Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4

Ch dováček

BŘEZEN 2017

Vracím se z domova, kde jsem trávila víkend. Vlak uhání krajinou a já jsem myšlenkami tam u nás doma pod Beskydami.
Začíná jaro, příroda se probouzí. S naším pejskem jsem procházela všechna známá místa, kde jsme si jako děti hráli.
V lese ještě někde bylo trošku sněhu, ale i tady se začíná příroda probouzet. Na konci lesa je louka. Kdysi jsme jí říkali
louka na konci světa. Je obrovská, krásně voní čerstvou půdou a jarem.
Rostou tam sněženky, bledule, barevné hlavičky začínají vystrkovat krokusy. A toho ptačího křiku, předhánějí se, kdo
zazpívá hlasitěji. Zavírám oči a vzpomínám, jak děti běhaly po
louce a lese.
Hráli jsme si na indiány, princezny. Cestou domů mě ještě
v nose šimrá vůně jara, mojí jarní louky.
Chci vám všem popřát krásné jarní počasí s probouzející se
krajinou. Zastavte se na chvilku a nadechněte se té jarní přírody.
Taťjana Šustrová
vedoucí úseku D
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BŘEZNOVÍ OSLAVENCI

Vítáme nové obyvatele, kteří
nastoupili v měsíci únoru
Hedvika Slezáková
Věra Smetáková
Anežka Malíková
Růžena Denková
Alžběta Školoutová
Ing. Stanislav Prokop
MUDr. Jaroslava Černá
Emilie Boháčová

1. 3.		
3. 3.		
3. 3.		
6. 3.		
9. 3.		
10. 3.		
13. 3.		
13. 3.		
13. 3.		
14. 3.		
17. 3.		
17. 3.		
19. 3.		
20. 3.		
22. 3.		
23. 3.		
24. 3.		
24. 3.		
27. 3.		
28. 3.		
29. 3.		
30. 3.		

Eva Nováková
Alena Machová
Ing. Josef Šnajberk
Zdeňka Machačová
Miloslava Mazuchová
Marie Přichystalová
Božena Žegklitzová
Růžena Hofmanová
Alenka Fliegerová
Jiřina Trubačová
Barbora Dlouhá
Marta Poláčková
Josefka Zapletalová
Zdenka Pěknicová
Ing. Hana Rybníkářová
Karel Motl
Vojtěška Kochová
Anna Kučerová
Marta Adámková
Jaroslav Semrád
Jiřina Paloučková
Stanislava Šormová

