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Vážení a milí obyvatelé našeho domova,

čím jiným by měl začít lednový úvodník než 
přáním? Ráda bych Vám v novém roce popřála 
to nejlepší ze všeho a ať se Vám všem plní Vaše 
přání. Ať jsme všichni zdrávi a hlavně ať máme 
vůči sobě navzájem lidskou přejnost, slušnost  
a ohleduplnost.  
 
Přeji dobrý rok také našemu zařízení, našemu 
Domovu, kde se všichni denně vídáme. Ať jsou 
v něm všichni spokojeni, ať je naším bezpečným 
zázemím, zázemím klidného soukromého i pra-
covního života.

Nový rok a leden, nejsou jenom čísla v kalen-
dáři, ale pro každého z nás jsou to začátky no-
vých plánů a předsevzetí, které bychom chtěli 
celý letošní rok uskutečnit v našem životě. Je 
to taky čas, kdy se díváme zpět a vzpomínáme, 
co jsme všechno zažili, udělali :), nebo nestihli 
:(. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého  
z nás potkaly špatné dny naplněné trápením, ale 
také dobré dny naplněné spokojeností a štěstím.  
A ty ať převyšují v našich vzpomínkách, ty ať 
nám dodávají sílu na naší další životní cestě.

Všichni jsme určitě vnímali život v našem Do-
mově, prožívali jsme společně jeho úspěchy, 
pozitivní i méně pozitivní události, zahájení sta-
vebních prací i jejich úspěšné dokončování atd.  
A to je ten každodenní život a práce, která smě-
řuje ke zkvalitnění a zlepšení naší poskytované 
služby a vytváří příjemné pobytové i pracovní 
prostředí.

Při začátku roku využívám příležitost poděkovat 
Vám všem, klientům, rodinám, přátelům a kole-
gům, za trpělivost, pochopení, obohacení kul-
turního i duchovního života, za jakoukoliv for-
mu pomoci, která přispívá k zušlechtění našeho 
společného domova.

Musím se dobrovolně přiznat, že i když jsou ven-
ku mínusové teploty, už teď se těším na všechny 
naše akce – jak kulturní, tak sportovní –, při kte-
rých se budeme společně vídat. 

Nejvíc ze všeho si přeji, aby naše vzájemné vzta-
hy byly vstřícné, lidské a ohleduplné.

To, jaký bude náš život v našem domově, zá-
leží jenom a jenom na nás.

K tomu nám všem hodně energie přeje

Mgr. Anna Tomčáková
vedoucí sociálního úseku
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OSLAVA NAROZENIN V LEDNU 

1. 1. ALENA ROZHOŇOVÁ

2. 1. STANISLAV ŠRYTR

2. 1. MARIE CHLAŇOVÁ

7. 1. JAROSLAV ČEJKA

8. 1. ING. JARUŠKA ZAHÁLKOVÁ

9. 1. FRANTIŠKA JANÁSOVÁ

10. 1. ANNA ČERVINKOVÁ

10. 1. BOŽENA NEDVĚDOVÁ

11. 1. DRAHOMÍRA KOSTÍNKOVÁ

18. 1. JAN HNÍZDIL

19. 1. MÁRIA KRATOCHVÍLOVÁ

20. 1. TEODOR SADIV

23. 1. MARIE FIALOVÁ

24. 1. RŮŽENA PÍSAŘÍKOVÁ

26. 1. OLGA SELNEKOVIČOVÁ

26. 1. ING. VLADIMÍR KLAPKA

27. 1. MARIE LHOTÁKOVÁ BOHÁČOVÁ

30. 1. EMÍLIE DUŠKOVÁ

30. 1. ERIKA DIETERLENOVÁ

Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci prosinci

PhDr. Vlastislav Lacina, CSc. 
Kamil Motejzík  

Jaroslava Matysová
Helena Hudečková

Josefa Kochmannová 
Božena Nedvědová

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 31. 1. 2017 od 14 hod. v kavárně.

Rozloučili jsme se  
v měsíci prosinci

Anna Vosmíková
Marie Janotová

Věra Strobachová
Antonín Kratina

RNDr. Alena Hrabáková
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Z NAŠEHO DOMOVA

PF 2017 od přátel Domova

Přeji Vám příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce hodně radosti 
a zdraví.

Jiřina Hennlichová
Šance žít

Přeji krásné svátky a zcela určitě se  
v příštím roce domluvíme. Rád vás 
přijdu navštívit.

