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Vážení čtenáři,

máme zde další číslo Chodováčku, kdy 
jsem byla postavena do situace, že ten-
tokrát musím napsat úvodník, a to bez 
výmluv. Dívám se do obrazovky počí-
tače a přemýšlím, čím začít, a napadají 
mě stejná témata, která jsem zde četla 
minulý měsíc. Jak tedy dál… Co si třeba 
uvařit kávu a možná téma přijde samo.

Nebudu přeci psát o tématu minulých 
měsíců, tedy o ochraně před covidovým 
onemocněním. Všichni se shodneme, že 
netřeba se vracet. O to více je tato my-
šlenka silná v dnešních dnech, v polo-
vině června, kdy platí již jen velmi málo 
opatření a člověk má pocit, že se vrací                 
k normálu. 

Když se podíváme zpátky, tak kdy jsme 
zažili to normální žití. Ano, bylo to na 
přelomu roku 2019 a 2020. Na začátku 
by nikoho z nás nenapadlo, o jak dlouhé 
období půjde. Dnes asi nejsem jediná, 
která uvažuje v myšlenkách nad tím, že 
toto období se zapíše do historie lidstva. 

V tomto názoru mě utvrdila i upoutávka 
v České televizi na diskusní pořad Václa-
va Moravce, kde se objevilo slovo „covi-
diálové“. Označili tak generaci lidí, kteří   
v tomto období dospívali. Na pořad se 
určitě podívám a uvidíme, jaké budou 
následující roky a jak se toto období 
bude hodnotit.

Pojďme ale zpět k dnešním dnům. Ko-
nečně máme léto. Tento rok si teplé dny 
daly na čas, viďte. Dokonce to vypadalo, 
že jahody dozrají bez sluníčka a nebude-
me si moci užít jejich tak typickou vůni   
a sladkost. Vše dobře dopadlo a jahody  
z Kunratic jsou opět výborné.

Další výborná zpráva je, že se do naší 
fotografické soutěže zapojili nejen lidé 
zde z Domova, ať již zaměstnanci, nebo 
klienti, ale i mnoho obyvatel z Jižního 
Města. Těším se na hodnocení, i když pro 
mne je již každý vítěz. Každý, kdo si na-
šel čas a věnoval tomu tu práci, aby vy-
bral snímek, který by mohl oslovit další, 
a předal tak svůj pocit, zážitek ostatním. 

Přestože jsem zatím žádné fotografie 
neviděla, již teď se těším na vernisáž, 
kterou plánujeme na podzim.

Hezké letní dny.

Ilona Veselá, ředitelka
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

NAROZENINY ČERVENEC

12. 7.  Bohumil Šlauka 
13. 7.  Milada Fialová 
15. 7.  Ing. Oldřich Kostka 
18. 7.  Jiřina Pařízková 
19. 7.  Jana Chytková 
19. 7.  Alena Vankeová 
24. 7.  Ing. Margita Javoříková
28. 7.  Ilona Richterová  
 

 

1. 7. Miloslava Šlauková 
2. 7. Jitka Foktová 
3. 7. Jaroslava Znamenáčková 
4. 7. Evangelina Koreňová 
4. 7. Ing. Miroslav Svoboda 
4. 7. Ing. Miroslav Šubrt
10. 7. Libuše Herglová
 
 

NAROZENINY SRPEN

2. 8.  Helena Ptáčková 
2. 8.  Helena Suchanová 
3. 8.  Jiřina Valentová 
6. 8.  Milena Nouzová 
7. 8.  Alena Víchová 
12. 8.  Ing. Věra Černická
12. 8.  Alena Krutská 
12. 8.  Milan Melichar 
12. 8.  Ludmila Sýkorová 
13. 8.  Ing. Augustin Uliarczyk
14. 8.  Břetislav Nedvěd 
14. 8.  Karla Plevková 
15. 8.  Eva Kopečková

15. 8.  Marie Vašíčková
17. 8.   Ladislav Ryčl 
19. 8.  Stanislav Maléř 
19. 8.  Jana Rysová 
20. 8.  Jaroslava Šubrtová 
21. 8.  Vlasta Hondlová 
21. 8.  Eva Marková 
24. 8.  JUDr. Helena Hudcová 
26. 8.  Vojtěch Auský 
27. 8.  Eva Šibravová 
28. 8.  Marie Havelková 
28. 8.  Vlasta Heroldová 
29. 8.  Jarmila Šubrtová 
31. 8.  Jarmila Drachová
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Vítáme nové obyvatele Rozloučili jsme se

