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Vážení klienti, milí spolupracovníci,

jmenuji se Leona Spálená a od října zde 
zastávám pozici vedoucí úseku D. Ráda 
bych se vám tedy představila a  něco 
o sobě napsala.

Mám téměř 8letá dvojčata, anglického 
kokršpaněla a dva papoušky, takže času 
na mé koníčky moc nezbývá. Ráda čtu 
a využívám k tomu každou volnou chví-
li, sportuji, jezdíme na výlety a zahradni-
čím. Relaxovat jezdím na chatu, kterou 
máme kousek od Benešova.

Pocházím z  malého města u  Brna a  do 
Prahy jsem se přestěhovala před 14 lety. 
Pro mnohé rodilé Pražáky jsem stále 
brána jako „náplava“ a určitě je ještě při 
rozhovoru slyšet moravské nářečí, stejně 
jako na Moravě slyším výtky ohledně ná-
řečí pražského. 

V Brně jsem vystudovala Vyšší zdravotnic-
kou školu – obor Diplomovaná sestra pro 
psychiatrii. Do Prahy jsem se stěhovala za 
studiem, nastoupila jsem na Karlovu uni-
verzitu – fakultu Husitské teologie, obor 
teologie-psychosociální studie. Studium 
jsem úspěšně zakončila státní zkouškou 
v roce 2008 a získáním titulu Mgr.

V prvním roce studia jsem začala praco-
vat jako zdravotní sestra v  Domově Sue 
Ryder. Zde jsem setrvala necelých 12 
let a  získala mnoho cenných zkušeností 
i přátelství, která setrvávají do dnes. Po-
tom už byl čas vyzkoušet práci v  jiném 
zařízení a  nastoupila jsem do dalšího 
domova pro seniory, kde jsem byla ne-
celé dva roky. A od poloviny září pracuji 
v tomto domově, nejdříve jako zdravotní 
sestra na odd. A3 a od října jako vedoucí 
úseku D.

Tuhle práci mám moc ráda a  neměni-
la bych i  přes časté negativní komentá-
ře ze stran příbuzných, známých, přátel, 
ale i  široké veřejnosti. Myslím si, že prá-
ce zdravotního personálu v  domovech 
pro seniory, v  sociálních zařízeních, je 
po všech stránkách náročná a  ne každý 
ji zvládne dělat a chce dělat, natož aby ji 
dělal s  láskou a  správně. Já se o  to celé 
roky snažím a doufám, že se mi to zatím 
i dařilo. 
Stejně tak věřím, že se mi to podaří i zde 
s  celým kolektivem na úseku D. Že se 
o vás klienty budeme starat tak, jak si za-
sloužíte, že se zde budete cítit spokojeně 
a nic vám nebude chybět.

Přeji všem klidné podzimní dny.

Mgr. Leona Spálená
vedoucí úseku D



3

Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci září

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 28. 11. od 14 hod. v „Naše kavárna“.

LISTOPADOVÍ OSLAVENCI

6. 11.   Květoslava Srkalová 
8.11.    Stanislava Čáková  
8.11.    Marie Martínková 
11.11.   Danuše Mohaplová 
11. 11.  Milada Zelingrová 
18. 11.  Václava Stránská
25. 11.  Josef Šindelář  
26. 11. Marie Tomášková 
 

Ing. Božena Drimlová
Hana Beránková
Anna Straková

Jaroslava Šubrtová
Marie Trensingerová
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S KLIENTY DS CHODOV dne 19. 9. 2017

Setkání s klienty moderovala paní Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, která po zahájení a přivítání se s klienty 
předala slovo paní ředitelce Mgr. Bc. Iloně Veselé. Paní ředitelka poděkovala všem, kteří přišli na setkání, 
a přivítala i nové klienty.

Ř: Informovala o dobrém hospodaření našeho Domova za první pololetí roku 2017 – hospodaření organi-
zace je vyrovnané. Opravy, které v Domově probíhají, jsou financovány z prostředků na provoz a z fondu 
investic. Částka určená na rekonstrukce nebyla překročena. Již je dokončena rekonstrukce koupelen na 
úseku B, WC na hale a nyní se pracuje na opravě WC na chodbě v přízemí budovy B, následně proběhne 
ještě oprava WC v administrativní části Domova. Na příští rok se plánuje celková rekonstrukce vestibulu 
včetně nové recepce, zatím probíhají projektové práce, poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovite-
le díla. Samotné stavební práce bychom chtěli zahájit v první polovině roku 2018. Vzhledem k náročnosti 
rekonstrukce budou práce probíhat cca ½ roku a budou vyžadovat určitá omezení, o kterých Vás budeme 
v dostatečném předstihu informovat. Práce na velké zahradě a v atriu ve spolupráci se zahradní architekt-
kou budou probíhat průběžně do konce roku a pokračovat roky následující, kdy v horizontu pěti let by 
mělo dojít k finální úpravě znamenající celkovou koncepční změnu všech venkovních prostor Domova.

Ing. Slivoňová představila klientům nový sportovně-kondiční prostor na velké zahradě – cvičební stroje 
určené na procvičení různých částí těla. Dokončuje se ještě dřevěná paluba a po předání díla bude tento 
prostor slavnostně otevřen s ukázkou a vysvětlením, jak stroje správně používat.

Bc. Foučková – manažerka kvality péče – se představila klientům, zodpovídá za činnost ordinace praktic-
kého lékaře, kvalitu přímé péče (tedy celkovou spokojenost všech klientů). Závěrem vyzvala obyvatele Do-
mova, pokud mají nějaké potíže nebo podněty, mohou se na ni kdykoli obrátit (kancelář v přízemí budovy 
B).

