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Vážení obyvatelé Domova, zaměstnanci      
a všichni ostatní naši příznivci a podporo-
vatelé,

také máte pocit, že to vlastně bylo včera, 
kdy jsem právě na tomto místě psala o Vá-
nocích? A on mezitím uběhl rok... Buďte 
znovu pochváleny Vánoce, svátky opřede-
né kouzlem, štěstím a radostí, buď však po-
zdraveno i celé předvánoční období! 

Vzpomínáte, jak jsme plánovali, co nás           
v roce 2020 čeká? Měly to být velké osla-
vy 30. výročí otevření Domova pro seniory 
Chodov. Přáli jsme si, že to bude období se-
tkávání, společných oslav a veselí. Pokud by 
nám v té době někdo celé plány vymlouval, 
asi bychom se usmáli a řekli: „My to zvlád-
neme, čas si najdeme, moc si to přejeme, 
nás to totiž naplňuje.“ 

V tomto případě ale ani nadšení, ani chuť 
do této práce a ani podpora okolí a Vás 
blízkých nepomohla. Celou situaci, která 
však nezasáhla jen nás, ale celý svět, jsme 
přijali a snažili se s novými okolnostmi, 
které před nás byly kladeny, vyrovnat, jak 
nejlépe jsme dokázali. Především v jarních 
měsících jsme, jako organizace, byli posta-
veni ne zrovna do záviděníhodné situace, 
ale všechno jsme zvládli. Dovolte mi tedy 
poděkovat Vám, obyvatelům Domova, Va-
šim blízkým a také všem ostatním za slova 
podpory, za pomoc lidskou ale i materiální. 
Bylo a je posilující, pokud můžeme vnímat, 
že na to nejsme sami.

O co tedy požádat v tomto čase, čase zázra-
ků a kouzla Vánoc? 

Pojďme si přát něco společného pro nás 
všechny. Něco, co by nás dokázalo potěšit. 
Myslím, že se shodneme, že to přání je je-
diné a nemá konkurenci. Více společných 
chvil s našimi nejbližšími, které budou na-
plněné štěstím a radostí. 

Pro křesťany je advent časem naděje, kte-
rá se vine od výroků izraelských proroků 
přes dobu Ježíšovu až do nedohledné bu-
doucnosti. Ti, kdo vnímají biblická poselství             
a duchovní dějiny lidstva, vidí také jejich na-
plňování. 

Vánoce jsou pro mnohé, ne-li pro všech-
ny, podnětem k vzpomínání. A vzpomínky 
mohou být ujištěním, že ač nebylo nikdy na 
světě zcela dobře, lze prožít i očekávat mno-
ho dobrého. Vzpomínání může podporovat 
naději. Naděje dává životu sílu. 

Poselstvím Vánoc je přinášet radost. 

Podle mne největší radost, jakou můžeme                   
o Vánocích zažít, je, když vidíme, že je někdo 
šťastný. Podělme se o své štěstí a obdarová-
vejme se.

Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocní jsou.
Opuštěným srdce, která pro ně budou bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocit, že 
je krásné žít. 

Nyní mi dovolte, abych poděkovala všem 
mým spolupracovníkům v Domově, že 
opět vydrželi ten obrovský pracovní zá-
přah a že tak náročný rok skvěle a s pro-
fesionálním přístupem bez větších potíží 
zvládli. 

Upřímně nám všem přeji krásné a radost-
né prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2021 vše dobré, hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a vzájemné tolerance. 

Mgr. Bc. Ilona Veselá
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY PROSINEC

14. 12.  Vlasta Stošková 
14. 12.  Marie Straková 
15. 12.  Jiřina Beránková 
18. 12.  Ing. Eva Kloučková 
18. 12.  Karla Kordová 
20. 12.  Jarmila Bílá Jarmila 
23. 12.  Anna Mourková 
26. 12.  Ludmila Bucifalová 
26. 12.  Marie Bucheltová 
27. 12.  MUDr. Jaromír Schütz 
31. 12.  Libuše Fleissigová
 

