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Jsem přesvědčený, že moje dosavad-
ní získané zkušenosti zde uplatním    
a že se stanu součástí skvěle fungují-
cího  pracovního týmu, který zde od-
vádí výbornou práci s excelentními 
výsledky.

Pevně věřím a udělám vše pro to, 
abych přispěl ke zlepšení podmínek 
Vašeho bydlení zde v Domově, pro-
tože se řídím heslem, že já jsem zde 
pro Vás. 

Dobrý den,

dovolte mi, abych se Vám v krátkos-
ti představil. Jmenuji se Jiří Volinka          
a od srpna jsem nastoupil do Domo-
va jako vedoucí provozně-technické-
ho úseku. 

Mám téměř 20leté zkušenosti v ob-
lasti poskytování služeb klientům 
všech věkových kategorií včetně 
seniorů. Oproti obchodní sféře, kde 
jsem do této doby působil, je to veli-
ká změna, kterou vnímám velice po-
zitivně. 

Práce zde je velmi rozmanitá a pestrá. 
Tuto pozici vnímám jako komplexní 
práci založenou na vzájemném vzta-
hu všech souvisejících složek, slouží-
cích  především k uspokojení Vašich 
potřeb a přání především s maximál-
ním ohledem na Vás, na klienty. 

Práce v Domově pro seniory Chodov 
mi dává pocit smysluplnosti hlav-
ně tím, že mohu přispět ke zlepše-
ní technického stavu, zajistit jeho 
bezproblémový provoz a zpříjemnit 
obyvatelům jejich bydlení.  

Jiří Volinka
vedoucí provozně-technického 
úseku
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V ŘÍJNU SE BUDE KONAT 
29. 10. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY ŘÍJEN

16. 10.   Jana Rašínová
17. 10.   Nataša Havlíčková 
17. 10.   Hedvika Mikulášová 
19. 10.   Ing. Blanka tyrsová 
24. 10.  Jitka Brabcová
24. 10.  PHDr. Eva Majorová 
25. 10.  Dagmar Jirásková 
25. 10.  Josefa Sanglová
27. 10.  Karin Karausová 
29. 10.  Stanislava Jirušová 
29. 10.  Josef Pangrác

1. 10.   Květa Barthová
1. 10.   Ing. Zdeněk Wagenknecht
3. 10.   Vladimír Werner
4. 10.   Vlasta Repetná
6. 10.   Ing. Miloslav Knietel 
6. 10.   Zdenka Vondráčková
9. 10.   Ing. Petr Kunst, CSc.
10. 10.  Jitka Vytásková
11. 10.  MUDr. Miroslav Mrzena 
11. 10.  Danuška Wiederlechnerová
13. 10.  Ing. Jiří Beneš

 

Marta Karasová 
Jan Konarovský
Dagmar Červená 
Ilona Hňupová 
Karla Plevková
Alena Jonášová 

Rozloučili jsme se

Alenka Fliegerová 
Jiřina Dvořáková 

RNDr. Josef Cudlín, CSc.
Eva Herzová

PhMr. Růžena Fuksová
Miluška Hanušová 

Jaroslav Čejka
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KNIHOVNA

V přízemí DS Chodov se pro veřejnost ote-
vřela Místní knihovna Praha-Chodov, která 
donedávna sídlila v blízké Základní škole 
Donovalská. Vstup do knihovny je přímo        
z haly. Knihovna je otevřena tři dny v týdnu 
a pro obyvatele DS Chodov je členství zdar-
ma!

AKTUALITY Z DOMOVA 
Co se u nás událo...

DIVADELNÍ KLUB

Nová volnočasová aktivita pro obyvatele DS 
Chodov nabízí povídání o divadle, umělcích 
a historii, vzpomínky na 20. století v diva-
dle: činohra, opera, balet, promítání ukázek 
z představení, divadelní hry jako námět pro 
trénování paměti, od teorie a reminiscen-
ce k vlastní zkušenosti, předměty spjaté                      
s divadlem a ukázky divadelních programů                 
a mnoho dalšího.

Divadelní klub je vhodnou aktivitou pro 
všechny seniory, kteří si chtějí o divadle vy-
právět, ale taky si výhledově divadlo zkusit 
zahrát. Začneme jednoduše a možná zakot-
víme u loutek, nebo se odvážíme vstoupit 
do činohry.   

Aktivita se koná ve středu od 15:30 do 16:30 
v Divadelním sále / reminiscenční místnosti. 

