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Vážení obyvatelé a pracovníci domova,

velmi ráda bych se Vám představila.

Jmenuji se Radka Němcová a do Domova 
pro seniory Chodov jsem nastoupila 4. led-
na 2016 jako vedoucí úseku B. Na této pozici 
přede mnou pracovala Jaroslava Kročilová, 
která se stala, taktéž od ledna 2016, vedoucí 
zdravotní péče zde v domově.

Pocházím z malé vesnice z Vysočiny, v Praze 
žiji od roku 2007.

Mezi mé oblíbené činnosti ve volném čase 
patří turistika, jízda na kole, tenis, četba, hud-
ba, hra na hudební nástroje, tanec, fauna a 
lóra, kultura (výstavy, přednášky, vernisáže, 
divadlo, kino, workshopy apod.), zajímám se 
o psychologii a pedagogiku.
 
Moje pracovní zkušenosti začaly spoluprací 
s dětmi a mladými dospělými, kteří vyrůstali 
v nevyhovujících podmínkách sociálně sla-
bých rodin. Po několika letech jsem dostala 
nabídku pracovat s lidmi s dlouhodobým du-
ševním onemocněním, které jsem využila a 
rozšířila tak své znalosti.

A protože se ráda učím nové věci a ráda po-
znávám nové lidi spolu s jejich jedinečnými 
životními příběhy, jsem nyní tady s Vámi...

Děkuji za přijetí mezi Vás, moc se těším na spolupráci a na společně strávené chvíle! 

Bc. Radka Němcová, DiS.
vedoucí úseku B



3

Vítáme nové obyvatele, kteří 

nastoupili v měsíci prosinci

Zdeněk Kotulek
Jarmila Rousková

Alžběta Křivohlávková

OSLAVA NAROZENIN V LEDNU

2. 1.   Stanislav Šrytr

7. 1.   Jaroslav Čejka

8. 1.   Ing. Jaruška Zahálková

9. 1.   Františka  Janásová

11. 1.   Drahomíra Kostínková

15. 1.   Alžběta Křivohlávková

16. 1.   Hedvika Machková

18. 1.   Jan Hnízdil

19. 1.   Mária Kratochvílová

20. 1.  Teodor Sadiv

21. 1.   Eliška Čuchnová

23. 1.  Marie Jandová

23. 1.  Marie Fialová

24. 1.  Růžena Písaříková

26. 1.  Olga Selnekovičová

30. 1.  Emílie Dušková

31. 1.   Marie Demjanenková

Všem oslavencům  přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat v pondělí 25. 1. 2016 od 14 hodin v knihovně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PRACOVNICE
AKTIVIZAČNÍ ODDĚLENÍ

SIMONA VOŽENÍLKOVÁ
Milí čtenáři,
jmenuji se Simona Voženílková, narodila jsem se v Pardubicích, kde jsem i do-
nedávna žila. V době mých studií začínala éra počítačů a byli potřeba lidi a tak 
se  ze mě dobrovolně povinně stala programátorka a testérka programů pro 
velké irmy. Ze sedavého a jednotvárného způsobu života jsem však začala být 
smutná. Čekala jsem, až se mé děti osamostatní. Postupně jsem si  začala tedy 
rozvíjet koníčky (zpěv, tanec, tai-či, duševní práce) a loňské léto jsem ukončila 
práci s počítači. A  proto dnes mohu být mezi Vámi a prožívat bohatší život. 

IRENA ŠULÁKOVÁ

Narodila jsem se v podhůří západních Krkonoš, městě Semily. V malebném 
kraji a povodí řeky Jizery. Už jako malá dívka jsem byla členkou souboru Ji-
zerka. Zdálo by se, že zpěv bude můj i život, po studiích na pražské konzer-
vatoři. Ale osud tomu chtěl jinak. Narodil se mi syn Pavel a od roku 1982 žiji 
z rodinou v Praze. Moje kreativní myšlení se přesunulo k malbě a poezii, kde 
inspiraci a energii nacházím skrze vesmír a přírodu. Celý život jsem pracovala 
v technickém oboru ve správě budov a nemovitostí jako manažerka. Život se 
mi v minulém roce změnil na tolik, že jsem se rozhodla po maminčině skonu v 
loňském roce, změnit povolání a jako posláním ke mně přišla práce pomáhat 
seniorům... Vám v tomto domově pro seniory. Těším se na vás, milí klienti jak 
na společné cvičení, zpívání, keramickou tvorbu, tak i společné povídání.

