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Úvodník

Na mé zahrádce kvete šnytlík neboli pažitka 
pobřežní. Taková všem nám dobře známá, v ku-
chyní oblíbená, zároveň skromná a nenáročná 
rostlinka. Jenže dokáže udělat v zahrádce ob-
rovskou parádu, pokud ji necháme rozkvést! 
Fialové střapaté kuličky velikosti ořechů také 
skvělé chutnají a jsou i nečekanou ozdobou ta-
líře se studenou večeří. Údajně jsou vynikající 
v pomazánce, ale přiznám se, že jsem z pažit-
kových květů pomazánku nedělala. Chutna-
jí mi i tak, za syrova. Chuť mají květy stejnou 
jako listy – pažitkovou. Pažitka chutná nejen 
nám lidem, ale i zvířátkům. Jedna zkušená za-
hradnice napsala, že vykvetlé stonky s kytička-
mi naseká a dává svým slepicím, které po tom 
jsou jako „divé“… Také jsem četla, že kvetoucí 
pažitka na plantážích je dobrým zdrojem nek-
taru pro včely, tedy je to i medonosná rostlina. 
Chci jen upozornit, že jsem pravdivost těchto 
informací z internetových zdrojů dále neověřo-
vala, protože jsem dala na vlastní zkušenost. 
Zde vidíte, jak chutná kvetoucí pažitka motý-
lům. V jednu chvíli jsem napočítala až čtyři na 
jednom trsu! Přelétávali z květinky na květin-
ku, ládovali se nektarem, vyhřívali se na sluníč-

ku, předváděli se navzájem, jako by tancovali. 
A já jsem měla velikou radost a potěšení je po-
zorovat a tiše si užívala slunečního dne na své 
malé zahrádce. Tak jsem si říkala, kolik užitku 
a dobré nálady je schopna dát malá bylinka 
dalším živoucím tvorům, velkým i malým. Při-
tom sama potřebuje jen trochu hlíny a vody, 
vyroste na zahradě i v truhlíku na balkoně, 
klidně i v květináči v kuchyni uprostřed zimy 
pod umělým osvětlením. Samozřejmě pažitku 
pěstují i ve velkém, ve sklenících, odkud pak 
putuje do supermarketu. Pažitka v mé zahrád-
ce hostila babočku kopřivovou, která, jak na-
povídá název, je doma v kopřivách. A o kopři-
vách bych také ráda něco řekla. 

Všudypřítomná bujně rostoucí bylina, kterou 
většinou nikdo nemá rád. Je to obtížný plevel, 
jehož přítomnost zařazuje stanoviště mezi za-
nedbané plochy. Přitom o léčebných účincích 
kopřivy lidé vědí dávno a aktivně kopřivy po- 
užívají v kuchyni, v léčebných čajích či jako kos-
metický přípravek. Z kopřivových vláken se již 
dříve vyráběla plátna. Údajně se z nich kdysi 
šily vojenské kabáty. (zdroj: Vlákna z žahavých 
kopřiv jsou kvalitnější než bavlna – Dáma.cz). 
Dnes kopřivové plátno zažívá svou renesan-
ci. Má skvělé izolační vlastnosti, v zimě hřeje, 
v létě chladí. Lze ho zakoupit v e-shopech na 
internetu a má překvapivě dostupnou cenu. 
Na horké letní dny bych si ráda nechala ušít ko-
přivové šaty. 

To mi připomíná jednu z mých oblíbených po-
hádek: Sedmero krkavců. Pamatujete si, jak 
mladá královna dobrovolně přijala závazek 
mlčení a obětavě vyráběla z kopřiv košile, aby 
zrušila zlé kouzlo čarodějnice a navždy vysvo-
bodila své bratry z podoby krkavců? Nemohla 
nic říct na svou obhajobu, když za zpracování 
kopřiv a tkaní plátna z jejich vláken byla ozna-
čována za čarodějnici. A co spustilo tuto rodin-
nou tragédii, kdy byla málem upálena mladá 
královna? Zlé slovo… prokletí znavené matky 
sedmi synů… Ostatně všichni víme, jak dopad-
la další unavená matka z Polednice, která se 
netěšila ze svého mateřského štěstí… 

RECEPTÁŘ ŠTĚSTÍ
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Lehce zapomínáme na jednoduché a nic ne-
stojící tajemství štěstí. Avšak vy, moudří a zku-
šení čtenáři Chodováčku, vy o tomto tajemství 
víte a snažíte se ho předávat mladším genera-
cím. Vážit si toho, co máme; užívat si každé-
ho okamžiku; mít rádi život a vše kolem nás; 
mít přiměřená přání a potřeby; myslet na vše 
v dobrém a neurážet své okolí; pozdravit a po-
děkovat; nesoudit podle prvních dojmů a slou-
žit lidem, být užiteční. Tomu všemu vás od dět-

ství učili vaši prarodiče a také lidová moudrost: 
pořekadla, pranostiky, pohádky, ale i příroda. 
Přispějte trošku do tohoto „receptáře štěstí“ 
a sdílejte s námi svá tajemství na šťastný život 
pomocí časopisu Chodováček. Děkuji a přeji 
hezké teplé léto v překrásných zahradách DS 
Chodov. 

Mgr. Elena Kubejová, CSc.
metodik a projektový manažer

PODĚKOVÁNÍ
Vážené kolegyně a kolegové,
chci vám touto cestou poděkovat za vedení odborných praxí našich studentů a studentek. 
Velice si vašeho odborného vedení vážíme.

