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CHODOVÁČEK
časopis pro klienty a příznivce Domova pro seniory Chodov

Úvodník
MGR. BC. ILONA VESELÁ
ŘEDITELKA DOMOVA

Milí obyvatelé a vážení kolegové,

úchvatné barevné scenérie a zbytky
slunečních paprsků, které doprovázejí podzim, nám pomalu ale jistě začíná vytlačovat studená zima. Rok 2021
vstupuje do svého posledního měsíce
a přibližuje se první sníh, teploty hluboko pod nulou a v neposlední řadě
i předvánoční čas společně s všudypřítomnou výzdobou. Nejkrásnější svátky
v roce jsou tady!
K Vánocům neodmyslitelně patří tradice a zvyky. Tradice se přenáší z generace na generaci, liší se společnost od
společnosti, přesto se neuzavírají a jsou
proměnlivé. Přináší navíc klid a pocit
bezpečí. Díky klidné mysli jsme pak vyrovnaní, a to nám pomáhá překonávat
těžkosti, které život čas od času přináší.
A proto se svých tradic a zvyklostí držme!
Dnešní generace dětí a dospívajících si
nejspíš vánoční tradice a zvyky již nevybaví, ale já si i přesto dovolím vzpomenout na štědrovečerní magický čas,
kdy se plnila přání, a tak se ovlivňoval
blížící se nový rok. Rybí šupina pod talířem štědrovečerní večeře, která měla
přinést po celý další rok dostatek peněz
a hojnosti, krájení jablka, podle kterého se předpovídalo zdraví či nemoc,
pouštění lodiček ze skořápek vlašských
ořechů, které prozradily, kdo má před
sebou dlouhý a šťastný život, lití olova,
z kterého se dle fantazie dalo vyčíst, co

nás v následujícím roce čeká, házení
střevíce svobodných dívek zase prozrazovalo, kterou čeká svatba a odchod
z domova a která naopak zůstane u rodičů. Ruku v ruce s tradicemi a zvyky
jdou pověry o tom, co nosí na Štědrý
den smůlu. Čemu je tedy dobré se na
Štědrý den vyhnout?
• Nevěšte prádlo – vyčarujete si neštěstí
v podobě oběšence mezi blízkými.
• Nemá se ostatně ani prát, protože to
přináší smůlu.
• Nezametejte – vyhnali byste z domu
duchy předků, kteří chodí v tento čas
navštívit živé.
U štědrovečerní tabule by neměl sedět
lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla smrt. Ochrání vás příbor a talíř
navíc – pro doplnění do sudého počtu.
Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar,
skončí do roka v bídě. S tím souvisí
i chození na koledy – koledníci dávali lidem možnost udělat dobrý skutek tím,
že je obdarují alespoň maličkostí. Na
Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte,
přitahuje to chudobu.
Adventní čas je časem očekávání, rozjímání, zklidnění a bilancování. Letošní
rok stejně jako ten předchozí je poznamenán proticovidovými opatřeními.
Konec dobrý, všechno dobré, není jen
název méně známé komedie z pera
Williama Shakespeara, ale já věřím,
že v tomto duchu nakonec proběhne
i konec letošního roku a všichni si zimní
čas, Vánoce a nový rok užijeme!
Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka Domova
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Narozeninoví oslavenci
P R O SI NE C

1. 12. Věra Fliegerová
2. 12. František Krám
4. 12. Václav Skála
6. 12. Stanislav Martínek
8. 12. Eva Andělová
8. 12. Eva Fridrichová
8. 12. Františka Ungrová
9. 12. František Vydra
14. 12. Vlasta Stošková
14. 12. Marie Straková
14. 12. Eva Székelyová
20. 12. Libuše Bartůňková
20. 12. Jarmila Bílá
23. 12. Anna Mourková

Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.

26. 12.
26. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.

