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Vážení obyvatelé Domova, zaměstnanci 
a všichni ostatní naši příznivci a podporovatelé,

také máte pocit, že to vlastně bylo včera, kdy 
jsme si právě na tomto místě povídali o Váno-
cích? A on mezitím uběhl rok... Inu, buďte zno-
vu pochváleny Vánoce, svátky opředené kouz-
lem, štěstím a radostí, buď však pozdraveno  
i celé předvánoční období! 

Dovolím si převyprávět krátký příběh, který jsem 
si nedávno přečetla. Jeden japonský turista, kte-
rý zavítal do Čech v období Vánoc, se snaží zjis-
tit, co vlastně ty Vánoce jsou. Proč je tolik shonu, 
co se slaví? Malý chlapec odpovídá: „To je přece 
několik dnů volna. Máme prázdniny!“ Starší pán 
na stejnou otázku řekne: „Vánoce jsou pozůstat-
kem pohanských dob, kdy naši předkové slavili 
slunovrat. Lidé tehdy zapalovali stromečky a kře-
pčili kolem nich.“ Mladý Japonec kroutí hlavou: 
Tak kvůli tomu je celá ta velká příprava? Potkává 
mladou maminku s těžkým nákupem, která se 
nad jeho otázkou usměje a říká:  „Děti mají radost 
z dárků, už se na ně moc těší.“ A hned dodává: 
„Také je to mnoho práce, už aby to bylo za námi.“ 
Cizinec odchází s otázkou, která nebyla zodpo-
vězena. Ale najednou uslyší hlas zvonů. Zní vá-
bivě nad celým městem a přitahují jako magnet. 
Lidé vycházejí z domů a spěchají tam, kde září 
otevřené dveře chrámu. Kněz právě vychází 
v průvodu ministrantů, v náručí nese jesličky,  
v nich malé děťátko a zpívá: „Kristus narodil se 
nám, pojďte, klanějme se jemu!“ A celý zástup 
lidí do toho vpadne zpěvem: Narodil se Kristus 
Pán, veselme se...
Zdá se, že cizinec pochopil. Nerozumí sice tomu, 
co se před ním odehrává, ale vidí kolem sebe 
zvláštní radost a pokoj. Jako by samo nebe na 
chvíli sestoupilo na zem. Tak to jsou Vánoce! 
(Podle vyprávění P. Aloise Pekárka)

Nenechme si vzít to nejpodstatnější. Ať svět-
lo září z našich očí a srdcí ne méně než světla  
a ozdoby na vánočních stromech.

Záleží ovšem na nás samotných, jestli vánoční 
čas prožijeme v klidu, nebo s pocitem naprosté-
ho vyčerpání. Zkusme dát přednost jen těm pod-
statným věcem, které souvisejí s Vánocemi, a po-
někud odsunout věci nepodstatné. Pokusme se 
naladit už během následujících dnů na tajemnou 
vánoční atmosféru, oprášit alespoň tu trochu po-
ezie, která nám lidem 21. století zbyla z dlouhé 
vánoční tradice, a předat ji našim dětem, aby ji  
i ony jednou stejně samozřejmě mohly předat 
dětem svým. Právě ony by měly vědět, že kouz-
lo Vánoc nekončí rozdáním dárků, že tkví i v ro-
dinné pospolitosti, že je skryto i v nejrůznějších 
zvycích a koledách. 
Štěstí, zdraví, pokoj svatý  - o Vánocích i celý příští 
rok 2017 - i já vinšuji Vám!

Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka

PS: Velmi si vážím toho, že zde s Vámi milí oby-
vatelé Domova mohu sdílet společné zážitky, ale  
i starosti. Stejně tak, milý kolegové, není nad spo-
lečnou práci, kdy nás spojuje jeden cíl, být pro-
fesionálem ve své práci a přitom nezapomenout 
se někdy nebrat vážně. A vy všichni ostatní, Vás 
potřebujeme, vy nám nastavujete zrcadlo a po-
máháte nám postupovat v našem díle správným 
směrem. Děkuji.
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OSLAVA NAROZENIN V PROSINCI

1. 12.  Ing. Jiří Bohuslávek
1. 12.  Karel Šmíd
2. 12.  František Krám
3. 12.  Zdeňka Pánková
4. 12.  Josef Forman
6. 12.  Stanislav Martínek
7. 12.  Karel Rybenský
8. 12.  Františka Ungrová
8. 12.  Viktorie Benešová
11. 12.  Daniela Železná
14. 12.  Vlasta Stošková
15. 12.  Jiřina Beránková
18. 12.  Ing. Eva Kloučková
18. 12.  Karla Kordová
21. 12.  Stanislav Obořil
22. 12.  Věra Žítková
23. 12.  Ing. Věra Švejdová
23. 12.  Vlasta Poláková
24. 12.  Ludmila Ivanická
24. 12.  Ludmila Mestlová
24. 12.  Bohuslava Walková
26. 12.  Marie Bucheltová
27. 12.  MUDr. Jaromír Schütz
28. 12.  Vladimír Koza
29. 12.  Marie Juklová
31. 12.  František Kundelásek

Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci listopadu

Zdena Malovaná
Marie Zemanová
Ludmila Černá

Anna Nádvorníková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se konala 20. 12 2016 od 14 hod. v kavárně.

Rozloučili jsme se v měsíci listopadu
Věra Vavrušová
Julie Voříšková
Marie Sottlová
Zdeňka Veselá
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Z NAŠEHO DOMOVA

Úsek D přeje krásné, veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2017.

Hezké svátky vánoční,
bílou cestu půlnoční.

Do nového roku chceme Vám 
přát štěstí, zdraví napořád.

Kolektiv zaměstnanců úseku A

Někdy stačí jediný paprsek 
slunce, aby zazářila duha.

Někdy stačí málo, abychom 
potěšili lidi okolo nás: laskavé 

slovo, pozdrav, úsměv.
Radostné Vánoce a dobrý 

celý příští rok Vám všem přeje

Tým ambulance
V novém roce přejeme 365 

dní pohody, lásky a radosti ve 
společnosti jiných i o samotě.

Aktivizační oddělení

Vánoční 
přání
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Moji milí klienti, 
dovolte mi na svátky – „slovenský vinš“ krátký.

Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc,  
zabudnite na všetky starosti a prežite

ich v šťastí a radosti. Voňa medu, ihličia, dobrot plný 
stol, atmosféra vianočná je predsa liek na každý boľ.
V novom roku Vám zo srdca prajem veľa sily, abyste  

v zdravý dlho žili. Nech čerti od Vás smolu odnesú  
a choroby stratia Vašu adresu.

Nešťastným šťastíčko a chorým zdravíčko.

A aké predsavzatie do nového roku 2017 si treba dať... 
no predsa aspoň 24 hodín denne sa úprimne a milo 

usmievať.

Mgr. Anna Tomčáková
vedoucí sociálního úseku

Úsek B přeje ze srdce šťastné a 
klidné Vánoce…a celý rok 2017!
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Hezké Vánoce, šťastný nový rok,  

na stole ať voní grog. 
Dobré pití na připití, 

stromeček ať pěkně svítí. 
Co nebylo tento rok, 

ať se splní napřesrok. 

 

 
 

Přeji Všem obyvatelům Domova 
a svým kolegům 

pohodové a klidné Vánoce, 
a do nového roku vše dobré. 

 
Markéta Rývorová 

(metodik sociální práce) 
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Citáty o Vánocích
VTIPNÉ

Na vánočních firemních večírcích nejvíc nesnáším to hledání nové práce druhý den. (Phyllis Diller)

Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní, nikdy neviděl muže balit dárek.