1. 12.  Věra Fliegerová
1. 12.  Pavla Součková
2. 12.  František Krám 
6. 12.  Stanislav Martínek 
7. 12.  Karel Rybenský
8. 12.  Eva Andělová
8. 12.  Eva Fridrichová
8. 12.  Eva Ranková
8. 12.  Františka Ungrová
10. 12. Nina Matějíčková 
10. 12. PhMr. Božena Sedláčková 
 

Jana Rysová Jana
Květoslava Opletalová

Ing. Emil Vydra

 

Rozloučili jsme se

Věra Kubínová
Květoslava Kejzlarová 
Květoslava Opletalová 

Marta Strejcovská
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AKTUALITY Z DOMOVA 

NÁVŠTĚVY

Nové vládní usnesení ze dne 30. 11. 2020 
rozšiřuje seznam výjimek, za kterých je mož-
nost povolení návštěvy v DS. Návštěvu lze 
po splnění výjimky uskutečnit za stanove-
ných podmínek, které Vám přiblíží sociální 
pracovnice jednotlivých domovů.

Stejně jako v předchozích letech budou 
možné návštěvy doma u rodin a blízkých 
na vánoční svátky. Podrobné informace                  
k postupu a za jakých pravidel Vám podají 
vedoucí nebo kmenové sociální pracovnice 
jednotlivých domovů.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 

Stejně jako v loňském roce i letos jsme se 
zapojili do projektu Českého rozhlasu Je-
žíškova vnoučata. Někteří z Vás tak dosta-
nou od dárců z celé České republiky dárky, 
které jste si přáli nebo potřebovali. 

Dalším podobným projektem je spolu-
práce se společností Productboard, která 
nám nabídla – podobně jako ve výše uve-
deném projektu – splnění vánočních přá-
ní některých z Vás.

O průběhu obou projektů Vás budeme in-
formovat v dalších vydáních Chodováčku.

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI

V polovině roku 2020 proběhlo v Domově 
anonymní dotazníkové šetření Vaší spoko-
jenosti se službami a péčí. Zároveň jsme 
požádali i Vaše blízké, aby se také vyjádřili 
k péči a službám, které Vám poskytujeme. 

V minulém vydání časopisu Chodová-
ček jste se dozvěděli první část výsledků              
a informací, v tomto čísle přinášíme část 
druhou.

SPOJENÍ S BLÍZKÝMI

Stále je tu pro Vás možnost zprostředko-
vání videohovoru s Vašimi blízkými po-
mocí aplikaci SKYPE nebo WhatsApp na 
tabletech. Neváhejte se obrátit na kmeno-
vé sociální pracovnice, pokud máte zájem 
spojit se s rodinou či přáteli.

Projekt probíhá tak, že obyvatelé domova B 
obdrželi křížovku na vyluštění, po vyplnění 
jsme křížovku zaslali k zařazení do soutěže. 
Sto luštitelů, kteří budou mít správně vyluš-
těnou tajenku, obdrží věcný dar.

SENIOŘI MEZI NÁMI

Domov B se zapojil do projektu Senioři 
mezi námi. 
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Vážení obyvatelé Domova, vážené kolegyně, 
vážení kolegové,

na počátku jara jsem přišla do Domova po-
máhat jako „rychlá spojka“ a pár měsíců poté 
jsem dostala příležitost uplatnit své životní 
zkušenosti a dovednosti na pozici aktivizační 
pracovnice. 

„Woow, to je nabídka, která se neodmítá, po-
kud jde o práci s lidmi pro jejich blaho a potě-
šení,“ řekla jsem si. A za všechno může Slávka 
Slivoňová – vedoucí úseku ART –, která mě 
pod závojem roušky s dvoumetrovým odstu-
pem odhalila a ulovila do svého týmu :-).

Jmenuji se Silvana Terzijská a narodila jsem se 
v  Bulharsku – Sofii. Moji blízcí, ale i spolužáci, 
přátelé a kolegové, mi říkají Sisi. Jsem přátel-
ská, pozitivně naladěná a usměvavá samari-
tánka. Vidět radost a lesk v očích druhých je 
pro mě hnacím motorem. Mám v sobě velkou 
dávku empatie a dokážu se snadno vcítit do 
potřeb ostatních. Umím si vytvářet přátelské 
a stabilní vztahy se svými kolegy a nadřízený-
mi.  Rychle se zvládám přizpůsobit novému 
prostředí a mám nadšení pro sebevzdělávání            
a rozvoj osobnosti.

