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Slovo láska se skládá z pěti písmen. Láska má 
mnoho podob. Láska k sobě samému, láska 
k lidem kolem nás, láska k rodičům, láska 
k příteli, láska k partnerovi nebo manželovi/
manželce, láska k přírodě a zvířatům, láska... 
doplňte si sami.

Co je to láska? Někdo mluví o citu, jiný 
o erotice, další o přátelství. Někomu se vyba-
ví láska mezi mužem a ženou. Druhý si vzpo-
mene na rodinnou lásku mezi dětmi a rodiči 
a mezi sourozenci. Další připomene lásku 
mezi přáteli, jejímž základem je ctnost, kte-
rou oba vyznávají.  A co duchovní láska, která 
vede k oběti a úsilí o štěstí druhého? Láska 
má mnoho podob a v lidských vztazích se 
různé podoby lásky prolínají.

Nejušlechtilejší podobou lásky je láska bez-
podmínečná, ale zároveň je nejtěžší ji pocítit 
a projevit. Znamená to milovat bez očekává-
ní odměny a výhod. Znamená to milovat pro 
něco dobrého, co je v člověku ukryto často 
velmi hluboko a okolí to na první pohled ne-
vidí. Znamená to i schopnost odpuštění a to-
leranci nedostatků.

Láska má mnoho podob. Nezajímá ji, jak 
vypadáte, kolik vážíte, nebo jaké je Vaše za-
městnání. Nesoudí, není sobecká, je neko-
nečná. Je tím nejvzácnějším, co můžeme 
někomu darovat. Přestože je krásné milovat, 
nejkrásnější je být milován.

A pokud svoji drahou polovinu teprve hle-
dáte nebo teď nechcete hledat, určitě máte 
ve svém okolí nějakou spřízněnou duši. Ať už 
jsou to Vaši přátelé, příbuzní nebo zvířecí mi-
láčci. ;-)

Čím více lásky budete rozdávat, tím více se 
Vám jí vrátí.

Láska nežádá žádné velké dary, stačí ji drob-
nosti všedního dne. Kdy naposled jste si 
našli čas jen sami pro sebe. Nebo společně 
s někým posnídali, poobědvali, bez shonu 
a pocitu, že bych měl/a být jinde, dělat něco 
jiného... užívejte si každý okamžik, kdy jste 
spolu, se svými blízkými, přáteli... Najděte si 
prostor pro společně strávené chvíle a zážit-
ky, jen tak se Vaše životy naplní.

Mějte se rádi, važte si každého okamžiku 
a radostných setkání.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 
Láska nikdy nezanikne.

(1 Kor 13, 4-8)

Mnoho láskyplných chvil Vám přeje
Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka
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Vítáme nové obyvatele, kteří 
nastoupili v měsíci lednu

Květoslava Srkalová
Erika Dieterlenová
Jarmila Houšková

Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší! 

Společná oslava se bude konat 28. 2. 2017 od 14 hod. v kavárně.

ÚNOROVÍ OSLAVENCI

5. 2.  ANEŽKA MALÍKOVÁ

7. 2.  ANNEMARIE MORAVCOVÁ

8. 2.  JIŘINA MICHALOVÁ

10. 2.  JIŘINA ČAPKOVÁ

12. 2.  JARMILA ROUSKOVÁ

12. 2.  VÁCLAV SLOVÁK

15. 2.  MARIE MÁŠKOVÁ

15. 2.  JIŘINA NIEDERLOVÁ

16. 2.  ANNA PULPITOVÁ

17. 2.  BERNARDINA RUBÍKOVÁ

19. 2.  VĚRA BENEŠOVÁ

20. 2.  ALŽBĚTA ŠKOLOUTOVÁ

21. 2.  BOŽENA KOVAŘÍKOVÁ

22. 2.  ING. LUBOMÍR BUČEK

24. 2.  ING. BOHUSLAV VTÍPIL

25. 2.  MILUŠKA HANUŠOVÁ
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Z NAŠEHO DOMOVA

Vážení a milí obyvatelé Domova,

v předchozích týdnech v našem Domově proběhl anonymní výzkum Vaší spokojenosti se službami a péčí 
za druhou polovinu roku 2016. Dotazovaní klienti byli rozděleni na obyvatele domu, kteří zde žijí více jak 
jeden rok, a na nově příchozí, kteří jsou v Domově v rozmezí 1–6 měsíců. Výzkum probíhal formou dotaz-
níků a rádi bychom se s Vámi podělili o jejich vyhodnocení. Děkujeme všem, kteří se na hodnocení našich 
služeb podíleli, a po několika měsících se jistě k dalšímu vyhodnocení poskytovaných služeb budete mít 
možnost Vy i Vaši blízcí opět anonymně vyjádřit.                                           

Vedení Domova

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI

Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov za II. pololetí roku 2016

