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Dobrý den,

dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Štěpánka 
Foučková a do Domova pro seniory Chodov jsem nastoupila 
1. 4. 2016 jako vedoucí úseku A.

Narodila jsem se v Praze, je mi 44 let a v současné době žiji v 
Úvalech, okr. Praha- východ.

Po vystudování střední zdravotnické školy jsem začala pra-
covat na kardioresuscitačním oddělení v Pražském IKEMu. 
Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Domova senio-
rů Úvaly, nejprve jako zdravotní sestra a poté jako vedoucí 
úseku přímé péče. Abych lépe pochopila a zorientovala se 
v této oblasti, zúčastnila jsem se několika odborných a spe-
cializačních kurzů. Sociální oblasti jsem věnovala i své další 
studium. Bakalářský titul v oboru sociální pracovník jsem zís-
kala na Technické universitě v Liberci. V sociálních službách 
pracuji již 17 let.

Jsem vdaná, mám dva již dospělé syny (23 a 20 let) a mezi 
mé záliby patří především rodina. Členem naší rodiny je také 
jorkšírský teriér jménem Maxík. Důležitou součástí mého 
volného času je relaxace, i vzhledem k mé profesi. S oblibou 
pracuji na zahradě, dobře se odreaguji při sportu. V zimě 
lyže, v létě jízda na kole nebo procházka lesem se psem, s 
přáteli každoročně jezdíme na „vodu“. Též si ráda přečtu dob-
rou knihu.

Myslím, že jsem jako člověk empatická a neumím být lho-
stejná. Co se týče mé pracovní stránky, jsem fl exibilní, týmo-
vá, ráda se učím novým věcem a nebojím se improvizovat. 
Ve své podstatě je to i mým životním krédem: „ Nic není ne-
možné a každý problém má své řešení.“
To, že jsem začala pracovat zde v DS Chodov, bylo pro mě 
novou výzvou, kterou jsem potřebovala k životu. Nové pro-
středí, noví lidé, avšak známá problematika, ve které se ori-
entuji. Doufám tedy, že budu prospěšná svými zkušenostmi 
a zároveň se zase naučím něco nového. 

Bc. Štěpánka Foučková
vedoucí úseku A
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci dubnu

Jarmila Lahodná
Vlastimila Poláčková

PhDr. Eva Plesnivá
Zdeňka Zikánová
Božena Máchová

Růžena Linhartová

OSLAVA NAROZENIN V KVĚTNU

2. 5.  Oldřich Petřík
4. 5.  Květuše Kidlesová
4. 5.  Josef Svoboda 
5. 5. Helena Kropíková
10. 5. PhMr. Hana Čulíková
10. 5. Eva Zárubová
12. 5. Alena Mourková
13. 5. Dagmar Kavanová
14. 5. Anna Cigánková
14. 5. Jaromíra Kubíková
15. 5. Věra Boučková
16. 5. Marie Krsková
17. 5. Jarmila Vobrová
18. 5. Blanka Šoltová
20. 5. Milan Merhaut
21. 5. Antonín Kratina
22. 5. Marie Štěňhová
24. 5. Jaromír Ježek
24. 5. Liduška Novotná
27. 5. Blanka Součková
28. 5. Milada Kučerová
28. 5. Marta Ditrichová
28. 5. Věra Kelnarová
28. 5. Milena Modrochová
28. 5.  Marie Chalánková
29. 5. Antonia Minaříková
29. 5. PhDr. Eva Plesnivá
29. 5. Růžena Linhartová
30. 5. Ing. Božena Mužíková
31. 5. Ing. Otto Walek

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat
v pondělí 30. 5. 2016 od 14 hod. v kinosále.
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Z NAŠEHO DOMOVA

REKONSTRUKCE 2016
Rekonstrukce stravovacího provozu
Stavební část rekonstrukce byla dokončena 11. 5. 2016, kdy byly zjištěny drobné nedodělky, které byly odstraně-
ny do 19. 5. 2016. Dne 20. 5. 2016  jsme předali prostory kuchyně firmě 1. chráněná dílna, která je dodavatelem 
gastro vybavení. V těchto dnech tedy probíhají finální montážní práce. Současně jsme zadali práce na novou 
výmalbu jídelny a přilehlé chodby k výtahům v budově A. Podle plynulosti zkušebního provozu začnou naši 
pracovníci kuchyně opět vařit v průběhu června.

