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Milé klientky a milí klienti, 
drahé kolegyně a drazí kolegové,

na úvod bych chtěla nejprve poděkovat 
všem zaměstnancům a klientům Do-
mova, že v rámci druhé vlny pandemie 
držíme všichni pospolu a s plným nasa-
zením a trpělivostí zvládáme příkoří na-
stalé nelehké situace. 

Po tvrdých opatřeních, která nastala 
na jaře, jsme se museli všichni naučit               
v průběhu dnů a týdnů, jak se vypořá-
dat s nastalou situací. Bylo nezbytné pro 
bezpečnost nás všech nastavit pevná 
pravidla, která byla náročná jak pro oby-
vatele, tak i pro zaměstnance Domova. 
Uvědomujeme si, že nejnáročnějším 
opatřením, které se dotklo Vás, drazí kli-
enti, a i Vašich blízkých, byl právě zákaz 
návštěv. Nebylo to pro Vás lehké obdo-
bí, a proto jsme se snažili zajistit kontakt 
jinými způsoby – pomocí balíčků, dopi-
sů nebo i videohovorů. 

I přes tvrdá opatření bylo pro nás dů-
ležité, kromě zajištění Vaší bezpečnos-
ti, také zajištění Vaší fyzické i duševní 
pohody. Velké díky patří naší Slávce 
Slivoňové, která se chopila možných 
příležitostí a kromě jiného pro Vás za-
jistila například každodenní rozhlasové 
vysílání a v hezkém slunečním počasí               
s Vámi začala „cvičit na dálku“, a že se to 
setkalo s velkým úspěchem! 

Zdravotní sestřičky, pečovatelky a so-
ciální pracovnice musely během této 
doby pracovat v náročném vysokém 
hygienickém režimu a zároveň zde byly 
pro Vás jako jediné osoby, se kterými 
jste mohli probrat všechna Vaše trápení, 
ale i potřeby a přání. 

I údržba, úklid, prádelna a kuchyň Do-
mova se musely přizpůsobit situaci – vše 
muselo být pravidelně dezinfikováno      
a zpracováno za sterilních podmínek. 

Kapitánem této „Noemovy archy“ byla 
naše paní ředitelka. Díky ní a jejímu 
týmu vedení Domova se nám podařilo 
proplout kolem všech nástrah rozbou-
řené první vlny pandemie covid–19. 

Velkou oporou pro nás všechny byla 
i podpora veřejnosti ve formě milých 
zpráv, obrázků, vitaminů a dobrot pro 
naše zdraví a dobrou náladu. 

Velkým zadostiučiněním se stalo rozvol-
ňování opatření, které přišlo se začát-
kem léta a umožnilo Vám se setkat               
s Vašimi blízkými. 

Bohužel na podzim nás zaplavila druhá 
vlna, která se zdá býti silnější, ale díky 
zkušenosti z jara se jí nebojíme a víme, 
jak na ni. Jsme rádi, že i přes nová opat-
ření Vám můžeme zajistit kvalitní péči     
a smysluplnou náplň dne. 

Pevně věřím, že druhá vlna nás ničím 
novým nepřekvapí, proto Vás všechny 
prosím o velkou trpělivost a každoden-
ní statečnost, kterou jsme všichni pro-
kázali v první vlně. Pojďme se těšit na 
blížící se advent, který možná nebude 
takový jako obvykle, ale zajistí nám více 
příležitostí k zamyšlení a duchovnímu 
prožívání vánočních svátků. 

Přeji Vám všem mnoho sil do následují-
cích dní,

Elena Kubejová, 
metodička DS
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY LISTOPAD

11. 11. Alena Klímová 
11. 11. Danuše Mohaplová 
17. 11.  Zdeněk Tichý 
18. 11. Václava Stránská 
22. 11. Emília Preusová 
22. 11. Alena Racková 
24. 11. Miroslava Friedlová 
24. 11. Vlasta Nosková 
24. 11. René Svobodová 

1. 11. Miroslav Fokt 
1. 11. Věra Kubínová 
2. 11. Marta Karasová 
3. 11. Marie Palečková 
3. 11. Václav Vodešil 
6. 11. Květoslava Srkalová 
7. 11. Leopoldina Hajdová 
9. 11. Bohumil Vlasák 
 

Emílie Dvořáková
Milada Škubová

Jana Blahová
Danuše Stančíková

Jaroslava Lágnerová 
Milada Fialová
Věra Vitoušová

 

Rozloučili jsme se

Jaroslava Černíková 
Drahomíra Novotná 

Dagmar Urbanová 
Doc. RNDr. Zlatěk Maršák, CSc.

