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Dobrý den,

jmenuji se Pavla Černovická. S  manže-
lem, synem Jakubem a velice přátelským 
hnědým labradorem bydlíme v příjem-
ném „venkovském“ prostředí pražského 
předměstí  na východním okraji Prahy.

Zde v Domově pracuji od prosince loň-
ského roku jako personalistka a  hos-
podářka. V Praze žiji již více než 20 let, 
během kterých jsem pracovala ve spo-
lečnostech různého zaměření. Toto je 
však moje první, a musím říct zatím vel-
mi pozitivní, pracovní zkušenost z pro-
středí sociální organizace.

Miluji léto, slunce, teplo, italskou kuchy-
ni, řecké olivy, španělské rytmy a jižan-
skou vřelou povahu. V zimních měsících 
netrpělivě očekávám jarní slunce a prv-
ní jarní květy. Tak nám všem přeji krásný 
zbytek zimních dní a brzký příchod jara.

Ing. Pavla Černovická
personalistka, hospodářka

Jako žákyně základní školy jsme často 
chodívaly s kamarádkami kolem Domo-
va pro seniory Chodov a přezdívaly ho 
„šmoulí dům“ pro jeho typickou mod-
rou barvu. 

Bezstarostná studentská léta uplynu-
la jak mávnutím kouzelného proutku. 
Z rozpustilé žačky se stala zodpovědná 
matka krásných holčiček, která se téměř 
po 15 letech vrací do míst svého dětství 
sem na Chodov. Do domova, který je 
stejně jako pro vás jejím novým domo-
vem.

Jako vystudovaný ekonom bývám často 
pragmatická, přesto mám silné sociální 
cítění a empatii.  Ve volném čase se nej-
raději věnuji rodině, chalupaření, vaření 
a cestování.

Věřím, že svou prací přispěji k plnohod-
notnějšímu životu všech klientů tady 
v domově. 

Ing. Barbora Fišarová
vedoucí ekonomického úseku
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

OSLAVA V ÚNORU SE BUDE KONAT 
26. 2. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY ÚNOR

2. 2. Růžičková Blažena
5. 2. Malíková Anežka
7. 2. Moravcová Annemarie
10. 2. Čapková Jiřina
15. 2. Mášková Marie
16. 2. Pulpitová Anna
17. 2. Koutníková Jana
17. 2. Rubíková Bernardina
18. 2. Strnadová Anežka
18. 2. Škábová Olga
19. 2. Benešová Věra

Mgr. Urbanová Jaruška 
Kožichová Naděžda

Krištofová Vlastimila
Kamenická Františka
Knedlíková Ludmila
Hajdová Leopoldina

Barthová Květa
Baštecká Jana

Vytásková Jitka
Andělová Eva

20. 2. Školoutová Alžběta
21. 2. Kovaříková Božena
22. 2. Kropáček František
22. 2. Plecháčková Emilie
24. 2. Holík Josef
25. 2. Hanušová Miluška
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUAL ITY

Z  DOMOVA

Co se u nás za poslední týdny událo?

NOVÉ TABLETY PRO VÝUKU
V minulém roce jsme díky projektu Plníme 
přání seniorům získali finanční prostředky 
na nákup tabletů pro výuku počítačových 
dovedností. Nakoupili jsme pár klasických 
tabletů a zbytek SeniorTabletů, kterou jsou 
přizpůsobené právě pro vás. Mají např. vel-
ký displej, SOS tlačítko a kognitivní hry.

NADACE KRÁSA POMOCI A  VÁNOČNÍ 
PŘÁNÍ
Vánoční svátky zpestřily obyvatelům i přá-
níčka a  kresby, které zaslala Nadace Krá-
sa pomoci. Pracovnice úseku ART rozdaly 
všechna zaslaná přání. A  viděly rozzářené 
oči, ale i  slzy štěstí, vždy však zněla slova 
díků. DS Chodov děkuje za vánoční psaníč-
ka. Všechna našla svého adresáta. A do jed-
noho udělaly radost.