Láska

Láska je dar
který nám do vínku každému byl dán

Někdo ji v sobě skrývá
jiný ze srdce rád rozdává

Krásné je pak v srdci člověka
když cítí 
že není sám
kolem sebe přátelé
lidičky srdečný má

Nemyslet jen sami na sebe
ale i na svět
vše co je mezi námi
ten život
ta krása
když lidé navzájem milují se 
ze života všichni radují se

To je láska

Irena Šuláková

Cizí planeta
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SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ

DANIELA ROHLEDEROVÁ, DiS.
Než jsem nastoupila do DS, věnovala jsem se práci v neziskové organizaci s cí-
lovou skupinou lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Pracovala jsem s 
těmito lidmi v chráněném bydlení,  v odlehčovací službě a jako pracovní asistent.
Mám 4-letou dcerku. K mým koníčkům patří péče o zvířata, příroda, výlety, četba.

Mgr. Bc. RADKA HRABÁKOVÁ

Bc. MONIKA SZTURCOVÁ

VERONIKA ŠEBESTOVÁ

Jmenuji se Radka Hrabáková, nastoupila jsem k Vám ve funkci sociální pracov-
nice zároveň s Novým rokem, tedy od 4.1.2016. Mé předchozí zaměstnání bylo 
taktéž v Domově pro seniory a to DS Pyšely, kde jsem pracovala jako aktivizační 
pracovník, ale v rámci potřeby jsem prošla veškerou prací v tomto domově. Těším 
se na Vás a doufám, že se nám bude společně dobře spolupracovat.

Nastoupila jsem v prosinci 2015 do funkce sociální pracovnice. Pocházím z Čes-
kého Těšína. Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu v Ostravě. Před sedmi mě-
síci jsem se přestěhovala do Prahy za prací. Ve volném čase poslouchám hudbu, 
chodím na procházky, na bazén. Doufám, že budeme společně dobře vycházet a 
že pro Vás budu přínosem. Těším se na vzájemnou spolupráci.

Zdravím všechny v našem Domově. Od listopadu roku 2015 působím zde na soci-
álním oddělení jako sociální pracovnice a touto cestou bych se vám ráda předsta-
vila. Jmenuji se Veronika Šebestová, mnozí z vás mě dobře znají, protože nejsem 
tak úplně novou pracovnicí, řadu let jsem zde pracovala jako pracovnice přímé 
péče, a to na oddělení A. Pocházím z krásného koutu naší republiky, a to z Jižní 
Moravy a jak už to v životě bývá, člověk míní osud mění, a tak mě přivál sem do 
Prahy. Vždy mě bavila práce s lidmi, poznávat jejich potřeby, být jim nablízku a 
nápomocna. Z mé letité praxe, kdy jsem byla s lidmi v Domově takřka v denním 
kontaktu vím, že nejen vlídné slovo, ale i pohlazení potěší a zahřeje na duši. Mezi 
mé záliby patří turistika, ráda poznávám nová místa, jízda na kole, jízda na brus-
lích, plavání, kultura. Ve svém volném čase jezdím často právě na Jižní Moravu, 
kde trávím čas nejen se svými blízkými, ale i se zvířátky, které mám moc ráda. 
Všem ještě jednou přeji vše dobré v tomto roce, hlavně zdraví, klid a pohodu. Moc 
se těším na spolupráci a věřím, že se zde v Domově budeme potkávat s úsměvem 
na tváři. :)
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KULTURA LEDEN/ÚNOR

20. 1. 2016  14:00, kinosál
Hudební vystoupení projektu FysioArt – Jiří Klapka

25. 1. 2016  14:00, knihovna
Oslava narozenin

27. 1. 2016  14:00, hala
Hudební vystoupení – Petr Benda

2. 2. 2016  14:00, kinosál
Křeslo pro hosta – Zuzana Bubílková

3. 2. 2016  14:00, kinosál
Setkání výboru obyvatel
Hudební vystoupení – Eva Henychová

