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Netradiční úvodník aneb ohlédnutí za Zahradní slavností
Vážení obyvatelé Domova a čtenáři Chodováčku,
dnes dostáváte do ruky další číslo našeho domovského časopisu, jehož obsahem bude mimo jiné ohléd-
nutí za druhým ročníkem Zahradní slavnosti Domova pro seniory Chodov, která se uskutečnila v neděli  
11. září 2016. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla i dnešní úvodník pojmout netradičním způsobem. V řád-
cích níže si budete moci přečíst nejen moje postřehy a hodnocení slavnostní neděle, ale stejně tak mých 
spolupracovníků. Pojďme se společně začíst do postřehů, dojmů a hodnocení účastníků naší Zahradní 
slavnosti.

Zahradní slavnost - nádherná slavnostní, společenská událost v zahradě našeho Domova, kde se všichni máme 
možnost sejít a prožít jiný než běžný den, na jaký jsme už léta zvyklí – takový „společný zážitkový den“. Prá-
vě taková byla krásná sluneční neděle 11. září 2016. Celý náš Domov byl najednou jiný, svátečně vyzdobený, 
plný nových zážitků v podobě kulturních vystoupení, sportovních akcí pro děti, divadla, výstavy, prodejních 
stánků a informačních fotografií našeho zařízení. Všem nám, kteří jsme se snažili tuhle atmosféru vytvořit, šlo 
jenom o jedno, aby všichni ti, kteří k nám zavítají, se u nás cítili výborně. Abychom všem ukázali náš nádherný 
Domov a náš společný život v něm. Proto mi určitě dáte za pravdu, že když jsem viděla Vás, spokojené v kruhu 
Vašich blízkých, veselé pobíhající děti, mile překvapené tváře prodávajících a účinkujících a nadšené pohledy 
lidí z okolí, věděla jsem, že příprava celé slavnosti nebyla marná. Možná by si někdo přál něco navíc, něco jinak, 
nějak jinak, ale při tak velké akci nejde splnit každé přání. Právě naopak, každý, kdo k nám zavítal, byl nadšen  
z atmosféry, jakou tu v Domově máme. Mezi námi se báječně cítili i naše rodiny a naši blízcí. Byla jsem ráda, 
když mě oslovili lidé v seniorském věku, kteří přišli k nám z našeho blízkého okolí, a byli nadšeni naším soužitím, 
a co je nejdůležitější, taky by se k nám rádi připojili, a stali se tak součástí našeho života. Naše kronika je plná 
poděkování a báječných dojmů z celého dne. Tak co si víc přát, než abychom i nadále žili pod jednou střechou 
jako jedna velká rodina. Všichni si popřejme hodně zdraví, spokojenosti a elánu do dalších dní, a abychom se 
opět za rok společně sešli na naší zahradě.

Anička Tomčáková -  vedoucí sociálního úseku

Zahradní slavnost byla jedním slovem úžasná.  I letos děvčata z aktivizačního oddělení dokázala zajistit krásný 
program se zajímavými účinkujícími (každý si z programu určitě vybral to své), krásnou výzdobu, sehnala na 
všechno sponzorské dary a nějakým způsobem zařídila až příliš teplé počasí. ;-) I přes drobné technické potíže 
(kterých si určitě ani návštěvníci nevšimli) se vše zvládlo, počasí nám přálo, hudba hrála, děti soutěžily, kýta  
a bramboráky byly výborné, prodejní stánky byly různorodé a lákavé. Klienti a jejich rodinní příslušníci, zaměst-
nanci, dobrovolníci i veřejnost se z mého pohledu bavili, a o tom Zahradní slavnost přeci je. Druhý ročník Za-
hradní slavnosti je za námi a nám nezbývá než se těšit na ten ročník třetí. Tak zase za rok na  viděnou!

Monika Ferdová - vedoucí provozně ekonomického úseku

Klobouk dolů, tohle vše zkoordinovat a naplánovat, aby vše klaplo!  Úžasná atmosféra, počasí vyšlo. Opravdu 
jsme si to všichni, a myslím tím hlavně klienty Domova a rodinné příslušníky, moc užili. Pestrý program, každý 
si mohl vybrat. Dostačující občerstvení, možná jen ze začátku nedostatek nealkoholického piva (kavárna dopl-
nila, až když jsem je poprosila, na zahradě neměli vůbec).  Výborná spolupráce s pracovníky přímé péče, nejen 
pověřenými doprovodem na slavnost, ale i s pracovníky, kteří zajišťovali péči na oddělení.

Štěpánka Foučková -  vedoucí úseku přímé péče budovy A

Bylo mi velkou ctí se zúčastnit Zahradní slavnosti, která dle mého názoru sklidila obrovský úspěch. Velmi si vá-
žím velké účasti klientů a jejich rodin, a také práce personálu Domova, bez kterého by tato slavnost neproběhla. 
Zaujal mě rozmanitý program, kterého si, i za náročnějšího počasí, všichni účastníci užívali.

Radka Němcová - vedoucí úseku přímé péče budovy B

Domov mi připomínal mraveniště, kde ví každý mravenec, co má dělat. Všemožné hemžení bylo krásné, protože 
jsem viděla, jak se prolínají jednotlivé prostory lidmi, kteří si na každém místě užívají to, co pro ně bylo připrave-
no. Letos se mi zdálo, že si každý našel to svoje. Vše bylo akčnější, ale paradoxně klidnější. Hudba, stánky, divadlo 
pestrost - to je slovo, které vystihuje můj pocit z letošní Zahradní slavnosti. Když jsme dávali program dohroma-
dy, ani by mě nenapadlo, že to takhle dopadne. :-) 

Slávka Slivoňová – vedoucí aktivizačního oddělení
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Zahradní slavnost se velmi vydařila, klienti i jejich rodiny byli velice spokojeni. Atmosféra na všechny působila 
pozitivně. Zaujal výběr muziky, stánek s vínem a především akce pro děti.  Pestrý program uspokojil všechny. 