VIDEOKLIP NA SOS TLAČÍTKO 
Dne 20. 7. se natáčel reklamní spot pro 
komplexní asistenční službu Anděl na drá-
tě. Na poslední chvíli týmu vypadla hereč-
ka – seniorka – a zavolali právě nám. A tak 
jsme se rozběhli po Domově a hledali mezi 
našimi klientkami herečku. Našli jsme! Ab-
solvovali jsme s ní cestu do Modřan na na-
táčení. A video je konečně hotové a vidět 
jej můžete na jejich webových stránkách.

ČOKOLÁDA OD ČESKÉHO ROZHLASU
Jistě jste si všichni pochutnali na výborné 
Studentské pečeti, kterou Vám zaslal Český 
rozhlas v rámci projektu Ježíškova vnouča-
ta. Jednalo se o poděkování a zpříjemnění  
Štědrého večera.
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ÚKLID V DS CHODOV

Pokoje (byty) obyvatel (klientů)
• Denní úklid včetně víkendů a svátků – mytí podlah a zařizovacích předmětů včetně 
dezinfekce, mytí a dezinfekce umyvadel, baterií, WC, toaletních prkének či WC nástav-
ců, vynášení odpadkových košů (obsahuje dodávku a výměnu PVC sáčků).
• Případný úklid a odstraňování biologického odpadu na zavolání personálu na patře.
• Minimálně 1x týdně – mytí klik a dveří kolem nich a vypínačů, stírání prachu na nábyt-
ku, parapetech a vypínačích, TV a dalším vybavení, odstraňování pavučin. 
• 2 x měsíčně – úklid balkonů, lodžií.

PŘEHLED LÉKAŘŮ DOCHÁZEJÍCÍCH DO DS CHODOV

Praktický lékař – MUDr. Petr Bouzek
ordinační hodiny středa 9.00–13.00 hod.

Praktický lékař – MUDr. Rabha Ben Yahia, Ph.D
ordinační hodiny pondělí 9.00–15.00 hod.

Urolog – MUDr. Tesař
začátek měsíce vždy v pátek

Ortoped – MUDr. Korynta
jednou za 1–2 měsíce vždy ve středu od 14.00 hod.

Ambulance bolesti – MUDr. Hrdličková
jednou za jeden až dva měsíce (termín vždy dopředu upřesněn)

Geriatrie, paliativní medicína – MUDr. Petrová 
čtvrtek 9.00–13.00 hod.

Psychiatrie 
MUDr. Pluskalová – 1x za 14 dní na domově A a D
MUDr. Mustafa – 1x za 14 dní na domově B

Diabetologie – MUDr. Flekač
1x za měsíc (termín vždy dopředu upřesněn)

V současné době jednáme o návštěvní službě
endokrinologa, diabetologa a neurologa.
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KULTURNÍ PROGRAM

2. 2. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

divadelní představení Starci po chmelu

5. 2. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR

Ivan Hajniš & Jiří Fučikovský

6. 2. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Koncert operních melodií

20. 2. 2019 / 14:00
hala

Letecký ples

27. 2. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Koncert filmových melodií

únor

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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NABÍDKA KNIHOVNY
(připravila Milena Holá, správkyně knihovny)

Případ nevěrné Kláry
Michal Viewegh

Soukromého detektiva Denise Pravdu, jehož 
pražská kancelář se specializuje především na 
sledování nevěrných partnerů, požádá jedno-
ho dne o schůzku populární spisovatel Norbert 
Černý – tak začíná nejnovější kniha Michala 
Viewegha, jednoho z nejčtenějších současných 
českých autorů. Případ nevěrné Kláry je nejen 
vtipně sebeironickou reflexí takzvaného úspěš-
ného spisovatelství, ale především rafinovaně 
zkomponovaným příběhem o  lásce, přátelství 
a  žárlivosti. Román s  detektivními prvky, plný 
překvapivých zvratů, tentokrát zavede čtenáře 
až do vzdálené Číny...

Matky i milenky
Judy Blume

Ženský psychologický román o  problémech 
rozvedených žen kolem čtyřicítky.
Tři přítelkyně jsou již delší dobu rozvedené, 
všechny úspěšné podnikatelky, emancipova-
né ženy, které svou kariéru i výchovou dětí drží 
pevně v rukou. Jejich přátelství dostane trhlinu 
ve chvíli, kdy se rozvedený manžel jedné z nich 
zamiluje do přítelkyně své bývalé ženy. Náklon-
nost žen naruší rozpaky, nedořešené manžel-
ské problémy a  nevyjasněné vztahy dětí k  no-
vým partnerům. Autorka se pod tímto zorným 
úhlem dívá na postavení současné americké 
ženy a  snaží se odhalit úskalí její emancipace 
i skutečné hodnoty v jejím životě.