9. 2. 2016  14:00, kinosál
Křeslo pro hosta – Tomáš Töpfer

PLÁN STAVEBNÍCH PRACÍ (REKONSTRUKCÍ)

V rámci plánované rekonstrukce stravovacího provozu (kuchyně) jsou od pondělí 11. 1. 2016 dováženy 
obědy a teplé večeře nasmlouvanou dodavatelskou irmou GZD s. r. o.
Snídaně a studené večeře budou stále zajišťovat pracovníci kuchyně DS Chodov. Večeře nebude na výběr, 
bude jednotná pro všechny klienty. Další omezení na základě vyjádření pracovníků Hygienické stanice hl. 
m. Prahy: podávat se budou pouze balené potraviny (vakuované), do jídelníčku nebudou zařazeny vejce a 
pomazánky. 

Jídlo pro klienty a zaměstnance se zatím vydává v jídelně, posléze se výdej přesune na halu. Termín bude 
včas upřesněn písemně a místním rozhlasem. Bufet bude přesunut do místnosti č. 25 v přízemí (zasedací 
místnost v přízemí vedle administrativy). 
Po dobu rekonstrukce nebude probíhat Stravovací komise, připomínky klientů ke stravování, prosím, hlas-
te přímo vedoucí stravovacího provozu paní Lence Fenclové. Hlásit mohou jak klienti (přímo – osobně 
– místnost vedle vchodu do cukrárny, telefonicky l. 417), tak zaměstnanci (prostřednictvím koordinátorů).

Stavba – zateplení obvodového pláště budovy A - již začala, dne 13. 1. 2016 byla předána stavba a 
schválen časový harmonogram prací. V současné době probíhají přípravné práce.

Rekonstrukce koupelen na úseku B a A - projekt je již zpracovaný, připravují se podklady pro veřejnou 
zakázku, práce by měly začít v létě. V obdobné fázi a časovém plánu je poslední investiční akce, a to rekon-
strukce rozvodů teplé vody v suterénu zařízení.



Z NAŠEHO DOMOVA

7

PODĚKOVÁNÍ

Velmi děkujeme paní Krejčové, která nám darovala nové encyklopedie a knihy o Karlu Gottovi.

Dále bychom rádi poděkovali slečně Tereze Görschelové za předplatné 
vintage časopisu DARINA. Všechny čísla jsou k dispozici k zapůjčení u 
nás na aktivizačním oddělení.

„Časopis Darina je určený pro všechny spřízněné duše, které stále oslovují li-
dové tradice, uchovávají a rozvíjejí vzácná a nezapomenutelná lidová mou-
dra. Náš časopis vám zprostředkuje obyčejné zvyky obyčejných lidí a navede 
vás do atmosféry života našich předků, tedy do doby, která měla na všechno 
svůj čas.  Vzrušivá příchuť dřívější doby v nás vzbuzuje zájem a obdiv součas-
ně.“

Jak to vidí Gott - rozhovor na lodi, Rostislav Sarvaš a Karel Gott
Zlatý hlas Prahy, Michaela Remešová a Dalibor Mácha
Umělecký a soukromý život, Robert Rohál
Šumava – fotograie z let 1959-2009, Josef a Marie Erhartovi
Hudba – kompletní obrazové dějiny
Design – vrcholy světového designu 19. a 20. století
Bitvy – 5000 let válčení, R. G. Grant
Lodě – 5000 let námořních dobrodružství, Brian Lavery
Dějiny českých zemí
Námořní bitvy – 3000 let válčení na moři, R. G. Grant
Motocykly – velký obrazový průvodce
Druhá světová válka – unikátní obrazový průvodce, 
Richard Holmes
Fotograie – velké obrazové dějiny, Tom Ang

ENCYKLOPEDIE JSOU K DISPOZICI K ZAPŮJČENÍ NA AKTIVI-
ZAČNÍM ODDĚLENÍ A JEJICH SEZNAM NALEZNETE TAKÉ V 
KNIHOVNĚ.