Odešlete balíčky s vánočními dárky brzy, ať je pošta může ztratit přesně o Vánocích. (Johnny Carson)

Ježíšek má dobré myšlení, navštěvovat lidi jen jednou za rok. (Victor Borge)

KRÁSNÉ
Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok. (Charles Dickens)

Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti  
v srdci. (Washington Irving)

Na Vánoce vedou všechny cesty domů. (Marjorie Holmes)

Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou nad tímto světem, a spatříte, že všechno je jemnější 
a mnohem krásnější. (Norman Vincent Peale)

Každý věnovaný dar, i ten nejmenší, je ve skutečnosti obrovský, je-li darovaný s láskou. (Pindaros)

Mír na Zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den. (Helen Steiner Rice)

Ráda bych Vám, milí čtenáři popřála příjemné prožití svátků vánočních  
a do nového roku 2017 zdravé tělo a duši, touhu stále objevovat nepo-

znané a srdce naplněné láskou, která se bude projevovat skrze Vaše 
úsměvy. A samozřejmě nadšení z dalších stránek Chodováčku. :-)

Budu ráda, když se v příštím roce zapojíte svými příspěvky do tvorby  
Chodováčku, aby byl ještě osobitější.

Těším se na naši spolupráci v příštím roce.

Klára Vohrnová
šéfredaktorka Chodováčku
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Kultura
Prosinec

Leden

22. 12. 2016  14 hodin, kinosál
Vánoční koncert tenora Lukáše Moravce

29. 12. 2016  14 hodin, kinosál
Silvestrovská zábava

6. 1. 2017  14 hodin, kinosál
Vystoupení dětí ze ZUŠ

11. 1. 2017  14 hodin, hala
Hudební vystoupení Karla Šedivého

25. 1. 2017  14 hodin, kinosál
Vystoupení klubu seniorů Medunka

LOÍMNADAN
KARTONSAB
VLCILOONEOLL
LIRAKTNE
FAHAR
NEČYLI
SOXNAFO
JARUFA
NOXOFYL
LUKUEEL
KAPIOL
LARKÍV
KDAŘÍLVOK
NÁTMYPY

Přesmyčky jsou slova, v nichž byla přeházena písmenka. Úkolem je písmenka správně seřadit tak, 
aby vzniklo smysluplné slovo.

HUDEBNÍ NÁSTROJE
ŠKREJALTN
TLIKŘOVKÁ
RNEŠTEPJN.
CHNOÁD
ŠNOPIKOĚT
ROKLÍ
VOZÍKV
BLYŽE
OZVUOB
CHVYSRO
ÁBLOHUK
ELZOK
ŘIBROCATIE
NLYÁ

HRADY A ZÁMKY ZVÍŘATA
GYRT
LECOTO
ŘASKNIV
REVKAVE
SONL
KONPAT
CHRUPAO
BROKA
ŘETVET
LKV
NPIKOSA
SVOA
ETROKÁKA
FRIŽAA

autor Mgr. Jitka Suchá
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NABÍDKA KNIHOVNY

Milenky a hříšníci, Lenka Lanclová

Ivana, 42letá učitelka češtiny, má skvělé-
ho manžela, tři dospívající děti, psa, koč-
ku a rozsáhlé příbuzenstvo z manželovy 
strany, a také nesplněný sen mít pár dní 
sama pro sebe. Prožít je v klidu nejlépe 
ležmo, psát, číst a o nic se nemuset sta-
rat. Klára, 28letá, štíhlá, krásná, tráví vět-
šinu víkendu sama pouze se svou 7letou 
dcerkou v bytě, kde je tak strašně pusto 
a prázdno. Netouží po dalším zklamá-
ní, které se jí dostalo od Klárčina otce, 
na kterém je stále citově závislá. Ivana  
s Klárou nemají nic společného, vlastně 
se ani neznají a každá žije svým životem, 
a tak by to asi zůstalo napořád. Kdyby se 
Klára neseznámila s Viktorem a neukáza-
lo se, že přece jen něco společného mají 
- Ivanina manžela.