Po dokončení střední školy ekonomické v Plz-
ni, odkud pocházím, jsem odjela na jazykový 
kurz na jižní pobřeží Anglie do Bornemouthu. 

Léta se zabývám produkcí hudebních a kul-
turních akcí na taneční elektronické scéně jak 
v ČR, tak i v zahraničí. Věnuji se také promoti-
on v podobě fotek a videí a v neposlední řadě 
spolupracuji s různými dekoračními týmy na 
tvorbě fluorescenčních plachet, stříhám lykry 
a pletu stringy k výzdobě tanečních podniků.

Miluji cestování, tanec, hudbu, fytoterapii 
(bylinkářstv), četbu, kulturní a společenské 
akce a především charitativní činnost. V sou-
vislosti s touto vášní mám zkušenosti jako

dobrovolník v RDC Totem v Plzni, kde jsem 
působila v Domově pro seniory Kopretina       
a posléze i v dětském diagnostickém ústavu. 

Po přestěhování do Prahy jsem se volnoča-
sově věnovala fundraisingu. Organizovala 
jsem pro děti s handicapem sbírky a be-
nefiční akce. Následný výtěžek putoval do 
neurorehabilitační kliniky Axon. Spoluprá-
ci jsem rozvíjela s nadací Sirius na projektu 
„Patron dětí“ a stala jsem se zakladatelkou 
projektu „Jáchyme, hoď se do stoje“. 

Během volné chvíle, když potřebuji „vy-
pnout“ a znovu restartovat mysl za dopro-
vodu vonných tyčinek a příjemné hudby, 
medituji a cvičím jógu pro uklidnění těla                        
i mysli. Zbožňuji východní nauky – buddhi-
smus a Indii, kterou jsem osobně navštívila 
a zároveň si mohla na vlastní kůži vyzkoušet 
týdenní pobyt v ášramu s mnichy. Nic, co by 
mě v životě víc změnilo, jsem nezažila. Byla 
to ohromná zkušenost, která mi pomohla 
přehodnotit můj současný pohled na život.

Bude mi potěšením uplatnit své dosavadní 
zkušenosti na pozici aktivizačního pracov-
níka a nemohu se dočkat vzájemné spolu-
práce s klienty a ostatními zaměstnanci Do-
mova, kteří si „každý do jednoho“ zaslouží 
můj velký obdiv za vykonanou práci během 
několika posledních pár měsíců. Ustáli jste 
to skvěle! 

S láskou a pokorou, Sisi
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DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI
Vážení a milí obyvatelé Domova,

dnes Vám nabízíme pokračování článku o výsledcích zjišťování spokojenosti klientů a jejich osob 
blízkých se sociálními službami, které poskytuje DS Chodov. Jak bylo slíbeno, shrneme výstupy           
z šetření spokojenosti blízkých osob klientů ohledně poskytovaných služeb. Také stručně shrneme 
obsah volných odpovědí klientů. 

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli! 

Dotazník spokojenosti s péčí o mého blízkého v Domově pro seniory Chodov

Šetření probíhalo v době od 24. 6. 2020 do 17. 7. 2020. Bylo rozdáno 245 anonymních dotazní-
ků pro osoby blízké – dodáním na pokoj klienta a e-mailem. Celkem se vrátilo ke zpracování 74 
vyplněných dotazníků. V loňském roce zpětnou vazbu poskytlo 90 osob blízkých a rok předtím 
32. Zpětnou vazbu v tomto roce nám dalo 67 % žen a 30 % mužů, 3 % neuvedlo své pohlaví.   
V převážné většině jsou to dcery a synové (73 %) obyvatel DS Chodov. 