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší!
Společná oslava se bude konat 28. 3. 2017 od 14 hod. v kavárně.
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Z NAŠEHO DOMOVA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V DS CHODOV 2016
Vážení a milí obyvatelé Domova,
v minulém čísle Chodováčku jste se mohli podívat na zhodnocení dotazníků Vaší spokojenosti se službami a péčí v Domově. Nyní bychom Vás rádi informovali o hodnocení spokojenosti s péčí o mého blízkého
a dále spokojenost klientů s dobrovolníky. Jednalo se o anonymní výzkum, který proběhl taktéž za období minulého roku 2016.
Dotazník spokojenosti s péčí o mého blízkého v DS Chodov za rok 2016
Z oslovených respondentů se nám vrátilo pouze 26 dotazníků, ale i za to jsme rádi, abychom mohli naše
služby zlepšovat k Vaší spokojenosti.
Celkem se odpovídalo na 15 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Na tento dotazník odpovídalo 77 % žen a 23 % mužů. Z toho 69 % k Vám jsou ve vztahu dcera / syn; 4 %
zeť / snacha, sestra / bratr, přítel / přítelkyně, vnuk / vnučka nebo jiné a 12 % neteř / synovec.
2. Zjistili jsme, že 100 % Vašich blízkých hodnotí prostředí Domova jako vyhovující.
3. Bezpečně se podle Vašich blízkých cítí 96 % z Vás.
4. S poskytováním péče je na výbornou spokojeno 54 % a 50 % Vašich blízkých hodnotí přístup personálu
na výbornou.
5. 69 % ví, kdo je klíčovým pracovníkem jejich blízkého.
6. Nabídky aktivit a kulturní akce Domova sleduje 77 % oslovených a 62 % se o nich dovídá na nástěnkách.
7. Na otázku, jakých aktivit se nejvíce Váš blízký účastní, se odpovídalo takto: Rehabilitace; keramická dílna;
skupinové cvičení; tělocvik; knihovna; logopedie; sport a kultura; trénování paměti; kulturní akce; rotoped;
zpívání; výlety; besedy; tanec; společenské akce; hudební vystoupení; od každého trochu; koncerty; aktivity s dětmi; výtvarná dílna; zpěv nebo recitace.
8. Aktivity a kulturní nabídku Domova hodnotí 42 % Vašich blízkých na výbornou.
9. Zdali využíváte další služby, odpovídali Vaši blízcí takto:
a. Rehabilitace 58 % ano; 39 % výborná spokojenost;
b. kadeřník 65 % ano; 50 % výborná spokojenost;
c. bufet 62 % ano; 46 % výborná spokojenost;
d. cukrárna 46 % ano; 35 % výborná spokojenost;
e. pedikúra 65 % ano; 35 % výborná spokojenost.
10. V možnosti otevřené otázky, jaké další služby byste ocenili pro Vašeho blízkého, byly nejčastěji tyto
odpovědi:
– častější sprchování; lepší chování personálu; bohoslužby; pedikúra a manikúra by mohly být častější;
možnost soukromých rehabilitací; logo lekce; mentální cvičení – počty, paměť; službu konající sociální
pracovník, který by s klienty komunikoval pravidelně a socializoval by je; v kinosále se mluvené slovo bez
mikrofonu úplně ztrácí; v zimních obdobích je v kinosále zima; bazén, posilovna, vířivka, osobní trenér,
zvířátka nebo větší zájem lékaře o zdravotní stav klientů;
– plná spokojenost.
11. Prostor pro další náměty, připomínky atd.
– upřednostnění přestěhování stávajících klientů-čekatelů na jednolůžkový pokoj před zájemci z venku;
– zajištění lepšího přístupu některých pracovníků ke klientům;
– větší socializace klientů;
– urychlit opravy – rekonstrukce koupelen;
– zasílání informací e-mailem příbuzným (popř. schůze s příbuznými a Domova);
– maximální spokojenost, jsme zvyklí, líbí se nám tady;
– děkuji za péči a starost o maminku, vážím si Vaší práce.
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Z NAŠEHO DOMOVA
Dotazník spokojenosti klientů s dobrovolníky v DS Chodov za II. pololetí roku 2016
(od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016)
Dotazníky obdrželo 5 klientů, ke zpracování se nám dostaly celkem 4 vyplněné dotazníky.
Celkem jste odpovídali na 8 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Tento dotazník hodnotilo 100 % žen a návštěvy dobrovolníka vnímají jako přínosné.
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 100 % z Vás je spokojeno s pravidelností návštěv dobrovolníků a vyhovuje
Vám čas, kdy jste dobrovolníkem navštíveni.
3. O možnosti požádat o změnu dobrovolníka ví 75 %.
4. Při dotazu na upřednostnění pohlaví dobrovolníka 50 % z Vás preferuje ženu a zbytek pohlaví dobrovolníka neřeší.
5. 50 % z Vás nejraději s dobrovolníkem uskutečňuje rozhovor a procházky a 75 % čtení (u této otázky byla
možnost více odpovědí). Dále provádíte činnosti jako cvičení rukou a povídání si o filmech a četbě.
6. Prostor pro Vaše další vyjádření (návrhy, připomínky atd.):
– Je to milá a ochotná dívka. (hodnocení jednoho z respondentů)
Děkujeme všem, kteří se na hodnocení podíleli, a po několika měsících se jistě k dalšímu vyhodnocení poskytovaných služeb budete mít možnost Vy i Vaši blízcí opět anonymně vyjádřit.
Vedení domova
Hodnocení vypracovala: Bc. Markéta Rývorová

RECEPT NA ZÁVIN
Přinášíme vám recept na závin, který jste měli možnost vyhrát v tombole na plese.
Závin pekla vedoucí úseku D Taťjana Šustrová.

