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Dobrý den,

dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji 
se Markéta Rývorová a do Domova pro seniory 
Chodov jsem nastoupila 1. 8. 2016 jako meto-
dik sociální práce a projektový manažer.

Narodila jsem se v Olomouci a vyrůstala jsem 
v jedné blízké vesnici. Je mi 27 let a do Prahy 
jsem přišla před třemi roky.
Studovala jsem na Slovanském gymnáziu  
v Olomouci a následně jsem nastoupila na Uni-
verzitu Palackého, Cyrilometodějská teologic-
ká fakulta, v Olomouci, kde jsem vystudovala 
obor Charitativní a sociální práce.

Již během studií jsem pracovala v přímé péči 
jako osobní asistentka u lidí odkázaných na 
invalidní vozík. Setkala jsem se se spoustou 
lidí, někteří měli tělesné postižení od narození  
a někteří získané ať už nemocí, nebo úrazem. 
Od těchto lidí jsem se hodně naučila a také 
jsem se naučila práci pracovníka v přímé péči.

Po příchodu do Prahy jsem nastoupila jako 
osobní asistentka u dětí se zdravotním posti-
žením. Asistenci jsem poskytovala např. dítěti  
s vývojovou dysfázií v rámci integrace do běž-
né mateřské školy, dále u dětí s dětskou mozko-
vou obrnou, s poruchou autistického spektra, 
nevidomým dětem atd. Následně jsem v této 
organizaci začala pracovat jako sociální pra-
covnice, kde jsem koordinovala a školila osob-
ní asistenty, přijímala žádosti rodičů o osobní 
asistenci a jiné.

Další mou pracovní zkušeností v oblasti soci-
ální sféry je práce s lidmi s vážným duševním 
onemocněním, kde jsem působila jako sociál-
ní pracovnice. Osoby trpící např. schizofrenií, 
úzkostnými stavy, paranoiou atd. jsem podpo-
rovala v oblasti zaměstnávání. Měla jsem pod 
sebou pět pracovišť na otevřeném trhu práce, 
které jsem klientům nabízela – na pracovišti 
jsem je zaučovala, podporovala, pomáhala.

Mezi mé záliby patří především tanec. Sedm let 
se věnuji irským tancům, se kterými se účast-
ním různých vystoupení a soutěží, a to nejen 
na naší půdě, ale i v zahraničí. Zajímám se  
o historii a ráda čtu knihy.

Myslím, že jako člověk jsem empatická a sna-
žím se být spravedlivá. Ráda se učím novým 
věcem, a pokud něco nevím, nebojím se obrá-
tit na zkušenější pracovníky.

Práce v DS Chodov je pro mě výzvou a také 
zkušeností – především to, že jsem začala pra-
covat na pozici metodika sociální práce. Nejde 
pouze o sepsání postupu nějaké činnosti, ale  
o vložení a konfrontování mých zkušeností  
s prací v přímé péči, prací sociálního pracovní-
ka a získaných vědomostí.

Doufám, že budu pro Domov prospěšnou se 
svými zkušenostmi a znalostmi a také se nau-
čím něco nového.

Bc. Markéta Rývorová
metodik sociální práce, projektový manažer
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OSLAVA NAROZENIN V ŘÍJNU

1. 10.   Ing. Zdeněk Wagenknecht

3. 10.   Vladimír Werner

5. 10.   Blanka Jenšíková

6. 10.   Zdenka Vondráčková

6. 10.   Anna Rousková

9. 10.   Jana Švábová

13. 10.   Ing. Jiří Beneš

15. 10.   Hedvika Ulcová

15. 10.   Terezie Peterová

16. 10.  Jana Rašínová

17. 10.  Hedvika Mikulášová

17. 10.  Růžena Troníčková

17. 10.  Zdenka Zubačová

17. 10.  Jaroslav Vopěnka

18. 10.  Vlastimila Poláčková

19. 10.  Marie Frišová

24. 10. Cecílie Babováková

24. 10. Marta Košťálová

25. 10. Dagmar Jirásková

28. 10. Jarmila Iblová

29. 10. Josef Pangrác

29. 10. Libuše Konigová

29. 10. Stanislava Jirušová

Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci září

Věra Otradovcová
Jiřina Rybářová

Ing. Vladimír Klapka
Marie Boháčová Lhotáková
Ing.arch. Otakar Kuča, CSc.

