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Vážení a milí čtenáři,

když se stíny začnou prodlužovat a sluníčko 
se sklání za obzor den za dnem o něco dříve, 
není pochyb o tom, že léto pomalu předává 
žezlo podzimu.

Ostatně, také jste si všimli, že řekneme-li 
„červen“ nebo „červenec“, zní to většinou ve-
sele? Zato když řekneme „srpen“ či „září“, že 
zádumčivost v  tom nejde nepřeslechnout? 
A co teprve při slově „říjen“. To se hlasy stá-
vají melancholickými. U „listopadu“ už pak 
vůbec není co řešit. A „prosinec“? Víte, když 
naši předkové tyhle názvy vymýšleli, tak už 
dávno dobře věděli, o co v tomhle čase jde. 
Na krku byla zima, hodně tmy, málo světla... 
Avšak takhle daleko ještě nejsme. Zatím 
se k  nám podzim jenom blíží. Tím pádem 
máme k dispozici všechny rozumné důvody 
pěstovat si optimismus. Nehledě na to, že 
i konec léta má své nepopiratelné půvaby.

Nějak mi to pořád utíká k  podzimu. Takže 
zase zpátky. Vždyť je teprve září a to je po-
řád ještě měsíc, který se dá vyslovovat do-
cela libozvučně. Byť s lehkou stopou melan-
cholie. Ale když už jsme u těch tónů a zvuků, 
vzpomněla jsem si na píseň ze Svěrákovy 
a Uhlířovy dílny a zpívá se v ní, že „... dělá-
ní, dělání, všechny smutky zahání, dělání, 
dělání je lék“. Takže pusťme se do práce. Ať 
děláte cokoliv, dělejte to, co máte rádi, i kdy-
by to mělo být jen relaxování nebo podpora 
v díle toho druhého. A vězte přitom, že prá-
vě v  rozpoznání pravých příčin pesimismu 
je nevyčerpatelný zdroj optimismu.

Třebaže tepla pozvolna ubývá, jistě si ještě 
užijeme nejeden překrásný podzimní den. 
Stačí se jen pozorně porozhlédnout kolem 
sebe, kolik hřejivých barev příroda nabízí. 
A že občas silněji zafouká ze strnišť? Ať fou-
ká – vždyť to k podzimu prostě patří. Bývaly 
časy, kdy se z polí do daleka linul hustý dým 
pálené bramborové natě a vůně ohýnků, ve 
kterých se opékaly brambory či jablka. Vy-
soko pod oblaky se třepetali papíroví draci. 
Přestože takovou zábavu už dnes připomí-
nají většinou jen nostalgická ohlédnutí do 
minula, podzimní přírodě přibývající roky 
na kráse nic neubraly. Naopak. 

Krásné podzimní dny Vám všem přeje 

Ilona Veselá, ředitelka Domova na Chodově
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V ŘÍJNU SE BUDE KONAT 
30. 10. 2018 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele
Michálková Marie
Chytková Jana
Vyskočilová Eva
Vorlík Václav

1. 10. Ing. Wagenknecht Zdeněk
3. 10. Švecová Věra
3. 10. Werner Vladimír
4. 10. Repetná Vlasta
5. 10. Rosolová Eva
6. 10. Rousková Anna
6. 10. Vondráčková Zdenka
7. 10. Opičková Hana
11. 10. MUDr. Mrzena Miroslav
13. 10. Ing. Beneš Jiří
13. 10. Ing. arch. Kuča Otakar, CSc.
16. 10. Rašínová Jana
17. 10. Havlíčková Nataša
17. 10. Mikulášová Hedvika
17. 10. Talacková Regina
17. 10. Vopěnka Jaroslav

NAROZENINY ŘÍJEN

17. 10. Zubačová Zdenka
19. 10. Ing. Štyrsová Blanka 
20. 10. Janovský Alexander
24. 10. Slezáková Hedvika
25. 10. Jirásková Dagmar
27. 10. Karausová Karin
29. 10. Jirušová Stanislava
29. 10. Königová Libuše
29. 10. Pangrác Josef
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Z NAŠEHO DOMOVA

REKONSTRUKCE VESTIBULU
Dne 12. 9. 2018 byla zahájena 
rekonstrukce vestibulu (hlavního 
vchodu). Náhradním vchodem se 
stala vstupní brána na domov D, 
která se nachází vlevo od rekon-
struovaného hlavního vchodu. Je 
zde umístěna také recepce. Pro 
přepravu invalidních vozíků lze 
využít výtah nebo plošinu.

