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Dobrý den,

ráda bych se Vám představila a napsala 
o sobě pár řádek. Jmenuji se Anna Če-
chová a do Domova jsem nastoupila        
v půlce října na pozici sociální pracovni-
ce. Mnozí z Vás mě měli již možnost po-
znat, někteří o mně stále ještě nevědí, 
ale věřím, že se brzy poznáme.

Narodila jsem se před 28 lety v Berou-
ně, kde jsem také vystudovala základní 
školu a poté střední ekonomickou školu 
– obor ekonomické lyceum.  

Po maturitě jsem zvažovala, kam po-
vedou mé další kroky. V té době jsme           
v rodině pečovali o babičku s Alzheime-
rovou chorobou, tato zkušenost mě do-
vedla k rozhodnutí, že ve svém profes-
ním životě chci pomáhat druhým.

Přihlásila jsem se tedy na Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze – 
obor Sociální politika a péče.  Zde jsem 
úspěšně absolvovala magisterské stu- 
dium.  

Po škole jsem začala pracovat v nízko-
prahovém zařízení pro děti a mládež        
v Berouně, kde jsem působila 3 roky. 
Zde jsem měla na starost komunikaci     
s dětmi, rodinou, školou nebo orgánem 
sociální ochrany dítěte a také realizaci 
preventivních programů pro děti a mlá-
dež. 

Ve svém volném čase se nejraději věnuji 
sportování. Již od dětství jsem byla ro-
diči vedená ke sportu. Do svých 18 let 
jsem vystřídala mnoho sportovních dis-
ciplín: plavání, orientační běh, atletika, 
tancování, až jsem nakonec skončila        
u orientačního běhu. Pro ty, kteří nevě-
dí, co si pod tím představit – orientač-
ní běh je sport založený na schopnosti  
orientace v terénu s mapou a buzolou.

Kromě toho také ráda běhám, jezdím 
na běžkách, kolečkových bruslích nebo 
na kole. Také ráda poznávám krásy čes-
ké krajiny, a proto se svým manželem 
často vyrážíme na výlety po celé České 
republice. 

Těším se na setkání s Vámi a na vzájem-
nou spolupráci s celým týmem DS.

Mgr. Anna Čechová,
sociální pracovnice
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY ÚNOR

21. 2.  Božena Kovaříková 
22. 2.  František Kropáček
22. 2.  Emilie Plecháčková 
24. 2.  Josef Holík
24. 2.  Jan Konarovský
26. 2.  Zdeněk Brož
26. 2.  Zdenka Skalická
27. 2.  Věra Kopřivová
27. 2.  Ing. Emil Vydra 
28. 2. Anna Jíchová

3. 2.  Milada Škubová 
8. 2.  Růžena Nováková 
9. 2.  Miroslava Poláková 
9. 2.  Jiřina Vojáčková
16. 2.  Anna Pulpitová
17. 2.  Jana Koutníková
17. 2.  Beznardina Rubíková
18. 2.  Anežka Strnadová
18. 2.  Olga Škábová Olga
20. 2.  Alžběta Školoutová  

Rozloučili jsme se

PhDr. Vlastislav Lacina, CSc.
Vlasta Zumrová
Anna Petrášková

Václav Bečvář 
Milena Kaděrová
Květoslav Šrajn
Zdenka Fořtová

František Sirotek
Hedvika Mikulášová
PhDr. Eva Majorová

PhMr. Božena Sedláčková 
Alena Racková

Zdenka Koubková
 

Marie Marelová
Irena Grandová
Miluše Svatošová

Věra Jahodová
Zdenka Pospíšilová
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AKTUALITY Z DOMOVA 

DŮLEŽITÉ  INFORMACE  PRO  KLIEN-
TY  DOMOVA

Z důvodu pandemie covid-19 a s ní sou-
visejícími hygienickými opatřeními ne-
probíhají v našem Domově tak oblíbené 
a pravidelně zažité zasedání Stravovací 
komise a Výboru obyvatel, kterých se 
může každý z Vás dobrovolně účastnit.