Dotazníky obdrželo 182 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 141 vyplněných dotazníků.
Celkem jste odpovídali na 20 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Na tento dotazník odpovídalo 21 % mužů a 77 % žen.
2. V Domově žije 15 % z Vás méně než 1 rok, 52 % z Vás déle než rok a méně než pět let a 26 % pět let a více.
3. 48 % dotazovaných je ubytováno na jednolůžkovém pokoji, 33 % na dvojlůžkovém a 18 % na třílůžko-
vém pokoji.
4. V Domově se líbí 89 % z Vás.
5. O tom, že do Domova dochází pravidelně praktický lékař, je informováno 77 %.
6. Vaše spokojenost se službami poskytovanými v Domově na výbornou je následující:
 a. s ubytováním je spokojeno 55 %;
 b. 24 % z Vás hodnotí stravu jako výbornou;
 c. s úklidem je spokojeno 51 % dotazovaných;
 d. kvalitu vyprání a vyžehlení prádla považuje za výbornou 57 %;
 e. s údržbou je spokojeno 48 %.
7. Obecné jednání zaměstnanců s klienty a jejich přístup a vstřícnost považuje 48 % jako vyhovující.
8. Pro 75 % je setkání s vedením organizace 1x ročně dostačující.
9. 76 % z Vás je informováno o tom, že v DS Chodov pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se 
jejich jednání může zúčastnit.
10. Kulturní a volnočasové aktivity nabízené v Domově na výbornou hodnotí 43 %. Na otázku, jaké akti-
vity v Domově postrádáte, jste nejčastěji odpovídali takto: Žádné, jsou dostatečné; dále byste měli zájem 
o bazén; individuální cvičení rukou u lůžka; více aktivit a častější návštěvy aktivizačních u lůžka; maňáskové 
představení u lůžka; bohoslužby z různých církví a náboženství; mše s biskupem na hale; návštěva zvířátka; 
lidová muzika; pánský klub; letecký den nebo individuální čtení na pokoji.
11. 31 % z Vás využívá i ostatních služeb mimo Domov.
12. 70 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat i anonymně. 33 % uvádí, že již v DS 
Chodov stížnost podali – z toho bylo 14 % řešeno.
13. 62 % z Vás zná svého klíčového pracovníka a 50 % si je vědomo možnosti jeho změny.
14. Bezpečně se v Domově cítí 92 %.
15. Časopis Chodováček odebírá 48 % z Vás.
16. Respektování práv vnímá 89 % dotazovaných.
17. U 79 % z dotazovaných splňuje námi poskytovaná služba Vaše očekávání.
18. Dále jsme Vám dali prostor pro další postřehy, návrhy a připomínky, nejvíce z nich se týkalo:
• aby byl v každé místnosti odpadkový koš; zlepšení pracích prostředků; samo-uzavíratelné dveře do jídel-
ny; připomenutí večerky i klientům na vícelůžkových pokojích; lékárna přímo v objektu Domova; zlepšení 
stravy; zlepšení zdravotnické péče; zdravit nás; masáže a častější rehabilitační aktivity; více návštěv u lůžka;
• se vším spokojenost; nejsou připomínky; líbí se mi tu, holky jsou na mě hodné; nabídka aktivit na výbor-
nou; je zde dobrá tělocvična; pochválení za dobře vedenou knihovnu.
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Dotazník spokojenosti pro klienty v Domově pro seniory Chodov při pobytu do 6 měsíců
(od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016)

Dotazníky obdrželo 28 klientů, ke zpracování se nám dostalo celkem 25 vyplněných dotazníků.

Celkem jste odpovídali na 22 otázek. Zde je jejich stručné vyhodnocení:
1. Tento dotazník hodnotilo 88 % žen a 12 % mužů.
2. Z odpovědí jsme zjistili, že 24 % z Vás je v Domově ubytováno od 1 do 3 měsíců a 68 % je zde od 3 do 6 
měsíců.
3. 32 % dotazovaných bydlí v jednolůžkovém pokoji, 36 % bydlí ve dvoulůžkovém pokoji a 32 % respon-
dentů bydlí na třílůžkovém pokoji.
4. V Domově se líbí 80 % z Vás a na pobyt si zvyklo 68 % dotazovaných.
5. 40 % z Vás odpovědělo, že při adaptaci v Domově Vám nejvíce pomáhají aktivizační pracovníci, 36 % 
pracovníci v přímé obslužné péči (pečovatel/ky) a 32 % sociální pracovnice a zdravotní sestry.
6. 64 % z Vás si myslí, že je jeho zdravotní stav (i po psychické stránce) za dobu pobytu v Domově stejný 
a u 8 % se zlepšil.
7. O pravidelných návštěvách praktického lékaře v Domově je informováno 64 %.
8. Se službami na výbornou jste v Domově spokojeni takto:
 a. ubytování 68 %;
 b. strava 48 %;
 c. úklid 64 %;
 d. praní a žehlení prádla 40 %;
 e. údržba 36 %.
9. Obecné jednání zaměstnanců s klienty, jejich přístup, vstřícnost a komunikaci považuje 48 % jako vyho-
vující.
10. 52 % z Vás je informováno o tom, že v DS Chodov pracuje Výbor obyvatel a Stravovací komise a že se 
jejich jednání může zúčastnit.
11. Kulturní a volnočasové aktivity nabízené v Domově na výbornou hodnotí 48 %. Na otázku, jaké aktivity 
v Domově postrádáte, jste nejčastěji odpovídali takto: Vše je dostačující; cvičení paměti; kondiční cvičení; 
koncerty; herna (šachy, karty atp.).
12. Ostatní služby mimo Domov využívá 12 % z Vás.
13. 60 % ví o tom, že si na poskytování služby v Domově může stěžovat i anonymně. 33 % uvádí, že již v DS 
Chodov stížnost podali a z toho 12 % bylo řešeno.
14. 52 % z Vás zná svého klíčového pracovníka a je si vědomo možnosti jeho změny.
14. Bezpečně se v Domově cítí 88 % a 76 % vnímá dodržování respektování práv.
15. Časopis Chodováček odebírá 52 % z Vás.
16. Život a kvalita péče v DS Chodov jsou pro 64 % shodující s jejich představami před nástupem do Domo-
va a u 16 % je skutečnost lepší než představy.
17. Dále jsme Vám dali prostor pro další postřehy, návrhy a připomínky, nejvíce z nich se týkalo:
• zařadit výběr z více jídel; kvalitnější stravování; chybí prádlo z prádelny; uklízečky neklepají před vstupem 
do pokoje.