Rekonstrukce obvodového pláště budovy A
V těchto dnech finišují práce na fasádách, zatepluje se poslední západní strana budovy, probíhají dokončovací 
práce na rampách a kolonádě do zahrady. 
Stále pokračují práce na ubytovně, která by měla být otevřena od 1. 7. 2016.
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KULTURA KVĚTEN/ČERVEN

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SE SLÁVKOU

30. května  14:00
Oslava narozenin

2. června  13:30
Beseda s Václavem a Evou Hudečkovými

7. června  14:00
Finanční gramotnost – beseda s Ing. Patrikem Nacherem

8. června  14:00
Zvířátka lidem – návštěva kravičky

14. června  14:00
Křeslo pro hosta s Marií Formáčkovou

20. června  14:00
Křeslo pro hosta s modelkou Simonou Krainovou a Karlem Vagnerem starším

21. června  14:00
Srdce na dlani

Cvičení je zaměřené na trénink pozornosti a koncentrace.  Pozor: čteme všemi směry!



Z NAŠEHO DOMOVA

7

NABÍDKA KNIHOVNY

Vzrušení, Jackie Collins

Příběh nejslavnějších hollywoodských hvězd, 
oslňující bohatstvím a životem plným večírků, 
skandálů, ale i tragédií. Hlavní hrdinka líbezná 
Lara musí kromě pohádkového úspěchu zvlá-
dat i tragická traumata. Touží po citu a věrnosti, 
a díky svému hledání změní gigola Joeye v člo-
věka schopného oddané lásky. Sláva, bohatství, 
láska a zábava, ale i bolest a nelítostný boj o pře-
žití nám ukazuje tato kniha.

Smrtelné pokušení, Jackie Collins

Hollywood je podivuhodný svět s vlastními zá-
kony, nástrahami a morálkou. Také novinářka 
Madison je vtažena do tohoto světa klamu a 
přetvářky. Pravdu o svém otci, který patří k před-
ním mafiánským bosům, se dozvídá v době, kdy 
je nucena řešit i problém své identity. Maniso-
nin ženatý přítel, hollywoodský herec si buduje 
hvězdnou kariéru a jeho manželství se mu má-
lem stane osudným. Byla by skutečně jeho žena 
schopná usilovat o jeho život a najmout si vra-
ha? Jakými zbraněmi se nakonec bude bojovat?

Rocková hvězda, Jackie Collins

Touha vystoupit na výsluní neustále pohání tři 
slavné rockové zpěváky tohoto románu. První 
z nich Kris nedokáže odolat žádné blondýnce. 
Bobby Modela, černá rocková hvězda se na vr-
chol dostává díky své chamtivosti a také se sta-
ne obětí tragédie. A konečně Rafaela vstupuje 
do světa s razancí sobě vlastní. Knížka vás vezme 
nejen na divokou jízdu světem rock and rollu, 
ale i drog, sexu, neuskutečněním snů a nemilo-
srdných mocí.

Pelko v oblacích, Thomas Block

Smrt pilota Jaye Bridgese by mohla vypadat 
jako nešťastná náhoda, ale šéf miamské poboč-
ky Trans Continentalu o tom není přesvědčen. 
Bridges nepatřil k oblíbeným zaměstnancům a 
vzhledem k jeho rozhazování peněz vzbudí po-
dezření, že jeho příjmy nejsou jenom z platu, i 
u soukromého detektiva Jacka. Jack nestačí své 
pátrání ani začít a už musí čelit zákeřným kul-
kám. S pomoci své ženy a sekretářky prověřu-
je okruh lidí, s nimiž se Bridges stýkal, a musí i 
usednout do pilotní kabiny a doprovázet pacha-
tele na další cesty za zločinem.