Ř: Pokud jde o oblast řešení sociální problematiky v širším slova smyslu, zůstává stále odpovědnou osobou 
Mgr. Anna Tomčáková, vedoucí sociálního úseku. 
Paní Miňhová se omluvila, že z důvodu nemoci nemohla pomoci při slavnostním otevření kaple, a doplnila, 
že kaple je moc hezká, je to důstojné místo pro rozjímání, poděkovala za dobře provedenou práci.
Paní Košťálová upozornila na tvrdé lavice v nové kapli, paní Srkalová na vstupní dveře a podlahu, pro vo-
zíčkáře je problém se dostat dovnitř, jinak se kaple všem klientům moc líbí.
Ř: Poděkovala za pochvalu a doplnila, že se ve spolupráci s architektem budou dolaďovat právě tyto de-
taily. Upozornila na to, že kapli bylo požehnáno, kdy mši svatou celebroval Mons. Karel Herbst SBD, který 
nakonec ředitelce předal doklad potvrzující požehnání. Kaple vznikla jako ekumenický prostor. To zna-
mená, že se v ní mohou potkávat lidé různých vyznání. Zajímavostí je, že u vstupu je umístěna schrána na 
přímluvy, kam můžete vhodit svou prosbu za někoho, pro něhož chcete vyprosit boží pomoc. 
V nové kapli budou probíhat také koncerty klasické duchovní hudby a další akce související s niternými 
potřebami klientů. 

Paní Rybníkářová a paní Pařízková informovaly, že na oddělení D1 je zima, netopí správně topení.
Ř:  Ve spolupráci s údržbou bude prověřeno. Vyjádření. Radiátory odvzdušněny, upravena teplota v kotelně 
a poučen personál o maximální ohleduplnosti, aby nebyl na chodbách průvan.
Paní Matoušková z oddělení B3 upozornila na to, že vstup na balkon je obtížný, požádala o umístění nájez-
du, popřípadě madla, které by vstup ulehčilo.
Ř: Po konzultaci s pracovníky údržby bylo zjištěno, že umístění madla u vstupu na balkon není možné, pro-
blém paní Matouškové s obtížným vstupem na balkon byl vyřešen jiným způsobem.
Paní Jirušová apelovala na všechny klienty, kterým to zdravotní stav dovoluje, aby navštěvovali velkou 
jídelnu, v současné době tam dochází malý počet klientů.
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Ř:  Paní ředitelka se také připojila k výzvě paní Jirušové, poděkovala ji, že toto téma otevřela, a pozvala 
všechny klienty, aby navštěvovali velkou jídelnu. Zdůraznila, že je to pro obyvatele Domova další místo, 
kde se mohou potkávat, seznamovat a setrvat i v delší debatě. Dále dodala, že servis je větší než na jednot-
livých patrech a je možné okamžitě reagovat na požadavky Vás jednotlivých obyvatel Domova.
Bc. Foučková: Pokud se někdo z klientů rozhodne navštěvovat velkou jídelnu, stačí se obrátit na svých od-
děleních na pracovníky přímé péče a ti to zajistí.
Pan Kareš upozornil na hluk v malých jídelnách na patře. 
Ř: Ze strany údržby budou zkontrolovány filce na židlích a případně doplněny.
Paní Stošková upozornila, že úklid není kvalitní, delší dobu neuklizený balkon.
Ř: O problémech s úklidem je třeba informovat pracovníky přímé péče nebo vedoucí úseku, aby mohla být 
sjednána okamžitě náprava. Do konce roku budou vyčištěny radiátory v celém zařízení.

Paní Zubačová měla dotaz na to, jak budou v Domově probíhat oslavy vánočních svátků.
Ing Slivoňová: Proběhnou posezení s paní ředitelkou na jednotlivých patrech stejně jako loni. Bude připra-
veno občerstvení, vánoční pečivo a paní ředitelka rozdá dárky. Společný velký vánoční večírek s hudbou 
proběhne na hale dne 21. 12. 2017. Štědrý den bude probíhat jako každý rok beze změn, slavnostní večeře 
podávaná v hlavní jídelně bude uspořádána do společné tabule. 
Paní Slivoňová informovala, že všem klientům bude rozdán rozpis všech adventních a vánočních společen-
ských a kulturních akcí. Také pozvala rodinné příslušníky obyvatel Domova, aby se společně zúčastňovali 
kulturních akcí, cvičení, trénování paměti apod. Závěrem informovala o tom, že v letošním roce již proběh-
lo 75 různých akcí a 35 se ještě chystá.
Ř: Informovala v této souvislosti, že většina pořádaných akcí je zadarmo nebo je hradí sponzoři včetně Do-
novalské zahradní slavnosti. Obecně lze říci, že 2/3 vystupujících je zdarma a 1/3 za úplatu.
Závěrem poděkovala všem přítomným klientům za jejich účast na setkání a aktivní zapojení se do diskuze 
a rozloučila se.

Zápis ze setkání provedla a zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

SRDCE NA DLANI 2017
Finalisté ankety se zúčastnili ve středu 18. října slavnostního přijetí v Brožíkově sále Staroměstské rad-
nice. Hlavní program a předání cen se uskutečnil v Národním domě na Vinohradech, kde byli na zákla-
dě největšího počtu hlasů od klientů pražských zařízení poskytujících sociální služby vyhlášeni vítězo-
vé ankety (vybráno z webu www.praha.eu). Za DS Chodov zvítězila Renáta Kirilová.

