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

Ch dováček
02 / 2020

Vážení čtenáři časopisu Chodováček,
je mou milou povinností Vás oslovit
po delší době na tomto místě. Toto
číslo mi bylo od konce minulého roku
rezervováno z jednoho prostého, ale
významného důvodu. V letošním
roce slavíme 30 let existence Domova pro seniory Chodov.
Místo a jeho účel, jak číslo napovídá,
vznikaly již za minulého režimu, ale
k vlastnímu otevření došlo až v roce
1990. Někdo by si mohl říci, že se tedy
musí jednat o místo, které nesplňuje
současné trendy. V případě tohoto
Domova to tak není. Velkou zásluhu
na tom mají pánové architekti, kteří
tento prostor navrhli a na velkorysém
způsobu především společných prostor a zahrady trvali. Více informací
si budete moci přečíst uvnitř tohoto
čísla časopisu.
Co nás tedy v tomto významném
roce čeká? Určitě nepřekvapím, když
Vás touto cestou pozvu na oslavy
otevření Domova. Vzhledem k tomu,
že se nám osvědčil model oslav odehrávající se před pěti lety, tak se i rokem 2020 budou prolínat jednotlivé
společenské a kulturní akce, které
nám připomenou, kam Domov „postoupil“.
Programově se tentokrát chceme
soustředit na osobnosti, které se právě zapsaly do architektury a do vnitřní umělecké výzdoby Domova.
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Samozřejmě že neopomineme oslavit vše hudbou a zábavou. Na léto
připravujeme posezení s hudbou
a grilováním v atriu, kde bude prostor
si i zatančit, a dále sportovní odpoledne, na podzim již tradičně Donovalskou zahradní slavnost. Zakončení
oslav proběhne v duchu pohledu na
budoucnost, kdy chceme uspořádat
futuristickou výstavu s podtitulem,
jak bude vypadat Domov za dalších
30 let. V tomto případě oslovíme ke
spolupráci žáky a studenty okolních
škol.
Vážení obyvatelé Domova, vážení
blízcí obyvatel Domova, vážení zaměstnanci a všichni příznivci této residenční služby na Jižním Městě, dovolte mi Vás ještě jednou pozvat do
Domova pro seniory Chodov nejen
na oslavy, ale i ve dnech všedních,
kdy je vždy kde posedět a popovídat
si nebo prožít s námi příjemné zážitky při běžném kulturním programu či
se jen tak projít po zahradě.
Těším se na viděnou.
Mgr. Bc. Ilona Veselá



 




 

NAROZENINY BŘEZEN
1. 3.
1. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
10. 3.
10. 3.
12. 3.
12. 3.

Eva Nováková
Marta Strejcovská
Alena Machová
Ing. Josef Šnajberk
Jaroslava Zvánovcová
Jana Baštecká
Marie Přichystalová
Věra Malá
Růžena Pelcová

13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
22. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
30. 3.

Božena Žegklitzová
Alena Erteltová
Ing. Božena Drimlová
Josefka Zapletalová
Ing. Hana Rybnikářová
Miloslav Brandejský
Jarmila Eksteinová
Anna Kadlecová
Vilemína Koliandrová

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!
OSLAVA V BŘEZNU SE BUDE KONAT
31. 3. 2020 OD 14 HODIN NA HALE.

Vítáme nové obyvatele

Rozloučili jsme se

Zdeňka Kulhavá
Anna Řežábková
Anna Sýkorová
Rosalie Davidová
Květoslava Kejzlarová
Eva Fridrichová
Marie Nováková

Anna Markvartová
Marta Poláčková
Jiří Bílek
Marie Fialová
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AKTUALITY Z DOMOVA
Co se u nás událo...

POLABSKÁ VRBA A ART BOTIČ

ODLOŽENÍ NÁVŠTĚV

Literáti aneb všichni, kdo rádi píšete, jsou
zde dvě velké literární výzvy!

