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Vážení obyvatelé našeho Domova,

zdravím Vás po dlouhé době, kdy se vra-
címe k vydávání časopisu Chodováček. 
Věřím, že tato námi nezaviněná pauza se 
již nebude opakovat. Myslím, že nemu-
sím ani dlouze popisovat to, že máme 
za sebou nelehké období. Období plné 
obav, změn a nových situací spojených 
s výskytem nového typu onemocnění 
covid-19.

Když se v únoru 2020 začaly objevovat 
zprávy o tomto novém viru, nikdo jsme 
myslím netušili, jak se situace vyvine        
a jakým způsobem se nás dotkne. Na 
místě začala být opatrnost, ale v průbě-
hu března již bylo jasné, že máme co do 
činění se situací, která změní životy nás 
všech. Došlo k uzavření škol všech stup-
ňů, zakázaly se návštěvy v pobytových 
sociálních službách a zdravotnických za-
řízeních a život v nich se uzavřel do sebe. 
Většinu věcí jsme museli vyřizovat bez 
osobního setkání. Situace v celé České 
republice byla nejasná, složitá a zprávy   
v médiích obavám jen přidávaly na in-
tenzitě.

Do Domova ale také v době izolace, ka-
rantény, přicházela velká podpora zven-
čí. Obracelo se na nás velké množství lidí, 
organizací, společností, nadací a spolků, 
kteří nám chtěli pomoci.  

Především jednotlivci přicházeli nejen    
s pomocí materiální, ale i s nabídkou 
nám pomoci přímo při poskytování so-
ciální služby, tedy pomáhat s podporou              
a péčí směrem k Vám, obyvatelům Do-
mova. Darem jsme dostali vedle finanční 
hotovosti i velké množství ochranných    
a desinfekčních prostředků, drogistické-
ho zboží, potravin a nápojů. 

Nemalou a velmi důležitou roli hrály 
také dopisy, vzkazy a přání, které mimo 
Vaše rodiny posílala spousta obyvatel      
z celé České republiky. Vlna solidarity 
byla mohutná.

Podporu nám vyjádřila také řada uměl-
ců, ať již profesionálních, či amatérských, 
a snažili se nám tuto dobu alespoň 
částečně zpestřit svými vystoupeními                    
v atriu či zahradě Domova. 

Přesto jsme jistě někteří z nás chvílemi 
byli psychicky (někteří i fyzicky) zce-
la vyčerpáni. Je to pochopitelné, nikdo 
z nás takovou situaci nečekal a ani si ji 
nedovedl představit. Proto je, myslím si, 
na místě, abych Vám opravdu upřímně 
poděkovala za trpělivost, za disciplínu          
a za pochopení při dodržování někdy ne 
zcela populárních opatření. Věřte ale, že 
byla na místě.

Po prvním částečném rozvolnění opat-
ření jsme obnovili některé naše skupi-
nové aktivity – jako první přišlo kondiční 
cvičení na balkonech pokojů. Video po-
řízené z této akce mělo velmi pozitivní 
odezvu na sociálních sítích na internetu. 
Při jeho sledování z něj vyzařovala chuť 
k návratu k běžnému životu, bylo slu-
nečné dopoledne a na balkony Vás vyšlo 
opravdu hodně. 

Sdílení na sociálních sítích k nám do 
Domova přivedlo dokonce natáčení 
mezinárodního dokumentárního filmu 
Chronicle. Dokument mapuje dobu ka-
rantény a to, jak nás celá situace ovliv-
nila a jak se dotkla našich životů. Mimo 
cvičení v našem Domově zachytil také 
například on-line mši, vysazování lesů 
nebo dobrovolné testování dobrovolní-
ků na covid-19.
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Možná nejvíce náročným opatřením         
z doby karantény pro Vás jistě byl nejpr-
ve úplný zákaz vycházení a poté omeze-
ní návštěv. Rozumím tomu, že odlouče-
ní od rodiny bylo pro mnohé těžké, ale 
řada z Vašich blízkých využila možnosti 
kontaktovat Vás alespoň prostřednic-
tvím dopisů, vzkazů, mailů a pomocí ap-
likace Skype.