Od recepce jsou rozmístěné smě-
rové celude, které Vás navedou na 
domov B a A.

Změnou je také, že v době rekon-
strukce nebude probíhat žádné 
hlášení rozhlasem. Nebudou se tedy ani hlásit pozvánky na aktivity a akce. Rozpis aktivit  
a pozvánky můžete sledovat na nástěnce, která se nachází na každém patře.

ZMĚNA NÁZVOSLOVÍ
Před nedávnou dobou jsme v našem Domově zavedli nové názvosloví a teď je na čase Vám 
jej představit, aby se Vám a Vašim návštěvám lépe orientovalo dle směrových cedulí.

(Nově) DOMOV A, B, D = budova A, B, D
(Nově) PATRO = oddělení
(Nově) VEDOUCÍ DOMOVA = vedoucí oddělení

NÁHRADNÍ 
VCHOD PŘES

DOMOV D
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IV. DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
Září je u nás již synonymem k Donovalské zahradní slavnosti. Letos jsme dne 8. 9. 2018 po-
řádali již čtvrtý ročník. Pro vydařené počasí se modlil snad celý Domov, a vyplatilo se, bylo 
nádherně. Záštitu nad akcí udělil radní HMP Daniel Hodek a MČ Praha 11. Celým dnem nás 
slovem provázel moderátor Alexander Hemala.

Hlavní hvězdou dne byl frontman skupiny Chinaski Michal Malátný, který vystoupil sám 
jen se svou kytarou a všem divákům udělal radost nejznámějšími hity. Na hale mohli ná-
vštěvníci zhlédnout dechberoucí klavírní vystoupení neobyčejně umělecky nadaného mla-
díka Kristiána Mensy. Na pódiu se po obědě mikrofonu ujala muzikálová dvojice Magda 
Malá a  Petr Dopita, s  nimiž zpívala celá zahrada. Slavnost uzavírala skupina Živá huba 
v čele s Martinem Krulichem, který již dopoledne naladil tu správnou uvolněnou atmosféru. 
Pozdravit přišel po divadelní zkoušce i patron našeho Domova Otakar Brousek ml.

Divadelní sál se proměnil v celodenní dětskou divadelní scénu a desítkám dětí a jejich rodi-
čům nabídl profesionální divadlo a kreativní dílny. Dopolední program zahájilo interaktivní 
představení Dopisy Smolíčkovi, pohádka celá ze dřeva. Odpoledne pak otevřela Šípková 
Růženka, představení s klasickými marionetami. Z dílen si děti odnášely dopisy pro Smo-
líčka, pohádkové postavy ze spícího království, anebo si protáhly tělíčka a zatancovaly si 
s Poutníky po hvězdách. Dětská divadelní scéna po celý dlouhý den přenášela děti do světa 
pohádek a radosti. Stínové divadlo na závěr dne bylo předzvěstí postupného stmívání. Děti 
si užívaly magii stínů a vznikaly nejrůznější i strašidelné příběhy. Divadlo pro děti a jejich 
rodiče a divadelní dílny byly realizovány ve spolupráci s neziskovou organizací FysioART.

V atriové zahradě jsme pro děti připravili vzpomínku na naše mládí v podobě retro her – 
přebíračka, skok v pytli, školka přes švihadlo a gumu, panák. Pro sportovce zde byl malý fot-
balový „trénink“ pod dohledem trenéra z FK Dukla Jižní Město. Ve výtvarné dílně byl prostor 
pro výrobu „placek“. Z haly odcházeli odvážlivci všech věkových kategorií zkrášleni hennou 
nebo barvami na obličej.

Nechyběly ani doprovodné stánky – doplňky a vitamíny FinClub, pohlednice a kresby od 
umělkyně Anna Fábry, vinné sklepy Skalák, komplexní asistenční služba Anděl na drátě. 
Dále jsme představili připravovanou knihu 222 a 2 příběhy 20. století, kterou chceme na 
podzim vydávat. Novinkou, která se osvědčila, byla komentovaná prohlídka Domova naši-
mi sociálními pracovnicemi.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli, a těšíme se na pátý ročník! Jak říká ředitelka Do-
mova Mgr. Bc. Ilona Veselá: „Pokud chcete strávit den jinak, poznat své sousedy, přijďte na další 
ročník Donovalské zahradní slavnosti.“

