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Ch dováček

04 / 2019

S dcerami, manželem a fenkou křížence
z útulku žijeme v malé vesničce nedaleko Prahy.
Po střední škole jsem vystudovala Vyšší
odbornou školu pedagogickou a sociální, poté Vysokou školu reklamy a marketingu, a tak doufám, že vědomosti
a zkušenosti z těchto dvou škol a z praxe
budu moci uplatnit zde, v mém novém
působišti.

Vážení obyvatelé Domova,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
začátkem měsíce dubna jsem nastoupila do Domova jako PR manažerka
a fundraiser. Na této pozici jsem vystřídala paní Kláru Vohrnovou a budu se
snažit navázat na její práci, co nejlépe
budu umět.
Ráda bych se Vám krátce představila.
Jmenuji se Pavla Masopustová, v oboru reklamy a marketingu jsem pracovala několik let a poté jsem na nějakou dobu vyměnila svůj profesní život
za život plný smíchu dětí – mám dvě
malé dcery a pečovala jsem o ně na
mateřské dovolené.
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Moc se na práci v Domově těším a doufám, že se s Vámi poznám také osobně,
a to například při některých akcích, které se připravují, nebo při společné práci
nad projekty, které se na rok 2019 chystají.
Přeji Vám krásné dny a jaro plné vůní
a sluníčka,
Pavla Masopustová

NAROZENINY KVĚTEN
1. 5.
1. 5.
3. 5.
4. 5.
4. 5.
7. 5.
10. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.

Hlavničková Květoslava
Matoušek Ladislav
Jakoubková Ludmila
Baňková Jiřina
Hájková Helena
Pokorná Miroslava
Zárubová Eva
Nyklová Jitka
Suchan Miloslav
Kavanová Dagmar
Cigánková Anna
Kubíková Jaromíra
Boučková Věra

15. 5.
16. 5.
17. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
22. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
31. 5.

Kosík Jan
Krsková Marie
Vobrová Jarmila
Klubrtová Emília
Kolářová Věra
Merhaut Milan
Štěňhová Marie
Wicková Dagmar
Kelnarová Věra
Modrochová Milena
Švestková Jana

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA V KVĚTNU SE BUDE KONAT
28. 5. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele
Švihel Zdeněk
Zemanová Věra
Wiederlechnerová Danuška
Jebavá Jaroslava
Svobodová Marie
Přibilová Jiřina
Neumannová Miloslava
Mašková Božena
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUALITY
Z DOMOVA
Co se u nás za poslední týdny událo?

LAVIČKY

FOTOGRAFIE

Umístili jsme do atria krásné nové lavičky a stolečky pro Vaše příjemnější trávení
společného času s rodinami venku. Vznikly
tak intimní zóny, kde si můžete nerušeně
popovídat se svými blízkými. Již brzy klidná zákoutí doplní rozkvetlé květiny a keříky, které jsme zasadili v celých prostorách
atria.

Líbila se Vám nějaká akce, které jste se zúčastnili? Rádi byste měli vzpomínku na ten
den? Fotografovali jste se v průběhu akce?
Pokud na všechny otázky odpovíte ano,
rádi Vám nabídneme možnost tisku barevné fotografie z akce dle Vašeho výběru.

ZTRÁTY VÝZDOBY
Bohužel nyní jedna nepříliš pozitivní aktualita, ale je nutné se pozastavit i nad tímto
nešvarem – poslední dobou se v přízemních společných prostorách ztrácejí věci –
výzdoba, velikonoční doplňky apod.
Prosíme, pomozte nám dávat na věci pozor
tak, aby je nikdo neodnášel nebo neničil.
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Za 3,–/ks je možné si fotografii vybrat a
nechat vytisknout. Pokud Vás nabídka zaujala, zajděte na oddělení ART za slečnou
Terezou Jechovou.

Z NAŠEHO DOMOVA

KULTURNÍ PROGRAM

květen

3. 5. 2019 / 10:00
divadelní sál S‘Est NOIR
vystoupení dětí ze ZŠ Educanet
12. 5. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
divadelní představení ke Dni matek
14. 5. 2019 / 15:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Křeslo pro hosta s T. Topferem
15. 5. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
taneční vystoupení souboru Meduňky
21. 5. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
křeslo pro hosta s V. Wágnerem
22. 5. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
hudební vystoupení K. Kekéšiho
28. 5. 2019 / 14:00
hala
oslava narozenin květnových oslavenců

PROGRAM V KAPLI
Bohoslužba (Římskokatolická církev)
každý čtvrtek v 9:30
Čtení z bible (Církev československá husitská)
každé druhé pondělí ve 14:00
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Pondělí nebo pátek, vždycky má někdo ...
Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. Správné odpovědi najdete
v kalendáři. Rébus pro Vás připravila naše logopedka Renata.
1.4.
Zahraju tě, fugo!
pilně cvičí …