1/2 kg polohrubé mouky
1 100% tuk Omega (celý nastrouhat)
2 vejce
špetka soli
2 lžičky citrónové šťávy
1 sklenička piva
Zpracujte těsto a nechte alespoň dvě hodiny odležete. Nastrouhaná jablka posypeme pomletými piškoty, které předtím
opražíme na másle. Poté dáme péct.

ilustrační fotografie
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Z NAŠEHO DOMOVA

Jaro už klepe na dveře
aneb
co můžeme najít na naší zahradě?
NARCIS
Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi. Je známo 27 až 60
druhů (asi záleží na pojetí), které jsou rozšířeny v jižní Evropě, v Asii
a v severní Africe. V ČR není původní žádný druh z rodu narcis (Narcissus). Narcis žlutý (Narcissus pseudonarcissus) a narcis bílý (Narcissus poëticus) jsou hojně pěstované jarní rostliny, které často zplaňují
i do volné přírody. Tuto květinu si spojujeme se sebeláskou a přílišnou zahleděností do sebe sama. Legenda praví, že mládenec, který
se zamiloval do svého obrazu, byl proměněn v květ narcisu. Pokud
tedy dostaneme narcis, je na čase zamyslet se nad přehnanou sebeláskou.

ZLATÝ DÉŠŤ
Zlatý déšť je okrasný keř, který můžete vidět v mnoha zahradách. Je
nenáročný jak na pěstování, tak na svoji péči, snad právě proto je tak
oblíbený. Větévky zlatice bylo nezbytné nařezat o půlnoci v předvečer Mikuláše a pak s nimi naložit jako s barborkou.

TULIPÁN
Tulipány jsou nejvznešenější ozdobou jarních záhonů i kytic, patří mezi nejpěstovanější a druhově nejbohatší cibuloviny na celém světě. Pěstitelé dělí tulipány na
dvě základní skupiny – botanické, tj. původní přírodní druhy, a zahradní tulipány.
Většina lidí si produkci tulipánů spojuje hlavně s Holandskem. Avšak i u nás jsou
zahrady, kde se pěstováním a šlechtěním tulipánů zabývají instituce i soukromí zahradníci. Poměrně rozsáhlou sbírku tulipánů mají již několik desítek let například
v Dendrologické zahradě v Průhonicích u Prahy, kde vypěstovali i několik nových
kultivarů, patřících k nejkvalitnějším na světě. Tato krásná květina původem z Číny
je také ideální květinou k vyjádření lásky, tedy pokud má červený květ. Žlutý tulipán značí přílišnou pýchu obdarovaného a oranžový povrchní krásu bez duševních kvalit.
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Z NAŠEHO DOMOVA

HYACINT
Hyacint patří mezi cibuloviny, které s oblibou pěstujeme jako hrnkové rostliny. Dokáží přinést do interiéru barvou a vůní svých květů na
chvíli jaro. Květy mohou mít bílé, smetanové, růžové, fialové, oranžové, červené, modré nebo žluté. Stále oblíbenější hyacint předává
srdce darujícího. Dejte své lásce hyacint a vyjádříte tak, že ji ze srdce
milujete a patříte jen jí. Dávejte si pozor pouze na hyacint žluté barvy.
Ta se od lásky přiklání spíše k žárlivosti.

MAGNOLIE - ŠÁCHOLAN
Šácholany jsou opadavé nebo stálezelené keře či stromy. Fosilní důkazy naznačují, že první kvetoucí rostliny příbuzné šácholanům se vyvinuly někdy v raném období křídy. Šácholany jsou
rozšířeny v mírném až tropickém pásu Asie a Ameriky. Málokdo
ví, že jsou magnólie i významné léčivé rostliny. Jejich kůra je součástí řady orientálních drog. Některé látky (zejména lignanoidy)
mají významné anxiolytické (proti úzkosti), antioxidační (zametači
volných radikálů) a protizánětlivé účinky. Dále vykazují schopnost
posílení činnosti mozku a zlepšení paměti. Vůně magnolií údajně
navozuje romantické snění, vzbuzuje něhu a čistou lásku a v květomluvě označuje nevinnost a půvab.

