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Milé dámy a milí pánové,

jsme v polovině roku 2021 a věřte mi, že 
kdybych nepsala tento úvodník, tak si to 
snad ani neuvědomím, jak ten rok utíká...

Ale na všem je něco pozitivního. Tak i já 
se těším ze sluníčka, krásných teplejších         
a delších dnů, zpěvu ptáků, nádherně 
kvetoucí přírody a vůně, kterou kolem 
nás šíří. A právě setkání s blízkými po del-
ší době a krása přírody byly důvodem mé 
víkendové návštěvy jižních Čech, kterou 
si Vám dovolím přiblížit. 

Překrásná scenérie okolí Veselí nad Lužni-
cí a samotného města na soutoku Lužnice 
a Nežárky, s tyčícím se kostelem Povýšení 
sv. Kříže, mne úplně ohromila. Už cestou 
jsem vnímala jedinečnost českých rybní-
ků, jejich rozlohu, počet a krásné umístění 
do přírody. Pak jsem se doslova „kocha-
la“ architekturou jihočeských vesnic. Pěší 
procházka do vesnice Vlkov a posezení při 
Vlkovském rybníku se mi moc líbilo. Kou-
zelné barevné domy s velkou bránou, kte-
rá zřejmě měla za cíl chránit rodinu a sta-
tek. Je moc dobře, že se udržují pro další 
generace. Úhledně upravené okolí dom-
ků, zahrady, trávníky – nádhera. Už teď se 
těším na letní koupání v Pískovně.

Důvodem našeho víkendového setkání 
byly oslavy narozenin všech generací, na-
příč celou naší rodinou. Slavila prababič-
ka 87. narozeniny, slavila její snacha – ba-
bička, taky další babička a slavil taky jejich 
vnuk a pravnouček 2 roky. 
 

Nejstarší generace se těšila z celé své rodi-
ny, která se sešla ve zdraví a v lásce. Vidě-
la své šťastné děti, jejich děti a nejmladší 
členy rodiny.  Těšila se z jejich dovedností 
a „hledala na nich něco, co po členech ro-
diny podědily“... Pak ta střední generace se 
o vše starala a všechno „spojovala“. Snažila 
se se vším pomáhat starším, ale také těm 
mladším, aby jim ulehčila. Nejmladší ge-
nerace se těšila, běhala od jednoho člena 
rodiny ke druhému, objevovala stále něco 
nového, učila se novým věcem a doved-
nostem a snažila se všechno a všechny 
napodobit a rozveselit. 

Jistě mi dáte za pravdu, že takové mezige-
nerační setkání Vám dodá neskutečnou 
energii, sílu i naději. Ty nejstarší nabije 
energií a oni pak celkově pookřejí, střed-
ní generace se těší, co vše ještě zvládne,          
a ti mladí ukazují, na „co mají“, co všechno 
dokážou a jak rychle se všemu učí od mi-
lující rodiny.

Milí obyvatelé a vážení kolegové našeho 
nádherného Domova. Přeji Vám všem, 
aby Vás ve Vašem životě nabíjela síla nej-
bližších, či už spolubydlících, rodinných 
příslušníků, známých, přátel, nebo za-
městnanců či kolegů... Je úplně jedno, 
od koho to bude. Důležité je, aby přijatá 
energie byla pro Vás obohacením a inspi-
rací. A nezapomeňme všichni na přírodu, 
která je všude kolem nás – povzbuzující, 
přirozená, okouzlující a nezištná. 

