlil, že stavu, kdy vidíme své chyby a snažíme 
se je napravovat v současném životě, se říká REALI-
ZACE. 

Tak vidíte, není to nic záhadného. Jakmile jste si 
již vědomi toho, že něco děláte špatně, ušli jste již 
půlku cest k realizaci. K tomuto vědomí pomáhá 
pozorování sama sebe z nadhledu. Proto se i medi-
tuje. Aby byl člověk schopen se zastavit a uvědomit 
si své vzorce myšlení. Tato metoda je známá všem 
hledajícím (je společná pro filosofy i pro různé ná-
boženské směry).  Je to jedna z účinných metod 
(cest). Ale o různých typech meditace Vám napíši 
až někdy jindy. Nyní chci psát o dalších aspektech 
tohoto počínání. 
Každý, kdo takto hledá, dosahuje určitého náhledu 
na svět. Náhled na svět souvisí s určitou úrovní vě-
domí. A protože jsme na různých úrovních vědomí, 
je někdy těžké se dorozumět. Tento problém si uvě-
domují i dnešní velké finanční či průmyslové spo-
lečnosti, a proto se zaměřují na formu komunikace.  
To se odráží i ve školství, kde díky tomu dochází  
k hledání nových přístupů, vznikají nové typy škol. 
Ve firmách dochází ke školení vedoucích pracovní-
ků. A co se učí? Učí se rozvíjení osobní intuice, roz-
víjení vlastního vědomí sebe sama, vědomí vlastní 
cesty. Rozvíjí se ohleduplnost k okolí. Tedy opět do-
chází k REALIZACI.
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Jaký se očekává přínos pro společnost? Předpoklá-
dá se, že člověk, který si je vědom sám sebe, své 
vlastní cesty a ví, že nese odpovědnost za všechny 
svoje činy, že takový člověk se nestane fanatikem. 
Dále, že takový člověk nebude fanatikem snadno 
zmanipulovatelný, protože se cítí zakořeněný sám 
v sobě, ve svých názorech a propojený s okolím. 
Tedy, že nebude docházet k tomu, aby např. oso-
ba typu Adolfa Hitlera ovlivnila masy lidí. Jedná se 
tedy o obranu života člověka na Zemi. Další přínos 
je již částečně spojen s materiální existencí. Přichází 
se na to, že nátlakovost a síla není z dlouhodobého 
hlediska konkurenceschopná. Že více úspěšnější je 
firma, kde jsou pracovní kolektivy otevřené, komu-
nikativní... zaměstnanci se nebojí vyjádřit své ná-
zory, spolupracují a kreativně se projevují. Ovšem 
nejdůležitější přínos je duchovního rázu – předpo-
kládá se, že člověk s rozvinutou osobní intuicí, s vě-
domím sebe sama a vědomím vlastní cesty prožije 
život vědoměji a šťastněji, a tím bude i šťastnější 
celá společnost. A tak je snaha rozvíjet takové vě-
domí a schopnosti, aby si každý jedinec byl vědom 
své hodnoty, aby uměl naslouchat, přijímat, ale 
také uměl vyjádřit i sám sebe a měl na to odvahu. 
Jedná se o otevřenou upřímnou komunikaci. Ale to 
není nic nového. Vy čtenáři to znáte již ze rčení „Na 
nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj“. 
Pro realizaci tohoto stavu je dobré si i uvědomit, že 
nejsme dokonalí – že každý vychází z úrovně svého 
vědomí, z úrovně svých znalostí a schopností. Tedy 
že když se někdo něco učí nebo tvoří, tak „chybuje“ 
... ovšem jeho záměrem je dosáhnout dokonalého 
stavu. Hned napoprvé se mu to třeba nedaří. A ně-
kterým lidem se to napoprvé zdaří. A co s tím? Lá-
teřit? Hubovat? 