Ludmila Bucifalová
Marie Bucheltová
Milada Kotačková
MUDr. Jaromír Schütz
Libuše Fleissigová

Vítáme nové obyvatele
Milada Samková
Jiří Bílek
Anita Trenková
Miluše Nesvadbová

Rozloučili jsme se

Ukončení pobytu

Anna Mukařovská
Marie Neslerová
Božena Mauerová
Karel Rybenský
Ing. Jiří Macl
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AKTUALITY

Ježíškova vnoučata opět
nadělují
Už jste napsali Ježíškovi? Posledních
pár let pořádá Český rozhlas projekt
Ježíškova vnoučata. Senioři nejen z domovů pro seniory píšou svá přání a lidé
z celé ČR si vybírají, komu je splní. My
jsme se jako každý rok zapojili také.
Návštěvy v Domově
Změna se týká pouze podmínek, za jakých lze uskutečnit návštěvu – již neplatí možnost samotestování, ta není již
uznávána. Ostatní podmínky zůstávají
stejné.
Vánoční jarmark
Zveme Vás na tradiční vánoční jarmark,
kde budete moct pořídit dárky pro své
blízké. A co můžete nakoupit? Výrobky
z našich tvořivých dílen a knihy.

Fotodárky
Poradíme a pomůžeme Vám s výběrem
a realizací dárků pro Vaše blízké. Udělejte svým blízkým opravdovou radost.
Darujte jim dárek s oblíbenou fotografií,
která dokáže pokaždé probudit emoce
a vzpomínky. Hrníček, polštář, plyšák
nebo odznáček. Potěší vždy a každého!
Také můžeme Vaši fotografii nechat zarámovat, cena se bude pohybovat dle
vybraného motivu, barvy a velikosti obrazu, v maximální hodnotě 400 Kč.
V případě zájmu kontaktujte pracovnice aktivizačního oddělení, které s Vámi
domluví podrobnosti a pomohou Vám.
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AKCE

1. 12.

6. 12.

14:00–15:00

10:00

Vystoupení operní pěvkyně

Mikuláš v Domově

8. 12.

13. 12.

14:00

13:00

Kouzelné Vánoce s písněmi ze
Semaforu – Jana Koutová

Vánoční Jarmark

22. 12.

29. 12.