Zdenka Skalická
Ing. Jiří Beneš

MVDr. Jaroslav Červenka

Ladislav Ryčl
Eva Székelyová 

Milena Pusbachová 
František Vydra

Mgr. Lumír Čmerda
Zdeňka Císařová

Pavel Babák
Ing. Stanislav Kotačka 

Ludmila Jelínková  

Léto, léto nádherné,
léto budiž pochváleno,
jistě musí být letos úspěšné
a vše ať je do puntíku připraveno.

Co nového nám přinese čas,
jak zregenerujeme své síly,
v očích nás všech zazáří jas
a včelky z květů nektar pily.

LÉTO

Budeme dělat výlety, cestovat,
o dovolené konečně si užívat,
určitě se zbavíme té můry
a vydáme se opět na horské túry.

Úrodu na poli, v zahradách, sadech,
zase se můžeme radovat,
všechna ta krása bere dech
a konečně létu budeme holdovat.

Autorka:  Eva  Frantálová
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AKTUALITY Z DOMOVA 

VYSTOUPENÍ A AKCE V DOMOVĚ

V červenci pokračujeme s obnovou 
kulturního programu v Domově. 

Můžete se tak těšit například na hu-
dební vystoupení zpěváka Stanislava 
Hložka dne 14. 7. 2021 nebo na písně 
Semaforu, které si budete moci vy-
chutnat 28. 7. 2021.

Sledujte prosím nástěnky na jednot-
livých patrech, kde jsou vyvěšeny 
plakáty s připravovanými akcemi.

KAMÍNKY

Stále se malují kamínky do face-
bookové skupiny, kam jsme se s Do-
movem přihlásili. Kamínky se malují 
při individuálních i skupinových ak-
tivitách. Hotové jsou pak uskladněny 
na aktivizačním oddělení, kde si je 
každý, kdo vyráží na výlet či dovole-
nou, může vyzvednout a rozvést po 
celé ČR nebo i jen po Praze.

Tato výzva platí pro Vás, pro zaměst-
nance, ale samozřejmě i pro Vaše ro-
dinné příslušníky. 

Rádi bychom proto v Chodováčku 
uvedli novou rubriku ve stylu „Ces-
tujeme s kamínky“, kde tyto aktivity 
budete moci sledovat. 

Poslední kamínek cestoval dokonce 
mimo Českou republiku. Zapojíte se?

ROZHLASOVÁ SEZNAMKA

Novinkou je možnost seznámit se       
s ostatními obyvateli pomocí pravi-
delného hlášení rozhlasu Domova.

Pokud máte zájem a hledáte nové 
přátele nebo jen společníka třeba na 
procházky, kontaktujte kmenovou 
aktivizační pracovnici domova, kde 
bydlíte. 

Ta zařadí do hlášení, které každý den 
v 11 hodin slýcháváte z rozhlasu, vý-
zvu, kterou spolu domluvíte. Bylo 
by vhodné, aby obsahovala pár slov         
o Vás a také o tom, koho hledáte. 

Prvním účastníkem této „rozhlasové 
seznamky“ byl klient, který hledal 
společníka na šachové partie.
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ŽIVOT VE VTEŘINĚ
Jak jsme Vás již informovali, v Domově probíhá fotosoutěž s názvem „Život ve vteřině“. Jsme 
opravdu velice potěšeni, kolik z Vás se již do soutěže zapojilo. A nejen Vás, klientů, ale také 
zaměstnanců a v neposlední řadě fotografů mimo Domov, například z řad Vašich blízkých 
nebo také obyvatel Prahy 11, kteří viděli naši výzvu na plakátu ve vestibulu metra Opatov,       
v časopise Klíč nebo na našich webových stránkách či Facebooku.

Fotografie přijímáme do konce června, poté je komise v čele s profesionálním producentem  
a fotografem zhodnotí a slavnostní vyhlášení vítězů včetně předání odměn nás bude čekat 
na přelomu léta a podzimu. Vyhlášení také doprovodí vernisáž do soutěže přihlášených foto-
grafií. Budeme Vás včas informovat.

