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Milí obyvatelé našeho krásného Do-
mova,

před několika dny jsem připravova-
la oznámení o oslavencích našeho 
Domova a uvědomila jsem si, že to 
připravuji už pro „říjnové děti“. V tom 
oznámení se   snažím o přiblížení da-
ného měsíce snímkem květiny, která 
je typická pro dané období. Věřte mi, 
že ten výběr už není velký. Pár dozní-
vajících trvalek, okrasné trávy apod., 
ale pomohly mi krásně kvetoucí chry-
zantémy. Moc mě to potěšilo a hned 
v duchu jsem chválila „matičku příro-
du“, že umí každý měsíc vyšperkovat 
a dát mu jedinečné kouzlo.

Je pravda, že jsme náhle z pohodl-
ných triček a lehkých svetříků vklouz-
li do kabátu a někteří rovnou do zim-
ních bund. To mne právě na podzimu 
uchvacuje, jeho nevyzpytatelnost, 
proměnlivost a krása barev přírody, 
měnící se před očima doslova každý 
den. 

Když se setkávám s některými z Vás, 
kdo se vracíte z procházky z našeho 
atria nebo nádherné velké zahrady, 
tak se také rozplýváte nad nádherou 
přírody, nad její mocí, která Vás nabíjí 
a dodává sílu v každém ročním obdo-
bí.

Nedá mi, abych se s Vámi nepodělila 
o příhodu, která se mi zde v Domově 
stala nedávno. Při setkání s úžasným 
obyvatelem našeho Domova jsem 
mu nabídla kousek chilli čokolády, 
kterou mám ráda a právě jsem ji jed-
la. 

Když ji ochutnal, tak mi řekl: „Ještě ni-
kdy jsem něco takového nezkusil, je 
moc zajímavá a chutná skvěle.“ 

Vzhledem k jeho krásnému věku, 
něco málo přes 90 let, jsem to ne-
čekala a hlavou mi proběhlo jediné. 
Automaticky jsem to vyslovila taky 
nahlas: „To proto, že jste ještě moc 
mladý.“ 

Klient se na mě podíval a řekl: „Teď 
jste, Aničko, vyslovila něco, co je sou-
částí mé filosofie o stáří“. 

Autor úvahy o lidském věku, filosof 
Konrad Paul Liessmann, totiž napsal: 
„Budoucnost bude mít stáří jen teh-
dy, bude-li samo sebe pojímat nikoli 
jako stáří, ale jako pozdější variantu 
mládí. A přesně to je ten požadavek, 
který moderní společnost klade svým 
‚starým‘ – aby zůstali mladí. A s tím se 
já plně ztotožňuji. Člověk se celý svůj 
život učí, je školákem, dítětem…“

Milí moji spolužijící obyvatelé Domo-
va, využijte tento nádherný podzim-
ní čas, umocněný přírodní krásou, 
barevnou, podmanivou a nesmírně 
potřebnou, k životu pro sebe. Přeji 
Vám všem, abyste si našli v současné 
době co nejvíce pozitivních podnětů, 
které Vás zaujmou, máte je rádi, činí 
Vás šťastnými, ve svůj prospěch tak, 
aby Vám ve Vašem POZDĚJŠÍM MLÁ-
DÍ dodaly zdraví, sílu a víru.

Vaše Anička Tomčáková
sociální pracovnice
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY ŘÍJEN

17. 10.  Nataša Havlíčková
17. 10.  Hedvika Mikulášová 
19. 10.  Ing. Blanka Štyrsová 
24. 10. Jitka Brabcová 
24. 10. PhDr. Eva Majorová 
25. 10. Dagmar Jirásková  
25. 10. Josefa Sanglová 
27. 10. Karin Karausová 
27. 10. Růžena Ponomarevová 
29. 10. Stanislava Jirušová 

1. 10.   Ing. Zdeněk Wagenknecht 
3. 10.   Vladimír Werner 
4. 10.   Vlasta Repetná 
5. 10.   Marie Neslerová 
6. 10.   Ing. Miloslav Knietel 
6. 10.   Zdenka Vondráčková 
10. 10.  Jitka Vytásková 
11. 10.  MUDr. Miroslav Mrzena 
11. 10.  Danuška Wiederlechnerová 
13. 10.  Ing. Jiří Beneš 