Tomáš Töpfer

Díky za přání, které srdečně opětujeme 

Václav a Eva Hudečci

Přeji celému domovu pro seniory  krásné  
vánoční svatky, radost a pohodu.

Ať se Vám splní vše, co si přejete.
     

Vaše Jitka Molavcová

Děkuji. Také přeji pohodové vánoční 
svátky a hodně štestí, zdraví v Novém 
roce 2017.

Ivan Hajniš

Děkuji za přání, i já Vám všem a Vašim rodinám 
přeji krásné Vánoce v radosti a pokoji a v Novém 
roce hodně sil, zdraví, dobrých nápadů a vztahů,  
s Božím požehnáním.

Těším se na viděnou
Marie Mesršmídová

Krásné a klidné svátky přeje 

Helena Třeštíková 

Vážený Domove, od srdce Vám přeji hodně pevné 
zdraví, mnohdy silné nervy, štěstí, co unesete, a mno-
ho spokojených donátorů. :)

Slávek Boura



Z NAŠEHO DOMOVA

5

PSYCHOTERAPIE
Péče o dobrou duševní kondici klientů v DS Chodov, kterou zajišťuje psychoterapeut 
Mgr. Jiří Chvála, zahrnuje několik vzájemně se doplňujících služeb. První příležitostí  
k osobnímu rozhovoru je seznamovací návštěva terapeuta. Probíhá v tzv. adaptač-
ním období, tzn. v době 14 dní až jednoho měsíce po přistěhování nového obyvatele 
či obyvatelky do Domova. Každého nově příchozího terapeut požádá, zda mu může 
věnovat čas na krátký rozhovor, při němž se představí a zajímá se o to, jak klient žil 

před příchodem do Domova, co pro něho v životě bylo důležité a příjemné, jak vzniklo rozhodnutí 
přestěhovat se, co si od pobytu v DS slibuje, co může a co nemůže ovlivnit atd. 
Cíleně terapeut přichází za těmi, kteří si o pomoc řeknou buď sami, anebo o které mají starost jejich 
blízcí – přátelé, rodinní příslušníci, anebo pracovníci DS. V individuálně terapeutických rozhovorech 
pak s klientem hledá možnosti, jak získat více sebedůvěry a životního optimismu, jak přijmout nové  
a nezměnitelné životní podmínky, jak zlepšit mezilidské vztahy a překonat různé osobní nesnáze. 
Individuální péči doplňuje skupinová biblioterapie. Účastníci biblioterapeutických skupin si při pře-
mýšlení nad osudy postav čtených příběhů připomínají také své vlastní životní osudy, kterým mohou 
dávat nové významy. Někdy z těchto příběhů mohou dokonce čerpat inspiraci pro řešení svých aktuál-
ních problémů a komplikovaných životních situací.  
Pracovníkům DS může psychoterapeut na vyžádání pomáhat se složitými okamžiky provázejícími je-
jich profesní činnost.

LOGOPEDIE
Logopedická péče je poskytována našim klientům individuálně i skupinově. Jedná se 
především o klienty s narušenou komunikační schopností z důvodu neurologických 
poškození mozku. Dochází tak k poruchám hlasu nebo řeči. Po důkladné diagnostice 
je úkolem logopeda zaměřit se intenzivně na terapii s ohledem na individualitu kli-
enta. Terapie pak nemusí být přímo orientovaná jenom na řeč, ale taky na jiné kogni-
tivní funkce, které s rozvojem řeči souvisí a tvoří základ pro jeho efektivní fungování. 

Týká se to hlavně paměti, pozornosti, exekutivních funkcí a vizuoprostorových schopností. U klientů s 
potížemi v oblasti artikulace nebo s poruchou hlasu se logoped orientuje na nácvik správného dýcha-
ní, tvorby hlasu, správného posazení hlasu, tvorby hlásek, srozumitelnosti řeči a uvolňování mluvidel. 
Logoped tak využívá řadu technik a postupů, kterými se snaží zlepšit stav klienta. Pokud toto zlepšení 
není možné, hledá alternativní způsoby komunikace, aby zajistil a udržel základní potřeby člověka – 
sdílet informace, dělit se o své pocity a sdělovat své potřeby. Logopedickou péči v našem DS zajišťuje 
Mgr. Simona Opatová.

DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PODPORA
Obecně se jedná o službu lidem v nejrůznějších životních situacích s přihlédnutím 
k hledání či upevnění víry.  V našem Domově se jedná o rozhovory ve chvílích ztiše-
ní, přemýšlení nad vlastní existencí a konečností života. Provázejícím v této oblasti 
je u nás v DS Mgr. Anna Štifterová. 

ODBORNÍCI V NAŠEM DOMOVĚ
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1. leden 1969 – Federalizace ČSSR; rozdělení na Českou socialistickou republiku a Slovenskou    
  socialistickou republiku (zákon 143/1968 Sb. schválen 27. října 1968)

1. leden 1993 – Oficiální vznik České republiky a Slovenské republiky

4. leden 1874 – Narozen Josef Suk, významný český houslista a hudebník

9. leden 1890 – Narozen Karel Čapek, velice významný český spisovatel a antifašista

10. leden 955 – Ota I. a Boleslav I. porazili Maďary na řece Lechu

10. leden 1913 – Narozen Gustáv Husák, poslední československý komunistický prezident 

14. leden 1092 – Zemřel Vratislav II., 14. český panovník a první český král (kolem r. 1085)

16. leden 1969 – Na Václavském náměstí v Praze se upálil student Jan Palach, který tak 
     protestoval proti sovětské okupaci Československa

18. leden 1174 – Zemřel Vladislav II., 21. český panovník a druhý český král (zřejmě dědičně 1158)

19. leden 1969 – Zemřel Jan Palach, který se 16. ledna 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze

20. leden 1612 – Zemřel Rudolf II. Habsburský, 47. český panovník, který si za hl. město říše    
    vybral Prahu

23. leden 1919 – Započala sedmidenní válka Československa s Polskem o Těšínsko – obsazení    
    Těšínska Polskou  armádou bylo napadeno Československými vojsky a legiemi

25. leden 1969 – Proběhl pohřeb Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil na Václavském 
     náměstí v Praze

26. leden 1950 – Narozen Ivan Hlinka, čs. hokejista a trenér českého národního hokejového týmu

27. leden 1945 – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 
      (váže se k osvobození vězňů v Osvětimi)

28. leden 1975 – Zemřel Antonín Novotný, 3. čs. komunistický prezident (1957–1968)

31.leden 1919 – Skončila sedmidenní válka mezi Československem a Polskem o Těšínsko, byla   
   stanovena demarkační linie a uzavřen mír

KALENDÁRIUM
leden
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Karel Hašler
* 31. října 1879 Zlíchov
† 22. prosince 1941 Mauthausen

Byl synem kováře (později se otec stal sklářem), 
učil se rukavičkářem. Od roku 1897 hrál ve smí-
chovském divadle Pavla Švandy. Po krátké době 
odešel (pěšky) hrát do Tábora, brzy se ale vrátil do 
Prahy. Poté hrál v Národním divadle v Brně a v di-
vadle v Lublani, kde účinkoval v činohře i opeře.  
V roce 1903 byl přijat do Národního divadla v Pra-
ze, kde ztvárnil řadu rolí.

Roku 1908 se oženil se sestrou klavíristy a hudeb-
ního skladatele Rudolfa Frimla, jejich syn Zdeněk 
Miloš Hašler (1909–1972) byl filmový herec a reži-
sér. V roce 1916 byl propuštěn z Národního diva-
dla pro nekázeň. Už před tím se ale začal živit svý-
mi písněmi. Během první světové války jezdil na 
turné po českých zemích a vystupoval po Praze. 
V roce 1919 otevřel vlastní hudební vydavatelství. 
Vystupoval často ve varieté na Vinohradech.

Český písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scenárista, dramatik a režisér, 
Rytíř české kultury im memoriam.

Po roce 1938 měl Karel Hašler názorově velmi blízko  
k českým fašistům a patřil mezi obdivovatele generála 
Radoly Gajdy. Hašler byl českým vlastencem, ale také 
vášnivým stoupencem pevného řádu a vlády pevné 
ruky. Po uzavření Mnichovské dohody se například 
nevybíravými slovy vyjadřoval o nejvyšších politicích 
první republiky a tvrdil, že stát zaprodali Židům.