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se konala 25. 10. 2016 od 14 hod. v kavárně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

POKRAČUJÍCÍ OPRAVY V DOMOVĚ

Vážení obyvatelé Domova a čtenáři časopisu Chodováček, dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila  
s pokračujícími opravami ve vnitřních prostorách naší organizace. Již během prvního pololetí roku 2016, kdy 
probíhaly dvě velké investiční akce – rekonstrukce kuchyně a obvodového pláště budovy A včetně výměny 
oken –, jsem avizovala, že další opravy a rekonstrukce nás čekají i v druhém pololetí roku 2016.  

Právě v těchto dnech, kdy Vás takto oslovuji, jsou již všechny práce a opravy v plném proudu. 

Vzhledem k tomu, že jsme nastavili řadu úsporných opatření, např. třídíme odpad a dále jsme uzavřeli nové 
výhodnější smlouvy s dodavateli, stručně řečeno dobrým hospodařením, jsme mohli započít renovaci Do-
mova. Dle dlouhodobé koncepce rozvoje organizace se nám podařilo dodržet nastavené cíle, že do dvou let 
bude možné provádět opravy a rekonstrukce.

REKONSTRUKCE KOUPELEN

Dne 3. 10. 2016 jsme zahájili plánovanou investiční akci rekonstrukce koupelen. Rekonstrukce se přímo 
dotkne v podstatě všech obyvatel na budově A i B. Celkem bude zrenovováno 6 koupelen na budově B 
a 3 koupelny na budově A. Tato rekonstrukce, jak sami jistě víte, byla nutná a plánovaná. Jednalo se již 
o havarijní stav, kdy docházelo k velkým průsakům vody do spodních pater, a koupelny tak nesplňovaly 
nejen hygienické předpisy, ale i standardní komfort na soukromí ve společných koupelnách. V rámci no-
vých koupelen na jednotlivých patrech budovy B tak vzniknou tři oddělené prostory sprch se samostatným 
vchodem a rozdílnou plochou podle požadavků na pomoc při koupeli na lůžku, křesle nebo samostatně. 
Koupelny na budově A budou řešeny jako jeden prostor a budou vybaveny pro koupel na lůžku, křesle  
a samostatně. Všechny sprchové kouty budou vybaveny sedátkem a madly z důvodu bezpečnosti a dále 
podlahovým vytápěním.

DÍLČÍ OPRAVY

Vedle této velké stavební akce, která je opět spojena s bouracími pracemi, probíhá v našem Domově řada 
dílčích oprav. Pokusím se je všechny vyjmenovat.

Provedeny byly následující práce:
– montáž žaluzií na všech patrech budovy A; 
– výmalba chodby a nalakování zárubní, madel a vzduchotechniky v přízemí budovy A – od vchodu 
   k výtahům;
– výmalba chodby a nalakování zárubní, madel a vzduchotechniky v přízemí budovy A – od výtahů k jídelně;
– výměna osvětlení v přízemí budovy A;
– výměna osvětlení na chodbách budovy B;
– opravy záchodů v přízemí budovy A vedle ordinace;
– oprava WC pro personál naproti pracovně aktivizačního oddělení;
– nové vybavení ambulance;
– lakování parket v tělocvičně;
– oprava parket, lakování a výměna koberce na podiu v kinosále;
– výmalba chodby od jídelny k výtahům v přízemí budovy A;
– výmalba tělocvičny a nalakování vzduchotechniky a zárubní v tělocvičně;
– zahradnické práce v atriové zahradě;
– položení prahů na pokojích klientů v budově A;
– výměna oplocení velké zahrady směrem do ulice Stýblova.
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PLÁNUJEME