Ing. Miroslav Šubrt 
Jarmila Šubrtová
René Svobodová
Alena Krutská

PhMr. Zora Nebeská
Jiřina Valentová 

Anna Jíchová
Zdeňka Koubková 

Alžběta Konrádová 
Libuše Fleissigová
Marie Neslerová 

Rozloučili jsme se

Věra Kelnarová
Anežka Malíková

Eva Miňhová
Věra Malá

Annemarie Moravcová
Ludmila Knedlíková

Josef Pangrác
Alena Jonášová

Zdeňka Šustrová
Marie Juklová

Jaroslava Plzáková
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AKTUALITY Z DOMOVA 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 
A SENÁTU ČR

I. kolo: 2.–3. 10. 2020 
II. kolo: 9.–10. 10. 2020

Volby v Domově v našem volebním okrsku 
se konat nebudou, nejsme senátní volební 
obvod pro tento rok. Volební obvody pro rok 
2020 jsou:  Praha 1, Praha 5 a Praha 9.

Pokud máte trvalý pobyt v těchto vo-
lebních obvodech a chcete se voleb zú-
častnit, můžete tak učinit sami nebo                                                                  
s pomocí Vašich rodinných příslušníků,  
kteří Vám s dopravou do volebních místnos-
tí pomohou. Příslušnou adresu volební míst-
nosti najdete na obálce, která by Vám měla 
být doručena spolu s volebními lístky na ad-
resu Vašeho trvalého bydliště. 

V případě dotazů ohledně voleb kon-
taktujte prosím Mgr. Annu Tomčákovou, 
která Vám ochotně poradí. Její kan-
celář naleznete v přízemí domova B 
anebo ji kontaktujte telefonicky na  
čísle 267 907 445 nebo 773 808 827. 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě nařízení Hygienické stanice hl. 
města Prahy se s účinností od 18. 9. 2020 od 
18:00 hodin zakazují návštěvy v Domově.

Dopisy, vzkazy, balíčky a zásilky, které Vaši 
blízcí chtějí pro Vás připravit, mohou při-
nést na recepci Domova. Vše prosíme zaba-
lené tak, aby šlo ošetřit dezinfekcí, tj. v kra-
bici, případně igelitovém balíčku. Prosíme                       
o označení Vaším jménem a názvem domo-
va A, B nebo D podle toho, kde bydlíte. 

Od pondělí 21. 9. 2020 bude před Domov 
umístěna také bezkontaktní krabice, kde zá-
silky mohou zanechat tak, aby nedošlo ke 
kontaktu s pracovníkem recepce.

Děkujeme za respektování platných nařízení 
a za ohleduplnost.
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ZÁŽITEK VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ ANEB CESTOVÁNÍ TROCHU JINAK... 

VIRTUÁLNÍ REALITA

V průběhu roku jsme začali na individuálních aktivitách využívat brýle, které zprostředkovávají 
virtuální realitu. Pomocí virtuální reality se uživatel může přenést na různá místa, navštívit ne-
jen zahraniční části světa, ale také krásy České republiky.  Na této novince v aktivizaci seniorů 
spolupracujeme se společností Kaleido.  Tato firma nám brýle zapůjčila a my s nimi konzultuje-
me Vaše pocity z cestování, Vaše připomínky, ale hlavně radosti z virtuálních výletů, při kterých 
často ani nemusíte vstát z postele. 

Na výletě nejen sledujete okolí, ale také slyšíte vypravěčův komentář. Ten Vám dává informace 
o dané oblasti a nenásilnou formou Vás vybízí k jednoduchým pohybům, díky kterým nevidíte 
jen co je před Vámi, ale také co máte okolo sebe. 

A jak to celé funguje? 
Nejprve aktivizační pracovnice společně s Vámi vyberou, na jaký výlet se chcete vydat. V sou-
časné době je na výběr ze čtyř programů. Můžete si vybrat belgické město Antverpy, Haarlem 
v Nizozemsku, řecký ostrov Kyklady nebo odpočinek na pláži. Aktivizační pracovnice vše na-
staví a Vám nasadí na hlavu brýle s již spuštěným výletem. Celý program trvá 10 minut. 