Na setkání se všemi se těší,                                
Anička Tomčáková



3

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY ČERVEN

16. 6.  Františka Kamenická
17. 6.  Jiří Mikulenčák 
20. 6.  Věra Vitoušová 
21. 6.  Josefa Kochmannová 
21. 6.  Irena Ungerová 
22. 6.  Marie Nádvorníková 
22. 6.  Květa Zittová 
24. 6.  Eva Frantálová 
25. 6.  Eva Vyskočilová 
27. 6.  Dagmar Saktorová 
28. 6.  Jaroslava Purkrtová 
30. 6.  Růžena Dušková 
30. 6. Miroslav Janda 

3. 6.  Bedřiška Márová 
3. 6.  Zuzana Martínková 
5. 6.  Olga Piskáčková 
6. 6.  Josefa Šrolová 
7. 6.  Alžbět Hájková  
7. 6.  Tamara Zídková 
9. 6.  Zdeňka Císařová 
10. 6.  Hana Beránková 
11. 6.  Věra Zemanová 
12. 6.  Zdeňka Malovaná 
12. 6.  Ing. Jiří Pašek 
12. 6.  Marie Šandriková 
13. 6.  Lidmila Uliarczyková  
 

Rozloučili jsme se

František Marek
Marie Svobodová

Jana Brandová

Jiřina Nedorostová
Milada Kotačková

Alena Třísková
Evangelina Koreňová 

Ing. Margita Javoříková 
Václav Skála 

Jindřiška Hlaváčková
Eva Žyrková 

Marie Hanilcová
Jaroslava Hertlová

Alžběta Hájková 
Maria Mališková

Ing. Oldřich Kostka 
Ing. Jiří Pašek
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AKTUALITY Z DOMOVA 

VYSTOUPENÍ A AKCE V DOMOVĚ

Kulturní život v Domově se pomalu 
vrací do zavedených kolejí. 

V měsíci červnu si tak budete moci 
vychutnat vystoupení Koníkovy šest-
ky dne 9. 6. 2021 od 14:30, dále pak 
náš oblíbený pořad Křeslo pro hosta 
navštíví dne 23. 6. 2021 od 14:00 paní 
Marcela Holanová.

Sledujte prosím nástěnky na jednot-
livých patrech, kde jsou vyvěšeny 
plakáty s připravovanými akcemi.

MUZIKOTERAPIE

Novinkou posledních týdnů je, že do 
Domova pravidelně dochází na své 
hodiny muzikoterapeut. 

Využijte možnosti setkání s ním, pro-
cvičte svá mluvidla zpíváním a zpest-
řete si den příjemnými tóny.

LOGOPEDKA

Pravidelně na jednotlivé domovy za-
čala docházet logopedka, která se 
věnuje také grafomotorickým do-
vednostem. 

Nově zařadila cvičení mluvidel také 
do pravidelného dopoledního hláše-
ní rozhlasu Domova, kdy je možné si 
společně „logopedicky zacvičit“.

Některé dny je logopedické cvičení   
v hlášení nahrazeno cvičením kon-
dičním. Vstup je připraven tak, aby 
cvičení zvládl každý i v soukromí své-
ho pokoje či lůžka.

NÁSTĚNKY

Novinkou jsou na každém patře na 
nástěnce graficky zpracované doku-
menty, které se týkají karanténních 
opatření a očkování. Pro mnohé jsou 
tak informace přehlednější a srozu-
mitelnější.



Z NAŠEHO DOMOVA

5

DEN MÝMA OČIMA
Sepsala a vyfotila Tereza Jechová, ART

Vážení čtenáři, možná si všímáte toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová po-
hybuje v prostorách Domova s fotoaparátem. S jedním z Vás nafotila jeden celý den. 
Zprostředkuje tím Váš autentický pohled na běžný všední den. Tereza při fotografo-
vání pouze pomáhá, technicky zpracovává Vaše snímky a připravuje tuto rubriku, sa-
motný pohled je čistě Váš.

Paní Erteltová, kterou mnoho z Vás jistě zná osobně, je velice aktivní dáma. Její den probíhá 
dozajista jako den několika z Vás. 

Po probuzení si vyčistí zuby a společně se svou spolubydlící usedá k snídani. Musí spolu 
probrat, co budou celý den dělat. Pokud nejde dopoledne na aktivitu, na které chodí obě 
moc rády, tak většinu dopoledne proleží u televize nebo dohání noční spánek. 

Odpoledne již probíhá v aktivnějším stylu. Na oběd 
paní Erteltová chodí na společnou halu a povídá si      
s ostatními strávníky. 