Foxové z Harow, Frank Yerby

Stephen Fox byl opravdický chlap. To o něm vě-
děli všichni, ač jedni ho poznali jako gentlema-
na v cylindru a nóbl vestičce a druzí ho považo-
vali za podvodníka, falešného hráče a taškáře. 
Do Ameriky přišel před několika lety a do New 
Orleans připlul po Mississippi v roce 1825. Při-
vezl si sem svůj sen – vytvořit dynastii synů, mít 
vlastní sídlo a plantáže.
Tak začíná krásný a poutavý příběh dvou gene-
rací Foxů a dvou generací jejich otroků. Stephen 
– zakladatel rodu – zprvu „kupí svou hromád-
ku“, vždyť New Orleans byl pravý hráčský ráj  
a Stephen se v kartách vyznal. Jde za svým 
snem, zamiluje se do krásné dívky a pro ni a pro 
sebe buduje na zapleveleném pozemku a v za-
rostlé lesní krajině u řeky nad městem rodinné 
sídlo – Harrow s rozsáhlými plantážemi třtiny  
a bavlny.

připravila Milena Holá

Vážení klienti/klientky,

promiňtě, že se na Vás obracím s následující prosbou. Prohlídněte si, prosím, co máte půjčené za knížky. 
V knihovně od května chybí následující knihy:

Doktorka Samantha (Barbara Woodová)
Mansfieldské panství (Jane Austenová)
Říkáte, abych věřil? (Věra Adlová)
Jana Eyrová (Charlotte Bronteová)
Cesta na Olymp (Věra Čáslavská)
Nemocnice na kraji města (Jaroslav Dietl)
Pár nohou (Monica Dickensová)
Smůla na patách (Jarmila Dědková)
Proč (Elinor Glynová)
4 díly knih Isabell, Jorina, Gerlidna (Marie Cordonnier)
Naděje má hluboké dno (Jaromíra Kolárová)
Muškáty potřebují slunce (Milena Brůhová)
Guma klesá (Madelon Hermine Székely-Lulofs)
Kočovná nevěstka: Kočovná nevěstka (Iny Lorentz)
Odměna (Jarmila Loukotková)
Vždy s láskou, Petra (Petra Němcová)
Sestřičky (Fay Weldonová)
Útěky (Lída Baarová)
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filozoficko-teologické okénko
Křesťanské Vánoce

Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křes-
ťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu  
s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do prv-
ní neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští 
teologové uvadějí 25. prosinec jako datum Kristova 
narození, oslava tohoto narození je dosvědčena po-
prvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce  
v církvi slaví od 7. století.

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 
24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do 
Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vá-
nocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tra-
dice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), 
vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; 
některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťan-
ských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto 
dny též připadá. V současné době se však původní, ná-
boženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i 
za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků.

Ačkoli se kořeny Vánoc hledají v předkřesťanských 
oslavách zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či 
Saturnáliích v antickém Římě), tato hypotéza pochá-
zí teprve z 18. století. Literární prameny naproti tomu 
prokazují, že křesťané spojovali datum narození Krista 
mnohem dříve, než císař Aurelianus (270-275) usta-
novil na tento den svátek zrození nepřemožitelného 
slunce (natalis solis invicti). Tato teorie se zakládá na 
propojení názvu svátku s raně křesťanskou christolo-
gickou exegezí verše proroka Malachiáše, který obsa-
huje proroctví o Mesiáši, v němž „vzejde slunce spra-
vedlnosti“. Teorie však opomíná skutečnost, že mezi 
pojmy „slunce spravedlnosti“ a „nepřemožitelné slun-
ce“ neexistuje shoda. Krom toho máme dosvědčen 
tento titul přiřčený Kristu ve spisku De Pascha compu-
tus, který se dochoval mezi díly kartáginského bisku-
pa Cypriána z roku 243.

Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelo-
mu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje 
jako datum Kristova narození „středu 25. prosince“.

Totéž datum uvádí ve svém díle Chronografiai z roku 
221 římský historik Sextus Julius Africanus a již zmiňo-
vaný spis De Pascha computus. Z dalších indicií lze usu-
zovat, že v mnoha částech římské říše křesťané slavili 
Kristovo narození již před Konstantinem: slaví-li spo-
lečně Vánoce donatisté i katolíci v severní Africe, lze se 
domnívat, že se zde Kristovo narození slavilo již před 
schismatem obou stran, k němuž došlo po roce 311.