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z těch, které nám již byly zaslány. 



Z NAŠEHO DOMOVA

7

DOBROVOLNÍCI
Úklid  na zahradě Domova s NN pojišťovnou

19. 5. 2021 nám s prací na zahradě pomohla 
skupina dobrovolníků z pojišťovny NN. 

Veselý tým z této pojišťovny odvedl kus práce, 
nezastavilo je i chvílemi deštivé počasí. My jim 
velice děkujeme, stejně tak i organizaci HES-
TIA – čiň dobro volně, která nám jejich půso-
bení u nás domluvila.

Pletí záhonů v zahradě s NFA

Začátkem června nám přišel pomoci s údrž-
bou záhonů tým dobrovolníků z Národního 
filmového archivu.

Menší, avšak pracovitý tým stihl vyplít několik 
záhonů, a to jak před Domovem okolo zahrád-
ky cukrárny, tak také na velké zahradě. Děkuje-
me a budeme rádi, když nás zase někdy navští-
ví a nabídnou pomoc.

Příprava prostoru před novým vstupem k bu-
fetu ze zahrady Domova

V červnu nám také vypomohli kolegové z Ko-
merční banky, a to tentokrát s přípravou pro-
storu, kde se chystá nový vchod do Domova 
ze zahrady. 

Tento prostor nabídne přímý vstup z velké za-
hrady do bufetu a haly. Bylo zde potřeba upra-
vit podklad pro zasetí nové trávy a vybudová-
ní pohodlného přístupu.

Děkujeme, i tato práce pro nás byla velkým 
přínosem.
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MEZI NÁMI OCENĚNÍ
V celoroční soutěži Pohádkový rok s projektem s Mezi námi o.p.s. jsme se umístili na krásném 
4. místě v rámci celého celorepublikového ročního projektu. Obdrželi jsme diplom a dárky, 
které opět rozdělíme mezi naše klienty, kteří se projektu účastní. Mezigenerační spolupráce je  
v Domově velmi oblíbená a na osobní účast dětí se už všichni velmi těší.

Krásné tóny se linuly celým Domovem při koncertu harfy.

KONCERT HARFY

Katarína Ševčíková patří mezi vyhledávané har-
fistky nejen v České republice a na Slovensku, ale 
svou brilantní hrou, technickými znalostmi a šar-
mem okouzlila nadšené posluchače královského 
nástroje i v jiných zemích, jako jsou Švýcarsko, 
Německo, Rakousko, Skandinávie, kde pravidel-
ně vystupuje. Věnuje se především sólové hře, ale 
také muzikoterapii a produkci relaxačního cha-
rakteru.

Na koncertě zazněly melodie klasické hudby od 
renesance přes baroko až po hudbu 21. století, 
nechyběly ani staré keltské a orientální melodie 
a popové a filmové skladby.

Harfa je jeden z nejstarších hudebních nástrojů 
vůbec a právě o její historii a také způsobu hraní 
jsme se dozvěděli v průběhu koncertu zajímavé 
informace.
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Koně cvičené na hipoterapii zavítali do Domova a právem vzbudili v atriu rozruch a velký zá-
jem. Hodinu, ve které jsme si poslechli zajímavé informace o práci s nimi, o nich samotných, 
zkusili jsme si je hřebelcovat, navštívila velká spousta z Vás. 

Hipoterapie je forma fyzioterapie, která využívá komplexní léčebné působení koně. Nadřaze-
ným pojmem je hiporehabilitace, která mimo hipoterapie zahrnuje ještě pedagogicko-psy-
chologické ježdění a sportovní ježdění pro handicapované. Obecně pojem hiporehabilitace 
zahrnuje aktivity, při kterých přichází do styku kůň s handicapovaným člověkem.

Jeden z koníků se dokonce vydal se svým doprovodem navštívit klienty na pokojích.

HIPOTERAPIE
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Řešení: Nejvyšší možné čís-
lo vytvořené přesunem pouze 
dvou zápalek je 511081. 
Od druhé číslice, tj. nula, vez-
meme dvě zápalky – tu nahoře 
a dole. Z původní nuly vzniknou 
dvě jedničky.
Odebrané zápalky dáme na ko-
nec čísla a vytvoříme z nich 1. 
Výsledné číslo je tedy 511081. 

