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Vážení obyvatelé a zaměstnanci Domova,

otevíráte srpnové číslo Chodováčku v době, kdy se 
nám již léto přehouplo do druhé poloviny a je opět 
čas, tak jako v loňském roce, připomenout si místa, 
kde jsme trávili to letošní léto nebo i ta předchozí.  
A tak mi dovolte Vám napsat několik řádek o místě, 
kde jsem se narodila a vyrůstala, o Ratměřicích, obci 
na pomezí krajů středočeského a jihočeského, mezi 
místy nazývanými Česká Sibiř a Podblanicko.

Každé místo, na kterém žijeme, má svoji historii.  
V průběhu předcházejících staletí procházela období-
mi vzestupu a úpadku, střídali se na nich stovky a ti-
síce našich předchůdců, často i našich přímých před-
ků. Oni v těchto místech prožívali své radosti i bolesti  
a svou prací po sobě zanechali tvářnost kraje se svými 
díly, jak ji známe dnes. Toto jsou slova autora publi-
kace OSM VĚKŮ RATMĚŘIC, pana Jaromíra Coufalíka. 
První verze textu byla uveřejněna v roce 1990 jako 
prostá kopírovaná brožura. Protože byla rychle roze-
brána a zájem trval, vydal Obecní úřad v Ratměřicích 
v roce 2005 její upravenou verzi již s tímto názvem. 
Když pak Ratměřice získaly titul Vesnice roku 2010, 
vyšlo další rozpracované vydání.

Důležitou událostí na Podblanicku bylo založení kláš-
tera v Louňovicích roku 1149. Byl založen, v krajině 
tehdy pusté, ženský klášter premonstrátského řádu. 
Bylo to za vlády Vladislava II. Ratměřice vznikly asi  
v druhé polovině 12. století, tedy před více než osmi 
sty lety. Za jakých okolností ke vzniku osady došlo  
a jak vypadala její první podoba, se přesněji neví. 

Nelze nezmínit informaci o první písemná zmínce. 
František Palacký uvádí v jedné z příloh ke svým Dě-
jinám národu českého v Čechách a v Moravě řadu 
starých listin, které zkoumal. Na jedné z těchto listin 
z roku 1220 je mimo jiné uvedeno jméno Dalebor de 
Radmiric, to je první dosud známá písemná zmínka o 
Ratměřicích. První název obce byl asi Radmiřici nebo 
Ratmířici.

S tímto se nabízí otázka, jaký je význam slova Ratmě-
řice. V knize Místní jména v Čechách A. Profous vy-
světluje, že slovo Ratmírice znamená ves lidí Ratmíro-
vých, z hlediska slovotvorného dále uvádí, že v první 
části názvu je skryto staroslověnské slovo rat, které 
znamenalo boj.

Významnou stavbou v obci je románský kostel  
sv. Havla, jehož vznik se datuje do první čtvrtiny 
13. století. Z původní stavby se do dnešní doby do-
chovaly jen části obvodového zdiva lodi a spodní 
část věže. Celá stavba vyniká „líbeznou úměrností“. 
Významnou historickou skutečností je, že za vlá-
dy Karla IV. byl kostelem farním. V druhé polovině  
14. století byl pak kostel goticky přistavěn o presby-
tář.

Další zajímavostí je skutečnost, která se již přímo 
dotýká mých předků. Od konce 15. století se vedly  
v Táboře tzv. urbáře (soupisy poplatníků). Díky těm-
to seznamům lze vyčíst, že existoval jakýsi ratmě-
řický obyvatel Krůta, označení, které se používá „po 
chalupě“ pro náš dům dodnes. ;-)

Nejvíce se Ratměřic z historického hlediska dotkla 
třicetiletá válka. V první polovině 17. století se uza-
vírá jedna dlouhá etapa ve vývoji obce, která byla 
součástí vlašimského panství a rozrostla se na nad-
průměrně velkou obec. Z 20 až 30 tehdy selských 
stavení lze odhadovat, že v Ratměřicích žilo asi 
stejně lidí, nebo dokonce více než dnes, tedy oko-
lo 250 obyvatel. Mocenský boj známý jako třice-
tiletá válka byl stále nerozhodný až do roku 1645, 
kdy se zformovaly Francie a Švédsko a začaly vy-
stupovat proti španělsko-rakouskému společenství 
a obě armády vstoupily na území Čech. Schylova-
lo se k rozhodující bitvě 5. 3. 1645. Armády zaujaly 
postavení mimo jiné právě v katastru obce Ratmě-
řice. Hlavní stan císařských byl v Ratměřicích, kte-
ré ale během bitvy lehly popelem. Ačkoliv je bitva  
u Jankova označována jako jedno z nejkrvavějších 
střetnutí, ještě sama o sobě neznamenala konec 
třicetileté války. Vybídla ale obě strany k jednání  
a uzavření vestfálského míru. Připomínky k celé udá-
losti najdete dvě – starý dřevěný kříž, který připo-
míná místo, kde byli pohřbeni vojáci obou armád,  
a od roku 1995 i pomník se vzpomínkou na bitvu  
v jazyce českém, německém a švédském. 

Pokud jste dočetli až sem, určitě vás zajímá, proč 
jsem se u tohoto historického bodu zastavila. Je to 
nejen pro to, že jde o významnou historickou udá-
lost, ale mimo jiné proto, že název bitvy je u Janko-
va. Přitom, pokud jste četli text pozorně, střed všeho 
dění byl v Ratměřicích. Obě obce se tedy již po ge-
nerace přou „o prvenství“, ale protože ratměřičtí jsou 
moudřejší, pochopili, že pro Švédy bylo nepřekona-
telné vyslovit název obce Ratměřice. ;-)
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci červenci

Anna Utěšená
Dagmar Saktorová

Věnceslava Egermaierová
Jaroslav Trojan
Jarmila Švábová

Ing. Zdeněk Wagenknecht
Dagmar Kulhánková

Marie Těšitelová
Marie Bucheltová

Ludmila Bartošová
František Kundelásek

OSLAVA NAROZENIN V SRPNU

2. 8.  Anděla Jalovcová
3. 8.  Alaine Krpešová
4. 8. Miroslava Horáková
4. 8. Věra Somolová
6. 8. Bedřiška Závodská
6. 8. Zdenka Matoušková
7. 8. Alena Víchová
12. 8. Milan Melichar
14. 8. Božena Dvořáková
15. 8. Marie Vašíčková
18. 8. Irena Kantorová
19. 8. Stanislav Maléř
23. 8. Ing. Drahomír Dias
26. 8. Jana Vacíková
27. 8. Jaroslava Nováková
28. 8. Přemysl Filip
29. 8. Emílie Hoření
29. 8.  Marie Dvořáková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 30. 8. 2016 od 14 hod. v kavárně.