11.4.
Tyhle šmouhy míza dělá,
šmudlá tričko …

21.4.
Padá na mě zase chandra,
věší hlavu …

2.4.
Hurvínek má Žeryka,
stejného chce …

12.4.
Tak. A máme v půli šlus;
přetrhnul film …

22.4.
Co to plácáš? Lev že nyje?!?
Říkala to …

3.4.
Hovořím jazykem picard,
vytahuje se …

13.4.
To byla teda faleš!
minul balon …

23.4.
V porodnici je roj těch,
kdo se jmenují …

4.4.
V disciplíně „plivaná“
zvítězila …

14.4.
Na mostě dal mi Fin cent,
chlubí se žebrák …

24.4.
Na střed terče míří
lukostřelec …

5.4.
15.4.
25.4.
Když změní „L“ na „R“ Miloslava, S příslibem celkové anestezie Ze sádla vyďobnul škvarek
tak je z ní obratem …
těší se na kyčel …
pověstný gurmán …
6.4.
Pro holubinku se sehnula
vášnivá houbařka …

16.4.
Končíme! Houká siréna,
vypíná stroje …

26.4.
Uděláme si foto,
řadí turisty …

7.4.
Vím, co je být seřván,
píše z vojny …

17.4.
Číslo pí spočítal Ludolf,
s příklady moří se …

27.4.
To je pořád samý „-slav“,
jaro slaví …

8.4.
Raději změňme téma,
odvrací hádku …

18.4.
I rostlinky malé ryje
kořenářka …

28.4.
Jaru fandí Jaroslav,
vlast velebí …

9.4.
Zvítězí nejspíš ten Rakušan,
tipuje výsledek pan …

19.4.
Už jsou tady hosti, slav,
nalévá mi …

29.4.
Pistoli značky flobert
našel ve sklepě …

10.4.
Dej to vyprat, šmarja,
plísní synka …

20.4.
Kde že je ta vaše parcela?
vyzvídá švagrová …

30.4.
Pádluj víc! Ty bláho, splav,
otáčí kánoj …
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Připomeňme si tajemství Velikonoc
Začíná tajemství
Velikonoc – KVĚTNOU NEDĚLÍ, kdy Bohoslužba je spojena s požehnáním ratolestí, případně průvodem, kdy se rovněž čtou pašije; Ježíš vstupuje do Jeruzaléma jako očekávaný
„Král“ – „Požehnaný“ = citace mesiánského žalmu
118 – provolání lidu Ježíše králem – na nebi i na zemi.
Toto začíná Popeleční středou, kdy se věřícím uděluje popelec – znamení kříže na této největší slavnosti
křesťanského života vede k rozjímání nad kajícností.
Říká se: prach jsi a v prach se obrátíš, že vše na
této zemi je pomíjivé a vzpomínky na poslední
večeři Páně, kdy byla ustanovena mše svatá. Příprava velikonoční nespočívá jen v odříkání, ale
hlavně v naší otevřenosti Boží lásce, neboť Syn Boží –
Ježíš – přinesl oběť na odpuštění hříchů celého lidstva.
I dnes přes mříže a dveře žalářů působí evangelium. Myšlenka na ty, kteří trpí pro hlásání Krista, neboť neohroženost a přímost při hlásání pravdy vzbuzuje i dnes nenávist.
Vzpomínka na utrpení a smrt Boží je velký Pátek. V pozdních večerních hodinách začínají obřady Velké noci,
která vrcholí po půlnoci. Na Boží hod oslava vzkříšení
Spasitele – Krista –, naše znovuzrození, a láska, která je
skutečnou milostí a příslibem nového života. Od této
chvíle sjednocení s jeho osudem, tedy i s naší nadějí na
vzkříšení. Jeho smrt posiluje naději, že na nás naplní sliby.
Prosíme tě, Bože – Otče –, dej, ať jeho vzkříšení upevní
naši víru, že i my dosáhneme věčného života. Spoléháme na to, že nás se sebou smířil svou krví, tedy křesťanstvím – Jan 12, 1-11 láska nehledí na peníze – opravdovost projevení citů lásky, ať je nám v církvi vzorem.

Za deset dnů po slavnosti nanebevstoupení Páně,
která vypráví o Ježíšově exodu, vyjití z lidského
světa k Otci, je seslání ducha svatého jako dovršení
Velikonoc. Jedno pojednání o této události pochází z Bible z Lukášova evangelia, druhé z knih skutků
apoštolů. Římskokatolická církev stále slaví Velikonoce, což je vítězství nad smrtí, Ježíšův nový a věčný
život, Ježíšovo oslavení jeho vstoupení do Otcova
božského života, a to vše díky síle Ducha svatého.
Úryvky z písma ukazují (Bible „Skutky, Židům, Lukáš, Římanům, Jan“), že Ježíšovo nanebevstoupení znamená jeho odloučení od učedníků, jeho
nepřítomnost na této zemi. Toto odloučení již
astrálního těla znamená počátek nové formy přítomnosti v komunitě věřících; ti kdo v něho věří
a žijí, nikdy nezůstanou osamoceni (Jan 14, 18).
Proto Ježíš při svém vstupu na nebesa žehná učedníkům. Požehnání uděluje a naplňuje, jak podáno
a přislíbeno v počátku Abrahamovi, a nyní ho Ježíš uděluje církvi, aby nesla jeho zvěsti až na konec
země (Skutky 1, 8). V tomto smyslu jsou požehnány všechny národy světa (Gn 12, 3, 18, 18, atd.).
Velká slavnost seslání Ducha svatého na apoštoly přislibuje plnost velikonoční události; vzkříšený Ježíš usedl v nebi po otcově pravici a má účast na boží vládě, naplňuje jeho
příslib seslání Ducha Svatého mezi lidi (Sk 3, 8, 11).
Boží syn Ježíš nebyl zlákán bohatstvím a marnivostí tohoto světa. Velikonočním oktávem, tedy
osm dní, které všechny přípomínaly den Kristova vítězství nad zlem a smrtí. Vzkříšením boží
dějiny nekončí. Události vzkříšením dostanou
novou dynamiku, jsme na úplném počátku nových dějin, které pokračují po staletí až k nám.

