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Milí obyvatelé, kolegové a zaměstnanci Domova,

blíží se Vánoce, do domácností směřuje Ježíšek, 
do velkých mezinárodních kanceláří Santa Claus, 
podle okolností a  národnosti i  další mytické by-
tosti. Někdo má již napečeno vánoční cukroví 
a  jiní nakoupeny nebo vyrobeny dárky. Vánoce 
jsou doba zázraků, nadpřirozených bytostí a věcí 
mezi nebem a zemí. Úřední osoby se rozpomína-
jí na svoji lidskou podstatu a chovají se jako lidé. 
Amatérští hudebníci cvičí na Rybovku a  koledy, 
obchodníci se zbytečným zbožím zdobí výlohy...

Vánoce v nás vyvolávají vzpomínky na dobu dět-
ství, těšení se na dárečky pod stromečkem a další 
jiné vzpomínky, které si uchováváme každý sám 
v sobě. 

Hodnotíme, co se nám během roku podařilo 
a v čem jsme neuspěli. Budeme si dávat novoroč-
ní předsevzetí, mezi něž bude patřit např. slib sle-
dovat lépe lhůty v diáři. Nebo jiný??? Nechám na 
každém, ať si doplní. ;-)

Co se přesně událo o Vánocích, tedy o svaté noci, 
těžko dokážeme pochopit. To vnější – putování 
Josefa a Marie do Betléma, narození malého Ježíš-
ka, radost pastýřů a klanění mudrců – je popsáno 
v evangeliích. I malé dítě by zřejmě dokázalo, ale-
spoň v hrubých rysech, o betlémských událostech 
vyprávět.

Nad čím však žasnou i dospělí, mnohdy dokonce 
i lidé velmi dobře znalí těchto skutečností, je smy-
sl toho, co se před dvěma tisíci lety stalo. Bůh se 
stal člověkem. Neuchopitelná Boží láska dostala 
lidskou podobu. Sám Bůh přijal lidský úděl! To je 
střed tajemství, ze kterého žijeme.

O Vánocích se obyčejně snažíme zahrnovat svojí 
láskou své blízké. Snad je tom naše touha „přitáh-
nout“ alespoň na chvíli kus nebe, toho ztraceného 
ráje, ve kterém bylo našim prarodičům tak dob-
ře. Bez Boha je však i na tom nejkrásnějším místě 
smutno. Proto Bůh přichází k  lidem, způsobem, 
který je nám srozumitelný a přijatelný: v podobě 
lidského dítěte. A vnáší do světa to nejdůležitější: 
opravdovou, nepředstíranou lásku.

No, posuďte sami, jak by to asi s námi vypadalo, 
kdyby Bůh – Láska, na svět nepřišel:

Povinnost bez lásky činí člověka – mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí člověka – bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí člověka – tvrdým.
Pravda bez lásky činí člověka – nelítostně kritickým.
Rozum bez lásky činí člověka – vychytralým.
Přívětivost bez lásky činí člověka – pokryteckým.
Pořádek bez lásky činí člověka – malicherným.
Důstojnost bez lásky činí člověka – ješitným.
Majetek bez lásky činí člověka – sobeckým.
Víra bez lásky činí člověka –fanatickým.
Život bez lásky nedává smysl.
Bůh, který je Láska sama – dává svým příchodem na 
svět smysl všemu.

(Citováno z  internetových stránek Římskokatolické 
farnosti Telnice)

Radujme se o Vánocích z toho, že Bůh je s námi. 
Že stojí na naší straně i  tam, kde se mu pro své 
sobectví a lidskou slabost vzdalujeme. Vždyť proč 
by jinak mezi nás přišel?

Pokojný konec roku, 
požehnané Vánoce

a PF 2018

přeje Ilona Veselá, ředitelka.
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci listopadu

PROSINCOVÍ OSLAVENCI

1. 12.  Ing. Jiří Bohuslávek  
1. 12.   Karel Šmíd 
2. 12.   František Krám  
4. 12.   Josef Forman 
6. 12.   Stanislav Martínek 
7. 12.   Karel Rybenský 
8. 12.   Viktorie Benešová 
8. 12.   Františka Ungrová 
11. 12.  Daniela Železná 
14. 12.  Vlasta Stošková 
15. 12.  Jiřina Beránková 
16. 12.  Miroslav Kašný 
17. 12.  Věra Smetáková 
18. 12.  Ing. Eva Kloučková 
18. 12.  Karla Kordová 
23. 12.  Vlasta Poláková 
24. 12.  Ludmila Mestlová 
24. 12.  Bohuslava Walková 
26. 12.  Marie Bucheltová 
27. 12.  MUDr. Jaromír Schütz 
29. 12.  Marie Juklová 
31. 12.  František Kundelásek

