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Vážení a milí obyvatele našeho Domova,

počasí nás už postupně připravuje na léto 
kalendářní, které začíná 21. června. Častěji 
se budíme do krásného slunečného rána, 
rtuť teploměrů překračuje minimálně 
20 ˚C , okno máme otevřené někdy celou 
noc, ale hlavně všude září barvy rozkvet-
lých rostlin a všude ji cítit jejich letní vůně. 
 
Při našich každodenních setkáních v atriu 
našeho Domova nebo na naší nádherné 
zahradě vnímám radost ve Vašich tvářích. 
Těším se společně s  Vámi, že si užíváte 
teplíčka, zpěvu ptáků, zelené trávy a hlav-
ně toho zářícího sluníčka, které, jak nás 
učili naši rodiče, je tím naším nejlepším 
léčitelem: „Tam kde nechodí slunce, chodí 
lékař“. I když dnes už musíme dávat větší 
pozor na čas, jak se mu budeme dlouho 
vystavovat, i  tak ho každý svým způso-
bem miluje.

Jsem ráda, že náš společný Domov posky-
tuje tolik možností různého posezení a trá-
vení volného času nebo společných pose-
zení s rodinami a známými. Hned zrána si 
někteří z Vás rádi pročtou denní tisk v na-
šem novinovém koutku. Jiný se po snídani 
už těší na kafíčko z automatu, u kterého si 
popřejeme hezký a  klidný den. S  někte-
rými se vídám v našem malebném bylin-
kovém koutku, kde teď to teplo a sluníč-
ko dává bylinkám intenzivnější vůni. Jiní 
z Vás se rádi projdou naší zahradou, dají si 
„pár koleček“ v rámci svého tréninkového 
plánu k utužení zdraví a mobility. Další se 
projdou pomalinku svými cestičkami, kde 
je to pro ně bezpečné a kde mají tu svoji 
„jistotu“. Hlasitě si přejeme hezké odpole-
dne s těmi, kteří si dají dobré kafíčko nebo 
pivečko v naší kavárně.

Atrium nabízí krásné posezení se sou-
sedkami nebo rodinami – s vyhlídkou na 
všechny čtyři světové strany. S  dalšími 
společně mlsáme v  naší krásné cukrárně 
a s ostatními si klidně popovídáme na Va-
šich pokojích, kde máte to Vaše zázemí, 
Vaše soukromí přesně takové, jaké máte 
rádi. 

Zkrátka pro mě je to nádhera, když vidím 
spokojenost ve Vašich tvářích a  každý 
z Vás si vybere ten svůj koutek letního po-
sezení v našem Domově, kde mu je dobře 
a kde se cítí příjemně. 
   
Pevně doufám, že to bude tak i  nadále, 
a budu moc ráda, když Ti z Vás, kteří to tu 
už znáte, našim novým obyvatelům uká-
žete všechny naše zákoutí. Když všechny, 
tak všechny – krásné terasy, společné bal-
kóny, letní zahrady, bosonohou stezku, 
pojízdné zahrádky, tělocvičnu i  prostory 
pro kuřáky atd.
 
Přeji Vám všem, milí obyvatelé, abyste si 
užívali celé léto a aby Vám teplo a sluníč-
ko co nejvíc přispívalo k  Vašemu zdraví 
a spokojenosti. 

Za Váš letní úsměv Vám děkuje
       

Anička Tomčáková
vedoucí sociálního úseku
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci květnu

Ing. Blanka Štyrsová
Jiřina Hrubá

Miroslav Kašný
Danuše Mohaplová

PhMr. Růžena Fuksová
Blažena Růžičková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 27. 6. 2017 od 14 hod. v kavárně.

ČERVNOVÍ OSLAVENCI

1. 6.    Anna Petrášková
3. 6.    Jarmila Krupičková
3. 6.    Zuzana Martínková
4. 6.    Barbora Karešová
4. 6.    Pavla Khámová
5. 6.    Anna Wretzlová
6. 6.    Jiřina Adamcová
7. 6.     Růžena Fuksová
7. 6.    Josef Pařízek
7. 6.    Tamara Zídková
8. 6.    Marie Nováková
9. 6.    Antonie Tesárková
10. 6.   Jaroslava Charvátová
12. 6.   Zdena Malovaná
14. 6.   Věnceslava Egermaierová
17. 6.    Jiří Mikulenčák
17. 6.    Milada Petříková
21. 6.   Josefa Kochmannová
22. 6.   Květa Zittová
23. 6.   PhDr. Božena Bukovanová
25. 6.   Marie Kovářová
26. 6.   Marie Veselá
27. 6.   Dagmar Saktorová
30. 6.   Miroslav Pacovský
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Z NAŠEHO DOMOVA

RE-CERTIFIKACE DOMOVA
V roce 2013 se DS Chodov účastnil certifikace Do-
mova v rámci kvality služby, kterou zajišťuje Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb České republi-
ky (APSS ČR). Domov získal 5 hvězd kvality, což je 
nejvyšší počet ocenění, a stal se tak jedním z mála 
Domovů, který dosáhl této hodnoty. Jelikož daná 
certifikace má omezenou platnost, v roce 2017 bylo 
potřeba zvážit, jestli chceme toto ocenění obhájit, 
a  my jsme se rozhodli, že ano. Proto jsme se opět 
přihlásili, tentokrát již do tzv. re-certifikace Domo-
va. Jestli náš Domov opět získá 5 hvězd, se dočtete 
v dalších číslech Chodováčku.

Na základě této re-certifikace bychom Vám rádi při-
pomněli pár informací, které mohou být opomenu-
ty časem a různými změnami.

Naším cílem je, abyste se v  DS Chodov cítili jako 
doma. Ovšem ne vždy je v našich silách vše zajistit, 
např. ze zákonných důvodů v  rámci poskytované 
služby, bezpečnostních nebo stavebních důvodů. 
I přesto se Vám chceme co nejvíce přizpůsobit, pro-
to bychom Vám rádi připomněli, že si můžete zvolit 
individuální nastavení dle Vašich osobních potřeb. 
Týká se to např. zvýšení frekvence hygienických 
úkonů, možnost volby denního režimu, odběru 
stravy, aktivního trávení volného času atd.

