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Vážení obyvatelé Domova,

naposledy jsem Vás takto oslovila v prosin-
covém Chodováčku a další příležitost mám v 
tomto březnovém čísle. Nabízí se vrátit se té-
matem k bilancování roku 2015, když jsem ale 
začala psát tento úvodník, myšlenky mi neu-
stále přecházely spíše k tématu respektu, kon-
krétně k respektu k sobě navzájem.

„Nemůžeme jeden druhému důvěřovat? Pak si 
také nemůžeme navzájem pomoci!“ (J. Čapek). 

Projevit druhému úctu a respekt je vlastně 
strašně jednoduché: stačí mu upřímně, spo-
lehlivě a závazně odpovědět. Ve vztahu je 
máloco tak ničivé, jako když nedostáváme od-
povědi na naše otázky. Jako partneři potřebu-
jeme být vzájemně propojeni, ne destruktivně 
zapleteni, ale spojeni. Toto platí pro všechny 
mezilidské vztahy obecně, nejen pro partner-
ské. Zdá se to jako samozřejmost?

Je ale smutnou skutečností, že v současné 
době je respekt v mezilidských vztazích obec-
ně, nejen v rodině, zbožím vzácným až nedo-
statkovým.

Pokud chceme žít vyrovnaně, musíme se na-
učit přistupovat sami k sobě bez podmínek, to 
znamená i ke svým slabostem a žít na základě 
svých přesvědčení. Stejně, tak bychom měli 
respektovat i druhé a neodpírat jim jejich pře-
svědčení. Pokud jsou naše přesvědčení rozdíl-
ná, nikdo nás nenutí do spolužití. Vždy je mož-
né udělat kompromis. Dobrý kompromis je 
takový, kdy se obě strany při domluveném ře-
šení cítí stále dobře, není to v žádném případě 
ústup jedné strany. Pokud kompromis možný 
není, měli bychom druhého i přesto respekto-
vat. Každý má právo se svobodně rozhodnout. 

Zamysleli jste se ale někdy, jak se cítíte, když 
po Vás ostatní chtějí, abyste se změnili a byli 
takoví, jaké Vás chtějí? To dost dobře nejde, 
že? Každý máme jinou představu o tom, co je 
správné. Museli bychom být ve společnosti ka-
ždého člověka úplně jiní. Jako chameleon. 

A kam by se poděla naše identita? Kdo rozhodu-
je o tom, co je správné a co už ne? To je opravdu 
individuální, jenže co s tím? Ve skutečnosti nic 
není dobré nebo špatné. Záleží na našem chá-
pání a reakci na danou událost.

Představte si člověka, který se chová tak, jak  Vám 
se nelíbí. Nechápete a nerozumíte tomu. Uvě-
domte si, že ten člověk měl úplně jiné dětství, 
prošel si odlišnými událostmi, které ho utvořily. 
Každý z nás děláme v danou chvíli to nejlepší, 
co umíme. Místo odsouzení zkuste pochopit. 
Vy třeba také nejste dokonalí, ale přejete si, aby 
Vás ostatní přijímali a měli rádi takové, jací jste. 
A to samé si přeje i ten, kdo se Vám nezamlouvá. 
Proč od druhých vyžadujeme respekt, ale sami 
to nedokážeme? Není to paradox?

Co se tu snažím říct, je, že nemáme právo něko-
ho měnit nebo mu něco vnucovat. Jediný, koho 
můžeme změnit, jsme my sami. Proto pracujte 
na sobě. Žijme svobodně a svobodu ostatním i 
dopřávejme.