Eva Miňhová, DS Chodov
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HRA SE SLOVY
Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o jazyk český a literaturu, 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 literární 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.

Cestování

Zubačka

Jak je to cestování krásné,
až člověku srdce žasne

V Tatrách do kopce stoupá zubačka.
Slunce už pálí do kamene a skály.

ani v pozdním odpoledni se nebojím,
že slunce zhasne

Z okna vláčku kouká vnučka a její babička.
Těší se výhledy do krajiny, do dáli.

cestujeme rádi, já a moji kamarádi

Zvedl se vítr.
Být na lanovce, byla by to houpačka.

Česko je nádhernou krajinou,
žádnou vyschlou náhorní planinou
všude lesy hory rybníky
a nejen v pohádkách máme i vodníky
naše země má malebné vesničky
a u mnohých z nich stojí kapličky
a ta naše alej lipová
krásně voní,
nechť nám ji pán Bůh zachová.
(Hra se slovy 5. 4. 2019,
autoři: F.U., M.L.B., J.K., B.D., S.Š., H.H.)
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Dívka zalovila v batohu
a vytáhla koláč plný tvarohu.
A pevně po kolejích dál jela zubačka.
(Hra se slovy 5. 4. 2019,
autoři: F.U., M.L.B., J.K., B.D., S.Š., H.H.)

VAŠE PŘÍSPĚVKY

HRA SE SLOVY
Paklíč

Klika

Dědeček Otík jel na chatu
a zapomněl klíč.

Na břehu řeky Malše
seděl rybář pan Osika.

Vrátit se nemohl,
už seděl ve vlaku.

Klimbal nad pruty v ranní mlze,
znenadání mu však zabrala štika,
a tak se probral a radoval se tuze.

Ze vzteku rozbalil nádražní sendvič,
pak znovu hledal,
ale nenašel ho ani v ruksaku.
Na první pohled jakoby z chatek
všichni byli pryč.
Nasnadě je tedy dobrá rada
jedině v hospodě.
Doufal, že najde někoho,
kdo mu půjčí paklíč,
jenže chlapi seděli jen tak u piva
a byli v pohodě.
Hospodský zašel do kůlny
a dal mu rýč.
Otík si dal jedno pivo na stojáka.
Cestou k chatě ještě našel tyč,
ale koho nepotkal?
Vláďu zámečníka!

Jak vytáhnout rybu?
Na řadu přišla taktika.
Dole boj a na nebi vychází slunce.
Bylo to těžší než školní matika
a než chytit záludného sumce.
Po námaze mu zachutnal chléb
a paštika.
Ulehl do trávy
a spokojeně odpočíval.
Ve snu se objevila nádherná Korsika
a tak spal,
dokud mu opět vlasec nezabral.
(Hra se slovy 8. 2. 2019,
autoři: F.U., M.L.B., J.K., J.P., B.D.)

(Hra se slovy 8. 2. 2019,
autoři: F.U., M.L.B., J.K., J.P., B.D.)
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Cesta na Havajské
ostrovy v roce 1998