INDIVIDUÁLNÍ DOPROVOD
Dále připomínáme, že pokud máte zájem o indivi-
duální doprovod, oslovte svého klíčového pracov-
níka, nebo jakéhokoliv jiného pracovníka s  Vaším 
požadavkem. Individuální doprovody jsou pro kaž-
dého z Vás.

DOPRAVA
Také Vám jsme schopni zajistit dopravu kamkoliv 
budete chtít – do místa původního bydliště, do ob-
chodního centra, na hřbitov atd. Taktéž se v  tako-
vémto případě obraťte na svého klíčového pracov-
níka nebo jiného pracovníka Domova, který s Vámi 
dané přání zpracuje. 

Zajištění této služby je zpoplatněno v rámci nákla-
dů s tím spojených dle platného ceníku DS Chodov 
– klient uhradí částku za benzín/km.

MOBILNÍ SCHRÁNKY DŮVĚRY
A  poslední informace, kterou můžete v  nejbližších 
dnech zahlédnout, jsou tzv. mobilní schránky důvě-
ry.

Klientům, kteří se nemohou žádným způsobem 
(např. s dopomocí další osoby) dostat ke schránkám 
důvěry, které jsou natrvalo umístěny v  Domově, 
budou dávány na pokoje mobilní schránky důvěry, 
které mohou využít. Schránky budou vždy u jedno-
ho klienta 3 dny a následně budou dány k dalšímu 
klientovi. V  pravidelných intervalech budou vybí-
rány dvěma odpovědnými pracovníky a  případné 
stížnosti, pochvaly či připomínky budou předány 
přímo do rukou paní ředitelky.

Vedení Domova
zpracovala: Bc. Markéta Rývorová

Mobilní schránky důvěry
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Také v Domově potkáváte dívky a chlapce v žlu-
tých tričkách? Či o vás tito „žluťásci“ přímo peču-
jí?  Víte, o koho jde?

Jsou to žáci Odborného učiliště Vyšehrad, kteří se 
vzdělávají v oboru Pečovatelské služby a ve vašem 
Domově mají odborný výcvik z  pečovatelství. Od-
borné učiliště Vyšehrad, které sídlí v  centru Prahy, 
vzdělává žáky se zdravotním postižením, zejména 
lehkým mentálním postižením. 
Odborný výcvik žáků oboru Pečovatelské služby je 
rozdělen do tří částí. Nejrozsáhlejší je část pečova-
telství, druhou oblastí je příprava pokrmů a tou po-
slední je šití a  údržba prádla. Oblast pečovatelství 
je realizována v prvním a druhém ročníku v domo-
vech pro seniory a ve třetím ročníku v mateřských 
školách.  Žáci si tak vyzkouší v reálných podmínkách 
a situacích péči o seniora i o dítě. Připravovat jed-
noduché pokrmy a  zásady správného stolování se 
žáci učí ve školní kuchyni. Při výuce se dále sezna-
mují s ručním šitím, poté se učí obsluhovat šicí stroj 
a následně i zhotovit jednoduché výrobky a naučí 
se i údržbu prádla, včetně praní a žehlení.

Při výuce žáci vyrábějí mimo jiné i jednoduché pol-
štářky. Při jedné takové hodině žáci 2. ročníku ho-
vořili o  životě v  Domově a  usoudili, že by možná 
svoje úsilí mohli využít pro potěšení klientů, o které 
v průběhu roku pečují. A tak vhodná motivace byla 
na světě. Každý vybral látku pro zvoleného klienta 
a zhotovil mu polštářek. Dne 5. 6. za asistence paní 
Mgr. Anny Tomčákové proběhlo společné předání 
polštářků vybraným klientům. Radost měli všichni 
–  klienti i žáci – a ukápla i slzička. Žákům se podařilo 
propojit rukodělnou činnost se svým úsilím a empa-
tií. 

Příležitost obdarovat druhé přinesla žákům silný 
prožitek úspěchu, který je v životě každého člověka 
velmi důležitý. Pochvala potěšila srdce. Odcházeli 
z Domova naplněni radostí a štěstím.

Pro školu je mnohaletá spolupráce s  DS Chodov 
velmi cenná. Vážíme si vstřícnosti vedení Domova 
a možnosti začlenit naše žáky do jeho chodu.  Žáci 
tím získávají nácvik odborných dovedností v  reál-
ných podmínkách, situacích a  v  neposlední řadě 
mají možnost osvojit si pracovní návyky a chovat se 
mravně a zodpovědně. Všem zaměstnancům děku-
jeme za velikou míru tolerance, trpělivosti a předá-
vání odborných znalostí, tolik potřebných pro jejich 
profesi. Věříme, že spolupráce bude úspěšně pokra-
čovat i v dalších letech.

Všem klientům přejeme, aby se cítili v krásném pro-
středí Domova spokojeně a  doufáme, že žákům 
odpustili nějakou tu chybičku či nedostatek, vždyť 
přece „chybami se člověk učí“.

za OU Vyšehrad Mgr. Petra Kaňková
Učitelka odborného výcviku

POLŠTÁŘKY PRO RADOST ANEB PRAXE MÁ SMYSL
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Z NAŠEHO DOMOVA

Kultura
4. 7. 2017  zasedací mísnost (č. 025)
9:00  Stravovací komise
10:00  Výbor obyvatel

11. 7. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR
Seminář zaměřený na využití soudobých prostředků IT (chytrých telefonů, tabletů a počítačů) od od-
borníků z E-inkluze, z. s.

12. 7. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR
Křeslo pro hosta s Jitkou Molavcovou

13. 7. 2017  14 hodin, divadelní sál S‘Est NOIR
Letní mihotání – další cyklus básní klientů našeho Domova a známých básníků

19. 7. 2017  14 hodin, hala
Hudební vystoupení Karla Kekéšiho

25. 7. 2017  14 hodin, Naše kavárna
Oslava narozenin červencových oslavenců

26. 7. 2017  14 hodin, dle počasí
Sportovní hry pro klienty a zaměstnance

Červenec

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – SUDOKU
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NABÍDKA KNIHOVNY

Poslední opona
Ngaio Marsh

Starý herec je zavražděn v  den, kdy ozná-
mí své rozvětvené rodině úmysl oženit se 
s mladou herečkou a odkázat jí podstatnou 
část svého majetku. V  okamžiku vraždy je 
na zámku hostem manželka známého poli-
cejního detektiva a zahajuje vyšetřování, do 
něhož se později zapojí i Scotland Yard. Pát-
rání po vrahovi je v podmínkách sídla a při 
spletitých rodinných záležitostech velice 
těžké, komplikuje je i skutečnost, že všichni 
podezřelí mají v  sobě hereckou krev a  roz-
plést síť jejich popírajících se výpovědí není 
pro vyšetřovatele snadný úkol.