14:00

14:00

Vánoční večírek

Silvestr budiž pestrý –
předsilvestrovská show

Z M Ě N A P R O G RA MU V Y HR A Z EN A V Z H LED EM
K E P I DE M I O LO GIC K Ý M O P A T ŘE NÍ M.
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S KLIENTY
4. 10. 2021
Přítomny: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, Mgr. Lucie Grolmusová,
Přítomny:
Mgr. Leona Spálená DiS., Mgr. Elena Kubejová CSc.
Přivítání, výzva říct cokoli, co si myslí a potřebují, zápis se dostane ke všem. Úvod paní
ředitelky.
Do konce roku už nebude tolik přestaveb, budou probíhat běžné udržovací práce. Proběhne pouze jedna velká věc, a to rekonstrukce spojovací chodby od kávomatu do budovy D.
Otázka: pí Ulrichová vyjádřila potřebu si popovídat s pí vedoucí domova B, chtěla by probrat osobně. Bez uvedení detailu přiblížila důvod setkání: na 2. patře je
hodně nových lidí, děje se tam nešvar, který se jí nelíbí. Sejdou se popovídat na
toto téma s pí vedoucí domova B.
Otázka: Pan Mikulenčák se zeptal na termín průběhu a ukončení pokládky nového lina.
Odpověď: Vše proběhne a bude hotovo během týdne.
Otázka: Pí Boháčová se ptala, zdali bude umožněn návrat prodejců drobného
zboží a textilu na halu DS. Byla to možnost si nakoupit oblečení, šperky apod.
podle vlastních představ.
Odpověď: Ano, tato možnost bude obnovena, ale prozatím se nikdo z těchto prodejců
neozval. Zkusíme se s nimi spojit a informovat, že mohou již přijet. Prosíme o dodržování pravidel nošení roušek a nakupování v rouškách.
Otázka: Pí Pokorná ověřovala, zdali se smí kouřit v místě posezení naproti kanceláři paní ředitelky.
Odpověď: Ne, kouřit se tam nesmí, umístíme tam upozorňující ceduli se zákazem kouření.
Otázka: p. Kopal se ptal, jestli by bylo možné více topit. Vždy to trvá, než začnou
topit, a jemu táhne na záda. Navíc má rozbité dveře na balkoně.
Odpověď: Máme automaticky nastavené spínání plynového kotle, který reaguje na změnu teplot a s poklesem teploty se automaticky spíná. Je třeba se tedy podívat, jestli nejsou zavzdušněny radiátory. Také se podíváme a zkontrolujeme nastavení regulace kotle.
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Otázka: P. Ing. Šnajberk si stěžoval na občasné problémy s PC, kdy nikdo není
schopen mu pomoci a sám tyto problémy nemůže zvládnout. Potřeboval by
v tomto výpomoc od zaměstnance DS.
Odpověď: Domluveno s vedoucí ART, že se kolega z ART spojí s panem inženýrem a domluví se spolu na postupu a řešení.
Otázky: Pí Bílá se ptala, jestli je v plánu vylepšit venkovní cestu od recepce na
domov A – po kostkách se špatně jede vozíkem.
Odpověď: Toto není v plánu. Tento prostor je již po rekonstrukci. V případě tohoto prostoru musíme ctít autorské právo architekta, který budovu DS navrhl. Z tohoto důvodů
musíme strpět i kostkovou dlažbu.
Otázka: Pí Ulrichová sdělila, že se začal v TV „sekat obraz“, a dříve to nebylo.
Ozvali se další klienti, třeba pí Stošková (domov B) a p. Werner a p. Halberstadt
(domov D).
Odpověď: Pokud se vám zasekává obraz, vždy tuto skutečnost oznamte koordinátorce,
která zajistí, aby se na problém s TV podívali údržbáři.
Otázka: Pí Stošková se ptala na sladkou snídani o víkendu – proč se nabízí pořád
stejné druhy pečiva: v sobotu rohlík a v neděli vánočka, zdali by nebyla možná
větší rozmanitost.
Odpověď: Zkusíme udělat změnu, třeba se dá koupit větší kus sladkého pečiva a nakrájet ho apod.
Otázka: Pí Rysová žádala, aby občas byla k snídani vařená vajíčka.
Odpověď: I v tomto případě se dá udělat změna. Zkusíme.
KE STRAVOVÁNÍ
V DS funguje Výbor obyvatel a Stravovací komise. Přijít na jednání může kdokoliv. Na
nástěnkách na každém patře je vždy zveřejněn termín dalšího jednání. Jednání se účastní vedoucí kuchyně pí Lenka Fenclová a sociální pracovnice Mgr. Anička Tomčáková.
Z časových důvodů není vždy přítomna ředitelka, ale podněty jsou jí tlumočeny. Pozvánka na jednání platí pro všechny. Přijďte se svým podnětem, stížností, připomínkou,
pochvalou a po projednání své věci můžete odejít, není nutné zůstávat po celou dobu.
Také pokud máte připomínky k jídlu, můžete to říct koordinátorce a ta předá informaci
vedoucí kuchyně.
Pí Ulrichová se ptala v této souvislosti na termín Stravovací komise. Nejbližší termín je
10. 11. 2021.
Otázka: Pí Stošková se ptala, kdy dojde ke zvýšení úhrad za služby v DS.
Odpověď: Vzhledem k tomu, že ceny za vstupy se zvyšují (všechno se zdražuje), tak i my
budeme muset zvýšit částky za úhradu služeb. V současné době to připravujeme a včas
Vás budeme informovat.
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Pochvala: Pí Pokorná sdělovala, že všichni mají radost, že se vrací aktivity v režimu, jaký byl před covid-19.
Odpověď: Pí ředitelka vyjadřuje naději, že v tomto roce nás už nic nezastaví a budeme
moci dále poskytovat všechny služby bez omezení.
Otázka: Pí Stošková upozorňuje, že lékařka ordinuje málo, a ptá se, jak se k lékařce dostat.
Odpověď: Pí ředitelka vysvětluje, že pro DS Chodov pracují dva lékaři – MUDr. Bouzek