Pracovníci přímé péče úseku B

V našem Domově pro seniory se opět po roce konala Zahradní slavnost. Klienti byli nedočkaví a zvědaví, co se 
bude dít. Uvítání všech hostů na zahradě paní ředitelkou i Slávkem Bourou sledovali klienti i z terasy druhého 
patra budovy D, smáli se, že se paní ředitelka málem nedostala ke slovu, jak byl Slávek Boura výřečný... Klientům 
se program líbil, zpívali si společně s panem Bendou a se skupinou Dlouhá noc. Již méně je oslovila skupina 
pana Ivana Hajniše. Někteří klienti Domova si šli během dne se zaměstnanci i zatančit. Tančili, co jim nohy 
dovolily. Klienti si kupovali různé dobrůtky a byli spokojeni, chyběla jim pouze dobrá zmrzlina. Celkově hodno-
tíme Zahradní slavnost vysokou známkou, po rozhovoru s klienty zářili nadšením i Ti, kteří sledovali vše pouze  
z  vrchní terasy, protože zdravotní stav jim nedovolil účastnit se slavnosti přímo.

Taťjana Šustrová – vedoucí úseku přímé péče budovy D
Eva Syblíková – koordinátor přímé obslužné péče D1

Naše dojmy z akce: Organizačně dobře zvládnutá akce. Pozitivní a přátelská atmosféra. Zajímavé bylo vystou-
pení zpěvačky Andrejky Holé, neboť všichni naši klienti se zúčastnili zahájení Zahradní slavnosti, kterou paní 
ředitelka Veselá po boku báječného moderátora Slávka Boury zahájila vtipně a vesele, a tato nálada vydržela 
až do vystoupení kapely Ivana Hajniše. Někteří klienti v tomto čase odcházeli a pak už se zpět nevraceli, hudba 
jim byla nepříjemná.  Ale převažuje z tohoto dne velké pozitivum. Vypíchnout musíme pěvecký sbor Gambale, 
pro naše klienty úžasná hudba, a kapela Dlouhá noc vždy strhne k tanci a dobrému poslechu.  Úžasný závěr…
Nedostatky: Malý počet slunečníků, nestabilní sety k sezení.
Celkový závěr: Určitě jsme si všichni tento den užili ve veselosti a příjemné pohodě.  Báječný pocit. Velká spoko-
jenost. Těšíme se všichni na příští rok. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této super akci. 

Irena Šuláková, Petra Vránová, Pavel Kosík 
koordinátoři přímé obslužné péče A1, A2, A3

Letos se Zahradní slavnost opět povedla, jen škoda, že nepřišlo tolik lidí jako minulý rok... Klientům, které jsme 
vyvezli na terasu s lůžkem, i ostatním se Zahradní slavnost také moc líbila. A nejvíce se klientům i personálu 
líbila kapela DLOUHÁ NOC. Tak doufáme, že příští rok se Zahradní slavnost opět tak dobře povede. Děkujeme.

Jitka Chábová ml. – koordinátor přímé obslužné péče D2

Nedělní den byl v našem Domově protkán několika krásnými ideami, z nichž jedna byla zvláště velmi silná. Spo-
lečně se nám podařilo smazat plot oddělující naše prostory od okolního světa a všichni byli najednou jednou 
duší, která se baví a užívá si plnými doušky života a krásného horkého letního dne. Rodiny v rámci soutěžení 
sváděli urputný boj o největší počet bodů a šampióna klanu, přičemž děti spojila myšlenka, že když se semknou  
a spojí síly, dokáží porazit jednoho každého z dospělých. K všeobecnému veselí se přidali i naši obyvatelé a vý-
hrami obdarovávali nejen svá vnoučátka, ale i nejmenší návštěvníky, kteří na svou příležitost ukázat své umění 
světu čekají. Hlubokou myšlenkou nás zasáhl i malý Ríša, který každou disciplínu prošel několikrát, aby mohl 
svým spolužákům ukázat, jak na ně myslí i při návštěvě našeho Domova, kde se neodehrávají jen krásné oka-
mžiky. Báječná atmosféra, která se vytvořila nad sklínkou báječného sluncem prozářeného moravského nek-
taru, byla dokreslena náladou, kdy jako jedna žena, jeden muž všichni sborově zpívali krásné české, moravské, 
slovenské, ale i ukrajinské lidové písničky. A tak v tento den neexistovaly přestávky mezi vystoupeními účinkují-
cích, neboť jich nebylo, a zahrada se stala centrem dění a setkání, na která se nezapomíná. Pro takové báječné 
okamžiky a myšlenky má cenu jít do všeho znovu a znovu...

Milena Plachá, Veronika Šebestová – sociální pracovnice Domova

Slavnost byla moc hezká, příjemná, všechno krásně vyšlo. Ohlasy návštěvníků, klientů i jejich rodin jsou moc 
pozitivní, moc se jim líbil program, hudba, občerstvení, zábava i program pro dětičky. DS Chodov byl moc vy-
chválen i za hezké prostředí, služby o péči o klienty. Veškeré ohlasy byly v pozitivním duchu, lidé si moc váží naší 
práce.

Martina Bajczerová – sociální pracovnice Domova
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Jelikož jsme připravili spoustu zajímavých stanovišť a pozvali různorodé prodejce a vystupující, byla le-
tošní Zahradní slavnost živější a plná zábavy. Přilákala nejen návštěvníky z veřejnosti, ale oproti loňsku  
i mnohem více rodinných příslušníků, a tak se k nám dostávaly pozitivní ohlasy ještě ten den nebo bezprostřed-
ně po něm. Jistě se jako každý rok objevily drobné „mouchy“, ale díky nim můžeme příští rok pořádat slavnost  
o další „level“ lepší a úspěšnější. Každopádně miluju, když náš Domov takto ožije a promění se tak v domov, kam 
se budou všichni rádi vracet.