Křesťanské slavení Vánoc
Přípravu na samotné Vánoce představuje advent, ob-
dobí čtyř týdnů před Vánoci. První adventní neděle (při-
padající na neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem) 
označuje počátek křesťanského roku. Čtyři adventní ne-
děle bývají někdy označovány postupně jako železná, 
bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato označení nemají 
s křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě komerč-
ní význam, spojený s předvánočními nákupy dárků.

Štědrý večer ještě nepatří do křesťanských Vánoc. Končí 
jím Advent a také postní období. Štědrovečerní večeře 
má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z post-
ních jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě 
pozůstatkem noční vigilie, která původně předcházela 
všem významným křesťanským svátkům.

Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 
25. prosince (Boží hod vánoční, v občanském kalendáři 
označený jako „1. svátek vánoční“). 26. prosince se slaví 
svátek sv. Štěpána prvomučedníka, občanský „2. svátek 
vánoční“.

6. ledna se slaví slavnost Zjevení Páně (též svátek Tří 
králů) – podle tradice se toho dne přišli poklonit právě 
narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci od východu  
a přinesli mu dary. Tradice později udělala z mudrců 
krále a stanovila jejich počet na tři. Neděli následující 
po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest Páně, kdy vá-
noční období v rámci církevního roku končí.

webové stránky www.milujivanoce.cz
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Ježíš Kristus přichází jako ten,
který chce naše dobro. Přichází...

...aby potěšil všechny nešťastné
a dal jim novou naději.

...aby nás osvobodil od zla,
které máme v sobě, i od zla,

které přichází z venku.

...aby nás vyvedl ze všech závislostí,
od kterých jsme se dostali.

...aby nám odpustil i naše selhání.

...aby nám dal zakusit obdarováním druhých 
radosti a vzájemné lásky.

Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že 
nás má Bůh rád, že u něho – na rozdíl

od lidí – neexistuje nikdo odstrčený,
osamocený, nemilovaný...

A to je vlastně důvod vánočních radostí.
„Láska.“

Eva Miňhová

Poselství Vánoc – Od srdce k srdci

Zimní romance
Padá sníh,

ze všech míst
ozývá se dětský smích.

Padající bílé vločky,
zmrzlé jsou černé kočky.

Děti vytáhly sáňky
a zpřerážely všechny pláňky.

Na oknech obrazy z jinovatky,
z rampouchů tiše padají kapky.

Prase v chlévku pláče,
že letos zimu odskáče.

Chystá se přec zabijačka
o jitrnice bude velká rvačka.

Lidé zachumláni v kožichu
mají teplo na břichu.
Mrzne jim nos a uši,
ženám to i tak sluší.

Vytáhly z kapsy sáčky
a šly nakrmit ptáčky.

Při draní peří,
všichni drbům věří.

Vypijeme čaj s rumem
a zase domů pudem.
Oheň v krbu praská,

doma pohoda a láska.

připravil Vladimír Werner

Básnické 
okénko
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Firemní dobrovolnictví s firmou ČEZ
Předvánoční odpoledne s námi strávili dobrovolníci z firmy ČEZ. Pomáhali nám s přípravou cukroví a zdo-
bení stromečku na hale. Velmi jim za tuto pomoc děkujeme! Poděkování také patří organizaci Byznys pro 
společnost, která nám setkání zprostředkovala.

Výlet na vánoční Staroměstské náměstí
Jako každý rok jsme vyrazili navštívit vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Ochutnali jsme, zda je letoš-
ní svařák a trdlo lepší než minulý rok, a pořídili i malé dárečky pro rodiny.
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Mezi námi - cvičení a zdobení stromečku s dětmi
Poslední úterý v listopadu jsme strávili s dětmi. Po daleké cestě byly děti promrzlé, tak se zahřály nejen ča-
jem, ale také cvičením s našimi seniory. Poté se přesunuly ven ke stromečku, který jsme společně nazdobili. 
Děkujeme dětem a učitelkám za hezky strávené dopoledne.
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Domov slov
V rámci 18. ročníku celorepublikového festivalu Den poezie, letos pod heslem Žádný člověk není ostrov, se 
konalo představení Domov slov. Poetické setkání představilo básnickou tvorbu seniorů žijících v Domově 
pro seniory Chodov. Tyto básně, které četly Jaroslava Slivoňová, Simona Voženílková a Hana Strejčková, 
se pak zrcadlily v české poezii 19. a 20. století. Slova doplňovala melodie a zvuky orientálních nástrojů. Na 
závěr se pak zájemci zapojili do psaní, a v podzimním odpoledni tak vznikly nové texty, které se představí 
nejen v chodbě věnované poezii, ale i v rámci chystaného pokračování – tentokrát pod názvem Jarní bráz-
dění.