Místo, kde se nachází pomník, se nazývá Habrov-
ka. Jedná se o nejvyšší místo mezi obcemi Ra-
tměřice, Jankov a Odlochovice a je zde pro mě 
nepřekonatelný výhled. Na jedné straně vidíte 
vrch velkého a malého Blaníku, a pokud se otočí-
te, tak vrch zvaný Mezivrata na České Sibiři. Často 
se zde zastavuji, nadechnu se a podívám se do 
krajiny, jen tak... často mi prolétne hlavou nějaká 
vzpomínka, a jak přišla, tak odejde... ale vím, že 
jsem doma a že není krásnějšího místa na světě...

Pokud se podívám blíže, jen tak dolů po poli, vi-
dím střechy domů, věž kostela a červenou stře-
chu zámku. O zámku, založeného rodem Kořen-
ských v barokním stylu a následně přestavěném 
v slohu klasicistním, by si žádalo samostatné vy-
právění. Nelze ale nezmínit moje setkání s maji-
telem zámku panem doktorem Kabešem, jehož 
otci byl zámek a celé panství vyvlastněno a vrá-
ceno až po roce 1989 v restituci. Těch setkání,  
s takto vzácnými lidmi, bylo velmi málo. Byli to 
lidé, kteří opouštěli republiku po komunistickém 
převratu v roce 1948 ve spěchu a jen s taškou 
osobních věcí, a přesto na svou rodnou zem ne-
zanevřeli a pomáhali dle svých možností. Byli to 
pro mě lidé, kterých si vážím, a takových setkání 
není nikdy dost. 

Nabízí se možnost napsat pokračování příště, ale 
záleží jen na Vaší odezvě, zda-li chcete...

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka
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Vážení a milí obyvatelé Domova,

v minulém roce 2015 proběhl v našem domově anonymní výzkum Vaší spokojenosti se službami a péčí. 
Výzkum probíhal ve dvou fázích – první polovina roku (1. 1. – 31. 7.) a druhá polovina roku (1. 8. – 31. 12.). 
V každé polovině byli dotazováni klienti domova, přičemž dotazování bylo rozděleno na obyvatele domu, 
kteří jsou zde již více jak jeden rok, a na nově příchozí, kteří jsou v domově v rozmezí 1–6 měsíců. Výzkum 
probíhal formou dotazníků a rádi bychom se s Vámi podělili o jejich vyhodnocení. Rozhodli jsme se udělat 
zhodnocení obou fází dohromady (první a druhé poloviny roku) a dát Vám tím možnost porovnání, jak se 
situace během půl roku může změnit. Na první dvoustraně se můžete podívat na hodnocení klientů, kteří 
jsou v domově více jak jeden rok. Dále pak naleznete hodnocení klientů, kteří jsou v domově pouze od  
1 do 6 měsíců.

Před tím než se vrhneme do hodnocení Vaší spokojenosti se službami a péčí, rádi bychom ještě pár slov  
k Chodováčku, ke kterému jste se v dotaznících také mohli vyjádřit. Časopis Chodováček prošel úpravami  
a my jsme se Vás zeptali, jak se Vám nyní líbí. Většina klientů, kteří časopis odebírají, jsou s jeho novým 
vzhledem spokojeni – líbí se redukce, která proběhla; lepší obálky a změna druhu papíru. Někteří z Vás 
nám děkují za možnost přispívat do Chodováčku. Jiným se líbil starší vzhled z důvodu obsáhlosti. Dále 
jste uváděli některé postřehy, za které jsme rádi, a určitě pro nás budou důležité k projednání. Jednalo se 
o křesťanské okénko, které by se mohlo střídat s protestanskými příspěvky, nebo více odborných článků. 

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli, a po několika měsících se jistě k dalšímu 
vyhodnocení poskytovaných služeb budete mít možnost vy i Vaši blízcí opět anonymně vyjádřit!        
                                        

Vedení domova
Hodnocení vypracovaly: Bc. Lucie Nedobitá, Dis. a Bc. Markéta Rývorová

KULTURA SRPEN/ZÁŘÍ

24. srpna  14:00, kinosál
Klienti klientům – vystoupení pěveckého sboru našeho Domova

25. srpna 14:00, kinosál
Hudební vystoupení švédského sboru Katarina Girls‘ Choir

31. srpna 14:00, kinosál
Křeslo pro hosta s Mikulášem Kroupou – český novinář, spolupracovník Českého rozhlasu, ředitel 
občanského sdružení Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa

1. září 9:00, místnost 25
Setkání výboru obyvatel

2. září 9:00, jídelna
Setkání stravovací komise

11. září  10:00, areál DS Chodov
Zahradní slavnost II.

13. září 9:00
Výlet do Lán

14. září 14:00, Chodovská Tvrz
Dny Prahy 11 na Chodovské Tvrzi
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Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov za I. pololetí roku 2015

Dotazníky obdrželo 210 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 91 vyplněných dotazníků. 

