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Vážení klienti, milí spolupracovníci,

od ledna letošního roku zastávám funkci vedou-
cí úseku A, a proto mi dovolte, abych se blíže 
představila.
Pocházím z malebného městečka v Brdech – 
Mníšku pod Brdy. Zde jsem se narodila, vyrůs-
tala, prožila krásné dětství a dospívání. Zde také 
ve 14 letech začala moje taneční kariéra. Závod-
ně jsem tančila latinsko-americké a standardní 
tance a díky velké dřině a trpělivosti  jsme si s 
tanečním partnerem vytančili účast na Mistrov-
ství České republiky. Tanec je moje velká láska 
stále. V roce 1995 jsem se přestěhovala do Pra-
hy, na kterou jsem si nemohla hodně dlouho 
zvyknout. Oproti poklidnému městečku jsem v 
Praze cítila neustálý shon, ukvapenost a nejvíce 
mi vadilo, že lidé kolem sebe procházeli bez po-
všimnutí. Postupen času jsem si zvykla a dnes 
bych již neměnila.

Svoji pracovní kariéru jsem zahájila v Kovohu-
tích Mníšek pod Brdy jako vedoucí odbytového 
oddělení. Tato práce mě však neuspokojovala a 
odešla jsem pracovat do Odborného léčebné-
ho ústavu na Pleši, kde jsem při zaměstnání vy-
studovala Střední zdravotnickou školu v Praze. 
Odtud jsem v roce 1995 odešla pracovat do Vi-
nohradské nemocnice, kde jsem vyhrála výbě-
rové řízení na místo perfuzionisty na Kardiochi-
rurgické klinice – „točila“ jsem mimotělní oběh 
při operacích srdce. Po deseti letech z důvodu 
vážné nemoci manžela jsem začala pracovat ve 
státní správě na České správě sociálního zabez-
pečení Praha-západ, kde jsem pracovala jako 
referentka a zástupce vedoucí na oddělení ne-
mocenského pojištění. V letech 2007-2012 jsem 
byla součástí Zdravotnické záchranné služby 
hlavního města Prahy, kde jsem zastávala funkci 
staniční sestry a záchranáře v přednemocniční 
neodkladné péči. V březnu 2012 jsem vyhrála 
výběrové řízení na vrchní sestru Onkologické 
kliniky v nemocnici v Motole.

Jak jsem již napsala, vystudovala jsem Střední 
zdravotnickou školu – obor všeobecná sestra. 
Magisterský titul jsem získala studiem na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci – obor Peda-
gogika – sociální práce. Právě v rámci studia 
jsem absolvovala 2 roky praxe v Domově pro 
seniory v Mníšku pod Brdy. Specializaci v obo-
ru – Organizace a řízení ve zdravotnictví (man-
agement) jsem absolvovala v Brně. Dále jsem 
absolventkou certiikovaného kurzu Komuni-
kace s klientem a Management řízení.

Mým velkým koníčkem je sport – kolo, lyže, tu-
ristika a již zmíněný tanec. Ráda cestuji ať již 
po České republice, nebo i cizině a poznávám 
nové, pro mě neokoukané a neznámé. Již ně-
kolik let jsem dobrovolnou hasičkou.

Mám dva syny a tři vnoučata, takže už jsem ba-
bička, i když si tak nepřipadám. Vždyť člověk je 
přeci tak mladý, jak se cítí. Velkou výzvou jsou 
pro mě neznámé věci a ráda a bez problémů 
se je učím.

Mým krédem je být sama sebou. Umím na-
slouchat ostatním a vždy se snažím pomoci a 
vyjít vstříc. A právě proto Vy všichni máte u mě 
dveře kdykoliv otevřené a můžete přijít si je-
nom tak popovídat .