Mária Marková
Věra Švecová

Václav Vodešil
František Marek
Anna doubková

Jarmila Weinzettlová
Libuše Širlová
Věra Kolihová
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Z NAŠEHO DOMOVA

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI
Vážení a milí obyvatelé Domova,
v předchozích týdnech v našem Domově proběhl anonymní výzkum Vaší spokojenosti se službami a péčí za první 
polovinu roku 2017. Dotazovaní klienti byli rozděleni na obyvatele domu, kteří zde žijí více jak jeden rok, a na nově 
příchozí, kteří jsou v Domově v rozmezí 1–6 měsíců. Výzkum probíhal formou dotazníků a rádi bychom se s vámi 
podělili o jejich vyhodnocení. Dále předkládáme vyhodnocení dotazníků spokojenosti klientů s dobrovolníky, kte-
ré jste také vyplňovali.
Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli, a po několika měsících se jistě k dalšímu vyhodno-
cení poskytovaných služeb budete mít možnost vy i vaši blízcí opět anonymně vyjádřit. 

Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov
 za I. pololetí roku 2017

Dotazníky obdrželo 182 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 136 vyplněných dotazníků.

Celkem jste odpovídali na 21 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Na tento dotazník odpovídalo 26 % mužů a 73 % žen.
2. V Domově žije 15 % z vás méně než 1 rok, 55 % z vás déle než rok a méně než pět let a 27 % pět let a více.
3. 41 % dotazovaných je ubytováno na jednolůžkovém pokoji, 38 % na dvojlůžkovém a 19 % na třílůžkovém pokoji.
4. V Domově se líbí 84 % z vás.
5. O tom, že do Domova dochází pravidelně praktický lékař, je informováno 85 %.
6. Vaše spokojenost se službami poskytovanými v Domově na výbornou je následující:
 a. s ubytováním je spokojeno 61 %;
 b. 27 % z vás hodnotí jako výbornou stravu;
 c. s úklidem je spokojeno 53 % dotazovaných;
 d. kvalitu vyprání a vyžehlení prádla považuje za výbornou 54 %;
 e. s údržbou je spokojeno 60 %.
7. Obecné jednání zaměstnanců s klienty a jejich přístup a vstřícnost považuje 46 % jako vyhovující.
8. Pro 71 % je setkání s vedením organizace 2x ročně dostačující.
9. 77 % z vás je informováno o tom, že v DS Chodov pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se jejich jed-
nání může zúčastnit.
10. Kulturní a volnočasové aktivity nabízené v Domově na výbornou hodnotí 44 %. Na otázku, jaké aktivity v Do-
mově postrádáte, jste nejčastěji odpovídali takto: Žádné, je jich dostatek; nebo naopak všeho více; kurz cizích 
jazyků; koncert např. country kapely; výlety; individuální péče; dechovka a jiné.
11. 37 % z vás využívá i ostatních služeb mimo Domov.
12. 81 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat. 17 % uvádí, že již v DS Chodov stížnost 
podalo a z toho bylo 15 % řešeno.
13. 64 % z vás zná svého klíčového pracovníka a 55 % si je vědomo možnosti jeho změny.
14. Bezpečně se v Domově cítí 92 %.
15. Časopis Chodováček odebírá 46 % z vás.
16. Respektování práv vnímá 88 % dotazovaných.
17. U 81 % z dotazovaných splňuje námi poskytovaná služba vaše očekávání.
18. Dále jsme vám dali prostor pro další postřehy, návrhy a připomínky, nejvíce z nich se týkalo:
• milý přístup pracovnic Terezky a Martina; moc se mi tu líbí, jsem tu 17 let; prostředí, ve kterém žijeme, je příjemné 
a stále se zlepšuje; vyjadřuji pochvalu paní ředitelce, jak pečuje o dům; nynější ředitelka ústavu je 1; jsem spoko-
jená;
• chci lepší komunikaci s vedením; v nočním stolku ať prosím nikdo nedělá „pořádek“ – je to naše soukromí; na 
vícelůžkových pokojích problém s nočním klidem; jiné dny na sladké pečivo; více chození; jak je to s názorem na 
sanitku nebo sjednání senior taxi; častější návštěvy lékařů (odborných); v poslední době špatný úklid; více zajíma-
vých osobností do křesla pro hosta.
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Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov při pobytu do 6 měsíců 
za období I. pololetí roku 2017

Dotazníky obdrželo 25 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 16 vyplněných dotazníků. 