Celkem jste odpovídali na 36 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Zjistili jsme, že 50 % z Vás se o našem zařízení dozvědělo od přátel, známých či od rodiny, 13 % se o nás dozvě-
dělo od svého lékaře, 14 % od pracovníků na úřadě, 7 % z internetu, 1 % z informačního letáku a 1 % z místního 
tisku.
2. 64 % z Vás si myslí, že informace, které jste obdrželi při prvním kontaktu s námi, byly srozumitelné a úplné.
3. V Domově žije 9 % z Vás méně než 1 rok, 23 % z Vás déle než rok, 30 % déle než 3 roky, 10 % déle než 5 let  
a 22 % déle než 10 let.
4. Kvalitu poskytované služby hodnotí 36 % jako výbornou a u 82 % poskytovaná péče splňuje Vaše očekávání.
5. Se zázemím a materiálním vybavením Domova je na výbornou spokojeno 47 % z Vás.
6. Podle 59 % jsou pracovníci recepce vždy milí a vstřícní, 47 % se domnívá, že pracovníci přímé péče působí pro-
fesionálním dojmem, a 52 % si myslí, že personál DS se vždy snaží vyhovět všem Vašim požadavkům.
7. 51 % je spokojeno s vlastním pokojem.
8. 58 % z Vás si myslí, že strava je vždy čerstvá a kvalitní, 48 % souhlasí s tím, že strava je chutná a výživná, 44 % po-
važuje stravu za pestrou, rozmanitost výběru ve stravě je podle 53 % a 40 % z Vás se stravou nadmíru spokojeno.
9. 78 % je informováno o tom, že je v DS praktická lékařka a že sem docházejí také odborní lékaři.
10. 46 % je na výbornou spokojeno s ošetřovatelskou péčí.
11. Výše ceny za ubytování a stravu je pro 71 % přiměřená.
12. S úklidem na pokoji je na výbornou spokojeno 50 %.
13. Kvalitu vyprání a vyžehlení prádla považuje 58 % jako výbornou.
14. Obecné jednání zaměstnanců s klienty a jejich přístup a vstřícnost považuje 79 % jako vyhovující.
15. 86 % z Vás vnímá přístup a vstřícnost pracovníků Domova přímo k Vaší osobě jako vyhovující.
16. Pro 63 % je setkání s vedením organizace 1x ročně dostačující.
17. 84 % z Vás je informováno o tom, že v DS pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se jejich jednání 
může zúčastnit.
18. Zápisy z jednání Výboru obyvatel a Stravovací komise dostává 91 %. 
19. Aktuální informace na nástěnkách, webových stránkách nebo v časopisu Chodováček sleduje 58 % z Vás.
20. 43 % hodnotí společenské a zájmové aktivity jako přínosné a dostačující.
21. O možnosti využívat fakultativní služby je informováno 69 %.
22. 81 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat a o podání stížnosti (i anonymně) do 
označených schránek v Domově ví 81 %. 33 % uvádí, že již v DS stížnost podali a byla následně řešena.
23. 69 % z Vás ví, že má svého klíčového pracovníka, jeho významu si je vědomo 51 % a 33 % hodnotí práci svého 
klíčového pracovníka jako výbornou.
24. Strach z něčeho v Domově nikdy nepocítilo 74 %.
25. 55 % z Vás má zájem o pokračování časopisu Chodováček.
26. Pravidelně využívá zahradu a atrium DS 28 %.
27. 80 % se cítí v DS důstojně.
28. Na otázku, co bychom mohli udělat pro zlepšení poskytovaných služeb, jste nejčastěji odpovídali:
• zlepšit lékařskou péči a častější přítomnost lékaře (i odborných); zlepšit úklid v DS; lepší komunikace s klienty; 
více aktivit i pro ležící pacienty; zkvalitnit stravu; zabezpečit správné fungování přívodu teplé vody (B1) a tišší 
rozhlas.
29. Dále jsme Vám dali prostor pro další postřehy a zkušenosti, nejvíce z nich se týkalo:
• malého množství personálu, časté střídání pracovníků a jejich jednání ke klientům; zlepšení úklidu a hygieny v 
DS; jiné možnosti stravování; větší volnosti při volbě aktivit; potřeba naprostého klidu
• spokojenost s vedoucí úseku a zdravotními sestrami; mnoho díků DS a obyvatelům.
30. 78 % z Vás by naši službu doporučilo svým přátelům nebo rodině.
31. Na tento dotazník odpovídalo 18 % mužů a 71 % žen, 11 % na otázku neodpovědělo. 
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Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov za II. pololetí roku 2015

Dotazníky obdrželo 225 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 121 vyplněných dotazníků. 

Celkem jste odpovídali na 36 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Zjistili jsme, že 42 % z Vás se o našem zařízení dozvědělo od přátel, známých či od rodiny, 17 % se o nás dozvě-
dělo od svého lékaře, 16 % od pracovníků na úřadě, 6 % z internetu a 5 % z informačního letáku. 
2. 71 % z Vás si myslí, že informace, které jste obdrželi při prvním kontaktu s námi, byly srozumitelné a úplné.
3. V Domově žije 11 % z Vás méně než 1 rok, 30 % z Vás déle než rok, 26 % déle než 3 roky, 18 % déle než 5 let  
a 13% déle než 10 let.
4. Kvalitu poskytované služby hodnotí 30 % jako výbornou a u 84 % poskytovaná péče splňuje Vaše očekávání.
5. Se zázemím a materiálním vybavením Domova je na výbornou spokojeno 50 % z Vás.
6. Podle 61 % jsou pracovníci recepce vždy milí a vstřícní, 50 % se domnívá, že pracovníci přímé péče působí pro-
fesionálním dojmem, a 55 % si myslí, že personál DS se vždy snaží vyhovět všem Vašim požadavkům.
7. 58 % je spokojeno s vlastním pokojem.
8. 54 % z Vás si myslí, že strava je vždy čerstvá a kvalitní, 53 % souhlasí s tím, že strava je chutná a výživná, 54 % 
považuje stravu za pestrou, rozmanitost výběru ve stravě je podle 51 % a 45 % z Vás je se stravou nadmíru spo-
kojeno.
9. 82 % je informováno o tom, že je v DS praktická lékařka a že sem docházejí také odborní lékaři.
10. 49 % je na výbornou spokojeno s ošetřovatelskou péčí.
11. Výše ceny za ubytování a stravu je pro 74 % přiměřená.
12. S úklidem na pokoji je na výbornou spokojeno 52 %.
13. Kvalitu vyprání a vyžehlení prádla považuje 64 % jako výbornou.
14. Obecné jednání zaměstnanců s klienty a jejich přístup a vstřícnost považuje 87 % jako vyhovující.
15. 89 % z Vás vnímá přístup a vstřícnost pracovníků Domova přímo k Vaší osobě jako vyhovující.
16. Pro 74 % je setkání s vedením organizace 1x ročně dostačující.
17. 88 % z Vás je informováno o tom, že v DS pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se jejich jednání 
může zúčastnit.
18. Zápisy z jednání Výboru obyvatel a Stravovací komise dostává 98 %. 
19. Aktuální informace na nástěnkách, webových stránkách nebo v časopisu Chodováček sleduje 61 % z Vás.
20. 59 % hodnotí společenské a zájmové aktivity jako přínosné a dostačující.
21. O možnosti využívat fakultativní služby je informováno 81 %.
22. 90 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat a o podání stížnosti (i anonymně) do 
označených schránek v Domově ví 84 %. 32 % uvádí, že již v DS stížnost podali a byla následně řešena.
23. 76 % z Vás ví, že má svého klíčového pracovníka, jeho významu si je vědomo 65 % a 35 % hodnotí práci svého 
klíčového pracovníka jako výbornou.
24. Strach z něčeho v Domově nikdy nepocítilo 80 %.
25. 60 % z Vás má zájem o pokračování časopisu Chodováček.
26. Pravidelně využívá zahradu a atrium DS 33 %.
27. 89 % se cítí v DS důstojně.
28. Na otázku, co bychom mohli udělat pro zlepšení poskytovaných služeb, jste nejčastěji odpovídali:
• více personálu a častější návštěvy u klientů; vstřícný přístup personálu; častější návštěvy lékařů i odborných; více 
aktivizace imobilních klientů; lépe udržovat zahradu; zlepšení stravy; zlepšit úklid v DS. 
29. Dále jsme Vám dali prostor pro další postřehy a zkušenosti, nejvíce z nich se týkalo:
• malého množství personálu; častější přítomnost lékaře; lepší strava; lepší komunikace s klienty; kvalitnější RHB; 
přísnější vstup do budovy a snížení poplatků
• poděkování za veškerou péči a komunikaci v DS; spokojenost klienty s atmosférou DS.
30. 82 % z Vás by naši službu doporučilo svým přátelům nebo rodině.
31. Na tento dotazník odpovídalo 18 % mužů a 77 % žen, a 5 % na otázku neodpovědělo. 
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Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov při pobytu do 6 měsíců
(od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015)