Sanitka
Ivan Hubač

Připomeňte si osudy doktora Vojtěcha Jandery, který po konfliktu v nemocnici odchází pra-
covat k rychlé záchranné službě a zjišťuje, že je ve své nové pozici možná ještě prospěšnější 
než dříve, doktora Mádra, Skalky a dalších, kteří každodenně zachraňují lidské životy. Rodin-
né peripetie, milostné rošády, problémy s kolegy i svět, ve kterém život závisí na několika 
vteřinách…

Zápach odlivu
Håkan Östlundh

Detektivní román Zápach odlivu je prvním 
z řady příběhů o kriminalistovi Fredriku Bro-
manovi, který se spolu s rodinou, svojí ženou 
Ninni a dvěma dětmi, právě přestěhoval ze 
Stockholmu do malé vesničky na ostrově 
Gotland. Vše zpočátku vypadá jako sen, plný 
slunce, bezstarostného koupání a  nádher-
né gotlandské přírody. Avšak poté, co je ve 
střešním boxu jednoho odstaveného auta 
nalezeno polorozpadlé rozporcované tělo, 
mění se sen o  klidném životě na Gotlandu 
v noční můru. Ráj na zemi se stává ostrovem 
hrůzy. Fredrik a jeho rodina si uvědomují, že 
vrah může číhat všude.

připravila Milena Holá, správkyně knihovny DS Chodov

Bílá Masajka
Corinne Hofmann

Corinne Hofmannová, úspěšná švýcarská 
podnikatelka, se rozhodne strávit se svým 
snoubencem dovolenou v  Keni. Při přejez-
du řeky na féře náhodou zahlédne urostlého 
masajského válečníka Lketingu a fascinuje ji 
jeho krása i chování. V krátké době rozprodá 
veškerý majetek, opouští dosavadní způsob 
života v civilizované společnosti a zaslepeně 
se vrhá do neznáma. V keňské buši hluboko 
ve vnitrozemí vede po boku svého negra-
motného masajského válečníka život plný 
strastí – bez vody a toalet a nedostatku po-
travin –, ale přesto se zpočátku cítí šťastná. 
Navzdory boji s byrokracií oslaví s Lketingou 
v  jeho domorodé vesničce z  chatrčí i  svou 
svatbu. Stane se z  ní bílá Masajka, která se 
musí podřídit rituálům kmene. Její radost je 
završena, když se jí narodí dcerka Napirai. 
Avšak každodenní živoření v  neuvěřitelně 
primitivních podmínkách s  sebou přináší 
neustálé problémy. Corinne je žena do ne-
pohody, statečně se snaží všechno zvládat, 
dokonce i tady se pouští znovu do obchodo-
vání, ale po vyčerpávajících čtyřech letech 
se ocitne na konci svých fyzických i dušev-
ních sil a bez finančních prostředků. Její sen 
o  kouzelné Africe, víra ve vlastní síly a  vel-
ká láska k Lketingovi se mění v rozčarování 
a nenávratně se rozplývají...



RUBRIKA

8

Kresadlo pro Dana
Už patnáct let uděluje toto ocenění Hestia – centrum pro 
dobrovolnictví „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné 
věci“. Letos bylo v rezidenci primátora hlavního města Prahy 
uděleno deseti dobrovolníkům. V televizním pořadu „Z me-
tropole“ (sobota 22. 4. 2017, 12 hod.) jsem mezi oceněními 
objevila známou tvář. Našeho DANIELA WAGNERA, který 
vede u nás literární klub.

Blahopřeji k  udělení takového ocenění. Chce-
me o vás vědět něco víc, než to, že je vám 22 let 
a s úspěchem vedete náš seniorský knižní klub.
Na ten díl, ve kterém jsem byl, jsem jednou jukl. On 
by se člověk neměl moc okukovat, či dělat se pro 
okukování, to nesvědčí ani člověku, ani případným 
okukovatelům, kteří jej pak útrpně musí sledovat. 
Jen pracovat dál a  sem tam předat pár slov, které 
mají myšlenku anebo život, na nic jiného asi tu po-
zornost či televizi netřeba. Nicméně pořad je to hez-
ký, a tak si myslím, že je hezké být v hezkých věcech.

Každý pátek se na vás těšíme v našem literárním 
klubu. Mnohým z  nás byste mohl být vnukem, 
ba i pravnukem. Co vaše rodina?
Tu mám moc rád a oni mě také, jen si to, řekl bych, 
občas zapomeneme říct nahlas anebo na to zapo-
meneme ve shonu všech věcí okolo, neb jsme všich-
ni lidé činorodí a pracovití. Mamka pracuje ve škole 
na prvním stupni. Já si vždy vážím toho, že i po těch 
letech, co ve školství pracuje, se nepřestala  dětem 
plně věnovat a  mít o  ně zájem a  péči. To jen tak 
mnozí ve školství nedovedou.
Můj táta je jaderný fyzik. Učí, přednáší a  populari-
zuje vědu, pracuje od rána do večera a  je hezkým 
příkladem někoho, koho práce baví a má ji zároveň 
jako koníček. Nu a pak mám bratra, který kdyby ne-
byl, tak bych byl asi úplně jiný. Asi ne tak otevřený, 
jak jsem. Mám z toho radost. Líbí se mi, jak přistu-
puje k věcem i lidem, jak přemýšlí. Zkrátka bez nich 
všech bych to nebyl já. Takže jsem celé naší rodině 
vděčný. A když se na to takto podívám, tak z toho 
mám radost.

Co vás vedlo ke studiu vysoké školy, a to právě 
psychologie?

