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

Ch dováček

02 / 2019

Dobrý den,
jmenuji se Elena Jaroševská a od února 2019 jsem nastoupila do Domova
pro seniory Chodov jako metodička
sociální práce a projektový manažer.
Jsem zde proto, abych metodicky
podporovala tým lidí, který se stará
o obyvatele domova.
Mám zkušenosti s prací v sociálních
službách pro seniory přeživší holocaust. Kromě toho jsem ve svém
profesním životě vyzkoušela práci
rozhlasové novinářky a tlumočnice. Velmi mě baví poznávat
nové věci, miluji knihy a knihovny. Líbilo by se mi navštívit
všechny významné knihovny světa. Také mám ráda les a svou
zahrádku, kde jsem mimo jiné loni vypěstovala bohatou úrodu červené řepy.
Těším se na naše vzájemné poznávání a spolupráci.
Mgr. Elena Jaroševská, CSc.
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NAROZENINY BŘEZEN
1. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
10. 3.
10. 3.
12. 3.
12. 3.
13. 3.
13. 3.

Nováková Eva
Machová Alena
Šnajberk Josef, Ing.
Zvánovcová Jaroslava
Baštecká Jana
Přichystalová Marie
Malá Věra
Pelcová Růžena
Fliegerová Alenka
Žegklitzová Božena

17. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
22. 3.
25. 3.
26. 3.
28. 3.
29. 3.

Poláčková Marta
Erteltová Alena
Ing. Drimlová Božena
Zapletalová Josefka
Ing. Rybnikářová Hana
Hlaváčková Blažena
Brandejský Miloslav
Semrád Jaroslav
Paloučková Jiřina

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA V BŘEZNU SE BUDE KONAT
26. 3. 2019 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele
Zamba Andrej
Tvrdíková Ludmila
Vyskočil Bohumil
Hlaváčková Blažena
Leklová Věra
Smetanová Eva
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUALITY
Z DOMOVA
Co se u nás za poslední týdny událo?

VEDLE DOMOVA SE STAVÍ
Vedle DS směrem k zastávce Donovalská se
připravují terénní práce na stavbu třípatrového bytového domu. Doba trvání stavby
a podrobnější informace nejsou známy.
KLUBOVÉ KARTY V KANTÝNĚ
V kantýně se můžete stát členem Klubu
seniorů u Pepy. Dostanete klubovou kartu, kam se bude zapisovat každá káva, kterou si koupíte, a na 7. kávu Vás pozve sám
Pepa, tudíž je pro Vás zdarma. Patronkou
tohoto projektu je paní Milena Nouzová
z patra D2.

HLAVNÍ VCHOD JE OPĚT OTEVŘEN
Jak jste si již mohli všimnout, hlavní vchod
je po rekonstrukci v provozu. Stojí zde
i nová recepce, která je více otevřená návštěvníkům DS. Zároveň se obnovilo pravidelné hlášení aktivit a akcí a hlášení
v 11 hod. Čtenářská místnost, která se nachází u recepce, je v provozu již také. Děkujeme za Vaši trpělivost a věříme, že se Vám
nový vestibul líbí.
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Z NAŠEHO DOMOVA

KULTURNÍ PROGRAM

březen

5. 3. 2019 / 14:00
divadelní sál S‘Est NOIR
Setkání obyvatel s ředitelkou
6. 3. 2019 / 9:00
divadelní sál S‘Est NOIR
beseda na téma „Můj život s husky“
12.–14. 3 . 2019 / dle rozpisu
přednášky k festivalu „Národní týden trénování paměti“
13. 3. 2019 / 14:00
hala
Taneční folklórní vystoupení
20. 3. 2019 / 14:00
hala
hudební vystoupení skupiny Viola Olomouc
26. 3. 2019 / 14:00
hala
oslava narozenin březnových oslavenců
27. 3. 2019 / 14:00
hala
hudební vystoupení p. Šilhavého

PROGRAM V KAPLI
Bohoslužba (Římskokatolická církev)
každý čtvrtek v 9:30
Čtení z bible (Církev československá husitská)
každé druhé pondělí ve 14:00
(počínaje 21. 1. 2019)
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Z NAŠEHO DOMOVA