Zpracovala: Bc. Markéta Rývorová
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Z NAŠEHO DOMOVA

E-Qalin®
Vážení obyvatele, vážené rodiny a milí kolegové,

z důvodů nepřetržitého rozvoje kvality a služeb 
v oblasti pobytové péče a z hlediska měnicích se 
požadavků uživatelů a rostoucích společenských 
a sociálně politických nároků, se rozhodlo vedení 
našeho Domova zavést v našem zařízení evropský 
model řízení a měření kvality poskytované pobyto-
vé služby  - E-Qalin®.

Základní koncept modelu E-Qalin® byl vyvinut 
v letech 2004–2007 v rámci projektu Leonardo da 
Vinci Evropské unie. Vyvinul, prověřil a evaluoval jej 
tým uživatelů, ředitelů domovů, zástupců profes-
ních svazů, vzdělávacích zařízení a provozovatelů 
zařízení poskytujících pobytovou péči o seniory, 
vedoucích pracovníků v domovech pro seniory 
a expertů z oblasti řízení kvality a gerontologie. Té-
měř 50 pilotních zařízení v zúčastněných zemích, 
tedy v Rakousku, Německu, Itálii, Lucembursku a ve 
Slovinsku, přispělo k úpravě projektu E-Qalin® pro 
využití v praxi.

E-Qalin® umožňuje průběžné zlepšování služeb 
v sociální a zdravotnické oblasti, další rozvoj stan-
dardů a srovnatelnost výkonů. Přispívá k tomu na-
stavení těžiště v kvalifikaci zaměstnanců a zapojení 
různých zúčastněných aktérů, jejichž zpětná vazba 
a reflexe hraje důležitou roli a je směrodatná pro 
podporu dalšího rozvoje zařízení. Proces změn 
nemá za cíl zavrhnout existující a dobře fungující 
struktury a procesy u nás a nahradit je novými. Ten-
to model se spíše táže, které struktury, procesy a vý-
sledky jsou úspěšné a smysluplné a které by mohly 
být zlepšeny.

Jsem moc ráda, že právě prostřednictvím našeho 
Chodovačku se s Vámi můžu v krátkosti podělit 
o základní informace, jak se model zavádí konkrét-
ně v našem Domově.

Samotný proces sebehodnocení v našem Domo-
vě je sestaven z více dílčích kroků. V první řadě byl 
vyškolen procesní manažer, který získal základní 
znalosti o modelu a bude jej postupně aplikovat na 
naše poměry. V lednu proběhl výběr členů řídících 
a pracovních skupin. 

Řídící skupina v našem Domově je složená z vedou-
cích jednotlivých úseků a její úkol spočívá v tom, že 
bude hodnotit kritéria z perspektivy vedení, okolí 
a organizace. Dále musí řídící skupina zaručit závaz-
né vyhodnocení kritérií, které zpracovávají pracovní 
skupiny. Nakonec bude při workshopech definovat 
návrhy na zlepšení a opatření a bude stanovovat 
priority pro Domov.

Vzhledem k velikosti našeho zařízení byly vytvoře-
ny tři pracovní skupiny zaměstnanců, pro: I. Oblast 
péče, II. Oblast provozu a III. Oblast terapeuticko-
-sociální. Pracovní skupiny jsou 7-členné. Budou se 
v určitých intervalech scházet na sebehodnotících 
workshopech a zpracovávat kritéria z perspektiv 
uživatelů a zaměstnanců. Důležité při tom bude, že 
každé kritérium, které si vybereme, bude hodnoce-
no minimálně dvěma různými pracovními skupina-
mi, aby bylo možno vyfiltrovat nejvíce odlišné úhly 
pohledu. Jednotlivé výsledky z workshopů pracov-
ních skupin se zpracovávají v rámci řídící skupiny 
a budou tvořit podklady pro celkové hodnocení Do-
mova. Vznikne tak obraz silných stránek našeho za-
řízení a možných zlepšovacích opatření, která jsou 
považována za podstatná.