A ještě jedná dobrá zpráva! Do kinosálu byly pořízeny nové židle. :-) Takže všechny besedy a vystoupení si 
již budete vychutnávat v pohodlí. Oiciálně paní ředitelka židle předala klientům, kteří navštěvují pěvecký 
sbor, protože byli první, kteří do nich usedli. Za to byla odměněna písní na přání.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

TRÉNUJEME PAMĚŤ SE SLÁVKOU

Ve jménech známých osobností jsou vynechané samohlásky. Uhodnete jejich jména?

1) VCLV MRVC = MODERÁTOR
2) RNŠT LSTG = SPISOVATEL
3) PVL VTK = ZPĚVÁK
4) JSF KLM = NOVINÁŘ
5) MRSLV NMCV = POLITIČKA
6) RDVN LKVSK = HEREC

Ve větách jsou ukrýté části těla. Najdete je?

A) SOUSEDOVA DCERA PAVLA SYPALA ODPADKY DO POPELNICE.

B) CESTUJÍCÍ ZDVIHLA VAK A VYSTOUPILA Z VLAKU.

C) K ODKLÍZENÍ SNĚHU JE ZAPOTŘEBÍ LOPATA.

D) BYLA PRO NĚJ JEN JEDNOU Z MNOHA.

E) KOUPIL SI V BAZARU KALHOTY A KABÁT.

F) JE LIBO KÁVU?

G) ŠTĚNĚ ZAVRČELO A ZAKOUSLO SE DO NĚJ.

H) Z TOHOTO PODRAZU BYCHOM SE MĚLI POUČIT.

1) Václav Moravec
2) Arnošt Lustig
3) Pavel Vítek
4) Josef Klíma
5) Miroslava Němcová
6) Radovan Lukavský

A) Vlasy
B) Hlava
C) Pata
D) Noha
E) Ruka
F) Bok
G) Čelo
H) ZubySPRÁVNÉ ODPOVĚDI
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NABÍDKA KNIHOVNY

Šepoty a lži, Joy Fieldigová

Ošetřovatelka Terry je elegantní, ale osamělá žena, 
poté co její podnájemnice odešla bez rozloučení, stý-
ká se pouze s pacienty VLDS. Přelom nastane v oka-
mžiku, kdy do jejího života vpadne nová podnájem-
nice Alison. Ve společnosti veselé dívky začíná nový 
život. Na obzoru se objeví i zajímavý muž. Ale najed-
nou Terry začnou pronásledovat anonymní dopisy 
a chování jejího bratra začne být podezřelé. Jak vše 
dopadne, to si musíte přečíst.

Hra osudů, Barbara Woodová

Mladá instrumentářka Lydie žije trochu nudně a 
osaměle v kanadském městečku. Po tragické ne-
hodě, při které zemřeli její rodiče a bratr odcizila 
se jí i sestra Adéla, Proto je Lydie velmi překvape-
na, když jednou během komplikované operace ji 
volá sestra, aby okamžitě přijela do Říma. Navzdo-
ry varování advokáta Kellermana odlétá do Evro-
py a tím začíná dlouhé a nebezpečné putování, 
které Lydii dovede až do údolí králů.

Čtení pro ženy

Leonie, Elisabeth Adlerová

Nevšedně krásná venkovská dívka přichází do Pa-
říže, aby tam hledala své štěstí. Jaký ji může potkat 
osud, když jediným jejím kapitálem je jenom odvaha 
a temperament - získá slávu? Získá lásku? Má šanci se 
stát hvězdou a dobýt svět?

Čtení pro muže

Na pódiu, Carol Higgins Clarková

Regan se chystá strávit dovolenou v domě svých 
rodičů s nejlepší přítelkyní. Telefon na posled-
ní chvíli změní náplň její dovolené. Kamarádka, 
vycházející hvězda country obdrží výhružné do-
pisy a najme si Regan jako osobního strážce na 
koncert, na kterém má hrát na vzácné housle.Na palubě, Carol Higgins Clarková

S Regan vešel na scénu ženských soukromých 
vyšetřovatelek zcela nový typ hrdinky. Svaly na-
hradila elegance. Regan během své plavby na 
zaoceánské lodi řeší napínavý a zároveň zábav-
ný případ. Několik podezřelých osob a samo-
zřejmě nechybí ani mrtvola.