NABÍDKA KNIHOVNY
(připravila Milena Holá, správkyně knihovny)

Smrt zahradnice
Veronica Stallwood

Zlodějky vody
Slávka Poberová

Aby se vyrovnala se smrtí jednoho ze svých
přátel, odjíždí Kate Ivoryová z Oxfordu a nachází útočiště v několik mil vzdáleném vesnickém
domku, který patří její známé. Doufá, že zde,
v klidu venkova, nalezne inspiraci pro svůj další
román. Jenomže krátce po Kateině příjezdu je
za záhadných okolností nalezena mrtvá zahradnice Donna a Kate je proti své vůli vtažena do
víru vyšetřování. Oficiální policejní verze jí připadá dost nepravděpodobná, takže se rozhodne rozkrýt zášť a nelegální činy, které se skrývají
za ušlechtilou fasádou vesnického života. Naráží
však na četné problémy, neboť zde koluje řada
fám a každý má ohledně Donniny smrti svou
vlastní teorii...

Zlodějky vody jsou humorné i nostalgické příběhy studentek, které se náhodně sešly na vysokoškolské koleji. Společný život jim přináší
řadu trampot i veselých zážitků, rodí se nová
přátelství a lásky. Každá z mladých žen, které se
připravují na své budoucí povolání, se po svém
vyrovnává s novou samostatností a učí se zodpovědnosti a tolerantnosti vůči ostatním.

