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Vážení a  milí obyvatelé Domova, kolegové 
a kolegyně,

před nedávnem jsem byla oslovena, abych 
se Vám všem představila. Má životní cesta 
není příliš dlouhá, proto ještě nemůže být 
naplněna nespočtem pracovních úspěchů 
a  životních mouder, kterými bych mohla 
tyto řádky zaplnit. Ale spousty z Vás, přede-
vším Ti, kteří se pohybují po Domově A, mě 
znají jako tu „mladou vlasatou sestřičku“. Pro 
ty ostatní – zde v Domově jsem začala půso-
bit v září roku 2016, kdy jsem nastoupila na 
pozici zdravotní sestry. Práci v domově pro 
seniory jsem zprvu považovala pouze za 
„klidnou přestupnou stanici“, během které 
dostuduji vysokou školu. Tato metaforická 
stanice nebyla ani klidná, a nakonec ani pře-
stupná. Vysokou školu zdravotnickou jsem 
úspěšně ukončovala v  květnu minulého 
roku a pořád tu jsem – nyní od března 2018 
na pozici vedoucí domova A. Tak moc mi 
náš Domov přirostl k srdci. Co přinesou další 
dny, měsíce, roky? To je zatím ve hvězdách.

Přesně v  těch hvězdách, které jsou každou 
noc v  červencovém období na obloze tak 
moc třpytivé. Červenec je mým oblíbeným 
měsícem, přichází léto. Když přijde, vybaví 
se mi průzračná voda na koupališti rozstřiku-
jící se na všechny strany, vůně čerstvě pose-
čené květnaté louky, chuť malin a ostružin, 
a se soumrakem pak drnkání na kytaru. Tyto 
představy se jen obtížně snáší s  vysedává-
ním v kanceláři před blikajícím monitorem, 
psaním úmorných zpráv, obvoláváním či 
nekonečným dohadováním se na poradách.
Ale ty pravé prázdniny máme v sobě každý 
z nás a nikdo nám je nemůže vzít, leda my 
sami.

Prázdniny jsou od slova prázdnota, tedy 
nepřítomnost. Jenže nepřítomnost čeho? 
Nepřítomnost sociální role, kterou obvykle 
hrajeme! Pokud se svlékneme do plavek, 
kdo pozná, jestli jsme ředitel, nebo sklad-
ník? Nikdo! A  nikoho to nebude zajímat. 
A  v  této nepřítomnosti okolím určené role 
(ať už jsme si ji aktivně vybrali, anebo k tomu 
prostě nějak postupně došlo) je ukryta ne-
změrná svoboda. Ta svoboda, kterou zná-
me z období skutečných prázdnin z našeho 
dětství či dospívání, kdy jedinou naší rolí byl 
kluk/holka a  vše ostatní bylo druhotné. Té 
svobody, po níž v nitru všichni toužíme, jen 
nechceme (nebo se bojíme) si ji dovolit.

Proto Vám všem přeji, ať letošní léto je těmi 
opravdovými prázdninami s mnoha okamži-
ky štěstí a bytí sami sebou – a to bez ohledu 
na to, kde (a s kým) se zrovna nacházíte!

Monika Čabanová 
vedoucí domova A

Milí čtenáři,

jistě jste si všimli, že prázdninová čísla vychá-
zela jako dvojčísla. Bylo to z důvodu mých do-
volených, kterých jsem si letos užila hodně. :-) 
Každopádně od září bude zase Chodováček 
vycházet po jednotlivém čísle, a to k 15. dni 
v měsíci. Děkuji za pochopení.

Pokud budete mít jakékoliv příspěvky do Cho-
dováčku, najdete mě nově v kanceláři č. 6 
v přízemí naproti kanceláře paní ředitelky, a to 
v pondělí, úterý a středu.

Klára Vohrnová
šéfredaktorka Chodováčku
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V ZÁŘÍ SE BUDE KONAT 
25. 9. 2018 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

Kobyláková Olga
Mourek Miloslav
Vlasák Bohumil
Strnadová Anežka
Tomeš Miroslav
Boháč Josef

Maříková Věra 
Hájek Oldřich
Hájková Helena
Chlumská Jarmila
Baňková Jiřina

2. 8. Suchanová Helena
3. 8. Pravdová Marie
6. 8. Matoušková Zdenka
6. 8. Nouzová Milena
6. 8. Závodská Bedřiška
7. 8. Víchová Alena
12. 8. Ing. Černická Věra
12. 8. Melichar Milan
13. 8. Hrubá Jiřina
14. 8. Dvořáková Božena
15. 8. Vašíčková Marie
17. 8. Rybářová Jiřina
18. 8. Kantorová Irena
19. 8. Maléř Stanislav
20. 8. Šubrtová Jaroslava
26. 8. Šlesingerová Jarmila
26. 8. Vacíková Jana
27. 8. Nováková Jaroslava
28. 8. Filip Přemysl
29. 8. Dvořáková Marie
29. 8. Hoření Emílie