K  psychologii mě ze začátku vedl pragmatismus 
či spíše jakási nevědomost. Chtěl jsem studovat 
něco humanitního a vše ostatní krom psychologie 
bylo takové rozmazané. Jen u  psychologie jsem si 
v  tu dobu u sebe dokázal představit nějakou kon-
krétní práci, linii, cíl i peníze. Filosofie, antropologie, 
sociologie, ekonomie či cokoli jiného pro mě mělo 
nádech neuchopitelna, kde jsem si jen těžko před-
stavoval, co dál. Co bych vlastně dělal, kde praco-
val? K  většině těchto oborů máte ve škole jen pár 
hodin v rámci „Základů společenských věd“ a kon-
krétní představu nezískáte. Zatímco psychologie je 
populární, všichni o ni mluví, všem se líbí, všichni jí 
chtějí, je zkrátka „sexy“, snad možná i proto, že i ten 
sex se v ní řeší. Takže jsem se asi svezl na vlně po-
pularity, přidal k  tomu svou nevědomost a  pak to 
označil jako „pragmatismus“, aby to vypadalo líp. 
Chichi. Jinak přímo k mé školičce na Hájích (Pražská 
vysoká škola psychosociálních studií) mě přivedla 
jedna kamarádka z gymplu a poté utvrdil v rozhod-
nutí jeden kolega z práce. Takže mě ke studiu vedla 
spousta náhod, zkreslení i štěstí, tak jak to bývá se 
vším.

V  poslední době se náš literární klub nesešel – 
dopisoval jste bakalářskou práci. Jaké je její 
téma?
Ten název zní složitě, Stoicismus ve třetí vlně kogni-
tivně-behaviorální terapie, ale obsah práce je vlast-
ně o něčem velmi jednoduchém. Vypovídá o tom, 
že to, jak myslíme, ovlivňuje to, jak vnímáme svět 
okolo sebe, lidi i věci. Paní Slávka Slivoňová k tomu 
dodala hezký příklad.

ˇ
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Na parapet dosedne ptáček a já si buď můžu říkat: 
„To je krásný ptáček, jakou má barvu! A jak hezky zpí-
vá.“, anebo se můžu rozčilovat a bědovat: „Ten pito-
mej pták je tu zas, určitě zas posere parapet a bude 
dělat bordel.“ To, jak vypadá svět kolem nás, je tedy 
v mnohém na nás. Je zajímavé, že stoici byli deter-
ministé a věřili, že svět se opakuje v cyklech a vše, co 
se událo, se udá opět a úplně stejně. Sokrates bude 
stejným Sokratem a prožije úplně ten stejný sokratí 
život. Nicméně svobodu spatřovali v tom, že je mož-
né vůči tomuto předem danému dění zaujímat po-
stoj, který je zcela v naší moci. V tom já vidím velkou 
sílu stoické moudrosti. V něčem to byli vlastně velmi 
svobodomyslní myslitelé. Někdy má člověk pocit, 
že velké politické změny či dějinné události nejsou 
v jeho moci, stejně jako těžké rodinné situace či ži-
votní problémy, přesto i v této zdánlivé bezmocnos-
ti máme stále velkou moc, máme moc v tom, že jen 
my rozhodneme, jak se k  tomu všemu postavíme 
a jak to vše budeme vnímat. Dodejte k tomu ještě 
stoickou praktičnost, píli a pracovitost a máte život-
ní filosofii, která je hutným základním kamenem pro 
šťastný a plný život. Ale to jsem se trochu rozkecal... 
z toho můžete soudit, že práci jsem psal rád a bavila 
mě.

Zaujalo mě ještě jedno: jste členem Akademic-
kého senátu fakulty humanitních studií Univer-
zity Karlovy.
Do akademického senátu jsem se dostal na Fakul-
tě humanitních studií. Je to blahodárná zkušenost. 
Člověk má hned raději politiky, více je chápe a šetří 
zbytečného spílání. Sice ta podobnost je droboučká, 
ale konečně si pořádně ohmatám, jak o něčem roz-
hodovat je fuška. Vidět do všech projednávaných 
věcí často nejde, neb za nimi stojí desítky a stovky 
dalších dokumentů a vy jste jen student se studij-
ními povinnostmi a omezenými znalostmi. Často se 
musíte spolehnout na úsudek či na disputaci se zku-
šenějšími. A při mnohých rozhodnutích nevidíte za 
horizont, nevidíte všechny důsledky. Některé změ-
ny pořádně vykrystalizují až za rok, dva, tři, čtyři, 
kdy už budu na jiné škole či už někde v práci. Přesto 
jsem byl jedním, kdo ono rozhodnutí odsouhlasil. 
A to jsme jenom v akademickém senátu a na škole, 
kde je „jen“ okolo tří tisíc studentů. A teď máte spra-
vovat město, kraj, celou zemi, nebo dokonce Evro-
pu! Člověk pak šetří rozzlobenými řečmi na politiky 
a spíše cítí pokoru. Všichni jsme nakonec lidé a roz-
hodování i moc jsou těžkými břemeny.

Zmínil jste se o tom, že uvažujete o další vysoké 
škole.
Rád bych pokračoval na magistru na mé škole 
(PVŠPS – Pražská vysoká škola psychosociálních 
studií). Také bych rád dokončil bakaláře na Fakultě 
humanitních studií a dál se uvidí. Mé plány jsou teď 
paleta s příliš mnoho barvami a já bych se pomalu 
měl situovat do role Barnetta Newmana a vybrat jen 
jednu nebo dvě. A všechny barvy jsou krásné a vše-
mi je možné malovat, jen těch pláten je omezené 
množství a vy máte jen omezeně času k malování. 
Je hezké mít tolik barev a je naplňující mít natažené 
plátno, ale musím se přiznat, že jsem z toho všeho 
trochu nervózní.