Druhá šance
James Patterson, Andrew Gross
Děsivé vraždy, které otřásly San Franciskem,
nemají na první pohled nic společného kromě
mimořádné brutality. Detektivka Lindsay vytuší, že je mezi nimi jistá souvislost, a přeběhne
jí mráz po zádech, když si uvědomí, že vrahovi jde o cosi mnohem hlubšího, než je pomsta.
Pokusí se uhodnout, kde pachatel udeří příště,
a nastraží past. Pokud se však ve svém odhadu
zmýlí, následky budou strašlivé. A druhou šanci
už nedostane.
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Procitnutí
Jude Deveraux
Sága o osudech rodu Montgomeryů v Novém
světě zavádí čtenáře do slunné Kalifornie počátku 20. století. Amanda Harkerová vyrůstá na
bohaté farmě a otec jí chce zajistit plnější život,
než byl dopřán jemu, a proto jí najímá domácího učitele Taylora. Učitel se mu zalíbí a naznačí
mu, že s Amandinou rukou by jej čekal i podíl na
farmě. Pro Taylora je nabídka neopakovatelnou
životní příležitostí a usiluje o ni všemi způsoby včetně terorizování Amandy. Avšak náhoda
přivádí na farmu mladého profesora ekonomie
Hanka Montgomeryho. Amanda dostane příkaz dělat Hankovi společnost. Jak se mladí lidé
poznávají, roste i jejich vzájemná náklonnost,
a Amanda začíná pochybovat, že Taylor je pro
ni tím pravým mužem. Poznává i tvrdou životní realitu a musí najít svůj vlastní vztah ke světu
i svým vlastním citům.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Jaro
Všichni se těšíme už na jaro,
tak jako každý malý brouček
až slunce rozsvítí oblohu
a zazelená se každý palouček.
Rozkvetou květiny i stromy
vše kolem bude bzučet a vonět
zkrásní vše i staré domy
a nikoho z nás nebude nic bolet.
ukolébáni jarem lehce
vplujem do léta
celý svět již plně září
svými barvami hraje jako paleta
a lidem hraje úsměv na tváři.
Eva Frantálová
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„Stará Havana má své ohromné kouzlo,“
vzpomíná obyvatelka DS Chodov
Výtvarný ateliér nyní nově vedou Tereza Jechová a Jana Heřmanová. Výtvarná
dílna je tu pro všechny seniory, kteří mají
zájem tvořit. A „tvořit“ v nejširším slova
smyslu. Arteterapeutka Jana tak například podporuje vzpomínání skrze tvorbu
koláží. A tak vznikla koláž o cestování po
Kubě. A Hana Strejčková s odvážnou cestovatelkou ty vzpomínky sepsala. Zde je
příběh a brzy budou v chodbě Domova
vidět i pestré koláže z celého světa.
Na Kubu jsem jela na zájezd v roce 1987. V jedné
skupině se totiž objevilo místo a já se tak mohla vydat na cestu, která trvala asi 21 dnů.
Letěli jsme s mezipřistáním v Kanadě. V Havaně jsme
pak bydleli v nádherném hotelu. Kam se jen člověk
podíval, byl mramor. Vcelku všecko bylo z mramoru,
nejen podlahy. Působilo to impozantně.
Postupně jsme poznávali Kubu. Z hlavního města
jsme pak autobusem putovali do vnitrozemí i k pobřeží až do Santiaga de Cuba, odkud jsme se pak
malým letadlem vrátili do Havany. Pokaždé na nás
čekal průvodce, buď uměl Kubánec česky, anebo
to byl přímo Čech. Téměř týden jsme například byli
u moře v Karibském zálivu, kde jsme přespávali
v bungalovech na pláži. Stačilo jen odhrnout těžký
závěs a před námi bylo vidět překrásné moře. Tam
nás na uvítanou překvapily tanečnice, které se hned
vrhly na všechny mužské a zvaly je do tance. Odtud
jsme navštívili krokodýlí farmu, botanickou zahradu, dokonce jsme se tam seznámili s Čechy, kteří
pracovali na stavbě cukrovaru. Viděla jsem továrnu,
ve které vyráběli doutníky. Zaujalo mne, jakou mají
kulturu pohřbívání. Dokonce si vzpomínám, že ve
městě Cienfuegos jsme zašli do katedrály podívat
se na Pražské jezulátko, které na Kubě velice uctívají.
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Jedním z nezapomenutelných
výletů byla návštěva vily, v níž
žil v letech 1939–1960
Ernest Hemingway.
Vila s názvem Finca Vigía a Key West home jsou dnes
muzea. Nebyla to tehdy klasická prohlídka interiérů
vily. My jsme chodili po lešeních, hezky udělaných,
kolem dokola domu a nahlíželi jsme do otevřených
oken. Nechodilo se tedy dovnitř, ale dívali jsme se
do místností zvenku. Viděla jsem jeho pracovnu,
ložnici, vyleštěné boty i tajné místo, odkud shlížel
na velkoměsto a kde psal. Myslím, že to byla dvě poschodí. Okolo byly další budovy a velký vypuštěný
bazén.
Také se nám stalo, když jsme se vrátili do Havany, že
jsme se domluvili, kde bude stát autobus, až se vrátíme z prohlídky. Jenže ve chvíli, kdy jsme se vzdálili,
přijeli policisté a odklonili veškerou dopravu do postranních ulic, protože po této hlavní třídě měl projet Fidel Castro. Jaké bylo naše zděšení, když jsme
po návratu autobus neviděli. Hledali jsme velmi
dlouho, než jsme řidiče našli v jedné zasuté uličce.
Stará Havana má své ohromné kouzlo. Domy porostlé břečťanem, staré vily kombinované s dřevěnými
prvky. Jednou nás pozvali do jednoho domu.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Kuba (oficiálně: Kubánská republika) je země
na ostrově Kuba stejně jako na Ostrově Mládeže
a několika menších souostrovích. Kuba se nachází
v severním Karibiku a její břehy omývají Karibské
moře, Mexický záliv a Atlantský oceán. Největším
městem na ostrově je hlavní město Havana. Ostrov
Kuba je s rozlohou 105 006 km² největším ostrovem
v Karibiku a druhým nejlidnatějším po Hispaniole.

