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Vedle skupinových aktivit se snažím pomá-
hat naplňovat individuálními potřeby a na-
vštěvuji klienty i jednotlivě. Jsem poctěna, 
že mohu vést zajímavé a obohacující roz-
hovory, čerpat inspiraci a učit se nové věci. 
Také jsem vděčná za shovívavost a vřelé 
přijetí, kterého se mi dostalo a dostává jak 
od vás, obyvatel Domova, tak od kolegů. 

Jestli vás zajímá trocha mé historie, vy-
studovala jsem angličtinu jako cizí jazyk 
ve výuce dospělých a poté ještě studova-
la skandinavistiku se zaměřením na Nor-
sko. Měla jsem také možnosti studovat na 
letních školách a v rámci programu ERAS-
MUS na několika norských univerzitách. 
Hovořím anglicky a norsky, ale ráda bych 
si ve volném čase v budoucnu připomněla 
i francouzštinu a finštinu. Profesně jsem se 
až do nástupu do Domova věnovala výuce 
angličtiny a norštiny v soukromých a firem-
ních kurzech. Vedle toho jsem několik let 
měla čest být pracovníkem Skandinávské-
ho domu.

Jak už samotný studijní obor naznačuje, 
mám velký zájem o kulturu, jazyky a ko-
munikaci. Ráda ale také cestuji, když se 
naskytne příležitost, zahrádkařím na cizích 
a vypůjčených zahradách, pletu, vyšívám, 
čtu, ale také se velmi neuměle rozvíjím v ne-
pravděpodobných oblastech, jako je hra na 
concertinu, irský tanec či silový trénink.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji vám a přeji 
vám pěkný den a těším se na další setkává-
ní, a kdyby vás něco překvapilo nebo dále 
zajímalo, neváhejte se zeptat. 

Adéla Tichá

Vážení a milí obyvatelé, pracovníci a přáte-
lé Domova, 

byl mi svěřen nelehký úkol se vám v tomto 
úvodníku představit.

Jmenuji se Adéla Tichá a mnozí z vás mne 
již potkali alespoň na chodbách či zahradě. 
Nejčastěji máte ale možnost se se mnou 
setkat na aktivitách či v prostoru Domova 
B, kde jsem aktivizační pracovnicí po boku 
kolegy Jirky Růžičky a mám na starost po-
hodu klientů. 

Nabízím sportovní aktivity a kondiční cvi-
čení, scházím se s klienty na zpívání pro ra-
dost a ráda bych se věnovala programu se 
zaměřením na cestování a kulturu evrop-
ského severu. V případě zájmu o zahrad-
ničení či výtvarné techniky kromě mal-
by a kreslení, budu více než ráda, když se  
s klienty budeme setkávat i v ateliéru 
a v zahradě po lokty v zemině. 

ÚVODNÍK
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Narozeniny

 10. 9. Stanislav Kotačka, Ing.
 10. 9. Hana Egerová
 10. 9. Vlasta Löwitová
 10. 9. Miroslav Tomeš
 10. 9. Marie Jílková

 10. 9. Marta Skálová
 24. 9. Jaroslava Picková
 26. 9. Marie Kučerová
 28. 9. Věnceslava Fialková
 29. 9. Věra Vítová

 1. 11. Miroslav Fokt
 3. 11. Marie Palečková
 3. 11. Olga Pleskotová
 3. 11. Václav Vodešil
 4. 11. Magdalena Kalendová
 11. 11. Olga Ježková
 11. 11. Alena Klímová
 11. 11. Danuše Mohaplová
 13. 11. Ladislav Téra
 14. 11. Václav Novotný

 17. 11. Zdeněk Tichý
 20. 11. Marie Bastlová
 21. 11. Jaroslav Kopal, Ing.
 24. 11. Miroslava Friedlová
 24. 11. Vlasta Nosková
 24. 11. René Svobodová
 25. 11. Ludmila Jelínková
 27. 11. Maria Mališková
 28. 11. Jitka Charvátová
 29. 11. Jiřina Lamošová