František Vlk
Ladislav Matoušek 
Jarmila Heranová 
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AKTUALITY Z DOMOVA 

BEACH HELP CUP 2020

Dne 5. 9. 2020 proběhl další ročník charita-
tivního turnaje Beach Help cup. 

Základní pointou turnaje je myšlenka, že za 
různá přihlášená sociální zařízení na turna-
ji hrají týmy hráčů a snaží se za ně vybojo-
vat co nejvyšší příčku. Podle jejich umístění          
v žebříčku pak daná sociální zařízení obdrží 
finanční výhru. Jedním z přihlášených zaří-
zení byl právě také DS Chodov.

V letošním roce probíhal současně s Beach 
Help cupem ještě druhý turnaj, a to Antuka 
Help cup (mixy 4 ženy + 2 muži). 

V obou turnajích nás reprezentovaly týmy 
hráčů, které jeli podpořit zástupci z našich 
řad. Cílem podpory je motivovat týmy k co 
nejlepšímu výkonu a také k tomu, aby hráči 
věděli, že jejich účast na turnaji má smysl.

Naše týmy pro nás vybojovaly v Beach Help 
cupu 10. místo a v Antuka Help cupu dokon-
ce 3. příčku! Gratulujeme a děkujeme!

ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZENÍ

Usnesením Vlády České republiky byly za-
kázány návštěvy v Domově a zároveň byl 
také vyhlášen zákaz vycházení. Děkuje-
me za respektování platných nařízení a za 
ohleduplnost.

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI

V polovině roku 2020 proběhlo v Domově 
anonymní dotazníkové šetření Vaší spoko-
jenosti se službami a péčí. Zároveň jsme 
požádali i Vaše blízké, aby se také vyjádřili 
k péči a službám, které Vám poskytujeme. 

V tomto a ještě v přístím vydání časopisu 
Chodováček naleznete vyhodnocení to-
hoto šetření.
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MEZI NÁMI
Naše dlouhodobá spolupráce s mateřskou školou Semínko a Mezi námi o.p.s. byla korunována 
předáním Mezigenerační značky.

S mateřskou školou Semínko a organizací Mezi námi o.p.s. spolupracujeme již dlouho. Děti 
ze školky chodí k nám do Domova rády a společně s našimi klienty tvoří, zpívají, ale hlavně si 
povídají a navzájem se obohacují o své vlastní pohledy na svět.

Předání Mezigenerační značky na znamení perfektní spolupráce proběhlo v mateřské škole 
Semínko za přítomnosti paní ředitelky DS Chodov Ilony Veselé, kterou doprovodila Tereza Je-
chová a Pavla Masopustová. Za mateřskou školu Semínko se zúčastnila také paní ředitelka, 
paní učitelky a samozřejmě děti. Koordinátorka projektu z Mezi námi o.p.s. pak předala samot-
né ocenění. 

V této komplikované době nemohlo proběhnout setkání dětí společně s klienty, a proto děti 
vymyslely, že svoje připravené vystoupení předvedou plyšákům, které posadily na židličky 
místo osazenstva z Domova. Vytiskly také několik fotografií babiček a dědečků, aby si atmo-
sféru společného setkávání alespoň trochu přiblížily. Na dálku pak poslaly k nám do Domova 
velké pozdravy a několik výrobků, které samy připravily.

Věříme, že se snad brzo budeme moci znovu vídat a užívat si společné chvíle. Za ocenění               
v podobě značky děkujeme!
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DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI
Vážení a milí obyvatelé DS Chodov,

v červnu a červenci 2020 proběhlo v Domově anonymní dotazníkové šetření Vaší spokojenosti se 
službami a péčí. Zároveň jsme požádali i Vaše blízké, aby se v anonymním dotazníkovém šetření 
též vyjádřili, jak vnímají péči a služby, které Vám poskytujeme. V časopise Chodováček Vám před-
kládáme vyhodnocení obou těchto šetření a nabízíme porovnání s některými loňskými výsledky. 