S pozdravem

PhDr. Markéta Zimová
VOSSP Jahodovka, Praha

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi poděkovat za úžasnou spolupráci s vaším domovem v oblasti odborných  
praxí pro studenty oboru sociální činnost. Moje díky patří zvláště paní Tomčákové,  
která velmi ochotně, pružně a citlivě přistupuje k potřebám jednotlivých studentů.

Těším se na spolupráci v oblasti odborných praxí i v příštím roce a vám všem  
přeji hodně zdraví a vše dobré.

Hezký den přeje

PaedDr. J. Kolářová
zástupkyně ředitelky školy
Škola Kavčí hory, Praha 4
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 1. 7. Miloslava Šlauková 
 2. 7. Jitka Foktová
 4. 7. Evangelina Koreňová
 4. 7. Eva Koutecká, RNDr.
 4. 7. Miroslav Šubrt, Ing.
 8. 7. Jitka Beck, Mgr.
 9. 7. Eva Borecká
 10. 7. Libuše Herglová
 11. 7. Jarmila Kubátová
 12. 7. Bohumil Šlauka
 15. 7. Oldřich Kostka, Ing.

 16. 7. Marie Anýžová, PhMr.
 16. 7. Otakar Liberský
 19. 7. Jana Chytková
 19. 7. Alena Vankeová
 24. 7. Margita Javoříková, Ing.
 24. 7. Eva Pokorná
 24. 7. Magdalena Ziková
 25. 7. Miluše Nesvadbová
 27. 7. Marta Provodová
 28. 7. Ilona Richterová

Narozeniny
Červenec

 2. 8. Helena Suchanová
 3. 8. Jiřina Valentová
 4. 8. František Birnbaum
 7. 8. Alena Víchová
 12. 8. Věra Černická, Ing.
 12. 8. Alena Krutská
 12. 8. Milan Melichar
 12. 8. Ludmila Sýkorová
 13. 8. Augustin Uliarczyk, Ing.
 14. 8. Břetislav Nedvěd
 14. 8. Karla Plevková
 15. 8. Eva Kopečková
 15. 8. Natálie Šimanovská
 15. 8. Marie Vašíčková

 17. 8. Ladislav Ryčl
 19. 8. Antonín Deré
 19. 8. Bedřiška Martinovská
 19. 8. Jana Rysová
 20. 8. Jaroslava Šubrtová
 21. 8. Vlasta Hondlová
 21. 8. Eva Marková
 22. 8.  Anežka Vlachová
 25. 8. Jiří Bílek
 25. 8. Jaroslava Kubíková
 26. 8. Vojtěch Auský
 27. 8. Eva Šibravová
 28. 8. Vlasta Heroldová
 29. 8. Jarmila Šubrtová

Srpen

 2. 5. Anežka Vlachová
 2. 5. Dobroslava Majrychová
 3. 5. Tomáš Kašpar, Ing.
 12. 5. Eva Janoušková
 12. 5. Marija Slavíková
 17. 5. Milouš Herc
 19. 5. Natálie Šimanovská
 30. 5. Marie Havlová

 1. 6. Jaroslava Picková
 1. 6. Helena Jarošová
 1. 6. Miroslav Jaroš
 3. 6. Květoslava Marečková
 3. 6. Jan Vašíček, Ing.
 9. 6. Marie Anýžová, PhMr.
 14. 6. Jitka Bürgerová
 21. 6. Kašparová Miloslava
 30. 6. Charvátová Jitka

Vítáme nové obyvatele
Květen Červen
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AKTUALITY

Knihobudka s příběhem
Před Domovem nedaleko hlavního vchodu 
byla nainstalována knihobudka. Knihobud-
ky slouží k bezplatnému půjčování a výmě-
ně knih. Po Praze a okolí je jich nainstalová-
no již přes 30. Jde o neziskový projekt, který 
vznikl v létě 2013.
Knihobudku, která je umístěna před Domo-
vem, vyrobili ze dřeva vánočního stromu 
žáci Střední odborné školy Jarov. Přibližně 
22 metrů vysoký smrk zdobil Staroměstské 
náměstí o vánočních svátcích přelomu let 
2021/2022, následně specializovaná firma 
strom ořezala od větví, rozřezala na menší 
kusy a z nich pak na fošny, které byly prů-
myslově vysušeny. Po skončení těchto pro-
cesů již na dřevo čekali žáci Střední odbor-
né školy Jarov, aby z materiálu vyrobili dvě 
knihobudky a jedna z nich putovala právě 
sem. Samotná výroba trvala přibližně 2 mě-
síce a podíleli se na ní žáci z oboru truhlář, 
tesař.
Smrk ztepilý vyrostl ve vesnici v Libereckém 
kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou.
Knihobudku slavnostně otevřel primátor  

hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a ředitelka Domova 
Ilona Veselá. Oba do ní vložili knihy, ke kte-
rým mají blízko. Dále se slavnostního aktu 
účastnili studenti, mistr a ředitel SOU Jarov 
a také klientky Domova, které mají rovněž 
blízko ke knihám. Po otevření provedla paní 
ředitelka hosty areálem Domova.

Výbor obyvatel
Výbor obyvatel a stravovací komise se v mě-
síci červenci nebude konat. Další setkání se 
tedy uskuteční až v srpnu.