Buďte zvědaví, nebojte se přijít! Aktivitu 
vede MgA. Hana Strejčková.

KERAMIKA

Pro hodiny keramiky můžeme nyní využívat 
novou keramickou dílnu. Naleznete ji neda-
leko pokladny v přízemí na budově B. 

ZLATÝ KLÍČ

V Domově se intenzivně věnujeme tvůrčímu 
psaní. Dalším krásným důkazem o smyslupl-
nosti této činnosti jsou dvě ocenění v literár-
ní soutěži Zlatý klíč. Desátý ročník literární 
soutěže „O zlatý klíč“ vyhodnotila odborná 
porota a v kategorii nad 15 let ocenila čest-
ným uznáním autorku Evu Frantálovou za 
její prózu o životě na Jižním Městě. Speciál-
ní Cenu poroty pak získala kolektivní tvor-
ba, která vznikla v rámci literárně-tvůrčího 
uskupení seniorů z DS Chodov s názvem Hra 
se slovy, které vede MgA. Hana Strejčková.
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KULTURNÍ PROGRAM

9. 10. 2019 / 10:00
hala

11. ročník Chodovské šipky

16. 10. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Hudební vystoupení Karla Šedivého 
(písně Karla Hašlera)

17. 10. 2019 / 15:00
divadelní sál S’Est NOIR

Projekt Dvě generace - Magda Malá 
a školka Chytrá sovička

23. 10. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Recitál Zdeny Lorencové

29. 10. 2019 / 14:00
hala

Oslava narozenin 
říjnových oslavenců

30. 10. 2019 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR

Cestování po západních Čechách 
s trénováním paměti 

říjen

Bohoslužby v kapli se v říjnu budou konat každý čtvrtek. 
Podrobný harmonogram naleznete na nástěnce u kaple.



Z NAŠEHO DOMOVA

6

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, v tomto 
díle se podíváme blíže na odpovědi z otevřených otázek, nabídneme vám reakci vedení Do-
mova a shrneme výstupy z šetření spokojenosti blízkých osob klientů ohledně poskytovaných 
služeb. Připomeneme, že šetření probíhalo v květnu až červnu 2019. 

Dotazník spokojenosti pro klienty Domova pro seniory Chodov

Odpovědi na otevřené otázky

V grafu č. 1 uvidíte, jaké oblasti byly důležité pro respondenty, kteří se vyjádřili k otevřené otázce „Pro-
stor pro Vaše další vyjádření (návrhy, připomínky atd.)“:

Graf č. 1 

V otevřené otázce „Prostor pro Vaše další vyjádření (návrhy, připomínky atd.)“ zazněly jak pochvaly       
a ocenění dobře odvedené práce personálem, tak i podněty pro vylepšení kvality služeb. Uvádíme 
zde několik konkrétních připomínek a vyjádření vedení Domova.  

Připomínky k bydlení se týkaly uspořádání pokojů a koupelen, což nemůžeme nijak ovlivnit. Jde             
o architektonické dispozice budovy. Personál zařízení může pouze pomoci s tím, jak co nejlépe tento 
daný prostor uspořádat. Před nástupem klienta do DS Chodov probíhá informační schůzka, v prů-
běhu které budoucí klient vidí pokoj i všechny ostatní prostory Domova a je informován o možnosti 
dovybavit pokoj drobným nábytkem a zařízením po domluvě s vedoucí domova. Větší zásahy do 
organizace pokojů, anebo vybudování koupelny na pokoji, nejsou možné.

Oblast práv klientů. Zde je návrh na vynechání slova „seniorů“ v názvu služby s návrhem nového 
názvu: penzion pro starší. Název zařízení vychází z názvu sociální služby podle zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. Cílem použití slova „senior“ je, aby bylo na první pohled zřejmé, komu jsou 
služby určeny.  
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Několik z Vás by uvítalo více výletů, více aktivit na zahradě a více cvičení. Program aktivit a výletů je 
plánován vždy dopředu a je uzpůsoben možnostem Domova a pracovníků. Během teplého období 
personál oslovuje a motivuje klienty k trávení času venku na zahradě. V letních měsících probíhá 
v atriu kondiční cvičení a Namasté care. V případě zájmu o další aktivity nebo výlety je potřeba se 
zkontaktovat se sociálními nebo aktivizačními pracovníky, kteří dle svých možností zhodnotí zahrnutí 
nové aktivity či výletu, nebo se stanou pouhými pomocníky při zajištění u externích služeb. 