 3. 10. Vladimír Werner
 4. 10. Vlasta Repetná
 7. 10. Anna Šafaříková
 7. 10. Alenka Vojtíšková, Ing.
 10. 10. Jitka Vytásková
 11. 10. Miroslav Mrzena, MUDr.
 11. 10. Danuška Wiederlechnerová
 13. 10. Ludmila Bartůňková

 13. 10. Alena Třísková
 24. 10. Jitka Brabcová
 24. 10. Miluše Svatošová
 25. 10. Dagmar Jirásková
 27. 10. Karin Karausová
 29. 10. Stanislava Jirušová
 29. 10. Josef Reichmann
 31. 10. Bohumil Milichovský, Ing.

ZáříZáří

Listopad

Říjen

 Magdalena Klejová  František Mezei
 Květoslava Mezeiová
 Libuše Hörnerová
 Zdeňka Pavlů
 Eva Malá
 Anna Šafaříková
 Dagmar Rybová
 Jarmila Micková

 Miluše Mikšovská
 Miroslav Velík
 Václav Lisec
 Anna Prausová
 Václav Voráček
 Růžena Hánová

Vítáme nové obyvatele
Červenec Srpen

Září
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AKTUALITY

Jóga v tělocvičně
Od poloviny září každou druhou sobotu 
od 14:00 hodin probíhá cvičení jógy s paní 
Blankou Kloudovou v tělocvičně. Sledujte 
rozpis aktivit a přijďte si protáhnout tělo 
a zklidnit mysl!

Bohoslužby
Po prázdninové pauze opět probíhají pra-
videlné bohoslužby v kapli, a to římskoka-
tolické, evangelické a husitské. Sledujte 
vývěsku u kaple, kde se dozvíte konkrétní 
termíny a případné změny.

Rozpis bohoslužeb v kapli
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
15:00 h. čtení z Bible
7. 11., 21. 11. 2022
5. 12., 19. 12. 2022

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
9:30 h. bohoslužba
3. 11. 2022
1. 12., 15. 12., 29. 12. 2022
 
EVANGELICKÁ CÍRKEV
9:30 h. bohoslužba
23. 11. 2022
21. 12. 2022

Beach cup
Počátkem září 2022 se konal tradiční cha-
ritativní beach volejbalový turnaj Beach 
help cup. Domov na turnaji reprezentoval 
tým beach volejbalových hráčů a získal 
pěkné 8. místo. Děkujeme!
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V sobotu 10. září se v celém areálu Domova 
pro seniory Chodov konal již sedmý ročník 
Donovalské zahradní slavnosti.

V úvodu ředitelka DS Chodov Ilona Vese-
lá a starosta Prahy 11 Jiří Dohnal přivítali 
všechny přítomné a poděkovali sponzo-
rům akce – společnostem DelpSys, s. r. o., 
Stopka, s. r. o., Linet, s. r. o., Semileas, a. s., 
Unixderma, s. r. o., Vinné sklepy Skalák, 
Svítíme zdravě, Depend, Kaufland, Essi-
ty, pekárna a cukrárna Hořovice a Vizard, 
s. r. o., s produkty Medovník.
V průběhu celé Donovalské zahradní slav-
nosti tradičně zněla hudba různých žánrů: 
od vokální skupiny  Pražská čtyřka, která 
program zahájila, přes polední vystoupe-
ní frontmana skupiny Keks Štěpána Koja-
na až po odpolední komorní koncert zpě-
vačky Marcely Březinové. Poté se hudební 
produkce ujal DJ Dušan Bitala se svou sku-
pinou Jakodoma. Hostem této kapely byl 
český skladatel, producent, muzikant a re-
žisér Jiří Vondráček. Juniorské gymnastky 
ze Sportovního klubu moderní gymnastiky 
Chodov Praha předvedly mezi hudebními 
čísly své pohybové exhibice. Programem 
(také tradičně) provázel klienty oblíbený 
moderátor Alexander Hemala.