S ohledem k trvale r ostoucímu počtu případů
akutních respiračních onemocnění v našem regionu doporučujeme příbuzným a známým klientů, aby v případě onemocnění svou návštěvu odložili.

Polabská vrba – literární soutěž VIII. ročník
a téma zní Křížem krážem aneb Jak jsme cestovali.
Literární soutěž Art Botič – téma: Země aneb
Čím je pro mě příroda.

Všem děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Žánr není omezen!

GALERIE V KLUBOVNĚ

Pokud byste se chtěli do literární soutěže zapojit, ale obáváte se psát, můžete se domluvit s Hanou Strejčkovou na individuálním
psaní. Hotové příspěvky můžete odevzdávat
do kanceláře ART do 20. března.

V malé komorní galerii jsou vystavená a budou dále vystavovaná díla obyvatel Domova
pro seniory Chodov.

ŠACHY
Od března 2020 je zde možnost zahrát si šachy s dobrovolníkem, který bude dle individuální dohody docházet do Domova. V případě, že byste si rádi zahráli šachovou partii,
přihlaste se pomocí schránky na patrech
nebo v kanceláři ART.
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Všechna díla jsou originály a jedná se o malbu akrylovými barvami na plátno. Obrazy
vznikají ve zdejší výtvarné dílně, kterou klienti navštěvují v pravidelných časech a společně zde tvoří.
Výstavy budou proměnné.

Z NAŠEHO DOMOVA

KULTURNÍ PROGRAM

březen

5. 3. 2020 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR
Křeslo pro hosta
Šimon Pánek
11. 3. 2020 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR
Hudební vystoupení
Tomáš Ringel
12. 3. 2020 / 14:00
hala
Slavnostní zahájení oslav
30. výročí zahájení činnosti DS Chodov
19. 3. 2020 / 15:00
hala
Kanadský sbor
25. 3. 2020 / 14:00
divadelní sál S’Est NOIR
Hudební vystoupení
Alexander Shonert
31. 3. 2020 / 14:00
hala
Oslava narozenin březnových oslavenců
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V DS CHODOV
17. 3. ve 14:00 hod. Koncentrace jako motor paměti – Ing. J. Slivoňová, trenérka paměti II. stupně
18. 3. v 15:30 hod. Trénování paměti – MgA. Hana Strejčková, trenérka paměti I. stupně
19. 3. ve 14:00 hod. Psychomotorika a paměť – MgA. Hana Strejčková, trenérka paměti I. stupně

Bohoslužby v kapli se v březnu 2020 budou konat každý čtvrtek.
Podrobný harmonogram naleznete na nástěnce u kaple.
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování Domovu D
Dobrý den paní vedoucí,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za veškerou péči, kterou jste věnovala mému
zesnulému manželovi.
Zároveň Vás prosím, abyste mým jménem poděkovala všemu zdravotnímu personálu D1 a také všem pracovnicím a pracovníkům v sociálních službách na D1.
Jakmile se můj stav jen trochu stabilizuje, přijdu jim poděkovat osobně, i když vím,
že všechny v jeden den nezastihnu.
Také bych byla ráda, kdybyste za mne poděkovala všem těm, kteří se starali v kuchyni o stravování a o čisté prádlo. Byli jsme velmi spokojeni.
Upřímně, A. K.

Poděkování také pro ART
Díky za vše Vám i Vašim děvčatům. A. K.

Poděkování též pro logopedku Renatu
Díky za veškerou pomoc. A. K.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za veškerou péči a náročnou činnost personálu budovy B3 a B2, zejména ve
ztíženém období zástupů sester, prádelny, pomocného personálu a úklidu.
Rovněž děkuji údržbě za poskytnutou pomoc, neboť jsem časově vázaná dyalýzou a dojížděním.
S přáním všeho dobrého v novém roce,
M. E., DS B3
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TANEČNÍ PRO SENIORY
Jak krásná je vzpomínka na mládí a taneční zábavy, plesy, besedy. O co krásnější může být
pocit, že se i v úctyhodném věku zhoupnete v rytmu. V bezpečí pevné podpory tanečního
partnera se waltz i mazurka či blues mohou stále ještě ze snu proměnit v opravdový zážitek.
A právě pro ten pocit, který dokáže navodit tanec a elegance, zahajujeme s rokem 2020 taneční pro seniory.
V pondělí 3. února se tak na tanečním parketu sešli nadšení i zvědaví senioři s Hankou Strejčkovou a dobrovolníkem Filipem Novákem.