Schránky na chodbách
Schránky na stížnosti, pochvaly, připomínky 
atd., které jsou umístěny v přízemí Domova, 
tj. ve vstupním vestibulu, v hale a při vstupu 
do domovů A, B, D (u výtahů), jsou nově ješ-
tě lépe přizpůsobeny pro využití klientům 
a jejich rodinám. V případě, že kdokoliv chce 
vložit příspěvek a nemá u sebe papír a tuž-
ku, nalezne je přímo na schránce, a to v prů-
hledné obálce. Vzkazy tak lze napsat hned 
na místě u kterékoliv schránky.
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DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI
Vážení a milí obyvatelé DS Chodov,

v těchto dnech jsme opět umístili skleněné schránky na patrech domovů A, B a C a roz-
dali vám i vašim blízkým tradiční dotazníky spokojenosti se sociálními službami v DS 
Chodov. Dovolíme si v tomto článku předložit vám výstupy z šetření spokojenosti za rok 
2020, které proběhlo v červnu a červenci 2021. Bylo to jako vždy anonymní dotazníkové 
šetření vaší spokojenosti se službami a péčí. Zároveň jsme požádali i vaše blízké, aby se 
v anonymním dotazníkovém šetření též vyjádřili, jak vnímají péči a služby, které vám po-
skytujeme. V časopise Chodováček vám předkládáme vyhodnocení obou těchto šetření 
a reakci vedení DS Chodov. 

Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich služeb podíleli!

Dotazník spokojenosti pro klienty Domova  
pro seniory Chodov

Šetření probíhalo v době od 28. 6. 2021 do  
25. 7. 2021. Pomocí anonymních dotaz-
níků spokojenosti bylo osloveno celkem 
250 klientů. Celkem se vrátilo ke zpraco-
vání 189 vyplněných dotazníků od klien-
tů, což je 76 %. Oproti loňskému roku je 
návratnost dotazníků o 6 % vyšší. Od osob 
blízkých se vrátilo 69 dotazníků ze 250. 

Nejdříve jako vždy trochu statistiky o re-
spondentech – klientech. V roce 2021 tvo-
řili čtvrtinu respondentů muži. Oproti loň-
sku je to nepatrný nárůst. Nejpočetnější 
opět byla skupina obyvatel, kteří žijí v DS 
Chodov déle než rok, ale méně než pět let. 
„Nováčci“ (žijí zde po dobu kratší než jeden 
rok) tvoří třetinu respondentů a „staro- 
usedlíci“ (žijí zde po dobu pěti a více let) 
jsou zastoupení 16 %. Pětina respondentů 
žije v třílůžkových pokojích (21 %). V jedno-
lůžkových a dvoulůžkových pokojích bydlí 

ostatní respondenti téměř rovným dílem. 
Je potěšující, že skoro všichni respondenti 
se cítí v DS Chodov bezpečně (graf č. 1), líbí 
se jim zde (graf č. 2) a převážná většina je 
spokojená s dodržováním jejich práv v DS 
Chodov (graf č. 3). Více než tři čtvrtiny re-
spondentů také uvedlo, že sociální služba 
splňuje jejich očekávání (graf č. 4).
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graf č. 1

graf č. 3

graf č. 2

graf č. 4

Líbí se vám v Domově?

Jsou v Domově respektována 
vaše práva?

Splňuje námi poskytovaná 
služba vaše očekávání?

Cítíte se v Domově bezpečně?

ne

ne

ne

ne

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

ano

ano

ano

ano
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graf č. 5

graf č. 7

graf č. 6

graf č. 8

Známka za kulturní 
a volnočasové aktivity

Známka za praní a žehlení 
prádla

Známka za jednání 
a komunikaci personálu 
s klienty

Známka za údržbu

Podívejte se na průměrné „známky“ hodnocení služeb a komunikace zaměstnanců s klien-
ty, kde se hodnotilo jako ve škole na škále od „výborně“ – „1“ do „nedostatečně“ – „5“.  
„0“ znamená podíl nezodpovězených otázek.
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Průměr 1,00
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graf č. 9

graf č. 11

graf č. 10

Známka za ubytování

Známka za stravování

Známka za úklid
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Průměr 1,60

Průměr 2,03

Průměr 1,77

Pořádané kulturní a volnočasové aktivity 
ohodnotili respondenti opět průměrnou 
známkou 1. Ovšem více než jedna třetina 
respondentů na tuto otázku neodpovědě-
la. Možná je to tím, že aktivity byly velmi 
omezeny vzhledem k pandemické situaci. 
Velmi důležitým bodem hodnocení je ko-
munikace a jednání zaměstnanců. Zde 
pozorujeme každoroční vylepšení, byť po 
malých krůčcích. 

Následuje blok dostupnosti a kvality infor-
mací pro klienty.
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Známka za stravování (%) Klíčový pracovník (%)

odebírají Chodováček

ordinace praktického lékaře v DS

existence výboru a stravovací komise

setkání s vedením 2x ročně dostačuje

možnost podat stížnost

Graf č. 12 ukazuje, jaký podíl respondentů kladně odpovědělo na otázky, zda vědí o tom, 
že mohou podat stížnost na služby v DS Chodov, že ordinuje v DS Chodov praktický lékař, 
že zde působí výbor obyvatel a stravovací komise, zda je setkání s vedením 2x ročně pro ně 
dostačující a jestli odebírají časopis Chodováček. Podle uspořádání sloupců v grafu vidíte, 
že nejlépe jsou respondenti informováni o tom, že mohou podat stížnost. Nejhůře je na tom 
časopis Chodováček, který opět ztratil část svých čtenářů. Nevíme, čím to je, protože se sna-
žíme, aby to byl plnohodnotný zdroj informací o dění v DS Chodov. Budeme vděční za vaše 
nápady a připomínky, aby počet čtenářů opět začal narůstat.