Rodina
Mario Puzo

Puzův poslední román je historickou romancí 
o rodině Borgiů, kterou slavný autor Kmotra vidí 
jako předchůdkyni všech pozdějších italských 
mafiánských klanů. Příběh začíná v  roce 1492, 
kdy kardinál Rodrigo Borgia zakládá dynastii, 
proslavenou v  dějinách travičstvím, krvesmil-
stvem a  intrikami. Autor se soustředí zejména 
na životní osudy dvou Rodrigových dětí, Cesa-
reho a Lukrécie, jejichž životy poznamenala sil-
ná oboustranná vášeň. Zatímco otec Rodrigo se 
stává papežem Alexandrem, duchovním vůd-
cem katolické komunity, a  jeho snem je získat 
pro křesťany nazpět Svatou zemi, jeho děti se 
věnují světským vášním. Cesare prosluje jako 
nelítostný vojevůdce, původce i  oběť mnoha 
intrik a spiknutí. Lukrécie se věnuje především 
rodině a diplomatickým jednáním...

Sladké pokušení
Marie Cordonnier

Ctižádostivý anglický obchodník skoupil veške-
ré dlužní úpisy zmizelého šlechtice s  předsta-
vou, že ho takto donutí, aby si vzal jeho dceru 
a jeho tak povznesl mezi urozenou společnost. 
Dcera, zvyklá bez odmluvy poslouchat despo-
tického otce, svolí pod jeho nátlakem ke sňatku. 
Svatební obřad však skončí katastrofou, otec 
umírá a  podvedený ženich se rozhodne své 
mladé ženě potupnou svatební smlouvu nepro-
minout. Vyděšená dívka si ale v cizím prostředí 
svou laskavostí brzy získá přátele a  její manžel 
zanedlouho také zcela podlehne jejímu půva-
bu.
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S novým rokem Domov pro seniory Chodov navázal spo-
lupráci s Jihoměstskou sociální. Zahájili jsme tak řadu 
autorských čtení, konkrétně setkání nad naší knihou 222 
a 2 příběhy 20. století v klubech seniorů Jižního Města. 
V pondělí 14. ledna byl naší první zastávkou, navíc ve-
lice milou, Dům s pečovatelskou službou v Šalounově 
ul. Autorka knihy 222 a 2 příběhy 20. století MgA. Hana 
Strejčková jela číst spolu se čtyřmi pamětníky p. Stani-
slavem Šrytrem, p. Františkou Ungrovou, p. J. Švestkovou 
a p. Helenou Hudečkovou. A vzpomínky probouzely dal-
ší, to už se nad naší knihou stává. Ke každému přečtené-
mu příběhu některý z místních pamětníků doplnil svůj 
vlastní. Vzpomínalo se na pana prezidenta Masaryka, jak byl štědrý k dětem a uctivý ke všem lidem. Padla 
i jména prezidentů Gottwalda a Zápotockého, připomněl se odsun z pohraničí, ale také se vyprávěly veselé 
příběhy z divadla, o cestování, co život přinesl.

V úterý 22. ledna se tematicky k datu konalo další autorské 
čtení z naší publikace 222 a 2 příběhy 20. století v Kulturním 
centru Zahrada. S autorkou MgA. Hanou Strejčkovou se vydaly 
dvě pamětnice – paní Jana Švestková a paní Helena Hudeč-
ková. Vedle autorky příběhy četl dobrovolník Filip Novák. Hu-
debně doprovázel pořad kytarista František Korčák, ke zpěvu 
se připojovalo i publikum. A jak už  se s naší knihou stává zvy-
kem, čtení probouzí příběhy, a tak i přítomní diváci vyprávěli 
a doplňovali mozaiku příběhů  20. století. Nemálo posluchačů 
s láskou zavzpomínalo na příběhy o panu prezidentovi Osvo-
boditeli, zde jsou příběhy našich pamětníků.