Obraťme teď ale list. Dívejme se spíš do-
předu a věřme, že již bude lépe.

Co náš čeká v druhé polovině roku 
2020? Musíme pokračovat ve zvýšených 
bezpečnostních opatřeních – omezená 
doba návštěv, omezení společenských 
akcí pro celý Domov, zvýšená dezinfek-
ce rukou a prostor, nošení roušek, respi-
rátorů a dalších ochranných pomůcek 
nejen ze strany personálu, ale i návštěv-
níků.

Ač jsou to opatření, která můžeme vní-
mat negativně, tak nám přinášejí mož-
nost otevřít Domov nejen pro návštěvy 
Vašich blízkých, ale částečně i dobrovol-
níkům, kteří Vám přichází zpestřit dny     
v podobě času stráveného hudbou, po-
vídáním a čtením. Doufám, že brzy ote-
vřeme dveře také dobrovolníkům indivi-
duálním, kteří chodí za některými z Vás.

Po prvním společném setkání na konci 
července (grilování selete v atriu a hu-
dební vystoupení) plánujeme i některá 
další – posezení s hudbou, sportovní od-
poledne apod. 

Prozatím se budeme muset vzdát akcí 
společných s jinými domovy seniorů, 
například Chodovské šipky.

Dovolte mi ještě jednou Vám všem po-
děkovat za to, že jste nám pomohli ka-
ranténu a opatření z ní plynoucí zvlád-
nout a dodržet. 

V tomto vydání jsem si dovolila ohléd-
nutí za touto dobou zejména proto, že 
jsem chtěla tuto kapitolu našich životů 
tímto uzavřít a nyní se společně sou-
střeďme spíše na dobu, která nás čeká. 
Věřím, že bude lépe.

Co se týče Chodováčku, toto vydání 
nebude v klasické formě, kterou znáte,              
a do budoucna z něj některé novinky 
ponecháme. Například rubriku o cesto-
vání s aktivizačními pracovnicemi Tere-
zou a Lucií. Budeme se také snažit zařa-
dit více příspěvků přímo od Vás. Pokud 
budete mít chuť, neváhejte přispět.

Přeji Vám všem příjemné prožití zbývají-
cích letních dnů.

Ilona Veselá, ředitelka
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NOVÁ TVÁŘ DOMOVA
Dušan je tu Jakodoma – využijte toho

Mám už holt takovou povahu. Rychle se adaptuji v novém prostředí, nebojím se nových věcí, 
rozhlédnu se, co mohu v daném prostředí dělat, a pustím se do práce.

Před třemi lety jsem přišel jako lektor do pražské organizace 
Elpida, která realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktiv-
ního života seniorů.

Tam jsem měl možnost si udělat certifikaci na vzdělávání se-
niorů Senior Lektor Friendly a začal jsem školit práci s tablety, 
mobilními telefony a počítači. To vše prostřednictvím hromad-
ných kurzů a poraden, ale i individuálních poraden.

V době covidu jsem byl jeden z prvních, kteří začali seniory vzdělávat i přes internet. Klient se 
na svém notebooku nebo tabletu připojil na internetovou stránku, kterou jsme mu z Elpidy 
poslali na e-mail, a tam kliknul na virtuální učebnu, kde viděl mne jako lektora a já zase viděl 
přes kameru jeho. Zároveň jsem mu mohl na dálku pomoci s ovládáním počítače. 

Takové služby by se v budoucnu mohly líbit i Vám, a proto na nich v Elpidě intenzivně pracu-
jeme.