Jak jste se vlastně dotal do DS Chodov?
Byl jsem asi před dvěma a  půl lety ve vašem Do-
mově na exkurzi, kde jsme si se třídou prohlíželi 
celé zařízení a  jeho chod. Místo mě hned zaujalo. 
Jednak bylo blízko u školy a také mi hned na první 
pohled učarovala místní zahrada a  velmi zajímavé 
a dle mého dobře řešené prostory. Po návštěvě mě 
napadlo pořádat u vás literární klub, a tak jsem se 
zkontaktoval s Annou Tomčákovou a poté s aktivi-
začním oddělením a  začal každý pátek docházet 
s  knížkami. Ze začátku jsem byl docela nervózní, 
co vlastně číst, no... někdy mám pocit, že to nevím 
doteď. Nicméně klub se postupně ustálil a já se zde 
zabydlel. Aktivizační mám velmi rád, místní klienty 
vždy zdravím na chodbách, a  i  na sesterně na B3 
jsou ke mně milí. I tu zahradu mám rád čím dál tím 
víc. A co zde dělám? Kdysi jsem to popisoval ve své 
seminárce do školy a tam to bylo takové naducané 
odbornými slovy a trochu neživé. Takže jednoduše. 
Čtu, povídám a snažím se utvářet dobrou a plodnou 
atmosféru, ve které se budu cítit dobře nejen já, ale 
i klienti a vlastně i pracovníci Domova. 

předání Křesadla od Tomáše Töpfera
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Jarmila Houšková 
redaktorka osvětových časopisů

Chci předat trochu sebe a  velmi rád přijímám, co 
je předáváno od ostatních. Je to takový tajuplný 
výměnný obchod, na jehož konci doufám, že jsme 
vlastně všichni o  něco víc bohatí, aby nám to vy-
stačilo alespoň na Mallorcu a zpátky. Ještě před ne-
dávnem jsem četl individuálně u některých klientů 
na lůžku, ale teď to upřímně nestíhám. Uvidíme po 
prázdninách. A píšu dopisy! Na ty se vrhnu již brzy!

Co vám všechna tato činnost dává pro další pro-
fesní činnost, ale i pro život?
Došlo mi to při studiu vysoké školy, že na té škole  se 
obory nestudují proto, aby se v nich nutně muselo 
pracovat, ale aby vás obohatily, změnily, rozvinuly 
a u psychologie to platí obzvláště. Vysoké školy by 
neměly být informační kanceláře, ale laboratoře, ve 
kterých se mění ona člověčina a dělá se barevnější 
a pestřejší. Antropolog nemusí nutně antropologo-
vat, může dělat klidně židle, když jej to bude bavit. 
Bude je pak dělat jinak než židlář, nebo jinak než 
biochemik, který seknul s biochemií a dal se také na 
židle. Někdy je důležité propojovat obory, myšlenky 
a dívat se na věci novými pohledy. Proč o tom mlu-
vím? Neb ta otázka vlastně musí znít jedině – „co 
vám dává tato činnost pro život?“, neb o nic víc ne-
jde. Profese je možná směr, jakási esence v pozadí, 
která tomu všemu dává linku, ale změny, práce, klo-
potění se, musí probíhat pro život, a ne pro profe-
si, neb když vás daná profese opustí či vyžbluňkne, 
budete mrzutí ze všech změn, které jste udělali pro 
ni a nikoli pro sebe. A do života mi toho práce v Do-
mově dává spoustu. Formuje mě. Více si vážím živo-
ta, lidí, věcí. Je to mnoho pozitivní energie, spoustu 
drobných i velkých podnětů. Během dvou let si my-
slím, že jsem se změnil výrazně a v této změně velmi 
význačnou roli hraje právě Domov a práce v něm. 
Vryl se mi pod kůži mnohými zkušenostmi. Je to za-
jímavé, vše, co vykonám v budoucnu tak bude nést 
podpis nejen mé osoby, ale i podpis mé rodiny, ško-
ly i vašeho Domova. To mi přijde fascinující. Všichni 
jsme tak trochu věční...

Vraťme se však k prozaičtějším otázkám: zbyde 
vám vůbec čas na koníčky a záliby?
Přiznám se, že poslední dobou moc nesportuji, jen 
se tak čas od času protáhnu, projdu či proběhnu. Ne-
umím si na to najít čas. Jinak rád hraji na svou trum-
petku, stále provozuji divadlo a improvizaci, občas 
něco napíši, ale teď s tím nějak až moc šetřím. Jinak 
ohledně hudby, teď během května navštěvuji Praž-
ské jaro a chystám se zas na nějakou technoparty, 
kde si rád trochu zavibruji v davu a zatančím. Jinak 
je trochu mou zálibou vlastně vše, co dělám, škola, 
práce i dobrovolničení. Hodně mě také baví jen tak 
se scházet s lidmi, poslouchat je, povídat si a pobýt 
s nimi.

Co na závěr vzkážete našim klientům?
Ať mají hodně sil vydávat se znova a znova do života 
a do světa. Věřím, že to musí být často velmi těžké, 
třebas jen vstát na oběd nebo vyjít si na procházku. 
Přeji jim, aby zas a znovu zjišťovali, že to má smysl 
a že každý den jde objevit něco nového. Přeji hod-
ně psychické síly, trochu oné zmíněné stoické mou-
drosti a děkuji všem, že chodí zas a znovu na můj 
klub a  že se se mnou zas a  znovu pouští do toho 
tajemného výměnného obchodu, na jehož konci 
jsme snad všichni o něco bohatší.

Milý Dane, děkuji Vám za tuhle malou zpověď, 
ale i za Váš životní optimismus, který předáváte 
i nám. Ať vám to Vaše „Křesadlo“ vydrží hodně, 
hodně dlouho jiskřit a zapalovat.

literární klub s vystoupením na trubku
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filozoficko-teologické okénko
Nad písmem z evangelia: 

nevidomé oči
(lukáš 24, 12 - 18)

ČERVNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus 
a  rozmlouvali spolu o  tom všem, co se událo. A  jak to 
v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale 
nepoznali ho, něco jako by bránilo jejich očím, aby ho 
poznali. Řekl jim: „O  čem to spolu rozmlouváte?“ Jeden 
z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný 
z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“

Na svět kolem sebe, na své bližní i na situace, které pro-
žíváme, hledíme svýma očima. Oči, jimiž pozorujeme 
svět, jsou naše oči. V tom, jak vidí nebo co chtějí vidět, 
se odráží naše nitro. Ne nadarmo se říká: Oko, do duše 
okno. Problém může nastat ve chvíli, kdy pozorujeme 
svět a  lidi kolem sebe nekritickým nebo důvěřivým, či 
až naivním pohledem. Může to být ve chvíli, kdy se lidé, 
které jsme považovali za přátele, začnou nepochopitel-
ně chovat nepřátelsky, kdy se třeba vlastní dítě postaví 
proti rodičům nebo nás opustí partner, kterému jsme 
tak věřili. Pak teprve prohlédneme a vidíme věci tak, jak 
ve skutečnosti jsou. Čím déle toto zatmění trvá, tím větší 
je to překvapení. Nakonec je však to prohlédnutí pozi-
tivní, protože vidíme opravdovou skutečnost a pocho-
píme souvislosti, které nám předtím zůstávaly skryté.

