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Ch dováček

ÚNOR 2018

Milí čtenáři časopisu,

Vážení a milí obyvatelé,

byla jsem oslovena, abych
se vám všem, po mém
prosincovém nástupu na
pozici sociální pracovnice
domova, představila. Asi
se očekává, že pojmenuji své životní a pracovní
úspěchy, a tak zvažuji, co
je pro mne to nejpodstatnější ke sdílení.

v prosinci 2017 jsem nastoupila na sociální úsek
domova jako sociální
pracovnice. Ráda bych se
Vám představila a v krátkosti napsala o sobě „svůj
životní příběh“.

Raději vyjádřím to, co bylo pro mne v životě obohacující a za co jsem vděčná. Určitě tam zahrnuji
svého laskavého manžela, mé tři syny, dlouhý
rodičovský čas s nimi doma, všechny ty společné chvíle a vonící mísy nesené na rodinný stůl;
také chvíle s mými rodiči i za ty poslední prožité
u nich doma v provázení na jejich poslední cestě; vděčnost za to, že jsem ve zralém věku ještě
sedla do školských lavic coby studentka a pak
si zkusila to učení i z druhé strany zpoza katedry; za dlouhé roky působení v neziskové organizaci a setkávání se s lidmi v životních krizích,
existenciálních, vztahových, s domácím násilím
i zneužívanými dětmi; za nahlédnutí do tolika
příběhů v mé poradenské a mediátorské praxi;
za knihy, za propojování východní a západní filozofie a spirituality, které je pro mne tak zajímavé;
za krásu jednoduchosti i všechno skryté a neviditelné; za nabíjení a zároveň mrazení v těle při
zpívání v gospelovém sboru; za pravidelné procházky přírodou, vítání východu slunce i mou
zahradu plnou květin; za smysl pro humor a společnost veselých lidí i za životní zkoušky a slzy,
které očišťují; za těžké situace, které se mi staly
výzvou a mnohému mne naučily o mně samé...
A je toho ještě hodně, co mne potkává dobrého
a přínosného. Na závěr se podělím s myšlenkou,
která mne provází celým životem, a to je pravdivá moudrost, že dobro, které dáváme druhým, se
k nám vrací.
A při našem setkávání v Domově vás možná
upoutá můj zpěvný slezský přízvuk.
Hana Čančíková
kmenová sociální pracovnice úseku D
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Pocházím z malé vesničky Máslovice nedaleko
Prahy, která je známá tím, že je zde Muzeum másla, a také proto navštěvovaná turisty. V Praze žiji
33 let a mám Prahu velmi ráda a na městský způsob života jsem si zvykla. Na rodnou vesnici jsem
však nezanevřela, protože zde žije moje maminka, za kterou co možná nejčastěji dojíždím. Mám
manžela a dospělého syna. Kromě péče o domácnost ve volných chvílích odpočívám aktivně
nejraději sportem nebo poslechem hudby.
V sociální oblasti se pohybuji od absolvování
Vyšší školy sociálně právní v Praze, kdy jsem po
dokončení studia nastoupila do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Motole na pozici sociální
pracovnice. V Motole jsem setrvala až do narození syna. Od roku 2009 jsem znovu začala pracovat ve zdravotnictví, konkrétně v Thomayerově
nemocnici jako zdravotně–sociální pracovnice.
V roce 2014 jsem při zaměstnání úspěšně dokončila bakalářské studium na Karlově univerzitě, v rámci studijního programu sociální politika sociální práce. V roce 2015 jsem absolvovala
akreditovaný kvalifikační kurz zdravotně–sociální pracovník v Brně.
Své dosavadní zkušenosti bych ráda využila při
práci v domově pro seniory, který zajišťuje odbornou péči formou celoročního pobytu, v příjemném a přátelském prostředí. Práci se seniory
vnímám jako náročnou, ale také velmi smysluplnou, která zároveň formuje moje životní hodnoty a postoje. Věřím, že naše vzájemná komunikace a spolupráce přinese porozumění, důvěru,
respekt a zejména Vaši spokojenost.
Přeji Všem zdraví a pohodové jarní dny, které
jsou již za humny.
Bc. Jitka Peroutková
kmenová sociální pracovnice úseku A

BŘEZNOVÍ OSLAVENCI
1. 3.