Zároveň jsem již více než 20 let aktivním písničkářem, zpěvákem, kytaristou, moderátorem –
vystupuji pod názvem Dušan je tu Jakodoma. I proto, že mám kapelu JAKODOMA a Talkshow 
Jakodoma, která se nám od roku 2021 změní na večery Jakodoma a které (pokud vše dobře 
dopadne) budete mít možnost si užít i zde v divadelním sále.

V čem mohu pomoci Vám?

Tak od června už máte možnost si mne osahat 
(pardon oposlouchat :-)) jako muzikoterapeuta. 

Snažím se Vám přinést nový svěží vítr skrze své 
pozitivní písničky, ale i dát možnost osahat si 
hudbu trochu jinak. Například prostřednictvím 
internetu a moderních technologií.



Z NAŠEHO DOMOVA

5

27. 8. I 9:30 I mše svatá 
Římskokatolická církev

PROGRAM V KAPLI – SRPEN 2020

Moc se mi líbí, jaké zde máme hudební nástroje a technické vybavení jako třeba senTable, se 
kterým Vám mohu přinést individuálně nějaké zpestření jen pro Vás.

Také Vám mohu pomoci s Vaší technikou, s Vaším notebookem, tabletem či telefonem. Rád Vám 
vysvětlím i možnosti vzdělávání se a bavení se pomocí internetu, doporučím vhodné webové 
stránky, doporučím něco k bezpečnosti.

Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na úsek ART a pracovnice nám domluví setkání.

Váš Dušan

Dvě třetiny lidí se v průběhu života dostanou do situace, kdy potřebují krevní plazmu. Výrobky 
a léky z ní denně zachraňují lidské životy. Krevní plazma je však nenahraditelná. Nelze ji vyrobit 
v laboratořích, nelze ji vypěstovat. Lze ji jen darovat.

Odběrem a zpracováním plazmy se zabývá společnost Europlasma již od roku 2009, kdy ote-
vřela první dárcovské centrum krevní plazmy v Praze na Chodově. V roce 2015 bylo pak otevře-
no druhé dárcovské centrum v Praze na Černém Mostě.

Darováním krevní plazmy u společnosti Europlasma dárci pomáhají zachraňovat životy mno-
hým nemocným. Avšak každý dárce může pomoci hned 2×, a to tak, že se rozhodne darovat 
krevní plazmu bezúplatně, to znamená bez vyplacení náhrady nákladů ve výši 700 Kč ve pro-
spěch vybrané partnerské neziskové organizace, se kterou společnost spolupracuje. 

Mimo tuto průběžnou aktivitu Europlasma organizuje 
také různé speciální projekty. Jedním z nich byl úspěš-
ný projekt „I na to máš“, kdy v určitém daném časovém 
období byli dárci na pobočce osloveni a odměnu mohli 
darovat přímo na konkrétní  aktivitu některé organiza-
ce – a tou v tomto projektu byl právě náš Domov.                          

V atriu natočená krátká zdravice přiblížila dárcům krát-
ce služby Domova a zdá se, že dárce oslovila – věno-
vali své odměny ve výši 28 000 Kč, Europlasma částku 
znásobila a od vedení společnosti jsme pak slavnostně 
obdrželi šek na 56 000 Kč! Děkujeme!
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Vážená paní Bc. Čabanová, 
nadále trvá vzorná péče personálu o mé nezáviděníhodné fyzické postižení. Dnes se o mě 
u koupelové hygieny staraly nová pí. pečovatelka OLGA s vedoucí z II. patra pí. PAVLOU 
a hladce zvládly mou očistu. Problém nebyl ani při přesunu na pojízdnou vanu a zpět na 
lůžko, kdy pomohla velmi šikovná BÁRA, která už mě zná. Zítra očekávám osobní návště-
vu pí. R. P., která mi po smrti manžela stále pomáhá. Pokud se jí nepřihodí něco nepřed-
vídatelného (např. u dětí), tak by si dovolila přijít na moment rovněž k Vám s osobním 
poděkováním. 
Děkuji za věnování pozornosti a přeji příjemný den.      
                                                                                                            S pozdravem Jarmila Bílá, klientka