Klára Vohrnová - PR a fundraiser

Proběhlá Zahradní slavnost v Domově pro seniory Chodov nechala krásné vzpomínky u všech návštěvníků. 
Krásný slunečný den byl zaplněný programem v doprovodu známých hudebních skupin a písniček, divadelních 
her a pěveckého sboru, bodyartu a bosé turistiky, kde jsme mohli vyzkoušet svou vůli a projít stezku střídající 
písek, kamínky a šišky s rozbitým sklem. Návštěvníci si mohli zakoupit něco z netradičních výrobků. Také nechy-
běly stánky s nabídkou tradičních českých jídel - klobás, bramboráčků, grilovaného masa, dobrého vína a piva. 
Mezitím byl po celý den připraven program nejen pro dospělé, ale i pro děti – dětský koutek, výtvarná dílna, dět-
ské soutěže, kde bylo místo nejen pro děti, ale i pro celé rodiny. Na tvářích hostů a klientů bylo vidět, že si nedělní 
slavnost Domova náležitě užili, a spolu s nimi si tento slavnostní den hezky prožil i kolektiv Domova.

Ing. Olena Linets – finanční referent

Věřím, že i mnozí další pracovníci Domova pro seniory Chodov by zde chtěli vyjádřit svůj názor, a snad se 
neurazí, že jim nebyl dán prostor. Tento úvodník jsem společně s kolegy chtěla vytvořit co nejdříve. Vedly 
mě k tomu dva důvody. Zachytit v prvních dnech po slavnosti to nejdůležitější, co si všichni říkali na cho-
dbách našeho Domova, když přicházeli do práce. Nemálo důležitý je i druhý důvod. Spěcháme s vydáním 
čísla, abychom se mohli s našimi dojmy podělit i s Vámi, čtenáři Chodováčku. Co říci závěrem. Snad za mě 
vše vyjádří slova, kterými jsem Vás vítala při zahájení Zahradní slavnosti 2016.

Vážení a milí návštěvníci, vítám Vás na dnešním již druhém ročníku Zahradní slavnosti pořádané Domovem pro senio-
ry Chodov. Zvlášť je mou milou povinností přivítat paní profesorku Helenu Válkovou, bývalou ministryni spravedlnosti  
a pana inženýra Pavla Čiháka, poslance parlamentu ČR. Přestože v loňském roce zaznělo moje vysvětlení k oslovení Vás 
všech jako milých návštěvníků, mám i letos potřebu říci, proč jsem tak volila. Slovo návštěvníci jsem nepoužila proto, že 
jsem si to chtěla zkrátit, ale proto, abychom všichni společně vnímali, že není rozdílů, že jsme se zde všichni sešli s jediným 
cílem užít si krásný nedělní den ve společnosti přátel, kolegů a sousedů. Nechci dlouze bilancovat, co se nám vše podařilo 
za poslední rok. Myslím, že kdo náš Domov navštěvuje pravidelně, tak mnohé pozitivní změny zaznamenal, a kdo přichází 
po roce, tak bude možná překvapen. Zde se patří poděkovat zřizovateli, Hlavnímu městu Praha, který nám přispívá na 
provoz zařízení nemalou částkou. Pokud Vás v průběhu dne bude cokoli zajímat, nebojte se obrátit na moje kolegy nebo 
přímo na mě. Rádi Vám vše ukážeme a vysvětlíme.  Zaměstnance Domova poznáte podle visačky se jménem.  A já budu 
mezi Vámi celý den. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat sponzorům této zahradní slavnosti. Nebýt jejich štědrých 
příspěvků, nebylo by možné tuto slavnost uskutečnit. Za finanční podporu děkuji firmě PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, ALFA 
SOFTWARE, SEMILEAS, SVÍTÍME ZDRAVĚ, VINNÉ SKLEPY SKALÁK, TENA, AVE-COMP, LÉKÁRNA U ČESKÉ KORUNY a ALFAC-
LASSIC. Za věcné dary děkuji firmám TENA a KIMBERLY-CLARK PROFFESIONAL, které zabezpečily dárky pro děti, a firmám 
PAC HOŘOVICE, ALIMPEX, MASO ANO a provozovateli kavárny v našem Domově DAK LAG COFEE za poskytnuté občerst-
vení pro účinkující a dobrovolníky. Vše by se samozřejmě neuskutečnilo opět za podpory MHMP a MČ Praha 11. Nevím, zda 
jsou zde již všichni zástupci těchto společností a firem, ale přesto všem touto cestou děkuji. Poděkování patří i všem dob-
rovolníkům, kteří se rozhodli nám dnes pomáhat, a zabezpečit tak zdárný průběh oslav. Největší poděkování patří všem 
zaměstnancům Domova, kteří se na přípravě slavnosti podíleli, a všem, kteří dnes přišli. Velmi si toho vážím nejen já, ale  
i ostatní vedoucí pracovníci.
Přeji tedy Vám všem, kteří jste tu s námi, ať již obyvatelé Domova, Vaši blízcí i Vy ostatní, kteří jste nás přišli pozdravit, 
příjemně strávený den. Důležité je pro nás to, abyste se zde cítili dobře a odcházeli s pocitem, že náš Domov je Domov 
otevřený a jste zde vítáni.

PS:  Byl to jeden z dalších krásných dnů v Domově. Dnů, které mě přesvědčují o tom, že naše podpora k Vám seniorům je 
vítaná a platná, že má smysl pracovat na naší ideje Domova otevřeného a vstřícného a že pracuji v dobrém kolektivu na 
dobrém místě. 