Mgr. Drahomíra Nikodémová
vedoucí úseku A
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci lednu

Ing. Bohuslav Vtípil
Ing. Božena Mužíková
Blažena Heinrichová

Zdeňka Veselá

OSLAVA NAROZENIN V ÚNORU

7. 2.  Annemarie Moravcová

8. 2.   Jiřina Michalová

9. 2.  Ing. František Hakl

10. 2.  Jiřina Čapková

11. 2.  Danuška Svobodová

12. 2.  Jarmila Rousková

12. 2.  Alena Hrabáková

13. 2.  Božena Petelíková

15. 2.  Marie Mášková

16. 2.  Anna Pulpitová

17. 2.  Jiřina Škvárová

19. 2.  Věra Benešová

22. 2.  Ing. Lubomír Buček

24. 2.  Ing. Bohuslav Vtípil

25. 2.  Miluška Hanušová

25. 2.  Ladislav Špíra

28. 2.  Ing. CSc. Jaroslav Hrabák

28. 2.  Julie Voříšková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat
v pondělí 29. 2. 2016 od 14 hodin v knihovně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

REKONSTRUKCE 2016
Dne 1. 2. 2016 jsme zahájili práce na výměně oken. Výměna oken na budově A v jednotlivých místnostech a dalších společ-
ných prostorách bude probíhat dle předem stanoveného harmonogramu, tak aby byl chod zařízení co nejméně ovlivněn. 
Započali jsme výměnou oken na schodišti na ubytovnu, kde si zároveň zhotovitel stavby vyzkoušel, jak půjdou stávající okna 
vybourat a jak rychle bude možné osadit nová. V úterý 2. 2. 2016 se práce přesunuly již do přízemí, měnila se okna v ambu-
lanci praktického lékaře, na kosmetice, rehabilitaci, v keramické dílně. Dne 3. 2. 2016 probíhaly práce v chodbě směřující od 
haly k výtahům. Po výměně konkrétních oken nastupují zednické profese, jejichž činnost trvá další 1-2 dny.

Rekonstrukce obvodového pláště na úseku A pokračuje dle harmonogramu, práce se z přízemí a technických místností pře-
sunuly na 3. patro, kde od 15. 2. 2016 probíhá výměna oken na pokojích klientů. Ti se v neděli přestěhovali na 1. a 2. patro 
úseku A, případně na úsek D. Koncem týdne budou probíhat na 3. patře dokončovací práce a úklid. Stejným způsobem se 
bude pokračovat na 2. a 1. patře.

Cituji paní ředitelku Mgr. Bc. Ilonu Veselou: „Zvažovali jsme několik variant stěhování, vždy s přihlédnutím k tomu, abychom 
obyvatele Domova ochránili co nejvíce od nezbytného pracovního hluku a prachu stavby. Jako nejvýhodnější variantu jsme zvolili 
vždy vystěhování celého patra, kde bude výměna oken probíhat na dobu cca 1 týdne na jiný pokoj v jiném patře budovy A nebo D, 
byť za dočasně stísněných podmínek. Uvědomuji si, že tento stav je citelným zásahem do soukromí klientů Domova, přesto věřím, 
že toto rozhodnutí chápete a že vše proběhne ke vzájemné spokojenosti.“

V týdnu od 15. 2. 2016 do 21. 2. 2016 bude uzavřena hala v přízemí.

Práce na ubytovně zaměstnanců se prodlouží, minimálně do konce března 2016, o dalším vývoji budou zaměstnanci prů-
běžně informováni. 

Dne 15. 2. 2016 jsme předali staveniště irmě, která bude rekonstruovat kuchyni. Stejný den irma započala práce, v době 
mezi 8.00 až 18.00 hod. (s pauzou mezi 12.00 a 14.00 hod.) budou probíhat stavební práce v celém prostoru kuchyně, části 
jídelny a v prostorách suterénu. Začíná se bouracími pracemi, které budou hlučnější, je též možné, že klienti a zaměstnanci 
pocítí vibrace, které se pravděpodobně nejvíce projeví při bourání stávajících podlah. Vedení Domova pro seniory si Vás, jak 
obyvatele Domova, tak návštěvy, dovoluje požádat o pochopení. Takto intenzivní práce budou probíhat maximálně 1 měsíc.
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GARÁŽ A PROSTOR VEDLE BUFETU

UBYTOVNA
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JEDEME V TOM SPOLEČNĚ

1. března 2016 v 10 hodin přihlášení klienti šlápnou do pedálů, a odstartují tak celorepublikový pro-
jekt Jedeme v tom společně, který vyhlásil Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Cílem soutěže je ujet na rotopedech nebo šlapadlech dohromady vzdálenost 363 km, což je délka 
trasy z nejvyšší hory Jeseníků Pradědu do Prahy. Zapojilo se další dvacet domovů pro seniory z celé 
České republiky.