VÝtvarná dílna
Oblíbená aktivita – malování. Různé techniky, řada možností. Přijďte také vyzkoušet!
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ROZHOVOR
Rozhovor s architektem Janem Línkem
„Sociální stavby oživovaly architekturu“
Domov pro seniory Chodov si 12. března roku 2020 připomíná 30 let od zahájení provozu. Areál navrhli renomovaní architekti Vlado Milunić a Jan Línek. S projektováním
začali v roce 1985. Přinášíme rozhovor s jedním z architektů – panem Janem Línkem.
Rozhovor zpracovala Hana Strejčková a fotografie zajistila Pavla Masopustová.
Sociální stavby – domovy důchodců… Jaké byly začátky?
Do té naší doby, než jsme s kolegou (pozn. Vlado Milunič) začali stavět domovy důchodců, se
nikdo příliš projektování sociálních staveb nevěnoval. Bylo čtvrt století po válce, poměry byly
všelijaké. Často se rekonstruovaly staré stavby pro účely pobytové služby, než aby se stavěly
nové a přizpůsobené potřebám starých lidí. Do jisté míry si myslím, že jsme zahájili určitou éru,
jak z „ubytoven“ udělat domovy k žití. Aby tyto domovy poskytovaly nejen přístřeší, ale aby
zde byli lidé spokojení – jako doma. Hodně jsme mohli čerpat ze zkušeností Švédů, kteří byli
v poskytování sociálních služeb na mnohem vyšší úrovni. Poprvé jsem byl ve Švédsku v roce
1964.
Považujete zahraniční zkušenost za zásadní?
Ano, pro nás byla zlomovou zkušeností návštěva domova důchodců ve Stockholmu. Ten domov stál vedle obchodního centra. A představte si, že ten domov například poskytoval hlídací
službu. Když šli rodiče nakoupit, dali děti k seniorům a ty se nemusely trápit při nakupování.
A důležité bylo, že důchodci byli v centru dění. Měli kontakt se všemi generacemi a díky proskleným plochám a otevřenosti prostoru viděli na příjezdovou cestu a okolí. Zatímco u nás se
všechno oplocovalo.
Jaké jsou rozdíly mezi Vašimi nejvýraznějšími sociálními stavbami?
Bohnice byly velký pozemek, obrovské sídliště. Bohnický domov jsme projektovali po švédském vzoru, aby byl otevřený, aby počítal s tím, že kolem budou jezdit maminky s kočárky,
důchodci chodit na procházku. Na Jižním Městě byly menší pozemky, protože zástavba byla
ukončená. Proto jsme domovy koncipovaly tak, aby měly vnitřní prostor pro zachování intimity a k nim vnější prostor, který měl sloužit okolí. Ta myšlenka, že část vnější bude sloužit okolí, byla ve finále problematická, protože okolí bylo svým způsobem nepřátelské. Společnost
považovala domovy důchodců za ohniska nemocí, a přitom, co se týká zdravotní péče, byly
a jsou na tom senioři v domovech mnohdy lépe než široká veřejnost.
Z posledních sociálních staveb, kde jsem uplatnil uzavřený a přístupný prostor, je domov Hagibor. V něm se podařilo vybudovat bezpečný mikrosvět se zabudováním mnoha bezpečnostních prvků, je to oáza klidu v centru města poblíž stanice metra. A Chodov je stavbou mezi
dvěma póly – mezi rozevlátými Bohnicemi a uzavřeným Hagiborem. Část pokojů na Chodově
je otevřená ven a ostatní vedou do vnitřních zahrad. Bohnice jsme začali kreslit na počátku
70. let, Chodov až v roce 1985.
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O co jste při projektování usilovali?
Snažili jsme se vnést do domovů život. Záleželo nám na prostorách, které byly spojnicí s venkovním světem. Všude jsme navrhovali ateliéry, dílny, knihovnu, společenský sál. Pak záleželo
na vedení domova, jak s tím naložili.
Vy jste začínal v ateliéru architekta Pragera…
Ano, ale nerozuměli si s Vladem Milunićem, tak jsme od něj oba odešli, jakmile jsme dostali
samostatnou zakázku na domov pro seniory. Arch. Prager byl pojem, ale jinak celkově složitá
osobnost.
Traduje se, že jste zavedli zešikmené stěny, aby se lépe manipulovalo s lůžky…
Ano, zkusili jsme to již v Bohnicích. Svým způsobem to byla záchrana stavět domovy důchodců. Kolegové, kteří stavěli paneláky, byli nešťastní, protože stavěli stále totéž, zatímco my jsme
mohli realizovat naše nápady. Vlastně jsme oživovali architektonickou scénu. Ne vždy ale naše
novinky přijímali ihned a s nadšením. Hodně s námi nesouhlasili, ale my jsme se nedali a opravdu se dost z návrhů podařilo dotáhnout. Jednou jsem se musel dovolávat odsouhlasení až
u nejvyšších soudruhů, aby nám povolili vylepšení. Bylo to složité, ale vzpomínám na tu dobu
změn rád. Zešikmení zdí uspořilo místo, chodby nemusely být celkově tak široké. Ale je to samozřejmě složitější při stavbě, muselo se například více měřit.
Jakým způsobem jste vybírali umělce, kteří do architektury navrhli svá umělecká díla?