Dva učedníci z Lukášova evangelia vyprávěli spoluces-
tujícímu o smrti Ježíše, o tom, že hrob, kde Ježíš ležel, je 
prázdný, o tom, co se vypráví dále. Pozvali ho do svého 
domu a k večeři. Teprve při večeři, když zatím neznámý 
lámal chléb, prohlédli. V tu chvíli se jim oči otevřely – po-
znali srdcem i očima. Toto prozření jim ukázalo skuteč-
nost a oni pochopili souvislosti, které jim byly předtím 
skryté.

Pane Bože, Tvůj syn se dal poznat svým učedníkům 
v lámání chleba. Otevři oči naší víry, abychom ho vi-
děli v celém jeho díle vykoupení.

Z časopisu Český západ církve ČSH vybrala M. Š.

Drazí přátelé,
svatý Marek v  evangeliu vypráví, že když se Ježíš vydal 
na cestu z Jericha do Jeruzaléma, seděl u cesty slepý žeb-
rák – Timaiův syn Bartimaios. Tento člověk žije v temnotě, 
prožívá noc. Nemůže jako jiní nemocní přijít k  Ježíšovi, 
aby ho uzdravil. Doslechl se, že nějaký prorok z Nazare-
tu navrací slepým zrak. „Také my“, říká svatý Augustin, 
„máme srdce zaslepená a  Ježíš prochází kolem nás, takže 
na něj můžeme zavolat.“ Když slepec postřehl, že se kolem 
shluklo mnoho lidí, zeptal se, co to má znamenat. Byl jistě 
zvyklý rozeznávat zvuky: hluk lidí mířících na pole za pra-
cí, karavany cestující do dalekých krajů. Jednoho dne se 
dozvěděl, že kolem půjde Ježíš Nazaretský. Bartimaios za-
slechl dav, a protože to nebyl hluk, který do jisté míry bez-
pečně znal, ale hluk neznámého množství lidí, zeptal se: 
„Co se to tu děje?“ Odpověděli mu: „Je to Ježíš Nazaretský.“ 
Když uslyšel toto jméno, naplnila víra jeho srdce. Ježíš byl 
velikou příležitostí jeho života. Začal ze všech sil křičet: 
„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Pro tohoto muže hle-
dajícího v temnotě Krista, který prochází v blízkosti jeho 
života, tak brzy začínají potíže. Mnozí ho okřikovali, aby 
mlčel. Tak je to často stále, i v dnešní době. Když se duše 
rozhodne dovolávat se Ježíše nebo jej následovat, takový 
člověk se často setkává s překážkami u lidí ve svém okolí. 
Možná, že tvoji přátelé, tvé návyky, tvá pohodlnost, tvé 
okolí, ti všichni ti radí: „Proč bys měl volat Ježíše? Neobtě-
žuj ho! Mlč!“ Takto křičí dav, ale Bartimaios si tohoto davu 
ani v nejmenším nevšímá. Ježíš je jeho velká naděje a on 
neví, jestli se někdy v takové blízkosti ještě s Ježíšem zno-
vu setká. Místo aby mlčel, křičí ještě silněji: „Synu Davidův, 
smiluj se nade mnou!“ Bartimaios dosáhl svého i  přes ty 
různé vnější obtíže, toho tlaku okolí i vlastní slepotě, kte-
rá mu znemožňovala přesně určit, kde se Ježíš právě na-
chází. Ten jednal tiše a na jeho žádost zdánlivě nereago-
val. Nechal ho, aby vytrval, aby byl trpělivý. Nemáš chuť 
volat takto i ty, který stojíš u cesty, u cesty života, který je 
tak krátký; ty, kterému se nedostává světlo naděje, ty, kte-
rý ležíš na lůžku, ty, který máš problémy s chůzí, se svou 
nemocí? – Buď vytrvalý, trpělivý ve svém rozhovoru s Bo-
hem, ve své modlitbě. Jak mnohdy stačí málo. Bartimaios 
prosí: „Pane, ať vidím!“ A Ježíš mu odpovídá: „Jdi, tvá víra 
tě zachránila!“ A hned začal vidět. První, co Bartimaios na 
tomto světě spatřuje, je Kristova tvář. A díky svatému Lu-
kášovi se dovídáme, že velebil Boha a šel za ním. I my, kaž- 
dý z nás, vydejme se za Ježíšem. Jiná kvalitní alternativa, 
jiná možnost, jiná trvalá jistota není.

Váš jáhen Pavel Urban
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GIVE & GAIN DAY S FIRMOU MARKANT ČR
19. 5. v rámci dne Give & Gain Day k nám zavítali dobrovolníci z firmy MARKANT ČR. Give & Gain Day je 
celosvětovým svátkem firemního dobrovolnictví. Je to příležitost pro spolupráci, pomoc, dobrý skutek ze 
strany firem ve prospěch místních komunit.

Počasí se náramně vydařilo, a tak se dobrovolníci mohli pustit do natírání laviček, hrabání listí a úklidu pří-
střešku u sálu. Odpoledne si pro naše klienty přichystali piknik s občerstvením. Klienti tak ochutnali zdravé 
dobroty a zapředli s dobrovolníky mnoho rozhovorů. Nechyběl ani petanqový turnaj, kdy se naši klienti 
předvedli a vyzvali dobrovolníky na soutěž.