Firma Kaleido postupem času vytváří další a další výlety pro Vás a těšit se můžete například na 
koncerty, procházky nejen městy, ale i v přírodě a také na výlety do exotických zemí.  „Všechny 
výlety a zážitky tvoříme s láskou od píky sami tak, aby byly po všech stránkách vhodné i pro 
seniory, kteří se s novými technologiemi nesetkali,“ říkají tvůrci virtuální reality. Od spousty        
z Vás, kteří jste již cestovat pomocí virtuální reality vyzkoušeli, jsme dostali pozitivní zpětnou 
vazbu a spousta z Vás by si cestování znovu vyzkoušela. 

Virtuální realita je dobrá pro aktivaci vzpomínek, rozpohybování. Může sloužit jako podnět 
pro další rozhovory o cestování a o Vašem životě. Po virtuálním výletu klienti najednou začnou 
vzpomínat a vyprávět, dodá jim novou chuť do života. Je to velmi motivační, zvlášť pro lidi           
s fyzickým handicapem, které Kaleido často rozpohybuje.

Popis netradičních zážitků s novou technologií Vám přináší Tereza Jechová.

Pokud by někdo z Vás měl 
o cestování pomocí virtuál-
ní reality zájem, neváhejte 
kontaktovat aktivizační pra-
covnice Domova. 
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Chtěla bych poděkovat zaměstnancům z B2, je to pro nás pro všechny těžké,               
a obzvlášť pro lidi, kteří musí pracovat, koronavir je zákeřný. 

PODĚKOVÁNÍ

Květoslava Ullrichová, klientka

Příběh v každém z nás

Ruce jsou jako dva nerozluční přátelé,
co do života se pouští nesměle.

Někdy jedna druhou zastoupí,
v jiných chvílích jsou spolu,
při obejmutí se obě musí vzdát
společných chvílí vzdoru.

Jedna noha druhou míjí, 
v mládí jsou kroky jisté,
a proto jsme se ocitli 
na tom správném místě.

Ústa i přesto, že jsou malá,
nám dají velká pohlazení,
vždyť v danou chvíli 
lepší odměny není.

Oči jsou jako z fotoaparátu čočky, 
co všimnou si každé chvíle,
tak jako očka kočky,
když hledá, co je jí milé.

Srdce nám bije pomalu i divoce,
ve chvílích klidu či když láska sklízí ovoce.

Hlava je jako krb, co má plamínek,
je to úložiště všech našich vzpomínek.

Autor: Edita Svobodová, 
rehabilitační pracovnice
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KŘESADLO 2019
Dobrovolníka Filipa Nováka na půdě Domova potkáváte již dlouho. Vzhledem k jeho nasazení 
a tomu, že se zde věnuje různým činnostem a všem s nadšením, nominovali jsme jej na cenu 
Křesadlo roku za Prahu. 

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobro-
volníků v roce 2001. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci 
jsou těmi, kteří pomáhají vykřesat jiskry lidství. V ceně Křesadlo jde o symbolické poděkování 
těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem. 

Je nám velkou ctí a potěšením, že Filip cenu Křesadlo za rok 2019 získal!

Předání ceny se uskutečnilo ve středu 9. září 2020 od 17.00 hodin v rezidenci primátora hl. 
města Prahy. Za Domov se slavnostního odpoledne zúčastnila paní ředitelka Ilona Veselá, ve-
doucí úseku ART Jaroslava Slivoňová, pracovnice aktivizace Tereza Jechová a PR manažerka 
Domova Pavla Masopustová. Ty všechny byly podporou pro oceněného Filipa, který z rukou 
organizátorů převzal ocenění, malý dárek a květinu. 

Po slavnostním ceremoniálu následovalo malé občerstvení, kde Filip všechny ujistil, že v dob-
rovolnickém působení bude v Domově nadále rád pokračovat. 

Děkujeme, Filipe! A samozřejmě ještě jednou gratulujeme.
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DEN MÝMA OČIMA
Sepsala a vyfotila Tereza Jechová, ART

Vážení čtenáři, možná si všímáte toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová po-
hybuje v prostorách Domova s fotoaparátem. S jedním z Vás nafotila jeden celý den. 
Zprostředkuje tím Váš autentický pohled na běžný všední den. Tereza při fotografování 
pouze pomáhá, technicky zpracovává Vaše snímky a připravuje tuto rubriku, samotný 
pohled je čistě Váš.