Na konci dlouhé chodby, ze které vedly dveře do
místností, blíž ulici do pokoje pro hosty, blíž ke
dvorku, pak byly ložnice. Ale mramor byl stále všude. Také jsme v Havaně navštívili nejstarší pevnost
Castillo de la Real Fuerza, která původně chránila
Kubu proti pirátům.
Pravidelně jsme se stravovali v hotelech. Ale jednou
se nám podařilo zajít do pivnice, nebo restaurace to
byla. Všude kolem nás byly popsané zdi. Na stěně
byl dokonce orámovaný nápis „Servít je vůl“ a stejně tak byl nakreslený i v jídelním lístku.
„Servít je vůl“ je nejznámější česká latrinálie, tj. anonymní nápis umísťovaný zejména na veřejné toalety. V 60. letech 20. století se tento nápis začal objevovat nejprve v rámci recesistické pomsty studentů,
avšak později se rozšířil i mezi lidi, kteří původně
označenou osobu neznali, a byl šířen do celého
světa. Jako původní cíl recesistické akce bývá nejčastěji uváděn prof. Radim Servít (1921–1984), vyučující pružnost a pevnost na fakultě stavební ČVUT
v 60. letech a proslulý přísností při zkoušení. Později
byl nápis vztahován i na další osoby jménem Servít.
A jednou jsme byli na večeři v kabaretu Tropicana,
člověk nevěděl, kam se dříve dívat. Tančilo se všude,
na teráskách mezi stromy, na pódiu, bylo to krásné.
Tenkrát jsem odjela asi v půl dvanácté v noci. Jinak
snad pořád jsme jedli kolečka ananasu. To bylo výborné. Nebo místní prodávali na plážích své výrobky, nebo ovoce a zeleninu. Úplně poslední den nás
vyvezli k moři – na pláž Santa Maria. Neviděla jsem
větší nádheru. Průzračné modré moře. Čiré nebe.
Čistá krásná voda a teplá.
Na zájezd na Kubu vzpomínám ráda. Bydleli jsme na
pěkných místech, v krásných hotelech, viděli jsme
mnoho památek a zajímavostí, užili jsme si moře
a spoustu výletů.

ZAJÍMAVOSTI O KUBĚ
• Československý film „Rukojmí v Bella Vista“
z roku 1979 byl natočen na Kubě, v hotelu Los Jazmines nad oblastí Viñales v provincii Pinar del Río.
• Ernest Hemingway strávil na ostrově téměř 20 let
a z ostrova pochází i téma jeho nobelovského románu Stařec a moře. Žil ve vile Finca Vigía nedaleko
Havany.
• Kubánci nesmí soukromě prodávat státem kontrolované produkty. Rybáři nesmí soukromě prodávat
vlastnoručně ulovené ryby a mořské plody. Podobný zákaz platí také pro hovězí z vlastní krávy, ale
nikoliv pro vepřové či drůbež.
• Na Kubě se nadále montují české motocykly Jawa.
• V Havaně během druhé svět. války (roku 1941)
zemřel český podnikatel Jindřich Waldes, prchající
z protektorátu před nacismem.
• Od roku 1969 byly v zemi zakázány Vánoce, obnoveny byly až v roce 1998 po návštěvě papeže Jana
Pavla II.
• Kubánský mramor byl dovážen do ČSSR: v českých budovách ze 70.–80. let (nádražích, centrálách KSČ atp.) najdete často obložení z růžového či
žlutavého kubánského mramoru.
• V květnu 2006 byl kubánský prezident označen
americkým časopisem Forbes jako 7. nejbohatší
hlava státu na zeměkouli, zhruba na úrovni britské královny. Fidel Castro toto veřejně v přímém
televizním přenosu odmítl a mimo jiné deklaroval,
že nevlastní ani jeden dolar. Pokud mu někdo toto
vlastnictví dokáže, tak se zavázal k tomu, že se okamžitě vzdá všech svých státnických funkcí.
• Na jednom náměstí v Havaně je pamětní pomník
vyhlazení českých Lidic, který Kubánci instalovali
k prvnímu výročí tohoto barbarského aktu, podobně jako v řadě jiných zemí světa.
• Hlavní město Havana bývá označována jako „Paříž Karibiku“.
• Státní zaměstnanci na Kubě (cca 7 miliónů lidí)
neplatí daně ze mzdy.
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Pondělí nebo pátek, vždycky má někdo ...
Místo teček doplňte jméno, které se hodí do rýmu. Správné odpovědi najdete
v kalendáři. Rébus pro Vás připravila naše logopedka Renata.
1. 2.
Jejich pátý synek
jmenuje se ...

11. 2.
Hromada uhlí je složena,
zimy se nebojí ...

21. 2.
Kde je moje fenka?
volá v parku ...