Děkujeme sponzorům, bez kterých by se slavnost nemohla konat:
Perfect Distribution, Svítíme zdravě, Vinné sklepy Skalák, Ave-comp, Archicon, Bonno, 
Pekárna Hořovice, Sivak, Distribuovaná klinika, Dermia.
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KULTURNÍ PROGRAM

1. 10. 2018 / 14:00
hala

Setkání s Tomášem Nevoralem a Petrem Štefkem

3. 10. 2018 / 14:00
hala

Setkání s Petrem Sýkorou

4. 10. 2018 / 10:00
divadelní sál

Divadelní představení Tři židle

5. 10. 2018 / 14:00
divadelní sál

Autorské čtení s Věrou Orsághovou

8. 10. 2018 / 14:00
divadelní sál

Setkání klientů s paní ředitelkou a vedením Domova

10. 10. 2018 / 10:00
10. ročník soutěže Chodovská šipka

12. 10. 2018
hala

Hudební vystoupení – Duo Jarkovský

15. 10. 2018 / 14:00
divadelní sál

Přednáška Aktivně a bezpečně ve stáří

16. 10. 2018 / 14:00
divadelní sál

Beseda na téma Co ví věda o dlouhověkosti?

17. 10. 2018 / 14:00
divadelní sál

Hudební vystoupení – Karel Šedivý a Hašlerovy písně

25. 10. 2018 / 14:00
divadelní sál

Divadelní představení Od tehdy do teď 

30. 10. 2018 / 14:00
hala

Oslava narozenin

říjen
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NABÍDKA KNIHOVNY
(připravila Milena Holá, správkyně knihovny)

Španělský doktor 
Matt Cohen

Žid Avram Halevi se narodil v Toledu za jed-
né krvavé noci na sklonku čtrnáctého sto-
letí. Již od malička toužil změnit svět i  svůj 
život a jedinou spásu spatřoval v medicíně. 
Po absolutoriu se z  něj stal věhlasný lékař, 
kterému lidé přezdívali „Muž se stříbrným 
nožem“. Gabriela Hasdaiová je Avramova 
přítelkyně z  dětství a  první láska. Celá léta 
čekala na Avramův návrat ze studií a  těšila 
se na společný život, ale čekalo ji trpké zkla-
mání. Avram se cele oddal vědě, a tak se je-
jich cesty na dlouho rozdělily. Gabriele ne-
zbylo nic než využít své inteligence a krásy, 
aby dokázala v krutém světě přežít. Z výboj-
ného mladíčka a bezvěrce Avrama Haleviho 
se v průběhu let stane muž s čistým a pokor-
ným srdcem, které neudolalo vězení ani ná-
sledná ztráta majetku a postavení. S Gabrie-
lou se znovu setká až ve stáří, a teprve tehdy 
dospěje k  nejdůležitějšímu poznání svého 
bytí.

Mrtví koně
Francis Lee

Pod průměrným žokejem je zastřelen prů-
měrný kůň, když se nečekaně řítí na čele do 
cíle. Nezůstane však dlouho jedinou obětí, 
násilností a  zločinů přibývá. Hlavní hrdina 
s přítelem policistou se marně snaží dopá-
trat, odkud rány dopadají. Spekulují o vlivu 
invaze amerických majitelů koní do brit-
ského národního sportu, podezírají členy 
mezinárodního syndikátu vlastníků, časem 
přibývá i  nedůvěra ke spekulantům s  po-
zemky. Do cesty se jim staví zastřené finanč-
ní machinace, likvidace podezřelých firem, 
mizení možných viníků. Konečné řešení na-
jdou vlastně náhodou a je vskutku šokující.
Francis Lee si sice vyzkoušel koňská sedla, 
ale nikdy nevyhrál žádný dostih. Neprosadil 
se ani jako trenér. Na papíře mu to ale jde 
jedna radost. Přítel Dicka Francise se vidi-
telně přiučil od velkého mistra, živý spád 
příběhu, napětí i překvapivé rozuzlení si ne-
zadají se stylem nejúspěšnějších detektivek 
jeho vzoru.

Trůn slunečního boha 
Patricia L. O‘Neill

Hatšepsut nastupuje na egyptský trůn 
a musí všechny přesvědčit, že i žena dokáže 
spravovat zemi a vládnout jí. Přes intriky ne-
přátel, sabotáže na stavbě paláce a vzpouru 
v jižních oblastech se jí to podaří. Jen lásku 
k neurozenému Senenmutovi musí Hatšep-
sut tajit. A právě ta může být příčinou jejího 
pádu.