Domov slov 18.11.2016 od 14 hod.
Interpretace:  Jaroslava Slivoňová, Simona Voženílková
Dramaturgie, režie: Hana Strejčková
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Vernisáž Viery Sochové
2. prosince jsme zahájili výstavu vyšívaných ikonických obrazů Viery Sochové. Vernisáž proběhla v intimní 
atmosféře kinosálu, který se instalací obrazů proměnil téměř v posvátné místo. Rozhovor s autorkou obra-
zů Vierou Sochovou vedla Slávka Slivoňová. Výstava bude probíhat až do 7. ledna. Určitě se přijďte podívat!
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FOTOGALERIE

Mikulášská nadílka
I letos u nás chodil Mikuláš s čertem a andělem. Prošli každý pokoj, aby obdarovali všechny klienty v Domově.
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FOTOGALERIE

Mikulášská zábava
Ve středu 7. 12. 2016 jsme si užili pravou mikulášskou zábavu. Skvěle jsme se bavili a také i zatancovali.

Baby Dance - tanečky dětí
9. 12. se při pozdním odpoledni konalo vystoupení dětí z tanečního klubu Baby Dance Praha.
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S KLIENTY DS CHODOV dne 16. 11. 2016

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 v prvním pololetí 2016 – hospodaření organizace je vy-
rovnané. Opravy, které v DS probíhají, jsou financovány z prostředků na provoz a z fondu investic. Částka určená 
na rekonstrukce nebyla překročena. Zateplení budovy A včetně výměny oken – práce byly náročné a rekonstruk-
ce se tak prodloužila o 2 měsíce, kdy ale ubytovna pro zaměstnance prošla celkovou rekonstrukcí.  Druhá velká 
akce – rekonstrukce kuchyně je ukončena. Kuchyň je vybavena nejmodernějšími technologiemi. V polovině roku 
2017 bude přepočítána výše režijních nákladů u stravovací jednotky. Bylo vyhlášeno VŘ na rekonstrukci vnějšího 
vstupu do DS – oprava dlažby a vytvoření nájezdu, který není v současnosti bezpečný a bezbariérový. Zhotovitel 
je vybrán a práce začnou na jaře příštího roku. Dále probíhají rekonstrukce koupelen na úseku A a B. Oprav je 
stále mnoho, paní ředitelka požádala klienty o trpělivost. Dále informovala, že zřizovatel schválil uvolnění finanč-
ních prostředků na opravu ozvučení kinosálu, které je finančně náročné – přibližně 60 až 100 tisíc Kč. Také budou 
opraveny vstupní dveře z kinosálu do atria. Plánuje se výměna záchodových mís na pokojích klientů, výhledově 
pořízení nových koupelnových skříněk, také budou vyměněny polštáře a deky.
Paní Selnekovičová položila dotaz, z čeho se čerpají finance na opravy?
Ř: Kuchyň byla v havarijním stavu, byl požádán zřizovatel MHMP, který na rekonstrukci uvolnil finanční prostřed-
ky, stejně tak se financovalo zateplení budovy A, kdy v současné době ještě vyřizujeme příspěvek z akce Zelená 
úsporám Ministerstva životního prostředí. Společné koupelny na úseku A a B byly také v havarijním stavu, takže 
jsme postupovali stejně, oslovili jsme MHMP. Další úspora vznikla z důvodu, že v DS probíhala v posledních dvou 
letech úsporná opatření (uzavřeny nové dodavatelské smluvní vztahy), tím se nějaké finance ušetřily, se svole-
ním MHMP se mohlo čerpat na opravy i z fondu investic DS.
Paní Slivoňová upozornila také na to, že parkety v kinosále byly renovovány a byla tam opravena střešní okna  
a jejich zastínění.
Paní  Zubačová vznesla dotaz, proč jsou židle na odděleních a v kinosále tak těžké?
Ř: Vysvětlila, že vybírala ve spolupráci s paní Kročilovou a Slivoňovou takové židle, aby byly stabilní, aby se ne-
převrátily – prevence pádů – a aby se z nich dobře zvedalo – područky. Takové požadavky splňuje pouze kvalitní 
nábytek z masivního dřeva, který je ale těžší.
Paní Kloučková požádala, aby na židle v jídelně na oddělení B1 byly umístěny filcové podložky.
Ř: Toto není žádný problém, bude zajištěno. V této souvislosti upozornila všechny klienty, pokud mají jakýkoliv 
problém nebo žádost, aby toto ihned nahlásili personálu přímé péče nebo přímo vedoucím pracovníkům. Když 
se o problému nedozvíme, tak ho nemůžeme řešit.
Paní Znamenáčková měla dotaz, proč je hlavní jídlo podávané ve velké jídelně v hlubokých talířích? Dále 
zmínila, že má delší dobu rozbité dveře na balkon.
Ř: Výdej hlavního chodu na hlubokých talířích byl zvolen na základě přání Vás obyvatel Domova. Pokud si pře-
jete podávat zpět na mělkých talířích, není problém, zavedeme na hlavní jídelně zpět. Dveře na balkon budou 
opraveny, zajistí údržba DS.
Paní Miňhové se zdá, že je v jídelně velký hluk. Dále pozvala všechny na Vánoční rozjímání dne 8. 12. 
2016, které připravuje společně s PhDr. Štilcem.
Ř: Toto je individuální, je nutné zavírat dveře; na skleněnou stěnu byly umístěny ve spolupráci s architektkou  
a studenty umělecké školy dekorace, které ji zastínily. V této souvislosti paní ředitelka pozvala všechny klienty, 
aby navštěvovali velkou jídelnu.