NAROZENINY SRPEN

1. 9. Rozkošný Bohumil
3. 9. Olexová Miloslava
7. 9. Bodanská Marie
8. 9. Švejdová Maria
8. 9. Těšitelová Marie
10. 9. Bezkočková Anna
14. 9. Mukařovská Anna
16. 9. Tomeš Miroslav
18. 9. Skálová Marta
19. 9. Urbanová Jitka
22. 9. Jeřábek Jiří
22. 9. Kamenická Karla
24. 9. Končírová Jozefa
25. 9. Charvátová Věra
25. 9. Niklová Marie
25. 9. Růžičková Jarmila
26. 9. Ing. RNDr. Dudek Josef, CSc.
26. 9. Jelínek Václav
26. 9. Kučerová Marie
28. 9. Fialková Věnceslava
29. 9. Vítová Věra
29. 9. Vorlík Václav

NAROZENINY ZÁŘÍ
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Z NAŠEHO DOMOVA

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI

Vážení a milí obyvatelé Domova,

v předchozích týdnech v našem Domově proběhl anonymní výzkum Vaší spokojenosti se službami a péčí. 
Výzkum probíhal formou dotazníků a rádi bychom se s Vámi podělili o jejich vyhodnocení. Dále předkládá-
me vyhodnocení dotazníků spokojenosti klientů s dobrovolníky, které jste také vyplňovali, a osob blízkých.

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli, a po několika měsících se jistě k dalšímu vy-
hodnocení poskytovaných služeb budete mít možnost Vy i vaši blízcí opět anonymně vyjádřit. 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO KLIENTY
V DOMOVĚ PRO SENIORY CHODOV

Dotazníky obdrželo 196 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 137 vyplněných dotazníků.

Celkem jste odpovídali na 21 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Na tento dotazník odpovídalo 23 % mužů a 77 % žen.
2. V Domově žije 31 % z vás méně než 1 rok, 45 % z vás déle než rok a méně než pět let, 22 % pět let a více 
a 2 % neodpovědělo.
3. 37 % dotazovaných je ubytováno na jednolůžkovém pokoji, 41 % na dvojlůžkovém a 23 % na třílůžko-
vém pokoji.
4. V Domově se líbí 87 % z Vás.
5. O tom, že do Domova dochází pravidelně praktický lékař, je informováno 91 %.
6. Vaše spokojenost se službami poskytovanými v Domově na výbornou je následující:
 a. s ubytováním je spokojeno 66 %;
 b. 41 % z vás hodnotí jako výbornou stravu;
 c. s úklidem je spokojeno 59 % dotazovaných;
 d. kvalitu vyprání a vyžehlení prádla považuje za výbornou 66 %;
 e. s údržbou je spokojeno 65 %.
7. Obecné jednání zaměstnanců s klienty a jejich přístup a vstřícnost považuje 52 % jako vyhovující.
8. Pro 74 % je setkání s vedením organizace 2x ročně dostačující.
9. 80 % z vás je informováno o tom, že v DS Chodov pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se 
jejich jednání může zúčastnit.
10. Kulturní a volnočasové aktivity nabízené v Domově na výbornou hodnotí 50 %. Na otázku, jaké aktivi-
ty v Domově postrádáte, jste nejčastěji odpovídali takto: Žádné, je jich dostatek; více společenských her; 
trénování paměti; pohybové a soutěžní; popovídání na pokoji; vážná hudba; soutěž v pétanque a další.
11. 31 % z Vás využívá i ostatních služeb mimo Domov.
12. 88 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat. 12 % uvádí, že již v DS Chodov 
stížnost podalo a z toho bylo 7 % řešeno.
13. 66 % z Vás zná svého klíčového pracovníka a 71 % si je vědomo možnosti jeho změny.
14. Bezpečně se v Domově cítí 91 %.
15. Časopis Chodováček odebírá 50 % z Vás.
16. Respektování práv vnímá 86 % dotazovaných.
17. U 80 % z dotazovaných splňuje námi poskytovaná služba Vaše očekávání.
18. Dále jsme vám dali prostor pro další postřehy, návrhy a připomínky, nejvíce z nich se týkalo:
• jsem spokojená, ze stáří jsem měla strach, ale tady se rozplynul, děkuji; spokojenost, poděkování;
• vadí mi průvan nebo brzké večeře; chybí ubrousky k jídlu; vyprané prádlo nevoní; větší porce jídel;  častější 
rehabilitace; větší vztah s klíčovým pracovníkem, upevnit komunikaci; ochranka; švadlena a další.
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DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S DOBROVOLNÍKY
V DOMOVĚ PRO SENIORY CHODOV

Dotazníky obdrželo 6 klientů, ke zpracování se nám dostaly celkem 4 vyplněné dotazníky. 

Celkem jste odpovídali na 8 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:

1. Tento dotazník hodnotilo 50 % mužů a 25 % žen. 
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 100 % z Vás je spokojeno s pravidelností návštěv dobrovolníků a vyhovuje 
Vám čas, kdy jste dobrovolníkem navštíveni. 
3. 100 % dotazovaných vnímá návštěvy dobrovolníka jako přínosné. 
4. O možnosti požádat o změnu dobrovolníka ví 100 %. 
5. Při dotazu na upřednostnění pohlaví dobrovolníka 100 % z Vás neupřednostňuje pohlaví.
6. 75 % z Vás nejraději s dobrovolníkem vykonává rozhovory, 25 % procházky a 50 % čtení (u této otázky 
byla možnost více odpovědí). 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S PÉČÍ O MÉHO BLÍZKÉHO
V DOMOVĚ PRO SENIORY CHODOV