Jmenuji se Renáta Kirilová, je mi 44 let a v Domově pro seniory Chodov pracuji již 18 let. Začínala jsem zde nejprve 
jako pečovatelka. Práce pečovatelky mě naplňovala a bavila, ale hledala jsem další možnosti, jak rozšířit své vzdělání 
a uplatnění v oboru sociální práce a péče o seniory. Proto jsem při zaměstnání večerně vystudovala zdravotní školu 
a stala jsem se zdravotní sestrou. Na pozici sestřičky jsem v DS Chodov pracovala několik let. Poté se mi naskytla 
možnost dále zvýšit svou kvalifikaci a specializovat se na práci sestry pro ošetřovatelskou rehabilitaci. Díky ošetřova-
telské rehabilitaci dostala moje práce opět nový směr a získala jsem mnoho nových zkušeností a dovedností.  Náplní 
mé práce na oddělení  je rehabilitace částečně či plně imobilních  klientů. V úzké spolupráci s fyzioterapeutkami se 
v ideálním případě snažíme dosáhnout obnovení mobility a částečné soběstačnosti klientů. Pokud jsou klienti zcela 
upoutáni na lůžko a jejich zdravotní stav je vážný, snažíme se předejít či alespoň minimalizovat následky imobilizač-
ního syndromu a zabránit dalším komplikacím, které tento stav provází. To je samozřejmě týmová práce a spoluprá-
ce všech, kteří o klienta pečují.
Moje práce mi umožnuje klienta blíže poznat a mohu tak správně reagovat na jeho přání a potřeby, zachovat jeho 
rituály apod.  Jsem opravdu ráda, že mohu pracovat právě v DS Chodov, protože mám okolo sebe skvělý tým, který se 
navzájem podporuje, důvěřuje si a doplňuje se. Do práce chodím velice ráda a těším se na každého z Vás. Velmi děkuji 
za přízeň a každý hlas, který jsem od Vás v anketě Srdce na dlani dostala, velice si toho vážím.

Děkuji Renata
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Kultura
3. 11. 2017 zasedací místnost
9:00 Stravovací komise a 10:00 Výbor obyvatel

7. 11. 2017 18:00, divadelní sál S’Est NOIR
Beseda s právničkou Mgr. Andreou Gabonay na téma Loupeže

8. 11. 2017 14:00, hala
Hudební vystoupení – Viola Olomouc

9. 11. 2017 9:30
Výlet do Národního muzea na výstavu Fenomén Masaryk

11. 11. 2017 14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Domácí sobota

12. 11. 2017 15:00, divadelní sál S’Est NOIR
Hudba je lék – rodinné hudební vystoupení

13. 11. 2017 14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Přednáška o dědickém právu s Mgr. Richardem Štaincem na téma Darovací smlouva

15. 11. 2017 14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Cestovatelské promítání – Egypt

20. 11. 2017 14:00, divadelní sál S’Est NOIR
Verše ve větvích opadaných stromů – autorská poezie obyvatel našeho Domova 

22. 11. 2017  14:00, hala
Zvířátka – Obludky

27. 11. 2017  15:00,  atrium
Rozsvěcování vánočního stromečku

28. 11. 2017  14:00,  kavárna „Naše kavárna“
Oslava narozenin listopadových oslavenců

29. 11. 2017  10:00 a 14:00,  divadelní sál S’Est NOIR
Divadelní představení Tři židle

30. 11. 2017  celý den,  hala
Vánoční jarmark

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM VY-
STOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI, POŽÁDEJTE PROSÍM AKTIVI-
ZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM POZDNÍM 
PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)
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NABÍDKA KNIHOVNY
připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Spřízněni krví
Felix Francis

Když Mark Shillingford komentuje dostih, v  němž 
jeho dvojče, sestra Clare, vynikající a úspěšná žokej-
ka, skončí až na druhém místě, neubrání se pode-
zření. Jako profesionální dostihový komentátor ví, 
že měla zvítězit. Byl dostih zmanipulovaný? Prohrá-
la úmyslně? Proč by to ale udělala? Ještě týž večer 
se Mark svěří se svými pochybnostmi Clare, která 
ale po prudké hádce odejde. Je to naposledy, kdy 
Mark vidí svou sestru živou – o několik hodin poz-
ději Clare padá z balkonu jednoho londýnského ho-
telu. Mark, zničený její smrti a pocitem viny, začíná 
hledat vysvětlení celé podivné události a odpovědi 
na dvě otázky: Proč Clare ztratila dostih? A proč si 
vzala život? Pokud si ho skutečně vzala sama...

Osud
Louise Bagshawe

Neodolatelný luxus, vášnivá láska, podlý skandál… 
Předčasně osiřelá Kate Foxové je rozhodnutá splnit 
vizi své udřené maminky, dosáhnout slušného vzdě-
lání a pracovat na slibném vzhledu, aby se její život 
odvíjel podle scénáře hodného hollywoodských fil-
mů. Jde za svým snem bez skrupulí a ani její jedi-
ná opravdová kamarádka ji nedokáže z téhle cesty 
odradit. Poměrně slibná kariéra v módním časopise 
pro ni představuje jen startovní blok ke skoku do 
společnosti, v níž peníze jsou alfou a omegou úspě-
chu. Jakmile skočí a otevře se před ní svět, o němž 
od šestnácti snila, pozvolna zjišťuje, že skutečnost 
se tomu snu příliš nepodobá. Drobné trhlinky se 
mění ve velké díry a cáry iluzí ji tvrdě vracejí na zem. 
Na chvilku zůstane ležet, ale celoživotní sebekázeň 
a schopnost podívat se pravdě do očí ji pomaličku 
zvedají vzhůru. Dlouho a bolestně hledá nový smysl 
života a své místo v newyorské džungli, ale nakonec 
je její snaha oceněna a  ona ze sebe snímá břímě, 
které ji provázelo od útlého a ne příliš radostného 
dětství. Kruh se uzavírá, Kate Foxová dostává od ži-
vota druhou šanci.