Cestování patří ke zpestřením života. Zároveň je zdrojem mnoha vzpomínek. O zajímavém putování po Havajských ostrovech vypráví obyvatelka domova. S milou paní
cestovatelkou si povídala a rozhovor upravila MgA. Hana Strejčková (úsek ART).
V roce 1998 jsem odjela do Spojených států amerických na návštěvu ke kamarádce,
která žila a pracovala v Kalifornii. V Americe
jsem pak dostala nápad podívat se ještě dál,
a to na Havaj. Šla jsem do cestovní kanceláře
a za sto dolarů si koupila týdenní zájezd.
Ve čtvrtek 29. října jsme vstávali před pátou
ranní. Na letiště nám trvala cesta hodinu. Kamarádka a její manžel byli tak hodní, že mne
odvezli. Všechno klapalo dle plánu. Ani přejezd přes Golden Gate Bridge jsme nemuseli platit, protože nás bylo v autě více osob.
(Poznámka: Visutý most u Sanfranciského
zálivu spojuje průliv Golden Gate v Kalifornii.) Od pěti do osmi ráno se nemuselo ve
třech a více lidech platit mýtné. Odpoledne
zase býval na silnici jeden pruh vyhrazen pro
auta, v nichž jeli dva a více lidí.
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„Honolulu – kopce,
moře a palmy“
Na letišti jsme byli včas. Obvyklá procedura, tašku si beru do letadla. Sedím u okénka,
piju džus, jsem nad mraky. V letadle se pronajímají přípojky ke sluchátkům za 3 dolary.
Ale zato jsem dostala zdarma makadamové
oříšky, havajskou specialitu. Dostali jsme
i snídani. Posunujeme si čas zpátky a přistáváme na ostrově Oahu v Honolulu. V letištní
hale to intenzivně voní a hraje hudba – kytary. Kolem jsou kopce, moře, palmy. Lidem,
kteří tu vystoupili, dávají kypré Havajanky,
oblečené do květovaných šatů s kanýry, na
krk věnce. Já také dostávám věnec na krk.
Krásný fialový.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Cestovní kancelář nám zajistila rozvoz do
hotelů. Měla jsem ubytování v 6. patře s výhledem na moře v hezkém věžáku s bazénem. Hotel Ambassador však neměl jídelnu. Ale jinak byl výborně umístěný. Na pláž
to bylo nedaleko, stačilo projít přes park,
a obchody byly také blízko.
První cesta vedla na pláž. Byl to jako sen.
V palmách vlaje vítr, zpívají ptáci, trávník
jako hedvábí, pevné pěšiny, plno tropické vegetace. Písek na pláži jako krupička, moře nádherné, hraje všemi barvami
od zelené přes modrou, šedou, do černé
a má bílé vlny. Nedočkavě lezu do vody.
Poněkud jsem se spletla. Písek nepokračuje, v hloubce po kolena už je drsné korálové dno s trávou, tak plavu, ale pro změnu
jsem narazila na útes a odírám si kolena.
Měla jsem se podívat a vlézt do vody tam,
kde jsou lidi. Pak jsem se usušila na trávě
a šla jsem po pláži na průzkum směrem
k hotelům.
V pátek 30. října jsem vyrazila do Pearl Harboru na memoriál lodi Arizona, potopené
7. 12. 1942. Prohlídka byla velmi organizovaná. Napřed jsem obdržela číslo skupiny,
se kterou jsem zhlédla film. Pak jsme se nalodili a odpluli na památník v zálivu, který
je postavený na potopené lodi. Lidí tam
byla spousta.
Film byl velice sugestivní. Na památník pak
přepraví v jedné várce 150 lidí. Všímám si
nápisu „Mluvte prosím potichu“. Není třeba
to připomínat, nejsem jediná, komu tady
tečou slzy. Na téhle lodi tragicky zahynulo
1100 lidí.

Na druhý den v neděli jsem zavítala do národního parku Waimea. Nádherná příroda,
vodopád, jako by to byla obrovská botanická zahrada. Rostou tam banánovníky,
fíky, kávovníky, baobab, chlebovníky, je tam
i skanzen původní vesnice. Všude vedou
upravované stezky. Cestou jsme míjeli plantáže ananasu. Na Havaji bylo snadné dopravit se na zajímavá místa, všude jezdily klimatizované autobusy. Dokonce byly vybaveny
prostorem pro odložení kol a nástupní plošinou pro osoby na vozíčky. Řidiči byli vstřícní a ochotní. V pondělí jsem také vyrazila na
výlet. Z autobusu jsem vystoupila u cedule
State Monument a vydala se na Dimantovou
hlavu – Diamond Head. Je to vyhaslá sopka
(vyhasla před 150 000 lety). Nejvyšší vrcholek dosahuje 232 metrů nad mořem a průměr kráteru je 1,2 km.
Lezu, lezu, napřed pohodlně, pak ostřeji, pak
schody jak do nebe, tunel ve skále a nakonec komín s točitými schody – potmě, ale se
zábradlím. Dokázala jsem to!
Na Havaji byly nezapomenutelné všechny
chvilky. V podvečer okolo 18. hodiny jsem
denně obdivovala západ slunce, koupání
v moři bylo příjemné. Pak z balkónu jsem
pozorovala úplněk nad Waikiki Beach. A pak
se čas naplnil. Jedna pohádka končí, druhá
začne. Z letadla jsem ještě zahlédla nádherné pobřeží a stín našeho letadla, odrážející
se na tyrkysové hladině. V Americe mne pak
po přistání opět přivítali přátelé.

V sobotu 31. 10. se všude slavil svátek
Halloween. Když jsem snídala v cukrárně
na Kūhiō Ave, zahlédla jsem první lidi ve
strašidelných maskách. Jedna čarodějnice
čekala na autobus. Když jsem vyjela vyhlídkovým autobusem na okružní jízdu, objevily se masky další, svátek strašidel byl všude.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

ZAJÍMAVOSTI O HAVAJI
•

Havajské ostrovy obydleli někdy v prvním tisíciletí našeho letopočtu Polynésané, pro Evropany objevil souostroví v roce 1778 James Cook. S evropskou pomocí následně všechny ostrovy král Kamehameha I. sjednotil do království, které převzalo havajský název největšího ostrova. Během mocenských
bojů o uvolněné místo byl James Cook zabit. Roku 1893 byl za účasti amerických sil proveden převrat
a vznikla Havajská republika, jejíž území o pět let později Spojené státy anektovaly. Ty zde zřídily havajské teritorium, které existovalo více jak 60 let. Havaj se 21. srpna 1959 stala posledním, 50. státem USA.