Na obrázku je ze zápalek složené číslo 5008. Zkuste přesunutím pouze DVOU zápa-
lek vytvořit co největší číslo.

Malá nápověda: největší číslo je řádově vyšší než 5008.

VYŘEŠTE

Níže naleznete přesmyčky (anagramy) patnácti českých měst. Pozor, u anagramů není 
vždy shodná diakritika. 

V NOCI JINÝ 
POLE MUCH 
LETÍCÍ MOŘE 
DĚD JARNÍCH VICHRŮ 
BREČELI 
VRHAL DEKORACE 
BUĎ ČIPERA 
ZTRACENÝ PLES 
NELETÍM 
ZANEDBÁTE JUNIORKY 
TRASA V LABI 
VYORALY VRAK 
OTOK PĚŠIN 
SKRČME KULOVÝ 
OHON DNÍ 

ANAGRAMY

Řešení: NOVÝ JIČÍN, HUMPOLEC, LITOMĚŘICE, 
JINDŘICHŮV HRADEC, LIBEREC, HRADEC KRÁ-
LOVÉ, PARDUBICE, STARÝ PLZENEC, TEMELÍN, 
BENÁTKY NAD JIZEROU, BRATISLAVA, KARLOVY 
VARY, KONOPIŠTĚ, ČESKÝ KRUMLOV, HODONÍN.
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LUŠTĚNÍ

HÁDANKA

Co často bývá pro záchranu života 
nejdůležitější?

Odpověď najdete v tabulce. Slova 
jsou v ní napsaná všemi směry. Pís-
mena, která zbudou, tvoří tajenku.

Nápověda:

Válečník 
Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. 
Do boje vyrážím tak, jak je třeba. 
Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. 
Tráva pode mnou se střídá každý skok. 
Kdo jsem? 

Řešení: jezdec na šachovnici
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 

cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B, a to již od 1. července 2020. 

Na domově A se na aktivitě potkáte s Terezou Jechovou a na domově B s Lucií Turnovskou. Na ak-
tivitách budete společně cestovat do různých koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestování 
bude probíhat pomocí fotografií, videí a vyprávění. 

V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lucie rády, když se o ně podělíte s ostat-
ními obyvateli Domova. Dnešní příspěvek připravila a fotografiemi doplnila Lucie. Navštívila jižní 
Moravu a ta ji doslova okouzlila.

JIŽNÍ MORAVA

VAŠE PŘÍSPĚVKY

V České republice nalezneme spoustu krásných míst, které jistě stojí za návštěvu. Společně se 
vydáme objevovat krásy jižní Moravy.

Naše cesta začíná v malebném městečku Mikulov. Jedná se o tradiční vinařské centrum a také 
slouží jako výchozí bod do Chráněné krajinné oblasti Pálava. 

V Mikulově můžete ochutnat moravská vína, procházet se uličkami města, až dojdete k zahra-
dám Mikulovského zámku, ve kterých jistě stojí za to strávit nějaký ten čas. Zámek se nachází 
na skalním útesu a tvoří tak hlavní dominantu Mikulova. 

Historie zámku není příliš veselá, dvakrát vyhořel, a to v roce 1719 a později v roce 1945 při 
ústupu německé armády, tudíž zámek musel projít náročnou rekonstrukcí.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Levandulová farma Starovičky

Kousek od Mikulova ve Starovičkách se rozprostírá „francouzská Provence“. Levandule zde 
kvetou od června do srpna. Políčka jsou obklopená vinohrady s výhledem do krajiny, které 
dominují Pálavské vrchy.

Jedná se o rodinnou levandulovou farmu Lavandia, která opečovává něco kolem 70 tisíc ke-
říků levandulí s tradičními hodnotami jako láska a úcta k přírodě. Rostliny jsou zpracovávané 
velmi šetrným způsobem, tak aby dosahovaly velmi vysoké kvality květů.

Levandule se po sklizni mění na voňavé dobroty, kosmetické produkty, které potěší všechny 
smysly. Na farmě je možný i samosběr, kdy dostanete košíček a levanduli si můžete sesbírat      
k vlastní potřebě.

Výrobky vyrábí ručně kolektiv děvčat v chráněné dílně na jižní Moravě.