Tímto bychom Vám rádi připomněli, že 
i nadále můžete svoje připomínky, ná-
měty, přání, stížnosti, pochvaly apod. 
sdělovat vedení Domova. 

SPOJENÍ S BLÍZKÝMI

I nadále je tu pro Vás možnost zprostřed-
kování videohovoru s Vašimi blízkými 
pomocí aplikaci SKYPE či WhatsApp. Pří-
padně pomůžeme také s telefonickým 
hovorem. Neváhejte se obrátit na kme-
nové sociální pracovnice, pokud máte 
zájem spojit se s rodinou či přáteli.

Formy podání

Písemně: přímo do mobilních schránek 
(modrých z plexiskla na jednotlivých 
patrech) nebo pevných, umístěných ve 
společenských prostorách DS, nebo do-
pisem na adresu DS.

Ústně: prostřednictvím  kmenových so-
ciálních pracovníků, vedoucích domo-
vů nebo kterýchkoliv zaměstnanců DS, 
kterým důvěřujete.

Přímo: Mgr. A. Tomčáková, soc. pracov-
nice, Vás kdykoliv ráda přijme a vyslech-
ne. Dále lze přímo Mgr. Bc. Iloně Veselé, 
ředitelce DS.

E-mailem:  zaslat na e-mailové adresy 
anna.tomcakova@seniordomov.cz,  
ilona.vesela@seniordomov.cz.

Tyto informace naleznete také sepsané 
na nástěnkách Vašich domovů, kde si je 
můžete kdykoliv připomenout.

Předem Vám děkujeme za projev Vaší 
důvěry. 
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ZIMA
Padá sníh, snížek bílý, padá k zemi. 
Děti s úsměvem pozorují, 
těší se na zimu s ostatními všemi. 
Jak budou lyžovat, sáňkovat a jen se smějí.

Rybníček je pokryt ledem, 
bruslení je náš sport starý. 
Jásáme, hrajeme si, už je tady leden. 
Pohyb na vzduchu je zdravý.

Sníh třpytí se svými křišťály, 
rampouchy visí ze střech jako píštaly.

Toť zima přikvačila k nám, 
musíme si dát pozor a nezlámat kosti. 
Aby byla k užitku a hlavně ku radosti.

Autor: Eva Frantálová,
klientka Domova

Važená paní ředitelko,

moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci mojí návštěvy u tatínka. 
Oba, já i tatínek, jsme nevýslovně šťastní.

Vyslovuji velké poděkování a obdiv personálu B1.

S pozdravem, Z. B.

PODĚKOVÁNÍ
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Z NAŠEHO DOMOVA

Naše dlouhodobá spolupráce s mateřskou školou Semínko a Mezi námi o.p.s. pokračuje i nadále.

Zajisté si pamatujete, že před jarní vlnou pandemie covid -19 za Vámi v rámci aktivit docházely 
děti z mateřské školky Semínko. Nejednou jsme s nimi na domově D zpívali, malovali, ale také 
pekli nebo zasazovali květiny – afrikány.

S mateřskou školou Semínko a organizací Mezi námi o.p.s. je naše spolupráce dlouhodobá        
a přínosná pro obě strany. Obohacuje všechny, kteří se do ní jakýmkoliv způsobem zapojují – 
naše klienty, pracovníky, děti z MŠ Semínko, zkrátka všechny. Těšíme se, až děti zase osobně 
uvidíme. Prozatím se „vídáme na dálku“ – v rámci projektu Pohádkový rok se každý měsíc spo-
lečně zapojujeme se svými výrobky do soutěže na určité téma. 