Graf č. 13 ukazuje pokračující trend snižování informovanosti respondentů o klíčovém pra-
covníkovi. Pro nás je to důležitý signál. Budeme zjišťovat, proč tomu tak je.

znají svého klíčového pracovníka

vědí o možnosti požádat o změnu 
svého klíčového pracovníka
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graf č. 14

Bez pochyby protiepidemická opatření ovlivnila možnost využívání ostatních služeb mimo 
DS Chodov. Pouze 27 % respondentů, tedy necelá třetina, uvedlo, že využívá služeb mimo 
DS Chodov, a pokračuje tedy trend navýšení čerpání služeb pouze od DS Chodov. 

Další graf nabízí výsledky volných odpovědí na otázku, jak respondenti zvládli období ka-
rantén a dalších omezení v souvislosti s pandemií covidu-19.

V grafu č. 14 vidíte, že necelá polovina respondentů ohodnotila toto období jako špatné 
a zhruba čtvrtina respondentů sdělila, že to zvládla normálně, dobře, v pohodě. 

jako všichni

špatně

normálně, dobře, v pohodě

bez odpovědi

nijak, neví, bylo to jedno

nezažil/a

Jak respondenti prožívali 
karanténu?

Poslední graf ukazuje výsledky volných odpovědí na otázku, jaké aktivity v Domově klienti 
postrádají. Na tuto otázku odpovědělo pouze 37 % respondentů. A jejich odpovědi jsou ná-
sledující:

43 %

27 %

2 %
3 %

2 %

23 %
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graf č. 15

častější setkávání VO + SK

dámský klub

bazén

jízda na motorce

křížovkářská

zábava pro špatně vidící

aktivity jsou velmi důležité

účastním se občas

každé aktivity vítáme

filmy, kino

mše

karty a společenské hry

individuální aktivity

různé vycházky, exkurze, procházky

RHB, masáže, pohybové aktivity

divadlo, besedy, koncerty

muzika a zpěv

nabízené aktivity jsou dostatečné

nechodím, neúčastním se

čas pro sledování TV

Jaké aktivity v DS Chodov postrádáte? (%)
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Kulturní nabídku a aktivity ohodnotili re-
spondenti vesměs jako výborné a velmi 
dobré. 

Co se týká konkrétních aktivit, kterých se 
účastní klienti, všimli jsme si toho, že řáda 
odpovědí obsahovala premisu, že klient se 
neúčastní aktivit, a ani nemůže, protože je 
imobilní, a je tudíž upoután na lůžko. Zde 
bychom chtěli uvést věci na pravou míru. 
To, že klient nemůže opustit své lůžko, ne-
znamená, že pro něho nejsou aktivity do-
stupné. V souladu s individuálním plánem 
navštěvují klienta aktivizační pracovník 
nebo aktivizační terapeut a věnují se mu in-
dividuálně. 

Svou spokojenost se službami DS Chodov 
ohodnotili respondenti průměrnou znám-

Dotazník spokojenosti pro osoby blízké klientů 
Domova pro seniory Chodov

A teď se budeme věnovat hodnocení na-
šich služeb rodinami a přáteli klientů, a na-
bídneme Vám i vyjádření vedení DS Cho-
dov. Zajímalo nas, jak vnímali vaši blízci 
opatření v DS Chodov v době Covid-19. Na 
volně položenou otázku odpovědělo 41 
respondentů, z nichž 25 vnímalo opatření 
jako adekvátní situaci. Devět responden-
tů vnímalo toto období celkem jako velmi 
náročné pro své blízké. Šest respondentů 
sdělilo své připomínky. Prostředí DS Cho-
dov skoro všichni ohodnotili jako vyhovu-
jící a bezpečné (94 % a 93 %). Z blízkých 
a příbuzných zná 74 % klíčového pracov-
níka svého blízkého, což je vyšší podíl, než 
u samotných klientů. Zhruba dvě třetiny 
respondentů sledují nabídku aktivit v DS 
Chodov. Co je jejich informačním zdrojem 
o nabídce aktivit, ukazuje následující graf. 

Infozdroj nabídky aktivit v %
graf č. 16

v časopise Chodováček

na nástěnkách

bez odpovědi

na webových stránkách

nesleduji
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kou 1,6 a komunikaci a chování personálu 
průměrnou známkou 1,9. Výborně hodno-
tili blízcí klientů práci fyzioterapeutek DS 
Chodov, dále kadeřnici a pedikérky. Pozi-
tivně byly hodnoceny také služby bufetu 
a cukrárny. 

V prostoru pro volné odpovědi, kde se 
mohli blízcí klientů vyjádřit k tomu, jaké 
další služby by ocenili klienti, DS Chodov 
obdržel 13 pochvalných odpovědí z cel-
kem 37 odpovědí na tuto otázku. 

Některé odpovědi se týkaly nedostatečné 
lékařské péče odborných lékařů: stoma-
tolog, ORL, oftalmolog atd. Zde chceme 
opět připomenout, že DS Chodov jako po-
skytovatel sociálních služeb může zpro-
středkovávat péči odborných lékařů, ale 
pouze na základě volné kapacity těchto 
ordinací. V této věci děláme, co můžeme, 
oslovujeme odborné ambulance, hledáme 
nové kontakty. Nicméně v dnešní době je 
nejlepším řešením pro klienta zůstat v péči 
svého ošetřujícího odborného lékaře. Tro-
chu s tím souvisí i další připomínka, a to 
o rehabilitaci v DS Chodov. Již během in-
foschůzky informujeme budoucí klienty 
o tom, že v DS Chodov je rehabilitace pou-
ze podpůrná, která navíc vychází z ordina-
ce lékaře. Pokud někdo z klientů potřebuje 
rehabilitaci intenzivní, léčebnou, speciální, 
není jiná cesta, než využít služeb externích 
fyzioterapeutů. 