2. 2.
V zemi díra zela,
spadla do ní ...

12. 2.
VTřeba se vdám i bez věna,
uklidňuje se ...

22. 2.
Je to irský setr,
upřesňuje ...

3. 2.
Všichni si hrdla svlažej,
pivo si dá i ...

13. 2.
Po senoseči žence slav!
nabádá vnuka ...

23. 2.
Krásný byl už jako kluk
herec Beneš ...

4. 2.
Po všech hostech bar myla
brigádnice ...

14. 2.
Silnicí plnou serpentýn
uhání k lásce ...

24. 2.
Noci už se krátěj,
pouť otvírá ...

5. 2.
Tlapky psu pro dobro myla
majitelka ...

15. 2.
Kousek od obce Sibřina
byla viděna ...

25. 2.
Zahlédla jsem indiána,
šeptá bledá ...

6. 2.
Kde je ta slíbená panda?
táže se na Hradě ...

16. 2.
Hlas měla jak tuba
Hermanová ...

26. 2.
To je, pane, dobrota,
libuje si ...

7. 2.
To je ta moderní rétorika,
nechápe význam ...

17. 2.
V domově je milo, sláva,
raduje se ...

27. 2.
Časně ráno šel na vandr
starý tulák ...

8. 2.
Ráda by vodku pila, da,
přiznává v Rusku ...

18. 2.
Se všemi šperky mu zmizela
falešná milenka ...

28. 2.
S Ruchovci není tu mír!
hřímá ve spolku ...

9. 2.
Všechno dříví na polena
naštípala ...

19. 2.
Co je tohle za trik?!
ptá se mága ...

10. 2.
Odložte tu zbroj! Mír!
velí vojsku ...

20. 2.
To je žlučník, hol břich,
operuje ...
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HRA SE SLOVY
Hra se slovy je tvůrčí volnočasová aktivita pro seniory, kteří mají zájem o jazyk český a literaturu, o hraní se slovíčky a trénování paměti. Nyní je páteční aktivita rozdělena na dvakrát
třicet minut, aby si po nebo před pátečním cvičením mohli zájemci přijít pohrát s jazykem českým. Ale! Zájemci mohou setrvat i nepřetržitě od 9.30 do 10.45. Na programu jsou
literární hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“,
cvičení pro trénink paměti a pro radost. Občas nahlédneme i do etymologického slovníku,
sem tam sáhneme i po ukulele a čerstvé texty zhudebníme. Jazyk český je pro nás nádhernou a nevyčerpatelnou studnicí inspirace ke hrám, psaní – vlastní tvorbě–, k poslechu
a procvičení paměti. Aktivita se koná v pátek dopoledne v knihovně a je vhodná pro každého. A možné je přijít jen na chvilku! Hru se slovy vede v naší knihovně MgA. Hana Strejčková.
Tyto texty jsme složili na základě inspirace fotografiemi z poloviny 20. století.

SACHRŮV DORT
Lord odložil svůj cylindr a kord.
Těšil se na dobrou kávu.
Z okna zkontroloval svůj automobil Ford
a v dáli zahlédl přítele v davu.
Lord Rudolf usedl k dortu
v té nejmenší vídeňské kavárně.
Otevřel noviny na stránce o sportu
a začetl se do článku o mordu na plovárně.
(Hra se slovy dne 25. 1. 2019, autoři: F. U., M. L. B., S. Š., J. Š., B. D., J.P.)

ROZCHOD

LUCERNA

Muž s povolenou vázankou
opíral se o dveře.
Tu noc se rozešel s manželkou
kvůli její nevěře.

Za pozdního večera stál pod lucernou.
V kabátě a klobouku pán.
Vzpomínal na lásku nevěrnou,
zahalen v dýmu z komínů, opuštěn, sám.

Žena ve slušivém kostýmku
stála za jeho zády.
V duši hýčkala vzpomínku
na dobu, kdy se ještě měli rádi.

(Hra se slovy dne 25. 1. 2019, autoři: F. U., M. L. B., S. Š.)