Šlapat se bude každý všední den od 9:30 do 11:30. Konec akce je plánován na 29. dubna a vyhláše-
ní v jednotlivých domovech proběhne 4. května.

Je na každém zařízení, jak celou akci pojme. Náš domov vytvořil obrovskou mapu s fotograiemi měst, 
skrze které se bude projíždět, a tím se projekt dostane i do aktivit, jako jsou např. trénování paměti 
nebo reminiscence. 

Z každého týdne se bude následující týden promítat sestřih záběrů soutěžního dopoledne. Projekt 
zapojuje seniory do sportovních aktivit v prostředí, které důvěrně znají. Navíc udělají i něco pro své 
zdraví. Vzájemně se tak na dálku propojí senioři z různých koutů republiky a mohou vzniknout i nová 
virtuální přátelství.

STÁLE HLEDÁME DALŠÍ ČLENY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA. POKUD BYSTE RÁDI JÍZDOU 
PODPOŘILI NÁŠ DOMOV, HLASTE SE NA AKTIVIZAČNÍM ODDĚLENÍ.

KULTURA ÚNOR/BŘEZEN

19. února 14:00, kinosál
Beseda o uprchlické krizi s dobrovolníkem Danielem Wagnerem

24. února 15:00, hala
Ples na téma VESMÍR

29. února 14:00, knihovna
Únorová oslava narozenin

1. března 10:00,
Zahájení projektu Jedeme v tom společně

9. března 14:00, kinosál
Hudební vystoupení – houslistka Jolana Szajewská

16. březen 14:00, kinosál
Hudební vystoupení – „zpívání s Janem Masarykem“

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
V rámci celosvětové akce  „Týden uvědomění si mozku“, pořádané od roku 1996, proběhne v našem 
Domově dne 17. března 2016 od 14 hodin přednáška pro klienty i širokou veřejnost. Dozvíte se o 
výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou. Na příkladech vám ukážeme, jaké jsou záludnos-
ti paměti. Na všechny, co mají zájem, se těší Slávka Slivoňová. :)



Padá sníh
ze všech míst

 ozývá se dětský smích

Padají bílé vločky 
zmrzlé jsou černé kočky

děti vytáhly sáňky
a zpřerážely všechny pláňky

Na oknech obrazy z jinovatky
z rampouchů tiše padají kapky

Prase v chlévku pláče
že letos zimu odskáče 

chystá se přec zabijačka
o jitrnice bude velká rvačka

Lidé zachumláni v kožichu
mají teplo na břichu 
mrzne jim nos a uši
ženám to i tak sluší

vytáhly z kapsy sáčky
a šly nakrmit ptáčky

Při draní peří
všichni drbům 

Vypijeme čaj s rumem 
a zase domů pudem 
Oheň v krbu praská

doma pohoda a láska.

Tuto báseň společně vymysleli klienti přítomni na trénování paměti 25. ledna 2016 na B1.

ZIMNÍ ROMANCE

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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Česká beseda r. 1863
I.  P. Páni, dámy, Beseda začíná,
  páni dámy, Beseda je.

    A. SOUSEDSKÁ
  Počkej, povím, žes na mně loudíval,
  počkej, povím, žes na mně chtěl:
  v zahrádce kytičku, po cestě hubičku.
  Počkej, povím, žes na mně chtěl.
  Počkej, povím, žes na mně loudíval,
  počkej, povím, žes na mně chtěl.

    F. FURIANT
  Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák
  sedlák, sedlák, sedlák, je velkej pán:
  On má pas na břiše a na svým kožiše
  tuli, tuli, tuli, tuli, tu tulipán.

    B. POLKA
  Alou páni muzikanti zahrajte mi z vesela,
  Alou, alou, zahrajte mi pěkně z vesela,
  že mně moje z nejmilejších vypověděla.
  Z toho si nic nedělám, klobouk na stranu si dám,
  protože jsem švarnej jonák, sobě zazpívám.
  POLKA A ŘEZANKA
  Počkej holka za tím roštím, však já ti to neodpustím,
  počkej holka za tím roštím, však já ti tam dám.
  A co, a zač, a jak, a nač?
  Dvě hubičky nebo čtyři ty já tobě dám.
 