a MUDr. Petrová – a celkem je ordinace 3× týdně. Proto aby stihli zvládnout vše potřebné, přebírají lékaři informace od zdravotních sester a předávají jim je zpět. Ty se totiž
mohou vždy telefonicky spojit s lékaři a potřebné otázky konzultovat. Mít lékaře v DS
Chodov každý den není možné – nejsme nemocnice, naše kapacita není dostatečná, aby
naplnila požadavky na vytvoření úvazku lékaře, a nemáme na to ani finanční prostředky.
Otázka z publika na telefonní čísla na lékaře a přímo na pokladnu.
Odpověď: Pí ředitelka konstatuje, že není problém rozšířit seznam telefonních čísel
o pokladnu a asistentku ředitelky. Ovšem nelze poskytnout soukromé telefonní číslo
na lékařku, ale vždy lze zavolat do ambulance v přízemí nebo konzultovat svůj dotaz se
zdravotní sestrou na patře. Navíc při nástupu každý klient dostává kartičku s telefonním
číslem na kmenovou sociální pracovnici, vedoucí domova a číslo na svoje patro, kde
bydlí. Doplníme opět na nástěnku důležité telefonické kontakty.
Pí Stošková chválila zahradu a doplňovala, že tam ráda chodí na procházky.
Ostatní přítomní se k pochvale připojili.
Odpověď: Pí ředitelka vyjadřuje radost, že se klientům zahrada líbí, protože postupně
děláme na zahradě takové změny, aby to klienty „lákalo jít ven na vzduch na zahradu“.
Proto má paní ředitelka radost, že se to daří.
Připojila se pí Řeřabková s pochvalou vodníka v zahradě, pan Halberstadt doplnil: vodník nebyl vidět v křoví, a tak jsme ho dali pod smrk...
Pí ředitelka vyzvala přítomné a ostatní klienty, aby využívali velkou jídelnu, alespoň na oběd, protože to je krásný prostor na potkávání. Ve velké jídelně Vás obslouží, dostanete jídlo přímo z kuchyně. V jídelně to má ještě úplně jinou kulturu
stolování.
Otázka: Pí Ulrichová upozorňovala, že není stanovený čas snídaně, oběda a večeře a že by mělo v jídelníčku být napsáno, kolik kusů např. závinu a koláče patří
k jedné porci.
Odpověď: Pí ředitelka připomněla, že čas pro snídaně, oběd a večeři je stanoven rámcově, v rozmezí od – do. Jídlo se nemá podávat dříve, než je uveden začátek doby – z
provozních důvodů. Po domluvě se může podat později. Pí ředitelka také připomene,
aby se v týdenním jídelníčku uvádělo, kolik kusů pečiva apod. patří k porci. Pí Dušková
žádala, aby se časy přesně dodržovaly a všichni dostávali jídlo v jednu dobu.
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Pí ředitelka upřesnila, že na výdej oběda je vyhrazena hodina a personál má být připraven podat v té době oběd tomu, kdo přijde ke stolu. Někde údajně personál upozorňuje klienty, aby „příště chodili včas“... Pí ředitelka odpověděla, že ten klient, který přijde
později, má počítat s tím, že pečovatelky obsluhují klienty na pokoji, takže nebude jídlo
na stole okamžitě, bude třeba si trochu počkat. Ovšem personál by neměl odpovídat
klientům uvedeným způsobem. Pí Řeřabková uvedla, že u nich na patře se toto neděje.
Pí ředitelka vysvětlila, že někdy nelze ze zkušební směny či z pohovoru poznat,
jaký je nově nastupující pracovník jako člověk. Potřebujeme proto 3 měsíce zkušební dobu, abychom blíže poznali nového pracovníka. Na to pí Pokorná pochválila personál, připojili se další přítomní – všichni pochválili personál.
Pí Pokorná doporučila všem, aby chodili do jídelny – na snídaně, obědy a večeře.
Jinak na snídani chodí 3 klienti, na oběd 12.
Pí ředitelka pokračovala: Ve velké jídelně si každý může vybrat stůl, potkat se s dalšími
lidmi. Vybídla klienty, aby to zkusili, lze to pouze vyzkoušet a případně se vrátit ke stravování na pokojích či na patrech.
Klienti chválili škvarkovou pomazánku, je výborná, i dršťková polévka a bramboráky.
Otázka: Pí Boháčová se ptala, jestli bude průchozí chodba od kávomatu na budovu D.
Odpověď: Pí ředitelka odpověděla, že po dobu přibližně dvou měsíců bude probíhat
stavba a chodba nebude přístupna, bude se muset chodit přes zahradu. Po dokončení
oprav bude chodba opět průchozí.
Pí ředitelka se ptala přítomných, co jim případně ještě chybí pro spokojený společenský život. Pí Ulrichová sdělovala, že byla velice pěkná záležitost amatérské divadlo. Doplnila, že chodí na veškeré aktivity a že všichni jsou za to moc rádi.
Pí ředitelka odpověděla, že divadlo bude a že se na tom domlouváme.
Otázka: Pan Krám se ptal, jak zajistit návštěvnost bufetu a cukrárny.
Pí ředitelka pokračovala výzvou: Je to apel na vás, choďte tam, na kávu a popovídat si
a posedět. Jsme otevřený domov, ale teď je to náročné, a kvůli covidovým opatřením je
méně návštěv zvenku. Když nebyl bufet, bylo smutno – potvrzují klienti.
Paní Hanilcová využila situace a pozvala všechny, kdo umí hrát kanastu atd., aby se
připojili k jejich skupince na domově A.
Paní ředitelka na závěr připomněla, že 1. října jsme oslavili Den seniorů, a při
této příležitosti se dostalo naším klientům hodně blahopřání. A jako další dárek
každý dostane kytičku v květináči.
Pí ředitelka poděkovala všem, kteří se zúčastnili, a popřála hezký podzim.
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Autorka: Eva Frantálová