Podněty ze schránky důvěry
Paní Nedělníková poděkovala za kulturní pořad o Eduardovi Hakenovi, divadelní představení paní Strejčkové  
a Dušičkovou tryznu. Dále měla připomínku k jídelníčku – zdá se jí, že je zařazováno příliš často maso, konkrétně 
v týdnu od 14. 11. do 20. 11. 2016 bylo maso každý den.
Dále byl ve schránce nepodepsaný dopis týkající se stížnosti na tvrdé hovězí maso a na údajný nesprávný postup 
při jeho přípravě.
Ř: Udělalo jí radost, že slyší pochvalu. Konstatovala, že se k ní pochvaly často nedostanou.
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K jídelníčku se vyjádřila vedoucí kuchyně Lenka Fenclová:
V týdnu od 14 – 20. 11. 2016  bylo na večeři 2x sladké jídlo, jen jeden den byl tzv. masový, přičemž ale k obědu 
bylo uzené. V tomto týdnu byly saláty, okurky, vajíčko, sýry, jogurty, uzenina na snídani byla jen jednou a na 
večeři také. Vzhledem ke stoupajícím cenám za ovoce, zeleninu a mléčné výrobky je bohužel při současné stra-
vovací jednotce neudržitelné podávat saláty a sladká jídla častěji.  Vím, že sladká a zeleninová jídla jsou velmi 
oblíbená, proto se je snažím zařadit do jídelníčku, jak jen to jde. 
Vyjádření k nepodepsané připomínce: Klient naráží na krájení tlustých špalků, nevím, zda tím myslí plátky, 
které mi tlusté nepřijdou, či kostky v guláši. Pokud je maso krájené na plátky, postupuje se přesně dle popsané-
ho postupu, jelikož 30 kg vařícího masa by nikdo nenakrájel. Pokud se jedná o kostky, ty se vaří co nejdéle a pak 
se vybírají z omáčky a rozdělují se do jednotlivých porcí. U hovězího masa bohužel hodně záleží na jeho kvalitě  
a hlavně na odležení masa po porážce, bohužel při dnešní rychlé spotřebě se maso nenechá vyzrát, co nejrych-
leji jde do distribuce a nám se stává, že pár kousků v dodávce prostě nejsme schopni uvařit do úplného rozpad-
nutí. S tím se jistě setkal každý, kdo vařil. Kuchaři budou upozorněni.
Paní Jirušová informovala o tom, že vzduchotechnika na oddělení B stále nefunguje a že ložní prádlo je 
ve špatném stavu – roztrhané.
Ř: Vzduchotechnika je již v pořádku, bylo třeba vyměnit pojistky. Pokud má někdo z klientů stále problém se 
vzduchotechnikou, je to třeba nahlásit personálu, který to oznámí údržbě, a ta to prověří. 
Je zakoupeno nové povlečení pro všechny klienty, průběžně bude vyměněno a staré vyřazeno.
Paní Dušková poděkovala za pořízení nové postele.
Paní Zapletalová měla dotaz, kdy bude v provozu tělocvična.