    B. ALOU, PÁNI MUZIKANTI!
II. P. Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala?
  /: Kuku, kuku, kuku, kuku:/
 A. KOMINÍK
  Komínku, komínku, komínku můj,
  za to já tě prosím, jen trošku stůj.
  Kdybych tě komínku nebyl držel,
  dávno bys komínku v písku ležel.
 A. Komínku, komínku...
 F. Sedlák, sedlák...
 B. OBKROČÁK
  Nechoď tam, pojď radš k nám, já jsem holka onačejší,
  pojď radš k nám, nechoď k ní, já jsem holka onačí.
  Jestli ona bohatější, já jsem o to upřímnější,
  nechoď tam, pojď radš k nám, já tě ráda mám.
  ŘETĚZ A DVOJPOLKA
  Koukej, koukej, koukej Vašku, jakou já mám šněrovačku,
  koukej, koukej, koukej Vašku, jak se ti líbím.
  Pata, špička, celá noha, tak se tančí polka nová.
  pata špička, celá noha, polka nová je.
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III. P. Zadudej, dudáčku, zadudej,
  nebo mi ty svoje dudy dej.
 
 A. REJDOVÁK
  Učte se, panenky...
 F. Sedlák, sedlák...
 
 B. HULÁN
  Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku,
  nebyl bys teď nosil po boku šavličku.
  Neměl bys šavličku, a koně vranýho,
  nebyl bys poslouchal člověka cizího.

IV. P. Pí, synáčku, pomaloučku, pí synáčku pomalu,
  máš malinkou stodoličku, máš maličkou stodolu.
 
 A. MLÝN
  Měla jsem milého parukáře, on se mi utopil v pivovaře.
  Měla jsem milého parukáře, on se mi utopil v pivovaře.
  Hledejte, hledejte, najdete ho, leží tam, paruka vedle něho.
  Měla jsem milého parukáře, on se mi utopil v pivovaře.
 F. Sedlák, sedlák...

 B. KUŽELKA
  Počkej, holka, neutíkej, dej mi salát, okurku!
  Kde já bych to smutná vzala, nemám zahrádku, ku, ku?
  Páni udělají kolo, kolo, pání udělají kolo, kolečko.
  /:Hrách a kroupy, to je hloupý, máme tohle každý den,
  ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden:/.
  Andulko, stroj koně, pojedeme do Rakous,
  Andulko, stroj koně, pojedeme žít.

  SOUSEDSKÁ
  Však nám tak nebude, až se oženíme,
  však nám tak ebyude, až se vdáme.
  Dám si dělati, kolíbku na děti,
  však nám tak nebude, jak se máme.

 B. Počkej, holka, neutíkej...
 B. Počkej, holka, neutíkej...
 B. Počkej, holka, neutíkej...
  ...dáme si dělati kolíbku na děti.
  Bavorák
  Hezká jsi Andulko, hezká.
  Strašák
  Přišel na tě Pepíček, rozšlapal ti košíček,
  Tytyty, tytyty, ty to budeš platiti.

Generace šedesátých let devatenáctého století se dočkala nového českého národního tance. Stal se jím kontratanec ve formě čtverylky 
„ČESKÝ SALÓNNÍ TANEC BESEDA“. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda, český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel 
Ferdinand Heller. Poprvé byla tančena 11. listopadu 1863 v Konviktě při společenském večeru tzv. Barákových besed. Zde tančili v ukáz-
ce i Smetana a Neruda. O dva měsíce později tančilo Českou besedu na Žofíně již 144 párů na plese Národní besedy. Česká beseda má 
čtyři díly, každý z nich dvě části. První část v 3/4 taktu, druhá ve 2/4.
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Křesťanské okénko

Avignon, slavné francouzské město, byl 14. září 
1236 téměř úplně zaplaven.
Hladina řeky Rhôna stoupla tak vysoko, že se celé 
město podobalo velikému jezeru. Lidé sice be-
zradní, ale zachraňujíce co mohli; zbožní obyvate-
lé si vzpomněli, že v jedné kapličce je vystavená 
svátost oltářní k veřejné adoraci. Rozhodli se za-
chránit Nejsvětější svátost před touto katastrofou 
za každou cenu. Několik odvážných mužů se poku-
silo přiblížit se člunem ke kapličce. Otevřeli dveře a 
úžasem oněměli. Voda, sahajíce metr vysoko, jako-
by se rozdvojila, takže přístup ke svatostánku byl 
volný. Chtě nechtě museli přiznat zázrak uvádějící 
se v Bibli, a to situaci Izraelitů při útěku z Egypta, 
kde se vody v Rudém moři rovněž rozestoupily a 
poskytly Izraelitům volný průchod. Zachránila se 
Nejsvětější svátost i ostatní cennosti.