Celkem se odpovídalo na 15 otázek.  Zde je jejich stručné vyhodnocení:

1. Na tento dotazník odpovídalo 69 % žen a 25 % mužů. Z toho 72 % k Vám jsou ve vztahu dcera /syn; 6 % 
zeť/snacha, vnuk/vnučka nebo jiné.
2. Zjistili jsme, že 100 % Vašich blízkých hodnotí prostředí Domova jako vyhovující.
3. Bezpečně se podle Vašich blízkých cítí 91 % z Vás.
4. S poskytováním péče je na výbornou spokojeno 50 % a 63 % Vašich blízkých hodnotí přístup personálu 
na výbornou.
5. 66 % ví, kdo je klíčovým pracovníkem jejich blízkého.
6. Nabídky aktivit a kulturní akce Domova sleduje 69 % oslovených a 63 % se o nich dovídá na nástěnkách.
7. Na otázku, jakých aktivit se nejvíce Váš blízký účastní, se odpovídalo takto: Trénování paměti; hudební 
nebo divadelní představení; rehabilitace; výtvarná dílna; procházky po zahradě; vystupování umělců a be-
sedy; rehabilitace a jiné.
8. Aktivity a kulturní nabídku Domova hodnotí 59 % Vašich blízkých na výbornou.
9. Zdali využíváte další služby, odpovídali Vaši blízcí takto:
 a. Rehabilitace 34 % ano; 25 % výborná spokojenost;
 b. kadeřník 66 % ano; 38 % výborná spokojenost;
 c. kavárna 41 % ano; 13 % výborná spokojenost;
 d. cukrárna 34 % ano; 13 % výborná spokojenost;
 e. pedikúra 66 % ano; 34 % výborná spokojenost.
10. V možnosti otevřené otázky, jaké další služby byste ocenili pro Vaše blízkého, byly nejčastěji tyto od-
povědi:
• otevřená cukrárna i o víkendu; anglický jazyk; canisterapii; více rehabilitace a další;
• spokojenost.
11. Prostor pro další náměty, připomínky atd.
• výběr ze dvou obědů – jedna varianta vždy bezmasá; příliš hlučné hlášení; vyšší lavičky na zahradě;
• jsem ráda, že to tu funguje, děkujeme; dobrá komunikace s klíčovou pracovnicí, děkuji za péči.
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Z NAŠEHO DOMOVA

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Vašich připomínek si vážíme a jsou pro nás vždy informací, kde je co potřeba ještě zlepšovat. V následují-
cím textu Vám předkládáme výstupy na Vaše hodnocení a připomínky. Rádi bychom se vyjádřili k dotazům 
a připomínkám, které Vás trápily nejčastěji.

STRAVA
Spokojenost s podávanou stravou se výrazně zlepšila, možnost výběru stravy (oběd i večeře) se odrazila 
na Vašem hodnocení. Pokud máte nějaké konkrétní připomínky nebo požadavky, co byste uvítali na jídel-
níčku nebo naopak vynechali, máte možnost toto řešit na Stravovací komisi, která probíhá každý měsíc 
v zasedací místnosti v přízemí budovy B. Zváni jsou všichni, není předem nutné se hlásit. Termíny konání 
jsou s dostatečným předstihem vyvěšeny na nástěnkách na jednotlivých patrech.

ÚKLID
Za úklid na jednotlivých domovech nově odpovídají vedoucí těchto domovů. Všechny problémy a nedo-
statky jsou přímo řešeny s úklidovou firmou, dosáhli jsme tak důslednějšího přístupu a rychlejšího řešení 
těchto nedostatků.

PRÁDELNA
68 % obyvatel DS Chodov je v současné chvíli spokojeno se službami prádelny. Stále se bohužel některým 
z Vás stává, že se ztratí osobní prádlo. Vzhledem ke změnám personálního obsazení v prádelně budou nová 
opatření zavedena od října 2018. Naším cílem je  eliminovat tyto ztráty na minimum. 

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Tuto oblast 52 % z dotazovaných považuje za výbornou a 27 % za velmi dobrou. Vždy je to o lidech a o mo-
mentálních okolnostech. 

SETKÁNÍ S VEDENÍM ORGANIZACE 2x ROČNĚ
74 % z vás je s četností setkání s vedením Domova spokojena a nadále tato frekvence zůstane zachována. 
I pro nás jsou tato setkání velmi přínosná.

SETKÁNÍ VÝBORU OBYVATEL A STRAVOVACÍ KOMISE
Vždy týden před plánovanou schůzkou je vyvěšena na nástěnkách jednotlivých pater pozvánka pro všech-
ny obyvatele Domova s uvedením data, času a místa konání. Každý z Vás je srdečně zván k účasti jak na 
Stravovací komisi, tak na Výboru obyvatel, není nutné svoji účast předem hlásit.