Teď k připomínkám ke stravování. Nejlepší 
cestou, jak řešit jakoukoliv nespokojenost 
s jídlem a jídelníčkem, je přijít na zasedání 
stravovací komise, která se vždy účastní ve-

doucí stravování. Právě zde je prostor pro 
nalezení řešení, které uspokojí stravovací 
nároky klientů. Dále v reakci na podněty, 
chceme připomenout, že v DS Chodov fun-
gují cukrárna a kavárna (říkají tomu i kan-
týna) v hale, kde si lze zakoupit či objednat 
zákusky, kávu, sušenky, chlebíčky a další 
dobroty. V přízemí máme také klienty ob-
líbený kávomat. 

V případě nespokojenosti s chováním per-
sonálu či neuspokojivé komunikace mezi 
sestrami, lékařem a klienty doporučujeme 
veškeré podobné situace řešit hned a na 
místě. Nejlépe se obraťte na vedoucí do-
mova a vysvětlete jí svůj problém. Bude se 
vám v této věci věnovat. 

Poslední reakce na podněty osob blízkých 
se týká potřeby cokoli opravit. Vždy kon-
taktujte pečovatelku či pečovatele a řekně-
te, co je potřeba opravit. Platí to jak o oble-
čení, tak třeba o vozících, chodítkách nebo 
o naladění televize, problémech s telefo-
nem či počítačem. Opravu všech těchto 
věcí umíme zařídit, ale potřebujeme o tom 
vědět včas.  

Závěrem bychom rádi vyjádřili naději, že se 
vám i nadále bude v DS Chodov líbit a že 
se nám dařit pracovat na udržení či zvýše-
ní kvality našich služeb. Krůček po krůčku 
pro spokojenost všech klientů DS Chodov. 
Děkujeme za spolupráci. 

vedení DS Chodov 
Výsledky zpracovala a připravila Mgr. Elena 

Kubejová, CSc., metodik DS Chodov
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FOTOGALERIE

▶ Letošní ples Domova se nesl v duchu 
disco. Notoricky známé pop písně střída-
ly samozřejmě i skladby jiných hudebních 
stylů tak, aby si každý přišel na své. Ples 
tradičně nabídl i tombolu, kdy se výher-
ci mohli radovat z velké řady výher a jako 
hlavní tři ceny si vítězové odnesli originální 
dorty Medovníky.

▶ V rámci projektu Erasmus+ „Role and 
Opportunities of the Cultural Heritage 
in Intergenerational Learning“ proběhlo 
v Domově mezigenerační setkání na živo. 
Cílem projektu je přenos kulturního dě-
dictví napříč státy i generacemi a podpora 
sociálního začleňování a motivace seniorů 
prostřednictvím inovativních vzdělávacích 
přístupů na mezinárodní úrovni. Ze států 

mimo Českou replubliku se účastnily napří-
klad Lotyšsko, Rakousko, Francie a Polsko. 
Zahrada Domova se tak na jedno květnové 
odpoledne stala místem setkání s netra-
dičním a velmi zajímavým doprovodem – 
bubny. Děti z mateřské školky Semínko si 
a klienti Domova si společně zahráli a za-
tančili. Celý program jsme získali od orga-
nizace Mezi námi jako výhru v soutěžích.

▶ Slunečné počasí doplnilo pohodovou 
atmosféru společného výletu se studenty 
pražské střední školy. Tentokrát se s nimi 
klienti. Domova vydali do Dendrologické 
zahrady v Průhonicích u Prahy. Prošli zá-
koutí zahrady a výlet završili dobrou kávou 
a zákuskem v kavárně. Děkujeme studen-
tům a studentkám za milý doprovod.
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MOŽNOSTI INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY

Vážení obyvatelé Domova,
možná jste se už někdy dostali do situace, 
kdy jste chtěli někam jet a řešili jste, jak se 
na místo nejlépe dopravit, zvláště v případě, 
kdy potřebujete pomoc. Městská hromadná 
doprava je sice už ve většině případů bezba-
riérová, ale často musíte jít ještě kus pěšky, 
protože ne každá tramvaj, autobus či metro 
jedou až na to místo, kam máte namířeno. 
V takových chvílích pak zvažujete, jaké máte 
další možnosti. Tímto článkem bychom vám 
tyto další možnosti rádi představili.

DS Chodov v rámci fakultativních služeb 
nabízí přepravu autem kamkoliv po Praze. 
Pokud o tuto nabídku projevíte zájem, je tře-
ba přepravu objednat s dostatečným před-
stihem a to u kteréhokoliv pracovníka přímé 
péče. Tuto přepravu si hradíte sami – cena za 
km činí 25 Kč s tím, že v případě, že auto na 

vás bude čekat, tak platíte i parkovné a čas 
čekání. Může se ovšem stát, že tato přeprava 
bude již plně obsazená. V takovém případě 
můžete zvolit jiný den a čas přepravy, oslovit 
rodinu nebo osoby blízké, nebo využít dal-
ší nabídky soukromých společností, které 
jsou v Praze k dispozici.  Níže vám předklá-
dáme některé z nich.
 