Za druhé světové války i přes zákaz zpíval vlastenecké 
a protiněmecké písně. Na začátku roku 1941 byl po-
prvé zatčen gestapem, poté propuštěn, 2. září zatčen 
znovu, přímo během natáčení filmu Městečko na dla-
ni, kde pracoval jako umělecký poradce. Zatčen byl 
zřejmě na udání režiséra Václava Binovce, což se ale 
nikdy s naprostou jistotou nepotvrdilo. Nejprve byl 
uvězněn na Pankráci a poté v Drážďanech. 17. října 
1941 skončil v koncentračním táboře Mauthausen. 
V polovině listopadu ho v táboře zbil a zkopal opilý 
příslušník SS, který mu způsobil otevřenou ránu na 
noze. Zanedlouho se projevily první příznaky flegmó-
ny. 21. prosince byl Karel Hašler odveden na trestný 
blok, kde se musel svléci donaha a poté na něj byla 
puštěna ledová voda ze sprch. Na následky mučení, 
neléčené flegmóny a úplavice Karel Hašler 22. prosin-
ce 1941 zemřel. Film Městečko na dlani měl premié-
ru devět měsíců po jeho smrti a měl u diváků velký 
úspěch.

„Když jsem se pak dověděl o jeho smrti – o smrti pražského Chevaliera, jak ho nazval Rudolf Deyl senior, jenž  
s Hašlerem byl velký kamarád, zaslechl jsem odněkud smutnou melodii, která mi zněla v uších na rozloučenou 
s tímto podivuhodným člověkem. Karel Hašler určitě netušil, jaký nový přízvuk dostane ta melodie v té pro ka-
ždého Čecha kruté době. Její slova byla: „Tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička, a až se ta písnička 
ztratí, pak už nic nebudem mít!“

 František Filipovský
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Kultura
Leden

25. 1. 2017  14 hodin, kinosál
Vystoupení klubu seniorům Medunka

31. 1. 2017  14 hodin, kavárna
Oslava narozenin lednových oslavenců

1. 2. 2017  14 hodin, kinosál
Vernisáž obrazů

8. 2. 2017  14 hodin, kinosál
Přednáška Policie ČR

21. 2. 2017  14 hodin, kinosál
Křeslo pro hosta - Tomáš Töpfer

Únor

Divadelní ples
Vážení klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci  
a přátelé Domova. Srdečně Vás zveme na náš tra-
diční ples. Tentokrát na téma DIVADLO. Připrav-
te si masky nebo slavnostní róbu. Těšit se můžete 
na hudbu a spoustu dalších tématických překva-
pení. A samozřejmě.... na bohatou tombolu!

Ples se bude konat 16. února 2017.
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NABÍDKA KNIHOVNY

Záhada zimní zahrady, Val McDermidová

Zimní zahrady záhadně mizí... Nejde však  
o zapomenutý detektivní příběh slavného 
Sherlocka Holmese, ale o nový případ Kate 
Branniganové, sympatické hlavní hrdinky série 
detektivek skotské autorky Val McDermidové. 
Soukromá vyšetřovatelka Kate nasadila vlastní 
život a odhalí nejen různé podvody, ale také  
i finanční machinace.

připravila Milena Holá

Divadelní ples
Vážení klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci  
a přátelé Domova. Srdečně Vás zveme na náš tra-
diční ples. Tentokrát na téma DIVADLO. Připrav-
te si masky nebo slavnostní róbu. Těšit se můžete 
na hudbu a spoustu dalších tématických překva-
pení. A samozřejmě.... na bohatou tombolu!

Ples se bude konat 16. února 2017.

Splátka krví, Elizabeth George

Autorka divadelních her Joy Sinclairová je na-
lezena zavražděna dýkou. Do dějiště vraždy na 
vysočině ve Skotsku přijíždí detekvi Thomas Li-
ney. Kolem případu začíná houstout nervózní 
atmosféra. Na seznam podezřelých je i britská 
herečka a úspěšný divadelní producent.

Tajemný cizinec, Kate Thompson

Deidre je absolventkou herecké školy a nastu-
puje první angažmá ve Snu noci svatojánské. 
O svém šéfovi spřádá bláznivé dívčí fantazie, 
zatímco jemu se líbí hlavní herečka souboru, 
diva Eva. Na scéně se objevuje tajemný Sebas-
tian a v zákulisí čeká na svou příležitost Rory. Je 
na Deidre, aby pochopila, co je jen chvilkové 
pobláznění a kde se skrývá opravdový cit. Vtip-
né a inteligentní vyprávění o prvních krůčcích  
v životě a na jevišti snadno upoutá svou pravdi-
vostí i tajuplnou záplatkou.