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. Tak se zpívá v jedné z písniček divadla Semafor. Ano, snad většina z nás
miluje zvířata všeho druhu, malá, velká,
chlupatá i holá.
Budu psát nejenom o sobě, ale i vše‑
obecně. Především chci napsat o jedné paní, které si nesmírně vážím. Ona
si bere z útulku pejsky staré a nemocné, o které již není zájem, a věnuje jim
veškerou péči a lásku až do posledních
chvil jejich života. To je vzácný dar jejího charakteru. Nemusíme chodit daleko, vyskytuje se v našem Domově. Další
dobrá duše také pracuje zde a ta zase
vypomáhá v zařízení pro hendikepovaná zvířata a má zásluhu při vypiplání
mláďat ptáčků a vrací je do života.

My s manželem jsme začínali s jezdeckým koněm, kterého jsme zdědili. Bylo
to pro nás velké sousto. A po určité
době jsme byli nuceni koníčka prodat.
Nemohli jsme mu věnovat péči, kterou
by zasluhoval, a finančně to bylo náročné. Vyhledali jsme mu rodinu statkáře,
který vyhovoval všem požadavkům, ale
hlavně měl koně rád. Koníček se zde
dožil vysokého věku v pohodě i lásce
celé rodiny.
My se však přeorientovali na pejsky.
První byl Míša, pravá pouliční směs. Byl
to roztomilý rošťák, vyváděl psí kusy,
ale nikdy nikomu neublížil. Naopak.
Dalšími byli německý ovčák, boxer atd.
Pak jsme se rozvedli a manžel pokračoval se psy a já s kočičkami. Tu poslední
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jsem měla skoro 19 let. Pak jsem přesedlala na andulky, neboť jsem nemohla dobře chodit. Andulky jsem pěstovala 20 let, ale po těžkém úrazu, kdy jsem
byla nucena opustit domov, jsem předala samičku paní chovatelce a ta ji nechala dvakrát vysedět mláďátka. Jsem
jí za to vděčná.
Tady v Domově probíhají v rámci terapií návštěvy zvířátek – psů, koček, pony
aj. Jsem za to ráda. Ze začátku za mnou
chodila německá ovčačka Nany, která nás opustila za smutných okolností.
Pak jsem se pomazlila s paní králíčkovou, pony kobylkou Leou a naší zrzavou
kočičkou Micinkou.
Na balkóně mě navštěvují ptáčci (hlavně straky) i hlemýždi. Na pokoji už jenom pavouci.
Zvířátka budu milovat stále, neboť ony
nás milují nezištně, bez závisti, podlosti,