Hotel u jezera 
Anita Brookner

Hrdinka příběhu, situovaného do luxusní-
ho švýcarského hotelu, tráví čas konvence-
mi vynuceného exilu hledáním skutečných 
hodnot a vztahů.

INFO
Prosíme návštěvníky knihovny, aby zde dodržovali pořádek. Vrácené knihy odkládejte na tomu 
určené místo. Čtenáře denního tisku prosíme, aby nikam neodnášeli noviny a časopisy. Ty jsou 
určeny ke čtení v knihovně pro všechny klienty DS.
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Kniha 222 a 2 příběhy 20. století

Na IV. ročníku Donovalské zahradní slavnos-
ti dne 8. 9. 2018 se v  samostatném stánku 
představil i projekt 222 a 2 příběhy 20. sto-
letí a MEMOfestival, třídenní svátek divadla 
reminiscence.
 
Návštěvníci se mohli seznámit jak s filosofií 
projektu, tak s programem připravované pře-
hlídky reminiscenčního divadla. A zároveň se 
mohli zastavit, počíst, či naopak povyprávět 
své vlastní příběhy. A  proč? Protože každá 
velká historie je složena z drobných příběhů, 
pocitů a okamžiků. A pokud si pamatujeme 
i po desítkách let příběhy, pak rozhodně ne-
byly všední, i když to byl každodenní život. 
Skrze „všednost“ se však mnohdy poodhalu-
je hrdinství, odvaha a dobré lidské srdce. 
Vyprávění odedávna bylo důležitou součás-
tí zachovávání naší historie. A  nyní máme 
možnost střípky dějin poskládat i  my. Vzni-
kající kniha bude mozaikou 224 vzpomínek, 
do níž může přispět každý obyvatel Domo-
va, blízcí i  známí vyprávěním, fotografií či 
předmětem. Informace vám ochotně předá autorka projektu MgA. Hana Strejčková.

Vzpomínkář 
jako herbář trochu vybledlých vzpomínek

jako snář rozvzpomenutých přání
jako kalendář odškrtnutých dnů

jako adresář minulých i přítomných lidí.

Tvůrčí tým: MgA. Hana Strejčková (autor, editor), Ing. Jaroslava Slivoňová (odborný porad-
ce), MgA. Zuzana Hytychová (grafik, výtvarný koncept), Klára Vohrnová (PR), zaměstnanci 
Domova pro seniory Chodov, spolupracovníci FysioART a dobrovolníci.

Projekt se realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací FysioART a tedy za podpory Hlav-
ního města Praha, MČ Praha 11, Ministerstva kultury ČR. 
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Podzimní rovnodennost
(keltským jménem Mabon)

Rovnodennost se slaví mezi 21. a 23. zářím. 
Ta letošní připadá na 23. 9. 2018 ve 3:55. 
Jak již název naznačuje, jedná se o  rovnost 
mezi délkou dne a  noci. Vítáme také první 
podzimní den. Je to doba přání a snů. A co 
se vlastně slaví? Skončil čas sklizně, za kte-
rou děkujeme, a oslavujeme dary, které nám 
Matka Země dala. Zároveň nám končí ta 
světlejší část roku plná veselí, nasávání ener-
gie z teplých paprsků, a nastává ta temnější, 
kdy se více uzavíráme, bilancujeme, meditu-
jeme, relaxujeme u šálku teplého čaje.

Mabonu se také říká Svátek tkalců, 
protože je v tento den člověku dovoleno 
splétat své sny a tajné tužby a naděje se 

může stát realitou.

Na podzim se naši předci připravovali na 
zimu. Pole již byla sklizená, úroda uložená 
a nastal čas radovat se z plodů země. Proto se 
na podzim konalo hodně svateb.

HOSTINA
K podzimu neodmyslitelně patří hody a po-
svícení, u kterých se setkávala rodina i přáte-
lé.

Typická oslava podzimní rovnodennosti je 
plná jablečných pokrmů – koláče, štrúdly, 
čerstvý mošt –, hrušek, dýní, ořechů... Na sto-
le se objevuje burčák a dobré víno.