Dotazníky obdrželo 35 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 18 vyplněných dotazníků. 

Celkem jste odpovídali na 21 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Tento dotazník hodnotilo 83 % žen a 17 % mužů.
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 17 % z Vás je v Domově ubytováno od 1 do 3 měsíců a 61 % je zde od 3 do 6 měsíců.
3. 33 % dotazovaných bydlí v jednolůžkovém pokoji, 44 % bydlí ve dvoulůžkovém pokoji a 22 % dotazovaných 
bydlí na třílůžkovém pokoji.
4. Na pobyt v Domově si zvyklo 56 % dotazovaných.
5. 33 % z Vás odpovědělo, že při adaptaci v Domově jim nejvíce pomáhají pracovníci přímé péče, a 11 % odpově-
dělo, že nejvíce nápomocni jsou jim registrované zdravotní sestry.
6. 6 % z Vás si myslí, že se jeho zdravotní stav (i po psychické stránce) za dobu pobytu v Domově zlepšil.
7. Se stravou je spokojeno 78 % dotazovaných.
8. Při otázce oblíbenosti volnočasových aktivit na výbornou hodnotilo: 17 % trénování paměti a přednášky; 50 % 
kondiční cvičení; 6 % výtvarná dílna, sportovní aktivity, výlety, hudební kroužek, reminiscence, taneční vystoupe-
ní, procházky po okolí a muzikoterapie; 11 % keramická dílna, hudební vystoupení, oslava narozenin a navlékání 
korálků; 22 % kulturní vystoupení a promítání filmů
9. Svého klíčového pracovníka zná 33 % z Vás.
10. Jako velmi dobrou hodnotí práci svého klíčového pracovníka 33 %. 
11. Co je úkolem klíčového pracovníka, ví 28 %.
12. Četnost koupání a hygieny vyhovuje 83 %. Při provádění hygieny pociťuje 94 % z dotazovaných dostatek 
soukromí.
13. Na výbornou hodnotí práci pracovníků přímé péče a registrovaných zdravotních sester 44 % z Vás. Aktivizační 
pracovnice pracují na výbornou podle 56 % z Vás a 33 % hodnotí na výbornou práci sociálních pracovníků. 
14. Praní a žehlení prádla hodnotí 50 % jako výbornou.
15. Úklid na pokoji je výborný podle 78 % dotazovaných.
16. Očekávání života, péče a kvality v Domově se shodují s Vašimi představami před nástupem podle 61 % z Vás.
17. V Domově 78 % z Vás nikdy nezažilo pocit strachu.
18. Všichni jste se shodli (tedy 100 %) na tom, že jste nikdy nebyli svědkem toho, že by byl v Domově někdo po-
nižován nebo že by se k někomu personál choval hrubě. 
19. 17 % z Vás zná vedoucí sociálního úseku, 33 % zná vedoucí úseku, na kterém je ubytován, 6 % z Vás zná ve-
doucí provozně ekonomického úseku a 17 % zná vedoucí zdravotní péče.
20. Na výbornou je s poskytováním péče spokojeno 39 % z Vás. 
21. Na otázku k Vašim podnětům k poskytovaným službám, jste nejčastěji odpovídali:
• dostávat odpolední svačiny, možnost bazénu.

BÁSNICKÉ OKÉNKO

ŤAPY ŤAP A KLAPY KLAP
A ZAS
ŤAPY, KLAPY, ŤAP A ŤAP
ROZBĚH SE DEŠTÍK
NAD LOUKAMI
JE JEMNÝ, NĚŽNÝ
VYTVÁŘÍ KRAJKY NAD KRAJINOU

VŠAK, PROBŮH CO TO,
PŘIPLAVAL ČERNÝ MRAK
NAPÍCHNUL SE
NA JEDLI U LESA
A VYTVOŘIL VODOPÁD.

DEŠTÍK

Milena Holá
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Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov při pobytu do 6 měsíců 
(od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015)

Dotazníky obdrželo 33 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 21 vyplněných dotazníků. 