Vedle těchto případů jsou situace, kdy jede-
te na vyšetření k lékaři. Pokud to váš zdra-
votní stav vyžaduje, je vám vypsán poukaz 
na převoz. V případě této potřeby se obraťte 
na všeobecné sestry, které vypsání poukazu 
ve spolupráci s lékařem zařídí. Pro přepravu 
k lékaři můžete využít i auto DS Chodov (viz 
informace výše) nebo některou z níže uve-
dených soukromých společností. V takovém 
případě přepravu oproti přepravě sanitkou, 
plně hradíte vždy podle aktuálního ceníku.

Služba Senior Taxi
Službu si lze objednat jak pro dopravu k lékaři, tak k vyzvednutí léků a dalších zdravot-
nických potřeb v lékárnách či vyřízení nejrůznějších záležitostí na úřadech nebo poště. 
Služba je určena seniorům ve věku 75+ a lidem se sníženou schopností orientace a pohy-
bu (s průkazem ZTP a ZTP/P) z území správního obvodu Praha 11. Pro využívání služby je 
nejprve nutná registrace uživatele na oddělení sociální péče a pomoci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11.

Adresa:
Roztylská 1, Praha 11 – Chodov
Kontakt:
Bc. Miroslav Pokorný, DiS., vedoucí oddělení
267 902 103 nebo 267 902 101
Co mít s sebou:
občanský průkaz (kvůli ověření věku a trvalého bydliště), případně kartu ZTP, resp. ZTP/P.

PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ PRO PŘEPRAVU PO PRAZE:
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HEWER
Přeprava je určená pro všechny zdravotně znevýhodněné občany. 
Není třeba vlastnit průkaz ZTP.

Kontakt pro zájemce o služby
274 781 341
pondělí–pátek 8–12 a 13–16

Pohoda transport
Bezpečná a pohodlná doprava pro všechny, kteří to potřebují – lidé upoutaní na invalidní 
vozík, nemocní vyžadující přepravu vleže, senioři –, pomocí moderně vybavených vozidel 
přizpůsobených pro všechny potřeby.
K dispozici i vlastní invalidní křeslo. Je zde také možnost doprovodu, vyzvednutí v bytě, v 
ordinaci, v hotelu, pomoc s vyřizováním formalit u lékařů a v případě potřeby i vyzvednutí 
léků.

Kontakt
Příjem objednávek pondělí–pátek od 7:00 do 17:00 hod.
info@pohodatransport.cz
+420 774 888 085

Helpdriver
Řidič, který vás odveze do zdravotnických zařízení a zpět. Do vozu se vejdou pohodlně 
také osoby na invalidním vozíku.

Kontakt pro objednávku jízd
Martin Břoušek, Helpdriver +420 720 297 731

SOCIETA, o. p. s.
Societa poskytuje přepravu všem zdravotně znevýhodněným občanům, držitelům prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P, dětem, seniorům, občanům s omezenou hybností i kombinovaný-
mi vadami na území hlavního města Prahy, v obcích všech tarifních pásem i na území celé 
České republiky.



18

VÝBOR OBYVATEL

Přítomni: Květoslava Ullrichová, Stanislav Martínek, Ing. Alenka Vojtíšková, 
Karin Karausová, Hana Egerová, Mgr. Jitka Beck, Marie Drsová, Miroslava 
Pokorná, patro B1, Jitka Foktová, Zdeněk Hošna, Marta Provodová, Franti-
šek Provod, Břetislav Nedvěd, Drahomíra Klemšová, Milan Merhaut, Marie 
Havelková.
Svoji nepřítomnost na zasedání omluvili paní Eva Frantálová, paní Ilona 
Richterová a pan Václav Novotný.
Hosté: Lenka Fenclová, Mgr. Anna Tomčáková. Ředitelka DS Mgr. Bc. Ilona 
Veselá se omluvila, z jiných pracovních důvodů se nemohla zasedání účast-
nit.

Lenka Fenclová úvodem přivítala všechny přítomné na stravovací komisi 
a požádala, aby přednesli své podněty ke kvalitě podávané stravy.

Vznesené požadavky:
•  Paní Vojtíšková pochválila grilovaná křidýlka. Bylo to jedno z nově navržených jídel. 

Většina přítomných se k jejímu názoru přiklonila. Chuť vařených brambor se podle 
klientky zlepšila. Klientům patra B3 chutnala zelná polévka. 

•  Pan Martínek vyjádřil spokojenost s podávaným jídlem. Chutná mu hermelín se 
třemi saláty, a také hermelín s bramborem a dále koláče, vánočka je pro něj suchá. 
Méně mu chutná masová haše. 

•  Paní Ullrychová porovnávala chuť párků „tlustých“, ty jsou dobré, a „vídeňských“. 
Podle jejího názoru nemají už vídeňské párky takovou dobrou chuť. 

•  Paní Mgr. Beck také vyjádřila spokojenost s grilovanými křidýlky, ale tlumočila i zá-
porný názor těch klientů, kteří jídlo nemohli ukousnout nebo uchopit. Dále se ze-
ptala, jak je to s podáváním pečiva, když si někdo přeje jenom rohlíky, zatímco ně-
kdo jiný pouze chleba, jestli to lze podle přání klientů na patře podávat. Smažené 
filé bylo výborné. 

Zápis z jednání stravovací komise a výboru oby-
vatel DS Chodov
ze dne 9. 6. 2022
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•  Paní Foktová tlumočila také názor klientů z patra D1, kterým dělalo problém kři-
dýlka obrat a ukousnout. Uvedla, že salám „poličan“ byl moc tvrdý a klienti na pa-
tře D1 ho většinou vraceli. Debrecínská omáčka nebyla vůbec chutná. Pochválila 
plněný vepřový bůček, který všem moc chutnal. Dále to byly švestkové knedlíky, 
jahelník a rebarborový koláč.