Zabaví se také četbou časopisů a prohlížením mód-
ních katalogů. Momentálně také společně s fyzio-
terapeutkou trénuje chůzi. Nejraději je ale ve spo-
lečnosti, kde si povídá s ostatními klienty, a to na 
společných aktivitách, kde se probírají nejrůznější té-
mata. V neposlední řadě je velmi ráda ve společnosti 
své početné rodiny, která za ní dochází, jak jen může. 
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ŽIVOT VE VTEŘINĚ
ZAPOJÍTE SE S NÁMI?

Připravili jsme fotosoutěž pro zpestření dní Vás, klientů, Vašich blízkých, přátel, ale také za-
městnanců Domova, obyvatel Prahy, zkrátka pro kohokoliv, kdo rád fotí! Zapojit se může 
opravdu každý. Nečekáme žádné profesionální fotografie, ale fotky okamžiků, které Vás chy-
tily za srdce. 

Zapojit se můžete jednoduše, máte tyto možnosti:
1. vyfotit soutěžní fotografii na svůj  mobilní telefon, tablet či fotoaparát a zaslat sami e-mai-
lem na adresu pavla.masopustova@seniordomov.cz; 
2. vyfotit soutěžní fotografii a požádat kmenovou sociální pracovnici nebo kmenovou aktivi-
zační pracovnici o pomoc s doručením fotografie;
3. požádat kmenovou aktivizační pracovnici, aby Vám pomohla přímo i s focením, a to buď 
prostřednictvím Vašeho aparátu, nebo pomocí jednorázového fotoaparátu, který všechny ak-
tivizační pracovnice mají u sebe a zapůjčí Vám. Fotografie potom doručí do soutěže.

Fotografie přijímáme do konce června a slavnostní vyhlášení vítězů včetně předání odměn 
bude v průběhu měsíce srpna. Budeme Vás včas informovat.

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií, které již do soutěže dorazily, a třeba se i inspi-
rovat. Neváhejte a zapojte se.
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DOBROVOLNÍCI
Jarní úklid zahrady se společností Dentsu X.

První skupinou, která k nám v roce 2021 zavítala v rámci dobrovolnického dne, byla skupina 
dobrovolníků z agentury Dentsu X. Vesele naladěný tým se pustil do práce s vervou a za 
ten den, který u nás strávili, udělali opravdu mnoho práce. Pomohli nám s údržbou zahra-
dy – shrabali listí a větvičky, které přinesl zrovna v posledních dnech před touto akcí silný 
vítr, vypleli záhony, vytrhali plevel z chodníků, vyčistili zahradní nábytek, pétanquové hřiště            
a bosonohou stezku. Patří jim velký dík, protože jejich práce byla opravdu vidět a pro nás 
byla velkým přínosem. 

COVIDOVÝ VERŠ
Inspirace básní K. J. Erbena – Vodník.

Dům seniorů prostorný,
místa je v něm dosti,
však nyní v době covidu
se v něm nescházejí hosti.

Vrátný sedí na recepci
jako pavouk v síti
a zastaví každého,
kdo dovnitř chtěl by jíti.

„Co to zpíváš, kliente,
to se nám snad nesní,
vždyť víš, že v době covidu
zpívati se nesmí.“

Na lepší časy se neblýská,
po rodině se mi stýská,
horší doba než-li byla,
omezení se opět prodloužila.

Než nařízení pominou,
můžeš se na den setkat s rodinou.
Dovolíme Ti, dovolíme s vůlí,
nařizujem však, ať splníš naši vůli.

Neobjímej dcery své,
ani rámě jiné,
sice covid-19
sotva Tebe mine!

Celý den se v pláči těší,
s dcerou žena z domova.
„Ach moje dítě, ach, 
bojím se večera.“

Ač se snažím víc či méně,
stejně skončím v karanténě!

Autor:  anonymně doručeno do redakce Chodováčku
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MALÝ PRINC
V části Chodováčku, kde uveřejňujeme Vaše 
příběhy, články a jiné příspěvky, se věnujeme 
Vašim zálibám, vzpomínkám, zamyšlením. 