Celkem jste odpovídali na 21 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Tento dotazník hodnotilo 67 % žen a 29 % mužů, 4 % dotazovaných na otázku neodpovědělo.
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 29 % z Vás je v Domově ubytováno od 1 do 3 měsíců a 62 % je zde od 3 do 6 měsíců.
3. 14 % dotazovaných bydlí v jednolůžkovém pokoji, 57 % bydlí ve dvoulůžkovém pokoji a 29 % dotazovaných 
bydlí na třílůžkovém pokoji.
4. Na pobyt v Domově si zvyklo 71 % dotazovaných.
5. 67 % z Vás odpovědělo, že při adaptaci v Domově jim nejvíce pomáhají pracovníci přímé péče, 38 % pomáhají 
sociální pracovníci, 43 % aktivizační pracovnice a 57 % odpovědělo, že nejvíce nápomocni jsou jim registrované 
zdravotní sestry.
6. 62 % z Vás si myslí, že je jeho zdravotní stav (i po psychické stránce) za dobu pobytu v Domově stejný.
7. Se stravou je spokojeno 62 % dotazovaných.
8. Při otázce oblíbenosti volnočasových aktivit na výbornou hodnotilo: 24 % trénování paměti, promítání filmů 
a hudební vystoupení; 29 % kondiční cvičení; 5 % keramická dílna, navlékání korálků, taneční vystoupení, bib-
lioterapie a sportovní aktivity; 33 % kulturní vystoupení; 15 % přednášky a oslava narozenin. 5 % výtvarná dílna, 
hudební kroužek a výlety byly hodnoceny na velmi dobrou.
9. Svého klíčového pracovníka zná 57 % z Vás.
10. Jako výbornou hodnotí práci svého klíčového pracovníka 29 %. 
11. Co je úkolem klíčového pracovníka, ví 33 %.
12. Četnost koupání a hygieny vyhovuje 81 %. Při provádění hygieny pociťuje 71 % z dotazovaných dostatek 
soukromí.
13.  Na výbornou hodnotí práci pracovníků přímé péče 57 % z Vás, registrovaných zdravotních sester 71 %. Aktivi-
zační pracovnice pracují na výbornou podle 57 % z Vás a 48 % hodnotí na výbornou práci sociálních pracovníků. 
14. Praní a žehlení prádla hodnotí 48 % jako výbornou.
15. Úklid na pokoji je výborný podle 52 % dotazovaných.
16. Očekávání života, péče a kvality v Domově se shodují s Vašimi představami před nástupem podle 67 % z Vás.
17. V Domově 86 % z Vás nikdy nezažilo pocit strachu.
18. 91 % z Vás se shodlo, že nikdy nebyli svědkem toho, že by byl v Domově někdo ponižován nebo že by se k 
někomu personál choval hrubě. 
19. 24 % z Vás zná vedoucí sociálního úseku, 48 % zná vedoucí úseku, na kterém je ubytován, 10 % z Vás zná ve-
doucí provozně ekonomického úseku a 24 % zná vedoucí zdravotní péče.
20. Na výbornou je s poskytováním péče spokojeno 43 % z Vás. 
21. Na otázku k Vašim podnětům k poskytovaným službám, jste nejčastěji odpovídali:
• zbytečně velké porce jídla a často je studené; častější výměna inkontinenčních pomůcek
• spokojenost s chozením na procházky a aktivity.

KOTĚ
MĚKKÝMI TLAPKAMI SE ROZBĚHLO KOTĚ PO NEBI
BA NE, TO NENÍ KOTĚ, ALE MRÁČEK HRAVÝ,
CO RÁD SI HRAJE A STAVÍ HRADY,
JINDY ZAS HORY, NEBO KVĚT,
ZÁLEŽÍ NA TOM, CO CHCEME VIDĚT.

TEĎ ZROVNA JE TO PTÁK,
ALE NE, TO HRAVÝ OBLAK
MÍŘÍ DO DALEKA, KDE MATKA S DÍTĚTEM V NÁRUČI
NA NĚJ ČEKÁ A MÁVÁ MU NA POZDRAV.

POZDRAVUJ, MRÁČKU, TY KRAJE DÁLNÉ
PŘIJĎ NÁM POVÍDAT, COS VIDĚL V DÁLI, 
KDE TŘEBA ČERNÉ DĚTI SE S TEBOU JAKO 
MY CHTĚJÍ POVÍDAT.

Milena Holá



VAŠE PŘÍSPĚVKY

10

Poznámky z Londýna – Noční život I.

Problémem každého velkého města je, že jeho krásy jsou nepoznatelné. Vždy, když vyrazíte do centra toho 
velkého běsnícího stvoření, poznáte jen určitou hodinu, jen určité persóny a typy lidí a jen určitý malý výsek 
toho bláznivého neonového pomíjivna. Noční život je zde prakticky nezachytitelný, neustále se měnící. Jediné, 
co můžete spatřit, jsou jeho stíny, nepolapitelné záblesky.

To není jako v Lhotce v Čechách, v malé vesničce ve Skotsku či v švédském Laholmu, kde máte třikrát do roka 
tu samou stejně bujarou sešlost, která se rok co rok opakuje a mění jen po malých nenápadných krůčcích. A 
když se vrátíte po pár letech, můžete si být povětšinou stále jistí, že tady vám nalejí pivo, tady se dobře najíte, 
tady mají kulturu a támhle se o třetích sobotách v měsíci tančí. Možná trochu jinak, možná na něco jiného, ale 
vybudované základní kameny toho všeho tak nějak jistě a líně stojí stále stejně.

Mou malou obavou, když píši tyto řádky, je, že vlastně reprodukuji vyprávění veskrze fádní. Neb popis veselení, 
oslav a bujarých zážitků je často pro čtenáře popisem nudným, neboť chybí mu jak zvuku, tak světel, tak oné 
nálady, která pravidělně vyprchá rychleji než vystřelený šampus. Zdá se, že právě chumelce a srocení nanejvýš 
bujaré stávají se právě svou bujarostí nanejvýš fádní. Jejich skvělost nudí. Posluchač vyprávění má chuť mluvku 
umlčet a optat se na počasí či na jeho snídani, oběd a večeři, aby nemusel poslouchat ten příval obžerné skvě-
losti. Proto čtenáři ve vší upřímnosti radím, aby se nezdráhal mě, případně po tomto odstavci, dále nečíst a ve 
vší spokojenosti šel se projít, pojíst či pozorovat ptactvo. 