S naší skupinou pracuje za Mezi námi o.p.s. paní Lukasová a každý měsíc nám prostřednictvím 
e-mailu zašle dané téma pro aktivitu. V září to byl Večerníček, potom třeba vodník či liška... 
Společně s klienty, kteří rádi malují a všelijak tvoří, začneme na aktivitě pracovat. V průběhu 
vše fotografujeme, točíme videa a nahráváme pro děti vzkazy pro radost. Poté, co máme vý-
robky hotové, je posíláme dětem do školky, aby si je mohly vyvěsit, vzít domů a radovat se 
společně s námi. 

A děti ve školce dělají to samé! Posílají nám obrázky, fotografie a videa s písničkami. 

Za měsíc prosinec jsme společně vyhráli třetí místo. Skvělý úspěch. A již se připravujeme na 
soutěžní boj pro měsíc leden – výroba kocoura Mikeše.

MEZI NÁMI
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SENIOŘI MEZI NÁMI
Zapojili jsme se do projektu Senioři mezi námi. Projekt byl postaven tak, že senioři zasílali k za-
řazení do soutěže své vyluštěné křížovky. Sto luštitelů, kteří měli správně vyluštěnou tajenku, 
obdrželo věcný dar. Za náš Domov se povedlo získat výhru rovnou dvakrát.
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PERNÍČKY S KOLEDOU
Tým z domova A v čele s dobrovolnicí Aničkou, která v Domově dlouhodobě vypomáhá 
v "covid-období", napekl klientům perníčky a za doprovodu zpívaných koled je rozdával. 
Potěšení klientů jim bylo velkou odměnou.

ZIMNÍ VYRÁBĚNÍ
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Každý obyvatel Domova, který právě slaví významné 
životní jubileum, byl v minulém roce obdarován balíč-
kem a blahopřáním od MČ Praha 11. Děkujeme!

Zapojili jsme se do zajímavého projektu květinové dílny Aranžérie, kdy někteří naši osla-
venci, kteří slaví kulaté jubileum, dostanou z této dílny darem květinu. Aranžérie není oby-
čejná květinová dílna, zaměstnává především květinářky a květináře, kteří čelí epilepsii.

ARANŽÉRIE

PODĚKOVÁNÍ
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Nejprve si 2 minuty co nejpozorněji prohlížejte obrázky níže. Poté obrázky zakryjte. Pokuste se 
co nejdetailněji popsat obrázky, které si pamatujete. Zkuste si vybavit co nejvíce detailů. Který 
obrázek se od ostatních liší a proč?

CVIČENÍ PAMĚTI

VYŘEŠTE
Jaké zvíře se skrývá ve slově „DELTA“?   ......................................................................................................

Jaká píseň obsahuje v textu slovo „TESKNĚ“?  .......................................................................................

Jaké významy může mít slovo „ZÁSUVKA“? ............................................................................................

Doplňte a vysvětlete význam:

První vyhrání, z kapsy ......................................................

Na každém šprochu, ......................................... trochu.

Není všechno zlato, co ....................................................

Nechoď ke ........................................, jdi rovnou ke kováři.

Komu není shůry dáno, v ..................................... nekoupí.

Kdo s čím ......................................................., tím také schází.
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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. 

INDONÉSIE
Tentokrát zavítáme do daleké Indonésie společně 
s Terezou, která na článku pracovala s jedním z Vás, 
klientem domova A, který v Indonésii 5 let pracoval. 
Než se pan Vydra do Indonésie vůbec dostal, musel 
čekat celé čtyři týdny na odlet svého letadla. 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

A kde vůbec leží Indonésie? 

Indonésie je stát v jihovýchodní Asii s celkem 17 508 ostrovy. Má čtvrt miliardy obyvatel a jed-
ná se o čtvrtý nejlidnatější stát na zemi. 

Hlavním městem je Jakarta. V Indonésii žije nejvíce lidí, kteří uznávají islám jako náboženství. 
Jedná se o republiku, tudíž se volí prezident a parlament. 

Mezi největší ostrovy patří Jáva, Sumatra, Borneo a Nová Guinea. Jakarta, hlavní město, se na-
chází na ostrově Jáva. 