Eva Nováková

3. 3.

Alena Machová		

3. 3.

Ing. Josef Šnajberk		

4. 3.

Jaroslava Zvánovcová

6. 3.

Zdeňka Machačová

9. 3.

Miloslava Mazuchová

10. 3. Marie Přichystalová
12. 3. Věra Malá		
12. 3. Růžena Pelcová		
13. 3. Alenka Fliegerová
13. 3. Božena Žegklitzová
17. 3.

Barbora Dlouhá

17. 3.

Marta Poláčková

19. 3.

Ing. Božena Drimlová

19. 3.

Josefka Zapletalová

20. 3. Zdenka Pěknicová
22. 3. Ing. Hana Rybnikářová
23. 3. Karel Motl		
24. 3. Vojtěška Kochová		
28. 3. Jaroslav Semrád		
29. 3. Jiřina Paloučková		
30. 3. Stanislava Šormová		

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA NAROZENIN SE BUDE KONAT 27. 3. 2018 OD 14 HODIN
V KAVÁRNĚ „NAŠE KAVÁRNA“ NA HALE.

Vítáme nové obyvatele, kteří
nastoupili v měsíci lednu
Ing. Daniela MilcovÁ
Alexander Janovský
Sabina Fikarová
Ing. Věra Černická
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NOVINKY Z DOMOVA
NOVÁ LOGOPEDKA
Za logopedku Simonu Lenčéšovou nastoupila nová kolegyně BC. EVA PROCHÁZKOVÁ. V Domově ji můžete zastihnout v pondělí a úterý. Pokud chcete využít její odbornou
logopedickou pomoc, předejte tuto informaci buď vašemu
klíčovému pracovníkovi, nebo aktivizačnímu pracovníkovi.
Navštívit můžete také skupinové dechové cvičení od 13:15
a od 14:15 v tělocvičně.

REMINISCENČNÍ MÍSTNOST V NOVÉM KABÁTKU
Společenská místnost prošla menšími úpravami. Nově zde najdete například velkoplošnou
televizi, na které třeba společně můžete sledovat sportovní utkání anebo se podívat na
fotografie z akcí, které u nás proběhly.
Místnost, kde se dříve nacházela kaple, je teď prodloužením společenské místnosti. Jsou
zde prvky japonské kultury a odpočinkový kout. Můžete si zde zahrát společenské hry, pro
které je tento prostor jako stvořený.
A v neposlední řadě je zde nová kuchyňská skříňka. Zde si můžete uvařit vodu na čaj nebo
kávu a zapůjčit si hrníčky. Čaj a káva k dispozici nejsou a jsou ve vaší režii.

VÍKENDOVÉ KURZY
Zaznamenali jsme od Vás zájem o jazykové kurzy a kurzy na ovládání počítačové techniky. Chceme Vás
touto cestou oslovit znovu. Pokud máte zájem, prosím vyplňte tuto anketu a předejte ji pracovníkovi na
Vašem oddělení nebo na aktivizační oddělení.
MÁM ZÁJEM O KONVERZAČNÍ KURZ JAZYKA:
ANGLICKÉHO
NĚMECKÉHO
FRANCOUZSKÉHO
RUSKÉHO
MÁM ZÁJEM O KURZ OVLÁDÁNÍ POČÍTAČOVÉ TECHNIKY (PC, TABLET):
ANO
NE
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Kulturní program
ÚNOR
25. 2.
/14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Kavárna u Čapků
/18:00/ společenská místnost
Čtení u lampy
27. 2. /14:00/ kavárna „Naše kavárna“
Oslava narozenin
6. 3. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Cestománie - Island
7. 3. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Poezie věnovaná 100. výročí založení republiky
13. 3. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Přednáška o trénování paměti v rámci NTTP
21. 3. /14:00/ divadelní sál S’Est NOIR
Setkání paní ředitelky s klienty DS Chodov
27. 3. /14:00/ kavárna „Naše kavárna“
Oslava narozenin
28. 3. /14:00/ hala
Koncert Karla Kekéšiho