Tentokrát bych Vám ráda představila pohled klientky paní Š. Klientka paní Š. je velmi aktivní 
dáma. Její obyčejný den se skládá z poslechu rádia při jídle, rozhovorů se spolubydlící, tréno-
vání chůze a aktivit všeho druhu. 

Klientka momentálně snídá, obědvá a večeří na pokoji u lůžka. Za běžného chodu domova ale 
dochází na jídelnu na hale patra, na kterém bydlí. Po snídani klientka poslouchá rádio a čeká 
na pomoc personálu s vysazením na vozíček. Poté společně s fyzioterapeutkou trénuje chůzi. 

V den, kdy se na patře koná dopolední aktivita, je klientka vždy připravena se zúčastnit. V den, 
kdy se aktivita koná až odpoledne nebo vůbec, tráví čas sledováním televize – nejčastěji zpráv  
– a povídáním s kamarádkami na hale.  Další velmi oblíbenou činností je pozorování ptáčků – 
andulek – a vyprávění příběhů. 

Se svou spolubydlící si spolu skvěle rozumí a navzájem se podporují při tréninku chůze nebo 
při aktivitách. Před spaním opět klientka poslouchá rádio. 
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PODZIM

Autor: Eva Frantálová, klientka

Je konec měsíce září, a tak jsme se dostali již do astronomického podzimu.

Těšili jsme se, jaké příjemné změny nám přinese. Ať jde o počasí, ale hlavně ve společnosti. 
Celé jaro bylo hektické, kritické, až katastrofické. Sice jsme se všichni snažili myslet pozitivně, 
ale přesto se nám to stoprocentně nedařilo.

Mluvím-li za sebe, snažila jsem se zabývat svými koníčky a to mě v situaci, která nastala, posi-
lovalo. Myslím, že mé okolí a přátelé se také nevzdávali a byli akční. To, co naši společnost na 
jaře potkalo, ovlivnilo všechny lidi a mezilidské vztahy.

Spousta zákazů a příkazů narušila fungování i v rodinách. Probudila se zloba i nenávist, což 
bylo velmi špatné, a bohužel se vše znovu vrací.

Hovořilo se, že nás na podzim může zasáhnout 2. vlna korony. Ona však neustoupila, jen přes 
léto trochu zvolnila. Nemoc zde byla stále, ale v mírnějším rozsahu a formě.

I když tato nemoc znovu vystrčila drápky, musíme se znovu obrnit trpělivostí a dodržovat veš-
keré hygienické příkazy.

U nás v Domově se jistě toto dodržuje, ale když vidím v televizi, jak to i lidé staršího věku ne-
dodržují, je mi smutno. Těm lidem asi na životě nezáleží. Ohrožují ale nejen sebe, ale i ostatní.

Ale musíme se trochu odreagovat, zanechat chmury a svou pozornost obrátit k přírodě.

Doposud nás hřálo sluníčko a bylo hezky, a to už asi skončilo. Stromy se zabarvují a shazují 
listy, sklízí se úroda a rostou houby. I když chladnější dny a zima se pomalu blíží.

Také začala škola a co ty naše potomky čeká...? Škola s rouškami nebo zase škola a učení doma. 
Děti jsou přizpůsobivější, ale není jim to příjemné. Nemohou se stýkat s kamarády a vadí jim 
to.

Já doufám, že znovu zavedená přísná hygienická opatření konečně povedou ke zmírnění této 
nemoci a vše se vrátí do normálu (snad?).

Nechci sýčkovat ani hodnotit, ale musíme věřit, že už se nebude opakovat letošní rok. Ale jed-
no poznání zůstává – kdo je skutečný přítel a charakter a kdo Vám podá nezištně pomocnou 
ruku, a hlavně, že se semkla rodina.

Takže držme se, nebrblejme, dodržujme předpisy, vždyť žijeme jen jednou!
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STŘÍPKY A PŘÍBĚHY Z DOMOVA

Dvě dámy, které se znaly již z mládí, se potkaly i zde v Domově. Dříve bydlely v jednom domě, 
jedna ve 12. a druhá v 9. patře. Společně ještě před nástupem chodily na kurz trénování paměti 
a poté se setkaly i tady. Pro jednu z dam bylo dokonce klíčové při rozhodování před podáním 
přihlášky do Domova, že zde bydlí právě její kamarádka. Jejich přátelství trvá nadále a sílí čím 
dál více.