19 Pampelišky pro pana prezidenta
Bylo krásné jaro a mně bylo pět let. Šla jsem s babičkou na procházku do pražské Stromovky natrhat kvě-
tiny. Už jsem měla pěknou kytičku pampelišek, když jsem si všimla, že na koni přijíždí pan prezident Masa-
ryk. Já se hned k němu rozběhla. Pozdravila jsem ho uctivě a podala mu pampelišky. Jeho štolba seskočil 
z koně a vyzvedl mne, abych panu prezidentovi dala kytičku sama. Pampelišky si vzal, poděkoval a pohladil 
mne po tváři. Zasalutoval a odjel. To mu už tleskali lidé, kteří se k němu také seběhli. A já si několik dnů 
neumývala tváře, protože mě přece pohladil pan prezident Masaryk.
J. H. / *1927 / stalo se v pražské Stromovce ve 30. letech

222 a 2 příběhy 20. století na cestách
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Hromnice
Na Hromnice o hodinu více.

Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl 

zmrznout.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
Panenka Maria Hromničná čistá – úroda jistá.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.

Přejdou Hromnice – je konec sanice.
O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.
O Hromnicích teplo – medvěd staví boudu rychlo,
o Hromnicích mrzne – medvěd bourá boudu, jen 

to vrzne.

V lidovém křesťanství se Hromnice staly dů-
ležitou oslavou přicházejícího jara, podobně 
jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. 
Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, 
bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nej-
známějším příkladem této víry je svěcení sví-
cí, takzvaných hromniček, prováděné v tento 
den, které se pak během bouře dávaly do oken 
a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím 
se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, 
kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je 
„Na Hromnice o hodinu více“. Na Hromnice 
se tradičně sklízel betlém a někde také vánoč-
ní stromek.

S příchodem křesťanství byl nahrazen původ-
ní význam Hromnic v katolický svátek Uvede-
ní Páně do chrámu, dříve též Očišťování Pan-
ny Marie.

Svátek připomíná událost z  evangelií (Lk 2, 
22–38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla 
podle židovského obyčeje svého syna 40. dne 
po narození do jeruzalémského chrámu, aby 
jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. 

Zde se setkává s prorokyní Annou a spraved-
livým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem 
k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – svět-
le pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 
11. století: v tento den světily svíčky „hromni-
čky“, které se během bouřek zapálené dáva-
ly do oken a měly spolu s modlitbou chránit 
před bouřkami. Tímto dnem také dříve kon-
čila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrá-
mů, často i z domácností.

Protože je tradičně tento svátek spojován také 
s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člo-
věk dostává, je dnes v  katolické církvi tento 
svátek slaven také jako Den zasvěceného živo-
ta (tj. řeholníků a řeholnic).

Zdroj: wikipedie.org
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Pondělí nebo pátek, vždycky má někdo ...

2. 1.
„Zamíchej tam kari, na!“,

nabízí mi ...

3. 1.
Mouchu v letu zabila

děsně rychlá ...

4. 1.
„Mám za muže pijana,“

povzdychla si ...

5. 1.
Potřetí si vlasy myl

velký fešák ...

6. 1.
Na tančení bálové

přijdou i ...

7. 1.
„Pustíme si filma?“

navrhuje ...

8. 1.
Prozkoumat celý vesmír

přál by si malý ...

9. 1.
Škoda, že je zadán

tenhle švihák ...

10. 1.
Porouchal už třetí stav,

látku nemá ...

11. 1.
Kriminalisty dohnaná

je podezřelá ...

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

12. 1.
Ty jsi to vyhrál! Bravo! Slav!

Zlato získává ...

13. 1.
V maškaře jako bandita

na plese tančí ...

14. 1.
Abych tam nezůstal skladován,

bojí se do sklepa ...

15. 1.
Oči modré jak skalice

má naše teta ...

16. 1.
Lodi velí pirát,
jmenuje se ...

17. 1.
Před týdnem Pravoslav,

dnes drahý ...

18. 1.
Včera slavil Drahoslav,

dnešku vládne ...

19. 1.
Výhrou je zlatá soupravka

a vítězkou je ...

20. 1.
Tu máš závoj, vílo, na!