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ V DIVADELNÍM SÁLE S’EST NOIR, ABY SI PŘED ZAČÁTKEM
VYSTOUPENÍ VYPLI SVÉ MOBILNÍ TELEFONY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI POŽÁDEJTE, PROSÍM, AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE. DÁLE PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY CHODILI VČAS. NEBUDETE TAK SVÝM POZDNÍM PŘÍCHODEM RUŠIT VYSTUPUJÍCÍ A PUBLIKUM. PO ZAČÁTKU AKCE BUDE SÁL UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)
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NABÍDKA AKTIVIT V DOMOVĚ
na pokračování
KONDIČNÍ CVIČENÍ
Cvičení na židlích pro udržení a zlepšení výkonu našeho těla a mysli. Veselé cvičení s nářadím (šátky, overball, míče, kužely, kruhy) pro každého.
PONDĚLÍ
Oddělení D1		
Oddělení A3 		

9:30–10:00
9:30–10:00, 10:15–10:45

ÚTERÝ
Oddělení B1		
Oddělení A2		

9:30–10:00, 10:15–10:45
9:30–10:00, 10:15–10:45

STŘEDA
Tělocvična		
(přízemí)

9:30–10:00, 10:15–10:45

ČTVRTEK
Tělocvična		
(přízemí)

9:30–10:00, 10:15–10:45

PÁTEK
Tělocvična		
(přízemí)

9:30–10:00, 10:15–10:45

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Rozpomínání na věci, které si myslíme, že jsme zapomněli, a získávání nových informací.
PONDĚLÍ
Oddělení B1		
Oddělení B3		

9:30–10:30
14:00–15:00

ÚTERÝ
Oddělení D1		

9:30–10:30

STŘEDA
Oddělení A2		

9:30–10:30

KERAMICKÁ DÍLNA
ÚTERÝ
Keramická dílna
(přízemí)

13:30–15:30

ČTVRTEK
Keramická dílna
(přízemí)

13:30–15:30
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PĚVECKÝ SBOR
Společně (v případě zájmu i solově) si zazpíváme lidové i jiné písně, na kterých se domlouváme tak, aby
nás to především těšilo. Zpěv písní společně i sami nacvičujeme na vystoupení zde v Domově, abychom
potěšili naše spoluobyvatele.
PÁTEK
Divadelní sál S’Est NOIR
(přízemí)

9:30–10:30

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Společně s nástroji si zazpíváme písně, které máte rádi.
PONDĚLÍ
Oddělení A3		
Oddělení B1		

14:00–15:00
15:30–16:30

ÚTERÝ
Oddělení D1		

14:00–15:00

SKUPINOVÁ MUZIKOTERAPIE
Hudební pohybové hry s hudebními nástroji i bez nich pro všechny, kteří mají rádi hudbu a chtějí objevovat, co nám hudba může dát. Dále zpívání i poslech lidových písní a klasické hudby. Techniky pro jednotlivce, dvojice a skupinu. Vítána je aktivní účast. Hudební zkušenosti ani nadání nejsou potřebné, důležitá je
možnost společně prožívat, sdílet, komunikovat. Společně se pobavíme, odreagujeme se i si odpočineme.
PÁTEK
Oddělení A2		

14:00–15:00

REMINISCENCE
Společné vzpomínání na události osobního i společenského života. Vzpomínání na místa i osobnosti.
ÚTERÝ
Společenská místnost
(přízemí)

