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Vážení a milí obyvatelé,

psal se 2. květen 2014 a  já jsem do DS 
Chodov nastupovala jako aktivizační pra-
covnice. Naprosto nepolíbená sociálními 
službami a  aktivizací, zakřiknutá a  stydli-
vá. Na aktivizačním oddělení jsem měla na 
starosti nástěnky, fotografování a admini-
strativu. Časem jsem se stala šéfredaktor-
kou a grafičkou tohoto časopisu a koordi-
nátorkou dobrovolníků. Znala jsem skoro 
všechny z Vás jménem. Občas jsem zastu-
povala na aktivitě a jistě si pamatujete, že 
jsem mluvila potichu a nebyla to se mnou 
taková sranda. :)

Poté nastala chvíle, na kterou nezapome-
nu. Díky tomu, že jsem začala o  nás psát 
do médií, mi paní ředitelka navrhla funkci 
PR manažera a fundraisera – člověka, který 
se stará o  styky s  veřejností, médii a  shá-
ní sponzory. Tato pozice není v domovech 
pro seniory obvyklá, ale jak je známo, náš 
Domov není jen tak obyčejný Domov. Po-
stavila jsem se k tomu zodpovědně a nása-
vala jsem znalosti od kolegyň, vzdělávala 
jsem se a zkoušela. Každý rok jsem sháněla 
sponzory například na zahradní slavnost, 
a jelikož se konaly už čtyři ročníky, tak my-
slím, že to bylo úspěšné!

Poznala jsem zde tolik lidských příběhů, 
že mi to obrovsky naplnilo srdce a já si Vás 
všech nesmírně vážím a  děkuji. Naučila 
jsem se zde hlavně to, že je důležité si užít 
život plnými doušky, být pokorná, trpělivá, 
vděčná a přátelská. Naučili jste mě mluvit 
nahlas a  téměř mi vymizel stud (ještě to 
dopiluju). Hned první den mi Anička Tom-
čáková říkala, že se tento Domov stane 
mým druhým domovem, a měla pravdu.

Zažila jsem tu kopec srandy, a  když mi 
bylo ouzko, tak zde byli úžasní kolegové, 
kteří mě v tom nenechali.

Zkrátka a dobře, nastal čas se rozloučit. 
Můj pohár se zde naplnil a  já pociťuju 
touhu jít dál, vyzkoušet něco nového. 
Navždy pro mě bude DS Chodov taková 
„alma mater“, první opravdové zaměst-
nání a myslím, že lepší bych si nikdy ne-
mohla vysnít.

Když píšu tyto řádky tak pláču, protože 
mi bude tento Domov a  všichni v  něm 
neskutečně chybět, ale můj oblíbený ci-
tát praví: „Nemůžete objevovat nové oce-
ány, pokud nemáte odvahu ztratit břeh 
z očí.“

Děkuji Vám všem obyvatelům, zaměst-
nancům, kolegyním za nádherných 5 let.

Klára Vohrnová

PS: Nezapomeňte, že DS Chodov je domov 
netušených možností.
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V DUBNU SE BUDE KONAT 
23. 4. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY DUBEN

Melková Miroslava
Svibová Zdenka
Šrajn Květoslav
Klímová Alena

6. 4. Marešová Alenka
6. 4. Nedělníková Anna
7. 4. Bílek Jiří
7. 4. Hudečková Helena
7. 4. Zamba Andrej
9. 4. Bláhovcová Olga
9. 4. Černíková Jaroslava
9. 4. Hejduková Zdeňka
10. 4. Švejcarová Jaroslava
11. 4. Faix Jaroslav
11. 4. Mátlová Olga
12. 4. Holá Milena
15. 4. Kolihová Věra

15. 4. Novotná Drahomíra
15. 4. Zajíček Pavel
19. 4. Tesárková Marie
20. 4. Otradovcová Věra
21. 4. Tvrdíková Ludmila
25. 4. Čechová Božena
25. 4. Ing. Šimánková Jaroslava
28. 4. Hrkalová Alena
28. 4. Náhlovská Jaroslava
30. 4. Pechová Jarmila
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUAL ITY

Z  DOMOVA

Co se u nás za poslední týdny událo?