Pro velký objem informací je článek rozdělen na dva díly. V prvním díle obecně shrneme odpovědi 
na otázky z dotazníků spokojenosti klientů. V druhém díle, který bude otištěn v následujícím vy-
dání Chodováčku, shrneme volné odpovědi klientů, výstupy z šetření spokojenosti blízkých osob 
klientů ohledně poskytovaných služeb a nabídneme reakci vedení DS Chodov.

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli! 

Dotazník spokojenosti pro klienty Domova pro seniory Chodov

Šetření probíhalo v době od 24. 6. 2020 do 17. 7. 2020. Pomocí anonymních dotazníků spo-
kojenosti bylo osloveno celkem 245 klientů. Celkem se vrátilo ke zpracování 173 vyplněných 
dotazníků, což je 70 %. Oproti loňskému roku je návratnost dotazníků o 7 % menší. 

Nejdříve trochu statistiky o respondentech. 
V roce 2020 mezi respondenty bylo 20 % mužů a 79 % žen. Nejpočetnější byla skupina oby-
vatel, kteří žijí v DS Chodov déle než rok, ale méně než pět let.  „Nováčci“ (žijí zde kratší dobu, 
než jeden rok) a „starousedlíci“ (žijí zde po dobu pět a více let) jsou zastoupeni přibližně stejně      
(20 % a 23 %). Skoro čtvrtina respondentů žije v třílůžkových pokojích (23 %). V jednolůžko-
vých bydlí 41 % respondentů. Ostatní žijí ve dvoulůžkových pokojích. 

Všechny tyto charakteristiky skupiny respondentů i obyvatel DS Chodov se promítají do ob-
rázku celkové spokojenosti s životem a poskytovanými službami v DS Chodov. Radost nám 
udělalo, že v tomto roce přibylo respondentů, kterým se v DS Chodov líbí (graf č. 1) a kterým 
naše služba splňuje jejich očekávání (graf č. 2).

Graf č. 1 Graf č. 2
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Podívejte se na průměrnou „známku“ hodnocení služeb a komunikace zaměstnanců s klienty 
(v porovnání s minulým rokem), kdy se hodnotilo, jako ve škole, na škále od „výborně“ – „1“ do 
„nedostatečně“ – „5“. 

Graf č. 3

Graf č. 3 ukazuje, že i přes celkově dobré výsledky má DS Chodov u některých služeb rezervy 
pro zlepšení, například ve stravování. V porovnání s minulým rokem došlo ke zlepšení v ko-
munikaci, úklidu a ubytování. U stravování nedošlo ke změně průměrné známky, ale pokud 
bychom porovnali počet známek „nedostatečně“ u stravování s „pětkami“ za loňský rok, je zde 
mírné zlepšení v průměru o jedno a půl procenta.  

Velmi důležitým bodem hodnocení je komunikace a jednání zaměstnanců. Průměrná známka 
v roce 2019 byla 1,55, v roce 2020 je to 1,4. V porovnání s minulými dvěma roky v tomto roce 
„pětku“ za komunikaci a jednání nedal zaměstnancům nikdo. Těší nás to. 

Pořádané kulturní a volnočasové aktivity ohodnotili respondenti průměrnou známkou 1 s tím, 
že „jedničku“ dalo 80 % respondentů (44 % v roce 2019), a 28 % respondentů neodpovědělo 
na otázku. Velice si vážíme Vašeho vysokého hodnocení. 