14:00–15:00

POVÍDÁNÍ PRO POTĚCHU DUCHA
Prostor k zamyšlení. Při společném rozjímání a povídání se dotýkáme vlastní spirituality a učíme se pečovat o svou duši.
ČTVRTEK
Oddělení A2		

13:30–14:30

KONCERT, KŘESLO PRO HOSTA, DIVADLO, TANEC A DALŠÍ
Různorodé kulturní programy s hudbou a zajímavými hosty.
STŘEDA
Divadelní sál S’Est NOIR nebo hala 14:00–15:00

„Žij každý den, jako bys právě
v něm měl prožít celý svůj život.“
Vasilijevič Rozanov
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POČASÍ
To máme letos rozmarné počasí!
Jedno ráno se pěkně vyčasí
a druhý den?
No, darmo doufat, že dále vydrží.
To budete koukat,
jak se teploměr otočí
a mraky s větrem a deštěm
na naše hlavy zběsile útočí!

A v dohlednu jsou svátky jara:
Velikonoce! A to bude velká sláva.
Copak se to často stává,
Jeden den sluníčko jasně září,
druhý den mráz naši radost zmaří. aby velikonoční neděle šířila
boží slávu věřícím na prvního apríla?
Říka se: únor bílý, pole sílí.
Kdepak! Spíše déšť nám krátí chvíli.
Budiž jméno páně pochváleno
a v duších lidí dobré vůle oslaveno.
A jaro se kvapem blíží,
skřivan v oblacích vysoko míří
Marie Štěňhová
a radostným trylkem hýří.
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NABÍDKA AUDIO KNIHOVNY
V naší nabídce máme mimo tištěné knihy i audio nahrávky knih. K zapůjčení jsou na
aktivizačním oddělení.
Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota

Vinnetou & Old Shatterhand

Soubor těchto dvanácti kratších detektivních
příběhů Hercula Poirota je považován za nejlepší sbírku povídek královny zločinu Agathy
Christie. Tucet úkolů dostal neohrožený silák
Herkules, a stejný počet případů – jež se v mnohém podobají hrdinským činům bájného antického reka – se před svým odchodem do důchodu rozhodne vyřešit známý Hercule Poirot.
Hercula Poirota navštěvuje v jeho bytě oxfordský profesor Burton. Baví se spolu o Poirotově
křestním jménu a dostanou se rovněž k antice – k herkulovským úkolům. Belgický detektiv se druhý den pustí do studia materiálů na
téma Herkules a rozhodne se, že už vyřeší jen
dvanáct případů, které se nějakým způsobem
budou podobat herkulovským úkolům. Čte Ladislav Frej.

Nová zvuková adaptace klasického románu Karla Maye
Vinnetou vznikla s netradiční dvojicí protagonistů - Pavel Liška a Tomáš Matonoha. Oba herci originální a zábavnou formou interpretují nesmrtelný dobrodružný
příběh známý z řady zpracování. Společně s Jiřím Pragerem v úloze vypravěče přistoupili k četbě slavného románu sice po svém, ale s veškerou pokorou. Děj
i postavy zůstávají beze změn, nečekané obsazení však
příběh odlehčuje a činí přístupným pro novou skupinu
posluchačů.

Rybí povídky
Rybí povídky – audiokniha obsahuje čtyři
povídky, jejichž autorem je Ota Pavel, které čtou Zdeněk Svěrák, Miroslav Táborský,
Marek Eben a Jiří Lábus. Režie Markéta Jahodová. „Rybí povídky jsou dárek k 20. narozeninám Centra Paraple. Z nebe k tomu dal
souhlas Ota Pavel. My, co jsme je do mikrofonu přečetli, jsme darovali svůj hlas, a vy, kteří
jste si cédéčko koupili, jste darovali své peníze. Nebojte se, v Parapleti se neztratí. Je to
užitečný dům, kde se dělá všechno pro to, aby
lidé na vozíku neztratili sebedůvěru a mohli
se vrátit do života. Děkujeme vám, že jste pomohli dobré věci. Ať se vám ta radostná literatura dobře poslouchá.“ Zdeněk Svěrák.