VTIPY A AFORISMY

Máte toaletní papír?
Bohužel, zeptejte se příštý týden.
Děkuji, ale nevím, jestli to vydržím.

Tak vy tvrdíte, že vám náš číšník řekl, že jste 
blbec? je to pravda?
Ano!
Tak proč si, prosím vás, stěžujete?

Hele Irmo, to ti ten tvůj přítel navrhl dovole-
nou u moře jen tak?
Samozřejmě, ale rodiče si přejí, abych si pro 
jistotu stejně vzala plavky.

Muži se v lásce často chovají jako v restau-
raci: objednají si jídlo podle jídelního lístku  
a potom šilhají na sousedův stůl.

Láska je jako spalničky: čím později přijde, 
tím hůře.

Ženy jsou jako sudí: někdy ukážou žlutou 
kartu, ale nikdy červenou.

Ovládneme-li se v přítomnosti ženy, máme 
dvě možnosti: malou, že to ocení, a velkou, 
že nás bude považovat za hlupáka. Neovlád-
neme-li se však, máme také dvě možnosti: 
malou, že nám to bude zazlívat, a velkou, že 
nám to nebude zazlívat.

Muži dneška se i v lásce chovají jako zápas-
níci v ringu: chtějí hned dosáhnout vítězství 
na lopatky.

Je jeden jediný způsob, jak jednat se žena-
mi. Bohužel nikdo ho nezná.

Zpočátku žena odolává mužovu útoku, na 
konci mu brání v ústupu.

To se musíš mít dobře, když říkáš, že manžel 
je herec.
Bohužel on to hraje pouze doma.

připravil MUDr. Jaromír Schütz ze Svobodného slova z r. 1983
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filozoficko-teologické okénko

Již od dětství směřujeme k závislosti. Kdo by si ne-
vybavil „já sám“, „já sama“ našich dětí.  V dětském 
věku je toto osamostatňování nejen roztomilé, ale 
také potřebné. Jak jinak by se z malého člověka sta-
la samostatná osůbka. Později naše zlatíčka testují 
rodiče v různých obdobích vzdoru, aby vyzkoušela, 
co si mohou dovolit. Prubířským kamenem vztahů 
je potom ona obávaná puberta. Rodiče rozčilují ak-
tivity nevhodného oblečení, poslouchání přehlasité 
hudby a podobně. A když mladí skrze tu pubertu 
zmoudří a vyzrají, stojí před námi samostatná osob-
nost. A život jde dál. Celý život je bojem o nezávis-
lost, ale závislost přece není jen něco negativního. 
Je to i sounáležitost. Dítě je závislé na matce, obilí 
na půdě, ze které vyrůstá. Všechno souvisí se vším 
ve všech oblastech života po celý čas nám vyměře-
ný. Často to však nepřižnáme ani sami sobě, natož 
druhým. Někdy pochopíme, co pro nás blízký člo-
věk znamená, až když odejde.

Chceme se za každou cenu vymanit z těch závislos-
tí, které jsou zde pro naše dobro, a upadáme často 
do mnohem horších.

Tak raději snášejme společně tíži i radost vzájem-
né závislosti i sounáležitosti, neboť ony nás nejen 
spoutávají, ale též osvobozují a dávají křídla k roz-
letu.

A křesťané doufejte v Hospodina, neboť Hospodin, 
jen Hospodin je pevná skála a ochrana věků.