V tomto případě se napomůže realizaci tak, že  
o tom budeme mluvit. Pomáhá si také uvědomovat 
nedokonalost a jít do každého vztahu se vstřícností  
a prostotou. No a to chce odvahu. Učit se přijmout vý-
tky, učit se komunikovat vstřícně, i když slyšíte něco, 
co jste slyšet nechtěli. Toho si byl vědom Ježíš, Budd-
ha a, jak již víte, i Dalajláma. Všichni používali shod-
nou metodu – byli si vědomi nedokonalého stavu  
a pozorovali. Když hned nebudete reagovat na něja-
kou situaci, která Vás rozčílí, zjistíte, že se jedná pouze 
o Vaše ego. To Vám někdy nedovolí jít k tomu člověku 
ve smyslu pochopit, co mi vlastně chce říci, co chce 
vyjádřit. Zkoušíte to? Já ano... někdy se mi to daří, ale 
někdy se také nechám unést a cloumat „svým maje-
státem“.

Ale nemusím si nic vyčítat, neb jak se praví v knize 
Dalajlámova kočka, je důležitá snaha a každý den za-
číná znovu. A to je právě ta REALIZACE.

Simona Voženílková

Letošní advent začíná už 27. 11. 2016
Advent – očekávaná doba narození Ježíše Krista, čas, 
který ohlašovali již proroci před více než 400 lety před 
Kristem – je dobou radostné naděje. Vidíme Ježíše, 
jak ohlašuje svůj příchod jako syn člověka. Tuto dobu 
prožívá celá církev  v evangeliích formou liturgického 
roku. O adventu se křesťané zaměřují na očekávání 
Pánova příchodu, uvědomují si svou odpovědnost, 
rodí se naše každodenní jednání, které člověka odu-
ševňuje.

Ježíš k nám přichází jako dítě a bude oslavován po 
celé zemi. Přijde v pravý čas, který dává smysl života, 
zejména těm lidem, kteří jsou utlačováni a zraňová-
ni. Poslední slovo má spravedlnost a oběti bezpráví 
se dočkají všechny národy jednoty a pokoje, neboť 
Boží lid Ježíš spojuje. Pro lidstvo je to výzva k vede-
ní spořádaného života. Po čtyřech nedělích adven-
tu nadcházejí Vánoce. Požehnej, Bože, všem lidem                                      
,nechť se stane vůle Tvá.

Eva Miňhová
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Vzpomínka na Eduarda Hakena

Byl jsem šťasten, když jsem se po létech poznání Eduarda Hakena z dálky, na jevišti Národního diva-
dla, mohl s ním setkávat osobně. Můj obdiv a úcta k němu vzrůstaly rok od roku. Působil na mne jako sou-
lad převládajících vlastností, které mezi sebe nepřipustily nic vedlejšího. Neúhybný, stále jdoucí svou ces-
tou, procházející svým životem jako monolit, jako charakterní a charakteristická osobnost. Bylo v něm cosi 
enigmatického – záhadného. Hakenova umělecko-lidská rovnováha v sobě měly zakotveny rysy z rodu bu-
ditele – věrozvěsta. Působila, ba vyzařovala jako mravní přesvědčení občana naší země, vlastence s před-
sevzetím, jež překlenovalo každodenní všednost. Eduard Haken se stal étosem své osobnosti se souhrnem 
příkladných hodnot, lidským cítěním, a právě postavou Vodníka ve Dvořákově Rusalce trvalou součástí  
a obohacením mého života. Přemýšlím-li o tomto vzácném muži, přichází mi na pomoc hluboká myšlenka an-
tického myslitele a básníka Ovidia: „Pulchra res est homo, si homo est“ – „Krásná skutečnost je člověk, je-li člo-
věkem.“ PhDr. Jiří Štilec

Osobní vyznání PhDr. Jiřího Štilce na závěr vzpomínky na Eduarda Hakena

2. listopadu na Památku zesnulých si PhDr. Jiří Štilec připravil životopisné a hudební pásmo věnované le-
gendárnímu pěvci a sólistovi Národního divadla Eduardu Hakenovi. Pozvání přijala i sólistka Národního 
divadla Naďa Šormová a dcera pana Hakena – PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová. Zazněly biblické písně  
i skladby z opery Rusalka.
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Mezi námi - setkání s dětmi