Pokud byste měli zájem do této rubriky při-
spět, budeme rádi. Vaše příspěvky můžete 
předat pracovníkům na Vašich domovech, 
kteří je již doručí do redakce Chodováčku.

V minulém čísle Chodováčku klientka domo-
va D paní Eva Frantálová přispěla první částí 
článku o své nejoblíbenější knize, kterou je 
Malý princ. Dnes přinášíme pokračování.

Autor zde vystupuje jako vypravěč – letec, kte-
rý nouzově přistál na saharské poušti pro po-
ruchu letadla. Nedaří se mu poruchu odstranit     
a poblíž se objeví malý hošík, který je zvláštní. 
Je to Malý princ. Naváže s letcem hovor, vyprá-
ví mu o sobě a odkud pochází. 

... pokračování příběhu...

Na nejmenší planetce bydlel Lampář pouze       
s jednou pouliční svítilnou. Tato planetka se 
stále rychleji točí. A on neustále rozsvěcí a zha-
síná. Malý princ uvažuje, že s ním jediným by se 
mohl přátelit, neboť on jediný se nezaobírá jen 
sám sebou.

Na šesté planetě bydlel zeměpisec, který ani 
nevěděl, jak vypadá jeho planeta. Nyní popr-
vé princ pocítil lítost, že opustil svou planetu 
a růži. Zeměpisec mu navrhl, aby navštívil pla-
netu Zemi. Na Zemi se setkává s hadem na 
Sahaře, květinou, skalami, které mu odpoví-
dají „ozvěnou“, uviděl zahradu plnou růží, tam 
se přesvědčil, že ta jeho není jen ta jediná ve 
vesmíru, ale pro něho je tak blízká jeho srdci, 
jako by byla ta jediná. Růže praví: „Kohokoliv si            
k sobě v životě připoutáš, jsi za něho odpověd-
ný celý život!“ Krásné, že?
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Řekne letci, že se neloučí navždy, že když se podívá na noční oblohu, tak ta nejjasnější a nej-
zářivější hvězda bude zářit jen pro něho.

Závěrem musím říci, že je smutné, že při jednom svém z posledních letů 31. 7. 1944 Antoine 
de Saint-Exupéry při plnění svého poslání zahynul. Bylo to při přeletu Středozemního moře.

Zahynul mlád ve věku 44 let a přesto nám stihl zanechat spoustu krásného čtení.

Při setkání s liškou mu navrhne, aby si ji ochočil, že mohou být přáteli. Liška mu radí: „Co je 
důležité, je očím neviditelné, správně vidíme jen srdcem!“

Při setkání s výhybkářem pochopí, že děti vědí, co hledají a chtějí a co opravdu potřebují. 

Ke konci své cesty potká obchodníka, který má pilulku, kterou když spolkne, nemusí týden 
pít, a tím ušetří 53 minut týdně. Jak směšné?

V poslední kapitole autor-letec stále opravuje letadlo a hledá studánku.

Malý princ se rozhodne, že poznal dost, nechá se uštknout hadem, aby se mohl vrátit zpět 
na svoji planetu a za svou milovanou růží.

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry 

(oficiálně Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, 
hrabě de Saint Exupéry, 29. června 1900 Lyon – 
pravděpodobně 31. července 1944 blízko Île de 
Riou u Marseille) byl francouzský spisovatel a pi-
lot, často je považován také za filozofa a huma-
nistu. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, 

Citadela nebo Malý princ. 

Od amerického generála dostal povolení účast-
nit se pěti akcí (měl problémy s francouzským 
vedením). Svůj limit však vysoce překročil, a to až 
na devět letů. 31. července 1944 vzlétl z Korsiky   

k letu nad Francií, ze kterého se již nevrátil. 
Desítky let se vedou diskuze, jak vlastně zemřel. 
V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve 
Středozemním moři poblíž francouzského pří-

stavu Marseille. 
Památník A. Saint-Exupéryho na letišti

 v korsickém městě Bastia
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PRANOSTIKY ČERVEN
• Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
• Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
• Červen studený – sedlák krčí rameny.
• Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
• Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
• Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
• V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
• Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
• Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
• Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
• Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
• Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
• Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
• Jaký červen, takový i prosinec.
• Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
• Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
• Červen stálý – prosinec dokonalý.
• Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
• Měsíc červen voní deštěm.
• Lidé se radují létu, včely květu.
• Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.
• V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
• Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
• Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
• Červen červený jako z růže květ.