Celkem jste odpovídali na 23 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení: 
1. Tento dotazník hodnotilo 88 % žen a 13 % mužů. 
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 13 % z vás je v Domově ubytováno od 1 do 3 měsíců a 88 % je zde od 3 do 6 měsíců. 
3. 13 % dotazovaných bydlí v jednolůžkovém pokoji, 44 % bydlí ve dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji. 
4. V Domově se líbí 75 % z vás a na pobyt si zvyklo 63 % dotazovaných. 
5. 63 % z vás odpovědělo, že při adaptaci v Domově jim nejvíce pomáhají zdravotní sestry a pracovníci v přímé 
obslužné péči a 25 % sociální a aktivizační pracovníci. 
6. 63 % z vás si myslí, že je jeho zdravotní stav (i po psychické stránce) za dobu pobytu v Domově stejný a u 13 % 
se zlepšil. 
7. O pravidelných návštěvách praktického lékaře v Domově je informováno 75 %. 
8. Se službami na výbornou jste v Domově spokojeni takto:
 a. ubytování 50 %;
 b. strava 44 %;
 c. úklid 75 %
 d. praní a žehlení prádla 56 %;
 e. údržba 63 %.
9. Obecné jednání zaměstnanců s klienty, jejich přístup, vstřícnost a komunikaci považuje 63 % jako vyhovující.
10. 44 % z vás je informováno o tom, že v DS Chodov pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se jejich 
jednání může zúčastnit.
11. Kulturní a volnočasové aktivity nabízené v Domově na výbornou hodnotí 25 %. Na otázku, jaké aktivity v Do-
mově postrádáte, jste nejčastěji odpovídali takto: Vše je dostačující, častější výlety, kino nebo procházky. 
12. Ostatní služby mimo Domov využívá 25 % z vás.
13. 63 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat. 
14. 25 % z vás zná svého klíčového pracovníka a 6 % si je vědomo možnosti jeho výměny.
14. Bezpečně se v Domově cítí 94 % a 88 % vnímá dodržování respektování práv.
15. Časopis Chodováček odebírá 50 % z vás.
16. Život a kvalita péče v DS Chodov jsou pro 67 % shodující s  jejich představami před nástupem do Domova 
a u 13 % je skutečnost lepší než představy.
17. Dále jsme vám dali prostor pro další postřehy, návrhy a připomínky, nejvíce z nich se týkalo:
• pochvaly za zlepšování v Domově; možnost mít kočku nebo psa; znalost znakového jazyka u personálu.

Dotazník spokojenosti klientů s dobrovolníky v Domově pro seniory Chodov za
I. pololetí roku 2017

Dotazníky obdrželo 6 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 5 vyplněných dotazníků. 

Celkem jste odpovídali na 8 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení: 
 1. Tento dotazník hodnotilo 80 % mužů a 20 % žen. 
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 100 % z vás je spokojeno s pravidelností návštěv dobrovolníků a vyhovuje vám čas, 
kdy jste dobrovolníkem navštíveni. 
3. 100 % dotazovaných vnímá návštěvy dobrovolníka jako přínosné. 
4. O možnosti požádat o změnu dobrovolníka ví 40 %. 
5. Při dotazu na upřednostnění pohlaví dobrovolníka 60 % z vás preferuje ženu, 20 % muže a 20 % neupřednost-
ňuje pohlaví.
6. 60 % z vás nejraději s dobrovolníkem vykonává rozhovory a procházky a 40 % čtení (u této otázky byla možnost 
více odpovědí). 
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Vašich připomínek si vážíme a jsou pro nás vždy informací, kde je co potřeba ještě zlepšovat. V následujícím textu 
vám předkládáme výstupy na vaše hodnocení a připomínky. Nejčastěji se jednalo o nevědomost ordinování léka-
řů, kdo je můj klíčový pracovník, stravy, úklidu, poskytovaných aktivit, nebo různé náměty.