VAJGÉLIE
Vajgélie jsou řazeny k nejvýznamnějším keřům okrasným květem.
Ve světě bylo vyšlechtěno mnoho odrůd, největší podíl na tom má
francouzský zahradník Lemoine z Nancy. Vajgélie vás určitě potěší
tím, že kvete hned dvakrát do roka, poprvé koncem jara, v květnu až
červnu, po druhé koncem léta, a to v srpnu a začátkem září.

MODŘENEC
Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi. V ČR rostou
4 druhy z rodu modřenec. Není bez zajímavosti, že modřenec
také patří mezi jedlé květiny – jeho cibulky se na talíři podávají
na ostrově Kréta, Zakynthos, Kerkyra a v jižní Itálii. Modřenec je
květinou, která k nám přináší jaro s jeho typickou vůní. Modřenec je květina cti a spolehlivosti.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

MEDAILONEK JOSEFA ABRHÁMA
Do Křesla pro hosta usedne 20. dubna český herec Josef Abrhám, a proto jsme se rozhodli vám připomenout jeho pracovní a osobní život.

*14. prosince 1939, Zlín
Jeden z nejpopulárnějších českých herců Josef Abrhám se narodil 14. prosince 1939 ve Zlíně. Pochází
z rodiny majitele cihelny. Po maturitě se zdálo, že bude
pokračovat v otcových šlépějích, a vyzkoušel si hned
několik dělnických povolání. Táhlo ho to ale na prkna,
která znamenají svět, a nakonec se přece jen dostal na
vytoužený obor herectví na bratislavskou VŠMU.
Vystudoval DAMU, po jejímž absolvování v roce
1962 hrál tři sezony v divadle na Vinohradech (tehdy Divadle československé armády). Stal se dokonce jedním ze zakládajících členů Činoherního klubu
v Praze. Krátce účinkoval v Národním divadle, ale
v srpnu 1994 opět nastoupil do Činoherního klubu.
Jeho debut před kamerou se odehrál v roce 1961,
v černobílé moralitce Strop. Jednalo se o absolventský film Věry Chytilové. Veřejnost si ho oblíbila především díky jeho účinkování ve filmu a televizi. První velkou filmovou roli mu dal v roce 1962 režisér
Brynych ve filmu Transport z ráje (1962). Potom
následovaly postavy nastávajícího otce ve filmu
Křik (1963) a spisovatele Haška, kterou si zahrál ve
filmu Velká cesta (1963). Za zmínku v 60. a 70. letech, které jsou zlatou érou jeho kariéry, určitě stojí
filmy jako Neschovávejte se, když prší nebo Dita
Saxová.

„V davu těžko hledat člověka, ve slovech činy.“
V roce 1976 započal svou komediální spolupráci
s dvojicí Svěrák–Smoljak, a to ve filmu Marečku,
podejte mi pero!. Titulní a divácky vděčné role
ztvárnil například v Kulovém blesku či hitu od
Smoljaka a Svěráka s názvem Vrchní, prchni!. Josef
Abrhám ale není jen Svěrákovým dvorním hercem,
často se objevuje například ve filmech Jana Hřebejka. Není taky divu, když hned za první, ve kterém
se objevil, dostal Českého lva. Byla to Šakalí léta
a jedná se o největší ocenění, jakého se Abrhámovi
(zatím) dostalo.
Když se řekne Nemocnice na kraji města, každému seriálovému fanouškovi se okamžitě vybaví jeden z jejích hlavních hrdinů, záletný lékař a později
primář Arnošt Blažej. Posledním filmem, ve kterém
se Josef Abrhám objevil, byl v loňském roce počin
Jiřího Stracha Anděl Páně 2.
Všichni vědí o Abrhámově výjimečném hereckém
talentu, ale někomu možná zůstala utajena jeho
druhá velká vášeň – jazz a hra na klavír. Hudba se
stala především v období jeho dospívání nepostradatelnou součástí jeho života.
Od roku 1976 je ženatý s herečkou Libuší Šafránkovou, o rok později se jim narodil syn Josef. V roce
2006 byl nominován na Českého lva v kategorii vedlejší mužský herecký výkon.
Zdroj: wikipedie.cz, topzine.cz
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Pokuste se doplnit číslovku do níže uvedených rčení (popř. přísloví) tam, kde je vynechané místo. Můžete doplňovat číslovky různých druhů (základní, řadové, druhové i násobné).
Seděl na ........... židlích.
Byl jako ............ kolo u vozu.
Byla v ............ nebi.
Zabili ......... mouchy ........... ranou.
Musíme táhnout za ............. provaz.
Když se .............. perou, ................ se směje.
..................... vlaštovka jaro nedělá.
Kdo šetří, má za ..........
Pro ................. kvítí slunce nesvítí.
............ jsi dole, ............. nahoře.
............... nevstoupíš do stejné řeky.
Kam šlápne, tam ............ let tráva neroste.
Jeden za ..................., druhý bez ........... za .................
Po obědě si rád dával ...................