Mrtvá na pláži, Carol Higgins Clarková

Poutavý detektivní příběh je zasazen do exotického 
prostředí Hawajských ostrovů, k moři a do luxusních 
hotelů. Prostě do ráje, který začíná dostávat povážlivé 
trhliny.

připravila Milena Holá, oddělení B1
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Křesťanské okénko

Itálie 1230 a 1595
V Toskánsku, ve městě umění, Florencii jsou v chrá-
mu sv. Ambrože uloženy relikvie dvou zázraků. Je-
den se uskutečnil před rokem 1000. Rovněž papež 
Klement IV., v Bule z roku 1266 jej prohlašuje za 
„starobylý“.

První zázrak ve Florencii
Dne 30. prosince 1230 kněz Uguccione, kaplan 
kláštera Benediktinek, sloužil Mši svatou. Ve chvíli 
čištění nádob po přijímání zůstalo neznámo proč 
pár kapek Proměněného vína v kalichu. Historik 
Villani píše: „Příštího dne nalezl v témže kalichu ži-
voucí krev…; viděli to řeholnice, duchovní i občané 
Florencie; krev z kalicha vlili do křišťálové ampule a 
dodnes se ukazuje lidu s velikou úctou.“ Tradice se 
nemůže dovolávat soudobých svědectví. Kromě 
Villaniho mluví o zázraku jiní významní historiko-
vé. Spolehlivé zůstávají určité body: jméno kněze 
(Uguccione), místo zázraku (chrám sv. Ambrože), 
datum (30. 12. 1230).

Namítají se různé domněnky – kněz mohl být leh-
komyslný, zapomnětlivý, špatně viděl pro své stáří. 
Avšak jakmile se lorentský biskup Ardingo o udá-
losti dozvěděl, vzácná relikvie byla pozorována a 
střežena a na ochranu pořízen svatostánek. Ochra-
nou se stala Florentská republika. Do roku 1660 
slaven Svátek zázraků 30. 12. pod vlajkou kolegia 
(soudců a notářů). V roce 1729 se modlil lorentský 
lid před sv. relikvií při zemětřesení. 

Eucharistické zázraky ve Florencii

Ve staletích 17., 18., 19., byly provedeny velké reno-
vace „kaple zázraku“, roku 1936 plně restaurována a v 
roce 1980 bylo oslaveno 750. výročí. Zázračná krev je 
uchovávána v uměleckém monstranu. Vnitřní objem 
má cca 1 cm3.

Eva Miňhová, římskokatolická církev
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Lednové rozjímání

Drazí přátelé,

Každé ráno dostáváme z Božích rukou celý den. To 
je přece něco úžasného. A přesto tak často to bere-
me jako samozřejmou skutečnost. Bůh nám z lásky 
dává každý den, každý týden, každý rok. Jisté je, že 
každý den, každý časový interval má dost svých 
radostí, ale také určitá trápení. Tato dvě tvrzení si 
neodporují. Každý den přináší nějakou i třeba ma-
lou radost, která dokáže vyvážit nějakou starost a 
nastolit rovnováhu v našem životě. A do tohoto ži-
vota přichází Ježíš, ten, který nás informuje v Písmu 
svatém: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce 
světa. Nebojte se! Nemějte strach! Obraťte se, věř-
te slovům evangelia! Proste a dostanete, hledejte a 
naleznete, tlučte a otevře se vám!

Prosit, hledat, tlouci – tato tři slovesa vyjadřují, co 
je modlitba. V modlitbě Bohu předkládáme své 
touhy, svá přání. V modlitbě Boha hledáme, neboť 
je často v našem vnímání skrytý. A tlučeme, aby 
nám Bůh otevřel naše srdce, abychom poznali, jak 
nás Bůh miluje. Modlitba je důležitou komunikací, 
nesmírně prospěšnou pro náš život. Modlitba nám 
dává sílu, energii k lásce, k lásce k Bohu i k našim 
blízkým, ke všem lidem kolem nás.
Jistě všichni víme, že není nic snadnějšího než na-
říkat, kritizovat, nadávat, mít svůj seznam stížností 
na ty druhé. Nebylo by prospěšné i pro nás, aby-
chom svými nářky nekazili pohodu druhým? Kaž-
dému, který se právě cítí dobře? „Pane, dej mi smysl 
pro humor, propůjč mi pochopení pro žert; dej mi 
poznat v životě dobrou náladu, abych ji mohl roz-
dávat druhým.“ To je přece krásná modlitba, kterou 
se můžeme modlit každý den, v každé chvíli naše-
ho života.