OČISTA
Jelikož v zimě trávíme většinu času doma, je 
dobré domov vyčistit nejen od všeho přeby-
tečného, ale také negativní energie, např. vy-
kuřováním bílou šalvějí. To samé platí i o naší 
mysli. Co si nechceme přenášet do dalšího 
roku, vyřešme již na podzim.

Podzimní rovnodennost je kouzelný čas  
vyrovnanosti a hojnosti.

Bohyně Mokoš
Mokoš je slovanskou bohyní vlhké, úrodné 
a  plodné země, samotnou Matkou Země. Z  ní 
se všechno a  všichni zrodili a  do ní se zase po 
smrti navrátí. Jejím symbolem je vřeteno a pře-
dení. Mokošin svátek je oslavován na podzim, 
kdy je všechna úroda sklizena, a tehdy můžeme 
za ni Matce Zemi poděkovat. V rituálech Mokoše 
se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, 
aby byla zajištěna dobrá úroda na příští rok.

Koncem září přicházel jeden z nejoblíbenějších 
svátků patrona české země svatého Václava. Na 
jeho počest se dodnes konají četné poutě, po-
svícení, slavnostní mše a veselice.

PRANOSTIKY

Jaké počasí měsíc na sv. Jiljí ukazuje, takové se po 
celý měsíc udržuje.

O Marie narození, vlaštovek tu více není.

Je-li jíní na Michala, ukazuje se též v  příštím roce 
o Jakubu.

Na sv. Václava českého bývá zase vína nového.

Zdroje: cestaextaze.cz, prozeny.cz, jolu.cz
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HRA SE SLOVY

Hra se slovy je tvůrčí kroužek pro seniory, kteří mají zájem o český jazyk a literaturu, o hraní se 
slovíčky a pamětí.

Nyní je páteční aktivita rozdělena na 2 x 30 minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli 
zájemci přijít pohrát s českým jazykem.

Na programu jsou literární hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských 
perliček“. Občas nahlédneme i do etymologického slovníku, sem tam sáhneme i po ukulele a čerstvé 
texty zhudebníme.

Jazyk český je pro nás nádhernou a nevyčerpatelnou studnicí inspirace ke hrám, psaní – vlastní 
tvorbě –, k poslechu a procvičení paměti. Aktivita se koná v pátek dopoledne v knihovně a je vhod-
ná pro každého. A je možné přijít jen na chvilku! Hru se slovy vede MgA. Hana Strejčková.

PAVUČINA

Pavouk utkal pavučinu
ve zchátralém domě.
Pod krovy vyplnil skulinu
a připravil se k honbě. 

Bouřka zahnala do domu dívčinu,
strachy bez sebe a promočenou,
v ruce svírala květinu
a pavouk ji našel schoulenou. 

Ta dívka pavoukovi narušila domovinu,
blížil se k ní pomalu, až se lekla
a utekla, nedbaje na mlhovinu. 

VÍTR

Bez klobouku
vítr ve vlasech. 
Bez koruny
vítr v kapse.
Bez myšlenky
vítr v hlavě.
Bez sebe
a stále jen vítr. 

KOČKA

Naše kočka
na mě vždycky počká
u vrátek
pucuje si kabátek. 

ŽIRAFA

Žirafa vysoká jako hora
kouká svrchu na každého tvora.
Běhá si po Africe
a z nudy honí slepice.
Vítr na ni fouká
do ucha jí houká
no, pomohla by čepice.
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Mezigenerační hry dětí a seniorů
Ve čtvrtek 30. srpna se konalo na zahradě setkání seniorů a dětí. Přátelské klání nazvané 
jako Mezigenerační hry dětí a seniorů svedlo dohromady účastníky příměstského tábora, 
který se konal poslední prázdninový týden v Kulturním centru Zahrada pod vedením Hanky 
Strejčkové za spolupráce Filipa Nováka a Aleny Štěpánové. Posláním tábora bylo propojení 
dětí českých a dětí cizinců žijících v Praze. A jak název Poutníci po hvězdách napovídal, šlo 
o společný týden na cestě za porozuměním, poznáním jiných kultur a rozmanitostí světa.