KAPSÁŘE
Paní Pulpitová ušila ve spolupráci s  úse-
kem ART kapsáře pro potřebu klientů. Tyto 
kapsáře se dají zavěsit jak na opěrku židle, 
na zábranu postele, tak do koupelny. V pří-
padě potřeby se dá ušít kapsář dle přání. 
Vleze se vám zde krém, tužky, kapesníky, 
brýle aj. Cena kapsáře je 50 Kč.

V  případě zájmu kontaktujte aktivizační 
pracovnice.

HLÁŠENÍ PO NOVU
V  hlášení místního rozhlasu nastala jedna 
novinka. Každé úterní hlášení má na sta-
rosti jedna aktivizační pracovnice společně 
s  jedním z vás klientů. Pokud máte zájem 
zúčastnit se tohoto úterního vysílání, ozvě-
te se na úseku ART.

AKTIVIZACE
Na úseku ART došlo k  úpravě rozdělení 
kompetencí.

Objednávání novin a  tisk fotografií má 
nově na starosti Tereza Jechová.

Nákupy stále zajišťuje Pavla Heverochová.
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AKTUAL ITY

Z  DOMOVA

Co se u nás za poslední týdny událo?

KULTURNÍ PROGRAM

3. 4. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

travesti show

10. 4. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

houslový koncert Alexandera Shönerta

12. 4. 2019 /14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

velikonoční vystoupení našeho pěveckého sboru Chodotón

16. 4. 2019 /14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

křeslo pro hosta s Pavlem Koutským

23. 4. 2019 / 14:00
hala

oslava narozenin dubnových oslavenců
 

24. 4. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

operetní písně

30. 4. 2019 / 14:00
hala/zahrada

pálení čarodějnic

duben

PROGRAM V KAPLI

Bohoslužba (Římskokatolická církev)
každý čtvrtek v 9:30

Čtení z bible (Církev československá husitská)  
každé druhé pondělí ve 14:00

(počínaje 21. 1. 2019)
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TIPY PRO VÁS A VAŠI RODINU

KNIHA BABIČKO VYPRÁVĚJ

Otevřená kniha pro zaznamenání vzpo-
mínek babičky od dětství po současnost. 
Babička může sama nebo s pomocí rodi-
ny vyplňovat knížku a odpoví tak na celou 
řadu pečlivě vybraných otázek. Namátkou: 
čím chtěla být, když byla malá, jací byli její 
rodiče a prarodiče, kde si hrála, kdy potka-
la dědečka – svého muže, co spolu zažili, 
jak vnímala babička historické události, co 
se podle ní dnes změnilo oproti době její-
ho mládí...
 
Kniha se stane pro babičku zábavou a pro 
celou vaši rodinu cenným pokladem. Do-
provodné obrázky a  dobové fotografie 
pomáhají probouzet vzpomínky. V knížce 
je prostor na přidání vlastních fotografií. 
„Babičko, vyprávěj“ je unikátním dárkem 
pro všechny babičky.

KNIHA DĚDEČKU VYPRÁVĚJ

Otevřená kniha pro zaznamenání vzpo-
mínek dědečka od dětství po současnost. 
Dědeček bude moci sám nebo s pomocí 
rodiny vyplňovat knížku a  odpoví tak na 
celou řadu pečlivě vybraných otázek. Na-
mátkou: čím chtěl být, když byl malý, jací 
byli jeho rodiče a  prarodiče, kde si hrál, 
kdy potkal babičku - svou ženou, co spolu 
zažili, jak vnímal dědeček historické udá-
losti, co se podle něj dnes změnilo oproti 
době jeho mládí...

Kniha se stane pro dědečka zábavou a pro 
celou vaši rodinu cenným pokladem. Do-
provodné obrázky a  dobové fotografie 
pomáhají probouzet vzpomínky. V knížce 
je prostor na přidání vlastních fotografií. 
„Dědečku, vyprávěj“ je unikátním dárkem 
pro všechny dědečky. 
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VELIKONOČNÍ ZAJÍMAVOSTI
1. Nejvyšší velikonoční čokoládové vajíčko bylo vyrobeno v  Itálii roku 2011. Měřilo 10.39 metrů 
a vážilo neskutečných 7,2 tuny!

