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Úvodník

Vážení obyvatelé, blízcí a přátelé 
Domova,
vážené kolegyně, kolegové, 

dovolte, abych k vám touto cestou po 
dlouhé době opět promluvila a zároveň 
vás pozdravila a pozvala na zajímavé 
akce, které chystáme.

Jedním z důvodů, proč jsem tentokrát 
autorkou úvodníku já, je, že bych vám 
ráda nastínila situaci posledních měsí-
ců ohledně vydávání Chodováčku.

Jak jste si jistě všimli, v měsíci březnu 
Chodováček nevyšel a nyní držíte v ruce 
dvojčíslo. Dokonce je možné, že v násle-
dujících měsících ještě nějaké výkyvy ve 
vydávání přijdou. 

Vysvětlení tkví v tom, že vydávání ča-
sopisu v posledních týdnech a měsí-
cích provázely změny, které procházely 
různými fázemi – začali jsme spolupra-
covat s novou redaktorkou a grafič-
kou, aby přinesla nový vítr do designu 
Chodováčku. To se povedlo, jistě jste 
si všimli nové, svěžejší grafiky. Po ně-
kolika vydáních však spolupráci s námi 
ukončila a my jsme redaktora a grafika 
museli hledat znovu. Nějaký čas trva-
lo, než jsme je našli, a březnové číslo už 
jsme nestihli připravit.

Nicméně doufáme, že nyní bude vše na 
dobré cestě a možná ještě lepší.

Vzhledem k tomu, že nový tým těch, 
kdo pracují na každém čísle Chodo-
váčku, se ještě „sžívá“, může se stát, že 
nějaká menší komplikace ještě přijde. 
Proto prosím buďte shovívaví a možná 
společně přijměme toto období jako 
možnost, kdy uvítáme a rádi zapracu-
jeme vaše podněty do samotného ča-
sopisu. Pokud nějaké máte, neváhejte 
mne kontaktovat prostřednictvím soci-
álních či aktivizačních pracovníků.

Jak jsem zmínila úvodem, ráda bych vás 
pozvala i na zajímavé akce, které připra-
vujeme. 

Myslím, že stojí za zmínku, že v měsíci 
dubnu opět rozjíždíme velkou fotosou-
těž, kterou jsme velmi úspěšně realizo-
vali již vloni. Plakát s  podrobnými infor-
macemi naleznete zde v Chodováčku 
na straně 13, dále jej najdete na nástěn-
kách na patrech a na webových strán-
kách.

Další akcí, na kterou se těšíme a která 
se rychle, je tradiční pálení čarodějnic. 
K přátelskému posezení u ohně vás zve-
me odpoledne dne 27. 4.

Program akcí prosím sledujte v Chodo-
váčku a na plakátech na nástěnkách. 
Samozřejmě je dostupný i na webových 
stránkách v kalendáři.

Těším se na vás osobně na některé akci 
a doufám, že si společně užijeme krásné 
a slunečné jaro.

Pavla Masopustová,
PR manažer

BC. PAVLA
MASOPUSTOVÁ, DIS.
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 1. 4.  Ljuba Töltéssyová
 5. 4.  Alma Fischerová
 6. 4.  Alenka Marešová
 7. 4.  Helena Hudečková
 7. 4.  Andrej Zamba
 9. 4.  Olga Bláhovcová
 11. 4.  Pavel Babák
 11. 4.  Jaroslav Faix 
 12. 4.  Jana Bímová

 15. 4.  Pavel Zajíček
 16. 4.  MUDr. Rostislava Krajcová 
 18. 4.  Jindřiška Hlaváčková
 19. 4.  Vlasta Petryšynová
 20. 4.  Ing. Hana Burdová
 20. 4.  Věra Otradovcová
 28. 4.  Slávka Malkovská
 28. 4.  Jaroslava Náhlovská