Přeji vám všem v novém roce hodně zdraví, optimi-
smus, život Bohu milý!

Váš jáhen Pavel Urban 

Spása jako smysl života

Mnoho mladých lidí se dnes vehementně ptá po 
smyslu života. Co je to vlastně smysl života? Člověk 
se narodí, vyroste, zplodí nový život a zemře. To 
přece nemůže být smyslem života!

K tomu je krátká odpověď: všechny přírodní náro-
dy vědí z prazjevení, že nad velkým podivuhodným 
tvorstvem musí existovat velký stvořitel. Jenom 
sjednocení s tímto velkým, nekonečným Bohem 
může být cílem lidského života. Proto usilovaly 
všechny přírodní národy o to, aby si tohoto velké-
ho Boha naklonily modlitbami, obětmi a pokáním 
za své hříchy, aby se s ním jednou mohly sjednotit.
Z Božího zjevení Starého a Nového zákona máme 
potom jasné poznání: Bůh nás lidi stvořil, abychom 
měli věčnou účast na jeho slávě. K tomu potřebuje-
me jeho božský život. Jako zvíře nemůže mít účast 
na lidské radosti, protože nemá v sobě duchovně 
lidský život, tak ani člověk nemůže mít účast na ne-
představitelné boží radosti, jestliže nemá „alespoň 
částečně božskou přirozenost.“

Proto Bůh Adamovi a Evě dal svůj božský život:
„Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podo-
bal…“ (Kniha Geneze 1,26)

Přišel hřích. Ďábel uloupil člověku při prvotním 
hříchu tento božský život, tuto podobnost k Bohu. 
Proto Země přestala být rájem, nebyla už na Zemi 
žádná čistá radost. Z toho vyplynuly další důsled-
ky: zatemnělý rozum, oslabená vůle, zhrubnutí my-
šlení. O tom jasně mluví či hovoří Písmo svaté.

Nekonečně vznešený a nejvýš svatý Bůh se smi-
loval nad člověkem; tak miloval svět, že dal svého 
jediného syna „Ježíše“, aby každý, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život „věčný“ (Jan 3,16). Bůh se 
stal člověkem skrze Marii! Tento nekonečně vzne-
šený božský život pro celou věčnost musel být zno-
vu vykoupen. To mohl udělat jenom bohočlověk, 
jehož každé dílo má nekonečnou hodnotu.

Eva Miňhová, římskokatolická církev
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ
21. prosince naši klienti oslavili vánoční čas společně na hale s hudebním doprovodem Tomáše Vejvody. 
Překvapením bylo obdarování našich klientů studenty školy Newton College, kteří v rámci školního pro-
jektu vybrali společenské hry, it míče, luky a šípy pro aktivizační činnost. Velmi za to děkujeme a vážíme si, 
že si vybrali právě náš Domov.
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VÁNOČNÍ KONCERT KARLA KEKÉŠIHO
Zpěvák Karel Marinov Kekéši nám věnoval vánoční koncertní vystoupení. Zazpíval své krásné alikvótní 
zpěvy, kterými všem rozzářil den a pohladil duši. Mockrát děkujeme za zpříjemnění předvánočního odpo-
ledne.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU

16. prosince proběhlo vystoupení našeho pevěckého sboru pod vedením aktivizační pracovnice Hanky 
Weigelové, DiS. Sbor zazpíval vánoční koledy a potěšili tak duši klientů, kteří zaplnil kinosál.