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

Luděk Rasocha
Ing. Drahomír Dias

Alena Víchová
Jiří Bílek

Libuše Königová

OSLAVA NAROZENIN V BŘEZNU

1. 3.   Eva Nováková

3. 3.   Alena Machová

3. 3.  Ing. Josef Šnajberk

6. 3.  Zdeňka Machačová 

11. 3.  Miloslava Hůlková

12. 3.  Božena Černá 

13. 3.  Růžena Hofmanová

13. 3.   Božena Žegklitzová

13. 3.  Alenka Fliegerová

14. 3.  Jiřina Trubačová

17. 3.  Barbora Dlouhá

17. 3.  Poláčková Marta

19. 3.  Josefka Zapletalová

19. 3.  Vladimíra Zadražilová

20. 3.  Zdenka Pěknicová

23. 3.  Karel Motl

24. 3.  Vojtěška Kochová

26. 3.  Marie Sladkovská

27. 3.  Marta Adámková

28. 3.  Jaroslav Semrád  

30. 3.  Stanislava Šormová   

31. 3.  Dobroslava Doksanská

31. 3. Jiřina Doubnerová

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat
v úterý 29. 3. 2016 od 14 hod. v kinosále.
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Z NAŠEHO DOMOVA

REKONSTRUKCE 2016
Rekonstrukce obvodového pláště pokračuje dle harmonogramu, okna byla vyměněna, osazují se zbývající 
parapety, byla téměř zateplena severní část budovy (z ulice Donovalská), nyní se přesouvají práce do vesti-
bulu a na balkony. Z důvodu stále velké prašnosti se jídlo nadále bude podávat pouze na malých jídelnách 
na patrech.

Rekonstrukce kuchyně pokračuje též podle harmonogramu, byly provedeny bourací práce, byly vybou-
rány příčky a podlahy, byly vystavěny příčky nové a přeloženy stoupačky, v následujících dnech budou 
probíhat vrty kanalizace a posléze lití podlah.
Malování na úseku A proběhne po skončení rekonstrukce, cca na podzim letošního roku. 
Práce na ubytovně zaměstnanců jsou v současné době zastaveny z důvodu navýšení nákladů, nyní se řeší 
inanční otázka. V případě dohody je předpoklad dokončení prací na konci dubna 2016.
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KULTURA BŘEZEN/DUBEN

JOSEF PRCHAL - patron naše družstva Jedeme v tom společně

22. března  14 hod., kinosál
Velikonoční vystoupení našeho pěveckého sboru

23. března  14 hod., kinosál
Křeslo pro hosta s paní ředitelkou Veselou

29. března  14 hod., kinosál
Oslava narozenin březnových oslavenců

30. března  14 hod., kinosál
Fysioart

1. dubna  14 hod., kinosál
Travesty show

6. dubna  14 hod., kinosál
Křeslo pro hosta s Táňou Fischerovou

7. dubna   14 hod., kinosál
Hudební vystoupení „Senioři seniorům“

11. dubna  14 hod.
Babydance - tanečky dětí

PODĚKOVÁNÍ PANÍ ANNĚ PULPITOVÉ

Děkujeme paní Pulpitové, že na přání aktivizačních pra-
covnic vytvořila tzv. hmatový polštář pro osoby, které 
potřebují podpořit rozvoj jemné motoriky.

Vznikly tak dva textilní kruhy, na který aktivizační pra-
covnice Lena našila různé povrchy, knolíky, lísové míč-
ky apod., které podněcují k ohmatání a poznávání.

Zdravím všechny příznivce sportu a zdravého pohybu. 
Dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se Josef Pr-
chal, narodil jsem se v roce 1950 a jsem tři roky ve sta-
robním důchodu. Mám dvě děti a čtyři vnoučata.Spor-
tuji od raného dětství, hrál jsem basketbal, házenou, 
jezdil na kole, ale hlavně dělal lukostřelbu. V roce 1968 
jsem byl přeborník republiky v dorostu. Intenzivně jsem 
začal jezdit na kole od roku 1995, a to ze zdravotních 
důvodů.
Začaly mě bolet kyčelní klouby (lukostřelba, to je hod-
ně stání a chození) a pan doktor na ortopedii zjistil, že 
mám poškození druhého stupně a že bych měl pouze 
plavat nebo jezdit na kole. Zvítězilo kolo, protože vodu 
nemám rád. Od té doby jezdím s partou na horských a 
silničních kolech. Občas si zajedeme do alp pokořit zná-
mé kopce ze závodů profesionálních týmů, abychom si 
dokázali, že ještě nepatříme do cyklistického důchodu.
Cyklistika je sport, který se dá provozovat jak rekreačně, 
tak závodně po celý rok a v jakémkoliv věku. V současné 
době trénuji v oddíle SP Kolo LOAP SPECIALIZED malé 
děti ve věku od pěti do patnácti let. Od vedení domova 
seniorů jsem dostal nabídku stát se patronem a lídrem 
týmu, který se zapojil do projektu „Jedeme v tom spo-
lečně“. 