LÉKAŘI
DS Chodov není registrovaným zdravotnickým zařízením (nemocnicí), ale poskytovatelem sociální služby; z toho-
to důvodu u nás v Domově není každý den k dispozici lékař. Lékař dochází za klienty v případech jejich onemoc-
nění. Pokud je potřeba, aby byl klient navštíven lékařem, pracovníci v přímé péči (zdravotní sestry) vám pomohou 
zprostředkovat návštěvu; v nutných případech se pak jedná o převoz do zdravotnického zařízení.
Do Domova dochází taktéž odborní lékaři, ale v určitých časových intervalech. Pro přehled vám zde přikládáme 
přehled jejich návštěv. Návštěvu u těchto lékařů vám opět zprostředkují zdravotní sestry na základě doporučení 
praktického lékaře.
Na oddělení B2 a B3 od 1. 12. 2017 nastoupí nová praktická lékařka MUDr. Rabha Ben Yahia, PhD.

    PŘEHLED LÉKAŘŮ DOCHÁZEJÍCÍCH DO DS CHODOV
 
   Praktický lékař – MUDr. Petr Bouzek
   ordinační hodiny 
   • pondělí 14:00 – 18:00
   • středa 9:00 – 13:00

   Praktický lékař – MUDr. Rabha Ben Yahia, PhD
   ordinační hodiny
   • úterý     8:00 – 12:00
   • pátek 8:00 – 12:00

   Urolog – MUDr. Tesař
   • začátek měsíce v pátek

   Ortopéd – MUDr. Korynta
   • jednou za 2-3 měsíce ve středu od 14:00

   Neurolog – MUDr. Rizova
   • 1x měsíčně

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Kožní – MUDr. Steinerová
• 1x měsíčně v pondělí

Ambulance bolestí – MUDr. Hrdličková
• jednou za jeden až dva měsíce

Geriatrie - Prim. MUDr. Petrová 
• 1x měsíčně

Psychiatrie – MUDr. Pluskalová
• 1x za 14 dní na úseky A a D

Psychiatrie – MUDr. Semanová
• 1x za 14 dní na úsek B

Revmatologie – MUDr. Lepp
• 1x měsíčně

STRAVA
V našem Domově je strava přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klien-
tům. Strava pro seniory by měla být energeticky dostatečná, s vyváženým obsahem sacharidů, bílkovin a  tuků 
a s dostatkem vitaminů, minerálů včetně stopových prvků a tekutin. Stejně tak výživa musí obsahovat dostatek 
vlákniny (což nám poskytne konzumace luštěnin, syrové zeleniny, ovoce apod.). Někdy je nutné z jídelníčku vyřadit 
určité potraviny kvůli onemocnění klientů, které mohou být i příčinou závažných onemocnění. DS Chodov zajiš-
ťuje také dietní stravování (diabetická a žlučníková dieta, popř. kombinace), o kterých především rozhoduje lékař. 
Dále je možnost vegetariánské a veganské stravy. Vždy se  snažíme plnit přání a požadavky klientů, ale současně 
musíme dodržet zásady správné výživy. Podstatné je pro nás vaše spokojenost a individuální přístup, proto je mož-
ná domluva o individuálním stravování.
Pokud máte zájem se více vyjádřit ke stravování, můžete se účastnit Stravovací komise, která probíhá každý měsíc, 
nejčastěji první středu v měsíci – přesný den a čas se dozvíte na jednotlivých oddělní na nástěnkách. 

Námět na změnu podávání sladkého pečiva bude dořešeno na Stravovací komisi.
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HARMONOGRAM DNE
Připomínáme, že máte právo si zvolit denní harmonogram, jak je vám příjemné. Pracovníci v přímé péči se řídí urči-
tým harmonogramem, ale je to pouze pro přehled; pokud si přejete např. vstávání nebo koupání v jiný čas, oslovte 
svého klíčového pracovníka, jiného pracovníka v přímé obslužné péči nebo sociálního pracovníka, se kterým tuto 
potřebu zpracujete.

ÚKLID
V prostorách DS  Chodov tak jako na pokojích probíhá každý den úklid extérní firmou, která je od 1. 12. nová. Úkli-
dové pracovníky upozorníme, aby důkladně uklízeli pokoje, WC a balkóny. V případě akutního znečištění je o tom 
potřeba informovat personál Domova (zdravotní sestry, pečovatele atd.), kteří zkontaktují úklidové pracovníky.

PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA
Často jste zmiňovali ztráty svého oblečení. V tomto případě budou upozorněni pracovníci, aby byli důslední při 
rozdělování prádla. Dalším krokem, jak předejít ke ztrátám, je, abyste vždy při koupi nového kusu oblečení infor-
movali pracovníky v přímé péči (především pak pečovatele), aby prádlo označili vašim jménem, a tak bylo lépe 
dohledatelné.
V případě ztráty svého oblečení informujte pracovníky v přímé péči, kteří se pokusí prádlo dohledat na jiném od-
dělení.
Pracovníci přímé obslužné péče (pečovatelé) vám na vaši žádost mohou dopomoc prádlo uklidit do skříní. Nikdy 
tento úkon nebudou provádět bez vaší přítomnosti nebo když s tím nebudete souhlasit. Je ale nutné také myslet 
na to, že ve skříních nebo nočních stolcích není dobré uchovávat potraviny, které se mohou kazit (např. ovoce); 
v takových případech je nutné, aby pracovníci dané potraviny uklidili, aby nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu 
ze zkažených potravin nebo např. nepříjemnému zápachu, který by obtěžoval další spolubydlící Domova.

KULTURNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Vaše hodnocení pořádaných kulturních a volnočasových aktivit je různorodé – někdo je spokojený, někomu se  
více líbilo to, co bylo dříve. Za vaše připomínky jsme rádi a některé se  budeme snažit naplnit (např. kurz cizích 
jazyků nebo zajímavé osobnosti do Křesla pro hosta). Jakýkoliv zájem o specifickou aktivitu vám můžeme pomoci 
zajistit. V takovém případě je to na vaši žádost a náklady s tím spojené si každý hradí sám. Je důležité si uvědomit, 
že jakákoliv specifická aktivita (např. canisterapie) je finančně náročná a její hrazení není z úhrad za pobyt v DS  
Chodov ani z příspěvku na péči.

STÍŽNOSTI
Rádi bychom vám také připomněli, že máte možnost si na služby poskytované Domovem, na chování zaměstnan-
ců a jiné stěžovat – a to jak ústně, tak písemně. Pokud máte zájem podat stížnost, nebo jste již nějakou stížnost 
podali a nebyla řešena, obraťte se na pracovníka, ke kterému máte důvěru, a svěřte se mu, že byste potřebovali 
něco vyřešit.

REHABILITACE
V Domově Vám jsou poskytovány rehabilitační aktivity jak individuální, tak skupinové (např. kondiční cvičení, ta-
neční terapie, zpívání, dechová cvičení atd.). Tím, že nejsme zdravotnické ani rehabilitační zařízení, není v našich 
silách vám tyto aktivity zajistit častěji. Během individuální rehabilitace jste pracovníkem aktivně zapojeni do pohy-
bové terapie a naučíte se cviky, které můžete provádět i bez jeho přítomnosti. 
Individuální fyzioterapie probíhá vždy na základě doporučení lékaře. Pokud máte zájem o intenzivní rehabilitaci, 
kterou nejsou z kapacitních důvodů schopny zajistit fyzioterapeutky pracující přímo v Domově, máte možnost 
využít služeb jiných poskytovatelů rehabilitační péče, kteří nabízí i návštěvní služby a dochází za klienty do jejich 
domova (např. Komplexní domácí péče Naděje, která k nám dochází, nebo jiné). 

KLÍČOVÝ PRACOVNÍK
Klíčový pracovník je pracovník z řad pracovníků v přímé obslužné péči (pečovatelů). Každý klient má takového 
jednoho pracovníka. Tento klíčový pracovník zná své klienty nejlépe, je první osobou, která se podílí na tvorbě 
individuálního plánování.



Pro vás to je pracovník, na kterého byste se měli primárně obracet se svými požadavky a přáními. Pokud 
klíčového pracovníka nemáte nebo s ním nejste spokojeni, obraťte se na vedoucí úseku přímé péče nebo 
na sociální pracovníky.
Občas se  stává, že neznáte svého klíčového pracovníka nebo že jej nyní nemáte. Každá vedoucí úseku 
přímé péče zkontroluje, zdali všichni klienti mají svého klíčového pracovníka, a případně sjedná nápravu.

DALŠÍ JEDNOTLIVÉ PŘIPOMÍNKY
Stížnost na špatné topení a tedy zimu na pokoji – všechny topení byly odvzdušněny, proto by měly být 
v pořádku. Pokud tomu tak není, informujte o tom pracovníky v přímé péči.

Pokud budete chtít využít naše řidiče na odvoz k lékaři, platí se pouze cesta tam a zpět, kdy jste přítomni 
v autě. Na sanitku máte nárok, pokud vám lékař na dané vyšetření sanitku vypíše do příkazu k transportu, 
na základě kterého zdravotní sestra dopravní zdravotnickou službu objedná.