Přistávací dráha
Lynne Heitman

Alex Shanahanová si našla nové zaměstnání a chys-
tá se začít nový život, když se její dobrý přítel vypra-
ví do Miami, ale zpátky se už nevrátí. Všechno odloží 
a rozjede se na místo, aby dokázala své přesvědče-
ní, že jeho vražda nemá s drogami nic společného. 
Přitom ale zjišťuje daleko závažnější nesrovnalosti –
odhaluje rozvinutý černý trh s falšovanými náhrad-
ními díly do letadel. Takové díly se získávají z vraků, 
vrátí se jim lesk a výhodně se zpeněží. Tento obchod 
nese výrazné zisky, ale zároveň mění letadla ve smr-
tonosné pasti. Pátrání zavede Alex do zkorumpova-
ného podsvětí napojeného na letecké společnosti, 
do světa zpronevěr a defraudací, kde je vedení tím 
posledním místem, kterému je možné důvěřovat, 
a  kde pátrat po příčině přítelovy smrti může stát 
člověka i život.

Dobře vychovaná dáma
Rexanne Becnel

1818 Anglie, Skotsko. Olivie si od vstupu do společ-
nosti vede po celé tři roky podrobné záznamy o kaž- 
dém muži, který by přicházel v  úvahu jako dobrá 
partie, ať už by s ním pouze vypila šálek čaje nebo 
vířila na tanečním parketu. Některé Oliviiny zápis-
ky vyústí v úspěšné svazky jejích přítelkyň, ale Oli-
vie sama ne a ne najít odpovídajícího partnera pro 
sebe. Když do Oliviina života vstoupí neotesaný lord 
Nevill Hawk, náhle všichni muži z jejího deníku vy-
padají jako pravé klenoty. Nevill, ničema s temnou 
minulostí, opilý zuřivec, ale i  taškář a  svůdce… Je 
vůbec možné, aby si k noblesní Olivii někdo s tako-
vou pověstí našel cestu? Že by ho chtěla napravit?
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30 nezapomenutelných myšlenek
Jana Třísky aneb Jak žít šťastný život

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Jan Tříska
* 4. 11. 1936 Praha
† 25. 9. 2017 Praha
česko-americký herec

1. „Pokud žiješ pro to, aby Tě lidé přijali, pak umíráš s každým jejich odmítnutím.“

2. „Když jsem četl Bibli, napočítal jsem v ní větu ,Neboj se‘ třistapětašedesátkrát. Myslím, že je to připomínka na 
každý den, abychom žili beze strachu. Abychom skutečně ŽILI.“

3. „Když jsem v roce 1977 utekl do zahraničí, denně jsem se obviňoval. Vypadalo to, že se dvěma dětmi umřeme 
hlady. Čas mě ale naučil dívat se dopředu a nikdy se necítit provinile za rozhodnutí, které jsem v dané chvíli vní-
mal jako nejlepší.“

4. „To nejlepší na minulosti je, že nám ukazuje, co si nemáme přinášet do budoucnosti.“

5. „Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to 
díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí 
člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“

6. „Když jsem byl na dně, pomohlo mi představit si sebe jako mrtvého. Bez možnosti cokoli už změnit. Pak jsem 
otevřel oči. Najednou jsem měl moc změnit všechno.“

7. „Slyšel jsem repliku, že člověk má jít do hrobu zhuntovanej. Nesouhlasím s tím. Člověk má jít do hrobu přede-
vším vzdělanej. Proto se pořád učím. Duše smrtí neumírá.“

8. „Ostré slovo? Raději mlčím. Říkám si, že moudrý člověk má své myšlenky v hlavě, hlupák na jazyku.“

9. „Nejvíce zbytečných starostí mi v životě odebralo uvědomění, že nemusím bránit ani vysvětlovat jakékoli své 
rozhodnutí před druhými. Protože je to můj život.“

10. „Neříkejte, že žijeme jenom jednou. Není to pravda. Žijeme znovu každé ráno. Umíráme jen jednou.“

11. „Snažím se žít tak, abych byl člověkem, o jakém jsem toužil v mládí. To je cesta, jak si splnit své sny.“

12. „Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale když mě tak někdo vnímal, odmítl jsem být jeho oběť.“

13. „Žít šťastný a spokojený život, to není náhoda, která spadne z nebe nebo se stane zásluhou okolností. Žít 
šťastný a spokojený život je především osobní rozhodnutí. Rozhodnout se žít takový život, aby mi na něm zále-
želo.“
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14. „Nejvíce o sobě jsem se naučil ve chvílích klidu a vnitřní rovnováhy. A to nejzajímavější, co jsem se naučil, 
bylo, kolik síly mi dá nechat některé věci být.“

15. „Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o Tvé budoucnosti.“

16. „Lépe je věřit a zklamat se, než prožít celý život bez naděje.“

17. „Všechno, co děláš z lásky, děláš dobře.“

18. „Když miluješ to, co děláš, nebo když miluješ to, co máš, v tu chvíli máš všechno, co v životě potřebuješ.“

19. „Když děláš věci s láskou, dáváš tím lidem ve svém okolí doživotní vzpomínku, že jsi tu pro ně byl.“