autor: Jitka Suchá

Kultura
28. 3. 2017 14 hodin, kavárna
Oslava narozenin

Březen

29. 3. 2017 14 hodin, kinosál
Přednáška od poradce v oblasti sportovní výživy a prevence nemocí

Duben

5. 4. 2017 14 hodin, kinosál
Jarní brázdění – umělecký přednes básní klientů v podání Slávky Slivoňové, Simony Voženílkové
a Petra Horáka (člen sboru Národního divadla) v režii Hany Strejčkové
18. 4. 2017 14 hodin, kinosál
Hudební vystoupení – Tomáš Jamník (violoncello) a Ivo Kahánek (piano)
19. 4. 2017 14 hodin, hala
Hudební vystoupení – Karel Kekéši
20. 4. 2017 14 hodin, kinosál
Křeslo pro hosta s Josefem Abrhámem
26. 4. 2017 14 hodin, hala / zahrada
Pálení čarodějnic
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filozoficko-teologické okénko
VÝZNAM POSTNÍ DOBY

O ŽIVOTĚ

Toto je význam postní doby. Jsou to týdny, po které se rozjímáním, kajícností a soustředěním připravujeme na tuto největší slavnost křesťanského
života. Tato příprava je velikonoční třídenní.
ZELENÝ ČTVRTEK
Vzpomínka na poslední večeři Páně, kdy byla ustanovena Mše svatá.
VELKÝ PÁTEK
Vzpomínka na utrpení a smrt Páně.
BÍLÁ SOBOTA
V pozdních večerních hodinách začínají obřady
Velké noci, která vrcholí po půlnoci.
BOŽÍ HOD
Oslava vzkříšení Spasitele, naše znovuzrození
v Krista.
Za 40 dní po Velikonocích se u nás slaví Nanebevstoupení Páně, za 10 dní na to seslání Ducha Svatého, jako dovršení Velikonoc. Velikonoční tajemství je pro katolickou církev tak důležité, že vlastně
každá neděle je připomínkou a oslavou vzkříšení
Páně, podle toho tedy každý den Mší svatou je
připomínka Velikonočního tajemství.Postní doba
začíná POPELEČNÍ STŘEDOU, kdy se věřícím věnuje popelec, a to křížem na čelo z popela ratolestí z KVĚTNÉ NEDĚLE minulého roku. Kněz říká:
„Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Jako důkaz, že vše
na této zemi je pomíjivé. Postní doba trvá 40 dní,
kdy pán Ježíš odešel do samoty na poušť a po
dobu 40 dnů se postil. Rovněž byl lákán satanem,
ale satan neuspěl. Boží syn Ježíš nebyl zlákán bohatstvím a marnostmi tohoto světa.