V rámci výše představeného modelu E-Qalin® nás 
čeká hodně práce, věřím ale, že naplníme jeho zá-
kladní principy, jakými jsou důstojnost, čest, to-
lerance, připravenost k dialogu a řešení konfliktů, 
empatie, svoboda, sebeurčení a osobní integrita. 
Pevně doufám, že tak naplníme jeho základní hod-
notu, která znamená moci v našem Domově spolu 
v úctě a respektu vycházet, zestárnout a pracovat.

        Mgr. Anna Tomčáková
vedoucí sociálního úseku 

a procesní manažerka projektu  E-Qalin
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Bezpečnost především
Uprostřed srpna, se během dvou dnů na tísňovou linku 
policie obrátily nezávisle na sobě čtyři seniorky z růz-
ných koutů Prahy. Všechny se měly stát terčem pod-
vodu, při kterém jim neznámý pachatel zavolal domů 
na jejich pevnou telefonní linku a vydával se za jejich 
příbuzného, který se dostal do finanční tísně a požádal 
o zapůjčení 50–100 tisíc korun. Na místo se většinou 
měl během následujících hodin dostavit prostředník, 
který měl peníze převzít. Ostražité seniorky ihned po 
tomto telefonátu kontaktovaly své skutečné příbuzné 
a poté, co zjistily, že se jednalo o podvod, ihned vše 
oznámily na linku 158.

RIZIKA DOMA
• Telefonický kontakt s cizí osobou – pachatel 
se může vydávat za někoho z příbuzenstva a pod 
různými záminkami žádat vydání peněz, pro které 
si následně na místo má přijít někdo z okruhu ka-
marádů. Zde radíme, aby senioři následně zavolali 
příbuzným a ověřili, že se opravdu jedná o někoho 
z nich.
• Podomní prodej a různé nabídky v místě bydliš-
tě – může se jednat o legální činnost oficiálních dea-
lerů telekomunikačních společností, elektřiny, ply-
nu, pojištění a dalších produktů. Stejně tak se za tyto 
pracovníky vydávají podvodníci s jediným cílem, 
a to vynutit si pozvání do bytu, upoutat pozornost 
a následně odcizit, co půjde. Zde radíme opatřit 
dveře i schránku upozorněním, že nemám zájem 
o podomní prodej zboží a služeb. Seriozní společ-
nosti toto musí ze zákona respektovat. Nikoho do 
bytu nevpouštět a vše raději ověřovat.
• Přeplatky v místě bydliště – častý způsob pod-
vodníků, kdy navštíví seniora s tím, že mu jdou 
vracet přeplatek za elektřinu, sociální či zdravotní 
pojištění, plyn apod. Seniorovi následně vysvětlují, 
že mají bankovku vysoké hodnoty a potřebují ji roz-
měnit. Senior si jde do bytu pro peníze a následuje 
odvedení pozornosti a krádež v bytě. Případně delší 
rozměňování, které končí tím, že senior nic nedosta-
ne a zloděj uteče se všemi penězi seniora. Zde ra-
díme, že žádná instituce u nás neroznáší přeplatky 
tímto způsobem až do domácností. 

RIZIKA VENKU
• Před cestou mimo byt – vždy radíme, abyste zvá-
žili, kam jdete a co tam budete dělat, jak se tam do-
pravíte a jaká zavazadla tedy budete potřebovat. 

Zde radíme snížit riziko odcizení kabelky tím, že 
si senior vezme tašku na kolečkách. Dále radíme 
osobní doklady, peníze, platební karty, telefon, léky 
umístit do přímého dosahu seniora – nejlépe led-
vinky, kterou bude mít senior umístěnou na břiše 
a nejlépe pod oblečením.
• Cesta na poštu či do banky pro peníze – mnoho 
seniorů dává přednost osobním výběrům důcho-
dů na těchto místech. Zaznamenali jsme několik 
případů, kdy právě na těchto místech čekali zloději 
a vyhlíželi si právě seniory, na které po cestě zaúto-
čili. Zde radíme domluvit se na této cestě s někým z 
příbuzných nebo sousedů z místa bydliště. 
• Další variantou je výběr z bankomatu – opět 
hrozí riziko, že bude při výběru spatřen zlodějem 
a později okraden. Zde radíme to stejné jako v před-
chozím případě. V této souvislosti seniorům dále 
radíme, aby si nepsali PIN na kartě na ní a ani ho 
nenechávali v jejím dosahu. 
• Senior na nákupu – především v nákupních cen-
trech si nejenom senioři ukládají své kabelky a taš-
ky do nákupních vozíků. Často je ještě ukrývají pod 
svoje bundy, které na ně pokládají, aby nebyly vidět. 
Zde radíme, že zloději opravdu stačí jenom okamžik, 
kdy si například ukládají vybrané ovoce či zeleninu 
do sáčku, a věci z vozíku odcizí. Případně s vozíkem 
odjedou do vedlejší uličky a následně odcizí.
• Po nákupu – často senioři chodí do různých cuk-
ráren, restaurací a rychlého občerstvení. Zde ov-
šem dochází k častým krádežím odložených věcí. 
Zde radíme nenechávat cenné věci v kapsách bund 
a kabátů přehozených přes židle. Pozor také na od-
ložené tašky a kabelky u nohou židlí či vedle sebe. 
Pokud zde máte zavazadlo, je prostě nutné si ho vší-
mat, nebo ho mít na klíně.
• Cesta domů – Nejčastějším místem útoku při pře-
padení je okamžik, kdy člověk vstupuje do domu. 
Zde radíme sledovat před bydlištěm své okolí, zda 
se k nám někdo nepřidal a nesleduje nás. 
• Nabídka pomoci s taškou na schodech – jedná 
se o častou fintu zlodějů i zlodějek. Nabídnou seni-
orovi pomoc s taškou a rychle jí vynesou do vyšších 
pater, kam není vidět, zde jí však prohledají a odcizí 
peněženku. V domech s výtahem pak seniorům na-
mluvili, že se výtah opravuje, a nabízeli opět pomoc 
s odnesením tašky. Zde radíme nedávat svou tašku 
z ruky.