Ř: Při probíhající rekonstrukci koupelen byla nově vymalovaná tělocvična vytopena, původně se tedy plánovalo, 
že po zátopových zkouškách bude znovu vymalováno a pak umístěny žebřiny a kladka, vzhledem k tomu, že to 
již trvá dlouho, situace byla přehodnocena a tělocvična bude uvedena do provozu již nyní, vymalováno tak bude 
příští rok.
Paní Slivoňová připomněla, že na oddělení B jsou sportovní koutky, kam si může kdokoliv z klientů přijít zacvičit.
Pan Werner měl dotaz, kdy začne fungovat výtvarná dílna.
Paní Slivoňová odpověděla, že proběhla rekonstrukce výtvarné dílny, je pořízen nový nábytek a dílna začne  
v nejbližších dnech fungovat, keramika je již v provozu. 
Paní Zubačová měla dotaz na to, jak budou v Domově probíhat oslavy vánočních svátků.
Paní Tomčáková: Nově bude letos posezení s paní ředitelkou na jednotlivých úsecích, 14. 12. 2016 od 14.00 
hod. úsek B, 15. 12. 2016 od 14.00 hod. úsek A, 16. 12. 2016 od 14.00 hod. úsek D. Bude připraveno občerstvení, 
vánoční pečivo a paní ředitelka rozdá dárky. 19. 12. 2016 od 14.00 hod. bude na hale velký vánoční večírek s pro-
gramem. Štědrý den bude probíhat jako každý rok beze změn, uspořádání stolů při slavnostní večeři podávané 
v jídelně si klienti určí sami. Je třeba nahlásit paní Heverochové, která toto zajistí.
Paní Slivoňová informovala, že všem klientům bude rozdán rozpis všech vánočních aktivit. Také pozvala rodinné 
příslušníky klientů, aby se společně zúčastňovali kulturních akcí, cvičení, trénování paměti. 

Paní Tomčáková poděkovala všem klientům za jejich účast na kulturních programech v DS. Poděkovala za jejich 
práci v rámci aktivizačních programů, za výrobu výzdoby, která zkrášluje prostory Domova. Poděkovala všem 
klientům, kteří reprezentují DS Chodov na různých soutěžích za jejich účast. Konstatovala, že všichni jsme nasta-
vení dělat vše s láskou a děkujeme všem klientům a rodinám, kteří nás v tom podporují. 
Paní ředitelka zmínila, že bohatý kulturní a společenský život je důležitý pro každého klienta a DS Chodov je ote-
vřen pro každého. Apelovala na klienty, pokud je něco trápí, aby se to nebáli komukoliv z personálu říct, všichni 
zaměstnanci jsou připraveni s problémem pomoci. 

Závěrem poděkovala všem přítomným klientům za jejich účast na setkání a aktivní zapojení se do diskuze a roz-
loučila se slovy díků a vizí: „Naším cílem je ukázat lidem, že život v domově seniorů je pokračováním životního 
stylu, na který byli senioři zvyklí, pouze ve změněných podmínkách.“ 

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