Po zahájení závodu jsem zjistil, že jak se řekne „Jedeme 
závod“, tak nezáleží na věku a všichni, ať děti, dospělí 
nebo senioři, se změní v opravdové závodníky – a to je 
na cyklistice krásné. Věřím, že náš tým závod úspěšně 
dokončí a umístí se na předních příčkách.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení domova seni-
orů za to, že jsem se mohl zúčastnit tohoto projektu a 
obohatit se o další poznatky, že sportovat se dá i v po-
kročilém seniorském věku, a tvůrcům tohoto projektu 
z Vrbna pod Pradědem za uskutečnění skvělé myšlen-
ky obohatit seniorům život v domově sportem.

Nabídku jsem přijal a byl jsem 
mile překvapen zájmem o 
účast a přístup k tomuto pro-
jektu ze strany seniorů a or-
ganizačních pracovníků do-
mova. Před zahájením jsem 
závodníkům předal pár rad, 
např. aby nepřepálili začátek, 
snažili se udržovat stále stejné 
tempo, nepřeceňovali svoje 
možnosti a podobně.
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Společnost Scandal Media Group založila novou Nadaci Antonika Simony Krainové. Generálním partnerem se 
stala Raifeisen stavební spořitelna. Nadace se bude snažit řešit mimo jiné i problémy seniorů, jako jsou pocity 
osamělosti, nepotřebnosti a jejich životní stereotyp. Své jméno nadace dostala po sv. Antonínovi, který je mimo 
jiné patronem starých lidí, rodiny a všech, kteří se ocitli v nouzi. Antonika chce pomáhat ve čtyřech žákladních 
oblastech: pro domovy seniorů získávat modernější vybavení a zlepšovat podmínky bydlení v nich, zároveň jim 
přispívat na zdravotní pomůcky. Nadace chce pomáhat i jednotlivcům a v neposlední řade podporovat aktivity, 
které starší generaci přinášejí radost do života. S Nadací jsme navázali spolupráci a paní ředitelka Veselá se stala  
odborným garantem.

Patronkou nadace je modelka Simona Krainová. Promo fotograie nafotila fotografka Lucie Robinson a objevily se 
na nich naše klientky paní Stanislava Čáková a paní Ing. Věra Švejdová. Focení si velmi užily a fotograie jim visí na 
pokoji jako památka na tento výjimečný den.

NADACE ANTONIKA SIMONY KRAINOVÉ

za poskytnuté fotograie děkujeme Martinu Hyklovi a Michaele Feuereislové
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1. Osoby s hluchoslepotou mají různé povahové rysy, přednosti a nedostatky jako každá jiná osoba 
bez postižení.

2. Při setkání s hluchoslepým se vyvarujte silných projevů soucitu nebo naopak poznámek, které oso-
bu podceňují nebo zpochybňují její schopnosti.

3. K hluchoslepému nepřistupujte náhle a zbrkle.

4. Než začnete hovořit, upozorněte hluchoslepého na svoji přítomnost dotykem na paží nebo oslove-
ním.

5. Při komunikaci dbejte vždy na co nejtišší a nejméně hlučné prostředí.

6. Pokud komunikujete mluveným slovem, vyslovujte pomalu a zřetelně, nezvyšujte hlas. Nelze-li se 
dorozumět verbálně, pište tiskací písmena do dlaně.

7. Jestliže slyší hluchoslepá osoba pouze na jedno ucho, mluvte z té strany, kde je sluch zachován.

8. Během hovoru se nevzdalujte ani neotáčejte.

9. Účastní-li se vaší konverzace průvodce hluchoslepého nebo jeho rodinný příslušník, jednejte i přes-
to přímo s hluchoslepou osobou.