 3. 1.  Květuše Loudová 
 4. 1.  Růžena Nováková
 5. 1.  Božena Kovaříková
 9. 1.   Marie Burianová
 11. 1.  Tatiana Cirmanová
 17. 1.  Helena Piskáčková
 22. 1.  Jaromíra Kubíková
 31. 1.  Ing. Jiří Pašek

 8. 2.  Emílie Dvořáková
 9. 2.  Drahomíra Vallová
 10. 2.   Jiřina Burdová
 15. 2.  Ing. Emil Vydra
 17. 2.  Blanka Fučíková
 25. 2.  Slávka Zemanová

 3.1. Václav Novotný
 3.1.  RNDr. Stanislav Maloň
 6. 1.  Dagmar Novotná
 10. 1.  Jaroslava Kubíková
 11. 1.  Blanka Matějů
 12. 1.  Eva Kramářová
 12. 1.  Marie Bastlová
 17. 1.  Magdalena Ziková
 18. 1.  Dagmar Evaldová
 24. 1.  Otakar Liberský

 1. 2.  František Provod
 1. 2.  Marta Provodová
 10. 2.  prof. Ing. Miloslav Synek 
 14. 2.  Věra Budilová
 15. 2.  Miroslava Pokorná
 16. 2.  Julie Matyášová
 21. 2.  Blažena Horáková

Narozeninoví oslavenci

Vítáme nové obyvatele

Rozloučili jsme se

Duben

Leden Únor

Leden Únor
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AKTUALITY

Pravidla divadelního 
sálu
Prosíme všechny návštěvníky diva-
delního sálu, aby na akce v něm ko-
nané chodili včas a pozdními přícho-
dy nerušili probíhající vystoupení. 
Dále upozorňujeme, že není vhodné 
v průběhu programu konzumovat 
potraviny, jejichž obaly při rozbalo-
vání šustí. V případě, že se rozhod-
nete odejít před koncem představe-
ní, prosíme, učiňte tak při přestávce 
v programu. Děkujeme za pochopení.

Husitské bohoslužby
Od prvního dubnového týdne se do 
kaple Domova vrátí pravidelné husitské 
bohoslužby. Budou probíhat jednou za 
čtvrnáct dní, vždy v pondělí od 15 hodin. 
Přesný program kaple sledujte prosím 
na nástěnce vedle vchodu do kaple.

Krmení holubů
Žádáme obyvatele Domova i ostatní 
návštěvníky, aby v areálu DS nekrmili 
holuby. Ti pak kromě roznášení mož-
né nákazy znečišťují zahradní nábytek 
v zahradě a atriu. 

Akce knihovny
Věděli jste, že v knihovně probíhá mini 
anketa, ve které se můžete s ostatní-
mi podělit o své čtenářské tipy? Místní 
knihovnice zvou všechny zájemce, aby 
se za nimi v knihovně kdykoliv během 
otevírací doby zastavili a podělili se 
s nimi o své čtenářské zážitky.

Proberete, jaká je vaše nejoblíbenější 
kniha, který titul by si podle vás zaslou-
žil zfilmování, co jste rádi četli v dět-
ství, a další témata. Nikdy nevíte, komu 
svým tipem uděláte radost. Zastavte se.
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AKCE

6. 4. 
14.00–15.00

KONCERT
Ivo Kahánek

11. 4. 
15.30–16.30

KŘESLO PRO HOSTA
prof. RNDr.  

Eva Zažímalová, CSc.

14. 4. 
10.00–14.00

AKCE
Velikonoční jarmark

20. 4. 
15.30–16.30

ZE SVĚTA OPERY
Iveta Hejduková

26. 4.
14.00–15.00

PROMÍTÁNÍ FILMU 
A DEBATA S REŽISÉRY

Příběh hrůzostrašné Eliz

27. 4. 
14.00–16.00

AKCE
Čarodějnice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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V přízemních prostorách DS Chodov 
se nachází místní pobočka Městské 
knihovny v Praze. Sídlí tam paní Šárka 
Bezděčková a Katarina Králová. 