HÁDANKA

Řešení:  auto zajíždí do parkovací-
ho stání  zhora, tedy pokud obrá-
zek otočíte vzhůru nohama, zjistí-
te výsledek – 87.
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LUŠTĚNÍ

Autor: Edita Svobodová

VERŠ
Pampelišky

Každý se na ně dívá z výšky,
choulí se v zelené trávě,
pod sluncem žlutě září pampelišky,
když procházíš se právě.

Té žluté život začíná,
chvíli trvá, než se rozkouká,
ta bílá také není nečinná,
čeká, až vítr semínka rozfouká.

Když posbíráš žluté, 
nejlepší je hned,
sladce odmění Tě, 
máš zlatavý med.

Bílá chmíříčka kolem letí,
poletují jako sníh,
ať u dospělých, nebo dětí
vytváří ve tváři smích.
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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 ostatní-
mi obyvateli Domova. Dnešní příspěvek připravila a fotografiemi doplnila Tereza.

BRAZÍLIE

V dnešním článku se vydáme po stopách paní Karausové, která navštívila krásnou zemi jmé-
nem BRAZÍLIE. 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Vyprávění o její dovolené jsme začaly rovnou letem do Ria de Janeira. Z České republiky letěla 
nejprve do Anglie – 2 hodiny – a poté 6 hodin na letiště v Riu. Na dovolenou se vydala spo-
lečně se svou dcerou a kamarádkou. Ubytovány byly v hotelu přímo na hlavní ulici. Společně          
s nimi letěli další tři Češi. 

Jejich dovolená byla takzvaný poznávací zájezd, kdy každý den podnikly výlet do jiné části 
města. Jako první se vypravily do míst, kde se každoročně zahajuje tradiční karneval v Riu.          
V této čtvrti jsou na jedné straně lepší činžovní domy, ale postupně přecházíte do nejchudší 
čtvrti v Riu, které se říká Favela – „Okny bylo vidět do bytů, prádlo na střechách, všude špína.“ 
To jsou slova paní Karausové při popisování tohoto místa. V této čtvrti jsou také velmi rozšíře-
né krádeže. 

Karneval v Riu – je světoznámý festival, konají-
cí se v brazilském městě Rio de Janeiro, při němž 
chodí městem průvody extravagantně oděných 
tanečníků a tanečnic, pohybujících se v rytmu 
samby. 

Tato akce se koná každý rok na přelomu února 
a března. Návštěvnost karnevalu činí denně až 
dva miliony lidí. Historie sahá až do roku 1723. 

S festivalovými akcemi se lze setkat po celém 
městě, nejdůležitější částí je ale místo zvané 
Sambodrom. Akce se vždy koná od pátku do 
středy, poslední den karnevalu vždy připadá na 
Popeleční středu.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Favela – je druh neformálního osídlení lidí s nízkým příjmem v Brazílii. Takzvané domy pro chudé. 
První favelu v Brazílii založili vojáci, kteří po válce Canudos neměli kde žít.

Pláž Copacabanu, kterou jistě všichni známe, mohla paní Karausová navštěvovat každý večer 
po návratu z výletů. Z hotelu, ve kterém byla ubytována, to k ní totiž měla jen kousek. 

Pláž Copacabana – je brána jako nejznámější 
pláž na světě. 

Je dlouhá 4 kilometry a patří k největším láka-
dlům města Ria. Od roku 2012 figuruje na sezna-
mu světového dědictví UNESCO. 

Zajímavostí je, že v roce 2016 na této pláži probí-
hal turnaj plážového volejbalu při letních olympij-
ských hrách.