20. „Jako malého mě děsily bouřky a hromobití. Myslel jsem si, že se na mě nebe zlobí. Jak jsem zestárl, zjistil 
jsem, že mě bouřky a hromobití uklidňují. Možná proto, že vím, že se i příroda potřebuje někdy vykřičet.“

21. „Říká se o mně, že rád mlčím. Neznamená to, že jsem klidný a bezstarostný. Jen prožívám boje, o kterých 
nikdo nic neví.“

22. „Nerozmlouvejte mi to, jak žiji. Jsem jen člověk, který musí zemřít, a ten den se s každým dnem blíží. Proto 
mě, prosím, nechte žít tak, jak chci.“

23. „Můj život možná nemá všechno, jak si představujete, ale já jsem vděčný za všechno, co mám. Díky tomu mi 
připadá, že můj život má všechno, co potřebuji.“

24. „S nikým se nepoměřuji, nezávodím. Proto když běhám, nikdo mě nemůže porazit.“

25. „Rád cestuji. Když je mi dobře a cestuji, je mi ještě lépe. Když je mi špatně a cestuji, zapomínám na to špatné. 
A když se v mém životě nic neděje, cestuji, protože se něco vždy začne dít.“

26. „Lidé se prý nemění. Já se snažím nebýt stejný. Naopak být každý den lepší.“

27. „Dávám si pozor na své myšlenky. Jsou totiž jako dům, ve kterém pak musíme bydlet.“

28. „Mám pořád oči na stopkách. Ještě se mi nestalo, aby nějaký okamžik přišel v životě dvakrát.“

29. „Emigrace mě mnohému naučila. Zpočátku jsem prosil Boha, aby učinil můj život snazším. Časem jsem se 
naučil soustředit spíše na to, abych já byl silnějším. Nakonec jsem v Americe natočil čtyřicet čtyři filmů.“

30. „Když odcházím do divadla nebo z divadla, nikdy ty, na kterých mi záleží, nezanechávám bez laskavého 
slova. Uvědomuji si totiž, že je možná vidím naposledy.“
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Moje vzpomínka na Petra Spáleného
Bylo to možná roku šedesátého nebo jednašedesá-
tého. Začínaly jsme svoji uměleckou dráhu, přítel-
kyně sochařka na Akademii Věra a  já z  grafického 
ateliéru. Věra, starší o pár let, měla syna studujícího 
na vysoké škole slaboproud, kolem hromada jeho 
kamarádů. Všichni posedlí atmosférou květinových 
dětí, objevením Beatles, zkoušeli novou muziku, 
které se říkalo big-beat.

Myslela jsem si tenkrát, že nějak tu vůni doby zachy-
tím, a  ryla jsem dřevořezy, drsné, expresivní: Chla-
pec svíjející se u mikrofonu, Mladí nad magnetofo-
nem, Dvojice stopující u silnice. 

Vystavovaly jsme společně v galerii Fronta, cyklus nazvaly „Mladí“. Věra vytvořila dvojici milenců a portrét 
Vaška Neckáře, velmi dobrý (moc by mě zajímalo, kam se poděl).

Byl to šťastný čas: o děti a domácnost se nám staraly babičky. Celý čas zůstával práci a radovánkám. Věra 
a já jsme měly krásný ateliér, kde se mohlo dít cokoli: práce, besedy, schůzky ve dne a v noci salón, klub, 
skupina. Stále otevřené dveře.

Do této atmosféry otevřenosti, přátelství a rozletů přišel také Jan Spálený s mladším bratrem Petříčkem. 
Jan studoval na AMU a oddaně se o Petra  staral. Byli v tu dobu právě vykořenění, chybělo rodinné zázemí, 
ale Jan dokázal brášku držet nad vodou. Věděl už tenkrát, co chce, a skládal novou hudbu svojí cestou. 
Petříček se učil hrát jako bubeník. Byl křehká duše a hodně jsme si porozuměli, přesto, že já jsem byla 
o patnáct let starší – to ostatně platilo pro všechny.

Když Petr musel na vojnu (Dva roky! Strašná doba!), psal mi dopisy tuze krásné, velká škoda, že se někam 
ztratily. Kromě jiného by to byla cenná relikvie. Petr se stal brzo potom se svým basem – hlasem – známým 
a bylo ho slyšet všude, všude! V tom jeho jiném světě jsme se nějak ztratili. Nesčetněkrát jsem ho chtěla 
navštívit, škoda. Vzpomněli bychom na moře věcí.

Jiřina Adamcová

TRÉNINK PAMĚTI – opravte text s pravopisnými chybami

Mynulou neděly sme bili f zologické zahraďe. Nejdříf jsme se vidaly ke klecym ze lvi, tigry a pardáli. Pak 
nás zaujmuli papoušci, sovi a orly. Kdyš mně boleli nohy, sedly sme sy přet výbjehy a pozorovali žirafy, 
gazely, a zebry. Prohlídku sme ukončili u terárijí z plazi.