Když se tato zpráva rozšířila po městě, francouzský 
král Ludvík VIII., otec svatého Ludvíka IX., byl právě 
v Avignonu, tudíž se osobně přesvědčil o tomto 
zázraku a společně s lidem děkoval Bohu za toto 
znamení.

Na památku této události dovolil Svatý otec po 
všechny časy tuto stálou výstavu právě na tom-
to místě, zachráněnou Nejsvětější svátost oltářní, 
jako důkaz stálé Kristovy přítomnosti s Boží pro-
zřetelností i vedením Božím duchem, právě v po-
dobných okamžicích našeho života i dnes.

Překládaná publikace „Několika set zázraků Eucharis-
tie“ byla zpracována s úmyslem přispět lidem k vy-
tváření míru v srdci a získání síly do dalšího života. 
Vznikla na základě iniciativy papeže Jana Pavla II.

Svatá hostie uprostřed záplavy

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Ludvík VIII.
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ÚNOROVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

během února slavíme Popeleční středu. Začíná-
me čtyřicetidenní dobu pokání. Toužíme, aby naše 
duše byla krásná, čistá, aby naše svědomí prožívalo 
klid a pohodu.
Jistě všichni víme, jak je to mnohdy náročné pro-
sit o odpuštění. Jak často zapomínáme, že Bůh 
je láska, že nás miluje, že je milosrdný a chce jen 
naše dobro. Trpělivě čeká na naše kladné rozhod-
nutí. Možná po většinu našeho pozemského živo-
ta. Trpělivě volá do našeho nitra: vydej se na cestu 
dobra a lásky, věř slovům evangelia. Nepromarni 
svůj život. Vydej se na cestu za Ježíšem, neboť on 
je naše jediná naděje. Nekalkulujme, nehledejme 
jen nějaké výmluvy, jen nějakou teorii. Otevřme se 
Boží lásce, nebraňme Bohu vstoupit do našeho ži-
vota.
Otevřít se Boží pravdě neznamená jen něco uznat, 
ale otevřít se Kristu, udělat mu v sobě místo a uvá-
dět víru do života kolem sebe. Odložit všechno 
špatné a den ze dne se snažit konat to, co Bůh od 
nás čeká.  Třeba zdánlivě malé skutky: úsměv, dob-
ré slovo... A k tomu nás posiluje křest a eucharistie. 
Právě při předvelikonoční přípravě je třeba v sobě 
oživit vztah k těmto svátostem. 

Většinou jsme byli pokřtěni jako malé děti – a mož-
ná, že jsme se ještě nikdy nepostavili s celou vírou 
za svůj křest – a proto v nás z velké části může zů-
stávat ležet ladem. Možná, že jsme nepraktikují-
cími křesťany. Není to chyba, není to naše škoda?  
Postavme se s celou svou bytostí za svůj křest, jak 
nejlépe dovedeme. Předejme Bohu celý svůj život, 
s naprostou důvěrou, abychom mohli žít z lásky 
Boží tak, jak nám to ukázal Ježíš. A oživme také svůj 
vztah k eucharistii, ke mši svaté. Svaté přijímání 
není odměna pro lidi hodné, ale posila pro nás sla-
bé – pokrm pro hříšníky, aby měli sílu k dobrému.  
Ježíš slibuje i nám: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný. 
Mnohdy nás zahlcují různé myšlenky, myšlenky 
strachu, možná i chvíle opuštěnosti. Udělej ten 
rozhodující krok z tohoto bludného kruhu! Ježíš na 
tebe čeká, Ježíš chce být stále s tebou. Modlím se 
za vás...