Milí čtenáři, 

v této nové rubrice budeme přinášet krátké příběhy či zážitky některých z Vás. Mohou se zde objevit 
informace o tom, jak trávíte volný čas, co máte rádi, jaké máte koníčky, sny a přání, ale třeba také 
jak vzpomínáte na své zaměstnání, přátele, sousedy či rodinné příslušníky. Zkrátka takové střípky  
z Vašich vzpomínek a také současných životů.

PŘÁTELSTVÍ

Pravidelná dávka informací z domova i ze světa 
nesmí chybět. Donášku MF Dnes se nám poda-
řilo ve spolupráci s rodinou zajistit i tady v Do-
mově, protože to bylo pro klienta důležité.

Zprávy, události, vše má i nadále k dispozici          
a vše je potřeba přečíst do posledního písme-
ne.

OBLÍBENÁ ČINNOST
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REHABILITACE

Při touze za větší hybností ruky je velmi dů-
ležitá rehabilitace. S rehabilitační pracovni-
cí Editou při individuální rehabilitaci pomo-
cí míčku zkusíme ruku rozhýbat.

Klienti Domova se stále věnují svému hob-
by tak, jako tomu bylo v jejich domácím 
prostředí. U paní J. je to právě například 
četba knih. Nejraději má četbu románů, 
detektivních případů a autobiografií. K rela-
xaci s knihou v ruce využívá útulný koutek                  
s knihovnou na domově D.

HOBBY

Tyto dvě dámy tvoří další dvojici přátel          
v Domově – tráví spolu čas na aktivitách, 
procházejí se na zahradě, obědvají spolu              
u stolu, povídají si o svých zážitcích a vzpo-
mínkách.

SPOLEČNÝ ČAS
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 

cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 2020. Na domově A se na 
aktivitě potkáte s Terezou a na domově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do růz-
ných 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. 

Tentokrát se vydáme s Lucií do Maroka.

Nicméně pojďme si zmínit několik základních fakt o Maroku.

Marocké království nalezneme na severozápadě Afriky, sousedí s Alžírskem, s územím Západní 
Sahary a dvěma malými španělskými exklávami Ceuta a Melilla.

Hlavním městem je Rabat a počet obyvatel Maroka dle posledních údajů  je 33 986 655.

Maročané mají vlastní měnu, a to marocký dirham (aktuální kurz 2,4 Kč za 1 DH), který se nesmí 
vyvážet ze země, tedy nezbude Vám nic jiného než si směnit peníze až po příjezdu do země       
anebo vybrat z bankomatu. Bankomaty jsou běžnou záležitostí ve všech větších městech.

Co se týče náboženství, Maročané jsou z 98,7 % muslimové, tudíž na každém kroku uvidíte 
vysoké úzké budovy tyčící se do nebe, tedy mešity.

Úředním jazykem je arabština, nicméně v minulosti bylo Maroko francouzskou kolonií, a tudíž 
je běžné používat francouzštinu k obchodním účelům. Maročané často mluví směsí francouz-
štiny a arabštiny. Zhruba 25 % obyvatelstva hovoří pouze některým z berberských dialektů,       
a tedy berberština je oficiálně uznána jako druhý jazyk.

Maroko neboli oficiálně Marocké králov-
ství je země mnoha kontrastů, přírodních 
krás, islámské kultury. Můžete vystoupat 
na zasněžené vrcholky Vysokého Atlasu, 
procházet se po písčitých plážích, strávit 
noc na poušti v beduínských přístřešcích, 
ztratit se v úzkých, klikatých uličkách krá-
lovských měst nebo objevovat exotické 
vůně a chutě místních trhů.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

A jak je to s počasím v Maroku?

To je ovlivňováno Středozemním mořem a pohořím Vysoký Atlas, záleží, v jaké části země se 
právě nacházíte, léta na severu bývají mírnější kolem 28 stupňů, zato na jihu se teploty můžou 
vyšplhat až k 50 stupňům. Déšť je častý především v období zimy, ty bývají vlhké a chladnější, 
stále však teplé v porovnání s Českou republikou.