Neopravená vodovodní baterie – postupně dochází k výměnám vodovodních baterií na každém pokoji.

Znalost znakového jazyka nebo jiné techniky v neverbální komunikaci – pracovníkům nabízíme různá 
školení a některá z nich jsou zaměřena na komunikaci s klienty ať už verbální nebo neverbální. V tomto 
roce několik pracovníků absolvovalo školení se základy znakového jazyka a učením se, jak mluvit s lidmi se 
sluchovými problémy.

Pokud máte zájem jít na procházku ven a potřebujete s přípravou pomoci, oslovte pracovníky v přímé péči, 
kteří vám pomohou. 

Své další připomínky a náměty můžete také sdělovat na Výboru obyvatel a Stravovací komisi, které pravi-
delně probíhají v DS Chodov. Těchto setkání se  může účastnit každý z vás nebo můžete své podněty sdělit 
někomu, kdo se  jednání účastní jako pravidelný člen, a ten je s vaším svolením bude tlumočit. Termíny 
Výboru obyvatel a Stravovací komise jsou vždy s předstihem umístěny na nástěnce na každém oddělení. 
Zápisy z obou jednání jsou veřejné a jsou distribuovány každému na pokoj.

Dovolte nám vám všem ještě jednou poděkovat za součinnost při zjišťování a násled-
ném vyhodnocování kvality poskytovaných služeb v DS Chodov.

V Praze dne 28. 11. 2017
            Vedení Domova

Zpracovala: Bc. Markéta Hollá

Z NAŠEHO DOMOVA

8



Pozvánky na akce

11. 12. 2017 | 14:00 | SMYČCOVÉ KVARTETO
divadelní sál S’Est NOIR

13. 12. 2017 | 14:00 | HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KARLA KEKÉŠIHO
divadelní sál S’Est NOIR

14. 12. 2017 | 13:30 | VÁNOČNÍ POSEZENÍ NA ÚSEKU A 

15. 12. 2017
| 13:30 | VÁNOČNÍ POSEZENÍ NA ÚSEKU D 
| 14:30 | VÁNOČNÍ POSEZENÍ NA ÚSEKU B1

16. 12. 2017
| 14:00 | ČTENÍ S ČESKÝM ROZHLASEM divadelní sál S’Est NOIR
| 15:45 | VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ kaple

17. 12. 2017
| 10:00 | KONCERT KLASICKÉ HUDBY TRIO INCENDIO divadelní sál S’Est NOIR
| 15:00 | ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ divadelní sál S’Est NOIR

18. 12. 2017 | 14:00 | VYSTOUPENÍ NAŠEHO PĚVECKÉHO SBORU CHODOTÓN
divadelní sál S’Est NOIR

19. 12. 2017 | 13:30 | VÁNOČNÍ POSEZENÍ NA ÚSEKU B2 A B3

20. 12. 2017 | 14:00 | O FESTIVALU PRAŽSKÉ JARO S ŘEDITELEM ROMANEM BĚLOREM
divadelní sál S’Est NOIR

21. 12. 2017 | 14:00 | VÁNOČNÍ VEČÍREK
hala

27. 12. 2017 | 14:00 | SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
hala

prosinec 2017

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM VY-
STOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI, POŽÁDEJTE PROSÍM AKTIVI-
ZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM POZDNÍM 
PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)

Z NAŠEHO DOMOVA
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
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Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Pracovníci recepce přejí všem váženým a milým

obyvatelům DS pokojné prožití vánočních svátků
a mnoho zdravíčka do nového roku 2018.

Vaši recepční Jan, Eva, Lenka, Dáša, Standa a Ivana. Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří
k Vánocům stejně jako vánoční atmosféra a vlídné slovo.  
Šťastné a veselé Vánoce proto mějte a pohody s blízkými 

si užívejte a až pak nový rok přijde, přejeme, ať Vám
v něm všechno vyjde.

Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími 
a nadcházející rok tím nejúspěšnějším a ať vstoupíte do 
nového roku s radostí, se zdravím, štěstím a bez starosti.

  Všem obyvatelům a kolegům našeho krásného 
Domova přejí sociální pracovnice.Pohoda, klid, dobrá nálada, zdraví a hojnost,

co víc si přát,
než nezapomenout se smát! :)

PF 2018

Přejí pracovníci úseku ART
Slávka, Klára V., Hanka W., Pavla, Anička, Zuzka, 

Simona, Jiří, Hanka S., Klára J., Renata, Edita



VAŠE PŘÍSPĚVKY
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Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Vánoční stromeček 

zavoněl v pokoji, 
maminka u stolu 
jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, 
uvidím hvězdičku, 
co byla schovaná 

v červeném jablíčku. 
 