Život je krásný dar Boží! Uvědomujeme si to
zvláště tehdy, když ho nemoc nebo nějaká potíž
omezuje nebo když ztrácíme někoho ze svých
drahých. Ale i tehdy, když se procházíme přírodou, posloucháme hudbu, sedíme v kruhu svých
blízkých nebo slavíme společně Bohoslužby.
V těch chvílích cítíme mohutný proud Boží tvůrčí
moci dávající život. Bůh říká „ANO“ životu, jehož
součástí jsme i my, a říká jednoznačné „NE“ tomu,
co život bere, pokřikuje, ubíjí. Naléhavě nás vybízí: učiňte totéž i vy – každý sám za sebe i ve
svém společenství. Jak? Tím, že žijete tento život
daný od Boha. Našim problémem většinou není,
že bychom nechtěli žít, ale že chceme život lepší, než Bůh dává. Tedy v praxi: život na úkor druhých, bez ohledu na ně a na Boha. Tak si mnohý
člověk drze myslí: „Boha na nic nepotřebuji.“ Jako
by nedýchal jeho vzduch a nebyl tvořen jeho vodou. Domnívá se, že žije tehdy, když ovládá druhé, když zapomíná na odpovědnost, nebo když
si nese plný nákupní koš k vlastnímu požitku.
Mnohý z těch, kdo se takto vymkli Božímu řádu,
pak ve chvíli nouze prosí o zdraví či život blízkého
člověka a diví se, že nedostává takovou odpověď,
jakou si přeje. Bůh nás vyzývá k tomu, abychom
žili život, v němž je základem smysl, řád, základní
životní princip, láska – řád lásky, jak to máme v liturgii. Život, jehož jsme příjemci a účastníky, ne
vlastníky a stvořiteli.

Eva Miňhová, římskokatolická církev

9. duben
10. duben
11. duben
12. duben
13. duben
14. duben
15. duben
16. duben
17. duben
23. duben
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Květná neděle
Modré pondělí
Žluté úterý
Škaredá středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Boží hod velikonoční
Červené pondělí
Bílá neděle

Děkujme Bohu za svůj život za všechny
lidi i za celé stvoření. Prosíme Bože o vytrvalost v dobrém, o moudrost, abychom
správně rozlišili, co slouží k životu a co
ho ničí, a o sílu snášet to sladké i trpké, co přináší život s tebou. Prosíme za
všechny lidi, abychom každým svým slovem i skutkem volili život podle řádu tvé
lásky.
Z časopisu Český zápas CČSH vybrala M. Š.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

1 .3.1992
2.3.1919
3.3.1918
4.3.1933
5.3.1953
7.3.1936
8.3.1917
9.3.1994
10.3.1945
10.3.1948
10.3.1948
10.3.1952
10.3.1966
11.3.1985
12.3.1938
13.3.1950
14.3.1939
15.3.1939
16.3.1939
17.3.1939
18.3.1965
19.3.1920
20.3.2003
21.3.1933
22.3.1968
23.3.1968
24.3.1944
25.3.1949
26.3.1979
27.3.1968
28.3.1969
29.3.1973
30.3.1968
31.3.1991