Váš jáhen Pavel Urban 

SPÁSA

Z HOMILIE SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA

Apoštol sv. Pavel: Bible - řím. 10, 15; pro nás je to po-
bídka, abychom vzdali díky za dar víry, kterou jsme 
obdrželi od poslů ze Soluně, kteří nám ji předali. Je 
to pozvání k úžasu nad misijním dílem, které při-
neslo radost Evangelia; – zvláště ve svízelných do-
bách, kdy nechybí zkoušky a utrpení, budoucnost 
je nejistá a pociťujeme únavu a obavu, že toto vše 
nezvládneme – je dobré shromáždit se okolo Pána, 
těšit se z jeho přítomnosti, nového života a spásy, 
kterou nám nabízí, jako druhý břeh, na který se bez 
rozdílu my všichni máme vydat.
Tímto druhým břehem je věčný život, nebe, kde 
jsme očekáváni. Tento pohled obrácený k budou-
címu světu byl a je vždy oporou pro odvahu křesťa-
nů, i těch nejchudších a nejmenších na pozemské 
pouti. Život věčný není iluze, není to však útek ze 
světa: je to mocná skutečnost, která nás volá a za-
vazuje nás k vytrvalosti ve víře a lásce. Druhý břeh, 
kterého se snažíme dosáhnout, je spása, kterou 
zjednává víra a o které mluví v Bibli apoštol sv. Pa-
vel. Je to skutečnost, která proměňuje už naší pří-
tomnost a svět, ve kterém žijeme: Ten, kdo věří z 
hloubi srdce, přijímá život samotného Krista, stává 
se spravedlivým, miluje Boha i bratry novým způ-
sobem, dává zrod obnovenému světu láskou.
Děkujme Pánu za jeho přítomnost a sílu, když v 
každodenním životě zakoušíme fyzické či morální 
utrpení, bolest, žal a on uschopňuje nás vyzařo-
váním a láskou navzdory občasné ubohosti, násilí 
či strachu; našim duším dodává horizont čistoty, 
spravedlnosti, vytváření bratrského společenství. V 
tom všem nás vzkříšený Kristus vede k jeho násle-
dování.
Panna Maria, která sdílela bolest umučení, má podíl 
na dokonalé radosti se svým synem, ať nás na této 
cestě opatruje a dodává nám všem odvahu. Amen.

Eva Miňhová, římskokatolická církev
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KŘESLO PRO HOSTA SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU

V úterý 2. února jsme v Křesle pro hosta přivítali vzácného hosta, a to paní Zuzanu Bubílkovou, televizní 
novinářku, publicistku a moderátorku. Klienti se dozvěděli o jejích novinářských začátcích a o seznámení 
s panem Šimkem. Paní Bubílková nás překvapila svojí zálibou ve výrobě šitých šperků, které přinesla na 
ukázku. Velice nás potěšilo, že si vybrala výrobek z korálků, které vyrobily naše klientky.

(* 11. května 1952) Zuzana Bubílková je česká komediální herečka, televizní novi-
nářka, publicistka a moderátorka. Narodila se ve Zlíně, ale ještě během dětství se i 
s rodiči přestěhovala na Slovensko. Jejími nejznámějšími televizními a divadelními 
pořady se staly politicky laděné satirické cykly S politiky netančím na ČT1 a později 
Politické harašení na TV Nova, které připravovala společně s Miloslavem Šimkem. 
Od roku 2009 do roku 2013 se objevovala na nové televizní stanici TV Barrandov a 
od srpna 2013 byla moderátorkou na Šlágr TV. V současné době můžeme Zuzanu 
Bubílkovou vidět na TV Regina v pořadu BUBU show a Kamarádky.
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KŘESLO PRO HOSTA S TOMÁŠEM TÖPFEREM

Další únorové Křeslo pro hosta patřilo řediteli Divadla na Vinohradech, herci, režisérovi a vysokoškolskému 
pedagogovi Tomáši Töpferovi. S klienty se podělil o své zážitky nejen z natáčení Četnických humoresek, ale 
vyprávěl i o svém působení na různých divadelních štacích. Přítomní měli možnost nahlédnout do práce 
ředitele a herce v jedné osobě. Setkání to bylo velmi příjemné a zábavné. Vedení Domova děkuje panu 
doc. MgA. Tomáši Töpferovi, že přijal pozvání na besedu bez nároku na honorář.