AKTIVITY V DOMOVĚ
Většina z Vás hodnotí aktivity v Domově jako výborné nebo velmi dobré. Z dotazníků vyplývá, že byste uví-
tali bohoslužby v sobotu, více společenských her, karetní hry nebo šachy, více pohybových a soutěžních ak-
tivit, společné posezení za účelem vzájemného seznámení s ostatními obyvateli Domova, větší individuál- 
ní péči, popovídání si na pokoji, častější koncerty vážné hudby, soutěže v petanque.
• Bohoslužby bohužel není možné konat v sobotu, termíny bohoslužeb se přizpůsobují časovým možnos-
tem duchovních jednotlivých církví.
• Společenské hry, karty, šachy apod. probíhají v rámci Pánského klubu a v současné chvíli se domlouvá i na 
stejném programu Dámský klub. Dále jsou na každém domově k dispozici společenské hry, které si můžete 
kdykoliv půjčit. Nově budou k dispozici i v knihovně v přízemí.
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• Pohybových aktivit je v této chvíli dostatek a nové zatím zavádět neplánujeme. Jako výhodné pro orga-
nizaci Vašeho času vnímáme to, že všechny prostory, kde můžete cvičit (tělocvična, zahrada, místnosti na 
jednotlivých patrech), jsou volně přístupné.
• Prostor na seznamování je vždy na společných akcích, které Domov pořádá, a je jen na Vás, jestli se bude-
te mít chuť  zúčastnit a seznamovat se s dalšími obyvateli Domova. Stejný prostor na seznámení nabízíme 
v rámci skupinových aktivit během týdne, kde je vždy čas na neformální komunikaci a pracovníci přímé 
péče jsou Vám oporou.
• Větší individuální péče a více času na popovídání si na pokojích. Každý z klientů má své individuální potře-
by a někdo upřednostňuje více soukromí a někdo by raději trávil více času mezi lidmi. Snažíme se naši péči 
přizpůsobovat právě Vašim individuálním potřebám. A pokud má někdo z vás chuť si popovídat nebo zajít 
na kávu, jsme tu pro vás a stačí požádat svého klíčového pracovníka nebo jakéhokoliv pracovníka v přímé 
péči a jistě Vám rád vyjde vstříc. 
• Někteří z Vás by rádi, aby v Domově byly častěji koncerty vážné hudby. Je potřeba střídat jednotlivé žánry 
a vyjít tak vstříc všem posluchačům, tzn. i těm, co mají rádi country nebo dechovku. Snažíme se o rozma-
nitost a o to, aby měl každý možnost poslechnout si svůj oblíbený žánr.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI V DOMOVĚ
88 % z Vás ví, že může v Domově podat stížnost, a 16 z Vás již tak učinilo. Písemné stížnosti jsou pečlivě 
evidovány u vedoucí sociálního úseku. 
Stížnost můžete podat ústně nebo písemně jakémukoliv pracovníku v Domově. Dále máme na všech pa-
trech Domova schránky důvěry, kam můžete své připomínky dávat. Na vyřízení stížnosti má Domov lhůtu 
30 dní a vždy je stěžovateli sdělen výsledek stížnosti, a to ústně nebo písemně, dle charakteristiky stížnosti.

KLÍČOVÝ PRACOVNÍK
66 % z dotazovaných zná svého klíčového pracovníka a 71 % ví, že může požádat o změnu klíčového pra-
covníka. Někteří z Vás uváděli, že jej znáte, ale málo, nebo že odešel.
Každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka.  Stane se, že vlivem fluktuace zaměstnanců se 
klíčový pracovník změní nebo je na žádost jednotlivce přiřazen k jinému klientovi. V tomto případě se cho-
dí představit nový klíčový pracovník a na pokoji máte na viditelném místě umístěnou kartičku se jménem 
svého klíčového pracovníka.

POCIT BEZPEČÍ V DOMOVĚ
124 z dotazovaných odpovědělo kladně, v Domově se cítí bezpečně. Pouze 7 klientů nemá pocit bezpečí. 
Z dotazníků vyplynulo, že Vám vadí stále otevřené dveře od pokoje a že postrádáte knihu příchodů, která 
bývala na vrátnici. 
Náš Domov je otevřený Domov, ve kterém se pohybuje velké množství lidí. Je potřeba, aby se návštěvy, 
které za Vámi chodí, vždy nahlásily personálu na patře. Toto opatření slouží hlavně pro ochranu Vaší bez-
pečnosti.
Otevřené dveře na pokojích je třeba řešit individuálně a v konkrétní situaci.

RESPEKTOVÁNÍ PRÁV OBYVATEL
12 obyvatel Domova má pocit, že nejsou plně respektována jejich práva. Pokud tento pocit máte, můžete 
podat stížnost písemnou nebo ústní formou a záležitost bude prošetřena. V každém případě každý z nás 
dbá, aby byla práva obyvatel důsledně respektována.

DALŠÍ JEDNOTLIVÉ PŘIPOMÍNKY
K Vašim návrhům a  připomínkám týkajících se jednotlivých domovů se vyjádřily přímo vedoucí těchto 
Domovů a budou dále řešeny.
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DOMOV A