rady připravil nprap. Jaroslav Bican
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Medailonek Hany Strejčkové

Umělecký terapeut (tanec, divadlo, litera-
tura), rezidentní režisér, choreograf a dra-
maturg.

Do Domova pro seniory Chodov jsem přišla poprvé 
v roce 2015 díky poezii a tanci. A díky novým a další 
výzvám jsem se vracela. Je zde bezedná inspirace 
a prostor k tvorbě, k uchování vzpomínek v umělec-
kých formách, k setkávání a dialogu. A proto tu jsem 
a ráda sem docházím, protože tvorba je jedním ze 
zásadních a nejdostupnějších léčiv pro člověka v ja-
kémkoliv věku.

V DS Chodov pracuji jako taneční terapeut, dra-
materapeut a dále se zde věnuji literatuře (bib-
lioterapii), zejména poezii ve spojení s příběhy 
a vzpomínkami a podpoře psaní a tvořivosti u se-
niorů. A spojením všech těchto oborů pak v Do-
mově vznikají i divadelní představení, jako např. 
1+1=2-1 (divadlo reminescence), anebo poetic-
ký Domov slov. Od roku 2015 zde spolupracuji na 
kulturním programu řadou pořadů a představení 
Senior ARTE (z minulosti např. Česká poezie 20. st. 
v rytmu a melodii, Putování s písničkami atd.) a pře-
náším sem i některé z mých tanečních představe-
ní (z minulosti např. Amortale, M.B. Ano chci i když 
ne). I pro letošní rok připravujeme nové pořady 
a představení.

Profesí jsem divadelní dramaturg, režisér, choreo-
graf, publicista a autor, herec pohybového divadla, 
loutkář, pedagog dramatické tvorby a metody Ja-
cques Lecoq. Vystudovala jsem obor dramaturgie-
-režie činoherního divadla na pražské Akademii 
Múzických umění, pak na Mezinárodní divadelní 
škole Jacques Lecoq v Paříži obor fyzické divadlo 
a na téže škole i obor scénografie. Vedle Francie 
jsem studovala i v Moskvě (sport, divadlo) a ve Vel-
ké Británii (tvůrčí psaní), také jsem absolvovala řadu 
kurzů, seminářů a studijních pobytů u nás i v zahra-
ničí a nadále se vzdělávám. 

Jsem členkou Syndikátu novinářů ČR a členkou 
Sdružení pro tvořivou dramatiku.

Píši, tvořím, režíruji, hraji, tančím, vodím loutky, tlu-
močím a překládám, učím děti i dospělé, naslou-
chám a podávám ruku. 

Jsem zároveň maminkou dvou dětí, učitelkou dětí 
v Divadelním studiu při KC Zahrada (děti 4–6let 
a děti 8–12let), kmenovým pedagogem Budilovy 
divadelní školy, externím pedagogem katedry dra-
materapie a spec. pedagogiky Univerzity Palacké-
ho, laktační specialistkou pro maminky po porodu 
v rámci Laktační ligy ČR při Thomayerově nemocni-
ci. Nově i autorkou knihy pro děti, kterou jsem na-
zvala „Už běžím domů“.

Můj portrét vystihl asi nejlépe prof. Miloš Horanský, 
režisér a básník, ve svém článku v Divadelních no-
vinách: „Můj divadelní objev Hana Kožová-Strejčková: 
absolvovala DAMU (pedagogové Ulrychová, Salz-
mannová, Rösner, Horanský). Po absolutoriu stáže 
leckde po Evropě, pak prudká práce doma a učí, hraje, 
režíruje, píše a choreo… Trkne ji verš: Dva staří manže-
lé, těla jako kůra stromová, stojí večer co večer v lavóru 
a navzájem se myjí... a vezme „vysloužilý“ taneční pár 
a na verš stvoří pohybovou jevištní báseň, naléhavou 
a magickou. Nechá dětmi namalovat pocit domova 
a jejich kresby obalí příběhem jeho jistoty, nalézá-
ní a ztráty. Zažíhá bolavé a okoralé, se seniory tančí 
a inspiruje k psaní básniček. Ruka drží ruku a zažehuje 
vztahy. Socioart? Umění jako socioléčba? Všude je tep-
lorozdávající. Divadlem šířená humanita. Světlonoš.“
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Kultura
24. 2. 2017  14 hodin, kinosál
Přednáška s promítáním „Australští impresionisté“
26. 2. 2017  18 hodin, kinosál
Divadelní představení Od Madlenky k Madle
28. 2. 2017  14 hodin, kavárna 
Oslava narozenin