Z odpovědi na otázku, jestli je dostačující setkání s vedením organizace 2× ročně, kdy, tak jako 
vloni a předloni, odpovědělo „ano“ cca 74 % respondentů, vidíme, že není nutné navyšovat 
počet setkání, ale zaměřit se na zbývajících 26 % respondentů. Informování se týká i otázka 
o tom, zdali vědí klienti, že se mohou zúčastnit jednání Výboru obyvatel a Stravovací komise. 
Číslo je vyšší než v loňském roce o 4 % (ze 76 % na 80 %). Svou účastí nebo podněty můžete 
ovlivňovat v dobrém naši cestu za zvýšením kvality poskytovaných služeb.  Dobrým informač-
ním zdrojem je časopis „Chodováček“, který za Vašeho přispění vydáváme každý měsíc. Pře-
kvapilo nás, že se snížil počet odběratelů z řád respondentů z 51 % v roce 2019 na 41 % v roce 
2020. Nevíme, jestli je to spojeno s pandemií covid-19 nebo se důvod skrývá v něčem jiném. 
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Graf č. 4 ukazuje, že v roce 2020 méně respondentů než v předchozích letech zná svého klíčo-
vého pracovníka. Pro nás je to důležitý signál.  

Graf č. 4

Bez pochyby jarní karanténa v roce 2020 ovlivnila možnost využívání ostatních služeb mimo 
DS Chodov. V grafu č. 5 v odpovědi na otázku vidíme pokles pozitivních odpovědi v porovnání 
s předchozím rokem.  

Graf č. 5

Předposledním blokem tohoto dílu jsou otázky o pocitu bezpečí v Domově a hodnocení re-
spektu k právům klientů. 
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Zpracovala a sepsala Mgr. Elena Kubejová, CSc.
Metodik a projektový manažer

Vidíme, že otázky respektování práv a pocitu bezpečí v DS Chodov jsou spojené. Bohužel také 
v těchto otázkách vnímáme vliv karantény a omezení volného pohybu mimo areál DS Chodov, 
které bylo vyhlášeno vládou ČR na jaře. 

V příštím čísle Chodováčku se budeme věnovat otázce stížností, volným odpovědím klientů, 
hodnocení našich služeb rodinami a přáteli klientů a nabídneme Vám i vyjádření vedení DS 
Chodov.  

Graf č. 6

Graf č. 7
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STŘÍPKY A PŘÍBĚHY Z DOMOVA

Společné chvíle strávené u výroby keramických 
výrobků. Chvilky, které procvičí prsty a zpříjemní 
dopoledne, nabízí prostor ke společnému popo-
vídání. Radost z hotových výrobků je také velká.

Milí čtenáři, 

v této nové rubrice budeme přinášet krátké příběhy či zážitky některých z Vás. Mohou se zde objevit 
informace o tom, jak trávíte volný čas, co máte rádi, jaké máte koníčky, sny a přání, ale třeba také 
jak vzpomínáte na své zaměstnání, přátele, sousedy či rodinné příslušníky. Zkrátka takové střípky  
z Vašich vzpomínek a také současných životů.

KERAMIKA

Každý dopis, vzkaz, přání, dárek či květina k na-
rozeninám nebo svátku každého velmi potěší. 
Tentokrát oslavenkyně dostala květinu a dopis 
od nejbližších. Připojujeme se s gratulací!

vzkazy a přání
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SKUPINOVÉ AKTIVITY
Společně strávený čas je velmi důležitý. Čtení knih, pečení, vyrábění z keramiky, malování.          
S novou aktivizační pracovnicí, kterou Vám blíže představíme v příštím čísle časopisu Chodo-
váček, je skvělé a oblíbené například kondiční cvičení. 
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 

cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 2020. Na domově A se na 
aktivitě potkáte s Terezou a na domově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do růz-
ných koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestování bude probíhat pomocí fotografií, videí    
a vyprávění. 

V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lucie rády, když se o ně podělíte s ostat-
ními obyvateli Domova. 

DNES SE SPOLEČNĚ S TEREZOU A S PANÍ MOURKOVOU VYDÁME DO ŘECKA.

Základní fakta o Řecku

Hlavním městem jsou Athény, nachází se na poloostrově Attika a žije v nich 664 tisíc obyvatel. 

Ústředním jazykem v Řecku je novořečtina zvaná dimotiki – tímto jazykem mluví většina oby-
vatelstva.

V roce 1981 se Řecko stalo členem evropských společenství.

Řecko se skládá z rozsáhlé pevninské části a mnoha početných ostrovů.

Okolo 50 % pevniny je tvořeno lesy s bujnou vegetací od jehličnatých stromů až po krajinu 
typickou pro mořské oblasti. V Řecku také žije hodně zvířat, například medvědi, vlci, divoké 
kozy nebo lišky. V moři jsou to pak žraloci, želvy nebo krakatice.