2. Pouhých 12 států Ameriky, z celkových 50, považuje Velký pátek za svátek.

3. Umění malovat vajíčka se nazývá „pysanka” – tento název vznikl na Ukrajině.

4. Easter – anglický výraz pro Velikonoce, vznikl ze slova “Eostre”, což je jméno anglosaské bohyně, 
která symbolizuje zrození.

5. Zvyk darovat vajíčka vznikl ještě před tím, než vznikly samotné Velikonoce a v mnoha kulturách 
je také považován za symbol zrození.

6. V kostelech existovala tradiční hra „Horká brambora”. Kněz hodil uvařené vajíčko mezi členy chla-
peckého sboru. Chlapci si pak s ním mezi sebou házeli až do úderu 12. hodiny. Ten, kdo v tento mo-
ment vajíčko držel, zvítězil a mohl si jej nechat.

7. Věděli jste, že se v  Americe během Velikonoc prodá víc, než 700 milionů kuřátek, vyrobených 
z marshmallow? Je to nejprodávanější velikonoční cukrovinka, která není vyrobena z čokolády.

8. Američani během těchto svátků zkonzumují více než 16 milionů sladkých fazolek (jelly beans). 
Kdybychom takové množství poskládali do řady, její délka by byla 3x delší, než je délka rovníku.

9. Jste spíše na uši, paže, nebo ocásky? 65% lidí začne jíst čokoládového zajíce od uší, 5% od nohou 
a 4% od ocasu.

10.  Jen v Americe je každoročně vyrobeno více než 90 milionů čokoládových králíčků, 91.4 miliardy 
vajíček a 700 milionů kuřátek.

11. Tak jako na Halloween se na Velikonoce zkonzumuje nejvíce sladkostí za rok.

12. Celkově se v Americe během těchto svátků utratí 14.7 miliardy dolarů.

13. Říká se, že velikonoční vajíčko představuje radost a oslavu nového života.

14. Myšlenka velikonočního zajíčka, který naděluje pomlázku, vznikla v Německu už ve středověku.

15. Velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista – je to ten nejstarší a nejpodstatnější křesťanský 
svátek.

Zdroj: www.tojemasakr.cz
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Pondělí nebo pátek, vždycky má někdo ...

1. 3.
Zase jsi zanedbal sestřih,

vyčítá Marxovi ...

2. 3.
Kdybych tak mohla být papežka,

zasní se v kostele ...

3. 3.
Zbavil se všech kanyl

pan pacient ...

4. 3.
Přijíždí Slovenská strela,

v ní Zázvorková ...

5. 3.
Jak uzavřít s plazy mír?

bádá v džungli ...

6. 3.
Politické byro slav!

volá svazák ...

7. 3.
Ta skříň má děsnou tonáž,

funí stěhovák ...

8. 3.
Pro své savé hadry jela

uklízečka ...

9. 3.
Takhle moudrá jeptiška

byla jenom ...

10. 3.
Zajímá mě historie,

prozrazuje ...

Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. Správné odpovědi najdete
v kalendáři. Rébus pro Vás připravila naše logopedka Renata.

11. 3.
V muzeu dohlíží na děla

bývalá vojačka ...

12. 3.
Už požáre nehoř,

kropí oheň ...

13. 3.
Čím je dálnice zúžena?

přemítá v zácpě ...

14. 3.
Hejno zdravých krůt

má na dvoře ...

15. 3.
Provdala se, vida,

důchodkyně ...

16. 3.
Ulovila jelena
lučištnice ...

17. 3.
Teče tu ve vaší vlasti Nil?

vyzvídá v Ugandě ...

18. 3.
Rychlým tempem jedu yard,

jsem závodník ...

19. 3.
Blíží se jarní osev,

na pole chystá se ...

20. 3.
V síni nová světla má

galeristka ...

21. 3.
Ty jsi mi naboural zadek!

huláká po srážce ...

22. 3.
Tričkem v barvě neona

všude zdobí ...

23. 3.
Tady máš to pivo, na,

usmívá se ...

24. 3.
Na rybí trh s kapry jel

do Třeboně ...

25. 3.
Voníš jako badyán,

hladí ženu ...

26. 3.
Kvůli víle šel na duel

hrdý motýl ...

27. 3.
Jako dítě byla bita,

dnes pomáhá lidem ...

28. 3.
Osedlala si koňa

moravská dívka ...