Spokojeni z víletem jsme odjeli domú, do Františkovích lázní. Naše auto Škoda Octavia nás bespečně 
dovezlo přet náš dům z roku 1929. Nacházejí se v ulici na ribníčku v lokalitě Háje.
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Drazí přátelé,

jak často ve svém životě jsme nespokojeni. Kolem 
sebe vidíme mnoho problémů. Zdravotní stav nás 
rozlaďuje. Jak často přemýšlíme, jaké to bylo dříve, 
když nás mládí naplňovalo radostí a  životní silou. 
A přesto i ta dnešní doba je krásná. Každý den, kte-
rý prožíváme, má svou hodnotu. Nádherně vstupu-
je do těch našich úvah svatý Augustin. 
Kdykoli nás postihne nějaké trápení či soužení, je 
to pro nás momentem k  hlubokému zamyšlení. 
Neboť ani sama naše svatá Písma nám neslibují jen 
nějakou stálou radost. Evangelium nezamlčuje, že 
nemohou přijít nemoci, různá trápení, která prová-
zejí náš pozemský život. Ale kdo vytrvá až do konce, 
bude spasen. Co tak neobvyklého, bratři a  sestry, 
postihuje právě teď lidské pokolení, čím by netrpěli 
již naši předkové? Jistě shledáváš, že lidé reptají na 
svou dobu, že prý to bylo za dob našich rodičů lep-
ší. Určitě, kdyby se mohli vrátit zpět do časů svých 
rodičů, možná i tam by reptali, byli nespokojeni se 
svou životní situací. Myslíš si, že ty minulé časy byly 
jen dobré?
A  jestliže jsi pokřtěn, máš nádherné napojení na 
Ježíše Krista, na toho, který nás vede po správných 
cestách. On nám dává bezpečí a zklidnění naší duši. 
I tady může každý člověk dát si své věci do pořád-
ku, křest přijmout i v této části života. Možná, že jsi 
nebyl dlouho u svaté zpovědi, na mši svaté. I to se 
dá řešit. Neboj se, najdi odvahu, vždyť jde o mnoho. 
Hlavně nic neodkládej.
A pokud otevřeš svaté Písmo, necháš se inspirovat 
slovem Božím, zjistíš, že i tvoji rodiče, naši předkové, 
nesli Adamovo břímě. Je to přece ten Adam, které-
mu bylo řečeno: „V potu své tváře budeš jíst chléb, 
s  námahou budeš obdělávat zemi, ze které jsi byl 
vzat, trní a bodláčí ti bude plodit.“ Je o tom psáno 
proto, abychom ani teď v přítomné době nereptali, 
ani na dobu, ani na situaci, v které žijeme, ani proti 
Bohu, Stvořiteli světa.
Každá doba, každá životní etapa má své problé-
my, ale také své radosti. Proto měli bychom za naši 
dobu spíše děkovat než na ni reptat. Přesto určitě 
často přemýšlím o dávných dnech, na uběhlá léta si 
vzpomínám. V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám 
a můj duch hloubá. Smiluj se nade mnou Bože, pro 
své milosrdenství. Vím, že jsi moje jediná naděje 
a budoucnost.

Váš jáhen Pavel Urban

ŘÍJNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BIBLE

Říká se: Bible je kniha knih. Co vše bylo již na Kni-
hu knih sepsáno! Byla analyzována i zkoumána, 
překládána i opěvována. Kolik nejrůznějších vý-
kladů jejího textu bylo napsáno a publikováno, 
kolik podobenství v  ní ukrytých nejrůzněji vy-
loženo a hodnoceno. Všechny její texty rozpit-
vány okem vědce, rukou spisovatele i výkladem 
badatele. Bible je studnice moudrosti i poučení 
pro toho, kdo v ní umí číst. Laskavá ruka pomoci 
tomu, kdo strádá a trpí. Je druhem v životě, las-
kavým kamarádem a moudrým přítelem a uči-
telem. Naše babičky ji ukrývaly pod polštářem, 
tu malou černou knížku v kožené vazbě se zla-
tým křížkem vpředu. Ve vazbě notně ošoupané, 
tak lesklé od toho, jak v ní celé generace hledaly 
to, co Bible ukrývá a co je schopná dát. Utíka-
ly k ní pro radu a pomoc každý den, při vroucí 
modlitbě i  nedělním odpočinku. Měly ji plnou 
svatých obrázků z  poutních míst, jako lístků 
z památníčku jejich života.

Dnešní doba je jiná, dnešní člověk je jiný. Tech-
nika a civilizace mu dala pocit samostatnosti. Je 
to ovšem jen pocit, šalebný klam. Pozlátko, pro 
které někteří nevidí skutečnost, že Bible je tu 
stále a stále aktuální a Bůh skrze ní k nám hovoří 
a trpělivě čeká, až k němu najdeme cestu. Pokud 
ovšem napřed otevřeme svá srdce, protože Bib-
le se čte hlavně srdcem, daleko více než očima. 
Písmo Bible nám znázorňuje Boha sestupující-
ho k nám, aby naši mysl pozvnesl ze zármutku 
všedních starostí a  zloby malicherných sporů, 
aby v nás posílil snahu konat dobro a v dobrém 
díle pracovat pro pokoj a mír mezi lidmi.

Z časopisu Český zápas církve ČSH vybrala M. Š.
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Pojďte s námi... do Rudolfína na Antonína Dvořáka
Dne 6. 9. 2017 se konal závěr pořadu Pojďte s námi. Tentokrát nás PhDr. Jiří Štilec zavedl do Rudolfína 
a představil nám život českého skladatele Antonína Dvořáka. Pořad doprovázely dokonale vybrané sklad-
by tohoto hudebního génia.