Dvanáct nejznámějších povídek
Reprezentativní výběr toho nejlepšího z širokého spektra námětů, kterými se E. A. Poe zabýval.
Klasický horor, detektivní povídky, pseudovědecké mystifikace, bizarní příběhy – to jsou oblíbená
témata spisovatele. Jejich společným jmenovatelem je strach, který se skutečně objevuje téměř ve
všech jeho povídkách. Vyprávění o odsouzenci na
smrt, nenasytném obřím mořském víru nebo alegorii moru v masce červené smrti budí v čtenáři hrůzu více než jeden a půl století. Audioknihu
čtou Bořivoj Navrátil, Josef Somr, Miroslav Táborský a Vladimír Čech.
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Únorové rozjímání
Drazí přátelé,
již je tady měsíc únor. Měsíc, kdy si připomínáme 11. února, Světový den nemocných. Den, který
připadá na svátek Panny Marie Lurdské. V roce 1858 se Panna Maria celkem osmnáctkrát zjevila
dívce Bernadetě Soubirousové ve skalní jeskyni poblíž Lurd. V Lurdech se poté stalo mnoho zázračných uzdravení na těle a především na duši. Možná, že někdo řekne, to není vůbec lehké dostat
se do Lurd. Fyzicky ani finančně si to nemohu dovolit. Ale k Marii můžeme přicházet stále, v každé
chvíli našeho života. Vždyť ona je matkou Ježíše Krista, ale i naší maminkou. U ní můžeme prosit
za všechny naše potřeby, za naše rodiny, za naše děti a vnoučata, ale i za sebe navzájem, za naše
společenství. Ona nám také v lurdské jeskyni připomíná, aby se lidstvo obrátilo, aby se lidé měli
navzájem rádi, aby si pomáhali, aby jejich život byl plný dobra a lásky.
Letošní únor je také časem postní doby. Popeleční středa je takovým důležitým startem pro tuto
dobu, kdy nás Ježíš vybízí: Čiňte pokání, věřte evangeliu. Dejte si své vnější, ale i své vnitřní záležitosti do pořádku. Možná, že se bojíš svaté zpovědi? – Neboj se! Svatá zpověď ti pomůže získat život
věčný. A to je přece úžasné. Nevidíš, jak se lidé podvolují chirurgickému zákroku, jen aby zachovali
svůj ubohý nynější pozemský život? A tady jde o hodně, o tvoji spásu, o tvůj věčný život. Jak často
naši nemoc zhoršuje tíha nevyřešených záležitostí. Možná, že taky toužíš po svátosti nemocných.
Neboj se, najdi odvahu, informuj se! Ježíš čeká na tvé rozhodnutí. Otevři své nitro, aby Ježíš mohl
přijít do tvé blízkosti, do tvého života.
Váš jáhen Pavel Urban

PROGRAM V KAPLI
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
26. 2.
12. 3.
26. 3.

Čtení z bible
Čtení z bible
Čtení z bible

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
22. 2.
1. 3.		
8. 3.		
15. 3.		
22. 2.
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Bohoslužba slova
Mše svatá
Bohoslužba slova
Mše svatá
Bohoslužba slova

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Eucharistický zázrak – Nizozemí – Španělsko 1572
Proměněná hostie zvaná „svatá podoba“ je neporušená, dodnes uchovávána a uctívávána v sakristii
královského kláštera San Lorenzo v El Escorialu nedaleko Madridu. Hostie byla znesvěcena v Gorgumu v dnešním Holandsku roku 1572, následovníky
Ulricha Zwingliho za finanční podpory prince Oranžského.
Po vstupu do města Gorkum začala tlupa námezdních vojáků ničit vše náboženské a neušetřili ani katedrálu. Po vstupu prostříleli železnými šípy svatostánek, ze kterého vzali monstranci s proměněnou
hostií. Tu hodili na zem a dupali po ní nohou s ostny,
kterou roztrhli hostii na tři kousky. Z proseknutých
míst začala vytékat krev. Na úlomcích hostie vytvořila tři malé rány ve tvaru kruhu, které jsou dobře
viditelné i dnes.