Marocká kuchyně

Marocké pokrmy jsou výsledkem berberské, francouzské a středomořské kuchyně. Tradičně se 
jídlo připravuje v tajine (Tažíne) – hliněných nádobách s kuželovitým víkem, ve kterých najde-
te většinou zeleninu s masem.

Kuchyni také dominuje pestrost koření, nesmí chybět kurkuma, paprika nebo římský kmín. 
Dále pak můžete ochutnat polévky, např. luštěninová s olivovým olejem, římským kmínem       
a chilli. V přímořských městech určitě stojí za to ochutnat ryby a mořské plody, časté jsou 
zelinové saláty a dipy jako například dip z pečených lilků a rajčat. Za zmínku stojí určitě také 
tradiční potravina, a to kuskus, který je velmi oblíbený se zeleninou.

Co se týče nápojů, k jídlu nesmí chybět mátový čaj, který může být pro někoho velmi sladký, 
až přeslazený. Čaj má blahodárné účinky na trávení a sama jej můžu jedině doporučit, žádné 
problémy mě nečekaly. 

Díky množství lokálního ovoce jsou velmi oblíbené ovocné džusy, třeba pomerančový nebo 
avokádový.

S alkoholem je to trochu složitější, je dostupný ve speciálních prodejnách, v barech a restaura-
cích pro turisty, konzumace alkoholu je však na veřejnosti tabu.
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Marrákeš

Mekka obchodu – jak někdy bývá městu přezdíváno – je rozdělena na novou a starou část, 
která je nazývána Medina. Právě staré centrum láká tisíce turistů z celého světa a člověk má 
pocit, že se vrátil o několik století zpět.

Na náměstí Djemaa el-Fna najdeme nejznámější trhy, takzvané souky. Můžete si koupit nád-
herné ručně vyráběné výrobky – koberce, kožené výrobky, boty, tašky, batohy – dále pak mů-
žete přivonět ke koření, ochutnat jídla, která provoní celé náměstí, avšak pozor na smlouvání, 
které je neodmyslitelnou součástí marocké kultury. Pro ty z nás, kteří mají rádi pevné ceny, to 
může být zapeklitý oříšek.

Co v Marrákeši můžete vidět?

Dominantou celého města je do nebe se tyčí-
cí mešita Koutoubia s výškou 77 metrů; meši-
ta je stará 900 let a je nejvyšší v celém Maroku. 
Vstup ne-muslimům je zakázán, a tak můžete 
obdivovat její krásu jen zvenčí. 

Ve městě také naleznete královské paláce, 
které jistě stojí za návštěvu. Můžou se pyšnit 
krásným ručním zdobením a bohatou historií.

Pokud hledáte ideální místo k odpočinku, na-
vštivte jednu z nejkrásnějších botanických za-
hrad v Marrákeši, a to zahrady Majorelle, které 
nabízejí krásné květiny, plno vodních ploch     
a posezení k odpočinku. 

Zajímavostí je, že zahrada je spojována s jed-
ním z největších francouzských modních ná-
vrhářů Yves Saint Laurent, jehož předkové 
pocházeli ze severní Afriky. Y. S. Laurent zahra-
du koupil a po jeho smrti byl jeho popel roz-
troušen právě na tomto místě. V zahradě stojí 
i jeho památník.

Marrákeš je město ve vnitrozemí Maroka na úpatí Vysokého Atlasu. Je hospodářským                   
a kulturním střediskem jižní části státu. Se svými 928 850 obyvateli je čtvrté největší město             
v zemi (po Casablance, Rabatu a Fásu). Zároveň je jedním ze čtyř královských měst Maroka 
(kromě Marrákeše jsou to ještě Fès, Rabat a Meknes). Rozprostírá se v průměrné nadmořské 
výšce 468 m n. m. Marrákeš je dopravní křižovatkou centrálního Maroka – vlakové spojení 
má s městy Casablancou a Safi, nachází se zde mezinárodní letiště Menara.     zdroj: Wikipedie
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Věděli jste, že…

V Maroku, konkrétně v jihozápadní části, se 
pěstuje jeden z nejdražších a nejcennějších 
olejů na světě?

Arganový olej je rostlinný olej z plodů argá-
nie trnité, který se hojně využívá v kosme-
tickém průmyslu, ale také v marocké kuchy-
ni.