Nejprve jsem si myslela, že s oběma 
ženami udělám rozhovor, ale po chvíli 
se ukázalo, že je to marná snaha. Obě 
se o překot vyznávaly ze své lásky ke 
knihám. Zajímavé je, že do knihovny je 
přivedla stejná cesta, aniž se před tím 
znaly.  

Nejprve vystudovaly Filozofickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Praze a začaly 
učit ve škole. Po roce 1989 se naskytla 
možnost jít pracovat do administrativy 
v nadnárodních společnostech, kte-
rou obě využily. Jak šla léta, přiblížil se 
odchod do důchodu. Jelikož jsou obě 
ženy činnorodé a představa odpočinku 
je nelákala, opět nezávisle na sobě za-
reagovaly na inzerát, ve kterém Kultur-
ní centrum Zahrada hledalo pracovníky 
pro nově otevřenou pobočku knihovny 
v DS Chodov. Dřívější pobočka, která 
sídlila v ZŠ Donovalská, byla uzavřena 
z důvodu rekonstrukce školy. Proběh-
lo dvoukolové výběrové řízení, jehož 
předmětem byla orientace v kulturní 
sféře. Obě dámy uspěly a konečně se 
jejich cesty setkaly. 

A nastala práce se zařizováním knihov-
ny. Nejen správně zařadit knihy podle 
žánrů a autorů, ale především nákoupit 

10 000 nových knih, protože bylo potře-
ba inovovat knižní fond. 

Zájem z řad čtenářů je především o no-
vější knihy, a to nejvíce o detektivky 
a napínavé romány. Zahraniční tituly 
mají podle čtenářů tu nevýhodu, že se 
cizojazyčná jména často pletou. V po-
slední době vzrostl zájem i o roman-
tické romány. Možná to bude tím, že  
klientkami knihovny jsou především 
ženy. Pokud do knihovny přijde muž, 
zajímá se především knihy vojenské, 
dobrodružné, cestopisné či dvojjazyč-
né. Do knihovny často také zavítají děti 
z okolí a to jde na odbyt Čapek, Němco-
vá a Erben. Jednoduše povinná školní 
četba. 

V loňském roce proběhlo celkem  
1 800 výpůjček. Nejčastěji se půjčo-
valy knihy italské spisovatelky Eleny 
Ferrante a české spisovatelky Karin 
Lednické. A ještě jeden číselný údaj. 

Autorka: Jaroslava SlivoňováAutorka: Jaroslava Slivoňová

PŘÍSPĚVEK
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Dámy vám na závěr posílají několik citátů o knihách:

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“  
Seneca

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost 
však znamená stát se hlupákem.“  

J. A. Komenský

„V knihách je více pokladů, než mohou najít piráti na ostrově pokladů.“ 
Walter Disney

„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si záro-
veň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“ 

Karel Čapek 

Přibližně 80 obyvatel Domova vlast-
ní členský průkaz do knihovny. Kolik 
zaměstnanců si chodí půjčovat knihy, 
nevím, ale je jisté, že obyvatelé i za-
městnanci mají vypůjčení knih zdar-
ma a nemusí platit členský příspěvek. 

Povídání s oběma ženami bylo veli-
ce příjemné a inspirovalo mě ke čtení 
novějších autorů, než je Alois Jirásek. 
Všichni, kteří si najdete cestu do pří-
zemí, kde knihovna sídlí, si odnesete 
nejen čtivo, ale i zážitek z informací 
o knihách a kultuře vůbec. A pokud 
vám zdraví nedovolí navštívit knihov-
nu osobně, pověřte své blízké nebo 
oslovte aktivizační či sociální pracov-
níky a oni donesení knih zprostředkují.
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VÍKEND 
NA RANČI
Třetí lednový víkend jsme 
se s přáteli rozhodli strávit 
na ranči. Konkrétně na Ran-
či Bučiska, který se nachází 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Dlouhou cestu vlakem jsme 
si zpříjemnili hraním desko-
vých her, a než jsme se na-
dáli, už jsme vystupovali ve 
Valašském Meziříčí, kde na 
nás čekal odvoz na ranč. 