(Hra se slovy dne 25. 1. 2019, autoři: F. U., M. L. B., S. Š.)
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FOTOGALERIE

STAROZÁKONNÍ ŽALMY V HUDBĚ
Ve středu 9. ledna se v kapli Domova pro seniory Chodov konal koncert pro potěchu ducha. Emeritní sólistka opery Slezského divadla v Opavě, absolventka Konzervatoře a AMU,
nádherně přednesla skladby Dvořáka, Mozarta a dalších klasiků. Její zpěv a srdečný přístup
k hudbě obyvatele domova doslova uchvátil. Senioři nešetřili slovy obdivu a chvály.
Je jistě potěšující a k radosti plného sálu spokojených diváků a posluchačů, že umělkyně
Marie Kozáková-Hřebíčková se do Domova opět vrátí.

KONCERT KARLA KEKÉŠIHO
Ve středu 16. ledna vystoupil v našem Domově Karel Kekéši. Zpěvák s velkým hlasem a širokým repertoárem potěšil desítky seniorů. Nadšený potlesk po každé písni byl jasným důkazem, že se koncert moc líbil.
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FOTOGALERIE

NATÁČENÍ LIBANONSKÉ TELEVIZE
Fotografie z natáčení televizního pořadu pro TV program MBC v Saudské Arábii.
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FOTOGALERIE

IVAN HAJNIŠ A JIŘÍ FUČÍKOVSKÝ
Ve středu 5. 2. 2019 vystoupil v Domově český bluesový zpěvák, kytarista a hráč na foukací
harmoniku Ivan Hajniš. V 60. letech byl frontmanem kultovní skupiny The Primitives Group.
V roce 1969 emigroval do Švédska, kde žije dodnes. Roku 2016 byla skupina The Primitives
Group obnovena a vydala se na turné, čítající desítky koncertů v České republice, přičemž
první veřejné vystoupení po mnoha letech bylo na nanší II. Donovalské zahradní slavnosti
v září 2016. Teď diváky potěšil akustickým blues. Jiří Fučikovský vystoupení Ivana Hajniše
doplňoval četbou úryvků z jeho knihy Dušebraní a z knihy Ivana Hajniše Emigrace Primitiva.

PROMÍTÁNÍ FILMU HLASY PŘICHÁZEJÍ Z DÁLI
Dne 8. 2. 2019 se u nás promítal film Hlasy přicházejí z dáli od iráckého režiséra Ahmeda
Al-Sabaieiho. Jednalo se o krátký film, který mapuje Prahu očima cizince. Po promítání se
konala beseda s ochutnávkou tradičních iráckých jídel, které připravila manželka pana režiséra.
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FOTOGALERIE

TAJEMNÉ SOVY
Penthea, záchranná stanice pro volně žijící živočichy, představila program pro seniory
Tajemné sovy. Podivuhodný, mýty opředený způsob života sov již od dávných věků přitahoval lidskou pozornost. Pohybují se v noci nápadně tichým letem téměř jako duchové. Často
obývají staré opuštěné budovy, kostely či hřbitovy a vydávají přímo strašidelné zvuky. Není
tak divu, že o sovách koluje mnoho pověr. Jednou z nich je například to, že sovy přináší
neštěstí a smrt. Mnoho lidí se též domnívá, že sovy, noční tvorové, ve dne nevidí. V mládí
se též učíme, že všechny sovy houkají. Pro mnohé národy navíc sovy symbolizují moudrost.
V programu Tajemné sovy se publikum seznámilo s většinou druhů evropských sov, stylem jejich života a zajímavostmi, které jej provází. Zároveň se dozvědělo, které z pověr jsou
pravdivé a které ne, včetně toho, jak vznikly. Sovy létaly bezprostředně kolem účastníků
programu, kteří si je pohladili a na vlastní kůži pocítili neuvěřitelnou hebkost jejich peří.
Program Tajemné sovy je pod záštitou hl. m. Prahy a pro seniory žijící v Praze zdarma.
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FOTOGALERIE

KŘESLO PRO HOSTA S HANOU HINDRÁKOVOU
Ve středu 30. ledna se konala beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Hanou Hindrákovou.
Řeč byla nejen o jejích cestách na africký kontinent, ale také o práci neziskových organizacích v tomto teritoriu. Především se však mluvilo o knihách, sbírání námětů a radostech
z tvorby.