My jsme si vybírali kvalitní umělce, kteří v té době často patřili mezi zneuznané. V té době
o všem rozhodovaly schvalovací komise Fondu výtvarného umění. Každý domov důchodců,
ostatně všechny stavby, musel mít v rozpočtu, který se předkládal ke schválení, určité procento
z nákladů na umělecká díla. To dnes již neexistuje. A my jsme tyto peníze po dohodě se zadavatelem investovali do výtvarníků, kteří jak souzněli s naší stavbou, tak jsme dokázali, aby prošli
schvalovacím procesem. Pracovali jsme například s Karlem Neprašem, který vytvořil Zvěrokruh
do Bohnic. Na Chodov jsme přizvali Jiřího Sopka, který navrhl fontánku do vstupního vestibulu.
Má Chodov Vaše osobní speciality?
Obrovská střecha nad jídelnou, která by se dala dále využít, vzešla z inspirace leteckými konstrukcemi. Vyráběl jsem modely letadel, byla to moje opravdu velká záliba a promítala se i do
projektů.
Na Chodově byl prý postaven i protiatomový kryt…
Ano, byl zde plánovaný, ale zahrabali jsme ho. Když se podíváme na dům seshora, tak kryt byl
projektován jako litý monolit v zahradě, kde stával skleník, těsně na hranici se sousedem. Byla
postavena masivní základová deska, jenže přišel rok 1990 a tím se vše vyřešilo. Ve Švédsku nám
jeden kryt ukázali a říkali, že ten mají kvůli nám. Vůbec se mi to nelíbilo.
A co například bazén?
Ten jsme zakreslili jen jednou, navíc menší a rehabilitační, ale kvůli finančním škrtům se nakonec od něj upustilo. Na Chodově projektován nebyl.
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Jsou lampy v divadelním sále ze stadionu, jak se říká?
Lampy do přízemního víceúčelového společenského sálu jsme
vybrali jednoduše – byl to náš oblíbený typ. Ale samozřejmě
naše architektura byla ukázňovaná účelovostí. Průmyslový design nám byl hodně blízký, ale výsledek je vždycky průmětem
vlastního pocitu, jak člověk chce se tvořit, s investorem a cílovým uživatelem.
Měli jste na Chodově od počátku představu o výsledné škále barev?
Pod tlakem okolí, které bylo šedivé, jsem chtěl výrazné barvy.
Jednou šla kolem stavby skupina dětí z mateřské školy s paní
učitelkou a zeptal jsem se jich, jak se jim modrý dům líbí. A děti
shodně odpověděly, že moc, protože je to šmoulí hrad. Já tehdy
neměl barevnou televizi, takže jsem nevěděl, co tím myslí. Ale
přezdívka „šmoulí dům“ se myslím vžila od počátku.
K Vašim sociálním stavbám patří i hodinový stroj…
Ano, máme je na Hájích, v Malešicích. Vzpomněl jsem si, že jsem kvůli výrobě hodin tehdy jel do
Vyškova. Hodiny se nám zdály jako vhodný pojící prvek s prostředím, že lidé ze sídliště pozvednou oči a uvidí, kolik je hodin. Na vršek tehdy rozestavěné strojovny jsem jednou během Adventu
dokonce umístil snítku jmelí pro štěstí, možná tam je dodnes. Se svými stavbami jsem v podstatě
souzněl. Také jsem se zasadil o to, aby se někde neříkal „domov důchodců“, protože proti tomu
měli lidé předsudky, ale „geriatrický komplex“. Chodovu se například říkalo i Rezidence Chodov.
Během dvaceti let jste postavili čtyři domovy pro seniory…
Ano, zhruba pět let trvala každá realizace. My jsme jich samozřejmě projektovali více, ale asi se
nevešly do pětiletky.
Vy jste se po revoluci dál věnoval stavbám domovů…
Po roce 1990 se mnozí lidé chopili projektování domovů důchodců. My jsme se s kolegou pracovně rozešli, ale já jsem pak sám ještě několik domovů realizoval, například v Týništi, Hagibor,
nebo dům s pečovatelskou službou ve Hvězdě pro Červený kříž nebo na Moravě po povodních.
A například na Moravě se potvrdila ošidnost teorií. Ta naše teorie, že důchodci, kteří přišli při
povodních o všechno, tj. o domečky s hospodářskými budovami, o dobytek a slepice, že jsou
nyní nešťastní, že nemají dál možnost chovat zvířata a pokračovat ve venkovských aktivitách,
byla úplně mylná. Oni totiž ve chvíli, kdy dostali komplexní péči, přestali mít zájem chodit na zahrádku, starat se o králíky, prasata. My jsme jim vedle hlavní budovy postavili malé hospodářství,
skleník, ale oni už neměli zájem a prasečinec, králíkárna, všechno zelo prázdnotou. Ale nechci jim
křivdit, nevím, jak je to teď.
Vadila Vám dobová nálepka „stavitelé důchoďáků“?
Oni nám spíš záviděli, že děláme sociální architekturu. My jsme totiž využívali naše možnosti na
maximum, a to oni viděli. Zatímco jiní čekali na příležitosti nebo se museli v mnoha ohledech
podřizovat, tak my se plně realizovali. Co se týká odborné architektonické obce, tak ta nás uznávala.
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Maketa DS Chodov