Vážená paní ředitelko, 
dovolte mi touto cestou vyslovit poděkování za možné přijetí do Vašeho Domova seniorů. 
Nacházím zde pozitivní přístup ke klientovi již u vstupní konverzace o základních bodech 
k pobytu, s čímž mě seznámily koordinátorka pí. Sandra Truncová a sociální pracovnice  
pí. bc.  Jitka Peroutková velice kultivovaně a empatií s příjemným přivítáním. 
Zaregistrováním os. údaji mě navštívila pí. Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová. Představila mi 
projížďkou celý areál, který je nádherně upraven. Cestou jsme hovořily o mých zájmech            
a zjistily jeden společný – country hudbu. Dialog probíhal rovněž velmi příjemně. Pozdra-
vily jsme se rovněž s pí.  Bc. Monikou Čabanovou, vedoucí domova A.
Personál eticky zajišťuje potřebnou pomoc v mé nezáviděníhodné situaci poúrazovým 
stavem s doplňkem fyz. postižení, jmenovitě zdravotník Luboš Škorpil a sestřičky  Zdeňka, 
Soňa, Petra Vránová, Bára Zemanová, Radka, Hanka, Vlaďka, Karolína – můj km. asistent     
a ostatní sestřičky, které ještě neznám jmény. Vzhledem k postižení rukou mívám pokrm 
vždy perfektně připraven rozkrájením a namazáním. 
S určitostí mohu parafovat skutečnost, že zde podzim života a závěr prožiji pohodově         
v klidu a pohodě. 
Děkuji za věnování pozornosti a mějte se hezky. 
                                                                                                            S pozdravem Jarmila Bílá, klientka

Chci poděkovat za sebe a snad i za ostatní paní ředitelce, celému vedení i personálu za 
veškerou péči a podporu v nedávné krizové době. Také za to, že jsme vše přežili bez újmy 
na zdraví, i když jsme si psychicky sáhli na dno. Doufám, že se žádné negativní prognózy 
už nevyplní. Musím také poděkovat kuchyni, že se starala o naše žaludky. Díky!
                                                                                                                                                                Eva Frantálová, klientka

PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní ředitelko,
již nějakou dobu se chystám Vám poděkovat za Vaši vstřícnost s ohledem na složitou situaci 
kvůli koronaviru. Oceňuji nejen Vaši iniciativu, ale snahu všech pracovníků DS Chodov.
Myslím, že mohu i jménem ostatních obyvatel potvrdit, že se nám tu žije dobře.
Ještě jednou děkuji.
                                                                                                                                     Helena Hájková, klientka
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KAMÍNKY

Připojili jsme se do facebookové skupiny "Kamínky" 

V rámci arteterapie malujeme krásné kamínky, které pak zaměstnanci rozváží po celé Čes-
ké republice. 

Celý projekt skupiny na FB funguje tak, že lidé malují jakékoliv náměty na kamínky, které 
pak pokládají na různá místa kdekoliv v ČR. Ten, kdo pak takový kamínek najde, jeho foto-
grafii a místo nálezu uveřejní ve skupině „Kamínky“ na Facebooku. Poté kamínek převeze, 
kamkoliv se mu jen zlíbí. Celý proces se pak stále dokola opakuje a kamínek tak cestuje 
napříč Českou republikou. 

Ale my s kamínky pracujeme i dále. Nainstalovali jsme nedaleko haly (naproti divadelnímu 
sálu, u vstupu do reminiscenční místnosti) velkou mapu republiky a společně sledujeme 
putování našich kamínků napříč celou naší vlastí. Malované kamínky dělají tak radost nám 
při výrobě, nálezcům při procházkách a znova jejich tvůrcům, když je mohou sledovat při 
toulkách po ČR. 