3. listopadu jsme opět obnovili setkání s dětmi v projektu Mezi námi. Zavítala k nám nová skupinka dětí, 
a to z firemní školky ve Vestci. Děti se s našimi klienty rychle seznámily a padly si s nimi do oka. Výtvorem 
jejich společné práce byly podzimní obrázky, které spolu vytvořili pomocí krásných listů.
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Sportovní hry

Dne 31. října proběhly v Domově sportovní hry, které  si pro vás připravila praktikantka z aktivizačního od-
dělení Tereza Jechová. Hry se konaly, protože tento rok Terezka končí Vyšší odbornou školu sociálně právní 
a píše o Domově výstupní práci, součástí které byl aktivizační program. Vám, kteří jste se zúčastnili, Terezka 
srdečně děkuje za pomoc při jeho realizaci.
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Trochu jiná večeře v hotelu Hilton
1. listopadu pořádalo Občanské sdružení Remedium společně s partnery Allianz pojišťovnou, Hilton Hotels 
in Prague a KPMG Česká republika „Trochu jinou večeři“. Večerem provázela Anežka Rusevová. Proběhl zde 
také rozhovor s Ivankou Devátou, hudební pásmo s podtitulem „Písničky z babiččiny krabičky“ a také kou-
zelnické představení. Hosty obsluhovalo vedení společností výše uvedených. 

Naši klienti byli na večeři zvaní pořadatelem sdružení Remedium a celou ji platili sponzoři, a tak si 
ji mohli užít zadarmo. Děkujeme!

„Díky za překrásný výlet do Hiltonu. Muselo to stát balík a díky, že jste to umožnili všem. Všichni byli úžasní  
a pečliví.“

Jaroslava Nováková

Zdroj fotografií: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Klára Vohrnová, Facebook KMPG Česká republika
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Podzim v Domově

Podzimní jitro

Ves v šeru spí, sám chodím po hrázi;
kol pole jen a pole bez hrází.
Jen žluté listí, oč zavadí nohy,
na obzoru jen černají se stohy.

Ach druhdy jaké vášní útoky
mi v srdce na témž místě hřměly!
Teď všady mír, sen hluchý, hluboký,
háj bezlistý je a luh osiřelý.

Na úděl svého žití klidně zřím.
To věru dost, ba víc než srdce žádá.
že mohu klidně patřit na podzim,
jak houstne mlha a jak listí padá.

Jaroslav Vrchlický
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Pečení bublaniny na oddělení A
Jedno víkendové odpoledne uspořádali pracovníci na patře A1 pečení bublaniny. Jak se jim povedla a jak 
se klienti zapojili, se můžete podívat na fotkách níže.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 4. 11. 2016

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Vladimír Koza, Milena Holá, Anna Rousko-
vá, Marie Krsková, Ing. Jiří Beneš, MUDr. Josef Kulvait.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru a vyzvala k přednesení připomínek.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• pan Rozkošný a MUDr. Kulvait uvítali podrobné informace paní ředitelky o probíhajících rekonstrukcích v DS, 
které byli otištěny v Chodováčku; 
• pan Rozkošný měl dále dotaz, jak daleko jsou přípravy na oplechování balkonů na budově B;
• pan Koza měl dotaz, kdy budou ukončeny práce v tělocvičně;
• paní Jirušová podala informaci, že vzduchotechnika na budově B nefunguje;
• paní Krsková měla dotaz, jak bude pracovat paní Kamila v jídelna a kavárně;
• paní Rousková a pan Hnízdil hovořili o tom, že do jídelny chodí stále málo klientů;
• MUDr. Kulvait ocenil krásné kulturní akce, které v DS probíhají, například program Vzpomínka na Eduarda Ha-
kena.