Hanka představila také nového maskota sboru – dřevenou sošku slona s chobotem nahoru – pro štěstí.
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ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
V úterý 15. 12. zasedl do křesla pro hosta herec a autor František Kreuzmann, k pianu pak hudební skla-
datel Zdeněk Dočekal. Oba umělci, z řady milých a vzácných hostů Hany Strejčkové (FysioART), vnesli do 
krásně vyzdobeného sálu předvánoční pohodu. Pět autorských povídek Františka Kreuzmanna o Vánocích 
a Adventu, které sám četl za klavírního doprovodu, navodilo jak úsměv, tak probudilo mnohé vzpomínky. 
V tomto čase očekávání svátků jsme se zastavili, naslouchali čtení i hudbě a také si zazpívali. Došlo i na pří-
davky, byť čas plynul, doslova utíkal, ale v sále jakoby se zastavil – jako bychom se všichni na chvíli nechali 
Adventem okouzlit.

Za fotograie děkujeme Pavlíně Šimáčkové (FysioART).
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MEZI NÁMI - SETKÁNÍ DĚTÍ A KLIENTŮ U LŮŽKA
Před vánočními svátky k nám zavítaly děti ze ZŠ Mendelova prostřednictvím projektu Mezi námi, které nás 
navštěvovaly celý rok. Přinesly vlastnoručně vyráběné papírové anděly, kterými obdarovaly naše seniory. 
Tentokrát jsme zavedli děti na oddělení, kde se nachází nejvíce imobilních klientů, aby se tak mohli zapojit 
do mezigeneračního setkávání i klienti upoutaní na lůžko. Z dětí byli velmi potěšení a takovou návštěvu 
přivítali s otevřeným srdcem. Myšlenka takového propojení se nám zalíbila a budeme se snažit o její pravi-
delné opakování.
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SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Na konec roku jsme pro klienty zařídili kabaret Petra Kubce. Zpívali se známé kabaretní a lidové písně. Sil-
vestr jsme oslavili jak se patří a vykročili tak pravou nohou do nového roku.
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ELIÁŠOVA KÁVA

Již podruhé nás návštívil pan Eliáš Berky s jeho Příběhem kávy. Novinkou bylo představení a ochutnání 
Zelené kávy, kávoviny Caro a robusty značky DakLak cofee. Senioři si přednášku opět velmi užili.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 6. 1. 2016

Přítomni: Marta Adámková, Marie Krsková, Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Rozkošný Bohumil, Vladimír 
Koza, Jan Hnízdil
Omluvena: Milena Holá 
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková, Mgr. Drahomíra Nikodémová, Bc. Radka Němcová DiS., 
Jaroslava Kročilová

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel. Přítomné informovala o dvou tématech, 
ke kterým se chce v průběhu jednání vyjádřit: 
1. představení nových zaměstnanců v DS Chodov, včetně jejich pracovního zařazení a povinností;
2. plán stavebních akcí (rekonstrukcí) v DS Chodov.

Členům výboru obyvatel následně představila nové zaměstnance Domova a jejich kompetence:
1. vedoucí úseku přímé péče na budově A - Mgr. Drahomíra Nikodémová
2. vedoucí úseku přímé péče na budově B - Bc. Radka Němcová, DiS.
3. vedoucí zdravotní péče - Jaroslava Kročilová
4. aktivizační oddělení - nastoupily dvě nové pracovnice – Irena Šuláková, ¬Simona Voženílková;
5. sociální oddělení - změny - sociální pracovnice DS Chodov budou mít rozdělenou sociální agendu a vy-
stupovat v roli kmenových sociálních pracovníků pro jednotlivá patra (oddělení) našeho Domova:
• Bc. Martina Bajczerová – jedná se zájemci o sociální službu;
• Veronika Šebestová – jedná se žadateli před uzavřením smlouvy, informativní schůzky před nástupem a 
kompletní přípravu podkladů pro nástup žadatelů, kmenová sociální pracovnice pro odd. A1 a B1;
• Mgr. Bc. Radka Hrabáková – agenda plateb a důchodů, kmenová sociální pracovnice pro odd. A3; 
• Bc. Monika Szturcová – komunikace s úřady (nové OP, plná moc), agenda PnP a ZTP. kmenová sociální 
pracovnice pro odd. B2 a B3;
• Milena Plachá – vratky, hospitalizace, výplata důchodů, kmenová sociální pracovnice pro odd. A2 a D2;
• Daniela Rohlederová DiS. - agenda fakultativních služeb, kmenová sociální pracovnice pro odd. D1.