Kdo touží po panoramatickém výhledu, může se vydat po křížové cestě až na vrchol Svatého 
kopečku, kde se Vám naskytne výhled na celé město seshora. Tato křížová cesta patří mezi 
nejstarší  v českých zemích. 

Zahrnuje 14 kapliček křížové cesty, kapli sv. Šebestiána, zvonici a kapli Božího hrobu. Ces-
tu nechal vybudovat majitel mikulovského panství, olomoucký biskup a kardinál František 
z Dietrichsteina jako vyjádření vděčnosti Bohu za překonání morové epidemie v roce 1622.
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Vinné sklepy Vrbice

Ve svahu kopce Stráž se nachází nevšední 
seskupení sklípků v několika patrech. Skle-
py jsou památkově chráněné, postavené     
z pískovce a jsou vzhledově sjednocené. 
Na vrcholu kopce dohlíží kostel sv. Jiljí ze 
začátku 20. století. V areálu se Vám naskyt-
nou překrásné výhledy do okolní vinařské 
krajiny.

 

Sirotčí hrádek a Dívčí hrady (Děvičky)

Dále se vydáme na pšší túru k Sirotčímu hrádku, jedná se o zříceninu gotického hradu. Krátká 
stezka k němu vede přímo z obce Klentice a dále lze pokračovat až na Dívčí hrady neboli Dě-
vičky.

Proč se hrad jmenuje Dívčí Hrady či Děvičky? Před hradem můžete spatřit tři skalní útesy. Po-
věsti vyprávějí, že se jedná o tři zkamenělé dívky, které během noci vydávají tichý nářek. Proč 
a jaké dívky zde zkameněly? V tom se pověsti liší, jedna z pověstí tvrdí, že se jednalo o dcery 
hradního pána.

Sochy z písku v Lednici

V Lednici již poněkolikáté probíhá výstava 
soch postavených z písku. Letošním rokem 
je výstava nazvána „Cesta do fantazie“. In-
spirace pochází od Salvadora Dalího, Joa-
na Miró či české malířky Toyen. V areálu je 
postaveno 20 soch, mezi nimiž najdete tvář 
kočky Šklíby z Alenky v říši divů, mušli raka 
poustevníčka, kterou však místo korýše 
nese lidská ruka, a spoustu dalšího.
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Je to opravdu z písku?
„Písek se udusá s vodou – to je vše.“

Jak dlouho se sochy vyráběly?
„Na sochách pracovalo osm sochařů 
více než dva měsíce.“

Co když zaprší?
„Malý déšť sochy vydrží, nesmí pršet 
den v kuse – pak padají.“

A co kroupy?
„To je konec…“

Lednicko-valtický areál

Naše putování se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a kde jinde výlet zakončit než v Lednicko-val-
tickém areálu, v jednom z nejkrásnějších zámeckých areálů České republiky. Komplex vznikal 
od 17. do 20. století. Tehdy to byly pozemky panství rodu Lichtenštějnů.

Osu areálu tvoří zámek ve Valticích a zámek v Lednici. Jedná se o anglický park obřích rozměrů. 
Potkává se zde barokní architektura s novogotickým zámkem a drobné stavby v romantickém 
stylu: Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, 
Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk, Kolonáda na Reistně a Rendez-vous.

Lednicko-valtický areál 
je nejrozsáhlejší krajinný 
celek v Evropě a od roku 
1996 je součástí UNESCO.
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FOTOGALERIE

NAMASTÉ
Zklidnění, setkání člověka s člověkem, klid, čas, hudba, vnímání všemi smysly – i to  je Namas-
té.  Tentokrát za poslechu relaxační hudby proběhla masáž nohou, klidnými pomalými doteky. 
Tentokrát jsme zkusili novinku – na jednu končetinu jsme navlékli kožešinu a provedli několik 
dotyků jedné nohy o druhou. Klientka tak pocítila jemnost kožešinových chloupků a moc se jí 
dotyk líbil. Jemnost materiálu byla tak novým stimulem.

Mezi skupinové aktivity, které rádi navštěvujete, patří bezesporu hraní deskových a spole-
čenských her.

SKUPINOVÉ AKTIVITY
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FOTOGALERIE

SÁZENÍ KVĚTIN
Tentokrát proběhlo sázení plně v kompetenci pánské části klientů. I muži si užili odpolední 
péči o rostliny, pobyli na čerstvém vzduchu a výsledek své práce budou pečlivě sledovat.