Na programu v DS Chodov, kam se malí Poutníci vydali, byly klasické, ale i netradiční sou-
těžní disciplíny z oblastí trénování paměti, procvičování koordinace, jako například složit co 
nejvíce slov z deseti písmenek, která děti během mžiku popadnou, ze sportu pak několik 
variant překážkové dráhy. Na trať se vydávaly smíšené týmy, a to vždy jeden senior a dvě 
děti. Zapojit se mohl opravdu každý, děti s velkou radostí tlačily i vozík! Aby ne, když celé 
odpoledne bylo příjemné a s tím i všichni malí i dospělí účastníci her. Zdolat všechna stano-
viště se nakonec s úspěchem podařilo každému. Děti dostaly diplom a drobné ceny, stejně 
tak senioři neodešli s prázdnou.

Mezigenerační hry dětí a seniorů potěšily malé i starší, rozhodně byly nezapomenutelným 
zážitkem a zpestřením. 
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Beach help cup a Antuka help cup
Dne 1. 9. jsme se vydali fandit hráčům, kteří za nás hráli na charitativním turnaji Beach Help 
Cup a Antuka Help Cup. Na beachových kurtech mezi sebou hrálo 32 týmů. Měli jsme to 
štěstí, že si nás na Antuka Help Cup vybral tým Mladí senioři, protože se zúčastnilo pouze 5 
týmů, a tak mělo šanci jen 5 organizací. A právě tento tým získal 3. místo a naší organizaci 
vyhrál krásných 15 % výtěžku. Děkujeme!

Na beachi za nás hraly týmy Rafíci a Sorry jako. Poslední zmíněný tým utrpěl bohužel úraz, 
a tak skončil na posledním místě. Rafíci, kteří nás reprezentovali i v minulém roce, získali 
krásné 18. místo. Všem hráčům mockrát děkujeme! Byli jste skvělí!



FOTOGALERIE

14

IV. Donovalská zahradní slavnost
Fotografie: Jonáš a Klára Vohrnovi
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Kralovický podzim
Ve středu 12. 9. 2018 se konal 8. ročník regionální přehlídky Kralovický podzim. Jako každo-
ročně se Lidový dům Kralovice proměnil dle aktuálního tématu soutěže. Letošní rok patřil 
muzikálovým melodiím, tanci, zpěvu a divadlu. Své aktivity představily Domov Domino Za-
vidov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, pořadatelský Dům sociální 
péče Kralovice, Totem Plzeň Jamáček, Domov pro seniory Kurojedy, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Milíře, Domov Harmonie Mirošov, Domov Krajánek Jesenice a my 
jako hostující Domov pro seniory Chodov. Programem provázeli moderátoři Jiří Bláha a Li-
bor Formánek. Celodenní program zpestřili i profesionální umělci z plzeňského divadla Plu-
to.   
Taneční studio Domova pro seniory Chodov, metaforicky nazvané „Invalid Driving Licence 
– Neplatný řidičský průkaz“, si na soutěžní přehlídku pod vedení MgA. Hany Strejčkové při-
pravilo dvě choreografie. Pro první se tanečnice inspirovaly skladbou Bosa Nova z muzikálu 
Starci na chmelu a vybavily se buřinkami. A pro skladbu Krev toulavá, která zazněla v kul-
tovním seriálu Cirkus Humberto, vedoucí skupiny vybrala žonglérské kruhy. Ostatně s kruhy 
a dalšími cirkusovými pomůckami, nejčastěji určenými pro koordinaci a žonglování, pracu-
je Hana Strejčková v DS Chodov v rámci tanečních a pohybových aktivit se seniory syste-
maticky již třetím rokem. Na soutěžní přehlídce DS Chodov v tanci úspěšně reprezentovaly 
paní Františka Ungrová a paní Marie Lhotáková Boháčová, mezigenerační rozsah dodala 
účast desetileté Anny Strejčkové.   
Tým v celkovém hodnocení získal Cenu za nejlepší tanec vsedě. Je to další výzva a motivace 
do dalších tanečních zkoušek a radostných setkání s pohybem.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 5. 9. 2018