1. 3. 2017  9:30, tělocvična
Start soutěže Jedeme v tom společně 2017
1. 3. 2017  14 hodin, kinosál
Pojďte s námi... do Národního divadla na Hubičku od Bedřicha Smetany
2. 3. 2017  14 hodin, kinosál
Křeslo pro hosta s Hanou Maciuchovou
8. 3. 2017  14 hodin, kinosál
Hudební vystoupení sólisty ND Petra Horáka
13. 3. 2017  15:30, kinosál
Vystoupení dětského pěveckého sboru Jiskřička

Únor

Březen

Aktivita Dech.Pohyb.Tanec. pečuje o lidské tělo, 
pro někoho je tancem na místě či tancem vsedě, pro 
jiné pohybem, cvičením nebo protažením. Celkově 
jde o komplexní protažení, posílení a okysličení. 
Pracujeme s vlastní vahou, nikdy nepřekračujeme 
individuální pohybové možnosti a cvičení nebolí. 
Základem jsou taneční pohyby, relaxační techniky 
a francouzská metoda Jacques Lecoq a dech. Naši 
hodinku podkresluje reprodukovaná hudba.

AKTIVITY V DOMOVĚ Aktivita Literární návraty propojuje techniky bib-
lioterapie, tvůrčího psaní, fantazii a práci se vzpo-
mínkami. Program má vždy podobnou náplň, ale 
pokaždé je vystavěn na jiné téma, kterému je při-
způsoben výběr literárních ukázek. Například při 
prvním setkání jsme pracovali se „zimou“. Četli jsme 
ukázky z děl K. Čapka, L. Aškenazyho, S. Renaud, 
J. Seiferta, H. Bonna, J. Lady a dalších, abychom si 
připomněli, jak který autor viděl zimu a jak jejich 
popis zimy působí na nás a jaké vzpomínky v nás 
probouzí. Součástí aktivity je dále možnost psaní 
a tvůrčí práce se vzpomínkami. Témata, která jsou 
před námi – například Polévky v literatuře, Ptáci ne-
jen v pohádkách, Doprava a přeprava, Květiny, Prá-
ce ad.

Do obou aktivit je možné přijít také jen na podíva-
nou. Ani není nutné docházet pravidelně, ale záro-
veň je příjemné potkávat se s již známými tvářemi 
a v příbězích či pohybu navazovat.

MgA. Hana Strejčková
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filozoficko-teologické okénko
ÚNOROVÉ ROZJÍMÁNÍ

Drazí přátelé,

jak často naší myslí procházejí různé znepokojující 
myšlenky, různá hodnocení. Možná i stres, nervozi-
ta zahlcují náš život. Nemůžeš spát, všechno chceš 
zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno přijít jen 
lidskými schopnostmi. Možná, že přitom poznáváš, 
že tvé nitro, tvá duše není spokojena, že nepřichází 
ani klid, ani pohoda.

Proč se neustále znepokojuješ a trápíš? Přenechej 
své starosti Pánu Ježíši a uvidíš sám, jak se mnoho 
problémů vyřeší nebo se alespoň zmírní. Ale hlavně 
tvá duše se uklidní. A to je přece hodně, to stojí za 
důvěru. Ježíš čeká na tvé vykročení, na tvůj aktivní 
přístup. Ježíš chce od tebe důvěru, chce, abys věřil, 
že on ti může pomoci v tvém trápení, v tvé nejistotě 
a strachu. Ježíš tě miluje, on miluje každého člově-
ka. On chce naše dobro. On volá i k nám do dnešní 
doby, do našeho prostředí: „Pojďte ke mně všichni, 
kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím... 
Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, 
a naleznete pro své duše odpočinutí.“

On nás zve: „Přistupte ke mně, nerozumní, a pojď-
te do mé školy! Jak dlouho chcete trpět nedostatek 
a svou duši nechat žíznit?“ Ježíš učí lásce. A láska je 
pramenem a počátkem každého dobra. Kdo chodí 
v lásce, nemůže ani zabloudit, ani propadnout stra-
chu. Protože láska ukazuje směr, láska ochraňuje, 
láska nás vede do Boží náruče, do nebeského krá-
lovství.

A pokud nevíš, jak vůbec začít, jak postupovat v tom 
hledání, obrať se na ošetřující personál s prosbou 
o kontakt s knězem. A ten jistě rád ti poradí a po-
může.

Přeji vám všem hodně zdraví, klid, pohodu a pokoj 
ve vašem nitru, ve vaší duši.