Krásně tančí ...

21. 1.
Krásnou píseň pěla

sopranistka ...

22. 1.
Vynikající kanonýr

je fotbalista ...

23. 1.
Fůru dlužných směnek

má v šuplíku ...

24. 1.
Že neplatí zmýlená

dobře ví i ...

25. 1.
Karty na stůl vylož!,

žádá přísně ...

26. 1.
Kancelář úzkou jak nora

má u nás v podniku ...

27. 1.
Má to zvláštní PIN kryt,

zkoumá mobil ...

28. 1.
Nehrajte jak fosílie!,

řve trenérka ...

29. 1.
To byla nádherná výstava!,

nadšeně vypráví ...

30. 1.
Na severu sobín

postavil si ...

31. 1.
Zvláštní vzory na trika

navrhuje ...
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Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o jazyk český a lite-
raturu, o hraní se slovíčky a trénování paměti. Nyní je páteční aktivita rozdělena na dvakrát 
třicet minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli zájemci přijít pohrát s jazykem 
českým. Na programu jsou literární hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších 
„češtinářských perliček“, cvičení pro trénink paměti a pro radost. Občas nahlédneme i do 
etymologického 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 v naší knihovně 
MgA. Hana Strejčková.

Básně a říkanky, které vznikly na aktivitě Hra se slovy v rámci kolektivní tvorby.

KNOFLÍK
Našel jsem krásný knoflík
perleťový se dvěma dírkami. 
V sadu zpíval slavík a
volně pobíhal králík. 
 
Komu může patřit ten knoflík? 
Nádherné dívce? 
Vložím ten knoflík
na její okno pod květník. 
 
Co takhle poslat knoflík jako balík? 
Stojí to jen pětník. 
Nebo neposlat nic a knoflík uložit pod koflík?

Hra se slovy dne 28. 12. 2018
autoři: J. Š., J. K., B. D., S. Š., E. K.

ČOČKY
Básníkovy kouzelné brýle
v parku našel pan Bílek. 
Ten se pak měl k světu čile,
zatímco básník zažíval krušné chvíle. 

Pan Bílek zvesela psal na zámku Kratochvíle
nejspíš dopis své nejmilejší milé
až do dalekého Chile,
vzdáleného na míle a míle a míle. 

Básník bez brýlí bloumal bez cíle,
jeho umění ztrácelo na síle,
marná byla jeho veškerá píle,
než mu čočky nasadil prof. Otto Wichterle.
 
Hra se slovy dne 4. 1. 2019
autoři: S. Š, F. U, M. L. B., B. D., J. P., E. K.

HRA SE SLOVY
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DÁMSKÁ JÍZDA S FIRMOU L´ORÉAL
Se ženami z firmy L´Oréal jsme se domluvili na velmi speciální akci pro naše klientky. Uspo-
řádali jsme jim dámskou jízdu. A bylo to super! Na začátku se dámy dozvěděly něco z his-
torie firmy a vývoji trendů v líčení a česání. U toho zakusovaly domácí cukroví, které ženy 
z L´Oréalu samy připravily.

A potom to začalo! Lakování nehtů, stříhání a česání, líčení a klábosení. Prostě naprosto 
perfektní dámské odpoledne. Ženy odcházely nadšené, zkrášlené a s vánočním balíčkem, 
který jim L´Oréal přichystal.

Děkujeme firmě L´Oréal, že se mohlo díky ní takové odpoledne u nás uskutečnit, a těšíme 
se na příště.
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VÁNOČNÍ VEČÍREK
Ve středu 19. prosince se konal vánoční večírek. Nádhernou předvánoční atmosféru všem 
zdejším obyvatelům vykouzlili zajímaví hosté. Pozvání přijal patron Domova p. Otakar Brou-
sek ml., operní zpěvák Petr Horák, žáci ZUŠ Vadima Petrova ze Spořilova pod vedením paní 
Marie Mesršmídové. Program slavnostně zahájila paní ředitelka Mgr. Bc. Ilona Veselá, která 
nejen tradičně popřála k vánočním svátkům, ale také netradičně přednesla báseň. Ve své 
řeči srdečně poděkovala všem sponzorům, dárcům a mecenášům. Po jejím milém úvodu se 
představil herec Otakar Brousek ml., který přečetl Čapkovu povídku z Knihy apokryfů. Pě-
vecký sbor zpříjemňoval odpoledne svými hudebními vstupy. Zaznělo pohádkové pásmo, 
klasická hudba, koledy i Rybova Česká mše vánoční.