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci srpnu

Maria Švejdová
Marta Košťálová
Jiřina Niederlová

Božena Kratochvílová

OSLAVA NAROZENIN V ZÁŘÍ

1. 9. Bohumil Rozkošný
3. 9. Miloslava Olexová
7. 9. Marie Bodanská
8. 9. Maria Švejdová
8. 9. Marie Těšitelová
8. 9. Karel Valášek
10. 9. Miroslav Honěk
13. 9. Růžena Kartašová
14. 9. Ing. František Sedlák
14. 9. Anna Mukařovská
15. 9. Anna Vosmíková
16. 9. Věra Friedlová
22. 9. Jiří Jeřábek
22. 9. Karla Kamenická
24. 9. Josefa Končírová
25. 9. Marie Niklová
25. 9. Jarmila Růžičková
25. 9. Věra Charvátová
26. 9. Václav Jelínek
26. 9. Marie Kučerová
28. 9. Věnceslava Fialková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 27. 9. 2016 od 14 hod. v kavárně.

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhnou volby do 
Senátu Parlamentu ČR.

Do našeho Domova přijde okrsková volební ko-
mise s přenosnou volební schránkou ve výše 
uvedených dnech (čas voleb bude upřesněn).

V Domově mohou volit:
a) osoby, které mají trvalý pobyt v Domově
b) osoby, které mají trvalý pobyt na území voleb-
ního obvodu č. 19. 

V následujících dnech Vás navštíví a osloví sociál-
ní pracovnice, které budou zjišťovat Váš zájem o 
volby do Senátu Parlamentu v našem Domově.

Důležité informace:
Klienti, kteří nemají trvalý pobyt v Domově nebo 
ve volebním okrsku č. 19 a mají zájem volit, musí 
tak učinit v místě svého trvalého pobytu a pří-
slušném volebním obvodu.

Prosíme rodiny klientů, kteří nemají trvalý po-
byt v Domově nebo volebním obvodu č. 19, aby 
svým blízkým pomohli volby zabezpečit.

V případě nejasností kontaktujte naše sociální 
oddělení. 

UPOZORNĚNÍ
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KULTURA ZÁŘÍ/ŘÍJEN

27. září  14:00, kavárna
Oslava narozenin zářijových oslavenců

29. září  14:00, kinosál
Bohoslužba s biskupem Mons. Karlem Herbstem, SDB

30. září  14:00, hala
Křeslo pro hosta s Petrem Sýkorou

3.-7. října
Týden sociálních služeb (podrobný program naleznete na str. 8)

5. října  9:00, klubovna 25
Setkání členů Výboru obyvatel

6. října  9:00, jídelna
Setkání členů Stravovací komise

19. října  9:00
Chodovská šipka 2016

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

Doplňte k následujícím uvedeným slovům vždy jedno podstatné jméno, které bude pasovat ke všem 
třem slovům uvedeným na jednotlivých řádcích a vztahovat se k Praze.

Riegrovy, Chotkovy, Vojanovy………………………………
Karlův, Palackého, Jiráskův……………………………………
Konviktská, Štěpánská, Nerudova…………………………
Václavské, Staroměstské, Jungmannovo………………
Mostecká, Jindřišská, Staroměstská………………………
Anežský, Jiřský, Strahovský……………………………………
Müllerova, Bílkova, Trmalova…………………………………
Františkánská, Rajská, Hartigovská.………………………
Náprstkovo, Národní, Zemědělské…………………………
Matyášova, Prašná, Písecká……………………………………
Národní, Stavovské, Dejvické…………………………………
Veletržní, Clam-Gallasův, Černínský………………………
Rašínovo, Masarykovo, Alšovo..………………………………
Střelecký, Slovanský, Dětský…………………………………
Staronová, Klausova, Španělská.……………………………
Masarykovo, Hlavní, Smíchovské……………………………
Betlémská, Zrcadlová, Husova………………………………
Vladislavský, Kongresový, Španělský……………………
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Dotazník spokojenosti s péčí o mého blízkého 
v Domově pro seniory Chodov za rok 2015

Vážení a milí obyvatelé Domova,

v minulém čísle Chodováčku jste se mohli podívat na zhodnocení dotazníků Vaší spokojenosti se službami a péčí v Do-
mově. Nyní bychom Vás rádi informovali o hodnocení spokojenosti s péčí o mého blízkého – anonymní výzkum, který 
proběhl taktéž v minulém roce 2015 a na jehož hodnocení se podíleli Vaši rodinní příslušníci či blízcí.
Bylo osloveno 190 rodinných příslušníků nebo blízkých klientů Domova. Z takového množství se nám vrátilo pouze 9 
vyplněných dotazníků, ale i za to jsme rádi, abychom mohli naše služby zlepšovat k Vaší spokojenosti.