Myslíme si, že firemní dobrovolnictví má v takových organizacích velký smysl. Nejenže dobrovolníci můžou 
nahlídnout do zařízení jako je například náš Domov a pochopit, co práce v sociálních službách obnáší, ale 
také pomůžou s pracemi, na které občas nezbývá čas. Naši klienti se můžou seznámit s novými tvářemi 
a návazat sociální kontakt s mladší generací, popovídat si a užít si nevšední odpoledne.

Jedna dobrovolnice napsala: „Naše první dobrovolnická akce se nám moc líbila. Domov pro seniory Chodov 
nás velmi mile překvapil nejen hezkým prostředím, ale i spoustou činností, které jsou pro seniory organizovány. 
Setkání se seniory bylo moc příjemné a jsme rádi, že jsme jim všichni mohli aspoň na krátkou chvíli zpříjemnit 
pobyt v Domově. Popovídání s nimi bylo fajn a často nás i dojalo. :-) Velký dík patří všem pracovníkům Domova 
za jejich obětavou a nelehkou práci. Budeme se těšit na příští setkání.“ 
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POJĎTE S NÁMI... DO SMETANOVY SÍNĚ NA CYKLUS MÁ VLAST
10. 5 . 2017 jsme měli tu možnost „ocitnout se“ v rámci projektu Pojďte s námi... ve Smetanově síni a zaposlou-
chat se do básní z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Pořadem provázel PhDr. Jiří Štilec. Pro velký úspěch 
akce se plánuje její opakování.
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ROZPUKNI SE A SNI/ ANEB KABARET SHAKESPEARE

V neděli 21. 5. 2017 se ve zcela zaplněném sále – divadle S´Est NOIR – v DS Chodov opět 
rozezněly a rozezvučely Shakespearovy verše, monology a dialogy v podání studentů Budi-
lovy divadelní školy i profesionálních herců. Pod režijním vedením Hany Strejčkové vtipně, 
hravě a také v nejrůznějších hudebních žánrech představili dílo nejslavnějšího dramatika 
všech dob. Představení divákům připomnělo ve zkratkách klasiku, jakou je Hamlet, Romeo 
a Julie, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí a další včetně Sonetů, v krásných, starých, ale 
nestárnoucích překladech.

Koncept a režie: Hana Strejčková
Hrali, zpívali a tvořili: Alena Telenská, Eva Laborová, Anežka Beránková, Zuzana Částková, On-
dřej Dudek, Jean-Marie Amez-Droz, Pavel Wieser
Produkce: Spolek Budil a FysioART
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TŘI ŽIDLE

V neděli 28. 5. 2017 se v divadelním sále S‘Est NOIR poprvé představila autorská inscenace 
Tři židle inspirovaná skutečnými příběhy a lidmi, kteří pocítili poruchy paměti.  

Představení ukázalo, jak vidí demenci typu Alzheimera ti, kteří jí trpí, ti, kteří o ně pečují, ti, 
kterých se nemoc týká. Jde o příběh jedné dámy, v níž se zrcadlí a objevují mnozí další, kdy 
zřetelně divák vidí a cítí, jak se nemoc projevuje a postupuje. Vyprávění se děje ve formě 
pohybu, slovem i zpěvem, ale i s jemným a citlivým humorem. S projektem vyvstává základ-
ní otázka, co znamená porucha paměti, co s sebou nese demence Alzheimerova typu a co 
všechno z paměti odnáší, mizí a maže a jak ovlivňuje svět kolem nás a v nás. Projekt Hany 
Strejčkové ve spolupráci s DS Chodov zároveň pracuje s edukativním přesahem. Tímto je 
inscenace zároveň vhodná pro pracovníky v sociálních službách, pečovatele, studenty zdra-
votnických i pomáhajících oborů a rodinné příslušníky.

Koncept a režie: Hana Strejčková
Odborná spolupráce: Jaroslava Slivoňová
Hrají: Vendula Burger, Alena Štěpánová, Hana Strejčková
Produkce: FysioART
Za finanční podpory: Hlavní město Praha a MČ Praha 11
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Taneční soubor Invalid Driving Licence
Taneční hodina choreografie Cesta třešňovým sadem inspirovaná lyric-
kou poezií, dramaty Čechova a celoročním cyklem přírody – zejména 
zahrady při DS Chodov. S mladickým elánem tančí seniorky pokročilé-
ho věku, členky tanečního souboru, nazvaného s nádechem nadsázky 
Invalid Driving Licence. Projekt zastřešuje DS Chodov, na konceptu 
a choreografii se podílí MgA. Hana Strejčková.

TANEČNÍ SOUTĚŽ DS KOBYLISY
Taneční soutěž, kterou již 12. rokem pořádal Domov pro seniory Kobylisy, jsme letos na-
vštívili poprvé. Soutěžní napětí brzy opadlo a celá akce byla příjemným setkáním souborů 
z domovů pro seniory z Prahy i Středočeského kraje. Tato přehlídka, nad kterou bděla od-
borná porota v čele s Petrem Veletou, prezentovala pracovní postupy v oblasti pohybové 
aktivizace, cvičení a tance pro seniory.

Taneční soubor DS Chodov, námi nazvaný s nadsázkou Invalid Driving Licence (propadlý 
řidičský průkaz), se představil hned ve dvou kategoriích: kategorie volná a tanec vsedě na 
židlích. Do třetí kategorie – tanec s vozíčky – jsme se nezapojili. Naše dvě choreografie vy-
stavěla MgA. Hana Strejčková a tančily dámy Marie Boháčová, Helena Hudečková a Fran-
tiška Ungrová. V první kategorii tančily s chodítky na skladbu z filmu Nekonečný příběh. 
Velmi dynamická cesta k vzhůru do letu byla překvapením pro všechny přítomné. Druhá 
soutěžní choreografie pod názvem Procházka třešňovým sadem v kategorii tanec vsedě 
porotu neskromně řečeno doslova okouzlila. Ocenění jsme získali za procítěný umělecký 
zážitek, hudbu a choreografii. Taneční skupina si ze soutěže přivezla diplomy za každou 
kategorii, medaile, poháry, dva výborné dorty a věcné ceny. Ale tím nejcennějším byla 
slova uznání, jako když například předseda poroty dodal: „To je nádherné. To je umění.“

Paní Helena Hudečková: „Měla jsem moc hezký pocit z celé akce. Už jenom to uvítání u nich 
v Domově. Nachystali dokonce pohoštění, to jsem ještě nezažila, aby se tak chystalo, když se 
šlo na soutěž. Vůbec jsem neměla trému. Říkala jsem si pořád, jestli na mě přijde, až vyjdu na 
jeviště, ale vůbec. Byla jsem v klidu a bylo to krásné. Myslím, že jsme neudělaly ani moc chyb. 
A pak jsme dostaly nádherné hodnocení od odborníka. To byla radost.“



17

FOTOGALERIE

Taneční soubor Invalid Driving Licence

Tanec seniorů je dlouhodobě zásadní aktivitou a uměleckou formou terapie, neboť naplňu-
je potřeby pohybové, estetické i duchovní.