Z knížky BLAHOSLAV církve ČSH vybrala M. Štěňhová

pár slov o závislosti Milí čtenáři,

podruhé na těchto stránkách se mohu s Vámi po-
dělit o něco, co mne zaujalo a co by Vás také mohlo 
zajímat. V knize Moudrost šamanů je zajímavý ná-
hled na pojem „dědičný hřích“. Pro mne to je další 
náhled na toto téma. A to mám ráda, neb více ná-
zorů umožní vidět lépe podstatu věci. Více názorů 
a náhledů si představuji, jako tahy tužkou – jako 
kdybych chtěla přes papír vykreslit povrch mince, 
abych spatřila reliéf. To mi také nestačí jeden tah.
V knize Moudrost šamanů se o dědičném hříchu píše 
v souvislosti s rituálem vody – a to na straně 259, 
cituji: „Téměř 70 procent lidského těla sestává z vody. 
Jejím prostřednictvím působí magnetická přitažlivost 
Země, gravitace, která nás nutí setrvat oběma noha-
ma pevně na zemi. Voda je pro nás lidi látka naprosto 
nezbytná k životu, která očisťuje a udržuje svěží vnitř-
ní tělesné šťávy. Z rituálního pohledu hraje voda vždy 
očistnou roli, očistnou pro lidskou duši. V křesťanském 
rituálu křtu se nám ještě uchovala nepatrná část pů-
vodního smyslu vodního rituálu. V křesťanství platí, 
že novorozenec je očišťován od dědického hříchu. Co 
však znamená „dědičný hřích“ jako symbol zbavený 
jakéhokoli dogmatického nánosu? Hříchem se ozna-
čuje „vyčlenění“, tedy oddělení od původní jednoty.  
A protože každý člověk zrozením v pozemské existenci 
„upadá do hmoty“, čímž opouští stav duchovního uni-
verzálního vědomí, stává se „hříšníkem“. Právě to má 
na mysli označení „dědičný hřích“, je to odloučení, po-
larita, cesta poznání jako dědictví lidského rodu. Křtí 
se svěcenou vodou, která člověku přináší uzdravení 
tím, že ho prostupuje silou věčně tekoucího životního 
proudu a připomíná mu, že i tím protéká věčný prin-
cip, jeho nesmrtelnost, duch, jenž nikdy nevystoupil  
z univerzální jednoty. Člověk je ve světě svého du-
cha celiství, to znamená zdravý. Pomocí duše může 
hmotný princip, tedy své tělo, zduchovnit a už za po-
zemského života se opět spojit s celkem. Očistná síla 
vody jako opětovného duchovního svazku s celkem je 
aspekt, s nímž šaman pracuje, právě proto se spojuje 
se silou vody.“

Konec citace i závěr článku. Přeji Vám příjemné pře-
mítání a potěšení z dalších příspěvků.

Simona Voženílková
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básnické okénko

PANÍ ZIMA
Paní zima se probudila,

za námi zas zaskočila.

Na bílém koni přicválala,

krajinu sněhem pokrývala.

Sněhové mraky, jakož její věrní sluhové,

vypustily na nás vločky sněhové.

Zima vystřídala podzim,

kdy zasadilo se obilí ozim.

Léto a jaro upadlo v zapomnění,

musíme čekat v domnění,

že zima odplouží se brzy

a za nedlouho ustanou mrazy.

Když krápníky se utvoří,

mráz se trochu udobří.

Pošle na nás pouze vločky,

příjemné jak vrnění kočky.

Ledovka se namrazí,

leckomu nohy podrazí.

Nakonec po všech těch mrazech

a vločkách na pařezech,

nezůstane jen jinovatka obyčejná,

ale krásná krajina zasněžená.

Bílé království načas zavládne,

ale jaro ho zas zamáčkne.
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Vánoční večírky na patrech
Ve dnech 14.–16. 12. 2016 se pořádaly na jednotlivých odděleních vánoční večírky, kde si klienti měli mož-
nost popovídat s paní ředitelkou. Ta jim poté rozdala vánoční balíčky. Jsme rádi, že se k vánoční atmosféře 
připojili i rodinní příslušníci a přátelé.
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Adventní rozjímání se Zdislavou Noskovou
O Adventním čekání hovořila 21. 12. řádová sestra Zdislava Nosková. Vzpomínala na Vánoce za doby dět-
ství, na jejich naplnění a poslání. Mluvila o čekání jako o touze v srdci člověka, která má tisíce podob. Je 
touhou po dobru a pokoji, po kráse a spáse či záchraně, po vztazích lásky a blízkosti.

Sestra Zdislava patří k františkánskému řádu Školských sester. Přivezla s sebou i Jezulátko, věnec a pokra-
čovala povídáním o Jesličkách sv. Františka. Advent je přípravou na příchod Božího Syna, je touhou Otce 
být s námi. Je touhou po dítěti skrze pannu Marii. Dítě jako Dar Boží, které má spasit svět, mnohde smutný, 
kolem nás.