Celkem se odpovídalo na 39 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Zjistili jsme, že 100 % z Vašich blízkých hodnotí prostředí DS Chodov jako vyhovující.
2. 89 % vnímá, že se Vám v Domově líbí, a pomoc a pozornost při adaptaci (v době nástupu) považuje na výbor-
nou 33 %.
3. Strach v Domově podle Vašich blízkých nepocítilo 78 %.
4. 89 % nebylo svědkem, že by byl v Domově někdo ponižován nebo by se k němu personál choval hrubě.
5. Zdali Vaši blízcí znají vedoucí jednotlivých úseků, odpovídali takto: 67 % zná vedoucí sociálního úseku; 100 % 
zná vedoucí úseku, kde je jejich blízký ubytován; vedoucí provozně ekonomického úseku zná 44 % a 56 % zná 
vedoucí zdravotní péče.
6. S poskytováním péče svému blízkému je na výbornou spokojeno 44 %.
7. Při oslovení pracovníků přímé péče je ochotno věnovat se 89 % sociálních a 78 % aktivizačních pracovníků.
8. 78 % ví, kdo je klíčovým pracovníkem jejich blízkého, a 67 % si je vědomo, co je jeho úkolem.
9. Se sociálními a aktivizačními pracovníky je spokojeno na výbornou 44 % a 22 % s lékařem DS.
10. 100 % Vašich blízkých ví, jaké pravidelné aktivity v Domově probíhají a jakých se účastníte. Při doplňující otáz-
ce, jaké aktivity jsou postrádány, odpověď byla: staré filmy – komedie.
11. 33 % je obeznámeno o možnosti aktivizace, kterou využívá a na výbornou hodnotí 22 %.
12. Kulturní nabídky sleduje 100 % oslovených a 56 % se o nich dovídá na nástěnkách.
13. Kulturní a sportovní nabídka Domova je na výbornou hodnocena 67 %.
14. 100 % Vašich blízkých zná časopis Chodováček a s jeho podobou je na výbornou spokojeno 33 %.
15. 78 % sleduje nabídku stravy a na velmi dobrou s ní je spokojeno 22 %.
16. S úklidem Vašeho pokoje je spokojeno 78 % a 89 % je spokojeno s úklidem v prostorách Domova.
17. 89 % nikdy nezažilo, že by po jejich blízkém pracovníci úklidu chtěli úplatu.
18. Dle Vašich blízkých jsou služby v Domově využívány takto: rehabilitace 33 %; kadeřník a bufet 67 %; cukrárna 
56 % a pedikúra 78 %.
19. Kvalitu vypraného a vyžehleného prádla hodnotí 44 % na výbornou. Další služby jsou na výbornou hodnoce-
ny takto: údržba v Domově 22 %; rehabilitace 11 %; kadeřník a pedikúra 33 %; bufet a cukrárna 44 %.
20. Na otázku, jaké další služby byste v Domově pro svého blízkého ocenili, byla odpověď: masáže.
21. 100 % nemá zkušenost s tím, že by personál vyžadoval po jejich blízkých úplatu za provedenou činnost ani 
že by jim bylo něco odcizeno.
22. Na dotazník odpovídalo 67 % žen a 22 % mužů. Z toho 44 % k Vám jsou ve vztahu dcera/syn; 11 % zeť/snacha 
nebo sestra/bratr a 22 % vnuk/vnučka.
23. Blízké osoby dotazovaných v Domově žijí ve 33 % déle než jeden rok, déle než tři roky 11 % a 22 % déle než 
5 nebo 10 let.

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli, a budeme rádi, když se nám v dalším roce vrátí více vypl-
něných dotazníků, kde budete mít možnost se anonymně vyjádřit k poskytovaným službám.

Vedení domova

Hodnocení vypracovaly: Bc. Lucie Nedobitá, DiS. a Bc. Markéta Rývorová
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TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
DOMOV PRO SENIORY CHODOV

3. 10. - 7. 10. 2016

PONDĚLÍ 3. 10.
10-17 hod.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14 hod.      HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KARLA ŠTĚDRÉHO
Kinosál

ÚTERÝ 4. 10.
14 hod.  PŘEDNÁŠKA KOSTÝMY VE FILMU A V TELEVIZI
Kinosál	 	 přednáší	costume	designer	Mgr.	Libuše	Pražáková

STŘEDA 5. 10.
13-17 hod. DOBROVOLNICKÝ DEN S FIRMOU EXXONMOBIL
	 	 	 natírání	laviček	a	konstrukce	kinosálu,	vylepšení	 
	 	 	 Mořského	koutku

ČTVRTEK 6. 10.
14 hod.  VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY ZANZIBAR
Kinosál	 	 autor	Arnošt	Vrána

PÁTEK 7. 10.
14 hod.  PROMÍTÁNÍ „DS CHODOV - VÍC NEŽ DOMOV“
Kinosál

Domov	pro	seniory	Chodov
Donovalská	2222/31
Praha	4	–	Chodov



VAŠE PŘÍSPĚVKY

9

Akce si nehledá lidi, ale lidé si hledají akci, krok po kroku, nenápadně, aby se tak utvořila směsice postavi-
ček z celého Londýna, té miniatury světa, a vytvořila magické, neopakovatelné publikum, které v klubech 
jen tak nepotkáte. Živé, vlastně tiché a poklidné v tom rámusu, samo v sobě, v davu, ale ne kvůli davu 
samému. Hudba pulzuje, tak jako tisíckráte pulzovala a pulzovat bude, ale ten moment jeden za druhým 
s neuvěřitelnou silou vpíjí se do paměti, do těla každým dalším pohybem. Dech, chlad noci, řeřavé teplo 
davu rozeznatelné v odlescích žárovek. Londýn tepe ve své individualitě. Produktem této výkonové osa-
mocenosti není jen obrovský nárůst depresí a úzkostí, které léčíme v Maudsley každý den strojově funkční 
kognitivně behaviorální terapií, ale i tyto rave party, magické, ve své davové individualitě, otevřenosti a 
uzavřenosti zároveň. Moc okamžiku a zároveň krystalický záznam do vědomí a nevědomí. Nálada opojná, 
ale v čemsi tichá. Hřmot, ale i echo skladišť a industriálna. Pohyb, ale i deka a šum stromů a pole. Na baru 
se prodávají balónky, ve kterých není hélium, a pojídá se cukr, který není cukrem. Povrchnost a všednost, 
ale i spiritualita, obé v nejisté distinkci. Wrenova katedrála svatého Pavla stala se prodejnou vábničkou na 
turisty. Magičnost magických míst vyčpěla s pableskujícími fotoaparáty, a tak je znovu hledána mezi beto-
nem, stromy a skladišti Tottenham marsh. Otázkou jest – kým? A úspěšně? Vědí to hledající? Nálada noci a 
momentu mluví jasně, ale opojení vždy vytváří i stín nejasného.