Bílý žralok, Peter Benchley

Na pobřeží Atlantiku v malém institutu pro vý-
zkum moře mladý oceanolog Simon zkoumá a 
sleduje žraloky a mnoho dalších obyvatel moř-
ských vod. Společně se svým synem přichází na 
stopu zvláštního chování mezi obyvateli oceá-
nu, cosi narušuje přírodní rovnováhu moře. Po-
sléze vlny vyplaví tělo potápěče. Když se objeví 
další oběti, Simon si uvědomí, že ačkoliv zabiják 
vypadá jako bílý žralok, je daleko nebezpečnější 
než všichni žraloci, s nimiž se doposud setkal.

Děkujeme panu Přemyslu Filipovi za věnová-
ní knih do naší knihovny.
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Vaše básně

Když se den rozřasí,
město postupně halasí.

Nábřežím běží
vítr prohnaný

dělat si varhany
z bání a věží,

řekou lodě plují,
mosty je přeskakují,

kostely, domy,
parky a stromy
ulice protahují.

Až poledne
oblohu nadzvedne,

slunce prosvítí
veškeré bytí,

zazvoní zvony
a člověk se skloní.

Pražská pohlednice II. Karlův most
Mohutnými skoky

spíná boky
brumlající Vltavy.
Sochami nahoře

ji pozdraví
a posílá do moře.

Ta idyla stálá není,
řeka se mění:

z ladné holčice
se stává vlčice,
když jarní tání

ji zavalí
deštnými přívaly

a do záplav vhání.
Živel nespoutaný

utápí vodní panny,
ve vlnách běsnících

řádí jen vodníci.

Vodní síla
často most pobořila,

ale neleká
vůli člověka.

V hluboké víře,
že dobro činí

pro své sny,
spravuje pilíře,
dláždí cestu

od Hradu k Starému 
Městu,

ví, že vody Vltavy
se zase unaví

a jako dřív, plné něhy,
sestoupí mezi břehy.

Tak stále břeh levý a 
pravý

v bratském objetí
už kolikáté století

jsou symbolem sepjetí,
ruce si podané

když boj ustane,
společná zástava,
že záští přestává
a mizí trápení,

tak, jak si to přál
Karel císař a král,
když most budoval

z vajec, vápna a kamení
v astrologických 

znameních.

J.D.

J.D.

Struny v srdci, struny v městě,
chci žít tady, chci žít ještě,
chci žít tady a mít vnady,
chci žít tady a mít rady.

Rady pro své příští žití – rady pro cesty,
zvěstují mi duše vití, život ke štěstí.

Modlitba

Sima Sima

Pokud máte své bás-
ně, povídky nebo 
jakékoliv texty a 
chcete je zveřejnit, 
přineste je na aktivi-
zační oddělení nebo 
vhoďte do schránky 
vedle kanceláře.
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DOBROVOLNÍKOVY POZNÁMKY ZE SRBSKA Z BALKÁNSKÉ CESTY
Druhý díl seriálu ze srbských hranic

DEN 2.

Čtyři z nás jeli do Adaševci na směnu od 16:00 do půlnoci. Staví zde autobusy s uprchlíky, které čekají na 
vlak, který osazenstvo odveze do Chorvatska. S podivem jsem se koukal, jaká je zde organizace. Je zde 
vcelku velké zázemí ve starém motelu, kde jsou Lékaři bez hranic a celá plejáda dalších neziskovek, vaří 
se zde čaj a polévka, děti zde mají koutek a všichni se snaží vytvořit jakés takés útulno – ve volném čase si 
tu všichni dobrovolníci postavili sněhuláka. Pro případ krize jsou zde vybudovány stany pro cca 800 lidí a 
připravují se další, kdyby nějaký stát uzavřel hranice, či se stalo něco s vlakem. Neziskovky ze Srbska rozdá-
vají lidem balíčky s jídlem a další oblečení rovnou z obchodů ještě s cedulkami, což občas vede k smutně 
vyhozeným „pouze“ mokrým botičkám či jiným věcem, které se posléze kvůli hygieně nedají „recyklovat“. 
Je zde však stálá nejistota, kdy člověk bude mít možnost se znovu obléct do čistého, a oblečení je mnohdy 
to jediné, co uprchlíci mají. Z druhé strany je zas zbytečno kritizovat nerozvážnost při rozdávání, přeci jen, 
ošaťte několik stovek lidí během chvíle.
Během naší směny přijelo okolo 8 autobusů, sníh a mráz se začíná projevovat, ve dnech, kdy zde byla špič-
ka, jich tu bylo i 30. V rámci Czech Teamu rozdáváme plenky, vložky, chybějící oblečení a informace, kde 
co kdo najde. Také se snažíme lidem ukázat, jak si sušit oblečení na motelových topeníčkách. Kdybyste na 
horské túře umístili výpravu do místnosti s topením, za pár minut máte z místnosti prádelnu a smradlavé 
doupě, avšak málokoho ze Syřanů napadne sušit si oblečení. Jeden ze Syřanů, který uměl perfektně an-
glicky, ještě před válkou studoval elektrotechniku a pracoval v sociálních službách, nám vysvětloval další 
rozdíly. Boty se nosí bez paty, bundy se málokdy zapínají či dopínají ke krku. Naše zima je pro ně zkrátka 
tak trochu španělská vesnice.