– opravu osvětlení v kinosále;
– montáž samootvírání dveří na budovu B vedle vrátnice, dveří od výtahů budovy A do kolonády v přízemí  
   a na dveře do kuřárny v přízemí budovy A;
– výmalbu společenské haly, spojovací chodby mezi halou a malým výtahem na budovu B;
– během následujících měsíců výmalbu všech pokojů v budově A;
– opravu zasklení kopule kinosálu;
– výměnu bočních oken v kinosále;
– částečnou výměnu toalet na pokojích klientů;
– sanaci omítek v šatnách budovy D;
– sanaci omítek v kolonádě u velké zahrady (tzv. mořský koutek);
– opravu zdi a natření zdi provozního dvora;
– opravu stříšky nad garážemi;
– instalaci dřevěného ostění na věži budovy B (pod hodinami);
– opravu dřevěných zábran v atriové zahradě;
– opravu koupelny pro zaměstnance v přízemí budovy B.

PLÁNUJEME ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

– rekonstrukce veřejných toalet na společenské hale;
– nákup mandlu;
– nákup nábytku do ubytovacích prostor Domova;
– nákup vícemístného vozidla pro klienty;
– zateplení rozvodů teplé vody v suterénu;
– pořízení signalizace na oddělení A1;
– oprava chodníků před vchodem do areálu Domova.

Pokud jste dočetli výčet až do konce, tak se určitě shodneme, že to nebude lehké. Možná některé věci 
nestihneme a budeme nuceni je přesunout na začátek příštího roku.  Naším cílem je dělat věci pořádně 
 a s rozmyslem. 

Závěrem bych Vás všechny chtěla požádat o shovívavost a porozumění při provádění těchto oprav. Vždy 
se jedná o práce, které je nutné provést. Přestože je budova relativně nová, technologicky je již zastaralá 
(necelých 30 let) a opravy či výměny jsou nutné. Věřte, že se snažíme, aby Vás práce řemeslníků co nejméně 
omezovala. Jedná se ale o opravy, a to většinou znamená, že se neobejdeme bez většího hluku, nepořádku 
nebo uzavřených prostor.

Mgr. Ilona Veselá
ředitelka
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KINOSÁL

KOUPELNA

TĚLOCVIČNA
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KULTURA ŘÍJEN/LISTOPAD

26. říjen  14:00, kinosál
Věčně mladé operní árie v podání Martina Bareše

27. říjen  14:00, kinosál
Divadlo reminiscence 1+1=2-1

31. říjen  14:00, hala
Sportovní odpoledne

2. listopad  14:00, kinosál
Vzpomínka na Eduarda Hakena

4. listopad, místnost 25
9:00 Stravovací komise
10:00 Výbor obyvatel

7. listopad  14:00, kinosál
Vzpomínková tryzna

16. listopad  14:00, kinosál
Setkání klientů s vedením domova

17. listopad  14:00, kinosál
 Bhadjang - amatérská skupina zpívající v sanskrtu

18. listopad  14:00, kinosál
Den poezie - Domov slov

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

Binknout se – uhodit se
Cug – „vlak“ na Karvinsku
Cukle – pantofle
Čudla – malá ryba
Dynko – kuchyňské prkýnko
Ertepla – brambora
Hokna – práce
Chudobka – sedmikráska
Kterejpa – který
Love – peníze
Měchačka – vařečka
Mrcasit se – loudat se, opozdit se
Oharek – okurek
Pangejt – škarpa, příkop
Pikador – párek v rohlíku
Pišingr – oplatek