10. Při konverzaci ve skupině je třeba sdělit hluchoslepému téma rozhovoru a průběžně ho informovat.

DESATERO SOUŽITÍ S LIDMI S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM ZRAKU A SLUCHU

připravila Jarmila Pechová, oddělení B

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

Květa Kašpárková křičela „Karle, kup kokos“. Květa koukala kam kráčí.  Karel koupil krásného koně. Kohout 
kokrhal, Květa kopla Karla, Karel kopl koně. Kůň klusal ke kobyle, kukačka kuká kuku. Kobyla koně kousla. 
Kůň kles kobyle ke kopytu.

Vymysleli účastníci trénování paměti 29. 2. 2016.

Pokračování další říkačky je na Vás:

PÍSMENO „M“
Macatá Maruška měla moc milenců …… 

NEBO SI VYBERTE JINÉ PÍSMENO
Můžete pokračovat sami, na Vaše náměty se těší Slávka a ostatní účastníci trénování paměti z B1.
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NABÍDKA KNIHOVNY

Jane utíká, Joy Fieldingová

Nejnovější román nás zavádí do amerického vel-
koměsta. Mladá žena za záhadných okolností ztrá-
cí paměť a snaží se dopátrat pravdy, ať bude sebe 
horší. Krok za krokem rozmotává pavučinu zla. Jen 
nezlomná vůle jí nutí, aby se nevzdala a bojovala 
dál o vlastní život. Příběh plný napětí se čte jedním 
dechem. Podlehne Jane v nerovném zápase? Od-
halí šokující tajemství a zachrání se?

Dej mamce pusu, Joy Fieldingová

Tento román není jen fascinujícím příběhem začát-
ku a konce jednoho vztahu, zobrazením psycholo-
gického boje mezi manželi a citového zmatku dvou 
dětí zmítaných rodinnými bouřemi, ale i napínavým 
příběhem legálního únosu, pomsty a žárlivosti.

Trest života, Joy Fieldingová

Rodinný život Gay Waltonové plyne téměř idylic-
ky. Manželství s Jakem jí uspokojuje, s dětmi pro-
žívá jen samé radosti. To vše se náhle zhroutí jako 
domeček z karet, když její mladší dcerku najdou v 
nedalekém parku zavražděnou. Gay ztrácí naději 
v policejním vyšetřování a rozhodne se pátrat na 
vlastní pěst.

Temné kouty, Gillian Flynnová

Libby Dayové bylo sedm let, když její matka a dvě 
sestry se staly obětmi satanistické vraždy v Kansas-
kém městečku. Libby přežila a v soudu se proslavila 
svědectvím, že je zabil její 15letý bratr. O pětadva-
cet let později jí vyhledají členové spolku zaměřené 
na notoricky známé zločiny. Doufají, že objeví dů-
kazy o Benově nevině a Libby zas doufá, že na své 
tragické minulosti něco vydělá.

Kdo čte rád Joy Feldingovou?

A nesmíme zapomínat na naše pány:

Chladné ostří, Franziska Gehm

Na dřevěném ostrůvku uprostřed jezera je nalezená 
pobodaná dívka. Nikdo netuší, kdo mohl šestnác-
tileté Floře tak ublížit. Policie objeví spousty stop, 
přesto se jim nedaří pachatele dopadnout. Oprav-
du si Flora z noci, kdy byla napadena, nic nepama-
tuje, nebo snad mlčí úmyslně?

Mayday, Nelson DeMille

Čtenář prožije na stránkách tohoto románu nesmír-
ně dramatické chvíle při letu ze San Franciska do 
Tokia. Hrůzné momenty rázem změní životy těch, 
kdo do letadla nastoupili. Ve výšce 12 mil nad hla-
dinou je letoun zasažen zbloudilou raketou. Piloti 
na místě zahynou nebo jsou zmrzačeni. Jedině tři 
zdraví lidé na palubě pak musí v boji s přírodními 
živly dokázat nemožné - bezpečně přistát.
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Křesťanské okénko