Krásné setkání ve svitu vyšívaných obrázků svatých protkávala písněmi a zakončili jsme jej společným zpě-
vem koled. Sestra Zdislava pak požehnala všem přítomným a s každým se osobně rozloučila. Před zpáteční 
cestou do Brna pak ještě vedla individuální rozhovory. Soudě podle ohlasů, její vřelá přítomnost a dobrota 
zahřály mnohé na duši.
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Silvestrovská zábava
Letošní Silvestr jsme pojali trochu netradičně. Zavzpomínali jsme prostřednictvím fotografií na všechny 
hlavní události a akce roku 2016. Tím jsme tento rok uzavřeli a předali vládu roku novému, roku 2017. Na 
závěr nás MUDr. Schütz naladil na energii nového roku pobavením vtipů.
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Společný vánoční večírek
19. 12. 2016 se u nás konal velký společný večírek. Přivítali jsme mezi sebou JUDr. Helenou Válkovou a zá-
stupce firmy L‘Oréal, kteří vybraným klientům přivezli dárky. K tanci a poslechu hrála skupina Dlouhá noc.
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Vánoce jsou pro většinu lidí obdobím, kdy se ohlížejí kolem sebe a nastavují náruč pomoci a podpory těm, kteří 
ji nejvíce potřebují. A jednu takovou náruč nám nabídla firma L‘Oréal. Ta společně s organizací Česká cesta, s.r.o. 
v našem Domově pořádala v červnu 2016 dobrovolnickou akci, v rámci které nám vybudovali pétanque hřiště, 
bosonohou stezku a dětský koutek. Během výstavby poznali nejen prostředí Domova, ale setkali se také s jeho 
obyvateli.

A tak když se před Vánocemi ve firmě L‘Oréal rozhodovali, komu zpříjemní svátky, vzpomněli si právě na ně.   
Každý z klientů mohl vyslovit přání, které bylo poté doručeno „ježíškovi“.

Zástupce firmy L‘Oréal jsme 19. 12. pozvali na vánoční večírek, kde měli možnost osobně popřát klientům 
příjemné prožití vánočních svátků a připojit se k zábavě. Těsně před Vánocemi jsme se stali vánočními posly  
a dárky klientům doručili.

Tato idea byla velmi kladně hodnocena jak ze strany klientů, tak ze strany zaměstnanců. Obdarovaní senioři 
byli příjemně překvapeni a jejich úsměvy a radost vyjadřovaly, že se akce perfektně vydařila.

Tímto děkujeme všem dobrým duším z firmy L‘Oréal za to, že myslí i na naši nejstarší generaci a jejich životní 
příběhy jim nejsou lhostejné. Poděkování patří i knihkupectví Neoluxor, dále nakladatelství Euromedia Group, 
Prostor, Kristián, vydavatelství Radioservis a Tympanum, kteří myšlenku podpořili a darovali klientům knižní  
a audioknižní novinky.

Zaměstnanci firmy L‘Oréal rozdávali vánoční dárky
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 5. 1. 2017 v 10 hodin

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Vladimír Koza, Milena Holá, 
Anna Rousková, Marie Krsková, Marta Košťálová, MUDr. Josef Kulvait.
Omluven: Ing. Jiří Beneš
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

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

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• pan Rozkošný měl dotaz na ceny léků dodávaných smluvní lékárnou, dále upozornil na odměřený pří-
stup MUDr. Bouzka ke klientům, nakonec měl dotaz, zda se bude k obědu podávat zákusek;
• paní Holá upozornila na to, že při převlékání postelí se postele ne vždy řádně celé umývají;
• paní Košťálová požádala o vysvětlení, jak se čerpá příspěvek na péči, který mají klienti vyměřený;
• MUDr. Kulvait informoval o tom, že se připravuje změna za platby zdravotních pojišťoven, nyní projed-
nává poslanecká sněmovna. Když tento návrh projde, sníží se roční limit na doplatky na léky na 1 po-
jištěnce, tzn., že dojde ke snížení ročních nákladů na doplatky, zdravotní pojišťovny budou větší částku 
financí vracet; 
• pan Koza vyjádřil poděkování rehabilitační pracovnici, paní Idě Loudové, která s ním 3x týdně cvičí;
• paní Krsková zmínila, že ji potěšil dopis s poděkováním za práci ve výboru, který členové koncem loň-
ského roku obdrželi;
• paní Košťálová na štědrovečerní večeři poděkovala všem pečovatelům za jejich nelehkou práci.