Druhý den se výletníci vydali poznávat brazilské pralesy. Výlet vedl skrz prales až k původní 
indiánské vesnici, kde žili domorodci. Ve vesnici mohli sledovat život tamějších obyvatel, vidět 
dovednosti místních mužů i žen. Například tkaní a vyšívání oblečení. Při projíždění pralesem 
mohli z otevřeného džípu sledovat opice, makaky, a jeden se dokonce pokusil ukrást paní Ka-
rausové kabelku. Ke konci výletu se projeli lodí kolem blízkých ostrůvků. 
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A poslední výlet byl kam jinam než ke světoznámé soše Krista Spasitele v Riu. Socha se tyčí 
nad městem. Jedná se o symbol města a také o známou turistickou atrakci. Základní kámen 
byl položen už v roce 1922. Socha je vyrobena ze železobetonu, měří 30 metrů a jen hlava váží 
35 tun! 
 

Makak – je druh úzkonosé opice. Celkem je zná-
mo až 26 druhů těchto opic. Liší se podle toho, 
kde se vyskytují. 

Makakové tvoří různě početné tlupy. Jsou to vy-
soce přizpůsobivé opice, dokáží se rychle sociali-
zovat, což z nich dělá vysoce inteligentní primáty. 
Je známo, že se přibližují k lidem a rádi jim berou 
věci. Bohužel i kvůli nám – lidem – je makak vyso-
ce ohroženým druhem. 

Během třetího dne poznávací dovolené se paní Karausová podívala do čtvrti Santa Teresa, 
která leží v brazilském městě Espírito Santo. V této oblasti se rozprostírá 3562 hektarů biolo-
gické rezervace jménem Augusto Ruschi, což je plně chráněná oblast. 
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Co si na dovolené v Brazílii můžeme dát dobrého? 

Brazilská kuchyně je velmi rozmanitá, prolínají se v ní vlivy evropské, africké i asijské kuchyně 
společně s kuchyní tradičně indiánskou. Mezi tradiční potraviny používané indiány patří na-
příklad kešu ořechy, maniok, guarana. Evropská kuchyně přinesla pak listovou zeleninu nebo 
mléčné výrobky. Dále se v brazilské kuchyni používá tropické ovoce, batáty, maso, ryby, ale 
také chilli a palmový olej. Národním jídlem Brazílie je feijoada a národním nápojem je káva. 
Kromě tradičních brazilských pokrmů je také běžným jídlem pizza, klobásy nebo sushi. 

Zajímavosti
• Hojnost tropického ovoce a ráj mícha-
ných nápojů – všichni pijí míchané nápoje, 
připravují se kdekoliv – na ulici, v barech,    
v kancelářích…
• Socha Krista – v roce 2007 se stala jedním 
ze sedmi novodobých divů světa.
• Čtvrtina obyvatel žije v takzvaných fave-
lách.
• V Brazílii najdete jeden z největších fotba-
lových stadionů na světě.
• Na území Brazílie je Amazonský prales, 
největší tropický deštný les na světě s roz-
lohou 5 500 000 km². Zasahuje i do dalších 
států.
• V Brazílii se mluví portugalsky. 

Kuchyně Ria de Janeira je známá pro svou feijoadu, jídla 
jsou v této oblasti poměrně výrazná. Dalším typickým 
jídlem je molho pardo – kuře nakládané v krvi.
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FOTOGALERIE

VYRÁBĚNÍ
Další soutěžní výzva do projektu Mezi námi o.p.s. – košíčky s květinami z filcu. 

VAŘENÍ
Kulinářství na domově B – příprava burgerů. Velmi zajímavá aktivita s nádechem Ameriky. 
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FOTOGALERIE

ČARODĚJNICE
Čarodějnický rej v zahradě a tradiční pálení čarodějnice.