Pukl – kozel
Radvanec – zahradní kolečko
Rožnout – rozsvítit
Sajtna – postranice
Skřidla – poklička na hrnec
Šalina – tramvaj
Špígl – zrcadlo
Šrajtofle – peněženka
Šufánek – naběračka
Tož – tak
Turkyň – kukuřice
Verpán – modřín
Vošouch – bramborák
Vrhlík – květináč
Zarach – mít domácí vězení
Zbuchnout – spadnout
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NÁZVY DIET V JÍDELNÍČKU

Dieta č. 3 – racionální, bez omezení, tzv. normální strava

Dieta č. 9 – diabetická, omezení pouze cukru, který je nahrazen umělým sladidlem

Dieta č. 2 – šetřící, vyloučení smaženého jídla, luštěnin, zelí atd.

Dieta č. 9/2 – diabetická šetřící, vyloučení cukru + smaženého jídla, luštěnin, zelí atd.

Dieta MIX – odvíjí se od diety šetřící a je mechanicky upravena na kašovitou konzistenci

Doplňující označení diet:

G – oznamuje, že klient nemá v jídelníčku rýži, ta je nahrazena bramborami
NEM – nemastná, klientovi se nemastí pokrmy máslem atd.
ML – mletá, maso je namleto na jemném mlýnku
BML – bezmléčná, klient nedostává mléčné výrobky a mléko v pokrmech ani potravinách

připravila Lenka Fenclová
nutriční terapeutka
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ŘÍJNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Křesťanské okénko

Drazí přátelé,

když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými 
učedníky na návrší, posadil se v jejich středu a učil 
je: „Kteří lidé jsou skutečně šťastní? Šťastní jsou po-
korní, nenamyšlení, vždyť těm patří Boží království. 
Šťastní jsou ti, kteří pláčou v zármutku, vždyť Bůh je 
potěší. Šťastní jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáha-
jí, vždyť jim Bůh dá celou zemi. Šťastní jsou ti, kteří 
touží po tom, co je správné, jako žízniví po vodě, 
vždyť jejich žízeň bude utišena. Šťastní jsou milo-
srdní, vždyť Bůh k nim bude také milosrdný. Šťastní 
jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled na život, vždyť 
oni uvidí Boha. Šťastní jsou ti, kteří působí pokoj, 
vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dě-
tem. Šťastní jsou ti, kteří mají těžkosti proto, že po-
slouchají Boha; jim se otevírá Boží svět. Šťastni jste, 
když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás  
a vymýšlejí si na vás pomluvy. Máte důvod k rados-
ti, a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, 
mnohonásobně převýší vaše utrpení.“
Proto Ježíš i nás všechny vybízí: „Buďte milosrdní, 
jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete 
souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpou-
štějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostane-
te: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrcho-
vatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, 
takovou se naměří zase vám.“ (Lk 6,36-38)
Jak často my lidé nechápeme, jaký vůbec Bůh je. 
Bůh je láska, Bůh je milosrdný a spravedlivý. Má 
starost o každého člověka, vždyť je naším Otcem, 
Otcem, který nás miluje a chce jen naše dobro, naši 
spásu. Jeden ze znalců Zákona ptá se Ježíše: „Mis-
tře, které přikázání je v Zákoně největší?“ A dostá-
vá odpověď: „Miluj Pána svého Boha celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je 
největší a první přikázání. Druhé je podobné: „Miluj 
svého bližního jako sám sebe“. – „Miluj.“ Bůh nám 
přikazuje, abychom milovali. A Ježíš nám k tomu 
dává ještě jedno přikázání: „Milujte se navzájem: 
jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ – Odpouš-
tějte si, mějte se rádi, aby ten váš pozemský život 
byl příjemnější a radostnější, aby to vaše nitro bylo 
klidné a šťastné. 