Ing. arch. Jan Línek, *1943
Vystudoval ČVUT, fakultu architektury a pozemního stavitelství (1966). Po ukončení studia pracoval ve Sdružení projektových ateliérů, ateliér Gama. V letech 1960–1990 spolupracoval s architektem Vlado Milunićem. V roce 1990 zástupce ředitele ateliéru Delta s.p., později vlastní atelier L&P.
Výběr realizací – padesát bytových jednotek pro Film. studio Barrandov (1970–77), domov důchodců a MMB Praha-Bohnice (1972–82), Domov pro seniory Malešice (1974–85), Domov pro seniory Chodov (1983–89), čistírna odpadních vod v Kostelci nad Černými Lesy, stacionář pro těl.
postižené děti v Českých Budějovicích, geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí (1996), bytový dům
v Kunraticích (1999), dům pro seniory v Jeseníkách (1999), Domov seniorů Benešov (1999), Dům
seniorů Hvězda, Praha (2004), Domov sociální péče Hagibor (2008) a mnoho dalších...
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BABI, DĚDO, MÁME SI CO ŘÍCI!
Nezisková organizace Duhový tandem, zabývající se rozvojem a podporou mezigeneračních vztahů a aktivním a smysluplným trávením volného času seniorů, Vás v rámci svého
projektu „Babi, dědo, máme si co říci!“ zve na putovní výstavu fotografií seniorů „Svět
okolo nás“, v rámci které pražští senioři prostřednictvím objektivů svých fotoaparátů zachytili každodenní dění kolem sebe dle témat „Současný svět očima seniorů“ a „To jsem
já“.
Na této putovní výstavě, která je v období od listopadu 2019 až do srpna 2020 v Praze postupně k vidění v KZ Domovina, KC Kardašovská, DS Chodov, Ústřední městské knihovně
a KC Domeček, je vystaveno 20 vybraných finálních fotografií. Součástí výstavy je také interaktivní informační panel, na kterém se dozvíte o výstavě i projektu více a především je na
něm možné také hlasovat o nejlepší fotografii!
V DS Chodov instalace proběhne v týdnu od 3. 3. do 6. 3. 2020.
Autoři nejlepších fotografií pak budou oceněni v rámci závěrečného galavečera během
podzimu 2020.