A1  
– Více chůze – obyvatelům Domova je poskytována základní ošetřovatelská rehabilitace, pokud není do-
stačující, má každý možnost využívat služeb externí domácí péče (např. Naděje), které za úplatu doplní či 
nahradí stávající ošetřovatelskou rehabilitaci v rozsahu předem určeném.
– Vadí průvan na pokoji (jsou otevřené nevhodně dveře, potom zdravotní obtíže) – pracovníci přímé péče 
budou opakovaně edukováni o nutnosti domluvy přímo s konkrétním obyvatelem Domova (zda si přeje 
otevřené/zavřené dveře).
– Ráno vzduch na pokoji a také málo slunce, více větrat a vytahovat žaluzie – pracovníci přímé péče budou 
opakovaně edukováni o nutnosti domluvy přímo s obyvatelem Domova (zda si přeje vytažené/stažené 
žaluzie), taktéž v případě, jak si přeje větrat.
A3
– Osobní hygiena, včetně výměny inkontinentních pomůcek, je prováděna individuálně dle potřeb klienta, 
nejméně však 3x denně.
– Ráno mi vadí otevřené dveře a  okno (průvan) – pracovníci přímé péče budou opakovaně edukováni 
o nutnosti domluvy přímo s konkrétním obyvatelem Domova (zda si přeje otevřené/zavřené okno nebo 
dveře).
– Vadí mi brzké večeře již v 16.30 hod. – večeře jsou vydávány na pokoji nejdříve v 16.45 hod., následně pak 
v 17.00 hod na velké a malé jídelně.
– Na jídelním lístku jsou příliš často omáčky – předáno k řešení na stravovací komisi.

DOMOV B

– Tipy pro zajímavosti v okolí, případně i v Praze – v rámci nástupu do Domova o těchto skutečnostech 
informují samotného obyvatele a jeho blízké kmenové sociální pracovnice. Dále se zaměříme na průběž-
nou spolupráci mezi obyvatelem, jeho rodinou a  pracovníky DS Chodov (klíčoví pracovníci, aktivizační 
pracovníci). 
– Ubrousky u jídla – zajišťují koordinátorky, ubrousky budou dostupné u snídaní, obědů i večeří.
– Dotazy ohledně stravy směřovat na stravovací komisi.
– V případě, že se klient stane závislým na poskytování péče v plné míře, bude k němu samozřejmě při-
stupováno dle jeho individuálních potřeb a přání. V případě potřeby může DS Chodov zajistit konzultaci 
s odborníkem – psychoterapeutem DS Chodov, Mgr. Chválou.
– Vyprané prádlo nevoní – aviváže nejsou používány kvůli případným alergiím na aviváže. Další dotazy 
směřovat případně na pracovníka prádelny, který pravidelně dochází na domov B.
– Častější rehabilitace – jsme pobytové sociální zařízení, ne rehabilitační ústav. Fyzioterapeuti zajišťují re-
habilitace ve spolupráci s lékařem 2x–3x týdně. Každý, kdo by měl zájem o častější rehabilitace, může oslo-
vit externí službu (domácí péči). Kontakty předá kmenová sociální pracovnice.
– Více her – na patře B2 ve sportovním koutku jsou v komodě uloženy různé stolní hry. 
– Každý obyvatel DS Chodov se může vždy svobodně vyjádřit každému pracovníkovi přímé péče na patře. 
Pokud nemá důvěru, může se obrátit na kmenovou sociální pracovnici, vedoucí sociálního úseku, mana-
žerku kvality nebo přímo ředitelku DS Chodov.
– Upevnění vztahu s klíčovým pracovníkem – o toto se snažíme, je to naším cílem. Klíčoví pracovníci budou 
pravidelně docházet.
– Zabezpečení vchodů – DS Chodov je otevřené pobytové sociální zařízení přístupné veřejnosti. Je nutné, 
aby se každá návštěva hlásila na pracovně personálu na každém patře.

Z NAŠEHO DOMOVA
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DOMOV D

– Necítím se vždy bezpečně kvůli otevřeným dveřím na balkón – dveře ze společné chodby na balkón jsou 
v  teplých měsících otevřené, aby měli všichni snadnější přístup do zahrady. V  chladných měsících jsou 
dveře vždy zavřené a na noc zamčené. 
– Ochranka by byla dobrá – bohužel netušíme, z jakého důvodu by měla být na našem Domově ochranka, 
prosíme tedy tohoto našeho obyvatele, aby se přímo obrátil na vedoucí domova D, Mgr. Leonu Spálenou, 
ráda s ním pohovoří a záležitost vyřeší k jeho spokojenosti. 
– Příchod psychiatr – dochází 2x měsíčně externí psychiatr a všechny požadavky jsou mu předávány, po-
kud by měl někdo přání se s lékařem vidět a probrat s ním své obtíže, stačí svůj požadavek předat zdravotní 
sestře na patře nebo přímo vedoucí domova D.

Dovolte nám Vám všem ještě jednou poděkovat za součinnost při zjišťování a následném vyhodnocování 
kvality poskytovaných služeb v DS Chodov.

V Praze dne 20. 7. 2018
vedení Domova

Zpracovala: Bc. Markéta Hollá, Mgr. Leona Spálená

Z NAŠEHO DOMOVA
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INFO
WiFi připojení v Domově
Je zprovozněno WiFi připojení v celém Domově. Tato síť je rozdělena do několika okruhů 
a každý okruh je nastaven za jiných podmínek.

Okruh 4 – WiFi Obyvatelé: určena pro obyvatele Domova, nutná autorizace.

Okruh 5 – WiFi Chodov free: určena pro všechny, bez hesla a bez autorizace. Dosah okruhu 
je divadelní sál, hala s kavárnou, reminiscence a místnost u kávomatu směrem na domov D.

Pokud budete mít zájem o WiFi připojení do svého přístroje, požádejte svou kmeno-
vou sociální pracovnici nebo vedoucí domova. Vedle toho zůstává stále v nabídce fakul-
tativních služeb kabelové internetové připojení pro obyvatele Domova, kde se v postupu 
nic nemění.