To vám přeje Váš jáhen Pavel Urban 

KŘESŤANSKÉ HODNOTY
(Mons. JAN GRAUBNER)

Už nějaký čas se u nás v souvislosti jiných kultur 
mluví o křesťanských hodnotách, které je třeba  
v Evropě chránit a uchovat. Ale co jsou křesťanské 
hodnoty? Co je ohrožuje?
Křesťanské hodnoty vytváří život z evangelia; ve 
zralé křesťanské kultuře se tyto hodnoty považují 
za samozřejmost, takže se o nich ani moc nemluví. 
Jsou jaksi samozřejmě přítomné v kultuře národa, 
kultuře, umění, zábavě, ale i v zákonodárství, pro-
tože sami umělci a zákonodárci jsou formováni 
evangeliem. Kde však dlouhodobě život chybí, tam 
se křesťanské hodnoty vytrácejí ze života, z umění, 
ze zákonodárství. Jejich absence je pak znamením 
konce křesťanské civilizace.
Křesťan ví, že byl stvořen k obrazu Božímu nejen 
proto, že má rozumovou duši, ale on v Ježíši Kristu 
poznal, že Bůh je láska, vztah vzájemného spole-
čenství, milující a milovaný. Boží duch je Duch sva-
tý, jenž si láskou nenechává nic pro sebe a celý se 
daruje Synovi (Kristu) a naopak. Křesťan má doko-
nalý model pro vytváření rodinných vztahů, proto-
že ví, že je stvořen pro společenství. On svou víru 
vyznává i svým postojem, když se dává druhým, 
když je přijímá takové, jací jsou, když jim naslouchá 
a daruje jim svůj čas. To jsou křesťanské hodnoty.
Současný individualismus s Bohem nepočítá, příliš 
hledí na sobecká práva jednotlivce, na vlastní „já“. 
Nemá odvahu hájit mravnost, rodinu a ony ctnosti, 
které nám dali naši předkové. Taková společnost, 
která není schopna obětí a nevěnuje se dostatečně 
výchově, nemá budoucnost. Vymírá a zaniká.
Kdo však přijímá Boha, miloval jej ve svém srdci, za-
čne pro něho žít. Vnitřní bohatství nás vede k tomu, 
že z něho štědře a vzájemně rozdáváme, podílíme 
se světu na budování společenské atmosféry. Tak 
se šíří křesťanské hodnoty. Protože nejde o pohád-
ku, musíme počítat i s překonáním těžkostí, útoků 
a podrazů, ale i vlastních chyb, musíme bojovat, 
přijímat realitu, která je ale ve svém celku nádher-
ná, přijmout „klíč“ a otevřít nové obzory evropské 
naděje.

Eva Miňhová, římskokatolická církev
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Podle legendy si jakýsi člověk stěžoval na své utr-
pení. Tu se mu zdálo, že putuje hornatou krajinou. 
Jeho bolest se proměnila v těžký kříž, který vlekl 
na bedrech. Přišel k hluboké propasti, přes kterou 
nevedl žádný most. Na druhé straně však byl zur-
čící pramen, který jediný ho mohl zachránit před 
strašnou smrtí žízní. Jak překročit propast? Jak pro-
niknout hlubinou? Jak se zachránit? I položil kříž, 
na který dosud naříkal, a přes propast bezpečně 
přešel. Nezahynul a zachránil si život.

Vybráno z časopisu Církve československé husitské: 
„Český zápas“.

Apoštol Pavel: Ř 5, 10-11
Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni 
smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené, zachrání jeho 
život. A chlubíme se Bohem skrze našeho pána Ježíše 
Krista, který nás s ním smířil.

připravila Marie Štěňhová, českoslov. církev husitská

Kříž jako symbol

Pozvánka
„Život zemřelých je vložen v paměti žijících.“

Cicero

Zveme vás na vzpomínkovou tryznu za zemřelé. 
Setkání se bude konat za všechny rodinné přísluš-
níky, přátele i známé osobnosti dne 7. listopadu 
ve 14 hodin v kapli našeho Domova. Vzpomínání 
bude trvat 1 hodinu a 20 minut.