Zapojíte se s námi?
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Dobrovolnický den s firemními dobrovolníky ze společnosti Passerinvest proběhl na začátku 
července. Skupina dobrovolníků vypomohla s údržbou zahradního nábytku a vyplela záhony.

DOBROVOLNICKÝ DEN

NOMINACE INDIVIDUÁLNÍCH DOBROVOLNÍKŮ
Křesadlo

Dobrovolníka Filipa Nováka mnozí z Vás znáte. Vzhledem k tomu, že do Domova dochází dlou-
ho, často a věnuje se různým činnostem s plným nasazením, nominovali jsme jej na cenu Kře-
sadlo roku za Prahu. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Meziná-
rodního roku dobrovolníků v roce 2001. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než 
zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kteří pomáhají vykřesat jiskry lidství.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám. Jde       
o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnos-
tem. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástup-
ců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. 

V příštím čísle časopisu Chodováček se dozvíte, jak nominovaný dobrovolník v Křesadle uspěl.  

Senior roku

Cílem ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění 
jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě       
a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. V roce 2020 vyhlašuje projekt SenSen (Senzační 
senioři) Nadace Charty 77 Cenu Senior roku již po osmé.

Rozhodli jsme se k získání této ceny nominovat seniora–dobrovolníka, docházejícího k nám do 
Domova, a to pana Jiřího Jakla. Mnozí z Vás si s ním každý týden zpestří odpoledne společným 
zpěvem, který on doprovází na kytaru. Domníváme se, že si naše uznání a ocenění SenSenu 
zaslouží. O výsledku této akce Vás budeme také informovat.
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Babičko vzpomínej

Babičko, vzpomínáš na prázdniny,
jak každičký den byl s Tebou jiný?

Jak po nebi honily se mraky a přihnala se bouřka,
stát v dešti na verandě byla pro mě velká zkouška.

Když do stodoly jsi chodila sbírat vajíčka,
já mezitím hledala kočičí klubíčka.

Koťatům ve tmě zářila očka,
vždy chránila je máma-kočka.

Po cestě lesem a trochu do kopce
jsme došly ke břehu Sykovce.

A i když nebyl teplý sluneční svit,
snažila jsem se Tě ke koupání přesvědčit.

Ve větvích velké břízy jsem měla svou skrýš,
věděla jsem, že o tajemném místě jen Ty víš.

Vždy ve mně bude tento malý plamínek,
který rozhoří spousty krásných vzpomínek.

Autor: Edita Svobodová, 
rehabilitační pracovnice

VAŠE PŘÍSPĚVKY

VÝZVA

Oceníme příspěvky v podobě básní, povídek, 
obrázků; zkrátka vše, co byste rádi sdělili či uká-
zali svému okolí. Zapojit se můžete s pomocí ak-
tivizačních pracovnic, které Vám rády pomohou. 

Budeme se těšit na Vaše příspěvky!

Zapojte se také svými pří-
spěvky do Chodováčku,

staňte se tak spolu s námi 
jeho tvůrci. 

POŠLI ÚSMĚV 
OSAMĚLÝM

Zapojili jsme se do projektu Pošli 
úsměv osamělým. V průběhu měsíce 
července a srpna 2020 může kdoko-
liv podpořit náš Domov úsměvem. 
Může nám jej poslat prostřednic-

tvím kliknutí na odkaz na:
www.posliusmevosamelym.cz. 

Po ukončení akce Vám přineseme 
údaj, kolik virtuálních úsměvů k nám 

dorazilo!
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 

rádi bychom Vás seznámili s novou aktivitou. Cestovatelské 
okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 
2020. Na domově A se na aktivitě potkáte s Terezou a na do-
mově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do 
různých koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestová-
ní bude probíhat pomocí fotografií, videí a vyprávění. 