(* 10. ledna 1951 Praha) Tomáš Töpfer je český herec, režisér, podnikatel, scenáris-
ta, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a politik. Od roku 1987 hrál 
ve vinohradském divadle. S Eliškou Balzerovou založili v roce 1995 Nadaci Fidlo-
vačka a uvedli do provozu zchátralou budovu divadla v Praze-Nuslích. Töpfer byl 
v Divadle Na Fidlovačce ředitelem, hercem i režisérem. V květnu 2012 odešel do 
Divadla na Vinohradech, kde působí jako ředitel. Největší popularitu mu přines-
ly seriálové role: doktor Král z Života na zámku a velitel četnické stanice Arazím 
v Četnických humoreskách.
OCENĚNÍ
• držitel ceny Alfréda Radoka za nejlepší mužský herecký výkon;
• držitel ceny Thálie za Tovjeho v Šumaři na střeše;
• v roce 1999 převzal společně s Eliškou Balzerovou z rukou předsedy kolegia Ra-
dovana Lukavského zvláštní cenu Thalie za znovuobnovení Divadla Na Fidlovač-
ce;
• v roce 2010 získal první místo v anketě rozhlasových posluchačů Neviditelný 
herec, za titulní roli v seriálu Jana Vedrala „Xaver“;
• v roce 2011 byl nominován na cenu Thálie za roli profesora Higginse v muzikálu 
My Fair Lady v Divadle Na Fidlovačce.
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DECH, POHYB, TANEC

Domov pro seniory Chodov ve spolupráci s MgA. Hanou Strejčkovou (umělecké seskupení FysioART) pro 
vás připravují tanečně-pohybová setkávání. Konají se každý čtvrtek od 14 hodin.

Náplní hodiny je cvičení - protažení, pohybová a taneční průprava pro seniory, tanec dle osobních mož-
ností, práce s dechem a rytmus. Nedílnou součástí je hudební doprovod různých žánrů a otevřený dialog 
se všemi účastníky. Cílem tohoto setkávání je nejen zdravé hýbání se, povídání, ale i sezkoušení vystoupe-
ní, krátkého představení.

Za poskytnuté fotograie děkujeme Pavlíně Šimáčkové.
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MEZI NÁMI - SETKÁNÍ S DĚTMI

Poprvé jsme se v letošním roce sešli s dětmi z projektu Mezi námi 28. ledna 2016. Začali jsme na oddělení 
A2 společným zpívání s klienty a poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde si děti a klienti protáhli své tělo 
na kondičním cvičení.
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FOTOGRAFIE Z ÚSEKU A

SPOLEČENSKÉ HRY

KONDIČNÍ CVIČENÍ

OSLAVA 102 LET PANÍ MARIE JANDOVÉ
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LEDNOVÁ OSLAVA NAROZENIN

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov
dne 3. 2. 2016

Přítomni:  Milena Holá, Marie Krsková, Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Milena Modrochová, Bohumil Rozkošný, Jan 
Hnízdil
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel. 

Paní Holá – tlumočila stížnost některých klientů na kvalitu a velikost porcí dovážené stravy.
Paní Pulpitová – měla připomínku k novým výrobníkům na kávu a čaj; káva není dobrá a čaj je velice silný.

Vyjádření paní ředitelky
V rámci plánované rekonstrukce stravovacího provozu (kuchyně) od pondělí 11. 1. 2016 dovážíme obědy a teplé 
večeře nasmlouvanou dodavatelskou irmou.  Firma má zkušenosti s přípravou stravy pro seniory (dováží stravu 
pro domov seniorů i domy s pečovatelskou službou) a byla vybrána na základě výběrového řízení. Komunikace 
s irmou probíhá denně. Stížnost na velikost porcí, konkrétně na hmotnost porce masa podávaného ke studené 
večeři, je již vyřešena. U teplých jídel je striktně dodržována velikost porce, která je podle normy 100 gramů v 
syrovém stavu.  Vzhledem k tomu, že dovážené jídlo musí být podle hygienických předpisů po celou dobu udr-
žováno při teplotě 70 °C, se může stát, že to ovlivní chuť a konzistenci podávaného jídla.
Paní ředitelka jménem vedení požádala členy výboru obyvatel o tlumočení ostatním klientům, aby byli trpěliví, 
jedná se o dočasné řešení.

Členové výboru obyvatel se dále shodli na tom, že budou průběžně do jídelníčku zařazována i jídla, která se 
běžně v naší kuchyni nevařila.
 
Výrobníky na čaj a kávu – přístroje jsou nové, musí se najít dávkování, které bude optimálně vyhovovat většině 
klientů. Bude konzultováno s vedoucí stravovacího provozu Lenkou Fenclovou, případně se vyzkouší jiný druh 
nebo u čaje menší gramáž.