Svatý Jan z Avily uměl mistrovským způsobem 
nadchnout své studenty teologie pro úctu k nej-
světější svátosti oltářní. Jeden z jeho žáků Cente-
nares se později stal duchovním v Sierra Morena.
Jednou v noci dostal P. Centenares zprávu, že jistý 
umírající touží po zaopatření. Bylo hrozné počasí, 
hustý déšť s prudkým bouřlivým větrem. Potmě 
mu nikdo nemohl poradit, jak daleko je k nemoc-
nému. Kněz si však vzal ciborium, v němž se na-
cházelo šest hostií, a po čase chůze ztratil orien-
taci. Vtom se k němu přiblížili dva mladící, kteří se 
mu nabídli jako průvodci. A se světly v ruce pokra-
čovali v nebezpečné cestě.
Když kněz zaopatřil umírajícího, neznámí mladíci 
se s ním vrátili až ke kostelu. Sotva vložil ciborium 
do svatostánku, tajemní průvodci zmizeli.
Pater Centeranes se pln údivu rozhodl, že celou 
událost napíše svému bývalému učiteli. V noci do-
pis dokončil.
Druhý den ráno po napsání dopisu však ke svému 
velikému překvapení sám dostal list od sv. Jana z 
Avily.
„Nediv se události z minulé noci. Dva mladíci, kteří 
tě doprovázeli, byli andělé, které ti Bůh poslal, aby 
takto odměnil tvoji duchovní pastýřskou horlivost. 
Poděkuj mu a pokračuj takto.“
I my křesťanští katolíci bychom měli mít podob-
nou poctivost a touhu po svátostném spasiteli!

„CHVAL, SIONE, SPASITELE“

Nebeští průvodci

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Španělsko 1530
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BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

Ježíš nebyl jen nějaký teoretik, který něco jiného 
říká a něco jiného dělá. Naopak potvrzoval všech-
na svá slova svými činy. V nejtěžší chvíli svého živo-
ta na zemi prokázal nesmírnou lásku ke každému 
člověku. Podvolil se vůli svého nebeského Otce, 
aby zaplatil za naše hříchy smrtí na kříži. Právě to si 
připomínáme o Velikonocích.

Je nám darován nový život. Velikonoce nejsou jen 
nějaké vypravování toho, co bylo, ale přítomnost, 
že Ježíš Kristus také vstal z mrtvých, že živý Ježíš 
je mezi námi přítomen všude tam, kde se mají lidé 
mezi sebou rádi: kde si lidé pomáhají, němí mlu-
ví skutky lásky, slepí vidí, kde je nedostatek dobra 
a lásky. Všude tam se zviditelňuje, že Ježíš vstal z 
mrtvých a teď křísí z mrtvých i nás, každého člově-
ka. Všude tam se šíří velikonoční křesťanská radost.
Velikonoční křesťanská radost není povrchní veselí 
naivních lidí, kteří bídu světa nechápou. Je to ra-
dost těch, kteří mají naději a víru, i v situacích kdy 
prožívají bolest, nemoc, různá trápení. Je to radost 
těch, kteří na Kristu poznali, že na konci našeho po-
zemského života není nicota, prázdnota, ale smysl 
a dobrý cíl. A tuto radost si můžeme uchovat, když 
ve svém životě budeme mít dobrý vztah s Bohem. 
A tento vztah posiluje dobrá a kvalitní modlitba. 
Nebojme se navázat tento důležitý vztah. Jistě 
všichni víme, že ani otec a matka se nehněvají, když 
dítě, které ještě neumí mluvit, vydává třeba jen ně-
jaké nesrozumitelné zvuky. Bůh zná naše slabosti 
a má s námi nesmírnou trpělivost. Bůh chce naši 
záchranu, naši spásu.

Přeji vám všem radostné a klidné velikonoční svát-
ky. Ať vás živý Kristus osloví, ať je stále ve vaší blíz-
kosti.

Váš jáhen Pavel Urban 

MŠE SVATÁ UZDRAVUJE

Mše disponuje obrovskou duchovní silou, přede-
vším má moc odpouštět hříchy. Církev v součas-
nosti vyžaduje, abychom své hříchy vyznávali ve 
svátosti smíření a skrze ni prosili o odpuštění.