Před pár dny se kolegové v práci rozhodli, když mě viděli, že opráší trochu mládí a studentská to léta a vezmou 
mě na ilegální londýnskou rave party, kdesi na vzduchu v lese. Kamarád glosoval, že to zní jako „krev v lese“. Inu, 
když už objevovat, tak z gruntu a směle. 

Je důležité zmínit, že status studenta v Londýně nese s sebou zvláštní auru, která vám zajistí, že jakmile se  
ve vašem okolí objeví někdo pracující, objednává vám hned pintu piva, ať chcete nebo nechcete, byť se bráníte  
a chcete platit sebevíc. Student je zde apriorně považován za cosi chudého a blahoskloně váženého, co musí 
být podporováno ku lepším zítřkům. V rámci svého studentského povolání pak musíte vypadat, že rozumíte 
tomu, co studujete, rozdávat novosti z oboru, kterým rozumíte jen vy, a pít poctivě pintu za pintou.

Proto jsem se rozhodl, že kolegy potěším pravým studentským pitím. Do plastových lahví jsem nalil gin kou-
pený ve slevě, tonic, napasíroval do nich okurku a s radostí malého kutila dostával veliké kostky ledu skrz malý 
kulatý uzávěr, aby chlad přežil dusnou upocenou podzemku. Pak vše zabalit do mikiny a vyrazit.

Dvě rozjařilé dívky v doubledeckeru, oblečené do pableskujících šatů a pijící gin z igelitky, mě přesvědčivě 
ujistily o tom, že je sobota. Den před konáním akce organizátoři oznámili přibližnou polohu, Tottenham, a tak 
jsem se vydal horoucí podzemkou, skrz Temži, lidi sem, lidi tam, lidi ven. Autobusové nádraží, fast foody, v KFC 
mi dali k menu kyblík fazolí, aniž bych si je přál – vítejte v Británii – kolegové, gin a poučka, že zelenina pojme 
nejvíc alkoholu, tajná zpráva hodinu před začátkem – Tottenham marsh, jde se, marš. Přes beton veškerého 
Tottenhamu, železnice, busy, industrie, voda a hvozd, stromy, asfalt, pokuřujícící směrovky v mikinách sedící v 
trávě, stíny postav, krs křoví a dírou v plotě, stolek a patnáct liber. Louka a ticho obkolopené skladišti.

Půlnoc. Sedíme na dece, popíjíme, čekáme. Začne se za chvíli, až přijde dostatek lidí, znamená to jistotu, že akci 
nezruší. Bavíme se s organizátorem akce – pár lidí má cenu rozhánět, plnou louku, mezi skladišti, kde nikdo 
nikoho neruší, to jim za to nestojí. Navíc už nás znají, říká, když policie přijede a vidí nás – jó, to jste vy – máme 
dobrou pověst, dobrou organizaci. Do ilegálních akcí se pustil zhruba před rokem. Ty v klubech a nahlášené 
jsou fajn, ale chtěl to posunout, vytvořit něco neotřelého – dostat víc jak pět set lidí na louku mezi skladišti. Zní 
to fádně, ale jeho úsměv a dobrá nálada dává vědět, že moc dobře ví, co dělá.

pokračování příště...
Daniel Wagner
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SPRNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Křesťanské okénko

Drazí přátelé,

Bůh povolává všechny lidi: zdravé i nemocné, lidi  
s vynikajícími předpoklady i ty, kteří tolik schop-
ností nemají; bohaté i ty, kdo trpí nedostatkem; lidi 
mladé, staré i středního věku. Každý muž a každá 
žena musí umět najít vlastní cestu, na kterou je Bůh 
povolává. Všechny nás volá: Přijď a následuj mě! Na 
Kristovu výzvu nelze odpovídat průměrností, on 
nechce jen „napůl odevzdané“ učedníky kladou-
cí si nějaké podmínky. Ježíš chce tvé opravdové 
ano. Proto je tak důležitá komunikace, opravdo-
vá modlitba. Co musím dělat? Jaké požadavky na 
mě kladeš, Bože, dnes, v dané situaci, teď třeba i  
v nemocnici, na lůžku? Jakou cestou se podle tebe 
mám dát?
Dnešek může být vhodnou příležitostí k tomu, aby-
chom se zamysleli nad tím, co je hybnou silou na-
šeho jednání, kam jsme vložili své srdce. Jestli naše 
srdce není zatvrzelé, nerozhodné, plné pasivity. 
Ježíš chce, abychom byli šťastní, dokonce i zde na 
zemi, a proto všem, kdo ho  následují již v tomto 
životě, dává radost, potěšení, klid a mír v duši. „Za-
chraňuješ lidi i dobytek, Hospodine“ – zpívá žalmis-
ta – „jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože!“ 
(Žl 36). Jestliže Bůh dává všem, dobrým i zlým, li-
dem i zvířatům, tak vzácný dar, co by neudělil dar 
těm, kdo jsou mu věrni?
Stojí za to jít za Ježíšem, být mu věrný v každém 
okamžiku svého života. Samozřejmě, že přijdou 
posměšky, možná, že i nějaké trápení, nenávist, 
zloba od druhých lidí. Ale Ježíš nám klade na srd-
ce: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co 
den ber na sebe svůj kříž a následuj mě“ (Lk 9,23).  
„Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem pře-
mohl svět“ (Jan 16,33).

Váš jáhen Pavel Urban 

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Boží milosrdenství = zázraky
Evangelista Jan přibližuje milosrdenství u prvního  
z Ježíšových zázraků, které nazýval „znameními“, 
neboť nevznikla proto, aby vzbudila podiv, nýbrž 
zjevila Boží lásku. První znamení uskutečnil Ježíš dle 
podání evangelisty Jana v galilejské Káni. Je to jaká-
si vstupní brána, na níž jsou vytesána slova a výrazy, 
které vyjeví plnost Kristova tajemství a otevírají

srdce učedníků, které Ježíš povolal, aby ho následo-
vali, a jsou jako jedna rodina pozvání na svatbu.