•  Pan Nedvěd chválil chuť tlačenky. Dále vyjádřil celkovou spokojenost s jídlem po-
dávaným v DS, i když někdy jsou polévky moc řídké.

•  Paní Pokorná se také přidala k názoru spokojenosti s jídlem a hlavně vyzvedla mož-
nost výběru ze dvou jídel, což je velká výhoda. 

•  Manželé Provodovi vznesli dotaz k šetřicí dietě, kterou musí dodržovat paní Provo-
dová. Nejsou spokojeni s tím, že nikdy dopředu neví, co paní k jídlu dostane. 

•  Paní Drsové chutná v Domově bramborová kaše a navrhovala, aby byla častěji. 

•  Paní Egerové moc chutnají jídla s mákem. 

•  Panu Merhautovi chybí v bramboráku více česneku. 

•  Paní Karausová se vyjádřila, že debrecínská omáčka nebyla chutná. Dále sdělila, že 
mají na patře nedostatek talířů a příborů. 

•  Paní Frantálová zaslala své návrhy k novým jídlům písemně. Navrhuje např. broko-
lici s bešamelem, kuskusové koule, pórek na másle, dále připomínky k příliš slaným 
polévkám, bramborové kaši a francouzským bramborám; polévky jako gulášová, 
dršťková jsou zase příliš zahuštěné moukou.

Vyjádření
Vedoucí kuchyně a nutriční terapeutka Lenka Fenclová poděkovala za připomínky 
a pochvaly. 
Co se týče podávání pečiva na patrech, tj. chleba nebo housek (rohlíků), pečovatelky 
mohou dát klientům na výběr. 
Stravování paní Provodové budeme řešit individuálně, protože má specifickou dietu. 
Steak, minutky, míchaná vajíčka, hranolky apod. nelze podávat vzhledem k velkoka-
pacitnímu výdeji jídla v DS – tato jídla by ztratila na kvalitě a chuti. 
Co se týče chybějících talířů a příborů – je v kompetenci koordinátorů hlásit nedosta-
tek svým vedoucím a oni pak zabezpečí objednání nových. Právě kvůli ztrátě a zá-
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měně jsou v DS talíře a příbory barevné podle jednotlivých domovů. Domov A má 
zelenou, domov B červenou a domov D žlutou barvu.

Co by si dali klienti příště? Návrhy: halušky se zelím, palačinky, rýžový nákyp, kuřecí 
rarášky, letní salát, řízek a salát. 

Informace k výboru obyvatel
Úvodem paní Tomčáková všechny přítomné pozdravila a informovala je o tom, že 
všechny technické a rekonstrukční akce, které byly v DS naplánované, běží podle 
plánu. Stavební úpravy přechodu mezi domovem B a D jsou naplánovány přibližně 
na půl roku. 
Paní Ullrychová upozornila na úklid patra B2, který není kvalitní. Uklízečky uklidí 
všechno rychle, často jenom střed pokojů. Uklízí často se špinavou vodou. 
Její upozornění bude tlumočeno vedoucí úklidové firmy. 
Paní Mgr. Beck vyjádřila nespokojenost s toaletou na pokoji, kde je ubytována. 
Z toalety je cítit „děsný zápach“. Přes pachovou západku z WC nemůže být cítit žádný 
zápach. WC bylo zkontrolováno a vše je v pořádku. 
Dále vznesla dotaz, jestli by nebylo možné častěji používat vůně v prostorách patra 
A2, zejména v čase, kdy pečovatelé dělají toalety. V prostorách A, tak jako jinde, jsou 
funkční čističky vzduchu.
Tlumočila vzkaz pana Novotného, který si stěžuje, že při sezení u kuřárny je cítit ne-
snesitelný zápach. Klienti tam močí a vypouští tam svoje sběrné sáčky na moč od 
PMK. Žádá proto upozornit klienty, aby tak nečinili a neznečišťovali Domov a krásné 
atrium určené k odpočinku všech klientů a návštěv. Bude tlumočeno vedoucímu pro-
vozně-technického úseku a vedoucím domovů.
Paní Egerová upozornila na neodtékající vodu v umyvadle na jejím pokoji. Upozorně-
ní předáno na údržbu. Umyvadlo již odtéká. Při této příležitosti upozorňujeme klienty, 
že tyto věci se řeší nahlášením koordinátorovi ihned při vzniku závady, případně jiného 
pracovníkovi na patře ve službě, ten to zapíše do sešitu oprav, který je kontrolován 2x 
denně, a veškeré tyto drobné závady se odstraňují okamžitě.
Paní Pokorná vznesla dotaz ohledně výměny filtrů na toaletách klientů. Kdy je na-
plánovaná výměna, protože jsou značně zanesené. Na toaletách žádné filtry nejsou, 
odtah je řešený centrálně a je spouštěn automaticky v určitých časových intervalech. 
Do budoucna je plánována rekonstrukce vzduchotechniky a každý klient si bude moci 
zapnout odtah kdykoliv manuálně.