•

Platí se zde americkým dolarem.

•

Na vlajce Havaje, jako jediného státu USA, se nachází i vlajka Spojeného království.

•

Hlavní a největší město Havajských ostrovů je Honolulu.

•

Hlavní ostrov Havaj je jediný stát USA, který stále roste (díky sopečné aktivitě) a současně se jedná o nejrychleji se zvětšující ostrov na světě.

•

Havajské ostrovy mají svůj vlastní čas (HST – Hawaiian Standard Time). HST je 3 hodiny za časem západního pobřeží (-10 hod GMT).

•

Havajské ostrovy jsou jediným státem USA, který pěstuje kávové boby.

•

Palác Iolani je jediný královský palác ve Spojených státech.

•

Patronem Havaje je svatý Jozef de Veuster, známý jako otec Damien nebo Otec malomocných, belgický
katolický misionář, který zde v letech 1864–1889 působil a postupně se soustředil na práci mezi nakaženými malomocenstvím. Sám se posléze touto nemocí nakazil a zemřel. Je jednou z nejváženějších osobností historie Havaje a jeho sochy v nadživotní velikosti stojí před sídlem vlády Havaje a před Kapitolem
ve Washingtonu.

•

Stát Havaj má čtyři okresy: Honolulu, Kauai, Maui a Havaj.

•

Havajský ostrov Niihau je nejmenší (180 km²) obydlený ostrov vlastněný rodinou Robinsonových. Žije
zde cca 200 původních obyvatel a majitelé ostrova.

ALOHA!
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FOTOGALERIE

SETKÁNÍ S VEDENÍM DOMOVA
Dne 2. 4. se v odpoledních hodinách klienti Domova sešli v divadelním sále s vedením –
s paní ředitelkou Ilonou Veselou, s paní Foučkovou (manažerka kvality péče) a paní Jaroševskou (metodička sociální práce). Paní ředitelka informovala klienty o rozborech hospodaření za uplynulý rok 2018 a o plánech na rok 2019. Dále zodpovídala otázky přítomných
klientů. Pro neslyšící klienty bylo setkání tlumočeno do znakové řeči.

VELIKONOČNÍ PEČENÍ
V rámci aktivity „tvořivé odpoledne s Terezou“ jsme pekli Velikonoční dobroty – mazance, beránky, zajíčky. Domov tak provoněly dobroty, které jsme pak samozřejmě společně také dozdobili. Také jsme si vyzdobili několik krásných velikonočních vajíček. Strávili
jsme tak příjemné odpoledne, zakončené malou hostinou.
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FOTOGALERIE

TRAVESTI SHOW
Dne 3. 4. v odpoledních hodinách v prostorách našeho divadelního sálu opět zazněly známé české a zahraničí melodie písní, doplněné o skvělé vystoupení Travesti show. Úžasná
slečna Miluška a slečna Nancy vystoupily k radosti všech přítomných.
Na podiu tak zatančily věrné kopie zpěvaček, jako jsou Lucka Bílá, Lucka Vondráčková,
Helena Vondráčková, Tina Turner, Jessie J nebo Hanka Zagorová. Zaznělo bezpočet známých hitů, některé jsme si i společně zanotovali.
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FOTOGALERIE

NÁVŠTĚVA HUSKY
Dne 4. 4. odpoledne již podruhé náš Domov navštívili pejskové.
Strávili na každém domově cca hodinu. Na pokojích i v hale nás rozveselili thajští špicové,
maminka Kirschis se synem Toníkem, a husky Barnabáš a Bellinka. Na tváři nejen obyvatelů
Domova vykouzlili úsměvy, klidně a rozvážně přilehli i k některým přímo na lůžko.