Je zde plno malých dětí, ať už jste kdekoli, všude na nějaké narazíte, a mile oživují noční pochmurnost. 
Plínky jdou na odbyt. Podmínky jsou i přes veškerou organizaci mizerné, všude smrdí toitoiky, několikrát 
jsem nad kartáčkem a prosbou o tekoucí vodu pokrčil rameny, v autobusech je dusno, nepříjemno, těžko 
dýchatelno a po deseti i více hodinách s dětmi a v navlhlých věcech i dosti smradlavo. Autobusy stojí seřa-
zeny a čekají stejně jako lidé v nich a v motelu. Když jsem odjížděl o půlnoci, prognóza byla, že vlak bude 
připraven v 7 ráno. Čeká je dlouhá cesta zasněženou Evropou a Německo je ještě daleko.

Ze všeho byla cítit nejistota a zmatek. Když jsem se sám vcítil do jejich situace, bylo mi ouzko, v cizí zemi 
na neurčité cestě s neurčitým výsledkem, v neurčitém motelu a smradlavém busu, všude jsou lidé, kterým 
nerozumím ani jazykově ani kulturně a oni mně také ne. Říkal jsem si, tato dobrovolnická práce už není o 
rozdávání plínek a oblečení. Bez nás, Czech Teamu, by se obešli, zahlceni všemi dobrovolnickými organi-
zacemi. Zde je důležité něco jiného - mluva, komunikace, poznávání kulturních rozdílů, aby oni nebyli jen 
uprchlickou vlnou a my nebyli jen vysněným bludným Německem. Sny a iluze se musí rozplynout na obou 
stranách. Musíme spolu hovořit a poznávat se přes všechny nesnáze, protože v tom se stáváme lidmi.

Daniel Wanger, dobrovolník v DS Chodov
pokračování příště...
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Křesťanské okénko

Eva Miňhová, římskokatolická církev

Maria - hvězda nové evangelizace
Gaudium evang. Papež František

Marii, Matku živého evangelia prosme, ať se přimlou-
vá, aby pozvání k nové etapě evangelizace přijalo celé 
společenství církve. Ona je ženou víry, a to putující ve 
víře a její neobyčejná pouť víry je trvalým styčným k 
údělu služby a plodnosti. Dnes k ní upíráme svůj zrak, 
aby nám pomáhala hlásat všem poselství spásy a aby 
se noví učedníci stali činorodými hlasateli evangelia. 
Na této evangelizační pouti nechybějí etapy vyprahlos-
ti, skrytosti a dokonce určité námahy, kterou prožívala 
i Maria v Nazaretě; je to začátek evangelia, čili dobré-
ho, radostného poselství. Není ale těžké postřehnout v 
onom začátku také zvláštní trýzeň srdce, jaká je spoje-
na s „temnou nocí víry“.

Evangelizační působení církve má mariánský styl, ne-
boť pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme 
v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora 
a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří ne-
potřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji 
důležitost.

Při pohledu zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, pro-
tože mocné sesadil z trůnu „a bohaté propustil s prázd-
nou“ (Bible LK 1, 52), je tatáž, která zajišťuje teplo, krb 
domova. Kontemluje tajemství Boha a všech lidí, vydá-
vá se pomáhat druhým; tato dynamika spravedlnosti a 
něhy, cesty péče o druhé. 