SÁZENÍ KVĚTIN
Na terase domova D si klienti sami zasadili zeleninu, bylinky nebo květiny. Strávili tak pří-
jemné odpoledne na čerstvém vzduchu a těší se na sklizeň.
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Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovnice

Zápis z výboru obyvatel DS Chodov ze dne 5. 5. 2021 (bez zasedání VO)

Vzhledem k ochraně zdraví klientů DS v období pandemie nového typu koronaviru 
SARS CoV-2 a průběžně se měnícím a zpřísňujícím podmínkám dodržování hygieny 
a setkávání se většího počtu lidí, které se šířením viru úzce souvisí, se zasedání výbo-
ru obyvatel v Domově neuskutečnilo. Dlouhodobě zažité setkání klientů Domova ze 
všech pater s vedením DS nabylo formu individuálního řešení vznesených požadavků, 
dotazů, připomínek apod.

Klienti všech našich domovů i nadále mohou využívat všechny možnosti vyjádření se          
k životu v Domově, a to formou:
– písemnou – skrze mobilní schránky na jednotlivých patrech DS (adresně i anonymně);
– písemnou – skrze pevné schránky ve veřejných prostorách DS (adresně i anonymně);
– písemnou – e-mailem na adresu zaměstnance DS apod.;
– ústní – přímo kmenovým sociálním pracovníkům, koordinátorům, vedoucím jednot-
livých domovů, vedoucí stravovacího provozu, ředitelce nebo kterýmkoliv zaměstnan-
cům DS, kterým důvěřují apod.;
– telefonní – na služební telefonní čísla zaměstnanců DS.

Zápis z výboru obyvatel tak obsahuje individuálně projednané požadavky, dotazy, při-
pomínky, pochvaly, námitky apod. vedením DS z výše uvedených zdrojů.

Projednání přítomni: vedení DS.

Připomínky ze schránek důvěry

Paní ředitelka přečetla poděkování klientů:
– Paní Věra Vítová z patra B1/27 napsala, že práci všech pečovatelek na B1 hodnotí 
známkou 1. 
– Paní Jana Koutníková z patra B1/4 napsala doslovně: „Chci pochválit personál na pa-
tře – co musí zvládnout, je obdivuhodné.“ Vzpomíná, že když přišla do DS, tak bylo na 
patře B1 8–10 mobilních klientů. Vidí změnu zdravotního stavu klientů a myslí si, že na 
jejich místa byli přijatí samí imobilní klienti. Dále vnímá, že v čase covidu mají pečova-
telé mnohem více práce, např. podávají jídlo na pokoje klientů, mají více nádobí, sle-
dují a dodržují všechny možné předpisy apod. Do toho se stane, že je nemocný někdo                 
z personálu a ti ostatní se mohou strhat. „Je třeba před nimi smeknout,“ uvádí doslova 
klientka. 
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Vyjádření:
Děkujeme klientkám DS za ocenění práce našich zaměstnanců, kterým to rádi přetlu-
močíme. 

– Paní Jana Koutníková z patra B1/4 vznesla dotaz, zda by mohla denně navštěvovat 
tělocvičnu DS. Má zdravotní potíže a doktorka jí doporučila šlapání na rotopedu. Ven-
kovní šlapací stroje jsou pro ni ještě, vzhledem k počasí, příliš studené.

Vyjádření:
Tělocvična je již otevřena. Při dodržování hygienických podmínek, tj. dezinfekci cvi-
čících strojů, je možné využívat tělocvičnu DS pro individuální účely. Je však potřeba 
ještě dodržovat minimalizování setkání ve vnitřních prostorách DS a samozřejmě mít 
zakrytá ústa a nos respirátorem nebo alespoň rouškou, pokud je v tělocvičně více jak 
jedna osoba.

Informace pro klienty a jejich rodiny

Byla zahájena „Výzva – fotíte rádi?“, které se mohou účastnit klienti, jejich rodiny a další 
blízcí, zaměstnanci i s blízkými a široká veřejnost – zkrátka všichni, kteří rádi fotí. Bližší 
informace naleznete na letáčcích umístěných na nástěnkách jednotlivých pater nebo 
přímo u aktivizačních pracovnic.

Zasedání Výboru obyvatel a Stravovací komise spolu s klienty se plánuje:
– v režimu na každém domově zvlášť od června 2021;
– v režimu všechny domovy společně od září 2021.

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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