KERAMICKÁ DÍLNA
Keramická dílna s Janou Heřmanovou. Velmi oblíbená volnočasová aktivita. Každý výrobek je vytvářen s myšlenkou originality a maximálním nadšením a nasazením.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

DEN MÝMA OČIMA
Sepsala a vyfotila Tereza Jechová, ART

Vážení čtenáři, možná si všímáte toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová
pohybuje v prostorách Domova s fotoaparátem. S jedním z Vás nafotila jeden celý
den. Zprostředkuje tím Váš autentický pohled na běžný všední den. Tereza při fotografování pouze pomáhá, technicky zpracovává Vaše snímky a připravuje tuto rubriku, samotný pohled je čistě Váš.
Pan M.
Probudím se většinou před snídaní a pozdravím se se spolubydlícími. Někdy ovšem snídani zaspím.

Po snídani si čtu noviny, časopisy nebo knížky. Nejraději detektivky Ed McBaina nebo historické knihy. To mi vydrží až do oběda.

Po poledním odpočinku jsem s pomocí personálu přesazen na vozík. V týdnu jsem vysazován pravidelně. Hned si jedu do zahrady zakouřit a pak do kavárny na kafe. Kouřením
prokládám čtení novin a povídání s ostatními v kavárně.

Do pokoje se vracím až na večeři a po ní posloucháme rádio.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

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. Páteční aktivita je 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 hod. Na programu jsou literární
hádanky, zábavné doplňovačky, hledání rýmů a dalších „češtinářských perliček“, cvičení pro
trénink paměti atd. Jazyk český je pro nás nádhernou a nevyčerpatelnou studnicí inspirace ke
hrám, psaní – vlastní tvorbě –, k poslechu a procvičení paměti. Hru se slovy vede MgA. Hana
Strejčková.
Hra se slovy se v roce 2018 a 2019 umístila v literární soutěži „O Zlatý klíč“. Tuto soutěž pořádá
Městská část Praha 11.