Všichni umělci vystupovali bez nároku na honorář.



FOTOGALERIE

14

MEMOFESTIVAL 2018
Budování zmaru

Přehlídku divadla reminiscence v DS Chodov zahájilo interaktivní představení Budování zmaru. Scénická 
koláž vzpomínek na léta padesátá se opírala především o méně často připomínané události, jakými na-
příklad bylo přejmenování ulic či názvů měst. Ovšem nechyběla témata jako kolektivizace, nespravedlivá 
vykonstruovaná justice, emigrace a důsledky znárodnění. Studenti a senioři, kteří tvořili publikum, si na-
vzájem vypomáhali v navazujících otázkách a řešení situací.

Anna V. / Hana B.
Představení vytvořené na základě vzpomínek pa-
mětníků na první dámu Hanu Benešovou. Opírá 
se o  desítky veršů, knih a  prázdný kočárek. Kdo 
byla Anna Vlčková a koho představovala Hana Be-
nešová? Může žena stín žít bez svého světla, když 
náhle zhasne?

Hrály: Hana Strejčková a Alena Štěpánová

Zchlazení jara
Představení minutu po minutu mapuje události 
srpnové okupace v  Československu. Pamětníci dnů 
20.–22. 8. 1968 ožívají skrze své příběhy situované do 
načrtnutého prostoru připomínající Vinohradskou 
třídu, ulici odhodlání, boje a  odvahy. Obě dopole-
dní reprízy propojily skupiny žáků a  studentů a  se- 
niory ke společným úkolům navazujícím na zhlédnu-
té představení.

Hráli: Hana Strejčková, Filip Novák, Alena Štěpánová, 
Ondřej Dudek, Slávka Slivoňová, Ester Valtrová
Fotografie: Pavlína Šimáčková a Vít Hloušek
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Sestry/Eliška
Představení o perzekuci řádových sester během 
20. století. Samy proti dvěma totalitám. Příběhy 
nezlomného hrdinství, víry a milosrdenství. In- 
scenace vznikla za spolupráce FysioART a řád-
ku Školské sestry OSF. 

222 a 2 příběhy 20. století
Celý den patřil příběhům z knihy 222 a 2 příběhy 
20. století. Co prostor, to jedno desetiletí. Na tři-
advacet účinkujících vystřídalo na padesát po-
stav napříč stoletím. Diváci měli možnost projít 
si cestu od vzpomínek na setkání s profesorem 
Masarykem až k  Sametové revoluci. Mezníky 
historie poskládané z autentických příběhů pa-
mětníků žijících v DS Chodov do divadelní for-
my převedla autorka Hana Strejčková. Jaké tedy 
bylo „naše“ století? Rozhodně plné hrdinství, 
lidskosti, ale k životu patřila i zrada, lež, závist, 
hlad i strach – byla to doba, která často upírala 
svobodu, ale přesto nezabíjela naději. Lidé žili, 
pomáhali si, i když nebylo vždy veselo. A tako-
vé bylo i  představení – různorodé, barvité, ak- 
ční a emočně vypjaté, ale také milé, rozhodně 
vzpomínkové a vzpomínky probouzející.

Křest knihy
Křest knihy 222 a  2 příběhy 20. století se stal 
pomyslným vyvrcholením festivalu vzpomínek. 
Publikaci autorky Hany Strejčkové sestavené ze 
vzpomínek seniorů a jejich blízkých pokřtili její 
patron pan Tomáš Töpfer a patron DS Chodov 
pan Otakar Brousek ml. za přítomnosti paní ře-
ditelky DS Chodov Ilony Veselé.  Události se zú-
častnili obyvatelé Domova pro seniory Chodov, 
jejich příbuzní, blízcí, také dobrovolníci a  za-
městnanci, ale také diváci zblízka (například se-
nioři z Prahy) i daleka (až z pohraničí a Moravy).