OSLAVA 
Krásné 98. narozeniny oslavil náš oslave-
nec stylově s dortem s hořící fontánou. 
Bylo to pro něj překvapením. 

Ještě jednou vše nejlepší!
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Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovnice

Zápis z jednání stravovací komise a výboru obyvatel DS Chodov 
dne 16. 6. 2021

Přítomni: Stanislav Martínek, Marie Krsková, MUDr. Ludovít Lúdik, Jitka Foktová, Anna 
Řežábková
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Lenka Fenclová, Mgr. Anna Tomčáková

Paní ředitelka přivítala po delší době členy komisí s potěšením, že je opět možné osob-
ní setkávání a že se vše vrací k normálu. Upozornila na znovuzprovoznění velké jídelny 
v přízemí Domova a pozvala všechny obyvatele, aby ji začali navštěvovat.

Projednávané připomínky ke stravování:

Lenka Fenclová informovala o změně pekárny, zatím zkoušíme jejich výrobky – ty, které 
se osvědčí, budeme odebírat pravidelně. Paní Krskové se zdály kulaté koláče na okraji 
tvrdé, ostatní to potvrdili.
Vyjádření: Nebudeme je tedy objednávat, zkusíme jiný druh – koláče dvojctihodné nebo 
moravské.

Dále nově nakupujeme plněné sendviče, které jsou podávané k večeři, Lenka Fenclová 
se zeptala, jak jsou s nabídkou klienti spokojeni. Ti se shodli na tomto závěru: sendvič 
se šunkou a sýrem je málo obložený.
Vyjádření: Budeme objednávat pouze sendviče plněné různými pomazánkami.

Pan Martínek upozornil, že uzené maso bylo tvrdé, toto potvrdili i ostatní.
Vyjádření: Upozorníme kuchaře, maso musí krájet po vláknu.

Paní Krsková upozornila, že v pátek 11. 6. 2021 byly na oběd na A1 plněné bramborové 
knedlíky podávány bez opečené cibulky.
Vyjádření: Toto prověříme; upozorňujeme, že pokud se něco takového stane, je třeba to řešit 
ihned, upozornit personál, informovat pracovníky kuchyně.

Ve středu 26. 5. 2021 k obědu křenová omáčka s knedlíkem byla nedostatečně ochuce-
né (málo křenu).
Vyjádření: Upozorníme kuchaře.

Připomínky ze schránek:

Paní Vítová a pan Ing. Knietel měli připomínku ke sladkým snídaním – zda jsou koláče  
a vánočka diabetické, vypadají všechny stejně.
Vyjádření: Ano, diabetikům jsou podávány koláče v dia verzi.
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Anonymní připomínka návštěvy u klienta DS k úklidu, nepořádek na pokojích.
Vyjádření: Je třeba být konkrétní, takto se nedá případný nedostatek vyřešit.

Manželé Kotačkovi z patra B1 jsou v DS Chodov krátce, byli mile překvapeni hezkým 
přijetím, jsou zde velmi spokojeni a těší je péče o zdejší prostředí.

Paní Ing. Vojtíšková z patra B3 je zde také krátce, je zde velmi spokojena, pečovatelé, 
pracovnice rehabilitace a aktivizační pracovníci jsou milí a ochotní pomoci. Díky tomu 
se zde rychle aklimatizovala.

Nejmenovaní manželé z patra B3 jsou zde taktéž spokojeni, oceňují práci zaměstnanců 
včetně vedení DS Chodov.

Vyjádření: Děkujeme klientům za ocenění práce našich zaměstnanců, kterým to rádi pře-
dáme.

Závěrem paní ředitelka informovala o pracích, které v Domově probíhají. Jedná se            
o terénní úpravy na velké zahradě, kde bude zřízen nový vstup s chodníkem z haly od 
kavárny přímo na zahradu. Dále na domově D probíhá rekonstrukce kuchyněk a části 
jídelny a výměna nouzového osvětlení v celém zařízení po etapách (v současné době 
jsou na budově A a následně přejdou na B i D). 

Plány do konce roku 2021: na podzim jsou naplánovány rekonstrukce malých koupelen 
na domově D a oprava spojovacího krčku mezi budovami B a D.

Zapsala: Jana Homolová 
Schválila: Lenka Fenclová
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