Taneční zkoušky s Hanou Strejčkovou jsou otevřeny všem zájemcům každou středu 
ve 14 hodin a dále lekce Pohyb v tanci každý čtvrtek od 14 hodin.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 6. 6. 2017

Přítomni: Milan Merhaut, Anna Pulpitová, Bohumil Rozkošný, Milena Holá, Marie Krsková, Marta Košťálová, 
Ing. Jiří Beneš, Jan Hnízdil, Jarmila Rousková, Jaroslav Semrád, MUDr. Josef Kulvait.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Úvodem paní ředitelka předložila dopis, který Domov pro seniory obdržel od manželky prezidenta re-
publiky, paní Ivany Zemanové, s poděkováním za účast na akci Jedeme v tom společně, kde byla hlavní 
patronkou soutěže. Zároveň všem účastníkům předala poukazy do Lékárny Benu v hodnotě 500 Kč, 
které byly taktéž součástí poděkování.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Krsková požádala o umístění lavičky před hlavní vchod do DS a k výtahům na úsek A;
• pan Rozkošný také požádal o  umístění lavičky před DS, dále upozornil na nefungující signalizaci, 
zvonky na sestry nezvoní, pouze svítí, nakonec řekl, že nesouhlasí se změnou medikace, která mu byla 
provedena;
• pan Ing. Beneš informoval o tom, že PC u kávovaru (čítárna) nefunguje.

Vyjádření paní ředitelky:
• lavička před hlavní vchod a před výtahy na úsek A již byla umístěna;
• o problému s poruchovostí signalizace na úseku B se ví, celková výměna je z důvodu velké finanční 
náročnosti naplánována až na příští rok, nyní se provede kontrola a odstraní se dílčí závady;
• problém změny medikace je potřeba vždy řešit s  lékařem, který léky předepsal – v tomto případě 
geriatr;
• závada na PC je již odstraněna, připomínáme klientům, že v knihovně DS je také umístěn PC s přístu-
pem na internet, v současné době se pracuje na propojení internetového příjmu Wi-Fi po celém areálu 
DS. 

V druhé části jednání Výboru obyvatel se paní ředitelka soustředila na připomenutí určitých možností 
pro klienty, o kterých se tak často nemluví, a bylo zjištěno, že mezi obyvateli Domova je malá informo-
vanost.
Jedná se o: 
KLIENTI DS MAJÍ PRÁVO SI VOLIT DENNÍ REŽIM DLE SVÝCH POTŘEB
• sdělit tento požadavek svému klíčovému pracovníkovi, který to zapíše do specifických potřeb v  IP, 
vedoucímu úseku přímé péče nebo jakémukoliv pracovníkovi DS Chodov, ke kterému mají důvěru, 
a bude tak konáno nebo se najde jiné řešení, na kterém se shodnou obě strany (tedy zájem klienta 
a zajištění ze strany pracovníků přímé péče);

INDIVIDUÁLNÍ DOPROVODY
• každý klient může kdykoliv požádat pracovníka o  individuální doprovod na aktivitu, do obchodu, 
návštěvu úřadu, pošty atd.;

ZAJIŠTĚNÍ KRATŠÍCH VYJÍŽDĚK
• pokud má klient zájem o vyjížďku např. na hřbitov, do svého původního bydliště atd., opět o to může 
požádat a se svým klíčovým pracovníkem zpracovat individuální plán,
• tuto možnost klientům poskytujeme dle jejich zájmu, klienti se ovšem mohou mezi sebou domluvit 
a jet jich více na jedno místo,
• za tuto možnost klient zaplatí náklady s tím spojené, a to cenu benzínu za kilometr dle platného ce-
níku fakultativních služeb DS Chodov;
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Rozloučili jsme se v měsíci květnu:

Karel Valášek
Ing. František Sedlák

Václav Slovák
Marie Hošková

„Nejsou krásnější pohádky než ty, které píše sám život.“ 
Hans Christian Andersen

MOBILNÍ SCHRÁNKY DŮVĚRY
• klientům, kteří se nemohou žádným způsobem (např. s dopomocí další osoby) dostat ke schránkám 
důvěry, které jsou natrvalo umístěné v  Domově, bude nabídnuta další možnost, vzniknou mobilní 
schránky důvěry;
• taková schránka bude vždy umístěna konkrétní čas na konkrétním pokoji (schránky fungují tak, že 
budou u daného klienta vždy 3 dny a následně budou dány k dalšímu klientovi), v pravidelných inter-
valech budou vybírány vždy dvěma odpovědnými pracovníky a případné stížnosti, pochvaly či připo-
mínky budou předávány přímo k rukám paní ředitelky.

Závěrem paní ředitelka připomněla členům Výboru obyvatel, že mají možnost si mezi sebou zvolit 
předsedu výboru, v současné době je Výbor obyvatel bez předsedy.

Další informace:
MUDr. Kulvait si připravil příspěvek o imunitním systému o jeho správné funkci, imunitní systém za-
jištuje naši obranu především pomocí bílých krvinek, takže každé poranění nebo infekce jsou hned 
ohraničeny a reagují zánětem. Je tedy třeba jakékoliv příznaky onemocnění nepodceňovat, pravidelně 
navštěvovat lékaře, dbát na správnou výživu, nekouřit a nepít alkohol. V případě Vašeho zájmu je mož-
nost celý text pana doktora otisknout v dalším čísle časopisu Chodováček.

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