Majiteli ranče jsou manželé Žílovi 
a Švajdovi, rodiče paní Žílové. Ranč 
nabízí rozmanité služby domácí české 
kuchyně – kdy jsou připraveny snídaně 
ve formě švédských stolů a večeře stej-
ným způsobem. Na ranči jsme se vý-
borně najedli. První den, jsme měli ve-
čeři formou sněz, co můžeš – výborný 
poctivý gulášek s domácím pečivem, 
druhý den byla pečená žebra s oblo-
hou. Ochutnali jsme domácí pálenku 
a pivo z místního pivovaru. 

Ranč je v provozu od roku 2013, kdy 
prošel několika úpravami. Ve stáji je 
ustájeno okolo 10 koní. Samozřejmostí 
je prohlídka stájí a přednáška o ustáje-
ných koních. Zajímavostí je, že majitel-

ka ranče paní Žílová je žokejka, která 
se se svými koňmi účastní jezdeckých 
soutěží a především soutěže ve wester-
novém ježdění. V restauraci ranče jsme 
mohli vidět spoustu trofejí a medai-
lí, které získala. Na ranči se tudíž také 
nabízí lekce jízdy na koni, péče o koně 
a již zmíněné prohlídky stájí. Ráda 
bych vám popsala dva koně, které jsme 
měli možnost poznat. Jeden z nich je 
kůň, jehož zkrácené jméno je Sheik, už 
21 let starý, přesto má své kouzlo. Kro-
mě toho, že se Sheik úspěšně účastní 
soutěží, je často využíván k hipoterapii. 
To je léčba založená na jízdě na koni 
a používá se především u dětí, které 
z jakéhokoli důvodu nemohou chodit, 
ale i k léčbě jiných problémů.

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO

Autorka: Tereza JechováAutorka: Tereza Jechová
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V areálu ranče potkáte také kočky. Ty však neslouží jako mazlíčci, ale přede-
vším jako lovci. A to lovci myší, kterých je určitě plná stáj.

Druhý z těchto koní, které vidíte výše, je zvláštní už jen svým zbarvením. Takto 
zbarvených koní se rodí pouhých 0,5 procenta na světě. Říká se, že je to cikánské 
plemeno. 

Kromě koní, kteří k ranči neodmyslitelně patří, jsme také mohli vidět lamy. Po-
měrně neobvyklé zvíře pro naše končiny. Na ranči chovají dvě. Mají svou venkovní 
ohradu s velkým stanem, plným sena. Na ranči nabízejí možnost jejich krmení. 
Lamy jsou samy o sobě roztomilá stvoření – no řekněte sami!



10

Ubytovat se můžete v apartmánech,  
nebo v chatičkách či srubech podle 
toho, kolik vás na ranč přijede. Cha-
tičky mají společné sociální zaříze-
ní – koupelnu a WC. Apartmány jsou 
kompletně zařízené. My jsme byli uby-
tovaní v kovbojském pokoji. A styl po-
koje odpovídal jeho názvu. Vše bylo ze 
dřeva, jako dekorace byly lebky a kov-
bojské věci jako lana a podobně. Jako 
plus dodávám, že kuchyňka byla plně 
zařízená od rychlovarné konvice, přes 
mikrovlnku až po elektrickou troubu 
s plotýnkou. 

Nedaleko ranče je město Rožnov pod 
Radhoštěm, do kterého jsme to měli 
pěšky asi tak 10 minut chůze. Tím, že 

jsme tam byli v zimě a v sobotu, jsme 
moc z městských krás neviděli. Skan-
zen a muzeum jsou přes zimu otevřeny 
v jiném režimu, a navíc jsou venkovní. 
Prohlédli jsme si alespoň Rožnovský 
pivovar – v areálu se nachází čokolá-
dovna, kde jsme nakoupili různé druhy 
pralinek a čokolády. Prohlídky pivova-
ru jsou přes zimu také omezeny, a když 
jsme si chtěli dát oběd v místní restau-
raci, bylo nám řečeno, že je plno. 