Eucharistie uzdravuje naše tělo, ducha i duši; často 
se stává, že po jejím přijetí dojde k tělesnému zdra-
ví. Můžeme uvést mnoho konkrétních případů.

Mše svatá má sílu vnitřně uzdravit, darovat nám po-
koj a vyrovnanost. Máme-li dojem potřeby uzdra-
vit své emoce, je eucharistie, mše a adorace velkou 
pomocí; vytváří jednotu a předává postoupností 
Boží lásku. Naplňuje nás Duchem Svatým, důvěr-
ným vztahem k Ježíši; dostáváme dar milosti Du-
cha Svatého, doprovázející nás po celou dobu na-
šeho života.

Po 2. vatikánském koncilu nastaly změny ve sla-
vení mše sv., v liturgii, hlásání Božího slova; v sou-
časnosti přípravami ustanovení kongresu Božího 
milosrdenství se prohlubuje oživením hlásání Bo-
žího slova, aby lidé prožívali osvobození od zlého, 
přijímajíce Ducha Svatého; jen takto bude a je mše 
svatá pravou bohoslužbou, když ji slavíme v Duchu 
Svatém a učíme-li se Boha uctívat, ve všech třech 
dimenzích, které mu svatě náleží.

Eva Miňhová, římskokatolická církev

MODLITBA

Boží milosrdenství je tak ohromné, že my lidé jeho kr-
vácející srdce těžko chápeme; Bože, chceme ti podě-
kovat za velké požehnání míru v naší farnosti, mož-
nosti modliteb a mší svaté.
Ježíši, Maria - prosíme o to, abychom hlouběji chápa-
li skutečný význam tajemství, podávající eucharistie, 
kterou si nám dal - ustanovil při Poslední večeři mší 
svatou, tajemství plné lásky a našeho vykoupení.

Amen.
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Píše se rok 2016 a do vesmíru „vyletěli“ všichni, kdo se 24. února dostavili v 15 hod. do kinosálu. Konal se 
totiž náš každoroční ples na téma Vesmír. Pracovnice aktivizačního oddělení připravily tématickou výzdo-
bu, oblékly se do kostýmů a vše mohlo odstartovat. K tanci a poslechu hrála nám již známá skupina Dlouhá 
noc, která zařadila do svého repertoáru hitovky, které si všichni z vesela zpívali. Nechyběla ani tombola! 
Hlavním sponzorem byla irma Medovník, která nám věnovala tři hlavní ceny. Za kulturní vložku v podobě 
předtančení děkujeme manželům Strakošovým. Vzácný hostem byl Otakar Brousek ml., který je patronem 
našeho Domova. Vylosoval výherní lístky a vítězům osobně poblahopřál. Děkujeme všem za účast a již teď 
se těšíme na příští rok!

VESMÍRNÝ PLES
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PÍSNĚ Z MLÁDÍ PRO KYTARU A HANG DRUM

Hang Drum je nejmladší nástroj, světlo spatřil teprve v roce 2001 ve Švýcarsku. Hang Drum je zcela jedi-
nečný svým nádherným a nenapodobitelným harmonickým zvukem, který vás okamžitě okouzlí. Milada 
Karez a Jiří Šámal připravili odpoledne lidových písní i klasických skladeb.
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ZIMA NA NAŠÍ ZAHRADĚ

Na pár dní se do Prahy vrátila zima a nasněžilo snad nejvíce sněhu za poslední roky a na zahradě se vytvo-
řila krásná sněhová peřina.