Je tím, co z ní činí ekleziální vzor evangelizace, aby 
se církev stávala domovem pro mnohé, matkou pro 
všechny národy a umožnila zrod nového světa; ve (ZJ 
21, 5) říká: „Hle, všechno tvořím nové!“. Sám vzkříšený 
Ježíš naplňuje nás vstřícnou důvěrou a nadějí.

Za plátkem plátek růže opadá,
zvečera slunce pohasne.
Co kvete, co plane, vždy svůj konec má,
jen láska nikdy, nikdy ne!

Zaniká všechno tady na zemi,
jednou i tvoje tvář pohasne,
znaví se slovo, píseň oněmí,
však láska nikdy, nikdy ne!

Když láska sama - Bůh je život všech a 
sláva, pak šťasten, kdo v ní dlí a navždy 
setrvává.

Angelus Silasius

„Když začíná večer...“
Max Rössler
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KVĚTNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

když se svět zrodil z rukou Božích, všude vládlo 
dobro, které dosáhlo vrcholu, když byl stvořen člo-
věk. Jenomže s hříchem na svět přišlo také zlo. A to 
zlo se v lidské přirozenosti zakořenilo jako plevel. 
Opravdová radost přichází v den, kdy Panna Ma-
ria dala svůj souhlas, kdy pronáší to své Fiat, to své 
obdivuhodné Ano. Skrze Marii k nám přišel Kristus, 
naděje každého člověka. Přichází k nám do našich 
životů opravdová radost.

Svatý Pavel prvním křesťanům připomíná: Radujte 
se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! A tady si jis-
tě každý z nás můžeme položit různé otázky: jak 
je možné být radostný při pohledu na nemoc i v 
nemoci, když nespravedlnost vidíme nebo když 
ji sami na sobě zakoušíme? Není snad tato radost 
falešná iluze nebo jen nějaký nezodpovědný únik? 
Odpověď nám dává Kristus, jedině Kristus. Pouze 
v něm – v jeho učení, v jeho vykupitelském kří-
ži, pouze v Kristu nalezneme energii, aby každý z 
nás vnesl do svého prostředí, do svého života více 
radosti. Radost je opravdu podivuhodný lék na 
všechno zlé, na všechno negativní.

A tuto opravdovou radost ztratíme pouze tehdy, 
když se Bohu vzdálíme (pro hřích, vlažnost, ne-
zájem setkávat se s Bohem, sobecké zaměření na 
sebe sama) nebo když nepřijmeme kříž svého živo-
ta, který tak často přichází v podobě bolesti, nemo-
ci, neúspěchu, protivenství, nenadálé změně plá-
nů, ponížení... Smutek v nás i v našem okolí působí 
nesmírnou škodu. Je jako plevel, který musíme vy-
trhnout hned, jakmile se objeví. V jakékoli situa-
ci, která by mohla vést k malomyslnosti, můžeme 
znovu získat radost, dokážeme-li otevřít své srdce: 
mluvit, nechat do srdce proniknout čerstvývzduch. 
Nesmírným pomocníkem je nám modlitba, svátost 
smíření (svatá zpověď). Potom jsme na dobré ces-
tě, jak vyjít ze strachu, ze smutku, z opuštěnosti, k 
radostnému a optimistickému postoji ve svém ži-
votě.

Přeji vám i sobě hodně té opravdové radosti, ra-
dosti s Ježíšem Kristem a s jeho maminkou Marií!

Váš jáhen Pavel Urban 

Bože, ty nám sesíláš svého Du-
cha, aby nás osvěcoval světlem 
pravdy; dej ať nám tato jeho po-
moc nikdy nechybí, abychom se 
dobře rozhodovali a správně 
jednali.

Eva Miňhová, římskokatolická církev

HYMNUS - SVATODUŠNÍ NOVÉNA

Přijď, tvůrce, Duchu Svatý k nám,
a navštiv myslí našich chrám,

z Výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost dej.