nenávisti (to jsou lidské vlastnosti).
Na pokoji mě mimo pavouků potěší
květiny. Je milé a příjemné, když pracovníci zdejšího Domova, mimo svou
pracovní vytíženost, přivedou k nám
klientům pro naši radost a potěchu
jakákoliv zvířátka.
Za to vám všem velký dík!
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CESTOVATELSKÝ KLUB
NA DOMOVĚ B
Každý pátek odpoledne se v reminiscenční místnosti koná cestovatelský klub pro klienty domova B.
V pátek 22. října jsme společně
s klienty zasedli k rozložené mapě
a virtuálně projeli celý svět. Celkem se nás sešlo 13. Když jsme
jezdili prstem po mapě a četli
všechny destinace světa, zjistili
jsme, že jsme jich celkem navštívili 64.
Celkem jsme vycestovali z České republiky (Československa) 168×. Nejvíce navštěvované destinace byly: Německo (z naší skupinky jej navštívili všichni), Maďarsko
(celkem 10 cestovatelů) a Bulharsko, kde nás bylo celkem 9.
V našem cestovatelském deníku se také objevily destinace jako Kazachstán, Austrálie nebo Omán.
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Poděkování
Děkuji Šárce Kloudové za spolupráci! Jelikož bez její pomoci (ověřování historických dat a faktů) by moje články nemohly vzniknout,
protože nehodlám nikoho uvádět v omyl.
Eva Frantálová

Novoroční přání
Milí klienti,
nový rok se blíží, a jelikož v tomto období si mnohem více uvědomujeme, že nám na někom záleží a jsme vděční za maličkosti, dáváme
Vám zde prostor otisknout Vaše novoroční přání pro kohokoliv, kdo
by si jej měl zde přečíst. Určitě se nám sem nevejdou všechna, takže
budeme vybírat. Pokud Vaše přání neotiskneme, nezoufejte a předejte ho dotyčnému osobně. Udělá mu to stejnou radost!
Svoje přání můžete předat pracovníkům oddělení ART, a to do 15. 12.
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FOTOGALERIE

Spolupráce s organizací Šikovné děti
nám ukázala, jak moc manuálně zruční
umíme být. Že nám práce šla pěkně od
ruky, můžete sami vidět.

Klub ručních prací, vedený dobrovolnicí. Zavzpomínáme, popovídáme, procvičíme prsty, ruce, zaměstnáme hlavu. Velice oblíbené chvilky.

Koncem října u nás vystupovala paní
Renata Pospíšilová, která nám zpívala
dechovky a hrála na harmoniku. Všichni klienti si společně s paní Pospíšilovou zazpívali známé písně. Ti, kteří sledují televizní stanici Šlágr, už paní znali
z televize. Na Šlágru totiž vystupovala
společně se svou dcerou a synem.
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Individuální trénink jemné motoriky na pokoji. Věnujeme se různým technikám individuálně podle
přání, nálady a samozřejmě také
podle potřeby jednotlivých klientů.
Na trénink jemné motoriky na pokoji je potřeba plné soustředění.

Zajímavou a netradiční techniku
sprejování jsme si vyzkoušeli na domově A. Chcete ji vyzkoušet? Je to
jednoduché! Posbírejte listy, přiložte
je na papír a posprejujte barevným
sprejem. Listy oddělejte a uvidíte
krásný obrys.

Trénink paměti se konal tentokrát
na domově D. Procvičili jsme paměť
pomocí fotografií a jmenovek zaměstnanců. Kdo si zapamatuje nejvíc jmen? Kdo přiřadí správně jména
k fotografiím? Zajímavé a zábavné
procvičení paměti, kdy se navzájem
doplňujeme, radíme, pomáháme si.
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FOTOGALERIE
Na domově D se stále něco děje...
cvičení, trénink paměti, vyrábění,
tvoření. Každý si najde to své.