V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lu-
cie rády, když se o ně podělíte s ostatními obyvateli Domova. 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

První destinací, do které jsme se s Terezou vydali, byl Egypt. 

Egypt se oficiálně nazývá Egyptská arabská republika a nachází se v severovýchodní Africe. Na 
západě hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem a na severovýchodě s Izraelem. Egypt leží na břehu 
Středozemního a Rudého moře a protéká jím řeka Nil, která je druhou nejdelší řekou na světě. 

Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí Afriky. Většina obyvatel žije poblíž řeky Nil, kde se na-
chází jediná orná půda. Hustě jsou osídlená velká města jako Káhira nebo Alexandrie. Také je 
jednou z nejsušších míst na zemi. Teploty v Egyptě se pohybují okolo 40 stupňů Celsia. Slunce 
zapadá velmi brzy, a to již okolo 18:00, v tuto hodinu se také uzavírá vstup do moře. 

Oficiálním jazykem v Egyptě je arabština. Dále se nejvíce vyskytuje řečtina, arménština a ital-
ština. Na školách se vyučuje také jazyk anglický, francouzský a německý. 

Hlavním náboženstvím v Egyptě je Islám, ke kterému se hlásí 90 % obyvatel. 

Hlavním městem Egypta je Káhira a je zároveň také největším městem Afriky. Po celá staletí 
byla Káhira centrem vzdělání, kultury a obchodu. Egyptská kultura je známá pro své kolosální 
pyramidy, chrámy a hrobky faraonů. Známým příkladem jsou pyramidy v Gíze, Velká sfinga 
nebo město Luxor, které ukrývá starověké artefakty. 

Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Egyptská fotbalová reprezentace patří mezi nejúspěšněj-
ší africké celky. Již sedmkrát vyhrála Africký pohár národů. 

Turistické centrum Hurghada

Hurghada je přístavní město, které leží na břehu Rudého moře. Původně to byla malá rybářská 
vesnice. V devadesátých letech zde vybudovali mezinárodní letiště, a tak je dostupná pro tu-
risty z celého světa. Turisty sem lákají především dlouhé písčité pláže a potápění v Rudém moři 
s jeho podvodním životem. Dále také výlety do Káhiry, Luxoru nebo k pyramidám či projížďky 
na velbloudech.  
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Egypt nabízí turistům mnoho výletů a zážitků jako je potápění s delfíny, šnorchlování u korá-
lových útesů nebo rybaření na jachtě.

Samotné město Hurghada nemá žádné památky. Nabízí pohled do života v typickém arab-
ském městě. Na hlavní ulici najdeme spoustu bazarů, škol a mešit.

ZAJÍMAVOSTI O EGYPTĚ

• Sfinga je největší sochou na světě, která byla vytesána do jednoho kusu kamene, 
měří 74 metrů a vysoká je 21 metrů

• Ve starém Egyptě byla kočka posvátným zvířetem

• V Egyptě byla nalezena nejstarší toaletní deska na světě

• V Rudém moři je po setmění přísný zákaz koupání – krmí se žraloci

• V Hurghadě nemají na silnicích přechody

• V Káhiře jezdí jediné metro v celé Africe

• Místo příboru se používá arabský chléb

• Na letišti v Hurghadě jsou odděleny sektory pro ženy a muže

Foto: Tereza Jechová Foto:  www.pexels.com
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Sepsala a vyfotila Tereza Jechová, ART

Vážení čtenáři, možná si všímáte toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová po-
hybuje v prostorách Domova s fotoaparátem. S jedním z Vás nafotila jeden celý den. 
Zprostředkuje tím Váš autentický pohled na běžný všední den. Tereza při fotografování 
pouze pomáhá, technicky zpracovává Vaše snímky a připravuje tuto rubriku, samotný 
pohled je čistě Váš.