Rady porady
Co poradit KATEŘINĚ? Ať se vyspí na peřině.
Co poradit BARBOŘE? Ať nesedí sama na dvoře.
Co říci HELENCE? Že je krásná v halence.
Co říci TEREZE? Ať na stromy už neleze.
Co sdělit OLINCE? Nechť zavolá mamince.
Co sdělit SONĚ? Že má šetřit na koně.
A KLÁŘE? Ať si namaluje tváře!
No a TATJÁNA? Hlavně ať nepije do rána!
Slova na cestě
Cestou necestou
Hala bala
Křížem krážem
Sem a tam
S budoucí nevěstou
Co srdce mi dala
Spolu zázraky dokážem
Ale až se odtud vymotám!
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Cesta od Karolíny
Před námi je dlouhá prašná cesta
Slunce pálí od brzkého rána
Musíme včas dojít do města
Proč? Než začne siesta!
Větřík vane od moře
Stín v taverně u sklenky vína
Jeden opuštěný tam zapíjí své hoře
S každým dalším lokem se dobře zapomíná
Jeho osudem totiž byla Karolína
Jemná jako víla a srdce jak marcipán
Jenže! Kolem její cukrárny brousil jakýsi Jan
…. Vyhlášený Don Juan.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

RÉBUSY
Místo teček doplňte slovo, které se hodí do
rýmu. Rébusy pro Vás připravila naše logopedka
Renata společně s Vámi.

Dámy a pánové tvoří při řečových dovednostech rébusy, které
budou letos vycházet v každém čísle časopisu. Tentokrát hledejte slova v oblasti dopravy.
Zase přijel Maxík,
objednal si …
Trochu pospěš, Petro,
ujede ti …
Na cestě byl šutr,
vyboural se …
Nad vodou je molo,
na něm stojí …
Koho by to napadlo,
že nestihnem …
Škoda že Jan Hus
neznal …
Podnikavý švagr
pronajímal …

Na horách jak v obýváku
není třeba míti deku.
Místo teplé pohovky
vytápěné …
Měli jsme žluté …,
říkali jsme mu „zlatíčko“.
Dovezlo nás, kam jsme chtěli
(a na co jsme tehdy měli).
Nikdy nemělo nehodu,
jezdilo by i na vodu.
Teď to auto – jak vše v snách,
„jezdí“ jen v mých vzpomínkách.
Rychle, rychle, rychle,
my jedeme z Michle.
Kola se nám točí,
až valíme oči.

Na nebi je mrak,
pod ním jede …
Každý ostrovní farník
má k dispozici …
Mám na placku palec,
přejel mi ho …
Uhání směr záchytka
nová žlutá …
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FOTOGALERIE

CIRKUS

Ve čtvrtek 17. ledna se dopoledne v rámci projektu Dvě generace uskutečnilo další ze setkání dětí a seniorů. Tentokrát se obě skupiny učily žonglovat a kouzlit s předměty s Hankou Strejčkovou. Všichni si vyzkoušeli manipulaci s míčkem, kruhem a šátky. Celou hodinu
byl slyšet smích i pády věcí na podlahu. Děti spolupracovaly mezi sebou, ale i se seniory.
A co o programu řekli sami účastníci?
Paní učitelka z MŠ: Celé mne to až dojalo! Bylo to skvělé. Děti se hezky zapojovaly.
Dítě, účastník programu: Bylo to super, velká legrace! Chci umět žonglovat!
Senior z DS Chodov: Krásné. Jak jsou ty děti veselé, to je moc hezké. Dobře jsme se pobavili i rozhýbali. Moc se mi to líbilo.
Fotografie: Tereza Jechová

KAREL ČAPEK
Ve středu 15. ledna byl v Divadelním klubu zahájen cyklus Karel Čapek dramatik. Úvodní
setkání obsahovalo záznam televizní inscenace z roku 1969 Jak se dělá divadlo a vyprávění
o významné osobnosti české kultury. Divadelní klub s MgA. Hanou Strejčkovou se koná
každou středu a po celý leden se věnoval Karlu Čapkovi, na kterého naváže cyklus mapující
Osvobozené divadlo / dvojici V+W.
Fotografie: Tereza Jechová
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FOTOGALERIE

FRANTIŠEK NEDVĚD ml.