KULTURNÍ PROGRAM

8. 9. 2018 / 10–18:00
IV. Donovalská zahradní slavnost

11. 9. 2018 / 18:00
zahrada

Táborák s Jiřím Halekalem

12. 9. 2018 / 14:00
hala

Hudební vystoupení p. Blábolila (lidová muzika)

19. 9. 2018 / 14:00
divadelní sál

Poezie Václava Hraběte s Jiřím Žákem

23. 9. 2018
zahrada

Akadamie pražského Sokola

25. 9. 2018 / 14:00
divadelní sál

Beseda na téma „Kladný přístup k životu“

26. 9. 2018 / 14:00
hala

Koncert Karla Kekéšiho

ZÁŘÍ

Z NAŠEHO DOMOVA
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V případě Vašeho zájmu o konkrétní týdenní rozpis aktivit kontaktujte aktivizační 
pracovnice. Cena je dle ceníku fakultativních služeb 2 Kč.

INFO
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HRA SE SLOVY
Hra se slovy je tvůrčí kroužek pro seniory, kteří mají zájem o český jazyk a literaturu, o hraní 
se slovíčky a pamětí. Příjemnou hodinku naplňuje slovotvorba, literární hádanky a doplňo-
vačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“. Občas nahlédneme i do etymologic-
kého slovníku, sem tam sáhneme i po ukulele a čerstvé texty zhudebníme. 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 MgA. Hana Strejčková.

JEDNOU NA LOUCE

Na louce odkvetla pampeliška,
kolem poletovalo bílé chmýří, 
na okraji lesa se mihla liška,
brunátný myslivec po ní míří. 

Na louce se pod rosou prohýbala pavučina
a všude kolem vonělo kvítí,
mezi nimi se skvěla kopretina
a jako slunce i ta žlutě svítí. 

Na louce pramení potůček,
ta liška se chtěla jen napít,
narychlo vyběhla z nory od svých lištiček,
naštěstí myslivec zapomněl nabít.
 
(HRA SE SLOVY 27. 7. 2018)

TICHO 

Ve sněmovně se rozprostřelo zlověstné ticho. 
Po projevu se rozhostilo napjaté ticho.
Politické ovzduší vyvolalo dusné ticho. 
Mezi stranami zavládlo hluboké ticho.
Nikdo neměl odvahu porušit neproniknutelné ticho. 

(HRA SE SLOVY 27. 7. 2018)

ČEKÁNÍ NA SEN

Zavřu oči a budu čekat,
až co se mi bude zdát,
ať moře bouří a může se vztekat,
stejně se nic zlého nemůže stát. 

Jsem ale doma pod peřinou
a mohu v klidu spát.
Sny přicházejí jako vlna za vlnou
a zas ráno mohu svěží vstát.

(HRA SE SLOVY 27. 7. 2018)

ALÍK

Náš pes Alík
je pěkný cvalík.
Zlobí se a štěká,
že vypadá jak balík.

(Marie Štěňhová, Hra se slovy 29. 6. 2018))

Kresba Eva Frantálová
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Srdce na dlani 2018
Dne 4. 7. se u nás konalo vyhlášení vítězů již 11. ročníku ankety Srdce na dlani. Díky slu-
nečnému počasí se mohla akce konat v atriové zahradě. Jako odměnu dostali zaměstnanci 
vystoupení zpěváka Standy Hložka, a to si všichni skvěle užili!

Mimo anketu jsme si přidali ještě svoji kategorii, a to Nejoblíbenější pracovník provozně-
-ekonomického úseku, kde jsme chtěli ocenit i ty pracovníky, jejiž práce je stejně důležitá 
jako všech ostatních, ale jejich tváře běžně nepotkáváme.

Ocenění zaměstnanci:
Iveta Partiková
Luboš Škorpil
Zuzana Kamarýtová

Provozně-ekonomický úsek:
1. Václav Havlík
2. Eva Bezděková
3. Ing. Monika Kněžourová
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Koncert kanadského sboru Arriva
Naprosto famózní a neopakovatelný zážitek vykouzlil kanadský sbor Arriva, který hraje na 
africký nástroj zvaný marimba. Zazněly jak písně z Afriky, tak i známé hity jako např. Final 
Countdown. Publikum nejen překvapili silou a zvukem těchto nástrojů, ale rozproudili krev 
v žilách a pozvali do tance. Děkujeme za úžasné odpoledne!

Mezigenerační sdílení vzpomínek
V rámci cyklu pořadů a akcí ke 100. výročí založení republiky, k 50. výročí od Srpnové okupa-
ce, k 8čkovým mezníkům pokračují mezigenerační setkávání pamětníků a dědiců vzpomí-
nek. A i přesto, že prázdniny jsou v polovině, malí a mladí posluchači dychtivě naslouchají. 
A proto připravujeme nová představení, přednášky a sbírku pravdivých příběhů hrdinů všed-
ních dnů. Máte-li zajímavé vzpomínky na 20. století, budeme rádi, budete-li je s námi sdílet a 
spolupodílet se na Sběrně příběhů.
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Budování zdaru/zmaru (1945-1960)
„Strašlivé téma, překrásné zpracování,“ byl jeden z bezprostředních ohlasů po prvním uvedení další z řady 
performancí.