I v tomto roce skoro všichni (99 % a 97 %) vyhodnotili prostředí DS Chodov jako vyhovují-
cí  a bezpečné. Zde vidíme shodu v názorech obyvatel a jejich rodin a přátel. Osoby blízké 
ohodnotily péči poskytovanou v Domově průměrnou známkou 1,7, což odpovídá i loňskému 
hodnocení. Přístup a chování personálu bylo zhodnoceno průměrnou známkou 1,7. Zde jste 
poznamenali, že přístup a chování se liší pracovník od pracovníka. Zaměříme se proto na sta-
bilní výkon celých týmů. 

Potěšující zprávou pro nás je, že více jak dvě třetiny Vašich blízkých zná Vašeho klíčového pra-
covníka (graf č. 1). Číslo se úplně shoduje s loňským. 

Graf č. 1



Z NAŠEHO DOMOVA

7

81 % osob blízkých sleduje informace o aktivitách v Domově. V následujícím grafu vidíte zdro-
je (graf č. 2), ze kterých dané informace získávají. 

Graf č. 2

V grafu č. 3 jsou znázorněny odpovědi na otevřenou otázku o tom, jakých aktivit se účastní 
klienti podle informací osob blízkých. 

Cvičení ducha v sobě zahrnuje veškeré aktivity, jako jsou trénování paměti, angličtina, reminis-
cence, koncerty, zpěv, keramika, rukodělné dílny, přednášky, divadlo, akademie třetího věku, 
čtení knih atd. – tedy celou nabídku úseku ART, kromě cvičení těla. 

Cvičení těla je o všech možných pohybových a rehabilitačních cvičeních. Společenské akce se 
týkají oslav, plesů atd. Kontakt se zvířátky jsou druhy terapií se psy a kočkami. Různě – respon-
denti neupřesnili konkrétní aktivity, kterých se účastní. Neúčastní se – obsahuje odpovědi, kdy 
se z různých důvodů klient aktivit neúčastní a uvedl v odpovědi. V tomto roce na danou otázku 
odpověděla pouze třetina respondentů. 

Průměrná známka za kulturní nabídku a aktivity je 1,7, ale nejčastější je jednička. 

Graf č. 3
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Na otázku, kterým směrem by se měl Domov ubírat při rozšíření svých služeb, odpověděla 
pouze třetina respondentů. Prostor pro volné odpovědi využila necelá polovina odpovídají-
cích. Celkově shrnuto, zazněly připomínky či podněty v oblasti péče, stravování, lékařské péče 
a rehabilitace.  

Konkrétní připomínky jsou předány vedoucím jednotlivých domovů a ty se jimi budou zabý-
vat na místě. Těší nás, že volný prostor byl použit i pro poděkování personálu. 

Další dva grafy (graf č. 4 a graf č. 5) ukazují, jaké jiné – nesociální – služby čerpají v Domově 
Vaši blízcí a jak jsou Vámi hodnoceny. Podle informací osob blízkých nejvíce využívali v tomto 
roce klienti služeb pedikérky a nejméně rehabilitace. Odpovídá to výsledkům minulého roku. 

Graf č. 5

Bohužel hodnocení pedikúry v tomto roce nedosáhlo na hodnocení minulého roku a ustou-
pilo nabídce bufetu a cukrárny a službám kadeřnice. Rehabilitace má stejné hodnocení jako 
vloni. 

Graf č. 4
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Zpracovala a sepsala Mgr. Elena Kubejová, CSc.
Metodik a projektový manažer

U této příležitosti bychom Vás opět chtěli upozornit na to, že není v silách DS Chodov posky-
tovat více než základní rehabilitaci. V případě, že chcete dopřát Vašim blízkým intenzivnější 
rehabilitační péči nebo masáže, můžeme pomoci pouze se zprostředkováním těchto služeb 
od jiných poskytovatelů. 

Ještě bychom se chtěli vrátit ke shrnutí volných odpovědí klientů, kde jsme se ptali na to, jak 
prožívali tu první, jarní karanténu. Nepřekvapilo nás, že většina obyvatel DS Chodov to nesla 
statečně, ale se smutkem. Potvrdilo se, že Vám chyběla společnost, kamarádky, domov i byt, 
Vaši příbuzní a také aktivity. Možná jsme si všichni jako nikdy předtím uvědomili, jak velký vý-
znam a místo má v životě klientů terapeutická aktivizace a volnočasové aktivity. 