28. 3.
Osedlala si koňa

moravská dívka ...

29.3.
Na věky je svázána

s Oněginem ...
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Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o jazyk český a  li-
teraturu, o  hraní se slovíčky a  trénování paměti. Nyní je páteční aktivita rozdělena na 
2 × 30 minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli zájemci přijít pohrát s jazykem 
českým. Ale! Zájemci mohou setrvat i nepřetržitě od 9.30 do 10.45. Na programu jsou lite-
rární hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“, cvičení 
pro trénink paměti a pro radost. Jazyk český je pro nás nádhernou a nevyčerpatelnou studnicí 
inspirace ke hrám, psaní – vlastní tvorbě, k poslechu a procvičení paměti. Aktivita se koná 
v pátek dopoledne v knihovně a je vhodná pro každého. A možné je přijít jen na chvilku! Hru 
se slovy vede v naší knihovně MgA. Hana Strejčková.

HRA SE SLOVY

KRÁSNÝ MODRÝ POKOJ

Krásný modrý pokoj
v přímořském hotelu.
Po pláži cválá kovboj. 
Elis usedla do fotelu. 

Hřměl mořský příboj. 
Elis četla novelu. 

A z mraků vyšlehl bouřkový výboj. 
Jezdec se pomalu blížil k hotelu. 

Elis zaujala u okna postoj. 
Nebe protnuly blesky. 

A ozářily stříbrný jezdcův postroj,
slzami zalily se oči krásky. 

Její srdce svádí souboj,
náhle kůň klopýtl a zaržál. 

Oknem do pokoje prolétl kovboj
a mladý muž zařval:

„Miluji Tě!“

(Hra se slovy, 22. 2. 2019)

VÝLET NA ŘÍP

Už týden v Čechách pršelo. 
Klub turistů vystoupil z lokálky.

Přáli si, aby pršet přestalo, 
aby si mohli konečně sundat pláštěnky. 

S batohy stoupali pořád vzhůru. 
Opírali se o dřevěné hole,

pochvalovali si výhledy i celou túru,
i když byli by raději, kdyby už zase byli dole. 

Na vrcholu hory Říp u rotundy sv. Jiří
je zaskočil místní redaktor z roudnických novin.

Všimli si totiž, jak na ně fotoaparátem míří
a tak se klub turistů rozprchl do křovin.

(Hra se slovy dne 25. 1. 2019, autoři: F.U., M.L.B., S. 
Š., J.Š., B.D., J.P.)

Tento text vznikl na základě předem zvolených 
slov: batoh, fotoaparát, pláštěnka, voda, hůl.
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Cestování je oblíbené a vděčné téma rozhovorů. Tentokrát arteterapeutka Jana Heř-
manová vytvořila s cestovatelkou, žijící v našem domově, koláž o Rakousku a Hana 
Strejčková vzpomínky zaznamenala a vybrala i několik zajímavostí o sousední zemi. 

Když se po sametové revoluci otevřely hra-
nice, ráda jsem jezdila ke své kamarádce do 
Vídně, která tam žila a pracovala. Vždycky tak 
na prodloužený víkend. Jezdila jsem autobu-
sem, trvalo to pět a půl hodiny až do centra 
kousíček od tramvaje. Spolu jsme chodily po 
vídeňských památkách. A  pak jsme začaly 
výletovat i mimo Vídeň, autem jsme jezdily 
po celém Rakousku, například do maleb-
ného městečka Hallstatt na břehu velkého 
jezera. Bylo to tam krásné. Lanovkou jsme 
si vyjely i  na Dachstein, kde jsme i  v  květ-
nu na ledovci lyžovaly. V celém Rakousku je 
více památek než jen Vídeň a Alpy, navštívily 
jsme například i solné doly v Salzburgu nebo 
Mozartovo muzeum.

Jídlo v Rakousku bylo trochu jiné než u nás. 
Nepřekonatelná byla káva. A mou povinnos-
tí bylo ve dne, kdy kamarádka pracovala, 
uvařit vegetariánskou večeři.

Chodila jsem tedy nakoupit a díky tomu, že 
tam bylo opravdu hodně zeleniny, jsem si 
vždycky poradila a uvařila něco dobrého.