Představení Budování zdaru/zmaru se konalo dne 24. 7. 2018 v rámci celoročního kulturně-vzdělávacího 
cyklu ke 100. výročí založení ČSR. Po období spjatém s T. G. Masarykem, které tvůrčí tým v čele s drama-
turgyní Hanou Strejčkovou zpracoval k významnému datu 7. březnu, se v červnu na Den D tvůrci vydali do 
období 30.–40. let. Toto těžké období našich dějin představili s ohleduplností k pamětníkům a s upřímnou 
zvědavostí dohledat zajímavosti všedních dní. Tentokrát tvůrci pozvali diváky na neméně dramatickou 
retrospektivní cestu do 50. let 20. století. Historické leporelo odvíjelo příběh od Vítězného února 1948 až 
po změnu zákona v roce 1960, jímž republika dostala nový oficiální název – ČSSR. „Padesátky“ byly bohaté 
na dnes až neuvěřitelné události, jakými byly vykonstruované politické procesy, kolektivizace, znárodňo-
vání a vzmach průmyslu, a kontrastovaly s morálkou a humanismem. Zvyšující se počty diváků na těchto 
umělecko-historických performancích dokazují, že připomínka historie je důležitou součástí nás samot-
ných. Historii změnit nelze, ale je možné ji otevírat jako knihu k poučení. Obyvatelé Domova pro seniory 
Chodov po představení sami ochotně sdíleli své příběhy a doplňovali mozaiku 20. století. A nemálo diváků 
si povzdechlo, jaká je škoda, že jsou prázdniny a že představení nevidělo více mladých lidí a zasazovali se o 
reprízy pro žáky vyšších ročníků a studenty. „Toto by měl vidět každý, obzvlášť v dnešních dnech,“ povzdechla 
si na odchodu seniorka.

Koncept, dramaturgie, režie: Hana Strejčková
Interpretace: Slávka Slivoňová, Hana Strejčková, Eva Procházková, Ondřej Dudek
Technická spolupráce: Tomáš Strejček
Dobové předměty a šatstvo zapůjčili bez nároku na honorář manželé Petr a Olga Ortovi. Děkujeme.

Cyklus pořadů ke 100. výročí založení ČSR se realizuje v rámci celoročního projektu 222&2 ve spolupráci DS 
Chodov a FysioART za podpory MČ Praha11 a Hl. města Prahy.
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Koncert folkového zpěváka Miroslava Palečka
Dne 9. 8. jsme uvítali vzácného hosta, a to folkového zpěváka Miroslava Palečka. Zahrál 
oblíbené hity z jeho repertoáru a Osvobozeného divadla. Publikum si s ním zazpívalo a od-
poledne si i přes ty vedra opravdu užilo!

Letní setkání s prof. Helenou Válkovou
Dne 7. 8. k nám zavítaly Ing. Monika Červíčková a prof. Helena Válková. Ing. Monika Červíč-
ková  je podnikatelka a zároveň spoluzakladatelka a předsedkyně Sdružení PLUS 50, o.s., 
které se zabývá především postavením osob nad 50 let na trhu práce. Helena Válková je 
česká politička a právnička, specializovaná na trestní právo a kriminologii, a vysokoškolská 
učitelka. Od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti České republiky, od 
dubna 2017 zastává post rektorky Vysoké školy podnikání a práva. V otázkách klientů došlo 
na H-Systém, podporu či odmítnutí manželství homosexuálních páru a v neposlední řadě 
postojů k eutanázii.
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Zchlazení jara
V DS Chodov vyvrcholila pomyslná divadelní sezóna! Události Srpnové okupace s podtitulem „My nezapomíná-
me a sdílíme“ byly připomenuty skrze zážitky a postřehy pamětníků, kteří ještě nezapomněli. A datum premiéry 
Zchlazení jara 21. 8. 2018, čili 50 let od historické premiéry, ještě umocnil hloubku zážitku. Inscenace, jejíž hlavní 
linii tvořily především autentické výpovědi, obrazová svědectví, dobové dokumenty a fyzické akce, byla uvede-
na v rámci celoročního cyklu stého a osmičkového výročí 222 a 2 příběhy 20. století.

Autor a režie: Hana Strejčková
Obsazení: Filip Novák, Alena Štěpánová, Ondřej Dudek, Jaroslava Slivoňová, Eva Procházková, Hana Strejčková
Hosté: prof. Miloš Horanský, PhDr. Jiří Štilec
Zvuk a světlo: Tomáš Strejček
Fotografie: Pavlína Šimáčková a Zuzana Hytychová
 
Projekt 222 a 2 příběhy 20. století pořádá v roce 2018 DS Chodov ve spolupráci s FysioART za podpory Hlavního 
města Praha, Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 11.
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Vernisáž kreseb Evy Frantálové
Naše velká rodina maluje a kreslí (Frantálovi, Chvojanovi a Velebilovi)

Výstava kreseb Evy Frantálové se konala v pátek 27. 7. 2018 v 16 hod. v prostoru u kávomatu. Výstava se 
realizovala na přání klientky. Eva Frantálová vystavuje společně se synem a neteří, každý z nich má svůj 
osobitý styl a okruh témat – u paní Frantálové jsou to milované Jizerské hory, motýli a jiní živočichové, syn 
kreslí abstraktní fantazie a neteř nespoutaná zvířata. Na vernisáži zaznělo úvodní slovo o autorce, které si 
připravila Jaroslava Slivoňová, krátká promluva tří všech kreslířů a melodie klasické hudby od G. F. Handela.