Někteří klienti vyjádřili obavy z toho, že do prostor Domova mohou volně vstupovat lidé, kteří zde 
nebydlí, a není tím dostatečně zajištěno bezpečí v noci. DS Chodov má celodenní službu na recepci   
u hlavního vchodu, který je snímán kamerovým systémem, a na noc se hlavní dveře zamykají. Pracov-
níci recepce tedy mají přehled, kdo do Domova vstupuje. Volný vstup do prostor DS Chodov zajišťuje, 
že prostředí neztrácí spojení se svým okolím a není izolováno. 

V oblasti péče jste vyjádřili nespokojenost s úkony hygieny. Každý klient má své vlastní potřeby, a je 
tedy nutné veškeré připomínky řešit ihned. Dále se můžete obrátit na sociální pracovnici, vedoucí 
domova nebo jiného pracovníka, ke kterému máte důvěru, a sdělit své potřeby s poskytováním péče. 

Oblast zdraví, lékař. Převážná většina připomínek se týkala požadavku na trvalou přítomnost lékaře, 
na zajištění lékařské péče u specialistů a dále byla jedna připomínka na průvan při ošetřování. DS 
Chodov není zdravotnické zařízení a z tohoto důvodu nelze zajistit trvalou přítomnost lékaře, jak 
by tomu bylo v případě nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení. V DS Chodov je k dispozici 
praktický lékař, kterého mohou klienti využít v jeho ordinačních hodinách tak jako v  běžné ambu-
lanci, nebo zůstat registrováni u svého praktického lékaře. Do Domova dále dochází lékaři-specialisti, 
kteří mají svoje ambulance ve městě a svoji návštěvy ohlašují s časovým předstihem. V případě zub-
ního lékaře se klientům doporučuje zůstat v péči svého dosavadního zubaře.  Pokud je při vyšetřování 
průvan, který Vám je nepříjemný, je nutné sdělit ihned požadavek pracovníkům. Pečovatelům bude 
opět připomenuto, aby při větrání byly zavírány dveře. 

V oblasti vztahů bylo nejvíce připomínek na komunikaci a jednání pracovníků. Každý rok jsou pra-
videlná školení, kde se zaměřujeme na to, aby pracovníci uměli komunikovat s klienty a vykonávali 
svou práci co nejlépe. I přesto to záleží i na lidech – někdo je více hovorný a někdo umí jednat s více 
laskavým hlasem. V případě, kdy vnímáte, že se pracovník nechová adekvátně, obraťte se na vedení 
Domova nebo na někoho, ke komu máte důvěru, nebo můžete také využít anonymní schránky pod-
nětů a připomínek, aby se situace mohla vyřešit. Dále jste reagovali na časté změny personálu. Nás 
tato skutečnost také mrzí, ale pokud se někdo rozhodne skončit, nemůžeme mu bránit. 

Oblast jiné služby. Připomínky týkající se úklidu byly předány úklidové firmě. Na jednotlivých patrech 
práci uklízeček kontrolují koordinátorky, nedostatky s úklidovou firmou pak řeší vedoucí domova. 

S kavárnou je nově nastaven systém objednávání a rozvozu nákupu. Koordinátorky přímé obslužné 
péče z jednotlivých pater obchází klienty a zasílají seznamy nákupu panu Kučerovi (provozovateli 
kavárny) na e-mail, nebo mu požadavky zanesou osobně. Pokud něco nebylo dodáno, tak se obraťte 
opět na koordinátorky.  

Dále byla zmíněna nespokojenost se službou kadeřnice. Jedná se o službu, kterou Domov nezajišťuje, 
pouze pronajímá prostory. Pokud jste s kadeřnicí nespokojeni, sdělte své požadavky přímo jí. Pracov-
níci na patře Vám mohou pomoci zajistit případně jiného kadeřníka.  
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Zazněl návrh na odstranění větví stromů před okny pokojů, protože zastiňují, kvůli čemuž je nutné 
většinu dne svítit, a přání, aby stavební práce v DS Chodov již skončily. Stavební úpravy jsou nutné 
pro bezpečné a příjemné žití v Domově, často se také jedná o řešení havarijního stavu. Řešení otázky 
stínících stromů potřebuje odbornou konzultaci, kterou budeme řešit.  