Zahájením jeho veřejné činnosti na svatbě v Káni 
vystupuje Ježíš jako ženich Božího lidu, zvěstovaný 
proroky a zjevuje nám hloubku vztahu, která nás  
k němu pojí. Je to nová smlouva lásky, jež je zákla-
dem naší víry - to je skutek milosrdenství, kterým 
nás Ježíš se sebou spojil.
Křesťanský život je odpovědí na tuto lásku, je jako 
příběh dvou zamilovaných; Bůh a člověk se setká-
vají, hledají, nacházejí a milují; právě jako miláček 
a milá z písně písní „Starý zákon - Bible“. Všechno 
ostatní je důsledkem tohoto vztahu. Církev je Ježí-
šova rodina, kterou zahrnuje svou láskou; tuto lásku 
církev opatruje a chce rozdávat všem.
Na svatbě v Káni, kde na svatební hostině nastal 
nedostatek vína, proměňuje Ježíš vodu, určenou k 
očišťování, na víno, které je ke slavnosti nezbytné, 
uskutečňuje výmluvné znamení: proměňuje Moj-
žíšův zákon na Evangelium přinášející život. Zákon 
byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze 
Ježíše Krista.
Trojjediný Bůh vykonává své milosrdenství a svoji 
spásu v osobě Ježíše Krista, nejvyššího kněze, který 
založil katolickou církev a stále povolává nové kně-
ze a služebníky. Vždyť bez svatých kněží by náš život 
brzy ochabl a cesta ke spáse by se stala prakticky 
nemožnou.

Pak   jim   pověděl   toto   podobenství:
„Jednomu bohatému člověku se na polích hojně   
urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: „Co budu dělat, 
když nemám kam složit svou úrodu?“ Pak si řekl: „To-
hle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam 
shromáždím všechno své obilí i ostatní záso-
by a řeknu si: „Teď máš velké zásoby
na mnoho let; klidně si žij, jez, pij,
buď veselé mysli.“ Ale Bůh mu řekl:
„Blázne! Ještě této noci si vyžádají
tvou duši, a čí bude to, co jsi na-
shromáždil? Tak je to s tím, kdo si
hromadí   poklady   a není   bohatý
před Bohem.“
(L 12,16-21)

Také to je pomíjivost

31/ 16 Český zápas - týdeník  Církve československé husitské
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REVITALIZOVANÉ ATRIOVÉ  ZAHRADY
A PÉTANQUE HŘIŠTĚ

Za slunného počasí dne 17. 8. paní ředitelka oficiálně předala k užívání klientům petangové hřiště a sdělila 
bližší informace k revitalizované atriové zahradě, kterou společně s klienty pokřtila okvětními plátky růží. 
Za doprovodu autorských písní pana Martina Krulicha si všichni připili šampaňským na krásu květin.

Na fotografie z revitalizované zahrady se můžete těšit v příštím čísle Chodováčku.
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KŘESLO PRO HOSTA S LENKOU MATĚJNOU
Ve středu 3. srpna do Křesla pro hosta usedla pracovnice našeho Domova Lenka Matějná. Vzhledem k 
tomu, že se úspěšně věnuje simultánní zvukové střelbě, bylo téma jasně dané. Během hodiny a půl pronikli 
posluchači do tajů této zajímavé a pro většinu neznámé sportovní disciplíny.  Posluchači si mohli potěžkat 
kovovou zbraň a zjistit, jak náročný a těžký je trénink, který probíhá jednou týdně. Sportovci musí posilovat 
ruce i si tříbit sluch, aby slyšeli ty nejvyšší tóny, které značí, že bude zasáhnut střed terče.

Setkání s předsedkyní pražského oddílu a dvojnásobnou držitelkou bronzové medaile za mistrovství re-
publiky bylo zajímavé a velice zábavné.



FOTOGALERIE

14

SPORTOVNÍ HRY PRO KLIENTY A ZAMĚSTNANCE
Náš Domov chtěl podpořit účastníky Olympijských her v Riu, a tak se rozhodl, že nejlepší 
podpora bude, když ukážeme, že i my na to stále máme! 10. srpna se tak u nás konaly spor-
tovní hry pro klienty i zaměstnance. Soutěžilo se v pěti disciplínách – hod na panáka, hod 
na kužel, hod na plechovky, kuželky a hledání pokladu. Sportovců se sešla velká spousta, a 
proto stanoviště byla vždy obsazena.

Vítězi v kategorii „Klient“:
1. místo - Stanislav Šrytr
2. místo - Stanislav Martínek
3. místo - Věnceslava Fialková

Vítězi v kategorii „Zaměstnanec“:
1. místo - Zuzana Kamarýtová
2. místo - Mgr. Anna Tomčáková
3. místo - Petr Široký
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INSCENACE M.B. ANO CHCI I KDYŽ NE
U příležitosti Bloomsday – vzpomínkového dne na hrdiny románu Odysseus spisovatele Jamese Joyce, který se ce-
losvětově připomíná dne 16. 6., – se v Domově seniorů Chodov konala dvě představení nejnovější inscenace Hany 
Strejčkové M.B. Ano chci i když ne. Jedná se o taneční sólo, volně inspirované 18. kapitolou slavného románu, v in-
terpretaci Reny Milgrom, za hudebního doprovodu Hearna Gadboise a s obrazy v pozadí od Sabine Wewer. Taneční 
jednovětný monolog se odehrává uprostřed noci, kdy žena, zároveň manželka, matka a profesí opěrní pěvkyně, 
nemůže znovu usnout. A jako každá žena vše řeší, vzpomíná na muže svého života, chce být milována a obdivována, 
chce provokovat, bojovat, ale také se schoulit a snít.

Noční rozpohybovaná zpověď inspirovaná románovou předlohou vyznívá jako cesta k ženské dualitě, jednou ano a 
hned ne. A zároveň se dotýká i bolestí, jakou je ztráta dítěte, odchod blízké osoby, stárnutí. Rena Milgrom, zkušená a 
zralá tanečnice, umí tancem bez nadsázky uhranout. Tu zažehne vášnivý oheň, který vrcholí žárem v cikánském tan-
ci. Jinde zas vede diváky do alba vzpomínek skrze na první pohled monotónní hru chodidel a repetitivně seskláda-
nými gesty. Jedním ze silných okamžiků představení je tanec s muži, kteří pak zůstávají stát sami, opuštěni, zatímco 
se již roztáčí nové kolo vzpomínek. Nedílnou součástí představení je živá nápaditá hudba amerického perkusionisty 
Herna Gadboise.  Scénografii doplňuje rozměrná přikrývka tmavomodré barvy a pánské kravaty vyskládané jako lať-
ky plotu. Inscenace M.B. Ano chci i když ne je pokračováním dramaturgické řady tanečně-pohybových a výtvarných 
adaptací literatury za spolupráce se staršími tanečníky režisérky Hany Strejčkové z uměleckého seskupení FysioART. 
V roce 2014 vznikla inscenace Amortale, inspirovaná básnickým dílem Miloše Horanského.  Na obě reprízy v DS Cho-
dov zavítali nejen jeho obyvatelé, ale i senioři z blízkého a vzdálenějšího okolí.