Možná právě v souvislosti s karanténou a izolací zazněly hlasy o potřebě lepší informovanosti 
o dění v DS Chodov a na jednotlivých patrech. Řada klientů se podělila s námi se svým recep-
tem na karanténu: dívala jsem se na TV, četla jsem knihy, poslouchala jsem rozhlas, pracovala 
jsem na počítači… Důležité je najít pro sebe činnost, která by dávala smysl a bavila. 

Připravujeme tuto zprávu v době druhé karantény a určitě si dnes každý pokládá otázku: Kdy 
už to skončí? Jaký bude advent? Jaké budou Vánoce? Kdy budou povoleny návštěvy? Nikdo 
prozatím nemá odpovědi. Ale pojďme využít našich jarních zkušeností – karanténa a izolace 
nebudou trvat věčně. I toto dlouhé a nezáživné období se dá překonat díky péči obětavého 
personálu DS Chodov. 

Zvýšení nároku na personál neznamená, že přestaneme monitorovat kvalitu naší práce. Nako-
nec i Vaše hodnocení při porovnání s minulým rokem neukázalo, že byste byli nespokojení se 
službami v DS Chodov a že by tedy kvůli pandemii a karanténě docházelo ke zhoršení kvality 
péče. To je velice potěšující zpráva pro vedení DS Chodov.  

Na závěr nám dovolte znovu Vám všem poděkovat za součinnost při zjišťování a následném 
vyhodnocování kvality poskytovaných služeb v DS Chodov. Vaše podněty, připomínky či upo-
zornění nás vedou cestou ke zlepšování poskytovaných služeb a Vaše pochvaly nám dodávají 
síly a chuť pokračovat navzdory náročné pandemické situaci.  

Děkujeme za pozornost a těšíme se za rok u dotazníků znovu! 

Vedení Domova
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STŘÍPKY A PŘÍBĚHY Z DOMOVA

Velkou zálibou paní Evy je pozorování ptactva, které vidí ze svého okna. V rámci individuální-
ho aktivizačního setkání se společně se Sisi rozhodly vytvořit alternativní krmítko pro ptáčky            
z materiálů, které jsou běžně k dispozici ve všech domácnostech. Použily tak ruličku toaletního 
papíru, máslo a krmnou směs. 

V rámci komunikace Domova s rodinami a blízkými byly fotografie z aktivity umístěny na fa-
ce-bookový profil Domova. Vyvolaly velké ohlasy a řada lidí posílala paní Evě pomocí zpráv                
a komentářů podporu a pozdravy. Jedna zpráva však byla výjimečná. Paní Vladimíra Štěpaní-
ková nabízela paní Evě zaslání ručně vyrobeného krmítka ze dřeva. Krmítko na zakázku pro 
paní Evu vyrobil pan Jaroslav Janáš za sníženou cenu. Nabídka byla s radostí přijata! 

Za krátkou dobu krmítko do Domova dorazilo poštou za přispění paní Kataríny Olšanské (ta 
uhradila poštovné) a ihned bylo upevněno na balkon pokoje paní Evy. Udělalo jí opravdu vel-
kou radost, může teď z klidu a tepla svého pokoje pozorovat ptactvo, které má tolik ráda. Na 
oplátku paní Eva těm, kteří přispěli, připravila děkovný dopis a malý dárek v podobě vánoční 
ozdoby pro každého. Ty byly zhotoveny opět vlastnoručně a podomácku – z bramborového 
škrobu, vody a jedlé sody.

Tento krásný příběh je dokladem toho, že i v dnešní složité době se mezi námi najdou tací, 
kteří se zastaví a udělají si čas na potěšení druhých. Dárkyně paní Štěpaníková po zhlédnutí 
fotografií z předání krmítka paní Evě již jen dojatě doplnila: „Radost té dámy bylo to jediné,         
o co mi šlo.“ Děkujeme!

Milí čtenáři, 

v této rubrice budeme přinášet krátké příběhy či zážitky některých z Vás. Mohou se zde objevit in-
formace o tom, jak trávíte volný čas, co máte rádi, jaké máte koníčky, sny a přání, ale třeba také 
jak vzpomínáte na své zaměstnání, přátele, sousedy či rodinné příslušníky. Zkrátka takové střípky            
z Vašich vzpomínek a také zážitky ze současných životů.