HOUSLOVÝ KONCERT
Dne 10. 4. v divadelním sále vystoupil pan Alexander Shonert – houslista a pedagog.
V našem Domově vystupoval již potřetí a jeho vystoupení mělo opět velký úspěch.
Houslista a pedagog Alexander Shonert se narodil na Sibiři. Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. Jako uznání za přínos české kultuře mu bylo v roce 2010 uděleno české
občanství. Alexander Shonert vystupuje jako houslový sólista po celé Evropě i ve Spojených státech. V roce 2014 A. Shonert vystoupil s dvouhodinovým recitálem před naplněným stojícím sálem v jedné z nejprestižnějších koncertních síní v USA – v National
Gallery of Art ve Washingtonu DC.
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S KLIENTY
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S KLIENTY DS CHODOV – 2. 4. 2019
Setkání s klienty moderovala Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, která po zahájení a přivítání se s klienty předala slovo
paní ředitelce Mgr. Bc. Iloně Veselé. Paní ředitelka poděkoval všem, že přišli na setkání.
Paní ředitelka na úvod poznamenala, že vnímá, že klienty zajímají témata pracovníci a opravy. Tomu se bude
dnes věnovat. Začala u rozboru hospodaření. Hospodaření Domova bylo dobře hodnoceno; část prostředku
z roku 2018 nebyla vyčerpána a byla tak vrácena zřizovateli.
K tématu o pracovnicích. Tým ještě stále není úplně stabilní, ale každý rok je to lepší a lepší. Je řada spolehlivých a stabilních zaměstnanců, kteří zde odvádějí dobrou práci. Takovým zaměstnancům poskytujeme kvalitní
a drahá školení, aby se mohli lépe a kvalitněji starat o Vás, naše klienty. Nemůžeme se ubránit fluktuaci personálu, ale snažíme se již během výběrových řízení zjišťovat co nejvíce informací o zájemcích. Někdy se ovšem lidé
dokáží přetvařovat, proto nelze hned odhadnout, jaký je to pracovník a člověk, jak se bude v práci chovat k Vám,
klientům, i ke svým kolegům. Počet pracovníků na rok 2019 se nepodařilo navýšit. Budeme se snažit vyjednávat
na další rok, začínáme v červnu.
Pí Selnekovičová se zeptala, proč odešel pečovatel Ondra (následně upřesněno, že jde o pečovatele Jakuba
Ondráčka). Slyšela, že byl pochválen, choval se ke klientům slušně… Co se vlastně stalo?
Paní ředitelka odpověděla, že ano, pan Ondráček se ke klientům choval slušně, slyšel slova pochvaly, ale ukázalo
se, že se prezentoval neetickým způsobem, nemorálně, neslučitelně s pozicí, kterou zde zastával.
Paní Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová doplnila, že ze zdravotních důvodů ukončil práci v Domově kolega z ARTu, pan
Ondřej Vachtl.
Pan Jeřábek se zeptal, jak je to s RHB péčí v Domově? Zdá se mu, že jako by to byla opomíjená činnost.
Paní ředitelka objasnila, že domov pro seniory nemá povinnost mít RHB péči. Je to bonus pro obyvatele. Domov
jako organizace musí najít jiné zdroje financování, aby mohl zaplatit péči fyzioterapeutek, protože zdravotní
pojišťovny ji nehradí. Z tohoto důvodu nemohou poskytovat fyzioterapii všem a stále. Dochází pouze za těmi,
kdo v tu dobu potřebují fyzioterapii (odbornou RHB) nejvíce. Poté, co se akutní problém vyřeší (posune, vylepší), převezmou udržovací péči pečovatelky a zdravotní sestry. Například fyzioterapeutka začíná procházky
s klientem, a když je chůze trochu zvládnutá, tak poté doprovází klienta pečovatelka. Pečovatelka a zdravotní
sestra dohlíží, aby byl postup, nastavený fyzioterapeutkou, dodržen. Fyzioterapeutka dochází za klientem jen
několikrát, nastaví proces, a poté jde za dalším klientem, a zdravotní sestry a pečovatelky udržují to, co bylo
nastaveno.
Pí Ullrichová pochválila fyzioterapeutku Kristinku, která s ní pilně cvičila a ruka se jí zlepšila. Další klienti souhlasili. Dále se ptala na klienta pana Vlasáka v souvislosti s krádežemi. Paní ředitelka konstatovala, že na tuto otázku
není lehké odpovědět. Někdy je zdravotní problém, postižení, vidět, ale někdy není vidět. Když třeba člověk
má demenci, tak si to neuvědomuje. Ztratí se mu některé zábrany, ale zůstanou zvyky. Pan Vlasák pracoval celý
život v pohostinství, byl zvyklý mít u sebe „kasírtašku“, a proto i teď ji potřebuje mít stále u sebe.
Paní Vacíková má nápad, že by se panu Vlasákovi pořídila „kasírtaška“ a vložily by se tam drobné. Přítomní ocenili tento nápad.
Další dotaz od pana Melichara: jak je to s přeladěním TV na lepší a kvalitnější přenos? Vyprávěl o své zkušenosti
s „anténáři“, kteří mu nedokázali naladit program Kinosvět v HD kvalitě a spěchali domů. Je spolupráce s firmou
z Děčína výhodná? Zdali se vrátí pracovníci dokončit svou práci?
Paní ředitelka odpověděla, že Domov má s touto firmou smlouvu, která je v pořádku, jinak bychom s touto
firmou nespolupracovali. V Domově není zaměstnán žádný odborník na problematiku přenosu TV signálu
a antény, proto je třeba využívat služeb externích odborníků. Tito byli v Domově třikrát.