Z průvodního slova autora PhDr. Jiřího Štilce:
„O Antonínu Dvořákovi totiž platí ono známé NOMEN – OMEN, Jméno – Znamení. Stále se považoval za „čes-
kého muzikanta“ původem venkovana a ke své rodné zemi „lnul pevnou vírou a vřelým srdcem“. Byl umělcem, 
který v sobě nosil obraz domova, ať byl kdekoli. Byl prototypem osobnosti, která přirozeně snoubí své české ko-
řeny se světovostí v tom nejhlubším a nejkrásnějším slova smyslu. Za co vše vděčíme tomuto geniálnímu muži!“

30. 10. zakončil PhDr. Jiří Štilec pořad Pojďte s námi reprízou cyklu Bedřicha Smetany Má vlast. Autor po-
řadu a ředitelka DS Chodov Mgr. Bc. Ilona Veselá pozvali nejen obyvatele. Přáli si tak poděkovat všem, kdo
svým obětavým přístupem a láskyplnou lidskou službou vytvářejí prostředí k důstojnému životu všech 
obyvatel Domova. Jim bylo také věnováno setkání s geniálním dílem zakladatele české hudby Bedřicha 
Smetany.

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
Charles Dickens

Děkujeme PhDr. Jiřímu Štilcovi za tuto spolupráci a těšíme se na příští rok, kdy se budeme věnovat vý-
ročí 100 let zrození naší republiky.
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Křeslo pro hosta s Miluškou Voborníkovou
V rámci Týdne sociálních služeb jsme hostili herečku a zpěvačku Milušku Voborníkovou. Po hudebnici a 
zpěvačce Petře Rézové se představila sama Miluška. Pěvecké vystoupení prokládala povídáním o svém 
angažmá v Semaforu a dalšími zajímavými historkami.

Křeslo pro hosta s Táňou Medveckou
7. září zasedla do Křesla pro hosta herečka a dabérka Táňa Medvecká. Celý rozhovor probíhal v uvolněné a 
příjemné atmosféře a diváci se dozvěděli zajímavosti ze zákulisí jejího hereckého života.

Natáčení dokumentu s Vítem Olmerem
Klapka, kamera, jedem! Ano, 20. 10. se u nás opět natáčelo. Tentokrát se jednalo o dokument Víta Olmera 
s názvem Adoptuj si svého seniora. Snímek, který se bude vysílat na České televizi pojednává o dobrovol-
nictví u seniorů. Není tedy divu, že se natáčení zúčastnili naši dobrovolníci Daniel Wagner (literární klub), 
Zdeněk Mach (pánský klub), Zuzka Hytychová (v minulých letech byla dobrovolnicí klientky upoutané 
na lůžku), Hana Strejčková (v minulých letech byla dobrovolnicí a začala s Pohybem v tanci a loutkoterapií 
u lůžka) a Jan Bubanec (dobrovolník klientky upoutanou na lůžku). Jsme rádi, že jste se zapojili i Vy! A teď 
nezbývá jen čekat, kdy přijde zpráva, že dokument běží v televizi.
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Vernisáž obrazů Františka Kotrče
Dne 5. 10. se konala u nás v Domově vernisáž uměleckých děl Františka Kotrče. Na tuto událost se sešli 
klienti Domova, přátelé a známí vystavavovatele, ale také i široká veřejnost. Vernisáž zahajovala MgA. Hana 
Strejčková a na klavír hudebně doprovázel Josef Skalička.

Výstava v divadelním sále S’Est NOIR potrvá do 30. 11. 2017.
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Křest knihy Chvála moudrosti
Dne 18. 10. u nás prof. JUDr. Helena Válková, CSc. křtila svou novou knihu citátů Chvála moudrosti. O hu-
dební doprovod se postaral Ivan Hajniš.

Dobrovolnický den
Dne 6. 10. nás navštívili dobrovolníci z firmy 
Pražské vodovody a kanalizace. Dopoledne s 
klienty vyráběli podzimní dekoraci – sovičky ze 
šišek. Odpoledne se rozdělili a četli imobilním 
klientům u lůžka.

Děkujeme za Vaši návštěvu!



16

FOTOGALERIE

Chodovská šipka 2017
Dne 12. 10. se u nás konal již 9. ročník tradiční soutěže v šipkách Chodovská šipka. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 11 družstvech z domovů pro seniory z Prahy a okolí. Jako hudební host se představil zpěvák Viktor 
Sodoma.

1. místo – DS Kobylisy
2. místo – DS Ďáblice
3. místo – DS Chodov

Děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na další ročník, který bude jubilejní!

Děkujeme sponzorům za věcnou podporu - Alimpex Food, Pekárna a cukrárna Hořovice, Perfect Distribution.
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Domácí neděle
V neděli 15. října se nejen obyvatelům DS Chodov otevřely dveře divadelního sálu. Na programu byla po-
hádka Šípková Růženka. Hrála i muzicírovala Hana Strejčková s marionetami. O tom, že pohádky nejsou 
jen pro vnoučátka, svědčila hojná účast domácích obyvatel. Po pohádce se divadlo změnilo v koncertní 
sál. Program Zpívejme společně zaujal i navzdory krásnému počasí ještě více návštěvníků. Na klavír krásně 
hrála multiinstrumentalistka a zpěvačka Alena Karkošková. Lidové písně zahřály u srdce, potěšily a hlavně 
– všichni si s chutí zazpívali. Nedělní večer se pak přehoupl do Společenské místnosti, kam opět vešla po-
hádka, tentokrát čtená. Paní Slávka Slivoňová a Hanka Strejčková četly z pohádek K. J. Erbena a B. Němcové.

Domácí neděle nabídnou během podzimu a zimy mnohá kulturní i zájmová překvapení pro domácí seni-
ory, jejich rodiny i blízké, obzvlášť – až se slunce schová za mraky.