Poslední oblastí v této otázce bylo téma jídla. Jistě víte, že se tato oblast objevila opakovaně ve všech 
dotaznících a také na Stravovací komisi. Připomínky se týkají druhů podávaných jídel nebo toho, jak 
dané jídlo chutná. Je těžké vyhovět všem, protože každý je zvyklý a má rád něco jiného. Jakékoliv 
Vaše připomínky je možné řešit na Stravovací komisi nebo prostřednictvím schránek na připomínky                         
a podněty. Káva a zákusek po obědě nejsou součástí stravovací jednotky, to si může klient dopřát sám                   
v kavárně nebo v cukrárně v prostorech DS Chodov. Pokud má klient vlastní kávu, může si ji uvařit ve 
společných kuchyňkách na patrech nebo požádat pečovatelky o pomoc s jejím uvařením. 

Dále jste vyjadřovali pochvaly jak k prováděné práci, tak ke zvelebování Domova. Za Vaše slova uznání 
Vám děkujeme.  

V další otevřené otázce „Jaké aktivity v domově postrádáte?“ odpovědělo jen pár klientů. 10 klientů     
z  27 je spokojeno se stávající nabídkou aktivit.  Zde jsou zobecněny návrhy ze zbylých odpovědí: 
• jóga, sportovní a pohybová cvičení, kolektivní sporty;
• šachy nebo turnaj v kartách;
• společenský tanec s partnerkou; 
• společenské hry;
• vzdělávací aktivity;
• filmy;
• duchovní aktuality, ezoterika, přednášky na duchovní témata;
• moravský folklór; 
• koncerty, divadla, kulturní pořady;
• „zpěv, vyprávění s umělci známými a ne s důchodci!“;
• kroužky na kreativitu (nejen výtvarnou dílnu), rukodělné práce.      

Úsek ART děkuje za podněty a zamyslí se nad obohacením nabídky pro další rok. 

Tímto končíme shrnutí výsledků zkoumání spokojenosti klientů a přecházíme k tomu, jak vidí posky-
tování sociálních služeb v DS Chodov osoby blízké: rodina, příbuzní, kamarádi nebo známí klientů DS 
Chodov. 

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

Šetření probíhalo v době od 10. 5. 2019 do 10. 6. 2019. Bylo rozdáno 257 vytištěných anonymních 
dotazníků spokojenosti – dodáním na pokoj klienta a e-mailem. Celkem se vrátilo ke zpracování                   
90 vyplněných dotazníků. V loňském roce zpětnou vazbu poskytlo 32 osob blízkých. Zpětnou vazbu 
dalo 72 % žen a 27 % mužů, 1 % neodpovědělo. V převážné většině jsou to dcery a synové (70 %) oby-
vatel DS Chodov. 

Skoro všichni (98 % a 96 %) hodnotí prostředí DS Chodov jako vyhovující a bezpečné. Zde vidíme sho-
du v názorech obyvatel a jejich rodin a přátel. V porovnání s loňským rokem je zde mírné navýšení po-
citu bezpečí o 6 %. Osoby blízké ohodnotily péči poskytovanou v Domově průměrnou známkou 1,66. 
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V polovině všech odpovědí to byla jednička, ve třetině dvojka, pouze 10 %  osob blízkých ohodnotilo 
péči trojkou a 3 % čtyřkou. Pětku nedal nikdo.  Loňská čísla svědčící o spokojenosti jsou obdobná.  

Přístup a chování personálu bylo zhodnoceno průměrnou známkou 1,53. Pětku nedal nikdo, čtyřku     
3 %, trojku 4 %, dvojku 35 % a jedničku 58 % osob blízkých. 

Potěšující zprávou pro nás je, že více jak dvě třetiny Vašich blízkých zná vašeho klíčového pracovníka. 
(graf č. 2).

Graf č. 2 

80 % osob blízkých sleduje informace o aktivitách v Domově. V následujícím grafu vidíte zdroje (graf 
č. 3), ze kterých dané informace získávají. 

Graf č. 3

Polovina z Vašich blízkých kulturní nabídku a aktivity ohodnotila jedničkou, skoro čtvrtina dvojkou. 
Trojku dalo 7 % respondentů a objevila se i čtyřka a pětka – každá v 1 procentu odpovědí. 
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Graf č. 4

V grafu č. 4 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, reminiscence, koncerty, zpěv, keramika, rukodělné dílny, přednášky, divadlo, aka-
demie 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 – respondenti neupřesnili konkrétní 
aktivity, kterých se účastní. Neúčastní se – obsahuje odpovědi, kdy se z různých důvodů klient aktivit 
neúčastní a uvedl v odpovědi. 