Připravovali jsme vernisáž obrazů paní Paškové,
manželky obyvatele Domova. Samotná vernisáž
pak proběhla v pondělí 1. listopadu v komorní galerii v přízemí Domova během krásného podvečera
plného smíchu, pohody, štěstí a především krásných obrazů.
Paní Pašková se věnovala malování již v dětství, kdy
ji ovlivnil její učitel ve škole. Po několikaleté pauze
se malování začala opět věnovat po odchodu do
penze. Její techniky jsou zejména akvarely, ale také
olejomalba nebo vzácná malba asfaltem.
Pohodovu atmosféru doprovázel zpěvem a kytarou
Dušan Bitala a celou vernisáží prováděla Jana Heřmanová, která výstavu také uvedla.
Výstavu si u nás můžete prohlédnout do 26.11. 2021.
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KŘEST KNIHY „KDYŽ NENÍ ČAS NA SMUTEK“
Ve středu 3. 11. 2021 se konal slavnostní křest knihy Když není čas na smutek autorky
Michaly Jendruchové.
Kniha nabízí 36 příběhů z doby prvního roku covidu. Svůj příběh, zkušenosti a pocity
z této doby v ní vypráví lidé z různých sfér života. Podělili se o ně například ředitelka
Potravinové banky paní Věra Doušová, ředitelka organizace Helppes – Centrum výcviku
psů paní Zuzana Daušová, psychiatr FN Ostrava MUDr. Petr Šilhán, zástupce organizace
Vietnamci pomáhají pan Nquyen Manh Tung. Mezi dalšími spoluautory najdeme také
vězeňskou kaplanku, karikaturistu, zpěvačku, lékařku, dálkovou plavkyni, učitele, kavárníka a mnoho dalších. Jeden z příběhů vypráví také Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka Domova.
Slavnostního zahájení se ujala právě paní ředitelka Ilona Veselá společně s panem Martinem Vopěnkou, nakladatelem knihy. Přivítali hosty, mezi kterými byla samozřejmě
samotná autorka, dále pak jedna z autorek příběhu v knize (Věra Doušová, Helppes)
s asistenčním psem ve výcviku a také postavy z obálky – na fotografii ztvárnily babičku
s vnučkami – paní Jiřina Valentová a děti Nella a Nikola Masopustovi. Příjemnou a pohodovou atmosféru večera doplňovali hudebními vstupy umělci z dua Cricket and Snail.
V programu se objevila také ukázka z knihy, čtená přímo autorkou.
V závěru pak došlo k samotnému křtu, kdy celá skupina hostů připila sektem na zdárný
start prodeje. Poté si každý zájemce mohl zakoupit knihu s věnováním, podepsanou přímo autorkou.
Večer se příjemně vydařil a titulu Když není čas na smutek přejeme zdárný start do knižního světa.
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Chvilka poezie
PANÍ ZIMA
Vítr již sfoukl poslední listy ze stromů,
paní zima k nám přichází pomalu.
Rádi ještě budeme pospíchat domů,
abychom ke stolu zasedli spolu.
Snížek pomalu poletuje, vytváří peřinu,
nakypří čepičku jako ze šlehačky.
Děti vymýšlí blbiny a taky psinu
a vytáhnou staré sáňky roháčky.
Z kopce sviští děti na saních,
všude kolem se ozývá jen a jen smích.
Pomalu těšíme se na svátky
a nehodláme se dívat nazpátky.
(Jen a jen dopředu.)
Eva Frantálová
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SRDEČNĚ ZVEME

13. 12. 2021
14:00 - 17:00HOD.

VÁNOČNÍ
JARMARK
stánek s výrobky klientů
stánek udržitelnosti aneb jednomu co vadí,
druhému se hodí
knihy podepisované na místě přímo autorkou
(Když není čas na smutek, Diář pro vnučku...)
... a mnoho dalšího
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