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
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JEDEME V TOM SPOLEČNĚ 2016
1. 3. přesně v 10 hod. odstartoval závod Jedeme v tom společně. Náš tým přišel podpořit lídr a patron druž-
stva cyklista Josef Prchal. Po celou dobu tým podporoval a dával cenné rady. Kapitánkou družstva byla zvo-
lena nejstarší závodnice (91 let), ač na to vůbec nevypadá! Za zvuku cyklistických písní tým šlapal a hned 
první den najel krásných 79 km. 21. 3. závodníci dojeli do cíle přesně v 10:20 a umístili se tak na 8. místě.
Počet ujetých kilometrů:
1.3. 79 km
2.3. 79 km
3.3. 73,5 km
4.3. 94 km
7.3. 67,2 km
8.3. 71,3 km
9.3. 74,3 km
10.3. 81,1 km
11.3. 74,8 km
14.3. 84,9 km
15.3. 68,2 km
16.3. 66,9 km
17.3. 62,2 km
18.3. 61,7 km

Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu. V 
tomto případě jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počíta-
dlem ujeté vzdálenosti). Naší záměrem je zapojit další domo-
vy pro seniory v celé České republice – čím více partnerských 
domovů, tím lépe.
Každému spolupracujícímu domovu, který do toho půjde, 
nastavíme stejnou trasu se stejným startem a stejným cílem. 
Startuje se hypoteticky u nás na Pradědu, cíl je v Praze. Tra-
sa je dlouhá 393 km. Do závodu nám věnovala Nadace ČEZ 
trička a čepice.
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OSLAVA NAROZENIN
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 4. 3. 2016

Přítomni:  Milena Holá, Marie Krsková, Marta Adámková, Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, 
Vladimír Koza
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková, Lenka Fenclová

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel. 

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• připomínka Paní Holé z minulého VO – kvalita dovážené stravy
• pan Rozkošný vznesl připomínky k fungování stravovacího provozu
• paní Pulpitová požádala o vyjádření k výrobníkům na čaj a kávu
• paní Krsková se dotázala na práci klíčových pracovníků klientů

Paní ředitelka na úvod předala slovo vedoucí stravovacího provozu Lence Fenclové.

Vyjádření vedoucí stravovacího provozu Lenky Fenclové
• Vedení Domova se sešlo s dodavatelem stravy ke společnému jednání, a přímo si vyříkali problémy, které s 
dováženou stravou jsou. Věříme, že již zaznamenáváte pozitivní změny. Dále upozornila, že každý vaříme trochu 
jinak a každý má trochu jiné receptury, a tak nás může některý pokrm překvapit. 
• Pan Rozkošný zhodnotil dováženou stravu, jako kvalitní, chutnou, těstoviny jsou bílé a nejsou podávány těs-
toviny ve tvaru vřetena. Pan Rozkošný dále vznesl dotazy na provoz nové kuchyně.  Navrhuje, aby byl zákusek 
zařazován 3x v týdnu. V situaci, kdy rozpočet naší kuchyně na celodenní stravu pro jednoho klienta je 85 Kč, je 
toto nereálné. Paní Fenclová dále upozornila, že knedlíky i ostatní pokrmy byly a i v nové kuchyni budou připra-
vované zde, žádné polotovary se neberou. Nejenže často nejsou tak kvalitní, ale vyjdou mnohem dráž, než když 
si je uděláme tady.
• Výrobníky na čaj a kávu - připomínka z minulého VO - silný čaj - vedoucí stravovacího provozu Lenka Fenclová, 
upozornila na to, že sáčky s čajem zůstávají ve výrobnících příliš dlouho, a proto je čaj příliš silný, menší gramáž 
sáčků se nevyrábí, zaměstnanci, kteří výrobníky obsluhují, budou upozorněni na to, aby sáčky včas z výrobníku 
odstranili.

Znovu upozorňujeme, že po dobu rekonstrukce nebude probíhat Stravovací komise. Připomínky klientů ke stra-
vování, prosím, hlaste přímo vedoucí stravovacího provozu paní Lence Fenclové. Hlásit mohou jak klienti (přímo 
– osobně – místnost vedle vchodu do cukrárny, nebo telefonicky na l. 191), tak zaměstnanci (prostřednictvím 
koordinátorů).