Hudební vystoupení pana Františka Nedvěda mladšího potěšilo fanoušky folku v divadelním sále Domova.
František Nedvěd ml. kromě zpěvu také hrál na kytaru. Zazněly písničky jak nové, tak ze staršího repertoáru – například Můj zvon, Kočovní herci nebo Rosa na kolejích či Červená řeka.
Písně si celý sál notoval společně s ním.
Fotografie: Tereza Jechová

LÍSTEK NA MĚSÍC
V pondělí 27. ledna si přítomní v DS Chodov připomněli vesmírné přání dobrodruhů ze
60. let, kteří si zakoupili letenku na Měsíc.
Diváci zhlédli dokumentární snímek za přítomnosti režisérky Veroniky Janatkové a hlavního protagonisty, jejího dědečka. Ten si v roce 1968 zakoupil jako jeden z 8 tisíců Evropanů
lístek na Měsíc. Letecká společnost Pan Am tím plnila sny a naplňovala utopické představy
o vesmíru mnoha zájemcům po celém světě.
Film Lístek na Měsíc měl evropskou premiéru na Filmovém festivalu v Krakově, v Praze pak
u příležitosti výročí 50 let od přistání Apolla 11 a prvních kroků Neila Armstronga po povrchu Měsíce.
Fotografie: Tereza Jechová
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Zápis z jednání výboru obyvatel DS Chodov ze dne 4. 2. 2020
Přítomni: Milena Holá, Květoslava Ullrichová, Milan Merhaut, Helena Hudečková,
Marie Krsková, Stanislav Martínek, Jitka Foktová, Anna Pulpitová, Eva Fridrichová.
Hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, Mgr. Anna Tomčáková.

Paní ředitelka úvodem přivítala všechny členy výboru a požádala přítomné, aby
přednesli své podněty.
Požadavky vznesené členy výboru obyvatel:
• paní Krsková upozornila na to, že uklízečky, co zajišťují úklid, neumí česky a z tohoto
důvodu je s nimi „špatná domluva“, naopak pochválila přístup a chování všech pracovníků na domově A1;
• pan Martínek se v souvislosti s požárem ve Vejprtech svěřil s obavou, zda má Domov
aktuální požární směrnice a zda jsou zaměstnanci proškoleni a vědí, co mají dělat;
• paní Holá oznámila, že výdejní vozík je stále hlučný a také že je nespokojenost klientů s novým pečovatelem na patře B1.
Vyjádření
Úklid v celém Domově zajišťuje externí úklidová firma, uklízečky nejsou našimi zaměstnanci, o problému víme, s vedením úklidové firmy jsme v kontaktu.
Požární směrnice pravidelně aktualizujeme, zaměstnanci každý rok absolvují povinné školení BOZP a PO a vědí, jak se v takovém případě zachovat. V letošním roce
plánujeme uskutečnit cvičnou evakuaci.
Výdejní vozík bude znovu zkontrolován a pokusíme se hluk utlumit, případně je vyměníme za jiné a tyto ponecháme v kuchyni.
Prověří se, o jakého zaměstnance se jedná. Lhůta pro zaškolení nového zaměstnance
je tři měsíce.
Připomínky ze schránek důvěry
Paní ředitelka přečetla poděkování paní Miňhové za práci personálu na patře B2
a B3, prádelně a pracovníkům údržby, dále vyjádření manželů Vankeových – jsou
zde krátce, ale mají dobrý pocit z milého přijetí a přátelského personálu, zatím se jim
zde líbí.

Zapsala: Jana Homolová
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 2020

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V DS CHODOV
17. 3. ve 14:00 hod. Koncentrace jako motor paměti
Ing. J. Slivoňová, trenérka paměti II. stupně
18. 3. v 15:30 hod. Trénování paměti
MgA. Hana Strejčková, trenérka paměti I. stupně
19. 3. ve 14:00 hod. Psychomotorika a paměť
MgA. Hana Strejčková, trenérka paměti I. stupně
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