V níže uvedeném grafu (graf č. 5) je znázorněno, kterým směrem by se měl Domov ubírat při rozšíření 
svých služeb. V oblasti péče se má personál zaměřit na větší pozornost k potřebám klientů. U jídla je 
požadavek na teplotu jídla a pravidelné diskuze na patrech o jídelníčku. Připomínky k lékařské péči 
jsou obdobné jako od klientů (zhodnocení viz výše). Rozšíření aktivit se týká návštěv dobrovolníků, 
promítání filmů, výletů, pobytu na zahradě, poslechu hudby různých žánrů a individuálních rozhovo-
rů. Osoby blízké, které napsaly „spokojenost“, považují stávající služby za dostatečné. 

Graf č. 5
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V dalším grafu (graf č. 6) jsou témata, která vyplynula z odpovědí na otázku „Prostor pro Vaše další vy-
jádření (návrhy, připomínky atd.)“.

Graf č. 6

Oblast vztahy: zaměřit se na větší komunikaci s klienty, a především na klienty upoutanými na lůžko. 
Jak bylo již zmíněno i v hodnocení dotazníku pro klienty, tak je personál pravidelně proškolován, a to 
i v komunikaci s klienty. Vedení Domova se zaměří, jak jsou tyto naučené dovednosti aplikovány do 
praxe. 

V oblasti péče se objevila tato témata: ztráta osobních věcí a individuální přístup ke klientům.  Je 
důležité, aby klienti měli řádně označené své osobní prádlo; cenné věci a peníze je možné uschovat               
v trezoru nebo vložit na depozitní účet. 

V Domově se snažíme o individuální přístup ke každému klientovi. Pracovníci s klienty pravidelně 
mluví a zjišťují od nich jejich potřeby, které jsou zapracovávány do individuálních plánů. K lepšímu 
naplnění tohoto cíle nám pomáhá i spolupráce rodiny a přátel.  
 
Oblast jiné služby: zde se objevily připomínky na úklid. V případě nespokojenosti je nutné okamžitě 
oznámit nedostačující kvalitu úklidu, aby DS Chodov mohl operativně reagovat a vyžádat nápravu. 

Oblast aktivity zahrnuje návrhy na více filmů, hudby či pobytu na zahradě. Požadavky budou předány 
na úsek ART ke zvážení zahrnutí do programu.

Oblast bydlení: jde o zútulnění prostor, které průběžně probíhá, a o drobné opravy prováděné pra-
covníky údržby. DS Chodov bude vděčný za aktuální upozornění na potřebu takových oprav. Moder-
nizace pokojů se neodvíjí od rozhodnutí vedení DS Chodov, ale od souhlasu zřizovatele a uvolnění 
finančních prostředků (projekt máme zpracovaný). Každý klient si může pokoj dovybavit vlastními 
předměty po schválení vedoucí domova.  Za poslední roky bylo provedeno hodně oprav a úprav, 
včetně nákupu nábytku, které vedly k zútulnění prostor a navození příjemné atmosféry i dle Vašeho 
hodnocení. 
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Z NAŠEHO DOMOVA

Oblast spokojenosti zahrnuje pochvaly za odváděnou práci, za které děkujeme. 

Další dva grafy (graf č. 7 a graf č. 8) ukazují,  jaké jiné (nesociální) služby čerpají v Domově Vaši blízcí     
a jak jsou Vámi hodnoceny. Největší využívání a spokojenost je se službou pedikérky. 

V oblasti zdraví a jídlo jsou připomínky nebo podněty podobné jako u klientů. Proto zde odkazujeme 
na vyjádření vedení Domova na začátku článku. 

Graf č. 7 Graf č. 8 

Na závěr nám dovolte Vám všem poděkovat za součinnost při zjišťování a následném vyhodnocování 
kvality poskytovaných služeb v DS Chodov. Jak z obou dotazníků vyplynulo, tak stálými tématy jsou 
lékařská péče a stravování. Jak bylo zmíněno, tak každý máme jiné chutě, stravovací návyky a potřeby, 
a není tedy jednoduché vyhovět všem dle jejich přání. Snažíme se ale na Vaše připomínky reagovat     
a jídelníček měnit tak, aby v něm každý našel to své.

Jelikož nejsme zdravotnické zařízení, ale sociální, není možné nabízet lékařské služby celý den. K dis-
pozici jsou neustále zdravotní sestry, které dle potřeb a nutnosti kontaktují lékaře nebo rychlou zdra-
votnickou službu.