SCHÉMA TRYZNY:

1. úvodní slovo k uctění zemřelých
2. minuta ticha
3. Max Bruch: Adagio z 1. koncertu G Moll pro housle 
a orchestr
4. Cyklus - modlitby svatých
5. Výběr z cyklu biblických písní Antonína Dvořáka - 
zpívá Eduard Haken
6. Josef Suk - suita, Pohádka 1. část „Raduz a Mahule-
na.
7. Závěrem modlitba „Otče náš“, s přáním světla  
a pokoje.

AMEN.

Vzpomínka na všechny zemřelé

Pane Ježíši, skloň se nade všemi zemřelými, zvláště 
nad těmi, kteří potřebují tvé milosrdenství. Pros za 
všechny, kteří nás opustili, ať je dovršeno dílo očiš-
ťující lásky, ať naše modlitby, spojené s modlitbami 
církve, vyprosí zemřelým radost, která přesahuje 
veškeré tužby zde na zemi, podrobené zkouškám, 
a trpící ať pozvedne na duchu a přinese jim útěchu.

Matko církve, pomoz nám všem lépe prožívat dny 
každodenních trampot a úskalí našich životů. Víra, 
naděje a láska vytváří dynamiku, osvícení křesťan-
ské existence s Bohem, cestu nového života.

Odpočinutí věčné dej zemřelým, pane,
a světlo věčné ať jim svítí,

ať odpočinou v pokoji.

AMEN.

připravila Eva Miňhová, římskokatolická církev



FOTOGALERIE
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KARLA ŠTĚDRÉHO
3. října 2016 jsme zahájili Týden sociálních služeb hudebním vystoupením Karla Štědrého. Klienti si spolu 
s ním zazpívali známé písně.



FOTOGALERIE
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FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ
Rádi bychom poděkovali za pomoc dobrovolníkům, kteří nám pomohli s úpravou našeho Domova. Přede-
vším se ruce navíc hodily na přesazování velkých květin do nových samozavlažovacích květináčů. Samo-
zřejmě jsme uvítali pomoc při již tradičním natírání laviček a omytí listů velkých juk a fíkusů. Velmi pozitiv-
ně jsme vnímali zájem ze strany dobrovolnic ohledně návštěvy klientů upoutaných na lůžko. Navštívení 
senioři měli upřímnou radost. Celé odpoledne proběhlo ve středu 5. 10. od 13-17 hod.

103 LET PANÍ ANNY VOSMÍKOVÉ



FOTOGALERIE
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
V týdnu od 3.-7. října vyhlásil Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem soutěž s názvem Virtuální univerzi-
ta. Každý den vybraní účastníci odpovídali na předem dané otázky z různých oborů.

Naše družstvo vyhrálo 1. místo! Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.



FOTOGALERIE
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ARANŽÉRIE
Ve spolupráci se Společností „E“ (osoby s epilepsií) a Aranžérie měli klienti možnost vyrobit si podzimní de-
koraci. 
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FOTOGALERIE

BOHOSLUŽBA

29. září nás poctil svou návštěvou Mons. Karel Herbst, SDB z pražské arcidiecéze, aby cele-
broval bohoslužbu. Slovo boží četla i paní Eva Miňhová a jáhen Petr Urban.
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FOTOGALERIE

CHODOVSKÁ ŠIPKA

19. října 2016 se konal již 8. ročník soutěže Chodovská šipka, kterou pořádáme pro spříz-
něné domovy pro seniory. Přivítali jsme tak 10 přihlášených družstev a soutěž mohla začít! 
Všichni se do hry zapálili a užili si spousty legrace. Po výborné svíčkové následovalo vyhlá-
šení vítězů. Jako poděkování za účast na tomto společném setkání přišel zpříjemnit odpo-
ledne zpěvák Jiří Štědroň.