 
 
 
 
 
 

Přeji Všem obyvatelům Domova 
a svým kolegům 

pohodové a klidné Vánoce, 
a do nového roku vše dobré. 

Markéta Hollá (metodik sociální práce) 

PF 2018 
 

 

 

 

  

 

 

Manažerka kvality péče 
Štěpánka Foučková 

 
 

 

Padá, padá bílé z nebe,
když to chytíš, tak to zebe.

Na dlani je chviličku,
hned se změní v kapičku.
Padej, padej bílý snížku,
schováme se do kožíšku.

Až přijede metelice, 
vezmeme si beranice,

zapřáhneme zlaté sáně,
svezeme se z Donovalské stráně.

 
Krásné prožití Vánočních svátků, šťastný nový rok 

2018 klientům i zaměstnancům
přeje kolektiv úseku A

Hromadu dárků,
co srdce pohladí,
rodinu přátele,

co nikdy nezradí.
Bohatství krůček,

ke štěstí skok,
nádherné Vánoce a šťastný Nový rok 2018

 přeje personál z úseku D.



FOTOGALERIE
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Návštěva muzea Fenomén Masaryk
V našem Domově žije spousta pamětníků, kteří mají stále v srdci „tatíčka Masaryka“. Když se dozvěděli, že 
od září probíhá v Nové budově Národního muzea výstava k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka s názvem Feno-
mén Masaryk, vyjádřili přání ji navštívit.

A tak se 9. listopadu vydalo devět našich klientů zavzpomínat na pana prezidenta. Výstava je rozdělena na 
tři roviny – pohled na konkrétního člověka, role jeho osobnosti ve veřejném prostoru a pohled na „obraz“ 
Masaryka ve společnosti. V první části je k vidění velká chlouba celé výstavy, a to jezdecký oblek T. G. M. 
Dále zde mimo památeční předměty a  artefakty z  doby první republiky naleznete i  zajímavosti ukryty 
v dřevěných nástěnných obálkách. Druhá část je věnována celému procesu tzv. hilsneriádě, které byl T. G. 
M. velkou součástí. Na závěr jsme zhlédli záznam z pohřbu a interaktivní projekci o jeho životě.

Návštěva muzea v našich klientech vyvolala krásné vzpomínky na člověka, kterého považovali za opravdo-
vého prezidenta a na kterého byli právem hrdí.

„Jsem ráda, že jsem mohla navštívit tuto výstavu, protože již od školních let mám k panu prezidentu Masarykovi 
úctu,“ řekla po výstavě jedna z klientek.

Děkujeme Národnímu muzeu za vstřícnost při jednání a samotné prohlídce výstavy.



FOTOGALERIE
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Den poezie – V korunách opadaných stromů
V pondělí 20. 11. se DS Chodov připojil k celorepublikovému festivalu Den poezie. Tématem letošního roč-
níku byl Labyrint světa. My jsme téma lehce poupravili na Labyrint světa podzimu – V korunách opadaných 
stromů. Náš program zahrnoval především básně seniorů, které píší pro radost anebo v rámci trénování 
paměti či literárních programů s důrazem na jazyk český. Verše klientů se skvěly v zrcadle básní o podzi-
mu velkých básníků jako jsou Toman, Seifert, Vrchlický, Suchý či Sládek. Mluvené slovo doplňovala hra na 
struny a zpěv lidových písní. Zpěvák Petr Horák zařadil i ukázku z díla B. Martinů z Otvírání studánek. K po-
těšení interpretů (Slávka Slivoňová, Hana Strejčková, Petr Horák) a přítomných autorů byla divácká účast 
bohatá. Domov pro seniory Chodov navštívili jak rodinní příslušníci, tak zájemci zdaleka. Příští poetické 
setkání nás tedy čeká s příchodem jara.



FOTOGALERIE
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Odpoledne s Michalem Malátným
a Taťánou Gregor Brzobohatou

13. 11. jsme měli vzácnou návštěvu. S nadací Krása pomoci přišla její patronka Taťána Gregor Brzobohatá 
a zpěvák skupiny Chinaski Michal Malátný, aby zpříjemnili seniorům předvánoční čas. Posadili se do Křesla 
pro hosta, kde jsme je vyzpovídali a Michal Malátný zazpíval pár písní. Nakonci oba dva rozdali plyšové 
medvídky od obchodního řetězce Penny Market, které v rámci jeho kampaně sbírali za body nakupující. 
Bylo to moc příjemné odpoledne plné radosti, hudby a milých slov.