V Indonésii je celkem 150 aktivních sopek, dochází tak velmi často k zemětřesení. Vzpomeňme 
si na velké zemětřesení a následné tsunami v roce 2004. V Indonésii se střídá období sucha         
s obdobím dešťů. 
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Indonésie je domovem mnoha druhů velkých zvířat – tygrů, nosorožců, slonů nebo levhartů. 
Také zde žijí varani – plazi, suchozemské ještěrky. Ptala jsem se pana Vydry, jak velcí varani zde 
žijí a kde na ně narazíte. Odpověděl:  „V pralese, když se nebojíte a jste odvážní. Ale nejde ani 
tak o ty velké, ale spíš o ty malé, co špatně vidíte.“

Pan Vydra společně se svou manželkou bydleli v Indonésii v menším domečku. Pobýval zde 
společně se svým kolegou a jeho rodinou. Když jsem se ho zeptala na nějakou zajímavou his-
torku, jako první ho napadla tato. 

„Když jsme si šli po obědě lehnout, spali jsme u otevřeného okna. Když jsem otevřel oči, uviděl 
jsem v okně domorodce s nožem v puse. Viděl sem, jak mi leze do domu. Naštěstí se on lekl mě 
ještě víc než já jeho, otočil se a utekl.“

Tito domorodci se jmenují DAJAKOVÉ. Dajakové žijí v hustém pralese poblíž vody. Voda je pro 
ně nesmírně důležitá, koupou se v ní, používají ji jako pitnou vodu a také slouží jako odpadní 
stoka. Dajakové vlastní každý své pole, na kterém pěstují rýží, dále se živí lovem ryb, zeleninou 
a občas nějakým divokým prasetem. Tento kmen dodržuje mnoho tradic, jedním z nich je 
například tetování. Tetují se muži i ženy, a to k různým příležitostem. Například u žen k příleži-
tosti jejich dospělosti, dále jaký druh práce nebo činnosti dovede. Klasickým obydlím Dajaků 
je dlouhý dům, uprostřed kterého bydlí náčelník. Ve 20. století byli Dajakové obávanými lovci 
lebek. 

Varan komodský je velký ještěr obývající
indonéský ostrov Komodo.

Je to nejhmotnější žijící ještěr vůbec. Strava
dospělého jedince zahrnuje především 

jeleny, divoká prasata nebo buvoly.
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Také pan Vydra zmiňuje, že po městě jezdili autem bez oken. Prý tam bylo tak nesnesitelné 
horko, že by to ani jinak nešlo. Hned mne to zarazilo a moje další otázka zněla, jak to v Indoné-
sii mají s krádežemi. 

INDONÉSIE

Počasí

Na indonéských ostrovech se, jak už bylo zmíněno, střídá období sucha a období dešťů. Pře-
vládá zde tropické klima. Období dešťů trvá od října do března. V dubnu a květnu nastává 
takzvané přechodné období, kdy deště ustávají a po zbytek roku je zde sucho. 

Kuchyně

Hlavní složkou potravy je rýže. Ta bývá servírovaná společně s masem nebo zeleninou. V In-
donésii je podstatnou složkou jídel jeho koření. Především se zde přidává do pokrmů chilli               
a kokosové mléko. Z mas se hlavně využívají ryby a drůbež. To potvrzuje i pan Vydra:  „Hodně 
dělají kuřata,“ byla jeho slova k indonéské kuchyni. Manželka pana Vydry hodně chodila do 
restaurace na žabí stehýnka:  „Chutnaly jako kuře,“ říkal pan Vydra.

Z koření se nejčastěji používá směs nazvaná bumbu. Ta se skládá například z kurkumy, karda-
momu, česneku, citronové trávy, cibule, zázvoru, chilli a koriandru. 