Fotografie: Pavlína Šimáčková
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Pod křídly andělů
Vánoční příběhy inspirované vzpomínkami seniorů situované do jedné pohádkové vesničky. Blízko je les 
a v něm zimní skřítek, nedaleko dům babičky a v něm hodná paní stále plete, o kousek dál domeček bílých 
kočiček a pak tu ještě bydlí rodina. A nade všemi poletují andělé. Tradice Vánoc všemi smysly a pro diváky 
všech generací. Interaktivní pohádku navštívilo publikum od tří do pětadevadesáti let. Do kaple Domova 
pro seniory Chodov našli cestu děti s rodiči i místní obyvatelé.

KŘEST KNIHY V KAVÁRNĚ LIBERÁL
V pondělí 17. 12. v 17 hodin v kavárně Liberál „požehnal“ knize 222 a 2 příběhy 20. století její kmotr Jiří 
Pospíšil. Patron knihy pan Tomáš Töpfer v sobotu 15. 12. pokřtil publikaci v Domově pro seniory Chodov 
za přítomnosti nejen autorky, ale i  seniorů spoluatorů-pamětníků a  popřál jí mnoho čtenářů a  nemálo 
pokračování. Kmotr knihy pan Jiří Pospíšil pronesl krásnou řeč o významu důstojného stáří, o plynutí času 
a poslání života. Této milé akce se zúčastnila i trenérka paměti a předsedkyně České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging Ing. Dana Steinová, která poskytla záštitu námi nedávno pořádanému 
MEMOfestivalu, a dále Lenka Kašková jako zástupce firmy Depend, která toto setkání sponzorovala. Autor-
ka Hana Strejčková poté představila knihu interaktivním způsobem – přítomní hosté si mohli vybrat rok, 
či desetiletí, a téma a  interpreti vždy vybrali příhodný příběh, který přečetli. Autorské čtení doplňovala 
hudba, na klavír hrála Alena Karkošková a celou akci moderovala Jaroslava Slivoňová.

Fotografie: Klára Vohrnová
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SILVESTR INSPIROVANÝ 20. STOLETÍM
Poprvé v historii našeho Domova se konala oslava konce roku opravdu na jeho závěr. Společenský pro-
gram zahájili zaměstnanci oddělení ART a umělci z řad dobrovolníků v 18 hodin. A program nabídl oprav-
du mnoho, neboť trval od 18 hodin bez ustání až do samé půlnoci a ještě chvíli po ní. Hosté se však mohli 
kdykoliv vzdálit a opět přijít, čehož mnozí rádi využili. Posilněni odpočinkem se pak znovu radostně vrátili 
do společné silvestrovské noci. V divadelním sále se tančilo, poslouchala se muzika, soutěžilo, povídalo. 
Senioři se aktivně zapojovali do hádání, luštění i vzpomínání, tančili vsedě i v páru se točili po parketu, 
zhlédli nejedno vystoupení (nezapomenutelný byl kytarový koncert mladé hudebnice), přidávali se ke 
zpěvu a dávali do řeči. „Celý život jsem zbožňovala noblesu. Tento večer přišla elegance a noblesa k nám. Udě-
lalo mi to obrovskou radost,“ svěřila se obyvatelka Domova, která si večer velice pochvalovala. Podávalo 
se drobné občerstvení, ale žádná slaná či sladká pochutina nevykouzlila takové úsměvy na tvářích jako 
společně sdílená radost. „Takový večer jsem opravdu nečekal,“ dodal host, jenž v sále i ke svému překvapení 
setrval až k půlnočnímu přípitku.

Silvestr zajišťovali: Hana Strejčková, Jaroslava Slivoňová, Renata Škaloudová, Tereza Jechová, Filip Novák, 
Alena Štěpánová, Ondřej Dudek, Ester Valtrová a Tomáš Strejček. 
Všichni umělci na historicky prvním nočním Silvestru vystupovali bez nároku na honorář.
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Domov pro seniory Chodov

Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 8. 1. 2019

Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Ludmila Bucifalová, Eva Vyskočilová Anna Pulpitová, 
Květoslava Ullrichová, Helena Hudečková, Věra Vyskočilová, Ing. Jiří Beneš, Bohumil Rozkošný.
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 Holá měla dotaz, kdy bude ukončena rekonstrukce vstupního vestibulu;
• pan Beneš pochválil ukončené rekonstrukce výtahu a kuchyněk na domově D, jen měl připomínku, 
nové sporáky zatím nejsou funkční, také poděkoval za program, který byl připravovaný během vánoč-
ních svátků;
• paní Vyskočilová požádala, zda by varná konvice mohla být umístěna blíže pokojům, dále měla dotaz, 
zda když ji na zem upadne jídlo nebo něco například rozlije, musí personál čekat na úklid, někdy to 
trvá dlouhou dobu, nakonec měla dotaz, jak často ordinují odborní lékaři docházející do DS Chodov;
• paní Krsková upozornila, že nově zrekonstruovaná kuchyňka na domově A1 je příliš úzká, a proto se 
tam nevejde klient na vozíku, dále měla dotaz, jak má probíhat úklid na pokojích klientů.

Připomínky z mobilních schránek
Paní Rybníkářová měla připomínku, že se na pokoje zanáší nepořádek a není dostatek prostředků na 
úklid.
Odpověď: Toto je dané zimním obdobím, odpověď na úklid viz strana č. 5 v tomto čísle Chodováčku.
Paní Ing. Kloučková si postěžovala, že se zapomíná na používání akademických titulů.
Odpověď: Na tuto skutečnost upozorníme všechny pracovníky, aby nezapomínali.

Vyjádření
• Termín ukončení rekonstrukce vstupního vestibulu zatím není znám, firma odstraňuje vady a nedo-
dělky, poté dílo definitivně převezmeme.
• Děkujeme za pochvalu. Sporáky byly umístěny na konci loňského roku, uvedeny do provozu budou 
v průběhu měsíce ledna, v kuchyňkách jsou prozatím funkční rychlovarné konvice, lze používat sporák 
v původní malé kuchyňce za rohem.
• O přesunutí varné konvice blíže pokojům se bude přemýšlet, musí se najít vhodné místo na společen-
ské hale. Pokud je potřeba provést drobný úklid, tak to je povinností pracovníků přímé péče na každém 
patře. Personál má k dispozici mop s kbelíkem a lopatku se smetáčkem. 
• Kdo se potřebuje objednat k odbornému lékaři, nahlásí toto zdravotní sestře, která předá informaci 
do ordinace. Rozpis ordinačních hodin odborných lékařů viz strana č. 5 v tomto čísle Chodováčku.
• Časový plán úklidu na pokojích (bytech) klientů v příloze, pokud má někdo problém s kvalitou úklidu, 
je to třeba hlásit ihned vedoucí domova nebo koordinátorce, aby mohla být sjednána náprava.

Další informace
Od 1. 1. 2019 budou procentuálně navýšeny starobní důchody. Všichni klienti, kteří mají trvalé bydliště 
zde, dostanou obálku na zdejší adresu, ostatním přijde nový důchodový výměr na adresu trvalého 
bydliště. Je povinností klientů předat platový výměr kmenové sociální pracovnici, která si vytvoří kopii. 
V letošním roce se plánuje navýšení cen za ubytování, je to pokračování narovnání cen za ubytování, 
které jsme započali v loňském roce. Toto se týká ¼ obyvatel, změna se bude týkat jen ceny za ubyto-
vání, cena za stravu se nemění. 

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



19

Rozloučili jsme se:

Machačová Zdeňka
PhMr. Čulíková Hana 

Dvořáková Marie
Krtička Karel

Ing. arch. Kuča Otakar, CSc.
Zubrová Ludmila

Dušková Drahomíra
Nováková Marie

Matoušková Zdenka
Michalová Jiřina

PODĚKOVÁNÍ VŠEM V KUCHYNI

Vřelý dík kuchaři a kuchařce
vždyť v každé jejich zavářce

kousíček srdce rozdávají
a naši vděčnost poznávají.

Není to vůbec práce lehká
a nikdo se jich neptá,

co práce dá den celičký
nakrmit mlsné jazýčky.

Přijměte naše vděčné díky,
kéž vám v duši slunce svítí,

zdravíčko ať stále slouží
a roky ve zdraví se dlouží.

Za všechny obyvatele
DS Chodov

M. Š. patro B2
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