18

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 9. 10. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Marie Krsková, Marie Lhotáková, Jarmila Rous-
ková, Helena Hudečková, MUDr. Josef Kulvait, Anna Pulpitová, Jaroslav Semrád, Ing. Jiří Beneš, Jan Hnízdil.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• Pan Ing. Beneš vyjádřil nespokojenost nad prací docházející kožní lékařky a dlouhou dodací lhůtou 
léků.
• Pan Rozkošný je nespokojený se sladkou snídaní – je diabetik a údajně je pečiva málo, chtěl by přidat 
svačinu. Dále má problém s doprovodem manželky na vyšetření do nemocnice – on nemůže, rodina je 
zaneprázdněna a z personálu nikdo s paní nemohl jet. Jak to má řešit?
• Paní Krsková vyjádřila spokojenost s tím, že do DS dochází 1x měsíčně revmatolog MUDr. Lepp.
• Pan Hnízdil si stěžoval na nevhodné chování pečovatelky.
• Paní Lhotáková upozornila na již 1 měsíc nefungující novou koupelnu na oddělení A2 – je tam prasklá 
trubka a závada nebyla dosud odstraněna.
• Paní Rousková měla dotaz, jak bude probíhat Štědrovečerní večeře.

Vyjádření paní ředitelky
• Léky je třeba objednávat s dostatečným předstihem, aby nedocházelo k výpadku. Běžná doba dodání, 
od objednání na patře po převzetí balení klientem Domova, je jeden týden. Samozřejmě, že se někdy 
stane, že je doba delší, je to z důvodu výpadku léků na trhu.  Pokud se jedná o recepty od lékařů spe-
cialistů mimo DS Chodov, je třeba to řešit individuálně. Volba odborného lékaře je svobodnou volbou 
každého z nás, můžete si vybrat odborníka, ke kterému máte důvěru. 
• Problém pana Rozkošného s podáváním sladké DIA snídaně bude řešen individuálně. Možnost do-
provodu klienta k  lékaři záleží na tom, jak napíše lékař poukaz na sanitku – může být s doprovodem 
nebo bez něj. Paní ředitelka apelovala na všechny obyvatele Domova, aby, pokud je to možné, požádali 
o doprovody rodinné příslušníky nebo jiné osoby blízké, protože odjezd pracovníka ve službě způso-
buje personální potíže (čas strávený doprovodem je často 6 až 8 hodin). Také je tu možnost využití au-
tomobilu organizace, který klienta k lékaři dopraví a tím se vyřeší dlouhé čekání na sanitku od dopravní 
zdravotnické služby. Sazba za kilometr je uvedena v ceníku fakultativních služeb (směrnice č. 8), tj. 18 Kč 
za ujetý kilometr.
• Problém pana Hnízdila bude také řešen individuálně ve spolupráci s vedoucí úseku A paní Urbanovou. 
• Koupelna na A2 – závada nahlášena jako reklamace, na odstranění se pracuje, je nutné nechat mokré 
zdivo 3 týdny vysychat a až potom bude možná oprava obkladů.
• Štědrý den bude probíhat jako každý rok beze změn. Uspořádáním stolů při slavnostní večeři – bude 
společná slavnostní tabule. 

Další informace
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se od 9 hodin uskuteční Chodovská šipka, tradiční turnaj mezi domovy pro se-
niory. Na úseku B bude probíhat malování společných prostor a pokojů klientů. Ten, kdo nemá o novou 
výmalbu zájem, to může odmítnout. Do konce roku se v DS Chodov uskuteční lékový audit jako na jaře 
2017. Bc. Štěpánka Foučková osloví klienty, znovu vysvětlí důležitost kontroly interakce užívaných léků 
u jednotlivých seniorů a připraví informované souhlasy pro klinické farmaceuty z Nemocnice Na Homol-
ce.

Na začátek měsíce prosince se připravuje Mikulášská zábava, slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
v atriu Domova dne 27. 11. 2017, vánoční posezení s paní ředitelkou na jednotlivých patrech stejně jako 
loni. Bude připraveno občerstvení, vánoční pečivo a paní ředitelka rozdá dárky. Následovat bude spo-
lečný vánoční večírek s hudbou na hale.
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Rozloučili jsme se v měsíci září:

Volby do Sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017
Mgr. Tomčáková informovala o přípravách na volby. Sociální pracovnice budou obcházet v nejbližších 
dnech klienty, kteří mají trvalý pobyt na této adrese, a rozdávat jim volební lístky. Ti, kteří zde nemají 
trvalý pobyt a chtějí zde volit, si musí požádat o voličský průkaz. Tyto žádosti budou mít opět k dispozici 
sociální pracovnice, které opět budou obcházet příslušné klienty. Je tu také možnost volit v místě trva-
lého pobytu. Volební komise navštíví DS Chodov. Den a čas bude upřesněn, je třeba mít u sebe platný 
občanský průkaz nebo jiný průkazný doklad totožnosti (cestovní pas). Podrobné informace o volbách 
budou na letáčcích rozmístěny na jednotlivých patrech a ve výtazích.

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

„Láska nezná stáří a srdce nezná vrásek.“

anglické přísloví

Jarmila Houšková
Jiřina Došková
Anděla Jalovcová
Anna Wretzlová

Zdeněk Kocourek
Olga Pindurová      
Věra Žitková

Dušičky

Na den 1. 11. připadá svátek Všech svatých a den na to Památka všech zemřelých – dušičky. Oba tyto 
dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbužné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbito-
vy, kde očistili okolí hrobu, kde pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomod-
lili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.

Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat

až my budem umírat...

V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,

modlíme se tiše
při nich za dušičky.

Poslední již svíce
zvolna dohořívá,

za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.
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