Tento čin nezůstal utajen, znesvěcení hostie jedním
vojákem z ničitelů bylo oznámeno kanovníkovi Jeanu Van Ber Delft a kusy hostie ukryt do bezpečí. Relikvie prošla různými nebezpečími, až ji v roce 1574
daroval španělskému králi Filipovi II., který ji předal
do péče kláštera San Lorenzo v El Escorial. Italský
umělec Filippo Filippini zhotovil čtyři basreliety
z bronzu a mramoru, které ztvárňují zázračné události a umístil je nad oltář, kde jsou hostie uchovávány.
Malby od Claudia Coella (1621–1693) zobrazují
instalaci nádherné monstrance zhotovené na objednávku krále Karla II. jako důstojného stánku pro
uchovávání zázračných hostií.
Vyňala z publikace dr. Františka Mráčka „Eucharistické
zázraky“ z roku 2010 Eva Miňhová.

Osmičková výročí
Vždy, když má letopočet na konci osmičku, znamená to pro naši zem celou řadu kulatých výročí.
A letos to bude opravdu stát za to. Vždyť 28. října to
bude přesně sto let, co vznikl náš samostatný československý stát. Pravda, od roku 1993, tedy 25 let,
kdy se rozdělil na Českou a Slovenskou republiku,
už prakticky neexistuje, stejně však byl rok 1918, bezesporu počátkem naší samostatnosti, protože do
té doby jsme byli součástí rakousko-uherské monarchie. To všechno určitě dobře znáte z dějepisu
a v letošním roce si to budete nejednou připomínat.
Vzpomenete si však na další „osmičková“ výročí? Ta
už nejsou pro naši historii tak příznivá. Byl to například rok 1938, kdy se 29. září v Mnichově dohodli
zástupci Německa, Itálie, Francie a Velké Británie
o postoupení českého pohraničí Německu. Tento
akt je známý také jako Mnichovská zrada, protože
k jednání nebyl přizván zástupce Československa
a podepsaly jej i země, které se dosud tvářily jako
naši spojenci. Doufaly, že tím zabrání vypuknutí 2.
světové války, to se stejně nepodařilo. A co 25. únor
1948? Ještě dlouho potom jsme se o tomto datu
učili jako o „Vítězném únoru“, i když to nebylo nic
jiného než puč, který v naší zemi na 40 let nastolil
vládu komunistické strany.