Pan Rozkošný poděkoval za vyřízení průkazů ZTP a hlavně jejich převzetí z ÚP za klienty DS.
Mgr. Anna Tomčáková informovala o stavu vyřizování žádostí a o výměny průkazů ZTP, které proběhlo v 
prosinci 2015. Sociální pracovnice Milena Plachá Hurychová osobně vyzvedla průkazy ZTP a předala je 
klientům, kteří sociální oddělení včas požádali o jejich výměnu. V případě doplnění nebo dalších informací 
v oblasti průkazu ZTP se můžou klienti obrátit v pracovních dnech na sociální oddělení DS, konkrétně již 
nově na Moniku Szturcovou.

Pan Rozkošný vyjádřil poděkování za přípravu akcí během vánočního období – za vánoční posezení s kli-
enty dne 21. 12. 2015, dárky které byly rozdány a v neposlední řadě také za bohatou štědrovečerní a silve-
strovskou tabuli.

Paní Adámková přečetla písemné připomínky paní Miňhové z odd. B3. Je ji líto, že se někdy ztrácí z nástěn-
ky v reminiscenční místnosti oznámení o tom, kdy budou v našem zařízení mše, nebo čtení z Bible. Prosíme 
proto všechny klienty a zaměstnance, aby respektovali oznámení a vývěsky, které jsou určeny všem klien-
tům a rodinám. Všechny akce jsou dobrovolné, je proto na Vás jestli se jich účastníte, nebo ne.
Dále ji trápí, že někteří klienti nerespektují základní komunikační pravidla a kdykoliv naruší osobní rozho-
vory klientů mezi sebou, nebo klientů a zaměstnanců. Každý člověk si zaslouží pozornost. Respektujte, 
proto prosím osobní střetnutí všech a mějte chvilku strpení.  

Pan Merhaut se dotazoval informací ohledně nových občanských průkazů (OP), jejich platnosti, nebo vý-
měny. Koncem minulého roku proběhla na všech úsecích našeho Domova kontrola platnosti OP. Výměna, 
ztráta, nebo vyřízení nového OP je v kompetenci sociálních pracovnic. V případě jakýchkoliv dotazů ohled-
ně osobních dokladů proto kontaktujte své koordinátory, případně svoji kmenovou sociální pracovnici.



Rozloučili jsme se v měsíci prosinci:
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Ing. Zdeněk Gregoriades
Jarmila Kolečková 

Za uplynulý rok 2015 patří velké poděkování vedení domova, toleranci, včetně pohostinných dnů 
měsíce prosince a darů vánočních svátků a nového roku.
Pro nedostatek personálu rovněž děkujeme za obětavou práci těch pracovníků, kteří se nejvíce po-
dílí službami na harmonii DS - zdravotním stavem péčí ležících obyvatel a domova, často na úkor 
vlastního soukromí či odpočinku.

Hodně zdraví, božího požehnání a vzájemného respektu

přejí Eva Miňhová a Ladislav Špíra, budova B
PF 2016

Poděkování paní Písaříkové, DS pokladní
Obyvatelé Špíra Ladislav a Miňhová Eva při 10ti letém pobytu DS děkují za pečlivé  a seriózní vedení 
našich inancí.

Osobní poděkování Iloně Veselé, ředitelce Domova Chodov
Na základě kladného postoje a vzájemné křesťanské tolerance v požadavcích naší římskokatolické 
církve

děkuje s přáním všeho dobrého v PF 2016,
Eva Miňhová, DS Chodov

„Zůstat čistý a uzrát je nejvyšší a nejtěžší umění života.“

PODĚKOVÁNÍ

Nakonec nejvíce záleží na těchto věcech: Jak dobře jsi miloval? Jak plně jsi žil? 
Jak hluboce jsi odpouštěl?

Buddha

SLUŽBY V OKOLÍ

GALERIE CESTY KE SVĚTLU

Druh organizace: Kultura 
Adresa: Zakouřilova 955/9, Praha 4 149 00
Tel.: +420 272 950 557, +420 736 609 641
E-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Web: http://www.cestykesvetlu.cz
Kontaktní osoba: Emilie Krulíková

Umělecká tvorba, malování obrazů, provoz vlastní galerie, pořádání přednášek a seminářů.
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