Váš jáhen Pavel Urban

Dobrý Bože, děkuji Ti za společen-
ství,
do kterých jsi mě postavil,
v níž se cítím v bezpečí a podpíraný,
za společenství přátel,
kteří mi poskytují oporu
a obohacují můj život,
a také za společenství církve,
do které jsi mě postavil.

společenství církve mi prospívá,
když mohu při bohoslužbě
a při společné modlitbě
vyjádřit sebe a svůj život.
tehdy cítím, jak mě nese modlitba 
druhých a vytváří vlastní sílu.

společně hledíme na tebe,
zpíváme, modlíme se a mlčíme před 
tebou.
pak cítím někdy tvoji přítomnost
a prožívám, že má víra není iluzí,
že nejsem osamělý se svou touhou 
po tobě.
v takových okamžicích se cítím 
hlubším způsobem nesený,
než jak to dokáže jakékoliv lidské 
společenství.

buď ty sám v našich bohoslužbách,
abych tě cítíl jako základ, který 
nás nese,
jako pouto, které nás pojí dohro-
mady,
jako boha, který našemu životu 
dává smysl.

amen.

Eva Miňhová, římskokatolická církev

DÍK ZA SPOLEČENSTVÍ
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1. 2. 1958 spojením Egypta a Sýrie vzniká Sjednocená arabská republika
2. 2. 1979 zemřel Sid Vicious, člen hudebního tělesa Sex Pistols
3. 2. 1969 Jásir Arafat byl jmenován vůdcem Organizace pro osvobození Palestiny
4. 2. 1948 Srí Lanka získala nezávislost
5. 2. 1914 narodil se William Seward Burroughs
6. 2. 1922 podpis Washingtonské smlouvy o omezení námořního zbrojení
7. 2. 1979 při plavání v brazilském Sao Paulu zemřel Josef Mengele
8. 2. 1945 konference Velké trojky v Jaltě
9. 2. 1984 umírá sovětský vůdce J. Andropov
10. 2. 1962 Proběhla první výměna špiónů mezi SSSR a USA
11. 2. 1990 jihoafrická vláda propustila z vězení Nelsona Mandelu
13. 2. 1960 první francouzský test jaderné zbraně
14. 2. 1989 Chomejní uvalil fatwu na Salmana Rushdieho
15. 2. 1989 poslední sovětské jednotky opustily Afghánistán
16. 2. 1942 narodil se severokorejský diktátor Kim Čong-il
17. 2. 1909 zemřel náčelník Apačů Geronimo
18. 2. 1923 zemřel Alois Rašín
19. 2. 1942  Japonsko bombardovalo australský Darwin
20. 2. 1948  ministři demokratických stran československé vlády podali demisi
21. 2. 1948  komunisté protizákonně vytváří tzv. Dělnické milice
22. 2. 1948  v Praze byl zahájen sjezd Závodních rad, komunisté stupňují nátlak
23. 2. 1948  demonstrace pražských studentů proti nezákonnému přebírání moci  
    komunisty
24. 2. 1948  2,5 mil. pracujících vstupuje do generální stávky na podporu KSČ
25. 2. 1948  Beneš přijímá demisi ministrů a souhlasí s doplněním vlády podle   
   Gottwalda
26. 2. 1932  narodil se Johnny Cash
27. 2. 1933  v Berlíně byl zapálen Říšský sněm
28. 2. 1954  ve vězení zemřel bývalý předseda vlády Rudolf Beran
29. 2. 1920  byla schválena první československá ústava

KALENDÁRIUM
únor
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - KAREL ŠEDIVÝ

Karel Šedivý nám přišel zahrát písně Karla Hašlera. Svým povídáním nás provedl Prahou a k atmosféře nám 
byly rozdány i bonbóny hašlerky.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Tříkrálový koncert si pro nás přichystaly děti z ZUŠ Spořilov.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TĚLOCVIČNY

18. 1. 2017 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou tělocvičnu. Představili jsme mimo jiné cvi-
čební nástroje také sportovní novinku – Spoteee (název vznikl ze slov „sport“ a „transmiter“ = přenašeč 
sportovních zážitků). Jedná se o program na televizi, který simuluje jízdu na kole. A když k tomu přidáte 
i nový výkonný rotoped, máte o zábavu a sportovní zážitek postaráno.
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VYSTOUPENÍ KLUBU SENIOREK MEDUŇKA

25. ledna 2017 k nám zavítal klub seniorek Meduňka, které nám zazpívaly, zarecitovaly a nakonec i zatan-
covaly. Na závěr jsme si s nimi mohli za zvuku kytary zazpívat známé lidové písně.

Velmi děkujeme za zpříjemnění lednového odpoledne.
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VERNISÁŽ OBRAZŮ ROBERTA FILIPA

1. 2. 2017 se v kinosále konala vernisážu obrazů malíře Roberta Filipa. Můžete tak vidět krajinné olejomal-
by, které vznikaly buď na základě návštěv zobrazených míst, nebo prostřednictvím fotografie a fantazie. 
Vernisáž byla doprovázena klavírním sólem Ríši Krejčího. Výstava obrazů bude trvat do konce dubna.
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KŘESLO PRO HOSTA S NAĎOU ŠORMOVOU

Do Křesla pro hosta zasedla dne 14. 2. 2017 paní Naďa Šormová, dáma,  jež svým zpěvem uchvátila genera-
ce návštěvníků operních představení nejen na prknech Národního divadla v Praze, ale i ve světě. Rozhovor 
probíhal v příjemné a radostné atmosféře. Přejeme paní Šormové především zdraví, aby mohla i nadále 
předávat své zkušenosti adeptům operního zpěvu a šířit pozitivní emoce mezi všechny, kteří se s ní setkají.
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OSLAVA NAROZENIN
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov dne 8. 2. 2017

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

Paní ředitelka poděkovala za pozvání na jednání výboru a vyzvala k přednesení připomínek.

Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• pan Rozkošný by se chtěl seznámit s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi odborovou organizací 
a zaměstnavatelem;
• paní Pulpitová upozornila, že v nově zrekonstruované koupelně na odd. B3 nejsou háčky a poličky na 
odložení ručníků a hygienických potřeb, voda nebyla dostatečně teplá;
• paní Rousková požádala o věšák na šaty a oznámila, že jí nefunguje na pokoji pevná telefonní linka;
• dále paní Rousková upozornila na to, že hlášení rozhlasu je příliš hlasité, a zda by nemohlo být jen 
jedno hlavní hlášení v 11 hodin, odpolední pozvánky na aktivity ruší při odpočinku;
• pan Semrád požádal o výměnu staré poličky, také upozornil, že při výdeji obědů na oddělení (na pat-
rech) je velký hluk, zaměstnanci příliš hlasitě manipulují s výdejními vozíky;
• paní Krsková má ulomené nohy u skříně;
• paní Košťálová požádala o kontrolu televizního příjmu, televize má nekvalitní obraz.

Vyjádření paní ředitelky:
• k žádosti pana Rozkošného uvedla, že má kontaktovat předsedkyni odborové organizace paní Roma-
nu Řezníčkovou;
• problém s nedostatečně teplou vodou bude prověřen, bližší informace na příštím jednání výboru;
• s umístěním háčků a poliček do koupelen je počítáno, odpovědnou osobou za nákup a umístění jsou 
vedoucí přímé péče úseku A (paní Foučková) a B (paní Němcová);
• věšák na šaty bude paní Rouskové dodán, zajistí údržba;
• problém s nefungujícím telefonem je ve vadné součástce telefonní ústředny, na opravě se pracuje;
• časový průběh hlášení rozhlasu (pozvánky na volnočasové aktivity a kulturu pro klienty) bude projed-
nán s vedoucí aktivizačního oddělení (paní Slivoňová);
• k žádosti pana Semráda paní ředitelka informovala, že byl nakoupen nový nábytek (stoly, židle, polič-
ky na pokoje a také nové kuchyňské linky), v současné době probíhá výměna nábytku, v plánu je ještě 
v letošním roce vyměnit koupelnové skříňky a dále postupovat ve výměně toaletních mís za zvýšené, 
podle potřeb jednotlivých klientů;
• zaměstnanci vydávající obědy budou upozorněni, aby s výdejními vozíky zacházeli šetrně;
• opravu skříně paní Krskové zajistí údržba;
• televizi paní Košťálové zkontroluje údržba.

Dále paní ředitelka informovala:  
Zpracovali jsme účetní uzávěrka roku 2016, Domov hospodařil v minulém roce s vyrovnaným rozpo-
čtem, pracujeme se stejným předpokladem i pro letošní rok.
Na přání klientů bude znovu zařazen k obědu 1x měsíčně zákusek.
Rekonstrukce koupelen – vzhledem k nedodržení termínu ukončení a špatné komunikaci s firmou 
JECH stavitelství Praha, která rekonstrukci prováděla, byla spolupráce v prosinci roku 2016 zúže-
na. Přesto dodavatel nedodržel termín ukončení díla a přejímka stavby byla zahájena až 15. 1. 2017. 
Z celkového rozsahu díla jsme vyjmuli koupelny na budově B1. Na tyto tři koupelny vypíšeme v březnu 
2017 nové výběrové řízení a práce proběhnou pravděpodobně v letních měsících. Připravujeme se na 
rekonstrukci dlažby před hlavním vchodem do Domova. Práce započnou nejspíše 1. 3. 2017.
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Po dobu rekonstrukce se nebude moci hlavní vchod používat, do DS Chodov se bude vcházet postran-
ním vchodem budovy B, eventuálně zadním vchodem u budovy D. 
V letošním roce je plánováno zahájení prací na kompletní rekonstrukci hlavního vchodu, včetně pro-
storu recepce.
8. 2. 2017 jsme zahájili rekonstrukci rozvodů teplé vody v suterénu budovy A a B. Práce jsou plánová-
ny na 30 dní. Je možné, že dojde k odstávce vody, ale bude se jednat o uzavření vždy jen jedné větve 
a maximálně na několik hodin. Všichni budou předem informováni.

Závěrem paní ředitelka pozvala všechny klienty na Divadelní ples, který se koná dne 16. 2. 2017 od 
15 hodin, a 1. 3. 2017 na významnou kulturní akci Pojďte s námi do...tentokrát Národního divadla, kdy 
přislíbila účast ředitelka Opery Národního divadla.

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

„Čas má plné kapsy překvapení.“
Jan Werich

Rozloučili jsme se  
v měsíci lednu

Věra Drtilová
Ing. František Hakl 
Květuše Kidlesová
Jarmila Růžičková

Hedvika Ulcová
Ing. Věra Švejdová

Hana Křížová 
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