1918
1938
1948
1968

Když v šedesátých letech nastalo určité uvolnění,
zásah vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 tento
proces zcela zmařil. To je další výročí s osmičkou
na konci. Až na to první to tedy není nijak veselé.
Je však třeba si všechny tyto události připomínat
a snažit se jim porozumět a vzít si z nich ponaučení.
Kéž Bůh provází požehnáním naši vlast a ukazuje
našim vedoucím pracovníkům cestu k dobrým záměrům do budoucna.
Z časopisu „Český zápas“ církve ČSH vybrala M. Š.
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Vernisáž obrazů ak. mal. Jiřiny Adamcové
K výročí devadesátých narozenin významné české malířky a grafičky Jiřiny Adamcové se na
třech místech Prahy – z toho na dvou v Praze 11 – konají jubilejní výstavy. Ty jsou propojeny jednotným tématem času, které je obsaženo i v každém ze tří názvů výstav: Řeka času,
Otisky času, Čas naděje. Hlavním iniciátorem výtvarně vzpomínkového cyklu je náš Domov.
Na vernisáži konané v našem Domově dne 17. 1. 2018 věnovaly pár slov k osobě a tvorbě Jiřiny Adamcové čtyři ženy. Úvodní slovo patřilo Jaroslavě Slivoňově a ředitelce Iloně Veselé.
Hana Strejčková návazala krátkou procházkou po rodišti autorky a vše zakončila kunshistorička Kornélie Kolářová Takácsová, která se ponořila do duchovního rozměru děl malířky.
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Lidové tance
Dne 24. 1. k nám přišli tanečníci z folklórní sboru Verpán. Inspirováni projektem Ježíškova
vnoučata nás oslovili, že by rádi přišli potěšit naše klienty tím, co umí, a to tancem. Hrála
živá hudba, tancovalo se a zpívalo. Zazněly převážně moravské lidové písně. Klienti byli
programem velmi nadšení, protože měli možnost po dlouhé době zažít kousek tradiční
kultury.
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Mezigenerační cvičení
Středeční dopoledne strávili s našimi seniory žáci ze ScioŠkoly na pražském Chodově. Bylo
to vzájemně první setkání, které jsme po dlouhé pauze v mezigeneračním projektu společnosti Mezi námi, o. p. s. u nás uspořádali. Společného pohybově-interaktivního programu
se zúčastnilo šest dětí a pět klientů Domova. Jak vše probíhalo, vám popíše dramaterapeutka Domova Hana Strejčková, která si program pro obě generace připravila.
„Po úvodním seznámení a rozmístění tak, abychom se všichni navzájem viděli, jsme se protáhli.
Rozcvička jako obvykle zahrnovala postupnou aktivizaci celého těla, i když se děje vsedě. Školáci dostali šanci vyzkoušet si cvičení na koordinaci, rovnováhu a ve druhé polovině programu
i na spolupráci. Často používáme se seniory pomůcky k žonglování, jako jsou míčky, kruhy nebo
trubky. Cirkusová část našeho setkání rozzářila jak děti, tak seniory. Ti mladší se s kruhy rozpohybovali po prostoru. Nejenže se učili něčemu novému, ale zároveň mohli pomáhat seniorům,
být s nimi v přímém kontaktu, či dokonce v krátkém dialogu. Cvičení není debatním či rukodělným kroužkem, ale klade si za cíl především aktivní trávení času pohybem. První letošní setkání
se školáky bylo pro seniory povzbuzující a pozitivně poukázalo na potřebu podpory respektu,
kultivovaného projevu a toleranci mladších ke starším generacím a postiženým.“
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Malování portrétů naživo s Věrou Orzághovou
Malířka a básnířka Věra Orsághová u nás uspořádala malování portrétu naživo. Náhodným
losem byla vybrána jedna z našich klientek a ostatní vytvořili publikum, které sledovalo, jak
takový portrét vzniká přímo pod rukami malířky.
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Divadelní představení Askalona
V sobotu 20. 1. se u nás konalo divadelní představení Askalona. Hru plnou trampských písní
zahrál divadelní soubor seniorů Poslední vlastenecká divadelní studia HAF.
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Taneční vystoupení Baby Dance
29. 1. klientům vykouzlily úsměv na rtech děti z tanečního studia Baby Dance Praha.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 7. 2. 2018