KRMÍTKO
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SOUTĚŽ V POHÁDKOVÉ TVORBĚ
Pokračujeme ve spolupráci s projektem mezigeneračních vztahů a bezkontaktní tvorby s or-
ganizací Mezi námi o.p.s., kdy si online posíláme a vyměňujeme výrobky a výtvory s dalšími 
domovy a mateřskými školami. Tvorba je vždy na předem určené téma. Za měsíc říjen je téma-
tem „vodník Česílko“. 

Naše výtvory zapojíme také do soutěže o nejlepší „POHÁDKOVOU AKTIVITU MĚSÍCE“. Soutěž 
začíná měsícem říjnem 2020 a končí květnem 2021. Videopozdrav nebo vytvořenou pohádko-
vou aktivitu pošleme organizátorovi Mezi námi o.p.s. a ten každý měsíc vyhodnotí tři nejlepší, 
tematicky laděné aktivity. Ty posléze budou odměněny a poputují do celkového hodnoce-
ní tvorby za celé vyhlášené časové období. Celkové vyhlášení vítězů soutěže pak proběhne             
v červnu 2021 a na nejaktivnější účastníky čeká výlet do „pohádkového království“.  

Pro všechny aktivní děti a seniory v soutěži je plánován také sportovní mezigenerační „pohád-
kový den“.
 

KAMÍNKY
Již několikrát jsme Vás informovali o tom, že jsme zapojeni do projektu na Facebooku s názvem 
Kamínky. Vy malujete kamínky, zaměstnanci Domova je pak rozváží po celé České republice, 
kde je umístí na viditelné, turisticky exponované místo. Odtud pak lidé zapojeni v této skupině 
kamínky rozvážejí dále po svých toulkách po ČR. 

Nyní nám přišla krásná zpráva. Jeden z našich 
kamínků nalezla maminka s dětmi v Hradci Krá-
lové a rozhodli se, že ho přemístí k potoku v Pek-
le u Nového Města. Tuto informaci nám poslali 
včetně fotografie a prosby o vyřízení pozdravů   
a podpory Vám všem!
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 

cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 2020. Na domově A se na 
aktivitě potkáte s Terezou a na domově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do růz-
ných koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestování bude probíhat pomocí fotografií, videí    
a vyprávění. 

V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lucie rády, když se o ně podělíte s ostat-
ními obyvateli Domova. 

DNES SE SPOLEČNĚ S LUCIÍ PODÍVÁME DO ŠPANĚLSKA.

Stejně dnes jak před sto lety,
zní španělské kastaněty.
Stejně dnes jak před sto lety,
chutná víno Kastili-ie.

Stejně letos jako loni
ležím zjara pod jabloní.
Vzpomínám jak asi voní
pomeranče Hispáni-ie.

Španělskou zemi já mám rád,
o Španělsku si zpívám.
Mám rád vůni jeho zahrad,
ve snu ji cítívám.

Tentokrát zavítáme do prosluněného Španěl-
ska s obyvatelkou Domova B paní Ullrichovou, 
která s námi sdílí své poznatky z dovolené zde. 

Náš rozhovor začíná slovy „Španělskou zemi já 
mám rád“, přijdou Vám ta slova povědomá? Po-
cházejí z písně O ŠPANĚLSKU SI ZPÍVÁM v po-
dání českého zpěváka se španělskými kořeny 
Rudolfa Cortése, známého jako Rudolfa Krai-
singera.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Nikdy jsem v Madridu nebyl,
ba ani v Seville.
Rozpomenu se stěží, kde Barcelona leží,
vím však, že to tam krásný je.

Jména těch měst mi zní jak milostné básně.
Všechna ta jména mi zní cize a přece krásně.

Cadíz, Toledo, Granada, Malaga, Aranjuez.
Rozpomenu se stěží, kde Barcelona leží,
vím však, že to tam krásné je.