Jsme vděčni za Vaše podněty, připomínky či upozornění, protože nám ukazují, kde máme rezervy a jak 
můžeme pracovat na vylepšení poskytovaných služeb. Jsme vděčni i za Vaše poděkování, která nám 
signalizují, že to děláme dobře, a dodává to našim zaměstnancům síly pokračovat v jejich nelehké 
práci. 

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

Zpracovala: Mgr. Elena Jaroševská, CSc., metodička DS Chodov
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VAŠE PŘÍSPĚVKYVAŠE PŘÍSPĚVKYVAŠE PŘÍSPĚVKY

Podzim

Tak zas už přichází podzim a dny se krátí, jenom podzimní pestrost přírody nás odměňuje.

Přichází sezóna hub a my, národ houbařů, máme opět žně. Bývá záplava dobrých a jedlých 
hub, hřibů, poddubáků, klouzků, křemenáčů, kozáků, lišek, bedel, ale můžeme též narazit na 
houby jedovaté. Pozor dejme na muchomůrku zelenou, citronovou a tygrovanou, kterým by-
chom se raději měli vyhnout, abychom neodešli do věčných lovišť.

Procházka lesem při houbaření na čerstvém a doufejme i zdravém vzduchu je i přínosem pro 
naše zdraví.

A co vinobraní, je to také hezká tradice. Na vinařství se zaměřují v Čechách na Litoměřicku           
a Mělnicku a ještě na různých menších úsecích. Na Moravě se vinařství věnuje skoro celý jih. 

Víno je dar země, v malých doušcích může působit léčebně díky fruktóze a do organismu do-
dává ovocné cukry a minerály nezbytné pro jeho dobré fungování.

Pěstují se u nás různé druhy hroznů a zpracovávají se na kvalitní vína, která snesou srovnání       
s víny francouzskými i italskými, a některá je kvalitou i předčí.

Už Karel IV. říkal, že ve vínu je pravda, a sám do Čech přivezl sazenice vinné révy až z Francie.

Tedy „na zdraví“!

                                                                                                         Napsala a namalovala paní Eva Frantálová

Z TVORBY KLIENTŮ
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o  jazyk český a  li-
teraturu, o  hraní se slovíčky a  trénování paměti. Nyní je páteční aktivita rozdělena na 
2 × 30 minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli zájemci přijít pohrát s jazykem 
českým. Ale! Zájemci mohou setrvat i nepřetržitě od 9:30 do 10:45. Na programu jsou literární 
hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“, cvičení pro 
trénink paměti a  pro radost. Jazyk český je pro nás nádhernou a  nevyčerpatelnou studnicí 
inspirace ke hrám, psaní – vlastní tvorbě –, k poslechu a procvičení paměti. 

Aktivita se koná v pátek dopoledne v knihovně a je vhodná pro každého. A možné je přijít jen 
na chvilku! Hru se slovy vede v naší knihovně MgA. Hana Strejčková.

Hra se slovy se v roce 2018 a 2019 umístila v literární soutěži „O Zlatý klíč“. Tuto soutěž pořá-
dá Městská část Praha 11.  

Pan Harold

Pan Harold navštívil československý rozhlas.
Jeho vystoupení mělo velký ohlas,
protože měl krásný, sytý hlas,
až z něj jásal celorepublikový ženský svaz. 

Za daleké hranice se šířil jeho věhlas,
i když měl nejeden šedivý vlas,
davy skandovaly, aby zpíval zas a zas.

A právem opět dostal cenu nejvyšší – 
Zlatý klas. 

HRA SE SLOVY

Les 

Hajný Štětinka hlídá borový les.
Po boku jeho běží lovecký pes.
Kol palouku, kde laně se pasou, roste vřes,
to láká pytláka, na kterého čeká hajný i dnes. 

Nedaleko teče řeka a na ní hučí jez,
pytlák neslyšně se plazí, ale zavětřil ho pes,
zavrčel, až z něj šel děs,
leknutím pytlák strachy dostal třes. 

Hajný Štětinka si na nejbližší posed vlez,
v tom oblohu proťal náhle blesk,
rozzuřila se bouře a začal hořet les,
do vzduchu hajný vystřelil, aby vzbouřil ce-
lou ves. 