Přítomni: Milan Merhaut, Bohumil Rozkošný, Ing. Jiří Beneš, Karin Karausová, Helena Hudečková, Jarmila Rousková, Marta Košťálová, MUDr. Josef Kulvait, Jan Hnízdil, Anna Pulpitová.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.
Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru obyvatel a požádala je, aby přednesli své požadavky.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Rousková upozornila na chybějící filcové podložky na židlích v jídelně na patře;
• pan Merhaut informoval o tom, že si klienti stěžují na zvýšenou prašnost v atriu DS, dále že se z čítárny
ztrácí noviny určené pro klienty;
• paní Košťálová měla dotaz, jak se postupuje při roznášení novin, které mají někteří obyvatelé Domova
předplacené, dále jí připadá, že vzduchotechnikou se jí na pokoj dostává zápach;
• paní Karausová měla dotaz, jak to vypadá s otvírací dobou kavárny na hale, a nakonec požádala o pomoc
při hledání svého svetru, který se jí nevrátil po vyprání z prádelny.
Vyjádření paní ředitelky:
• Tento problém byl již řešen na minulém výboru obyvatel, chybějící filcové podložky u židlí byly doplněny,
udělá se opět kontrola židlí a chybějící podložky se doplní.
• V atriu probíhá oprava a obnova kolonády, broušení starého laku, výměna shnilých trámů a následné
natření bezbarvým lakem, prostor je ohrazen a klienti by do něj neměli vstupovat, práce probíhají v tomto
období, protože není tak velký pohyb klientů venku, prosíme Vás o trpělivost, práce budou již brzy dokončeny. Vše závisí na počasí, pokud mrzne, nelze práce provádět.
• Noviny v čítárně jsou určeny pro všechny obyvatele Domova. Opakovaně tedy všechny v Domově žádáme o to, aby denní tisk z čítárny nevynášeli. Dále do čítárny toto upozornění trvale umístíme.
• Vzduchotechnika na pokojích budovy B je plně funkční, pracovníci údržby provedou u paní Košťálové
kontrolu, případně vymění filtr.
• Noviny, které mají někteří obyvatelé Domova předplaceny, přináší ráno distribuční firma na recepci a odtud si je každý odnáší osobně, případně jim je na pokoje roznáší pracovníci úseku ART.
• Provozovatel kavárny je v současné době ve výpovědní lhůtě, která vyprší 31. 3. 2018, otvírací doba proto
bude nepravidelná, máme slíbeno zajištění občerstvení na akce pořádané na hale – narozeniny, ples a zajištění rozvozu zboží po patrech (Kamila) 1x týdně. Naším cílem je, aby kavárna fungovala v pracovní dny
i o víkendu, proto hledáme nového nájemce.
• Osobní prádlo by mělo být označeno jménem, znovu apeluji na všechny obyvatele Domova, aby si prádlo
nechali označit, předejde se tak těmto nepříjemnostem. Pokusíme se svetr dohledat, vzhledem k tomu, že
nebyl označen, může být na jakémkoliv patře nebo budově Domova.
Další informace
V atriu a na zahradě začaly dne 7. 2. 2018 dlaždičské práce a oprava zámkové dlažby, proto Vás prosíme
o opatrnost, aby nedošlo k Vašemu úrazu. Jedná se o opravy na několika místech, takže není možné celý
areál uzavřít.
Paní Tomčáková požádala členy Výboru, aby apelovali na ostatní obyvatele Domova, kteří mohou, tak aby
navštěvovali velkou jídelnu v přízemí – není nutné na všechna jídla, třeba jen na oběd, ulehčí se tak práce
pečovatelům na jednotlivých patrech a ti se budou moci věnovat více lidem, kteří potřebují dopomoc, aby
se najedli.
Závěrem paní ředitelka pozvala všechny obyvatele Domova na ples ve stylu 60. let dne 21. 2. 2018 od 14 h.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“
Marcus Aurelius

PODĚKOVÁNÍ
„Děkuji celému personálu na oddělení B3 za hezky strávené vánoční svátky, které jsem strávila u nás v domově poprvé. Dále
bych chtěla poděkovat paní ředitelce za dárky, které jsem dostala, a v neposlední řadě paní berkyové (pracovnice z odd. B3)
za krásně strávený silvestrovský večer.“
P. Matysová, B3

Rozloučili jsme se v měsíci lednu:
Růžena Hoffmanová
Šárka Propperová
Josef Šindelář
Marie Demjanenková
Cecília Babováková
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