Tys utěšitel právem znám,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.
Tys sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host,
dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj
a duším pokoj uděluj,

ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha otce znát
a syna jeho milovat

a v Tebe, Duch Svatý, zas
důvěřovati v každý čas.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
27. dubna se u nás konalo pálení čarodějnic! Jelikož nám počasí nepřálo, akce se uskutečnila na hale. K tanci a 
poslechu zpíval a hrál pan Josef Lorenc s doprovodem. Přiletěly i opravdové čarodějnice, a to s velkou noble-
sou. Nechyběly ani pořádně propečené buřty! A čarodějnice? Tu upálíme, až bude teplejší počasí.
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MUSICA ANTIQUA CITOLIBENSIS
19. dubna jsem hostili v našem Domově vzácnou návštěvu. PhDr. Zdeněk Šesták si pro naše klienty a ná-
vštěvníky přichystal vyprávění o svých vzácných objevech hudby 18. století v rodných Citolibech. Vyprávě-
ní bylo spojeno i s poslechem hudebních ukázek.

PhDr. Zdeněk Šesták (* 10. prosince 1925, Cítoliby u Loun) je český hudební skladatel. Je známý 
tvorbou symfonickou, komorní a sborovou. Propaguje díla autorů cítolibské skladatelské školy 
18. století. Je členem Společnosti českých skladatelů, Sdružení pro soudobou hudbu Přítom-
nost, Umělecké besedy a sdružení Pondělníci. V roce 2006 mu bylo Nadací Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97 uděleno uznání za přínos fi losofi i vzdělávání. V roce 2008 obdržel cenu Mini-
sterstva kultury České republiky za celoživotní přínos české kultuře v oblasti hudby. V roce 2013 
obdržel, spolu s Jiřinou Fikejzovou, Zlatou cenu OSA za celoživotní dílo.

V úterý 26. dubna jsem byli pozváni na natáčení 
nového pořadu České televize. Stali jsme se pub-
likem v divadle Royal na Vinohradské ulici. Nako-
nec jsme se stihli vyfotit i s moderátorem Alešem 
Cibulkou.
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VÝLET DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY
12. května jsem vyrazili na výlet do dendrologické zahrady v Průhonicích. Krásnými zahradami nás prová-
zela pro nás již známá zahradní architektka Jana Kolková. Zastavili jsme se v nové kavárničce Garden cafe, 
kde jsem se občerstvili a nabrali nové síli na zpáteční cestu. Navštívili jsem zahradu v období, kdy rostly 
tulipány, a poznali tak nevšední variace jejich květů.
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KŘESLO PRO HOSTA S OTAKAREM BROUSKEM ML.
V pátek 13. 5. jsme přivítali hosta nejvzácnějšího, a to patrona našeho Domova - Otakara Brouska ml. Od-
povídal na otázky jak týkající se herectví, tak i z osobního života. A jelikož pár dní před návštěvou slavil 
narozeniny, připravili jsme mu hned tři překvapení. První bylo keramické srdce s věnováním, druhé byla 
báseň recitovaná paní Rouskovou (bývalá členka souboru Národního divadla) a třetí byla píseň Ach synku, 
synku zpívaná všemi zúčastněnými klienty.
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KRČSKÝ SKŘIVAN
20. dubna jsem se zúčastnili soutěže Krčského skřivana v DS Krč. Za náš Domov vyhrála 2. místo za sólový 
zpěv paní Věnceslava Fialková a 1. místo ze duet paní Marie Štěňhová a Jaroslava Znamenáčková.

Gratulujeme!

MÁJOVÉ KOULENÍ
19. 5. se naši závodníci zúčastnili hry petanque v Heřmanově Městci s názvem Májové koulení. Naše druž-
stvo se umístilo na 2. místě z 18 zúčastněných domovů.
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Oslava narozenin
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 17. 5. 2016

Přítomni:  Milena Holá, Marie Krsková, Marta Adámková, Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Jan 
Hnízdil.
Omluven: Vladimír Koza
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru obyvatel a vyzvala k přednesení připomínek.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Adámková - léky na předpis nejsou dodávány včas, lékařka-psychiatrička dochází nepravidelně;
• paní Holá upozornila na nedobré jídlo - večeře (zapečené těstoviny s brokolicí).