Rudolf Cortes – O Španělsku si zpívám

Zdroj: www.agama2000.com
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

První cesta paní Ullrichové začíná v 90. letech 20. století v období kuponové privatizace na po-
břeží Costa Brava, které se nachází v regionu Katalánska na severovýchodě Španělska a končí 
až na hranicích s Francií. Pobřeží je 220 km dlouhé. Jedná se o turisty nejvíce navštěvovanou 
oblast Španělska.

Paní Ullrichová využívala služby cestovních kanceláří a cestovala přes tzn. LAST MINUTE poby-
ty. Vybírala ty, které poskytovaly komplexní servis – zajištěná strava, ubytování v hotelu na 10 
až 12 dní, služby delegáta.

 Vzpomíná na velkou terasu s kouzelným výhledem na moře, kde pluly lodě. K moři to měla 
coby kamenem dohodila, a tak většinu času trávila procházkami po dlouhých plážích, pozoro-
váním zapadajícího slunce nad hladinou a koupáním ve Středozemním moři.

Ráda vzpomíná na hotel, ve kterém byla s rodinou ubytována, účastnila se animačních pro-
gramů jako např. cvičení, hraní petanque nebo šipek a večerních programů zaměřených na 
poznání španělské kultury – ukázka flamenka za doprovodu temperamentních tónů.

Paní Ullrichová cestovala s rodinou, a tak společně navštívili vyhlášený vodní zábavní park, 
který láká řadou atrakcí, např. skluzavkami, tobogány, divokou řekou, adrenalinovými zážitky, 
ale i místy určenými k odpočinku a relaxaci. 

Dále zmiňuje SIESTU, která je velmi typická pro středomořské země. Siesta neboli odpočinek, 
spánek uprostřed dne, většinou po obědě. Setkáváme se s ní většinou v zemích s vysokými 
denními teplotami zejména v létě a většinou od 17 hodin večer už začíná noční život. Otevře-
ny jsou obchůdky s oblečením, suvenýry, na ulicích se ozývá hudba, zpěv a tanec pouličních 
umělců.
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Základní fakta

• Jedná se o stát ležící na Pyrenejském poloostrově, sousedí s Portugalskem, Francií 
a Andorrou.

• Ke Španělskému království patří Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a Baleárské os-
trovy ve Středozemním moři.

• Hlavním městem je Madrid.

• Počet obyvatel –  48 958 159 (údaje z roku 2017).

• Úředním jazykem je španělština, dále se hovoří regionálními jazyky jako katalánština, 
galicijština, baskičtina atd.

• Od roku 1869 do roku 2002 byly španělskou měnou pesety. V současné době je již mě-
nou euro a Španělsko je součástí Evropské unie od 1. ledna 1986.

• Náboženství: katolické.

ŠPANĚLSKO

Počasí

Počasí lze rozdělit dle podnebí do čtyř oblastí. U pobřeží Středozemního moře se setkáme           
s příjemnými teplotami, deštivo tady je pouze v zimě a na podzim. Ve vnitrozemí jsou poměr-
ně studené zimy a velmi teplá a suchá léta. Například průměrná teplota v Madridu v lednu je 
pouze 10 °C a v červenci 27 °C. 

V severní části Atlantského pobřeží se objevují mírné zimy se sněhem a klidné léto. Průměrné 
letní teploty se pohybují mezi 23–30 °C, v zimě kolem 10–13 °C. Kanárské ostrovy se mohou 
pyšnit stabilními teplotami mezi 18–24 °C po celý rok, prší tady jen několik málo dní v roce         
a především v zimě.

Kuchyně

Španělská kuchyně je velmi rozmanitá a chutná. V přímořských oblastech bývají pokrmy dob-
ře stravitelné, lehké, bývá v nich obsaženo spousta ryb, mořských plodů a čerstvé zeleniny.

Ve vnitrozemí je v oblibě spíše maso. Patrný je zde vliv maurské kuchyně. Díky slunnému pod-
nebí se ve Španělsku daří velmi dobře vínu, které ke španělské kuchyni a celkové pohodě špa-
nělského stolování neodmyslitelně patří.
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Typická španělská jídla

Paella – rizoto ve speciální pánvi, v níž se připra-
vuje i podává. Základní přísadou je maso, zelenina 
nebo mořské plody. Variant a kombinací je mno-
ho podle jednotlivých regionů. Rizoto bývá sytě 
žluté díky množství šafránu, které dodává jídlu ty-
pickou chuť.