A zatímco vrcholily přípravy na hasičský ples,
běželi všichni, včetně pytláka, hasit les. 
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Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. Správné odpovědi na-
jdete v kalendáři. Rébus pro Vás připravila naše logopedka Renata.

Pondělí anebo pátek, vždy má přece někdo ...

VAŠE PŘÍSPĚVKY

1. 9.
Smítko z oka vyndá
zdravotnice …

2. 9.
K Mauglímu skočil Akéla,
čte pod peřinou …

3. 9.
Zlatou svatbu pro ni slav,
žádá tchána …

4. 9.
Dáme kaši do bříška,
krmí vnučku …

5. 9.
Je todle kočka bo rys?
přemita Ostravak …

6. 9.
Za úrodu pole slav,
vzdává úctu …

7. 9.
Roztrhla se mi legína,
nešťastně fňuká …

8. 9.
Utopit tlustého mafiána
plánuje na jachtě …

9. 9.
Proč jsem s těmi pány 
jela? hořekuje …

10. 9.
V mém domě uklízí firma,
chlubí se kámoškám …

11. 9.
To byla špatná premisa,
omlouvá nezdar …

12. 9.
Všechny známé árie
umí zpívat …

13. 9.
Zářivý cvičební úbor
nese si v batohu …

14. 9.
Lesem to bude zkratka,
odbočí z cesty …

15. 9.
Kdy budu konečně volaná?
mumlá si v čekárně …

16. 9.
V pivovaru sud myla
brigádnice …

17. 9.
Snad mi někdo protěž dá,
doufá v Tatrách …

18. 9.
Na kabát nejlíp prý štof,
poradil krejčí …

19. 9.
Po obědě syta
pochrupuje …

20. 9.
Spoustu krásných holek
měl v životě …

21. 9.
Netvař se jako svatouš!
vyslýchá synka …

22. 9.
Nech si svoje dary, na,
odmítá je …

23. 9.
Já se bojím toho čerta,
šeptá andělovi …

24. 9.
Prý je tam stále jaro, mír,
sní o Havaji …

25. 9.
Tam, kde jsou zrádná blata,
zmizela ubohá …

26. 9.
Hudební skupinu Bandrea
založila si …

27. 9.
Od jejich plotu po náš
posekal trávu …

28. 9.
Do stehen se plácav
vypráví vtip …

29. 9.
Řádně výheň dmýchal
statný kovář …

30. 9.
S vyčištěným svědomím
jde z kostela …
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Pátý ročník Donovalské zahradní slavnosti se konal v sobotu 14. září. Počasí bylo nádherné 
a  bohatý program nabídl vystoupení řady hudebních kapel a rodinná divadelní představení 
nejen pro děti, dále výtvarné a taneční workshopy včetně retro tančírny, sportovní aktivity, 
skákací hrad a soutěže, malování na obličej, české tradiční občerstvení a mnoho další zábavy.

Celým dnem provázel moderátor Alexander Hemala a sváteční náladu svou přítomností pod-
pořil i patron domova pan Otakar Brousek ml. Záštitu nad akcí udělila radní HMP Mgr. Milena 
Johnová a starosta MČ Praha 11 pan Jiří Dohnal. Domov pro seniory Chodov dlouhodobě 
podporuje myšlenku stát se otevřeným místem pro setkávání všech generací.

Letošní ročník dal příležitost profesionálním i začínajícím hudebníkům nejen z Jižního Města. 
Na hlavním jevišti se tak představili místní umělci nejrůznějších žánrů. Dopolední program za-
hájil početný pěvecký sbor Gambale. Na zpěv navázala kapela JenMy, u mikrofonu se postup-
ně vystřídali s kapelami Smějící se bestie, InAction a Duo Amis. Na vnitřní scéně pak zazněly 
romantické a folklórní písně. Každý z návštěvníků měl možnost najít si svou oblíbenou hudbu, 
zazpívat si i zatančit. 

Divadelní sál se ve spolupráci s neziskovou organizací FysioART proměnil v celodenní dětskou 
divadelní scénu a desítkám dětí a jejich rodičům i prarodičům nabídl profesionální divadlo        
a také kreativní dílny. Tématem byly vláčky, mašinky, úschovna zavazadel… 

Pohádková poetika venkovského nádraží diváky všech generací nadchla a rychle vtáhla do 
děje. V dílnách pak malí účastníci sami na sobě zkoumali možnosti pantomimy, stavěli dlouhé 
koleje, vyráběli svá nádražíčka, a také tancovali. Pohádka Tajemné příběhy z nádraží pro nebo-
jácné děti Hany Strejčkové a Filipa Nováka byla, jak jedna divačka zmínila, „prostě kouzelná“.