Vyjádření paní ředitelky
• prověřím společně s vedoucí zdravotní péče paní Kročilovou a vyjádření bude součástí zápisu z Výboru oby-
vatel; 
• vyjádření: naše psychiatrička MUDr. Pluskalová dochází pravidelně 2x do měsíce, datum návštěv je vždy ozná-
men s předstihem ambulantní sestrou. V dubnu byla paní doktorka v pracovní neschopnosti. Přesto byly poža-
davky na chybějící léky zajištěny přes zdravotní sestru od MUDr. Pluskalové. Velmi vzácně se stává, že požado-
vaný lék v naší smluvní lékárně není, ale je ihned objednán a dodán další den. Klienti, kteří si sami užívají léky, 
občas předají požadavek na chybějící léky až v době, kdy mají poslední tabletu. Toto je situace, kdy prodlevě 
nelze zabránit, přesto se ambulantní sestra a zdravotní sestry na patře snaží léky zajistit, aby je klient dostal včas. 
• na problém s dováženou stravou byla opětovně upozorněna fi rma, která službu zajišťuje, rekonstrukce ku-
chyně DS je již v konečné fázi, v současné době se instalují spotřebiče, tak se můžeme těšit na začátek jejího 
provozu;
• závěrem se členové výboru shodli, že již nebudeme kvalitu dováženého jídla řešit, ale budou objednávány ty 
druhy pokrmů, které jsme za předchozí měsíce vyzkoušeli a byly chutné.
 
Rozdělení kmenových sociálních pracovnic stále platí dle minulého zápisu z Výboru obyvatel:
- kmenová pracovnice pro B2 a B3 je  Bc. Martina Bajczerová;
- pro B1 a A1 Veronika Šebestová; 
- pro A3 Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová;
- pro A2 a D2 Milena Plachá Hurychová;
- pro D1 Daniela Rohlederová DiS. 
V případě, že kmenová sociální pracovnice není přítomna, může se klient obrátit na kteroukoliv jinou soc. pra-
covnici.

Paní ředitelka dále informovala o tom, že stavební práce na zateplení budovy A, tzn. i ubytovny pokračují dle 
plánu.
Z důvodu, že zatím nedošlo ze strany zřizovatele ke schválení uvolnění fi nančních prostředků na zakoupení 
žaluzií na úsek A, budou do oken prozatím pořízeny závěsy. 
Připravuje se VŘ na koupelny na úseku A a B, fi nanční prostředky už jsou přiděleny, na jedno oddělení B bude 
po konzultaci s vedoucí úseku paní Němcovou umístěna sedací vana, na ostatních odděleních budou sprchové 
kouty.
Na úseku B budou na všech nových židlích umístěna na nohách fi lcová kolečka, pro lepší manipulaci, dále je v 
plánu mytí oken.
Po zahájení provozu kuchyně se káva bude připravovat tam, ve výrobnících umístěných na odděleních se bude 
připravovat pouze čaj.
Závěrem paní ředitelka informovala o tom, že byla sjednána smlouva na nového nájemce pro provozování bu-
fetu. Nově bude tento prostor označen jako kavárna. Sortiment zboží zůstane (dále si zde budete moci zakoupit 
nejen potraviny, ale i drogistické zboží) a čeká nás i jeho rozšíření, např. o ovoce a zeleninu. V procesu jednání 
je, aby paní Kamila zůstala dále jako obsluha. Kavárna na hale bude nově otevřena od 1. 7. 2016, a to minimálně 
každý pracovní den od 10.00 hod. do 16.00 hod. a každou neděli v odpoledních hodinách.



Rozloučili jsme se v měsíci dubnu:
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Ti, kteří přinášejí sluneční paprsky do životů jiných, si je ne-
mohou nechávat pro sebe.

Věra Mitrová
Ing. Karel Lahodný

Josef Svoboda
Marie Kabelová

Anna Krejčí

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem milým sestřičkám (PSS, RVS) na oddělení B - II. patro, jak o mě při mém nedávném horeč-
natém onemocnění vzorně, trpělivě pečovaly a laskavým slovem potěšily.

Jsem jim za to moc vděčná – vážím si jejich neúnavné, laskavé péče o nás seniory.

Milada Mikysková
Oddělení B2

Sir James M. Barrie
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