Za svítání vyprovázím kolegy k autobusu. Student se navrací. Cestou zpět míjím kdysi dávno vyhořelé 
auto, poklidně stojící v zapomenuté ulici, jakýsi přízrak živelné noci. Kolem něj policejní vozy. Strážníci 
se usmívají a mluví s lidmi odcházejícími z koncertu. Klidně vyčkávají, nemají kam spěchat. Navracím se 
v slunečním světle. Háv noci opadl. Nejde o deziluzi, nicméně dav se trousí, fragmentuje. Dva muži nazí 
vítají slunce. Jakási Asiatka prapodivně líbá netečně křepčícího muže. Vzájemně se drží za ruce a děsivě  
s nimi snad jako kdyby v zápase máchají. Asi pět minut je nervózně pozoruji, zda se jeden nesnaží zneužít 
druhého. Pitoresktní pohyby nakonec vyhodnocuji jako veskrze mírumilovně, těžkopádně mimózní. Na 
zemi jsou pivní plechovky, prázdné sáčky, čichací ampule, vyfouklé balónky. Zesilujícím slunkem rave party 
pomalu splaskává. V půl sedmé ráno opouštím hudební tlukot. Loudám se, nespěchám, a oni také ne, do 
jedenácté dopolední, kdy akce končí, času mnoho.

Procházím hvozdy Tottenhamu, sem tam potkávám trousící se lidi. Míjím plavební kanály, jachty. Dálnice 
obklopená betonem. Metro mi ujíždí, v druhém se mačkám s ranní dávkou kamsi nedělně spěchajících lidí. 
Londýn nezastavuje nikdy a já jsem z nezastavování už celý unavený. Usínám ve stoje. Pak doubledecker  
a přední sedadla, jen se schoulit a pozorovat ulice klesající hlavou. Vyhrábnu mobil. Dnes večer se uvidím  
s kamarádem, přijel ze Švýcarska, píši rychlou zprávu – tak kde dnes? Noční život Londýna se nikdy neza-
staví. Duch Londýna spočívá v nezastavitelnosti. Nekonečnost práce, života a bujarosti. A já schoval jsem se 
na krátký čas před tím vším, slunkem i Londýnem a jeho neustávajícím životem za závěsy, neb jsem z toho 
všeho byl nelondýnsky unavený.

Poznámky z Londýna - Noční život II.

Daniel Wagner - dobrovolník
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ZÁŘIJOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Křesťanské okénko

Drazí přátelé,

Bůh čeká: čeká na člověka… Bůh čeká a je trpělivý, 
čeká na naše rozhodnutí, na naši iniciativu. Bůh je 
„shovívavý“, protože nechce, aby někdo zbytečně 
zahynul, naopak chce, aby se lidé dali na pokání, 
aby lidé pochopili, že on je láska, milosrdenství, 
pravda, život, že je také naším tatínkem. Tatínkem, 
který má starost a péči o každého člověka.
Jak my lidé jsme často nechápaví, tvrdého srdce. 
Pýcha, sobectví, lhostejnost nás tak často zahlcují. 
A přitom každému člověku je určen čas, čas, který 
tak rychle utíká, který se nikdy již nevrátí. Možná, 
že nás napadanou různé důležité otázky. Jak vůbec 
prožívám čas svého života? Jak je to vůbec v mém 
životě? Neřeším jen a jen prožitou minulost? Nežiji 
neustále ve strachu z budoucnosti? Jaký bude můj 
zítřek, jaké problémy, nemoci přijdou do mého ži-
vota?
Ježíš do těchto otázek nám vkládá odpověď: Já 
jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude cho-
dit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8,12). 
Ježíš chce, abychom žili přítomný okamžik. Teď, v 
této chvíli. Ježíš je s námi, Ježíš je nám stále nablíz-
ku v každé situaci našeho života. Život je cesta, ně-
kdy hezky upravená, jindy hrbolatá, plná kamení… 
Jistě to není lehké jít po takové cestě. Ježíš to ví, 
a proto nám otvírá svou náruč, aby nám pomáhal, 
aby nás bezpečně vedl, aby nikdo z nás neupadl. A 
my se tak často této lásce, tomuto světlu bráníme. 
Jak mnohdy lidé zbytečně bojují a nechtějí lásku 
Boží, světlo světa. Proč se vůbec unavují náročným 
bojem? Proč hledají stále jen nějaké výmluvy? Proč 
jim zbytečně utíká čas? Možná, že je nám to ne-
pochopitelné. Ale Bůh dal člověku svobodu. Kaž-
dý člověk se musí rozhodnout sám. Jakou cestou 
se vydá. Jestli s Ježíšem nebo opuštěný, po vlastní 
cestě. Přeji vám všem jen a jen ta správná rozhod-
nutí.

Váš jáhen Pavel Urban 

EDITORIAL „SVĚTLO“ - 
DANIEL DEHNER

Jakákoliv duchovní záležitost, při níž jde o duši člo-
věka, je nutně spojena s nadpřirozeným působe-
ním trojjediného Boha. Mnozí svatí toto učení po-
tvrzují slovy i činy. Prostřednicí všech potřebných 
milostí k uskutečnění Božího díla v životě člověka 
je Panna Maria.