Řecká kultura položila základy dnešní moderní kultuře, staří Řekové založili například filosofii, 
divadlo, rétoriku nebo moderní medicínu či demokracii.

V Řecku se nachází pláže, ale také hory a pohoří. Počasí je zde velmi teplé. Ani v zimních měsí-
cích zde nesněží.               

Řecko leží v jižní části Evropy – konkrétně na 
jihu Balkánského poloostrova. Stát sousedí 
s Albánií, Bulharskem a Tureckem. Pevninu 
omílá moře Egejské, Krétské a Středozemní. 
Řecko je krásné tím, že neleží nejen na pev-
nině, ale také je rozděleno do mnoha malých 
ostrůvků. Nejznámějším je ostrov Kréta, na 
který se dnes společně vydáme.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Řecká kuchyně

Řecká kuchyně je považována za jednu z nej-
zdravějších kuchyní světa. Řadí se ke kuchyni 
středozemní. Je založena na čerstvých ingre-
diencích, bylinkách, zelenině a především na 
řeckém olivovém oleji. Olivový olej, který si Ře-
kové sami vyrábějí z oliv, které pěstují, nesmí 
chybět v žádném jídle. Řecká kuchyně je lehce 
stravitelná, pokládá se za prevenci proti cuk-
rovce nebo infarktům. 

Maso Řekové využívají nejčastěji jehněčí a kozí. 
Často kombinují oba dva druhy do jednoho 
pokrmu. Dále se hojně využívají ryby a mořské 
plody, jako jsou škeble, krevety nebo mušle. 

V řecké kuchyni se dále hojně konzumují salá-
ty ze zeleniny, sýry typu balkánského sýra, ale 
také dezerty. Řecké dezerty jsou velmi sladké. 
Používá se do nich filo těsto – těsto z mnoha 
tenkých plátků –, med a ořechy. 

Řekové rádi jedí pomalu, v početné a hlučné společnosti. K jejich životnímu stylu patří spousta 
malých hospůdek, takzvaných taveren, a stánky s občerstvením na každém rohu. Typickým 
nápojem pro Řeky je víno, které mají velmi kvalitní a chutné. Země vyprodukuje okolo pěti 
milionů hektolitrů vína ročně. 

Pokrm, který každý kdo navštívil Řecko určitě musel ochutnat, je omáčka tzatziki podávaná       
k pečenému jehněčímu nebo kozímu masu. 

1× bílý jogurt
špetka soli a pepře

nastrouhaná salátová okurka
hrst kopru 

To všechno smíchat dohromady  
a dle chuti osolit a opepřit. 

Tzatziki - recept

Divoká koza na ostově BalosOlivovník
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Kréta

Na ostrov Kréta se vydáme společně s jednou z Vás, klientkou Domova paní Aničkou. Ta byla na 
Krétě na dovolené v roce 1999.

Dovolená na Krétě byla moje první dovolená, jely jsme tam s drůbežáckými závody ještě s mojí 
sestrou Věrou. Bylo září roku 1999 a my jsme poprvé letěly letadlem. Vůbec jsem se nebála, 
chtěla jsem sedět u okýnka.

I když bylo září, tak na Krétě bylo teplo, chodily jsme se koupat do moře, do Krétského moře. 
Pláže byly jak písčité, tak oblázkové. Chodily jsme na procházky po městě a také jsme jely do 
hlavního města Chanie na výlet lodí. Chania je přístavní město a mají tam krásný maják, na 
který jsme se šli všichni podívat. 

Hodně jsme ochutnávaly místní kuchyni, chodily jsme do restaurací na řecká jídla a také jsme 
ochutnávaly to, co nám vařili v hotelu. Ochutnala jsem tehdy škeble a chutnaly mi. Jedly jsme 
tam také ryby a zeleninu. Z té hlavně rajčata a olivy. Olivy tam mají jiné než u nás. Větší a jsou 
takové víc barevné. Pod olivovníky jsme si chodily lehat do stínu. 

Po večerech jsme občas chodily tancovat, ale především jsme chodily na výlety a poznávaly 
řeckou kulturu. Bylo tam krásně. Poprvé jsem se svezla na tobogánu v jednom aquaparku, 
který jsme tu navštívily. Také jsme se byly podívat, jak tam mají krásné pohoří, a na jedno jsme 
dokonce vylezly. 