Chodívaly jsme spolu ve Vídni na koncerty 
i do divadla. V Rakousku jsem byla snad šest-
náctkrát. A  kdybych mohla, tak bych tam 
jezdila stále. Bylo to příjemné cestování. 

„V celém
Rakousku je 
více památek 
než jen Vídeň 

a Alpy.“

Rakousko ve vzpomínkách
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• Nejstarší ZOO světa Schönbrunn Tiergarten se nachází ve Vídni v Rakousku. Byla založena 
císařem Františkem I. Štěpánem Lotrinským roku 1752.

• Rakouská vlajka je jedna z nejstarších na světě. Pochází z roku 1191 a podle legendy si Leo-
pold V. po krvavé řeži sundal ze zakrvené košile pásek, pod kterým zůstal bílý pruh.

• Když Turci opouštěli roku 1683 Vídeň, nechali za sebou obrovské množství kávových zrn 
a spustili tak velkou vídeňskou tradici kaváren. Od 19. století je kavárna již nepostradatel-
nou společenskou aktivitou intelektuálního života.

• Rakousko je jediná země Evropské Unie, která není členem NATO.

• Nejvyšší vodopád Evropy, Krimml Falls (380 metrů), se nachází v Rakousku.

• Rakouská baronka Bertha von Suttnerová byla první ženou, která v roce 1905 získala No-
belovu cenu míru.

• St. Peter Stiftskeller je nejstarší stále fungující restaurace na světě. Otevřena byla v roce 
803, což je více než 1200 let.

• Rakousko bylo vyhlášeno hudbou, pochází odtud Mozart, Haydn, Schubert i Strauss.
Oficiální název Rakouska je Republik Öesterreich, což doslovně znamená „Východní říše“. 

• Čtvrtina obyvatel Rakouska žije v hlavním městě Vídni.

• Alpské lyžování se v Rakousku stal nejpopulárnější sport, který je v oblibě již více než 100 
let. První příručka o lyžování pochází z roku 1897.

• Nejvyšší bod Rakouska se nachází ve výšce 3798 m. nad mořem a  leží na vrcholu hory 
Großglockner.

• Nejznámější jídlo Rakouska se jmenuje Weiner Schnitzel, což je Vídeňský řízek, které pů-
vodně pochází z Itálie, kde se jmenuje Milánský.

Zajímavosti
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LETECKÝ PLES
Ve středu 20. února přistálo na pozemku DS Chodov letadlo fiktivní letecké společnosti 
Varnsdorf Airlines a přivezlo s sebou již tradiční plesovou zábavu.

Program zajišťovali mimo pracovníku úseku ART také piloti dobrovolníci Filip Novák, On-
dřej Dudek, zástupce pilotů z přímé péče Jakub Ondráček. Palubní personál vedla Hana 
Strejčková a letušku představovala Alena Štěpánová a mnohé další pracovnice DS Chodov.

K tanci a poslechu hrálo Duo Regent.

Za konceptem celého leteckého plesu stojí Hana Strejčková.

Ceny do tomboly věnovalo OC Chodov a firma L´Oréal.

Fotografie: Klára Vohrnová a Tomáš Strejček
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MŮJ ŽIVOT S HUSKY
Ve středu dopoledne 6. března se unikátní akce – návštěva chovatelů psího plemena Husky. 
Besedu Můj život s Husky s chovatelkou Michaelou Semerákovou organizoval Tichý dům 
neslyšících z.s. ve spolupráci s DS Chodov a ORBi PONTES v rámci festivalu Týdne komuni-
kace osob se sluchovým postižením. Přivedli s sebou tři nádherné psy a špice. Po celé trvání 
dvouhodinového pořadu byla přítomna tlumočnice znakového jazyka.

Vřelé setkání nejlépe vypoví šťastné výrazy našich seniorů.
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MALEŠICKÝ MOZEK
14. 3. se v DS Malešice zúčastnili klienti vědomostní soutěže Malešický mozek. Reprezento-
vali nás čtyři odvážlivci – p. Stanislava Jirušová, p. Milan Merhaut a p. Stanislav Šrytr. Posled-
ní jmenovaný dovezl stříbro, a to v kategorii nad 85 let.