Program pro nejmenší se odehrával i v atriové zahradě. Za jednotlivé disciplíny ve stylu retro 
her děti sbíraly body a vyhrávaly ceny. Pro sportovce zde byl i minifotbalový „trénink“ vedený 
trenéry FK Dukla Jižní Město. A ve výtvarné dílně s výtvarnicí Janou Heřmanovou si  mohli zá-
jemci vyrobit skleněné přívěšky Tiffany technikou.

Součástí Donovalské zahradní slavnosti byly i doprovodné akce na stáncích spřízněných or-
ganizací. Dále nechyběla ani domovská prezentace výrobků klientů a autorské knihy 222 a 2 
příběhy 20. století, jejímž patronem je pan Tomáš Töpfer. A každoročně oblíbené prohlídky 
domova pro seniory byly obsazeny i letos.

Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům, bez kterých by se slavnost nemohla konat.
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Fotografie: Tereza Jechová
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 3. 9. 2019

Přítomni: Milena Holá, Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Milan Merhaut, Helena 
Hudečková.
Hosté: Mgr. Anna Tomčáková.

Paní Tomčáková úvodem přivítala všechny členy výboru, omluvila paní ředitelku z dů-
vodu jiných pracovních povinností a požádala přítomné, aby přednesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Ulrichová upozornila na zhoršení úklidu na B2, paní Holá toto potvrdila i na B1,
• paní Holá má obavu z pohybu cizích lidí v objektu DS Chodov, z důvodu otevření ve-
řejné knihovny.

Vyjádření
Problém se zhoršenou kvalitou úklidu bude prověřen, na Vámi nahlášené nedostatky 
upozorní manažerka kvality péče Bc. Štěpánka Foučková úklidovou firmu, která úklid 
zajišťuje.

K připomínce paní Holé: vzhledem k tomu, že nejsme uzavřený ústav a již teď je zde 
volný pohyb všech ostatních návštěvníků Domova, tak se této skutečnosti neobáváme. 
Knihovna bude otevřena pouze tři dny odpoledne. Počkáme, jak toto bude probíhat,      
a potom budeme případně řešit.

Další informace
Stále probíhá rekonstrukce kanalizace (ležaté a stoupaček) na domově B, ještě nás čekají 
dvě etapy. V tuto chvíli jsme dokončili kompletně ležatou kanalizaci v suterénu budovy   
a zahájili práce na stoupačkách. Jako první se vyměňují na pracovnách personálu na 
všech třech patrech, z tohoto důvodu jsou pracovníci přestěhováni na haly. Následně 
začneme na jednotlivých pokojích. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli práce rozložit 
do většího časového úseku a zvolili se zhotovitelem díla jiný postup, nečeká nikoho 
stěhování. Pouze bude nutné, abyste na jeden den opustili pokoj, kdy proběhnou bou-
rací práce, tzn. že ráno po snídani dveře do pokoje pracovníci firmy překryjí igelitem, 
provedou bourací práce a úklid a večer se budete moci vrátit s tím, že nebudete moci 
na pokoji používat WC a umyvadlo po dobu jednoho týdne, kdy bude probíhat kom-
pletace nových rozvodů a zpětné zprovoznění. Včas budete o plánu prací individuálně 
informováni.

Připravuje se rekonstrukce nákladního výtahu v kuchyni – tato práce Vás nebude žád-
ným způsobem omezovat. Dále jsme zahájili sanaci suterénu budovy D, kde jsou za-
městnanecké šatny. Připravuje se výběrové řízení na výměnu dveří na pokojích/bytech 
na budově B a D. 
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Připomínky ze schránek důvěry

Paní Mgr. Jaruška Urbanová požádala o pomoc při práci s počítačem. Toto bude řeše-
no individuálně.

Pan MUDr. Jaromír Schütz si přeje znovu umístění poštovní schránky ve vestibulu 
Domova. Poštovní schránka byla využívána minimálně, proto ji Česká pošta zrušila. 
Nejbližší poštovní schránka je u autobusové zastávky na křižovatce ulic Donovalská             
a Ke Stáčírně. Pokud je to pro někoho daleko, může požádat někoho ze svých blízkých 
nebo zaměstnance Domova, aby mu dopis do schránky vhodil. Přílohou zápisu jsou 
ceny poštovních služeb.

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