Památky, které stojí za to navštívit

Rethymno – přístav ležící na severním pobřeží Kréty. Přístav v benátském stylu je nejhezčí 
vidět společně se zapadajícím sluncem. 

Knossos – největší archeologický jev doby bronzové. Pravděpodobně se jednalo o správní          
a politické centrum mínojské civilizace. Vznikla zde i známá legenda o minotaurovi uvězně-
ném v labyrintu. 
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Poznámky ke Krétě

Největší řecký ostrov.

Podle starověkých mýtů je Kréta považována za místo zrození boha Dia.

Dnes je hlavním městem Heraklion – v roce 1999 to byla Chania.

Omývá ji z jedné strany Krétské moře a z druhé Lybijské.

Zajímavosti o Řecku

Ačkoliv většina lidí jezdí do Řecka k moři, 80 % jeho území tvoří hory! Asi nejslavnějším řeckým 
pohořím je bájný Olymp, jehož nejvyšší vrchol se nazývá Mytikas (2917 m. n. m.) a je zároveň 
i nejvyšší horou Řecka.

V Řecku je volební účast povinná! Po dovršení 18 let se musí chodit k volbám.

V Řecku se nachází více jak 2000 ostrovů, obydleno jich je však zhruba pouze 170.

Řekové považují sami sebe za nejvíce důvěryhodný a pracovitý národ z celé EU.

Oficiálním názvem Řecka je Helénská republika – podle krásné Heleny, o niž byla svedena 
Trojská válka.

V Řecku mají krásné růžové pláže.
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FOTOGALERIE

KNIHY SOUČÁSTÍ TRÉNINKU PAMĚTI
Trénování paměti inspirováno knihou. Po vytvoření mužských variant ženských jmen se spo-
lečně pustili do malování chodského koláče. 

Fotografie: Edita Svobodová

Stará pravda praví,
pohyb tuží zdraví,

a jak každý tuší,
posílí i duši. 

CVIČENÍ
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FOTOGALERIE

Vaření ve stylu řecké kuchyně, inspiraci jsme nalezli v receptu, který si můžete přečíst v Ces-
tovatelském okénku. Klientky společně s Terezou Jechovou připravovaly tzatziki a řecké špízy. 
Během pečení špízů sledovaly další řecké videorecepty, aby se nechaly inspirovat na příště. 

Fotografie: Edita Svobodová

VAŘENÍ

V rámci individuálních aktivizačních činností jde o posílení motorických, psychických a sociál-
ních dovedností. Cvičení jemné motoriky pomocí malby.

Fotografie: Michaela Ficová

MOTORIKA
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Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovnice

Barvy života

Bílá je jako papír nepopsaný,
z počátku nejsme na nic sami.
V náruči maminky plné něhy
prožíváme své první příběhy.

Žlutá je slunce, které zahřeje
jako úsměv, když se někdo usměje.
Jako světlo, které vede ze tmy,
když se někdy v duši setmí.

Červená značí velkou lásku,
pro kterou nelze vydat hlásku.
Je to krev, která proudí dravě,
kdy zpočátku vypadá vše hravě.

Zelená je barva naděje a radosti,
jarní květy nás zbaví starostí.
Příroda není nečinná,
vždyť něco nové začíná.
      
Modrá značí daleké obzory,
kde nebe a moře se pojí.
Když dva ostatním navzdory
svůj život pro vždy spojí.

Černá může značit chmury,
které ve snech tvoří můry.
V barvách tvoří hranice, mívá rysy jasné,
tím pak lépe vidíme, co všechno je krásné.

Autor: Edita Svobodová,
rehabilitační pracovnice
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Rozhlédni se kolem sebe 

Rozhlédni se kolem sebe, 
i když dnes mračí se nebe, 

i když nálada je podzimní, 
může být mnoho krásných barev v ní. 

Listí ve zlaté se mění, 
chladná rána podzim napoví, 

co nezahřejí paprsky sluneční, 
teplem naplní čaj šípkový.

Autor: Edita Svobodová,
rehabilitační pracovnice
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