Vítězové letošního ročníku:
1. místo DS Chodov
2. místo DS Kobylisy
3. místo DS Heřmanův Městec - zámek

Gratulujeme!
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 5. 10. 2016

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

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

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• pan Rozkošný požádal o tlumočení poděkování na poradě vedení ředitelce za její práci v DS; 
• pan Koza měl dotaz ohledně práce rehabilitačních pracovnic na úseku D;
• paní Holá měla připomínku ke kvalitě úklidu na oddělení B1 (úklid není kvalitní a uklízečka nerozumí 
dobře česky);
• pan Beneš se zmínil, že je v DS zatím krátce, ale služby, které DS klientům poskytuje, se mu zdají kvalitní, 
dále se zajímal, za jakých podmínek mohou rodinní příslušníci strávit s klienty v Domově Štědrý večer.

Vyjádření paní ředitelky:
Žádosti pana Rozkošného bude na poradě vedení vyhověno.
Na úseku D dochází od října 2016 nově naše rehabilitační pracovnice Ida Loudová, která čerpá v těch-
to týdnech dovolenou, a paní Žižková ze společnosti KDP Naděje ji zastupuje v akutních případech. V 
současné době je z důvodu renovace (oprava a lakování parket a nové výmalby) omezena i rehabilitace  
v tělocvičně. Úklid na oddělení B1 se prověří, pracovnice je nová, bude jí vše ještě vysvětleno, ale naopak 
na oddělení B3 je s úklidem velká spokojenost.
Vyjádření pana Beneše vedení DS potěšilo, s pobytem rodinných příslušníků na vánoční svátky není žádný 
problém, jen je třeba toto nahlásit personálu. 

Dále paní ředitelka informovala: 
• rekonstrukce koupelen na úseku A a B byly zahájeny 3. 10. 2016, práce budou probíhat po etapách cca 3 
měsíce, poté bude na pokojích úseku A vymalováno;  
• problém s fungováním vzduchotechniky na WC na pokojích klientů budovy B byl vyřešen, vše již funguje;
• klienti a zaměstnanci Domova se zapojili do vědomostní soutěže s názvem Virtuální univerzita, která pro-
bíhala na internetu a pořádal ji Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, tuto soutěž jsme vyhráli;
• 7. a 8. 10. proběhne první kolo voleb do Senátu ČR, v pátek od 15.00 hodin budou klienty obcházet čle-
nové volební komise; 
• druhé kolo voleb do Senátu ČR proběhne za týden ve dnech 14. a 15. 10. 2016;
• dále paní ředitelka všem přítomným vysvětlila, že v podzimních měsících proběhla nebo bude probíhat 
řada dílčích oprav ve vnitřních i venkovních prostorách Domova, blíže viz příloha zápisu;
• dne 11. 9. 2016 v našem Domově proběhla Zahradní slavnost 2016, paní ředitelka tlumočila poděkování 
všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se akce aktivně zúčastnili a pomáhali s její organizací.

Závěrem paní Kročilová upozornila na to, aby klienti hlásili potřebu doplnění léků (jejich předepsání na 
recept), které užívají, zdravotním sestrám s dostatečným předstihem. Nejlépe 14 dní předem. Distribuce 
léků probíhá takto - personál na oddělení nahlásí potřebu objednání léků zdravotní sestře do ordinace 
praktického lékaře v pondělí, ta předá vyplněné a podepsané recepty lékárně v úterý. Lékárna má na pří-
pravu 3 dny. Objednávku ve středu připravuje a léky přiváží do Domova ve čtvrtek. Pokud ale nemá lék na 
skladě, přiváží až následující týden.

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



Rozloučili jsme se v měsíci září

Antonín Bechyně 
Mgr. Zděnek Kotulek
Hedvika Machková

Věra Melanová
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Díky za překrásný výlet do Lán. Poděkování také řidičům za dobrou a bezpečnou jízdu a sa-
mozřejmě kuchařkám za řízek, byl báječný.

Jaroslava Nováková, oddělení B2

PODĚKOVÁNÍ

Nenechte si chováním druhých zničit váš vnitřní klid.

Dalajlama
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