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Helena Hudečková, Anna Pulpitová, 
Ing. Jiří Beneš, Květoslava Ullrichová, Ing. Bohumil Rozkošný
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala je, aby přednesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• Paní Holá informovala o ztrátě časopisů a knih z knihovny DS. Také si někdo odnáší noviny, které jsou 
v knihovně k přečtení pro všechny klienty DS.
• Pan Ing. Beneš informoval přítomné o špatné kvalitě vysílání rozhlasu na domově D.
• Paní Krsková informovala přítomné o tom, že v prostoru u kávomatu k průchodu k domovu D někdo 
vypíná kávomat ze zásuvky.
• Paní Krsková se dotazovala, proč v kavárně DS majitel zdražuje čokoládu v průběhu pár dní. Kupovala 
si ji za 26 Kč a pak od ní paní, která v kavárně prodávala, chtěla 29 Kč. Vadilo jí hlavně to, že se majitel 
s prodávající dohadoval před ní, za kolik vlastně budou čokoládu prodávat.
• Paní Ullrichová a paní Holá se domnívají, že v kavárně jsou hodně předražené výrobky v porovnání 
s Albertem. Dle jejich názoru jde např. u smetanové kornoutkové zmrzliny o prodražení až o 200 %.
• Pan Merhaut se dotazoval, proč je jedno WC z pánských toalet na hale vyhrazené pro pracovníka 
kavárny.
• Anonymní dotaz ze schránky přání a stížností: vyčistit modrou sedačku na hale DS.
• Paní Petrášková vznesla požadavek umístit před velké výtahy na domově B židle.
• Paní Pravdová vyslovila poděkování za ochotu úseku ART, všem pečovatelům, které řídí paní Marie 
Berkyová a Erika Kovaříková, a také milým zdravotním sestřičkám. Jídlo, to je pro ni horší stránka.
• Poděkování všem pečovatelům a zdravotním sestrám za ochotu a laskavost vyslovily také paní Ma-
říková a paní Strnadová. Přidaly také poděkování šéfkuchaři za pestrý jídelníček. Uvítaly by ale méně 
uzenin a více krupicové kaše.
• Pan Rozkošný poděkoval za příjemné překvapení v podobě písemné gratulace od paní ředitelky, kte-
ré mu předal personál přesně v den jeho narozenin. Bylo to pro něj moc hezké a dojemné.

Vyjádření 
• Noviny a časopisy se v knihovně budou polepovat nálepkou „KNIHOVNA“. Opět bude v Chodováčku 
upozornění. Sociální pracovnice znovu upozorní nové i stávající klienty, že jak noviny, tak časopisy jsou 
v knihovně pro všechny. Neberou se na pokoj, ale čtou v knihovně. Knihy si samozřejmě klienti můžou 
vypůjčit a po přečtení vrátit zpět do knihovny.
• Kvalitu rozhlasu zkontroluje pracovník technického úseku.
• V Chodováčku bude informace o tom, že kávomat se v žádném případě nemá vypínat, je určen pro 
všechny, jak klienty, tak rodiny i zaměstnance DS.
• Kavárna DS je v pronájmu soukromého majitele, který o cenách sám rozhoduje. Je na každém z klien-
tů, jestli si něco v kavárně koupí, či využije nedaleký Albert. Pokud však bude mít kavárna tržbu, udrží 
se tím její chod. Mimo jiné totiž zajišťuje i rozvoz nákupů po pokojích.
• WC vyhrazené pro pracovníka kavárny je z důvodu hygienických předpisů, které se musí dodržovat 
v případě, že máme zvláštní provozovnu, kterou naše kavárna je.
• Na halu se již plánuje koupit sedací souprava nová, která ji nahradí.
• U velkých výtahů domova B bude na každém patře umístěna jedna židle. Není možné v tomto prů-
chozím prostoru umístit více židlí, neboť je to východ k únikovému schodišti a požární předpisy to 
nedovolují.
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Rozloučili jsme se:

Dlouhá Barbora
Šormová Stanislava

„I když se zdá, že se všechno jen rozpadá, ve skutečnosti při-
tom vše zapadá na to správné místo. Důvěřujte procesu, kterým 
procházíte.“

Neale Donald Walsch

• Každé poděkování nás moc těší, protože vypovídá o tom, že děláme svou práci dobře.
• Požadavky a připomínky vztahující se k jídlu budou řešeny v rámci stravovací komise.
• Předávání písemných gratulací od ředitelky DS bylo zavedeno v tomto období a bude se v tom po-
kračovat. Ne každý z Vás se společné oslavy narozenin na hale účastní, a proto bylo zavedeno, že Vám 
přání bude předáno v den Vašich narozenin.

Další informace
V současné době probíhá montáž signalizace na domově B. Domov A a D signalizaci zavedenou má.

Od 12. 9. 2018 probíhá rekontrukce vstupního vestibulu do DS. Náhradním hlavním vchodem je vchod 
přes vstupní bránu domova D, kde se také nachází recepce. K přepravě invalidních vozíků poslouží 
výtah, případně plošina.

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