Tak snad v létě?
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Autorka: Eva FrantálováAutorka: Eva Frantálová

JARNÍ PÍSEŇ

Pomalu a polehoučku se blíží jaro,
Ještě nepřebralo svoji vládu,
Zima se stále drží otěží,
nechce ustoupit, ruší to čaro.

Díky počasí, které je jako na houpačce,
Jednou je déšť, podruhé zas sněží,
Kosti a klouby nás bolí, drhnou,
To je pro nás jen přítěží.

Poupata na stromech se už nalévají
A tak pomalu hlásí svůj příchod,
Když se konečně rozvijí,
Květy se houpají na větvích,
Jak jemná křídla motýlí.

Už se těšíme na tu vůni,
Naši duši to trochu svírá,
To omamné, sladké vábení
A příroda se nám zcela otevírá.

POEZIE
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POEZIE

Autorka: Edita SvobodováAutorka: Edita Svobodová

LÁSKA JAKO VODA

Někdy je voda jako láska –
velká a strhující,
její sílu si přečteš
v každé zamilované líci.

Kameny malé či velké jí v cestě stojí,
jen ty, které se lehce uhladí, jí obstojí.

Voda i láska dle síly upravuje si své hranice,
když silná je, prostoru potřebuje nejvíce.

V lásce je upřímnost, která nic neskrývá, jistá.
Tak jako voda v řece či moři je průzračně čistá. 
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POZVÁNKA
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Oblíbený diskusní po-
řad Křeslo pro hosta 
v divadelním sále Domo-
va navštívil pan Tomáš 
Töpfer. 

Tomáš Töpfer je český 
herec, režisér, podnika-
tel, scenárista, vysoko-
školský divadelní peda-
gog, divadelní ředitel 
a politik. 

Holandský billiard aneb metaná. Jeden z dárků 
od Ježíškových vnoučat, který je ideální pro trávení 
společných chvil a třeba i pro uspořádání turnaje. Při 
zábavné hře tak lze procvičit motoriku, paměť a spo-
lečně si užít odpoledne. Pokud máte o hru zájem, 
kontaktujte svého aktivizačního pracovníka.

Při individuální i skupinové řečové 
terapii pomáhá nyní logopedce Do-

mova reborn panenka Johanka. 

FOTOGALERIE
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V únoru navštívil Domov 
kouzelník Pavel Dolejš-
ka. Jeho vystoupení bylo 
také jedním z dárků, kte-
rý jsme dostali v rámci 
projektu Ježíškova vnou-
čata, a byl to dárek vskut-
ku povedený! 

Skvělé vystoupení, v rám-
ci kterého jste byli zapo-
jeni i přímo vy samotní, 
sklidilo velký úspěch! 

Při trénování paměti lze 
využít například i pexe-
so, a to nejen v jeho kla-
sické podobě. Když omr-
zí klasická verze pexesa, 
vylepšíme ji tak, že k ob-
ráceným obrázkům kaž-
dý vymýšlí příběh. Toto 
krásné, ručně malova-
né pexeso Domov do-
stal v rámci spolupráce 
s Mezi Námi, o. p. s.

Při reminiscenci se zaměřujeme na 
to, co je pro koho důležité, příjemné, 
o čem chce vyprávět. Tentokrát klient-
ky vzpomínaly na místa v Praze, která 
jsou jejich srdci nejbližší. Při vyprávění 
si mohly prohlédnout knihy, které byly 
plné krásných fotografií pražských zná-
mých míst i méně známých zákoutí.