Sv. Maxmilián Kolbe je pozoruhodnou osobností 
20. století, a to nejen pro známý příběh konce své-
ho života. Byl usmrcen velitelem tábora fenolovou 
injekcí v koncentračním táboře v Osvětimi, když 
nabídl svůj život za život spoluvězně vybraného 
spolu s dalšími ke smrti hladem. Málo doceněná je 
mariánská spiritualita, jež utvářela jeho život a pro-
měňovala životy těch, kde se dostali do Kolbeho 
blízkosti. Je to světec, který má co říci i dnes, lidem 
prostým i učeným. Dnešní doba vyžaduje od ka-
tolického křesťana, aby se neustále nechával vést 
Duchem svatým, neboť ďáblovy útoky na lidský 
intelekt a duchovní rozpoložení člověka jsou tak 
rozšířeny, že jen stěží můžeme hovořit o klidu zbra-
ní. Právě sv. Maxmilián nás může navést správným 
směrem, jak neustálého spojení s Duchem svatým 
nejsnadnější dosáhnout pomocí Panny Marie. Ona 
je totiž povýšena nad všechny anděly, neboť nad 
sebou vidí již jen svého syna Ježíše Krista, který je 
jednorozeným synem Božím. Panna Maria si všímá 
našich problémů a zasahuje pomocí v každý čas, je 
průvodkyní životem pro každého, kdo se jí svěřil a 
zakusil její mateřskou lásku. Mnozí z nás by mohli 
vyprávět podobné „neuvěřitelné“ příběhy, o nichž 
slyšíme nejen u sv. Maxmiliána.

Kéž se Panna Maria stane prostřednicí potřebných 
Božích milostí pro všechny, kdo potřebují ke spáse 
své duše obrácení. A to potřebujeme neustále i my, 
kdo jsme uvěřili v  konkrétního trojjediného Boha: 
stvořitel; Otec, vtělené slovo, vykupitel, utěšitel.

„Bůh buď všem skrze Matku Boží milosrdný!“

zpracovala Eva Miňhová, římskokatolická církev
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ČLOVĚK - TOUHA - HŘÍCH

Myslím, že každý člověk po něčem touží. Přeje si 
být co nejméně omezován, svobodně se rozvíjet a 
rozhodovat. Je to hluboko zakódováno v jeho nit-
ru. I když už řadu let žijeme v demokratické společ-
nosti, často nejsme vnitřně svobodní a dostáváme 
se do situací, které nás vlastně zotročují.

Nová doba přinesla velký hospodářský růst. Ob-
chody jsou zaplaveny zbožím, lidé jezdí na dovo-
lenou na místa, o kterých se jim dříve ani nesnilo. 
Podnikají a hledají cestu k vysoké životní úrovni. 
Ale žít jen pro peníze a majetek je velmi ošidné. 
Člověka často ovládne touha mít všechno, po čem 
touží, získat to co nejrychleji a za každou cenu. 
Mnozí začínají žít na dluh, který během času narůs-
tá. Není se co divit, že se pak dostávají do situace, 
že nejsou schopni dále splácet ty „výhodné“ půjč-
ky a hypotéky. Také lidé na odpovědných místech 
přestávají být dobrými správci svěřených majetků. 
Pak jsme svědky vytunelovaných fondů a nejrůz-
nějších podvodných afér. Rovněž touha po stále 
větších a silnějších požitcích zavádí lidi ke zkáze. 
Podívejte se do nočních klubů a heren, kde mnozí 
utrácejí peníze za chvilkové vzrušení z hazardních 
her. Mají vnitřní svobodu včas odejít a přestat? Stě-
ží! Postupně pak upadají do nejrůznějších závislos-
tí: drogy, alkohol, sázení atd. Je snadné začít, ale 
těžké přestat.

To, co nás lidi odvádí od opravdové svobody, je 
hřích, který má různé podoby. Zotročuje nás a tak 
silně přitahuje, že často nemáme ani sílu žít, jak by-
chom chtěli. Až v zoufalství voláme: „Pane Bože, co 
se to s námi stalo?“

V Ježíši Kristu nám Bůh vyšel naproti. Poslal svého 
syna, aby nás zachránil z moci hříchu. Na kříži nesl 
Kristus na svém těle celou tíhu lidského zla. Jsme 
zatíženi různými chybami a hříchy, ale víra v Ježíše 
Krista nás osvobozuje, posiluje a ukazuje správnou 
cestu. A Bůh je milosrdný.

M. Š.
Církev československá husitská

Básnické okénko
Sedmikrásko,
ty milá něžná, nenáročná, 
stále kvetoucí květinko,
při pohledu na tebe vidíme  
čisté modré nebe,
a dáváš nám  vzpomínku na sebe. 

Nejkrásnější období je dětství  
a mládí je plné radosti naděje  
i slunečního jasu.
A pak život se starostmi, bolestmi, 
ale i radostmi plyne a jen plyne.

Co dále k zamyšlení ?

Vždyť i velký básník použil slova 
„smrt není zlá, ale těžké je umírá-
ní“.

Přála bych si a prosím, aby u nás 
anděl strážný stál při našem sko-
nání.

Jaroslava Znamenáčková, oddělení B2
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Zahradní slavnost
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Zahradní slavnost



FOTOGALERIE

14

KLIENTI KLIENTŮM
24. srpna členové pěveckého sboru DS Chodov pod vedením Hanky Weigelové, DiS. rozez-
pívali klienty písněmi v letním duchu. Kinosál byl téměř zaplněn, i když venku byly hlášeny 
tropické teploty. Zazněly písně jako např. Tam za vodou v rákosí nebo Sentimentální.

autor fotografií: Jonáš Vohrna
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ŠVÉDSKÉHO SBORU Katarina Girls‘ Choir

25. srpna nás poctila návštěva až z dalekého Švédska. Jednalo se o dívčí pěvecký sbor Ka-
tarina Girls‘ Choir. Klientům sbor zpříjemnil čtvrteční odpoledne švédskými lidovými i mo-
derními písněmi.