Arganový olej má všestranné využití jak na 
vlasy, tak na pleť. Hluboce vyživuje a hyd-
ratuje, využívá se při ošetření ekzémů, akné 
apod., bojuje proti stárnutí pokožky a při-
spívá k vyhlazování vrásek, možná proto je 
tak oblíbený.

Pro výrobu jednoho litru je zapotřebí 30 až 60 kilogramů arganových plodů, skořápky arga-
nových oříšků, které je nutné louskat ručně, jsou přibližně 16× tvrdší než skořápky lískových 
oříšků.

Ženské arganové manufaktury přinášejí na tradiční venkov možnost obživy pro místní ženy, 
které tak mohou chodit pracovat mimo domácnost a díky tomu mohou přinášet do rodiny 
další příjem.

Počet arganových stromů poklesl  za posledních 100 let na polovinu, a proto se jejich ochrany 
ujalo UNESCO.
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FOTOGALERIE

LOUČENÍ S LÉTEM
Slunečné odpoledne s výstižným názvem  „Loučení s létem” si všichni užili s písničkami, které 
na kytaru doprovázel Dušan a na harmoniku zahrál obyvatel domova pan Werner.

Fotografie: Tereza Jechová, Edita Svobodová

PEČENÍ
Pravidelné a oblíbené pečení zákusků nebo koláčů k odpolednímu čaji provoní celý Domov.

Fotografie: Tereza Jechová
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FOTOGALERIE

Hudební vystoupení skupiny Koníkova šestka nám rozveselilo a zpříjemnilo odpoledne na 
závěr léta. Skupina zvolila tento mírně netradiční název podle jména svého psa, který se 
jmenuje Koník.

Jednalo se o vystoupení dechovky, šest mužů hrálo na dechové hudební nástroje. Poslou-
chali jsme, zpívali, tančili, relaxovali... Někteří dokonce tančili i na svých balkonech u pokojů.

Fotografie: Tereza Jechová

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 1. 9. 2020

Přítomni: Milena Holá, Karin Karausová, Stanislav Martínek, Jaroslava Šubrtová, 
MUDr. Ludovít Lúdik, Ludmila Bucifalová, Marie Šandriková, Jitka Vytásková.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.
 

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala přítomné, aby 
přednesli své podněty, otázky a připomínky.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Holá měla dotaz, zda se počítá s výměnou stropních svítidel v bytech klientů, 
stávající jsou již nevyhovující;
• pan Martínek měl dotaz na povinnost nošení roušek v DS Chodov;
• paní Karausová chtěla vědět, jak a kde má probíhat návštěva blízkých.

Vyjádření:
S výměnou a opravou stropních svítidel na budově A a B počítáme do konce roku 
2020 tak, jak bylo plánováno.

V současné době platí povinnost nosit roušky pro zaměstnance a návštěvy přicháze-
jící do Domova. Klienti zatím toto povinnost nemají, pouze pokud navštíví ordinaci 
lékaře. 

Stále platí, že návštěvy přicházející do Domova si musí objednat termín návštěvy         
u kmenové sociální pracovnice příslušného domova, a to e-mailem, telefonicky nebo 
nově bude možnost i přes internet. Na jednu návštěvu mohou přijít maximálně dvě 
dospělé osoby, děti po předchozí domluvě. Počet návštěv na jeden den je omezen    
a návštěvy probíhají ve venkovních prostorách Domova. Ve vnitřních prostorách, 
tzn. na pokoji, jen v odůvodněných případech a po předchozí domluvě. Každý ná-
vštěvník je povinen při vstupu použít dezinfekci na ruce, změřit si tělesnou teplotu 
a vyplnit krátké čestné prohlášení, viz nařízení ředitelky pro návštěvníky DS Chodov.

Novinka v Domově
V Domově jsme začali v rámci aktivizačních programů používat brýle s virtuální rea-
litou od společnosti Kaleido. Jedná se o jedinečný zážitek, kdy je možné, obrazně ře-
čeno, prožívat obraz a film jako přímý účastník s pohledem 360 stupňů. Brýle máme 
zatím zapůjčené do konce roku zdarma.
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Závěrem paní ředitelka vyzvala všechny obyvatele Domova prostřednictvím členů 
výboru k návštěvě zahrady a atria, kde je možné již využít všechna posezení po sta-
vebních úpravách.

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