FOTOGALERIE
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Přítomni: Marie Hanilcová, Jitka Foktová, Anna Řežábková, Miroslav Nerad, 
Stanislav Martínek, Ing. Alenka Vojtíšková, Květoslava Ullrichová, František 
Švehlák, Marie Krsková.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Lenka Fenclová, Mgr. Anna Tomčáková.

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

Vznesené požadavky:
•  Paní Ullrichová pochválila všechna sladká jídla, holandský řízek, bramborový salát 

a šunkové koleno. Měla dotaz ke špenátu, který jí připadal hořký, dále by si přála více 
tvarohu a jogurtu; kuskus, karbanátky a čína jsou jídla moc suchá, rýže a zelenina 
jsou často tvrdé, polévky se na patře servírují moc řídké – vodové, některá jídla jsou 
málo ochucená, příliš jí nechutná šunka, podle jejího názoru se moc jídla vyhazuje. 
Dotaz: zda má být na patře k dispozici pro klienty chléb po celý den. Snažíme se pře-
dejít plýtvání, takže záleží, kolik kusů pečiva ten den klienti snědí, chléb nebo pečivo 
se posílá každý den čerstvé a ve větším množství, než je počet klientů na patře. Pokud 
se toto množství na patře zkonzumuje, je další pečivo k dispozici v kuchyni.

•  Pan Švehlák měl dotaz z důvodu zažívacích problémů po konzumaci jogurtu a tvaro-
hu ke snídani – jestli by nemohl dostávat něco jiného. Bude řešeno individuálně.

•  Paní Krsková se ptala, jestli kuchaři ochutnávají jídlo před výdejem, podle jejího ná-
zoru je tvrdá rýže, brokolice a zelenina všeobecně, pracovníci hodně polévají špenát 
omáčkou a pak je jídlo „rozblemcané“, chutná jí sekaná.
Dotaz: zda je pravda, že může mít čaj jenom 3x denně. Čaj je k dispozici po celý den, 
množství by nemělo být omezené.

•  Paní Ing. Vojtíškové v Domově chutná (např. závitek s nivou a také polévky).

•  Pan Martínek si stěžoval, že v zelňačce s uzeným nedostal ani kousek uzeného.

Zápis z jednání stravovací komise  
a výboru obyvatel DS Chodov

ze dne 3. 3. 2022

VÝBOR OBYVATEL
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•  Paní Hanilcové nechutnal špenát, často dostává řídké polévky, chutnají jí omáčky, 
např. rajská.

 
•  Paní Řežábková měla připomínku k připáleným „černým“ uzeným kuřecím stehnům.

•  Z patra B1 si klienti stěžují na kvalitu pečiva, rohlíků a housek – jsou tvrdé. Chléb moc 
mazlavý.

•  Do jídelníčku zařadit: kulajdu, smažený hermelín se třemi druhy salátů, závitky s ni-
vou.

Vyjádření
Vedoucí kuchyně a nutriční terapeutka Lenka Fenclová poděkovala za připomínky 
a pochvaly. 

Vzhledem k tomu, že se v DS vaří přibližně pro 300 strávníků a každému chutná něco 
jiného, pro někoho jsou jídla dobře ochucená, pro někoho málo. Bohužel při takovém 
objemu se nelze zavděčit všem. Ve všeobecnosti kuchyň dochucuje jídla spíše dietně, 
každý si je pak může dochutit sám. V DS se snažíme o pestrý jídelní lístek a střídání 
různých jídel a příloh. Výdej polévek se bude řešit na jednotlivých patrech individuál-
ně s pracovníky, aby polévky před podáváním zamíchali a servírovali je s celým jejich 
obsahem. Ohledně kvality pečiva v DS – zkouší se nový dodavatel, tak uvidíme, jestli 
bude pečivo kvalitnější.