TICHÁ VERNISÁŽ OBRAZŮ LADISLAVA LANGERA
Po rekonstrukci kuchyně a vymalování chodby bylo na čase opět vytvořit výstavu obrazů 
doc. MUDr. Ladislava Langera, CSc. Malé tiché vernisáže se ujal PhDr. Jiří Štilec společně  
s dcerou pana Langera Miladou Langerovou, paní ředitelkou Mgr. Bc. Ilonou Veselou, Ing. 
Bc. Slávkou Slivoňovou a Zuzanou Hlávkovou, která provedla instalaci obrazů. Jejich uspo-
řádání není náhodné a začíná od jídelny. První obraz je malován konkrétně s detaily a druhý 
je s nejasnými rysy velmi podobný předcházejícímu. Dále následuje téma venkova, oblohy 
a vše končí obrazem odlétající rakety.
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BEACH HELP CUP 2016
3. a 4. 9. 2016 se konal druhý ročník charitativního turnaje Beach Help Cup. Za nás opět soutěžil tým Sma-
jlíci ve složení Adéla a Kuba až z dalekého Uherského Hradiště. Ze sobotní kvalifikace se probojovali až do 
semifinále, které se konalo v neděli. Skončili na 17. místě. :-)

Velmi děkujeme za takhle úžasnou reprezentaci a těšíme se na příští rok!
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VÝLET DO LÁN
V úterý 13. 9. 2016, den před 79. výročím smrti T. G. Masaryka, jsme se vydali do Lán, abychom uctili jeho 
památku a položili na jeho hrob vzpomínkovou kytici. Navštívili jsme také muzeum T. G. Masaryka a udělali 
si kratičkou zacházku i k lánskému zámku. Počasí bylo vyčerpávající, ale i tak jsme si celý výlet moc užili.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 1. 9. 2016

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Vladimír Koza, Milena Holá, 
Ing. Josef Šnajberk, Oldřich Petřík.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.
Omluveni: Anna Rousková, Marie Krsková.

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

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• pan Ing. Josef Šnajberk a Oldřich Petřík měli dotaz, zda funguje vzduchotechnika – konkrétně větráky 
na WC na pokojích klientů budovy B (z větráků se šíří velký zápach); 
• pan Rozkošný opětovně požádal o podrobný rozpis 75,- placených na režii.

Vyjádření paní ředitelky
Problém s fungováním vzduchotechniky na WC na pokojích klientů budovy B bude prověřen. 
Pokud jde o výpočet výše režijních nákladů ze stravovací jednotky, jedná se o výpočet nákladů na spo-
třebovanou energii (elektřina, plyn) a vodu, úklid a odpady, čistící, chemické prostředky atd.
Plánujeme, přibližně do jednoho roku fungování nové kuchyně a jídelny po rekonstrukci (je nutné 
vyčkat na plný provoz kuchyně - výběr ze dvou obědů zahájíme na podzim 2016), provést analýzu sku-
tečných nákladů na režii u stravovací jednotky. Vzhledem k tomu, že ceny energií se stále zvyšují, nelze 
předpokládat viditelnou úsporu.     

Dále paní ředitelka informovala: 
• dne 7. 9. 2016   bude zahájena instalace žaluzií na  budově A;
• rekonstrukce koupelen na úseku A a B budou zahájeny po Zahradní slavnosti 2016, práce budou pro-
bíhat po etapách, poté bude na úseku A vymalováno;    
• dále se připravuje položení nové zámkové dlažby před hlavním vchodem do DS, tato akce by se měla 
uskutečnit do konce letošního roku;
• v knihovně vedle jídelny bude instalován počítač s přístupem na internet;
• v jídelně budou na okenní parapety umístěny květiny, na stěny obrázky a na prosklenou stěnu plas-
tické aplikace v zelené barvě, které celý prostor jídelny opticky oddělí od chodby;
• od podzimu 2016 bude možnost výběru nejen ze dvou večeří, ale i obědů (bude zakoupen nový po-
čítačový program, který výběr jídel usnadní).

• dne 11. 9. 2016 od 10 hodin se v našem Domově uskuteční Zahradní slavnost 2016, paní ředitelka 
tlumočila pozvání všem klientům a jejich rodinným příslušníkům, všichni jsou srdečně zváni. Klientům, 
kteří potřebují asistenci při slavnosti, pomohou zaměstnanci a dobrovolníci.

Závěrem paní ředitelka znovu apelovala na všechny klienty, aby nekrmili v areálu DS žádné ptáky!!! 
Holuby přilétají i na krmení, které je v dobré víře sypáno i jiným druhům ptactva, a následně vznikají 
problémy s holuby, které všechny obyvatele Domova obtěžují, např. vstupují do pokojů v případě ote-
vřených balkonových dveří.

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



Rozloučili jsme se v měsíci srpnu:
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Tragédií života není smrt, nýbrž to, co necháme uvnitř sebe zemřít ještě za
svého života.

Norman Cousins

Margita Kadlecová
Vlasta Landsingerová
Božena Kratochvílová

Vážená paní ředitelko,

mnohokrát děkuji Vám i všem Vašim obětavým zaměstnancům za nádherný den, který 
jsme společně s maminkou (Vaší klientkou pí. Čákovou) prožily v neděli na Zahradní 
slavnosti. Máte nyní moderní nádherné prostředí celého  objektu, za kterým  se ovšem  
skrývá obrovské množství práce a plného nasazení vás všech.

Ještě bych ráda vyslovila zvláštní poděkování všem obětavým pracovníkům oddělení  
A 2, kteří kromě každodenní obtížné práce vždy dokáží rozdávat úsměvy a vytvářet kli-
entům pocit klidu a bezpečí.

Děkuji a přeji Vám i  všem ostatním dostatek zdraví a dalších pracovních úspěchů. 
                                                     

S pozdravem  Mgr.  Krejčová St.

PODĚKOVÁNÍ
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