Za fotografie děkujeme Filipovi Kůstkovi.



FOTOGALERIE
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Křeslo pro hosta s Václavem Moravcem
Dne 23. 11. usedl do Křesla pro hosta český redaktor, moderátor a vysokoškolský učitel žurnalistiky Václav 
Moravec. Pootevřel nám vrátka do pozadí žurnalistiky a odhalil své názory na její současnou formu. Byl to 
velmi příjemný rozhovor a jistě jsme s Václavem Moravce neviděli naposledy!
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FOTOGALERIE

Návštěva korejské delegace
20. 11. jsme přijali návštěvu až z daleké Koreje. Naučili naše klienty skládat origami a svými korejskými 
zpěvy všechny v myslích přenesli do jejich kraje.
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FOTOGALERIE

Rozsvícení vánočního stromečku s Pavlínou Filipovskou
a Miluškou Voborníkovou

27. 11. jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. A nemohli jsme mít lepší společnost, než nám zná-
mých hereček z  divadla Semafor – Pavlínu Filipovskou a  Milušku Voborníkovou. Zazpívali, povyprávěli 
a užili si s námi příjemné odpoledne. Poté jsme za zpěvu vánoční písně rozsvítili stromeček v atriové zahra-
dě. Nechyběl ani grog a dobrá nálada!
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 7. 11. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Jarmila Rousková, Marta Košťálová, Hana 
Opičková, MUDr. Josef Kulvait, Anna Pulpitová, Jan Hnízdil.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• Paní Holá měla připomínku, že nová dlažba před hlavním vchodem je v jednom místě propadlá;
• Paní Pulpitová upozornila, že do hlavní jídelny chodí na snídaně a večeře stále málo klientů.

Vyjádření paní ředitelky:
• Stav dlažby je mi znám, řeší se s firmou, která dlažbu pokládala, přeložení dlažby se plánuje ještě do 
konce roku.
• Počet obyvatel Domova navštěvujících hlavní jídelnu se začíná pomalu zvyšovat, na obědy již chodí 
větší počet. Také se pracuje na snížení hluku, na poklice a na dveře se přidalo těsnění, nakonec se pro-
vede odhlučnění stropu. Stav zaměstnanců v kuchyni je v současné době naplněn, proto je plánováno 
od února 2018 zavést výběr ze dvou jídel každý pracovní den. 

Další informace
Na úseku B stále probíhá malování společných prostor a pokojů klientů. Dále probíhá druhá etapa vý-
měny záchodových mís na pokojích obyvatel Domova. Koordinátoři na jednotlivých odděleních jsou 
zodpovědní za podání informací jednotlivým obyvatelům DS (koho a kdy se tato výměna týká). Také 
postupně probíhá ze strany pracovníků údržby na pokojích obyvatel výměna kohoutkových vodovod-
ních baterií za pákové.

Na velké zahradě a v atriu provádí zahradnická firma zimní údržbu zeleně, včetně prořezání šeříků před 
hlavním vchodem. Venkovní cvičební koutek na zahradě bude po kontrole bezpečnosti uveden do 
provozu. Z důvodu špatného stavu a nevyužití plánujeme odstranit dřevěné zábradlí v atriu Domova.
Vchod do cukrárny z vnitřních prostor Domova bude opraven, tak aby splňoval bezbariérovost, proto 
je v současné době uzavřen.
Probíhá očkování proti chřipce.

Na začátku měsíce prosince se připravuje Mikulášská zábava, dále slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu v atriu dne 27. 11. 2017, Vánoční posezení s paní ředitelkou na jednotlivých patrech: 
14. 12. 2017 od 14.00 hod. úsek A
15. 12. 2017 od 13.30 hod. úsek D, od 14.30 hod. odd. B1
19. 12. 2017 od 13.30 hod. odd. B2, B3
Bude připraveno občerstvení, vánoční pečivo a paní ředitelka rozdá dárky. 

Následovat bude společný vánoční večírek 21. 12. 2017 od 14.00 hod. s hudbou na hale. 

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá 
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Rozloučili jsme se v měsíci listopadu:

„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti 
v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti v srdci.“

Washington Irving

Zdeňka Pánková
Blanka Jenšíková
Blanka Součková

Miroslava Horáková
Blanka Šoltová
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