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Poprvé aby rozšířili kapacitu kabelů přenášejících signál, protože staré již svou kapacitou nestačily. Počet TV na
pokojích se zvýšil za poslední roky, každý klient má svou TV na pokoji, i na některých dvoulůžkových pokojích
má každý klient svou TV. Když zde byli pánové podruhé, tak přelaďovali kanály. Pokud bude potřeba, přijedou
znovu, aby se o tyto věci postarali. Musíme jim důvěřovat, že svou práci dělají dobře, protože jsou to odbornici.
Následovala diskuze o programech v HD kvalitě a kanálu Kinosvět. Po skončení setkání jsme si ověřili, že kanál
Kinosvět zatím v HD kvalitě nevysílá.
Paní Selnekovičová se zeptala, kdo rozhodnul o dlažbě v atriu, že to jsou kostičky. Klientům se špatně chodí
s kompenzačními pomůckami, a jak se to bude udržovat? Paní ředitelka vysvětlila, že u plánování oprav byl i
původní pan architekt, který má autorská práva na dílo. Bylo třeba koncept zachovat. Časem se kostičky obrousí. Udržovat je budou pracovníci úklidu a musí na to použít „rýžák“. Přítomní se s lehkou nadsázkou shodli,
že je to investice pro budoucí generaci seniorů…
Paní Vacíková upozornila, že přestože v papírech je napsáno, že ranní hygiena začíná od šesti, doopravdy
s úkony hygieny začínají někteří pracovníci přímé péče již ve čtyři hodiny ráno. Sama byla svědkem, ptala se
personálu, jestli nezačínají příliš brzo. Odpověděli, že toho mají moc. Paní ředitelka odpověděla, že pečovatelky nemají právo nikoho budit v tuto dobu, pouze pokud si klient sám vyžádá hygienu. Vedoucí pracovníci se
budou tomuto podnětu věnovat a sjednají okamžitou nápravu.
Některé klientky se vyjádřily k tomu, že se jím nelíbí, jak dnes vypadá vstup do Domova, že to není dostatečně
reprezentativní. Na to je paní ředitelka ujistila, že vše je na začátku, že postupně přibude nábytku na posezení
v areálu a bude se pracovat na zútulnění prostoru. Zůstalo se v rámci rekonstrukce u původního záměru, že to
má být zastřešený venkovní prostor. Z tohoto důvodu je recepce stavebně oddělená a není otevřená do prostoru vestibulu. Je to taková „veranda“. Více reprezentativní prostor by vyžádal více peněz.
Zazněl dotaz na úpravy zahrady. Paní ředitelka vysvětlila, že probíhá zpracování studie a že je třeba pak získat
peníze na provedení změny. Je to dlouhodobá záležitost. Nemá smysl teď dělat dílčí úpravy, protože by následně bylo třeba zase něco rušit a dělat nanovo. Budou se postupně sázet popínavé keře, nové stromy. Efekt se
projeví několik let poté. Paní Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová doplnila, že bude třeba vyřešit, jak bude vedena voda
a jak se zahrada bude udržovat. Je náročné udělat studii dobré zahrady. Paní ředitelka dodala, že bude třeba
také počítat s údržbou zahrady a cenou práce za údržbu.
Zazněla připomínka, že je málo laviček. Paní ředitelka odpověděla, že budou dva druhy laviček. První budou
instalovány v polovině dubna. Jsou to lehčí typy. Další lavičky dodáme do konce roku.
Paní Jirušová se zeptala na to, proč není pověšena schránka na dopisy. Paní ředitelka odpověděla, že stále se
hledá místo, které by bylo vhodné. Byl navrhnut roh naproti recepci.
Paní ředitelka se vyjádřila k rekonstrukcím. Všimla si, že je její jméno často spojeno s rekonstrukcemi. Není to
o tom, že by našla zálibu v opravách, ale protože stáří většiny budov je 30 let a je třeba je opravovat a udržovat,
aby dobře sloužily svým obyvatelům. V letošním roce nás čekají tří velké akce. Hlavní je výměna stoupaček na
domově B. Když se měnilo potrubí, neudělali odpady. Ty jsou ve špatném stavu, zvláště v suterénu. Tedy je třeba kompletně vyměnit na budově B stoupačky, odpady a ležaté kanalizace v suterénu. Původně chtěla, aby se
to vše udělalo kompletně spolu s celkovou rekonstrukcí pokojů, ale to by bylo velmi finančně nákladné. Bude
se opět bourat, i na záchodech. Celá rekonstrukce bude trvat cca půl roku, do Vánoc. Nebude to příjemné pro
obyvatele, zvláště z budovy B. Určitý počet dní nebudete moci být na pokoji, nepoteče voda, nebude fungovat
WC. Nelze to dělat po patrech, ale po stoupačkách. Proto vždy bude opravován jeden blok ze tří. V pravý čas se
budeme s jednotlivými klienty domlouvat pokoj po pokoji. Opravy budou trvat zhruba 14 dní pro jednotlivý
pokoj. Kde a jak budou klienti na tu dobu ubytovaní, se s Vámi bude řešit konkrétně a jednotlivě.
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Dále bude probíhat sanace šaten pro zaměstnance. Je to ta druhá akce, která se klientů nedotkne.
Třetí akce je opláštění kotelny, to je ta skleněná část do ulice Donovalská. Dále budou probíhat drobné opravy, např. částečná výměna zábradlí na balkonech budovy B, na budově A budou vyměněna
madla, na budově D bude opravena signalizace.