KONCERT MARTINA KRULICHA
Dne 23. 1. u nás vystoupil pro všechny již známý Martin Krulich, frontman kapely Živá huba.
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FOTOGALERIE

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ STARCI PO CHMELU
Sobotní odpoledne 2. 2. 2019 patřilo představení seniorského divadelního spolku Poslední
Vlastenecká. Divadelní představení nesl vtipný název Starci po Chmelu. Založeno na písničkách z původního představení Starci na chmelu. Klienti si i zazpívali a z divadla si odnášeli
příjemný zážitek.

KŘESLO PRO HOSTA S NAĎOU RAWOVOU
Naďa Rawová je malířka a autorka obrazu, který můžete zhlédnout na hale našeho Domova. Obraz má název ptáci a rozměr 350 × 250 cm. Při povídání jsme se dozvěděli zajímavosti
týkající se vzniku a tématu obrazu.
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov
dne 5. 2. 2019
Přítomni: Milan Merhaut, Milena Holá, Marie Krsková, Ludmila Bucifalová, Eva Vyskočilová Anna Pulpitová, Květoslava Ullrichová, Helena Hudečková, Ing. Jiří Beneš, Bohumil Rozkošný
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková
Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala je, aby přednesli své podněty.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel
• Paní Vyskočilová požádala, zda by v koupelnách nemohly být vyměněny sprchové hlavice, současné jsou příliš velké na manipulaci, ostatní členové se k tomuto názoru přiklonili, dále požádali
o připevnění poliček na odložení mýdla, sprchového gelu apod.
Vyjádření
Sprchové hlavice se po opotřebení současných vymění za menší.
Poličky do sprchového koutu na domově A zajistí vedoucí Bc. Monika Čabanová.
Pokud jde o domov B, tak odkládací poličky v zadní malé sprše již jsou. V předním sprchovém koutu na patře B3 a B1 zajistí vedoucí Bc. Radka Němcová.
Připomínky z mobilních schránek
Nevhodné chování ze strany personálu při provádění ranní hygieny – vybráno ze schránky na domově D.
Vyjádření
Všichni zaměstnanci budou na poradě domova D opět poučeni o důležitosti správné komunikace
s klienty, o nutnosti individuálního a trpělivého přístupu ke klientům a o tom, že ranní hygiena se
opravdu nesmí začínat dělat dříve než od 6 hodin ráno.
Další informace
Rekonstrukce vstupního vestibulu byla ukončena, hlavní vstup je od 4. 2. 2019 opět otevřen, interní rozhlas je také v provozu. Čítárna bude otevřena po nainstalování radiátoru a jejím vymalování.
Paní ředitelka pozvala jménem členů výboru obyvatel všechny klienty Domova na ples dne
20. 2. 2019 od 14.00 hod. na hale, tentokrát na téma letectví, a na setkání s vedením Domova dne
5. 3. 2019 od 14.00 hod. v divadelním sále.
Od 1. 1. 2019 jsou procentuálně navýšeny starobní důchody. Všichni klienti, kteří mají trvalé bydliště zde, dostanou obálku na zdejší adresu, ostatním přijde nový důchodový výměr na adresu
trvalého bydliště. Je povinností klientů předat platový výměr kmenové sociální pracovnici, která
si vytvoří kopii. V letošním roce se plánuje navýšení cen za ubytování, je to pokračování narovnání cen za ubytování, které jsme započali v loňském roce. Toto se týká ¼ obyvatel, změna se bude
týkat jen ceny za ubytování, cena za stravu se nemění.
Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří mi pomohli při nehodě venku. Paní
Štěpánce Foučkové a paní Monice Čabanové při poskytnutí první pomoci a všem na oddělení B3. Sestřičkám
a pracovníkům přímé péče. Všichni se snažili mi pomoci,
jak to šlo. Jim patří mé poděkování.
F. Ungrová, patro B3

Rozloučili jsme se
Kožichová Naděžda
Bodanská Marie
Linhartová Růžena
Drvotová Věroslava
Rosolová Eva
Kučerová Milada
Straková Anna
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