KALENDÁRIUM
březen

Bosna-Hercegovina vyhlásila nezávislost na Jugoslávii, v zápětí začala občanská válka
založení Kominterny v Moskvě
sovětská vláda uzavřela s ústředními mocnostmi tzv. brestlitevský mír
americký prezident Roosevelt vyhlásil protikrizový program Nový úděl
smrt Stalina
Německo obsadilo demilitarizované pásmo v Porýní
v Rusku vypukla Únorová revoluce
zemřel Charles Bukowski
zahájena Ostravsko-opavská operace sovětských a československých vojsk
pod okny ministerstva zahraničí v Praze nalezen mrtev Jan Masaryk
Milada Horáková se vzdala poslaneckého mandátu
F. Batista provedl na Kubě vojenský převrat
Francie opustila NATO
M. Gorbačov se po smrti K. Černěnka stává novým sovětským vůdcem
anšlus Rakouska
začalo zatýkání v rámci „akce K“
J. Tiso požádal A. Hitlera o „převzetí ochrany Slovenska“
Německo okupuje zbytek Československa
přijat výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava
na silnicích Protektorátu Čechy a Morava se začíná jezdit vpravo
první člověk vystoupil do volného vesmíru (Alexej Archipovič Leonov)
Senát USA odmítl ratifikovat Versailleskou mírovou smlouvu
zpřístupněn seznam spolupracovníků StB
v Dachau byl dostavěn první německý koncentrační tábor
A. Novotný rezignoval na funkci prezidenta
schůzka v Drážďanech, kritika antisocialistických projevů v ČSSR
velký útěk ze Žaganě
sovětské deportace z Pobaltí
podpis mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem, navázání diplomatických styků
při cvičném letu zahynul první kosmonaut J. Gagarin
po druhém vítězství Československa nad SSSR vrcholí tzv. hokejový týden
poslední americká vojska opustila Jižní Vietnam
L. Svoboda zvolen prezidentem ČSSR
byly rozpuštěny vojenské struktury Varšavské smlouvy
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CANISTERAPIE
V pátek 17. 2. 2017 nás navštívila canisterapeutka Jana Drvotová se svým cvičeným psem
Arnoštem. Canisterapie probíhala nejprve ve skupině na oddělení D1 a poté se Arnošt zastavil i u lůžka. Na všechny zúčastněné celé odpoledne strávené ve společnosti tohoto krásného společníka zapůsobilo velmi příjemně.
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KŘESLO PRO HOSTA S TOMÁŠEM TÖPFEREM
V Křesle pro hosta již podruhé zasedl ředitel Divadla na Vinohradech pan MgA. Tomáš Töpfer. Celý rozhovor se při povídání o zážitcích z divadla, o připravované rekonstrukci divadla
a mnoha dalších tématech, která diváky zajímala, nesl v poloze vtipnosti. Klienti se již teď
těší na další přislíbené setkání.
Děkujeme panu Tomáši Töpferovi, že přijal pozvání do Křesla pro hosta bez nároku na honorář.
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OD MADLENKY K MADLE
V neděli 26. 2. se v sále DS Chodov odehrálo divadelní představení autorky Hany Strejčkové na motivy
2. světové války. Pro mnoho obyvatel DS je období války etapou jejich života. Madlenky vyprávějí příběh
o lidech, kteří se nebáli pomoci bližnímu svému. Pro mnoho příbuzných, zejména dětí a vnoučat obyvatel
domova seniorů, je toto téma jen historií. Jenže válečné konflikty neutichají, historie se opakuje v různých
podobách, jen ta ryzí lidskost je ve všech dobách stejná. A jí vzdávají Madlenky hold.
Ohlasy
Mistrovské dílo. Nepředpokládala jsem, že to bude špatné, ale nečekala jsem, že to bude tak moc dobré divadlo.
(Olga Šeflová-Ortová)
Nádhera, krása, poplatné pro všechny. To by měli vidět všichni, nejenom my. (Marie Boháčová-Lhotávková)
-------------------------------------------Autor a režie: Hana Strejčková
Účinkují: Vendula Burger, Hana Strejčková
Umělecká supervize: Anna Polívková
Spolupráce na zvuku: L´non, Hearn Gadbois
Výprava: Hana Strejčková
Technická spolupráce: L´non, Tomáš Strejček
Produkce: FysioART
Podpořili: Hlavní město Praha, Nová síť, Městské divadlo Varnsdorf, Ministerstvo kultury ČR. Představení vzniklo
v rámci rezidenčního programu Nové sítě v Městském divadle Varnsdorf.
Premiéra: 26. 8. 2016, Městské divadlo Varnsdorf
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JEDEME V TOM SPOLEČNĚ
1. 3 . 2017 jsme vyrazili s projektem Jedeme v tom společně 2017 do Paříže. Soutěžíme na rotopedech,
motomedu, šlapadlech a televizní program Spoteee nám doplňuje představu trasy. Zahájení závodu se
zúčastnili zástupci Nadace Agrofert, která je této soutěže, pořádané DpS Vrbno pod Pradědem, hlavním