Podněty ze schránek důvěry
Paní Purkrtová J., B2: „Nemůžu nic jiného, než že jsem spokojená. Jenom by nemělo 
být tvrdé maso. Sestřičky jsou milé a ochotné.“
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Klientka z B2: „V DS žiji od ledna a ještě si zvykám na zdejší prostředí. S pečovatel-
kami jsem spokojená a vždy mi pomohou, když potřebuji. Se stravou jsem většinou 
spokojená. Ještě jednou chválím pečovatelky.“
Manželé Šlaukovi: „Všechny sestřičky jsou pozorné a laskavé. Taktéž děkujeme ku-
chařům.“
Anonym z B1: „Prosím o úklid i v sobotu nebo neděli.“ Vyjádření: O víkendu je přítom-
na pouze jedna pracovnice na úklid, v případě, že je to opravdu potřeba, pokoj uklidí. 
Je nutné se obrátit na pracovníka ve službě, který paní na úklid zavolá.
Paní Burdová H., B3: „Chtěla bych poděkovat za péči pečovatelkám, sestřičkám, paní 
Antlové a paní Lorencové. Jsem tu moc spokojená a jsem ráda, že tu jsem. Děkuji se-
střičkám za péči o mého manžela. Také mě velice baví trénink paměti a cvičení. Pan 
Jirka a paní Věrka to skvěle vedou. Strava je výborná.“
Anonym z B2: „V domově jsem 2 roky a jsem tu stále spokojená. Chválím všechny pe-
čovatelky a zdravotní sestřičky za jejich ochotu a milé jednání, vyslechnou, poradí, 
pomohou, také aktivizační pracovníky Jirku a Věrku, jsou bezva.“
Anonym z B1: „V našem Domově jsme spokojeni s veškerou poskytovanou péčí pe-
čovatelek, zdravotních sester, sociální pracovnice, fyzioterapeutky. Díky patří také 
našim kuchařům.“
Paní Věra z B1: „Již tomu budou 4 měsíce, co jsem klientkou Domova. Měla jsem 
velké štěstí, že jsem se k Vám přihlásila, jsem zde velice spokojená. Více než doma! 
Dobře se o nás staráte. Je zde útulno, čisto, spousta programů, cvičení. Jídlo dobré, 
dost zeleniny i ovoce.“
Paní Lamošová J., B3: „Jsem klientka Domova krátkou dobu a jsem zde spokojena. 
Personál je ochotný a vstřícný. Mám jen problém se skladbou jídelníčku, zda by ne-
bylo možné místo poměrně denní konzumace masa zařadit častěji zeleninu jako pří-
lohu (špenát, zelí, brokolici, mrkev, hrášek) a častěji filé. Jinak jídlo je dobré a chut-
né.“ Vyjádření: Přílohy se střídají a máte možnost výběru ze dvou jídel.
Klientka z A3: „Děkuji za realizaci plesu. Nepoznala jsem zaměstnance v kostýmech. 
Chválím paní Ing. Slávku Slivoňovou, Terezku Jechovou a paní Aničku Tomčákovou. 
Vždy bezvadně oblečené… Jsou to ženy na svém místě.“

Děkujeme všem za pochvaly, které budeme tlumočit pracovníkům jednotlivých pa-
ter. 

Dále připomínáme všem klientům, že pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Vašeho 
majetku, informujte neodkladně koordinátorku, případně kmenovou sociální pra-
covnici vašeho patra, v jejichž kompetenci je s Vámi ztrátu řešit. Prosím řiďte se na-
ším doporučením (věci či pokoj si zamykejte a využijte trezor Domova) v Domácím 
řádu DS, směrnice č. 3, odst. VII, který je Vám při nástupu předán. 
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Rádi bychom Vám touto cestou také připomněli, že můžete kdykoliv požádat o do-
provod mimo Domov (např. o doprovod do obchodu Albert, na poštu…). Pokud bu-
dete mít o doprovod zájem, oslovte pracovníky na patře, kmenovou sociální pra-
covnici nebo vedoucí domova, kteří s vámi domluví podrobnosti (který den, v kolik 
hodin, kam). Doprovázet vás budou pracovníci přímé obslužné péče (pečovatelé), 
kmenové sociální pracovnice, pracovníci ART, dobrovolníci a v případě velkého zá-
jmu oslovíme pracovníky sociálních služeb poskytujících doprovody.

Také bychom Vám rádi připomněli, že tak, jak si můžete volit průběh celého denního 
režimu podle svého přání, tak si můžete volit, kdy chcete ráno vstávat. Pracovníci 
přímé péče v ranních hodinách obcházejí pokoje, aby zkontrolovali, zda je vše v po-
řádku, zda nepotřebujete pomoci atd. Pokud jste již vzhůru, mohou Vám rovnou na-
chystat pomůcky k ranní hygieně a podle Vašich potřeb a přání i pomoci. Pokud Vám 
tato skutečnost nevyhovuje a rádi byste se probouzeli později a přítomnost pracov-
níků chcete až v pozdějších hodinách, sdělte tuto informaci pracovníkům na daném 
patře, kmenové sociální pracovnici nebo vedoucí domova, kde bydlíte. Pracovníci 
toto Vaše přání budou respektovat a na pokoj k Vám přijdou až v pozdějších hodi-
nách.

Hygiena mimo lůžko je prováděna jednou za týden. Pokud si přejete, aby Vám byla 
prováděna vícekrát než jednou týdně, oslovte pracovníky přímé péče na patře nebo 
vedoucí domova, kde bydlíte. Pracovníci Vám vyjdou vstříc. 

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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 23. 5. Maléř Stanislav
 23. 5. Ponomarevová Růžena
 18. 5. Baštecká Jana
 15. 5. Bíró Móric
 6. 5. Madrý Michal

 22. 6. Jaroš Miroslav
 16. 6. Kalhousová Věnceslava
 13. 6. Vyskočilová Eva
 2. 6. Kupsová Vlasta

Rozloučili jsme se

Květen Červen

im
age: Freepik.com
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