Další informace k výboru obyvatel
Úvodem paní ředitelka informovala klienty o připravovaném navýšení úhrady za stra-
vování a ubytování, které souvisí s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., která nabyla plat-
nosti 1. 3. 2022. Kmenové sociální pracovnice jednotlivých pater obeznámí s navýšenou 
částkou každého klienta individuálně průvodním dopisem a dodatkem ke smlouvě, 
který původní sumu úhrady změní. Navýšení bude maximálně celkově do 35 Kč na 
den, kdy z toho bude 20 Kč navýšení stravovací jednotky, z toho cena za jídlo bude tvo-
řit 15 Kč a cena za režii 5 Kč, navýšení za ubytování bude v rozmezí 10 až 15 Kč na den.

Paní ředitelka dále informovala o připravovaných technických opravách a rekonstruk-
cích v DS. Plánuje se oprava „úklidové místnosti“ na jednotlivých patrech domova B. 
Dále se budou opravovat sociální zařízení na domově A – na každém patře pouze 2 po-
koje. Od dubna až května 2022 se připravuje celková oprava průchodu z domova B na 
domov D, kdy bude možné přecházet pouze přes zahradu.
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Paní Ing. Vojtíšková poděkovala a ocenila vedení DS, že reagovalo na nepokoje a válku 
na Ukrajině a uvolnilo 2 pokoje na ubytovně DS pro rodiny a příbuzné našich zaměst-
nanců z Ukrajiny. Dále vyslovila poděkování kolektivu B3 a p. Pučalíkovi za pomoc 
a ochotu pečovat o klienty.

Paní Krsková a paní Hanilcová měly dotaz k častému svícení v místnostech a na cho-
dbách domova A přesto, že se má šetřit. Paní ředitelka zdůraznila, že v celém Domově 
už máme vyměněná stará svítidla a žárovky za nové úsporné LED, ale samozřejmě, 
jestliže to není nutné, svítit se nemá a zaměstnanci tento pokyn již dostali. 

Paní Ullrichová by si přála na patře B2 více skupinových aktivit. Chybí jí biblioterapie 
s Mgr. Chválou. Vyslovila pochvalu aktivizačnímu pracovníkovi Jiřímu Růžičkovi a paní 
Renatě za aktivity. Také se vyjádřila k celkovému zlepšení na patře B2 a pochválila pe-
čovatele patra. 

Měla dotaz, jestli může na aktivity v rámci domova B. Ano, navštěvovat aktivity celého 
domova B je možné, pokud neplatí omezení z důvodu covidové situace.

Podněty ze schránek důvěry
Paní Věra Budilová pochválila prostředí DS, jak vnitřní, tak venkovní. Veškerý personál 
je pro ni „príma“, jídlo je výborné, chutné a zdravé. Děkuje všem za všechno. Je spo-
kojená na „jedničku“.

Manželé Deré pobývají v DS krátkou dobu, nemají žádné připomínky. Chválí ochotu 
a vlídnost pečovatelů a zdravotníků. Jsou vděční svému oblíbenému cvičiteli J. Růžič-
kovi za jeho zábavnou formu cvičení. Děkují paní koordinátorce, že jim zařídí drobné 
úpravy na počkání. Ke stravování nemají žádné výhrady. Všem patří velké poděkování.

Paní Jaroslava Purkrtová vyjádřila spokojenost s obsluhou a sestřičkami, které jsou 
hodné.

Z patra A2 anonym poslal jedno velké růžové srdíčko pro celý kolektiv A2.

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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Když se tělu ráno nechce vstát,

ranní mráz s tmou ho drží zpátky,

stačí se jen protáhnout a pousmát, 

život plný příběhů není tak krátký.

Radost se smutkem se střídá,

vždyť den bez noci nemůže také být,

to tak v rovnováze bývá,

díky ní máme svůj vnitřní klid.

Rozhlédnout se kolem sebe,

vše se kolem nás mění,

zahlédnout slunce, modré nebe,

smutek a nálada se v lepší změní.

Autorka: Edita SvobodováAutorka: Edita Svobodová

POEZIE
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