partnerem. Jelikož sídlí kousek od našeho Domova, rozhodli se podívat, jak soutěž, kterou celorepublikově
podporují v 52 domovech pro seniory, probíhá. Patronem soutěže je pan Josef Prchal, letitý cyklista, který
nás podporoval již v minulém roce.
Fotografie: Ing. Jan Pavlů (Agrofert) a Klára Vohrnová
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DIVADELNÍ PLES
Dne 16. 2. 2017 se u nás pořádal Divadelní ples. Všechny herecké hvězdy z okolí se sešly a vytvořily neopakovatelnou atmosféru v divadelních kulisách. Objevili se zde Oldřich Nový, Nataša Gollová, Adina Mandlová, Věra Ferbasová, Ljuba Hermanová, Lída Baarová a ze zahraničí se dostavili Edith Piaf, Marilyn Monroe
a Charlie Chaplin. Všechny představila úžasná paní Nápověda. Představilo se i duo z muzikálu Fantom opery. Hudebním doprovodem byla skupina Dlouhá noc. Nemohl chybět ani náš patron a opravdový herec
Otakar Brousek ml. Děkujeme za skvělý zážitek, který v našich hereckých srdcích zůstane minimálně do
dalšího plesu. :-)
Fotografie: Tomáš Strejček, Lukáš Hytych, Klára Vohrnová.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 8. 3. 2017
Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Anna Rousková, Marie Krsková,
Marta Košťálová, Milena Modrochová, Jaroslav Semrád.
Omluven: Ing. Jiří Beneš, Jan Hnízdil
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Pulpitová upozornila, že v nově zrekonstruované větší koupelně na odd. B3 špatně odtéká voda,
podlaha klouže, nejsou tam umístěna madla;
• paní Rousková upozornila na to že, hlášení rozhlasu je příliš hlasité a zda by nemohlo být jen jedno
hlavní hlášení v 11.00 hodin, odpolední pozvánky na aktivity ruší při odpočinku;
• pan Semrád požádal o informaci, kdy se budou mýt okna a prát záclony;
• paní Krsková požádala, zda by mohlo být v koupelně u sprchy umístěno ještě jedno madlo;
• paní Košťálová požádala o kontrolu televizního příjmu, televize má nekvalitní obraz;
• pan Rozkošný požádal o kontrolu požárních hlásičů a o informaci, kdy začnou klempířské práce na
balkonu na odd. B3.
Vyjádření paní ředitelky:
• Nová větší koupelna je určena pro klienty, kteří potřebují při hygieně pomoc personálu, tzn. pro osoby, které se sprchují na vozíku nebo lůžku. Pro osoby, které nepotřebují dopomoc, je určena nová menší koupelna, kde jsou madla i sedátko. Obě nové koupelny jsou jinak řešeny, než byla ta stará, volný roh
ve větší koupelně neslouží jako sprchovací prostor.
• Časový průběh hlášení rozhlasu (pozvánky na volnočasové aktivity a kulturu pro klienty) bude upraven takto: hlavní hlášení v 11.00 hodin a druhé krátké sloužící k připomenutí odpoledního programu
proběhne ve 12.30 hodin.
• K žádosti pana Semráda paní ředitelka informovala, že okna a praní záclon je plánováno a proběhne
do konce května 2017.
• Informace k příjmu TV. Seznam TV programů, které si mohou klienti naladit na naší společné anténě:
ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT sport, ČT :D / ČT Art, Nova, Nova 2, Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, TV
Barrandov, Barrandov plus, Barrandov Family, Noe, Šlágr, Sport 5, ČT 1 HD, ČT 2 HD, Sport HD, Retro,
Kino Svět, Rock kanál, Praha TV, Expres PM, Regionální TV, Očko Hity, Očko Gold a rozhlasové vysílání.
Pokud budou klienti požadovat jiné stanice, mají možnost si pořídit svou pokojovou anténu;
• Požární hlásiče procházejí pravidelnou kontrolou, jsou plně funkční. Práce na oplechování balkonu
začnou podle časových možností provádějící firmy, objednávka odeslána.
Dále paní Mgr. Tomčáková informovala:
Začala rekonstrukce dlažby před hlavním vchodem do Domova. Po dobu rekonstrukce se nebude
moci používat hlavní vchod, do budovy se bude vcházet postranním vchodem budovy B, eventuálně
zadním vchodem u budovy D, proto žádáme klienty o zvýšenou opatrnost při odchodu a návratu do
Domova.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“
Robert Fulham

spisovatel, pastor, učitel

Rozloučili jsme se v měsíci únoru
Anna Utěšená
Drahomíra Kostínková
Ing. Otto Walek
Vladimíra Zadražilová
Anna Martinková
Antonie Minaříková
Jana Lachoutová
Vlastimila Poláčková
Alena Mourková
Vladimír Koza
Ing. Jaruška Zahálková
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