Vyjádření paní ředitelky:
K dotazům pana Rozkošného ředitelka uvedla, že lékárna poskytuje klientům 10% slevu, její ceny se ale 
nedají srovnávat například s lékárnami Dr. Max, tato firma má jinou politiku prodeje. Klienti si mohou 
léky zajistit podle svého uvážení, nemusí nutně odebírat léky od naší smluvní lékárny a řada klientů tak 
i činí za pomoci svých blízkých.
S MUDr. Bouzkem promluví, ale domnívá se, že jeho přístup je profesionální, pečlivý, vzhledem k velké 
administrativě nezbývá mnoho času na promluvu s klienty.
Zařazení zákusku k obědu 1x měsíčně bude projednáno s vedoucí kuchyně Lenkou Fenclovou.  Vše je  
o finančních prostředcích, lépe řečeno o výši stravovací jednotky. 

Při odpovědi na tento dotaz paní ředitelka informovala o provedené změně výše stravovací jednotky 
od 1. 1. 2017. Byl proveden přesun 7 Kč z režijních nákladů na stravu. Nyní je tato částka 87,- Kč, režie 
se snížila na 68 Kč (viz tabulka níže). K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu neustálého růstu cen 
potravin, kdy naší snahou je vařit  pokud možno z co nejkvalitnějších potravin.

Stravovací jednotka od 1. 1. 2017
                   Normal                   DIA
       potraviny režie potraviny režie
snídaně 19 16    19  16
přesnídávka 5 2      5  2
oběd  38 30    38  28
večeře  25 20    25  20
večeře II 0 0      5  2
součet  87 68    92  68
celkem      155                160
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Paní ředitelka informuje vedoucí úseků přímé péče, které na kvalitu práce dohlédnou. Dále proběhne 
kontrola úklidu na všech úsecích přímé péče, na oddělení A vedoucí paní Foučková provede kontrolu 
oken a dlaždiček v koupelnách, kde probíhaly opravy a případně zajistí úklid.
Příspěvek na péči, který je klientům poskytován, přísluší organizaci a je z něj hrazen částečně provoz DS 
Chodov, např. platy pečovatelů. 

Dále paní ředitelka informovala: 
Od plánu výběru ze dvou obědů jsme neustoupili. Zavedení závisí na stavu zaměstnanců v kuchyni, 
zatím není naplněný potřebný stav, a to jak pracovníků na pozici pomocná síla v kuchyni, tak kuchaře. 

Se změnou výše stravovací jednotky byl aktualizován Domácí řád DS Chodov a Ceník DS Chodov, prů-
běžně bude rozdáván všem klientům Domova.
Stále probíhá rekonstrukce koupelen, vzhledem k nedodržení termínu ukončení a špatné komunikaci 
s firmou, která rekonstrukci provádí, bude spolupráce k 15. 1. 2017 ukončena. Z celkového rozsahu díla 
jsme vyjmuli koupelny na budově B1. Na tyto tři koupelny vypíšeme nové výběrové řízení a práce pro-
běhnou pravděpodobně v jarních měsících letošního roku.
Také se připravuje rekonstrukce WC na hale a dlažby před hlavním vchodem do Domova. Práce začnou, 
až to umožní počasí. Po dobu rekonstrukce se nebude moci hlavní vchod používat, do DS Chodov se 
bude vcházet postranním vchodem budovy B eventuálně zadním vchodem u budovy D. 

Paní Tomčáková poděkovala všem klientům za jejich účast na kulturních programech, za jejich práci  
v rámci aktivizačních programů, za výrobu výzdoby, která zkrášluje prostory Domova. Poděkovala všem 
klientům, kteří reprezentují DS Chodov na různých soutěžích, za jejich účast. Konstatovala, že všichni 
jsme nastavení dělat vše s láskou a děkujeme všem klientům a rodinám, kteří nás v tom podporují. 

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

PODĚKOVÁNÍ

- celému týmu personálu B3 v době adventní za přípravu vánočních svátků a za osobní toleranci

S přáním veškerého dobra
obyvatelé

- kompletnímu vedení zaměstnanců DS a oddělení aktivizace za radostné prožívání předvánočního 
období Adventu; spolu všem těm, jejichž služba je náročná, často dá se říct v zákulisí.

S přáním radostné nálady a zdraví
obyvatelé

HLEDÁ SE...

příjemce dopisu, který před Vánocemi přišel k nám do Domova. Bohužel není uvedeno jméno příjemce. 
Indicie:
– příjemce je žena, která slaví v roce 2017 své 95. narozeniny;
– odesílatel je jistý Martin a Caroline ze Švýcarska.

Pokud si myslíte, že je dopis adresován Vám, nebo víte o někom, komu by adresován být mohl, dejte 
nám prosím vědět.
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