VIOLA OLOMOUC
Dne 20. 3. se v divadelním sále konalo hudební vystoupení dua VIOLA OLOMOUC. Název 
dua vznikl tak, že oba muzikanti pochází z Olomouce nebo blízkého okolí. Název dopnila 
Viola – fialka, a to proto, že Olomouc je město květin. Klienti si vystoupení moc užili, všichni 
si rádi zazpívali známé písně a na konci vystoupení zazněl veliký potlesk.



16

FOTOGALERIE

FINANČNÍ KABARET MR. ONLINE
Dne 22. 3. se v divadelním sále konal finanční kabaret Mr. Online. Krásné divadelní zpraco-
vání internetového bankovnictví, nakupování přes internet, ale také internetových sezna-
mek a s tím spojeného podvodnictví. Divadlo bylo vtipné, jasné a dávalo klientům konkrét-
ní informace.
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BESEDA S PRÁVNIČKOU
Dne 19. 3. se konala beseda s právničkou na téma právní aspekty darování.

PŘEDNÁŠKA O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Dne 12. 3. se u nás konala přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti, kterou vyhlá-
sila Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Trenérka paměti II. stupně Ing. 
Bc. Jaroslava Slivoňová zavedla posluchače do tajů mozku a poradila triky, jak pomoci paměti 
k lepšímu výkonu.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 5. 2. 2019

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Ludmila Bucifalová, Eva Vyskočilová Anna Pul-
pitová, Květoslava Ullrichová, Helena Hudečková, Anna Rousková, Bohumil Rozkošný.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Elena Jaroševská CSc.

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

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• paní Vyskočilová požádala, zda by stoly na jídelně A3 nemohly být nějakým způsobem upraveny, 
v současné době se nedá zajet s invalidním vozíkem přímo ke stolu;
• paní Krsková měla dotaz, jak často jezdí po odděleních rozvážková služba;
• pan Rozkošný oznámil, že u něj na pokoji není příliš dobře slyšet rozhlas a paní Rousková upozor-
nila, že hlášení je příliš obsáhlé, stačilo by jí hlášení o aktivitách konaných v Domově a informace 
o nabídce stravy.

Vyjádření
Děkujeme za podnět, zjistíme, zda by stoly šly nějakým způsobem upravit.
Rozvážková služba by měla být zajištěna 1x týdně na každém patře, bude to prověřeno.
U rozhlasu byla provedena oprava, a po té proběhla zkouška. Servisní firmu jsme informovali o ne-
dostatcích, kdy nám bylo vysvětleno, že je nutné doplnit další nový komponent do recepce a po-
tom by mělo být vše slyšet dobře, dále nám bylo sděleno, že ještě jednou provedou kontrolu hla-
sitosti na jednotlivých bytech/pokojích.

Připomínky z mobilních schránek
Paní ředitelka přečetla připomínku, podnět, který poukazuje na to, že z knihovny Domova se 
ztrácejí knihy, a upozornění na užívání veřejného PC s internetem, který byl několikrát nefunkční. 
Dále pochvalu paní Švestkové pro personál na patře B3, jmenovitě pro paní Dvořákovou, za jejich 
starostlivou péči o klienty, připomínku paní Znamenáčkové, která je osobní a vyřeší se individuál-
ně a nakonec báseň paní Štěňhové.

Vyjádření
Problém s nevracením knih se již v minulosti opakovaně řešil. Není organizačně možné, aby ně-
kdo v knihovně seděl a půjčované knihy evidoval. Knihovna je otevřena všem, někteří z Vás tento 
prostor využívají pro klidné posezení s přáteli nebo rodinou, z tohoto důvodu zůstává volně pří-
stupná a spoléháme na poctivost těch, kteří si knihy půjčují. Je jen na slušnosti obyvatel Domova 
a jejich blízkých, aby knihy vraceli. Pokud PC nefunguje, je třeba informovat pracovníky recepce, 
kteří následně nahlásí na sekretariát. Pochvaly nás těší a děkujeme.

Další informace
Paní ředitelka informovala o tom, že probíhá výměna podhledů a světel na chodbě u ambulance, 
v této době nebude probíhat cvičení v tělocvičně a prosíme obyvatele přicházející od domova A, 
aby pro příchod do ambulance používaly vnější chodbu směrem do atria.

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

Rybářová Jiřina
Košařová Věra
Benešová Věra
Krausová Věra

ak.mal. Adamcová Jiřina 
Motejzík Kamil
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