Vyjádření paní ředitelky:
Paní ředitelka uvedla, že podrobnými informacemi o opravách v DS chtěla všem obyvatelům přiblížit rozsah 
stavebních úprav, které v DS probíhají, že to není jednoduché, a požádala klienty o trpělivost.
Práce na balkonech (klempířské a zámečnické práce) na budově B budou probíhat až v příštím roce, bylo projed-
náno osobně s panem Rozkošným a Ing. Ferdovou.
Rekonstrukce tělocvičny by měla být v nejbližších dnech ukončena.
Problém s nefunkční vzduchotechnikou bude znovu prověřen a o výsledku Vás budeme informovat na dalším 
setkání Výboru obyvatel.
Paní Kamila je od listopadu 2016 zaměstnána v DS na zkrácený úvazek – výdej a servírování jídel v jídelně v době 
oběda a teplých večeří. Odpoledne od 13.00 hod. bude pracovat v kavárně pana Vu, také bude opět zajišťovat 
rozvážkovou službu na pokoje. Výhledově se počítá s tím, že kavárna bude opět otevřena i v dopoledních hodi-
nách.
Problém s malou návštěvností klientů v jídelně se stále řeší, vedení DS prosí členy Výboru obyvatel, aby apelovali 
na klienty, kteří nemají pohybové problémy, aby začali navštěvovat velkou jídelnu. 

Dále paní ředitelka informovala: 
V letošním roce budou ve dnech 14. – 16. 12. 2016 probíhat Vánoční setkání na jednotlivých patrech, kde budou 
klientům rozdány malé dárky. V pondělí 19. 12. 2016 se bude konat velký Vánoční večírek s hudbou a občerstve-
ním na hale DS. 
Mgr. Tomčáková informovala o tom, že se zúčastnila kurzu kvality prováděné práce E-Qalin. Jedná se o další způ-
sob průběžného hodnocení kvality služby a zavádění změn s tím zjištěných do praxe. Odpovědnou osobou je 
spolu s Bc. Markétou Rývorovou – metodik sociální práce.
Dále informovala, že na každé patro byly umístěny dřevěné kalendáře – klientům DS se moc líbí. 
Nakonec Mgr. Tomčáková tlumočila členům Výboru obyvatel přání zaměstnanců, aby při obědě nebyli rušeni  
a byla respektována jejich přestávka na oběd. Klient může za zaměstnancem kdykoliv mimo přestávku na oběd 
se svým problémem přijít a svůj problém řešit.

V případě, že potřebujete s čímkoliv poradit nebo pomoc, můžete se bez problému obrátit na Vašeho klíčového 
pracovníka či jiného pracovníka přímé péče ve směně. Ti by Vám měli pomoci problém vyřešit, případně předají 
informaci dále kompetentní osobě, která věc vyřeší buď přímo s Vámi, nebo sjedná nápravu.  Dále se můžete 
kdykoli v pracovní dny obrátit na svoji kmenovou sociální pracovnici, která Vás navštíví na pokoji (v bytě), nebo 
za ní můžete přijít do administrativní části v přízemí, kde mají kanceláře a je vždy někdo z nich k dispozici. Také 
se můžete v pokladních hodinách dostavit osobně za paní Evou Písaříkovou, která Vám vyjde vstříc ve finančních 
záležitostech. 
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Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
John Ruskin

Národní cena sociálních služeb - Pečovatelka roku 2016

Dne 15. 11. 2016 se na Novoměstské radnici v Praze konalo oceňování nominovaných pracovníků  
v sociálních službách, kterou již po čtvrté pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Za náš 
Domov byla vedením nominována v kategorii SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová. 
Svou kategorii VYHRÁLA!

Za celý Domov Slávce moc gratulujeme!

V případě jakýchkoliv dotazů, pochybností, stížností, nápadů a pochval můžete také osobně kontak-
tovat vedoucí přímé péče jednotlivých úseků, vedoucí sociálního úseku nebo vedoucí zdravotní péče. 
Nezapomeňte, že ještě máte přímo mě a všechny další ostatní zaměstnance Domova. Naším cílem je 
podávat pomocnou ruku a hledat řešení.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá 

Miroslav Honěk
Marie Jurková

Danuška Svobodová

Jaroslav Légl
Václav Prokeš

Alžběta Křivohlávková
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