Vyjádření paní ředitelky
• Klíčový pracovník (dále KP)
za přidělení KP klientovi zodpovídá příslušná vedoucí přímé péče úseku A, B a D;
je vhodné, aby měli všichni KP přibližně stejný počet klientů;
seznam KP je k dispozici u vedoucí přímé péče úseku A, B, D a na příslušném oddělení v písemné podobě na 
nástěnce;

Prvotní výběr KP závisí na vedoucí úseku přímé péče, která pracovníka v sociálních službách pověřuje klíčováním 
před přijetím nového klienta, tzn., že v den nástupu už bude nově nastupující klient vědět, kdo je jeho klíčovým 
pracovníkem. Mezi klientem a KP je nutná oboustranná souhra a důvěra. Změna KP u daného klienta je možná 
na požádání klienta a rovněž na požádání KP. 
První měsíce pobytu klienta v zařízení jej KP pravidelně navštěvuje, podporuje ho v jeho adaptaci na nové pro-
středí, poskytuje mu dostatek informací o službě a pomáhá mu naplňovat první osobní cíle. KP se snaží co nej-
lépe poznat klienta, získat co nejvíce informací o jeho potřebách a každodenních zvyklostech, poznat, co klient 
vnímá jako důležité a co potřebuje k tomu, aby byl spokojený. 



Rozloučili jsme se v měsíci únoru:
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Eliška Čuchnová
Bohumil Pokorný
Bohuslava Majerová
JUDr. Vladimír Fetter

Libuše Klozarová
Jaromír Křišta
Jiřina Dvořáková
Božena Petelíková

Bůh spí v kameni, dýchá v rostlině, sní ve zvířeti 
a probouzí se v člověku.

Indiánské přísloví

Funkce KP vyžaduje především schopnost empatie - vcítit se do situace klienta, sledovat jeho změny a pokroky a 
hlavně kladně reagovat i na jeho malé úspěchy.  KP si musí umět získat důvěru klienta, naslouchat mu a hovořit 
s klientem. Klient se KP může svěřovat s tím, co nechce říci všem nebo co jej trápí. 
KP má záštitu nad celým procesem individuálního plánování – společně s klientem plánuje a kontroluje, zda jsou 
plány respektovány jeho kolegy a zda plány odpovídají skutečným potřebám a požadavkům klienta. Na uskuteč-
nění individuálního plánování klienta se musí podílet všichni zaměstnanci DS.

Schránky důvěry – dopisy a stížnosti, které budou vhozeny do schránek důvěry nepodepsané, se přednesou na 
VO, kde budou mít členové výboru společně s vedením DS možnost se vyjádřit. 
Paní ředitelka seznámila členy VO se stížností na kvalitu úklidu zahrady, konkrétně na uklízení po psech. Stížnost 
byla oprávněná, v zimních měsících pracovníci údržby neuklízeli dostatečně pečlivě zahradu, byla sjednána ná-
prava a situace se nebude opakovat.

Stavební akce 
Rekonstrukce obvodového pláště pokračuje dle harmonogramu, okna byla vyměněna, osazují se zbývající pa-
rapety, byla téměř zateplena severní část budovy (z ulice Donovalská), nyní se přesouvají práce do vestibulu a 
na balkony. Z důvodu stále velké prašnosti se jídlo nadále bude podávat pouze na malých jídelnách na patrech. 

Rekonstrukce kuchyně pokračuje též podle harmonogramu, byly provedeny bourací práce, byly vybourány příč-
ky a podlahy, byly vystavěny příčky nové a přeloženy stoupačky, v následujících dnech budou probíhat vrty ka-
nalizace a posléze lití podlah.
Malování na úseku A proběhne po skončení rekonstrukce, cca na podzim letošního roku. 
Práce na ubytovně zaměstnanců jsou v současné době zastaveny z důvodu navýšení nákladů, nyní se řeší inanč-
ní otázka. V případě dohody je předpoklad dokončení prací na konci dubna 2016.

Prosím o trpělivost a hlavně o zpětnou vazbu Vašich připomínek.

Nové židle na úseku B – paní Pulpitová přislíbila, že klientům, kteří o to požádají, ušije na židle látkové polštáře. 
Velice jí děkujeme za ochotu.

Členové výboru obyvatel zastupují každý to oddělení, na kterém jsou ubytováni, a tlumočí tak na Výboru oby-
vatel přání a požadavky ostatních klientů, kteří je o to požádají, také o všem, co se na Výboru obyvatel projedná, 
informují zpět na odděleních.
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