Hana Strejčková/ FysioART
Koncept, režie, tvorba: Hana Strejčková
Tanec, tvorba: Rena Milgrom
Hudba a zvuk: Hearn Gadbois (USA)
Hlas, zpěv: Miriam Needham (Ir), Isabella Shaw (USA)
Scénografická spolupráce: Michaela Režová
Světlo: L´non
Za podpory: Hl. město Praha, Ministerstvo kultury
Premiéra 15. 6. 2016 ve 22:15 / DanceLab (U Zvonařky 9, Praha 2)
1. a 2. repríza: 16. 6. 2016 ve 14:00 + 17:00 / Senior domov Chodov (Donovalská 2222, Praha 4)
Autorka fotografií: Pavlína Šimáčková



17

FOTOGALERIE

OSLAVA NAROZENIN



18

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 3. 8. 2016

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan Hnízdil, Anna Rousková, Marie Krs-
ková
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková
Omluveni: Vladimír Koza, Marta Adámková, Milena Holá
 
Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel a vyzvala k přednesení připomínek.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Pulpitová informovala, že někteří klienti nemají dostatek ložního prádla na výměnu; dále je vo-
zík, se kterým se rozváží jídlo na jídelně, příliš hlučný;
• pan Merhaut měl dotaz, zda funguje vzduchotechnika – konkrétně větráky na WC na pokojích klien-
tů budovy B; 
• pan Rozkošný nejdříve poděkoval paní Jaroslavě Kročilové a Ireně Szlauerové za pomoc, kterou mu 
poskytly při návratu jeho manželky z nemocnice, velice si toho váží, dále také PhDr. Jiřímu Štilcovi za 
zakoupení léků v lékárně; dále požádal o podrobný rozpis 75,– placených na režii; poslední připomín-
ku měl ke stravě, k večeři podávané Asijské těstoviny nebyly chutné;     
• paní Krsková vyslovila pochvalu nové koordinátorce na oddělení A1 Ireně Šulákové, všichni klienti 
jsou s její prací velice spokojeni;
• dále byl přednesen paní ředitelkou písemný dotaz od paní Jirušové, která upozorňovala na skuteč-
nost, že v jídelně si není možné kde opřít hole, a také na stav servírovacího vozíku ve velké jídelně.                                                                                          

Vyjádření paní ředitelky
V současné době končí životnost ložního prádla, které bylo ve velkém množství zakoupeno před asi 
pěti lety. Z tohoto důvodu jsem již pověřila paní Řezníčkovou, vedoucí prádelny, k objednání nového 
ložního povlečení. 
Vozík na rozvážení jídla na velké jídelně v přízemí bude zkontrolován pracovníky údržby. V případě, že 
nepůjde opravit, zakoupíme nový.
Problém s fungováním vzduchotechniky na WC na pokojích klientů budovy B prověřím. 
Pokud jde o výpočet výše režijních nákladů ze stravovací jednotky, jedná se o výpočet nákladů na 
spotřebovanou energii (elektřina, plyn) a vodu, úklid a odpady, čistící a chemické prostředky atd.     
K večeři podávané Asijské těstoviny budou projednány dne 4. 8. 2016 na stravovací komisi.
Na základě upozornění paní Jirušové jsme objednali držáky na hole ke stolům. Provedli jsme prozatím 
objednávku 4 kusů na zkoušku.

Dále paní ředitelka informovala, že již proběhlo VŘ na dodavatelskou firmu na zakoupení žaluzií na  
budovu A, smlouva bude podepsána po 15. 8. 2016 a ihned se začne s instalací.
Připravuje se VŘ na koupelny na úseku A a B, finanční prostředky už jsou přiděleny, práce budou zahá-
jeny v průběhu podzimu, poté bude na úseku A vymalováno, nájezdové prahy na balkony přijde příští 
týden firma zaměřit.

Od příštího týdne začne rekonstrukce WC pro veřejnost v přízemí budovy A vedle ordinace praktické-
ho lékaře.

Dále se připravuje položení nové zámkové dlažby před hlavním vchodem do DS, tato akce by se měla 
uskutečnit do konce letošního roku, než začnou mrazy.



Rozloučili jsme se v měsíci červenci:
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Akad. Malířka Jiřina Doubnerová
Marta Ditrichová
Zdeňka Zikánová
Jiřina Škvárová

Marta Metznerová
Draginja Čížková

Miloslava Hůlková
Dagmar Kulhánková 

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.
Henry Bennett

PODĚKOVÁNÍ

Klientka v rámci Dotazníku spokojenosti klientů děkuje rehabilitační pracovnici Idě Lou-
dové za její výbornou práci.

V atriu Domova v současné době probíhají revitalizační zahradnické práce, prořez dřevin, zasazení 
nových květin a položení mulčovací kůry pod stromy, bude obnovena skalka, která je nyní zarostlá. 
Po konzultaci se zahradní architektkou jsou plánovány úpravy na zadní velké zahradě - budou od-
straněny staré nemocné stromy a zasazeny nové, kterou budou vhodné do tohoto prostředí. Úpravy 
budou probíhat postupně a celková doba obměny zahrady by měla trvat cca 5 let.

Závěrem paní ředitelka apelovala na všechny klienty, aby nekrmili v areálu DS žádné ptáky!!! Holuby 
přilétají i na krmení, které je v dobré víře sypáno i jiným druhům ptactva, a následně vznikají problé-
my s holuby, které všechny obyvatele Domova obtěžují, např. vstupují do pokojů v případě otevře-
ných balkonových dveří.
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