Tentokrát bych Vám ráda představila pohled klientky z domova A. Dnešní rubrika bude obsa-
hovat i trochu jiné fotografie. Společně s klientkou jsme Vám chtěly poskytnout náhled i na 
jiné činnosti – které jsou pro mnohé z Vás běžnými denními činnostmi. Například procházka 
po zahradě z pohledu imobilní klientky.

Paní B. si i přes svou imobilitu udržuje dobrou náladu a úsměv na rtech. Každé ráno pomáhá 
pracovníkům v přímé péči s ranní hygienou. Svůj volný čas tráví prací na notebooku, kde píše 
e-maily přátelům, vyhledává si různé informace a čte důležité články. Na fotografiích uvidíte, 
jak cvičí s fyzioterapeutkou Editou a také fotografie ze zahrady. 

DEN MÝMA OČIMA

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Takový pohled má klientka ze svého lůžka nebo z polohovacího kardio křesla.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Vrásky jsou jako vlákna pavučiny,
za každou skrývají se naše činy.

Vějíř z vrásek rozvinul se kolem očí,
o radostných i smutnějších chvílích svědčí.

Kolem křehkých úst otáčí se vrásky,
jsou od polibků dávaných jen z lásky.

Autor: Edita Svobodová, 
rehabilitační pracovnice

POHLED Z OKNA
V Domově pro seniory Chodov pobývám více jak 2 roky. Nejprve jsem byla na dvojlůžkovém 
pokoji, ale náš pohled na svět a rozdílné povahové vlastnosti byly příčinou, že jsme si s mojí 
spolubydlící nerozuměly. Žádala jsem o zařazení do pořadníku na jednolůžkový pokoj. Kon-
cem loňského roku bylo vyslyšeno mé přání. Přestěhovala jsem se do jednolůžkového pokoje 
s balkonem směrem do zahrady.

Co vidím? Velkou, velmi pěknou zahradu. Jsou zde krásné i cizokrajné stromy, keře i květiny. 
Jistě zahrada poskytuje ještě spoustu možností při výsadbě dalších stromů a květin. Je zde ně-
kolik klientů, kteří pomáhají s péčí o květiny zahradníkům. Jsou to pilné včeličky.

Zahrada má pěkná odpočinková zákoutí, kde je příjemné posezení. Také je možnost grilování, 
opékání buřtů.

Já bych asi ještě nasázela keře kolem plotu, nějaké stromy, například lípy, modříny, thuje. V půli 
zahrady kolem laviček bych nasázela na dřevěný plůtek buď popínavé růže, nebo psí víno či 
jinou popínavku.

V dolní části zahrady je i nářadí na cvičení a stoly s lavicemi, kde si můžeme vypít kávu, pivo či 
víno. Před oknem mám tis a na něm je krmítko, ale ptáčci sem moc nelétají, škoda. A ještě jedna 
zvláštnost – na podzim na zahradě rostou houby. Jsou to holubinky. Ale nevím, zda jsou jedlé.

Dívat se do zahrady je potěšení a dává dobrý pocit a hojí naše všední bolístky.

Autor: Eva Frantálová, 
klientka



FOTOGALERIE
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DOMOV A

Ve fotogalerii si tentokrát připomínáme fotografie, které vznikly v době uzavření Domova              
z důvodu pandemie koronaviru. Fotografie jsou rozděleny podle místa pořízení z domova A, 
B a D a každá představuje odraz aktivit, které v Domově i přes velmi obtížnou a pro všechny 
zcela novou situaci probíhaly – doručování vzkazů od rodin, dětí a dobrovolníků, skypování                     
s blízkými, rehabilitace, první procházky venku... 



FOTOGALERIE

15

DOMOV B
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FOTOGALERIE

DOMOV D
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FOTOGALERIE

LETNÍ POSEZENÍ V ATRIU DOMOVA

23. 7. 2020 jsme v atriu Domova uspořádali letní setkání spojené s grilováním s doprovodem 
živé hudby. Bylo to vlastně první společné setkání po uvolnění karanténích opatření po pan-
demii covid-19.