Výstava se nalézá v chodbě vedoucí na domov D a k vidění bude minimálně do IV. Donovalské zahradní 
slavnosti dne 8. 9. 2018.

Divadelní představení Anna V. / Hana B.
Na svátek jména Hana dne 15. srpna 2018 se v divadelním sále odehrála premiéra inscenace Anna V./ Hana B. 
Příběh jedinečné ženy, původním jménem Anny Vlčkové, nebyl autobiografií, ani reflexí politické kariéry jedno-
ho ze zakladatelů Československa. Představení skrze jazyk fyzického a předmětového divadla nabídlo pohled 
na ženství jako takové, na ženu neobdařenou mateřstvím, na ženu s duší. Ženu, o níž hrály Hana Strejčková 
a Alena Štěpánová, nedefinovala tělesná krása, ani ego, ani se neslunila v odlescích svého muže, byla hrdinkou 
své doby a vzorem pro dny příští. Autorka a režisérka Strejčková se i scénograficky opřela o desítky knih básní, 
z nichž několik málo veršů během pohybové partitury zaznělo a několik rekvizit, které naznačovaly opěrné 
body jejího života. Obě protagonistky si předávaly prostor, dávaly pozornost jedna druhé, prostupovaly do 
publika. S věcností jim vlastní vzdaly nepatetický hold skrze divadlo reminiscence inspirativní ženě a jejím pa-
mětníkům.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov
dne 11. 7. 2018

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Helena Hudečková, Anna Pulpitová, Anna Rousková, 
Věra Kolihová, Ing. Jiří Beneš
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala je, aby přednesli své podněty.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• paní Kolihová měla připomínku na téma „brouzdaliště“, že je to dobrý nápad, ale raději by uvítala fon-
tánu, dále by byla ráda, kdyby se na velké zahradě uskutečnilo více akcí typu opékání buřtů a grilování;
• pan Beneš upozornil, že na chodbě domova D v 1. patře je díra v linoleu;
• členové komise vyjádřili spokojenost s tím, že kavárna v současné době funguje i o víkendu, také po-
žádali o častější úklid velké zahrady a o umístění odpadkového koše vedle vchodu do cukrárny.

Vyjádření 
• téma „brouzdaliště“ je velmi zajímavé, ale vzhledem k nebezpečí pádů nevhodné, s vodním prvkem 
na velké zahradě se architektonicky do budoucna počítá, bude mít však jinou podobu;
• linoleum bude co nejdříve opraveno.
• toto nás těší, pracovníci údržby budou informováni.

Další informace
Započala opravu balkonů – směr do atria na 1. patře budovy A. Dílčí opravy dřevěného zábradlí na 
balkonech budovy B se neplánují. Provedli jsme kompletní obhlídku, kdy jsme zjistili, že zásah je nut-
ný mnohem rozsáhlejší, a  z  toho důvodu plánujeme kompletní opravu zábradlí, buď ještě v  tomto 
roce na podzim, nebo případně příští rok. Dále probíhá oprava sprchy vedle tělocvičny, která bude 
sloužit pracovníkům ambulance a fyzioterapie a zároveň zaměstnancům domova A. V divadelním sále 
proběhla dne 10. 7. 2018 diskuze o probíhající revitalizaci zahrady Domova a vzešly z ní dotazy, které 
upřesňujeme:
– písek v trávě v atriu, je to způsob rekultivačního procesu provzdušnění a tím zahuštění travního po-
rostu;
– pergola u čítárny je hotová, není pouze dořešen odtok dešťové vody;
– čítárna zůstala uzavřená, protože čekáme na zahájení prací rekonstrukce vestibulu.

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti bude uveřejněno v zápisu příštího Výboru obyvatel a také v Cho-
dováčku. Na základě upozornění uveřejňujeme výsledky hlasování v anketě Srdce na dlani: Hlasování 
se zúčastnilo 147 klientů, z každého domova byli oceněni tři zaměstnanci s největším počtem hlasů. 
Z nich se tři zúčastní celorepublikového vyhlášení – Iveta Partiková, Zuzana Kamarýtová a Luboš Škor-
pil.

Nakonec paní ředitelka přečetla připomínky obyvatel z mobilních schránek, paní Mourková a paní Ná-
hlovská vyjádřily pochvalu a poděkování za milý přístup ke klientům ze strany pracovníka přímé péče 
pana Pavla Kosíka na domově A. Vyjádření: pochvala našeho zaměstnance nás moc těší a děkujeme za 
ni. Po aktivitách, které jsou na jídelnách na domově A setřít, stoly před podáváním jídla. Vyjádření: ano 
bude se provádět.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Rozloučili jsme se:

Hrbková Marie
Šilhová Milada

Červinková Anna
Ing. Buček Lubomír

Švábová Jarmila
Fikarová Sabina

Mazuchová Miloslava
Smíšková Věra

Nádvorníková Anna

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé 
korálky. Taková malá štěstí – čím jsou drobnější a čím je jich víc, 
tím je to jejich štěstí větší.“

Jan Werich
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