Po dobu rekonstrukce kuchyně se vaří ve výrobnících káva i čaj, po ukončení se bude vařit jen čaj, příprava kávy 
se vrátí zpět do kuchyně. Kvalita kávy je pravděpodobně ovlivněna tím, že musíme používat sušenou smetanu 
nebo mléko. Toto opět není z důvodu, že bychom Vám nechtěli vyhovět nebo si zjednodušovali práci, ale proto, 
že nám to nedovolují hygienické předpisy. Je to stejný problém jako podávání vajíček a pomazánek, jak jsme již 
informovali v posledním zápise ze stravovací komise.

Stavební akce – zateplení obvodového pláště budovy A již začala, dne 13. 1. 2016 byla předána stavba a schvá-
len časový harmonogram prací. Výměna oken budovy A již začala, práce probíhají dle harmonogramu. O termínu 
zahájení prací na samotném zateplení fasády Vás budeme informovat. Vlastní stavební práce na rekonstrukci 
stravovacího provozu budou zahájeny dne 15. 2. 2016. 
Znovu upozorňujeme, že po dobu rekonstrukce nebude probíhat Stravovací komise. Připomínky klientů ke 
stravování, prosím, hlaste přímo vedoucí stravovacího provozu paní Lence Fenclové. Hlásit mohou jak klienti 
(osobně v místnosti vedle vchodu do cukrárny, nebo telefonicky na lince191), tak zaměstnanci (prostřednictvím 
koordinátorů).

Vyjádření vedoucí stravovacího provozu Lenky Fenclové
S dodavatelskou irmou na dovážení stravy jsem v neustálém kontaktu, snažíme se o přiblížení stravy tak, aby 
byla podobná té, na kterou jste zvyklí. Musím upozornit, že každý vaříme trochu jinak a každý má trochu jiné re-
ceptury, a tak nás může některý pokrm překvapit. S vedením irmy jsem mluvila o nutnosti méně solit, nezahuš-
ťovat přírodní šťávy, upozornila jsem na důležitost měkkého masa. Firma bohužel neovlivní podoby některých jí-
del, jako je např. pečené kuře, které bude vždy vypadat jako dušené, jelikož horké kuře se zavře do gastronádoby, 
aby zůstalo teplé, a horká pára způsobí, že opečená kůžička zvlhne. Stejný problém nastane také u zapečených 
pokrmů, jako jsou žemlovka, zapečené těstoviny apod.
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Vedení Domova vyzvalo dodavatelskou irmu ke společnému jednání, abychom si přímo vyříkali problémy, 
které plynou z dovážení stravy, a přizpůsobili receptury tak, aby pro nás bylo přijatelné je podávat. Toto jed-
nání proběhne v termínu do 15. 2. 2016, o jeho výsledku Vás budeme informovat na příštím jednání výboru 
obyvatel. Věříme ale, že do té doby již zaznamenáte pozitivní změny.

Prosím o trpělivost a hlavně o zpětnou vazbu Vašich připomínek.

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

Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za 
ztracený.

Victor Hugo

Kabeláčová Eva
Doc. Ing. Arnošt Kimla, CSc.
Mouchová Naděžda
Holubová Růžena
Dusil Jaroslav

Pelikánová Miluše
Ing. Kula Leo
Schröter Jiří
Červenka Daniel

POCHVALA KUCHAŘKÁM

Dnes 8. 1. 2016 byla k obědu žemlovka. Něco tak dobrého a lahodného jsme již dlouho neměli. Udělujeme 
kuchařkám v čele s Valinkou velkou pochvalu. Po obědě jsme nemohli ani dýchat, jak jsme se přejedli a po-
chutnali si. 

Děkujeme 
Oddělení D1 + D2

POCHVALA ZDRAVOTNÍM SESTRÁM NA ODDĚLENÍ B1

Dne 15. 2. 2016  byla telefonicky  podána pochvala  na  zdravotní sestřičky  paní  Marcelu Baťkovou a  Zdenu 
Marešovou z úseku B1. Pochvalu podala paní Prudká – dcera naší klientky paní Petelíkové. Velmi obě sestřič-
ky chválí za kvalitní péči a velmi pěkný přístup k mamince.
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