Gazpacho – studená polévka z rozmixovaných nebo pasírovaných rajčat a další zeleniny. Při-
dává se česnek a cibule.

Tapas – jakékoli menší předkrmy (chuťovky) k vínu nebo pivu.

Churros – pečivo podobné našim koblížkům, namáčí se do horké čokolády.

Španělsko je zemí temperamentní, pulzující. Lidé jsou tu hlasití, společenští, rádi se baví a se-
znamují. Španělé jsou také známí díky slovu mañana – zítra, ráno, v budoucnu. Když Vám tohle 
slovíčko řeknou, nečekejte s tím, že věc bude vyřízená hned. Španělé mají na všechno dost 
času a umí si užívat života, zároveň jsou hrdí na svoji zemi a kulturu.

Země je velmi různorodá, pokud máte rádi pa-
mátky a umění, můžete navštívit města jako  
Madrid, Barcelona, Valencie, Granada či Córdoba, 
kde můžete nasát místní atmosféru.

Pokud byste raději do přírody, Španělsko nabízí 
15 národních parků, z toho nejnavštěvovanější je 
Národní park Picos de Europa.

Ti, kteří mají oblibu v zimních sportech, si také přijdou na své. Nejznámější středisko je Sierra 
Nevada v blízkosti města Granada. Lyžařský areál se skládá ze šesti dílčích oblastí: Veleta, La-
guna de las Yeguas, Borreguiles, Loma Dílar, Parador a Río.

A samozřejmě krásné dlouhé písčité pláže a relaxace u moře… to vše tato země nabízí.

Autor článku Bc. Lucie Turnovská
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FOTOGALERIE

Na podzim toho roku došlo ke slavnostnímu předá-
vání ocenění za pomoc při jarní epidemii covid-19 od 
Českého červeného kříže. Tato ocenění jsou určena 
těm, kteří se na jaře obětavě a nad rámec svých povin-
ností osobně zapojili do zvládnutí epidemie covid-19. 

Jednou z oceněných je i naše nynější aktivizační pra-
covnice domova D Silviana Terzijská, která v době po-
čátku epidemie covid-19 byla dobrovolnicí v našem 
Domově. Je nám ctí a potěšením, že právě Sisi toto 
ocenění získala. Blahopřejeme!

ZASLOUŽENÉ OCENĚNÍ

Na podzim se v chladných dnech hodí 
vyzkoušet recepty, kde dominuje sko-
řice. Tentokrát při netradičním receptu 
se skořicí a jablky. Do zářezů jsme dali 
náplň ze směsi ořechů, medu, skořice, 
ovesných vloček a másla. 

Lákavá vůně se rozlila po celém Do-
mově.

VŮNĚ SKOŘICE

KORELA
Dobrou náladu a zpestření všedních dní v těchto dnech nám 
jistě zajistí nová kamarádka korela Jozefínka. 
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VZKAZY A OBRÁZKY OD DĚTÍ



18

FOTOGALERIE

ROZSVĚCENÍ STROMEČKU

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Atrium Domova zdobí vánoční stromeček, 
který paní ředitelka slavnostně rozsvítila na 
konci listopadu. Slavnostní akt doprovodi-
ly koledy, které reprodukovaně pouštěl pan 
Martin Krulich. Na sváteční atmosféře nijak 
neubral ani fakt, že jsme rozsvícení sledovali 
a hudbu poslouchali ze svých balkonů a oken.

Mikulášskou nadílku jako každý rok 
rozdávala skupina v čele s Mikulášem. 
Oblíbené balíčky potěšily všechny 
obyvatele Domova.

PANOVA FLÉTNA
Začátkem prosince Domov potěšil hrou na 
panovu flétnu pan Petr Tomeček a nádher-
ným zpěvem pan Daniel Hůlka. Koncert se 
konal pod okny v zahradě a tóny se linuly do 
všech pokojů.
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