Na podnět klientky paní Stoškové se přešlo na jiné téma: stravování. Začala pochvalou stravování.
Hodně lidí si to pochvaluje. Není to jednoduché, uspokojit každého: sto lidí, sto chutí. Dříve byla větší rozmanitost sladkého pečiva. Chtělo by to změnu ve sladkém pečivu. Pan Jeřábek měl připomínku
k čaji, že je pokaždé jinak silný a jinak chutná. Vznikla diskuze. Závěrem: sjednotit postup vaření čaje
na jednotlivých patrech. Další připomínka se týkala toho, že maso je tvrdé, nelze ukousnout. Opět
se rozvinula diskuze, všichni potvrdili, že maso je tvrdé, což je škoda. Takové maso pak nechávají na
talíři. Paní Ungrová požádala, aby dostávala místo dia ovocných sladkých jogurtů obyčejné neochucené, bílé.
Další otázka přišla od paní Vítové - dia saláty? Jsou všechny saláty dia? Personál neumí vždy odpovědět, který salát je dia a který není. Přítomní se usnesli, že chtějí, aby to bylo uvedeno v jídelníčku.
Pan Jeřábek se ptal, jak vydatná by měla byt druhá večeře. Podle názoru paní Vacíkové druhá večeře
by měla mít trochu jídla, nikoli jablko nebo rajské jablíčko. Pan Jeřábek měl připomínku, že místní
pomazánky mají málo cibule. Paní Stošková se vyjádřila, že by místní pomazánky vůbec neměly být
v jídelníčku, protože nejsou tak dobré jako kupované. Rozvinula se diskuze, kdy se ukázalo, že někomu místní pomazánky chutnají, někomu nechutnají. Řešením by mohlo být střídání pomazánek,
což se děje i teď. Další diskuze se rozvinula kolem rýže: jak měkká by měla byt správně uvařená rýže?
Aby nebyla rozvařená, ale ani tvrdá… Pan Jeřábek měl připomínku, že ačkoli má rád bramborovou
kaši, je jí už moc. Klienti se shodli, že jsou výborné luštěniny a polévky.
Paní Kolářová požádala, aby se ke snídani dávaly dvě máslíčka, nikoli jedno. Další diskuze se rozvinula kolem výborných koláčů a buchet, jenže bohužel pro diabetiky jsou vždy pouze s tvarohem, nikdy
s marmeládou. Klientce paní Mikulášové se zastesklo po bábovce. Bábovku tedy upečou v rámci
aktivizace, protože nelze upéct v kuchyni. Výborné jsou i lívance. Pouze pečivo z Hořic není dobré.
Následně se všichni shodli, že stravování je v Domově dobré, jsou dvě jídla na výběr, všem to chutná.
Paní Zubačová podotkla, že je zde 14 let, a stále jí to chutná.
Paní ředitelka uzavřela, že má zapsané všechny připomínky ke stravování, které budou prodiskutovány během stravovací komise. Po skončení setkání byly připomínky ke stravování předány nutriční
terapeutce paní Lence Fenclové, jejíž odpovědi po diskuzi během stravovací komise zde uvádíme:
Pro paní Mikulášovou a další milovníky sladkého pečiva: na sladké snídaně bude doplněna pro klienty bábovka, na sladké večeře se zde začne péct mramorová buchta. Pro pana Jeřábka a všechny,
kdo pijí čaj na patrech: černý čaj je vhodnější než ovocný, protože ovocný čaj obsahuje moc kyselin
a způsobuje překyselení žaludku, a navíc ovocný čaj je neporovnatelně dražší než černý. Proto bude
i nadále nabízen černý čaj, týmy na patrech se domluví, jak dlouho ho budou louhovat. Pro paní
Ungrovou, paní Vítovou a další klienty odebírající diabetickou stravu: diabetické jogurty se budou
střídat s bílými jogurty. Vždy je možné si dokoupit diabetickou marmeládu a dochutit si bílý jogurt
podle vlastní chutě. Kompoty se podávají v light verzi, takže jsou vhodné jak pro diabetiky, tak pro
stravování bez dietních omezení.
Zeleninové saláty zde připravujeme ve verzi sladké a diabetické, u salátu je vždy cedulka, který
z nich je diabetický. Personál by to měl vědět a umět odpovědět na otázku klientů. U diabetického
sladkého pečiva bude prověřeno, jaké další náplně mají v nabídce.
Odpověď pro pana Jeřábka ke druhé večeři pro diabetiky: diabetikům, kteří mají předepsaný inzulín,
se na vyžádání bude podávat sacharidová II. večeře (1/2 krajíce chleba, plátek sýra).
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Vyjádření k diskuzi o rýži: rýži se zde vždy snažíme upravit jako více měkkou, jelikož jsou stížnosti na
tvrdou, pokud by byla rýže sypká, bude připravená správně, ale bude tvrdá.
Poslední otázka setkání se týkala narovnání doplatku za ubytování. Paní ředitelka vysvětlila, že
u klientů, kterých se to týkalo, již proběhly podpisy dodatků ke smlouvám a již se platí podle nových
dodatků.
Paní Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová ohodnotila průběh jednání jako velmi interaktivní. Paní ředitelka
všem poděkovala za podněty a diskuzi. Závěrem bylo domluveno, že další setkání proběhne před
Vánoci, po rekonstrukcích koupelen.
Zapsala: Mgr. Elena Jaroševská, CSc.
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá

Rozloučili jsme se
Smetanová Eva
PHDr. Plesnivá Eva
Růžičková Jarmila
Filip Přemysl
Mašková Božena
Maláková Marie
Růžičková Blažena
Bartošová Ludmila
Těšitelová Marie
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