„Tam je spousta věcí zadarmo, ovoce, ovocné stro-
my na každém kroku. Máte chuť na kokos, tak jdete, 
vylezete na palmu a máte kokos.“ 

Typická jídla pro Indonésii

Nasi goreng – smažená rýže podávaná s nudle-
mi a masem. 

Tumpeng – toto jídlo v roce 2014 vyhlásilo indo-
néské ministerstvo turismu jako národní pokrm. 
Jedná se jídlo podávané v kuželovité misce. Opět 
se však jedná o rýži, zeleninu a maso. 

Rendang – podává se jako slavnostní pokrm při 
svatbách nebo při ukončení Ramadánu. Skládá 
se z hovězího masa, nakrájeného na kostky. To se 
dusí s kokosovým mlékem, kořenící pastou – zá-
zvor, gulgán, kurkuma, chilli papričky, badyán, ci-
bule, česnek. Dušení trvá několik hodin, dokud se 
neodpaří všechna tekutina a maso se rozpadne. 
Pokrm se podává s rýží. 

nasi gerong žabí stehýnka

tumpeng rendang
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Zajímavosti o Indonésii
• Hinduismus není náboženství, je to životní styl, který vyznává většina obyvatel.
• Jáva je nejhustěji osídleným ostrovem světa. 
• Deštné pralesy Indonésie jsou nejbohatší na světě – mají jeden z nejbohatších 

ekosystémů na světě a jsou domovem mnoha živočichů a rostlin. 
• Abeceda má jen 18 písmen – samohlásky se zapisují jedním písmenem. 
• Skoro všechna jména na Bali začínají na písmenko „I“.

Kultura a sport 

Indonéská společnost je tvořena 300 různými etnickými skupinami. Kultura je po staletí ovliv-
ňována arabskou, čínskou, malajskou a také evropskou kulturou. Například tradiční jávanské 
tance obsahují prvky hinduistické kultury. 

Jako příklad lze také uvést tradiční stínové divadlo neboli představení wayang kulit. 

Na seznam světového dědictví UNESCO byl zapsán chrámový komplex Borobudur, který je 
vyzdoben 504 sochami Buddhy. 

Ve sportu jsou Indonésané nejlepší v badmintonu. Všechny jejich zlaté olympijské medaile 
jsou z tohoto sportu. Sport je v této zemi orientován především na muže a jsou běžné nelegál-
ní sázky.  Tradiční jsou také býčí zápasy na Maduře. 

stínové divadlo legendární badmintonista Rudy Hartono

chrámový komplex 
zapsaný v UNESCO
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FOTOGALERIE

VÁNOČNÍ ČAS
Velké poděkování patří všem, kteří nám poslali dárky pod vánoční stromeček. Důležitým pro-
jektem, do kterého se zapojujeme každý rok, jsou Ježíškova vnoučata koordinovaná Českým 
rozhlasem. Opět nám vnoučata splnila všechna přání, která jsme umístili na server Českého 
rozhlasu. Lidé si zde mohou ze seznamu dárků vybrat a obdarovat přímo konkrétního seniora. 
Letos tedy opět každý dostal svůj vysněný balíček.

Dalšími štědrými dárci byli zaměstnanci společnosti Productboard. Obdarovali naše obyvatele 
více než 50 dárky – některé byly adresovány přímo ke splnění konkrétního přání, některé udě-
laly obdarovanému radost v podobě překvapení. 

Děkujeme všem!
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FOTOGALERIE

VÁNOČNÍ KONCERT POD OKNY

KORELA JOSEFÍNKA
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Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovnice

Autor: Tereza Jechová

ZASNĚŽENÝ DOMOV
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PRANOSTIKY LEDEN

• V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
• Leden jasný, roček krásný.
• V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.
• Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
• Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové 

přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.
• Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
• Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
• Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
• Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
• Leden studený, duben zelený.
• Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
• Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
• Lednová zima i na peci je znát.
• Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
• Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
• Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
• Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
• Holomrazy – úrody vrazi.
• Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
• Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
• Suchý leden, mokrý červen.
• V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
• Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
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