Obyvatelé jednotlivých domovů A, B a D měli vyhrazené a rozdělené své části atria, kde se spo-
lu usadili ke stolkům. Personál Domova pak každému nabídl porci grilovaného selete, uzené 
kýty, točené pivo nebo nealko nápoje. Společně jsme pak sledovali vystoupení hudební kape-
ly Živá huba a nejednou jsme kapelu doprovodili svým zpěvem. Na konci vystoupení zazněl 
bouřlivý potlesk.

Akce se konala za přispění společnosti Europlasma a také za podpory MČ Praha 11, které tímto 
děkujeme.

Fotografie: Edita Svobodová, Pavla Masopustová
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 8. 7. 2020

Vzhledem k ochraně zdraví klientů DS v období pandemie nového typu koronaviru 
SARS CoV-2 proběhlo zasedání výboru obyvatel odděleně pro klienty každého do-
mova našeho zařízení.

Přítomni: Stanislav Martínek, Milan Merhaut, Mgr. Jaruška Urbanová, Marie Krsková, 
Jaroslava Šubrtová, MUDr. Ludovít Lúdik, Ludmila Bucifalová, Daniela Vrbová, Jitka Fok-
tová, Růžena Nováková, Danuška Wiederlechnerová.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel

Pan Martínek – vadí mu úklid pokoje v čase oběda; kdy se už nebudou nosit roušky; 
na pokoji má židle s potahem, který je potřeba vyčistit, komu si má o to říct; na WC 
mu na stěně v spáře protéká, komu to má nahlásit; proč se nepoužívá zadní koupel-
na, klientovi sprcha v zadní koupelně vyhovovala lépe než v koupelně vedle pracov-
ny personálu; kdy se už budou společně stravovat na společných jídelnách.

Paní Krsková – vadí jí hluk pod okny pokoje.

Vyjádření 

Informaci ohledně nevhodné doby úklidu předáme k vyřízení vedoucí domova B. 
Povinnost nosit roušku pro klienty v DS Chodov se ruší dnešním dnem, povinnost 
nosit roušku platí stále pro personál DS Chodov, nošení roušek mimo areál DS Cho-
dov se řídí platnými nařízeními. Ohledně závad na pokoji se má klient obrátit na 
personál příslušného patra, nejlépe na koordinátora, který celou záležitost nahlásí 
údržbě Domova. Je možné, že z technických důvodů byla koupelna uzavřena, o jejím 
zprovoznění bude klient informován. Od dnešního dne je možnost stravovat se na 
jídelnách jednotlivých pater v DS, musí se však dodržovat rozestupy, kapacita jídelny 
tak bude částečně omezená.

Momentálně probíhá úprava atriové zahrady Domova, proto je zvýšený hluk, úpravy 
by měly potrvat do 22. 7. 2020.

Připomínky ze schránek důvěry

Paní ředitelka přečetla poděkování paní Frantálové z patra D1 za veškerou péči a na-
sazení při řešení nelehké situace způsobené pandemií. Díky jejich řešení nedošlo ke 
katastrofickému scénáři a ztrátám na životech. 
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Dále se paní Frantálová zmínila o kvalitě/nekvalitě vysílání rozhlasu DS Chodov. 
Bohužel rozhlas v Domově je technicky zastaralé zařízení, jehož funkce je spojená             
s hlášením požárů a tak nelze jeho hlasitost ovládat individuálně na každém pokoji 
zvlášť. Každý rok provádíme revizi tohoto zařízení a zároveň opravy, tak aby byl zvuk 
ve všech prostorách vyvážený.

Závěrem paní ředitelka pozvala všechny klienty prostřednictvím přítomných na spo-
lečné grilování, které je plánováno na zahradě Domova dne 23. 7. 2020 od 14:00 hod. 

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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