Současně s hlavním programem běžely 
akce pro děti, jako je malování na obličej, 
loutkové divadlo, fotbalový trénink a spor-
tovní soutěže.

V 16 hodin byli vyhlášeni vítězové 2. roční-
ku fotosoutěže, tentokrát na téma domov. 
Předsedou hodnoticí poroty byl profesio-
nální fotograf a producent Michal Kráčmer. 

První cenu získala rehabilitační pracovnice 
DS Kristýna Bencová za působivý černobílý 
snímek s názvem Hledání cesty domů, dal-
ší ceny putovaly k soutěžícím z řad obyva-
tel Prahy 11.

Jako každý rok i tentokrát na návštěvníky 
zahradní slavnosti čekaly stánky s občerst-
vením, pivem a vínem, kavárna s nabídkou 
dortů a koláčů, stánky s výrobky klientů 
a stánek udržitelnosti.

Díky pracovníkům údržby DS ani prud-
ká odpolední přeháňka nemohla pokazit 
slavnostní atmosféru a narušit program, 
protože hlediště bylo prozíravě zastřešeno. 
Letošní ročník Donovalské zahradní slav-
nosti se vydařil, což nám dodatečně po-
tvrdily i výsledky malé ankety pro návštěv-
níky. Těšíme se na pokračování v příštím 
roce!

DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ  
SLAVNOST 2022
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Rádi bychom vám předložili vyhodnoce-
ní malé ankety spokojenosti se VII. do-
novalskou zahradní slavností. Zpětná 
vazba nám pomůže program ještě zlep-
šit a děkujeme těm, kteří se ankety zú-
častnili.

Anketu vyplnilo 27 účastníků a výsled-
ky jsou následující.

Na první otázku "Jak jste se o Donoval-
ské zahradní slavnosti dozvěděli?" odpo-

věděly 3 osoby, že z webových stránek 
Domova pro seniory Chodov a plakát-
ku, z webových stránek Prahy 11, Face-
booku a časopisu Klíč se o akci dozvěděl 
vždy jeden účastník. Dále 16 účastníků 
bylo osobou blízkou a 6 respondentů 
odpovědělo v oblasti jiné (recepce, se-
střenice, mezi námi, bývalý pracovník). 

Odpovědi v otázce "Co vás na slavnosti 
nejvíce zaujalo?" zachycuje následující 
graf.

VYHODNOCENÍ ANKETY:
VII. DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ 

SLAVNOST 2022

Co vás na slavnosti nejvíce zaujalo?

Počet odpovědí (hodnota odpovídá vždy 
počtu respondentů)
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Na poslední otázku "Máte další nápady, 
jak slavnost vylepšit, nebo máte námět 
na interprety, žánr, stánky pro další roč-
níky, anebo jiné připomínky či poznám-
ky?" byly odpovědi následující:

• Perfektní organizace, moc děkujeme.

• Vše krásné a ok. Děkujeme.

•  Úžasná organizace personálem, přá-
telské prostředí, velmi hodnotný pro-
gram.

• Točené pivo.

• Zmrzlina. 

Děkujeme vám za účast a těšíme se na 
setkání zase za rok, a to již na VIII. dono-
valské zahradní slavnosti.

Vedení Domova

Nesplněné přání

Aby lidem v celém světě

se žilo dobře – na planetě.

Aby i budoucí děti

poznaly jak voní květy.

Dostatek pitné vody

žádné majetkové škody.

Nezávadné ovoce – lesy bez kůrovce.

Ať všichni žijem v poklidu

bez válek a „kovidu“.

Autor: N. N.

POEZIE
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO

NA VÍKEND V NORIMBERKU
První červencový víkend jsme s kolegyní Šárkou strávily v Bavorsku. 
Konkrétně ve městě Nürnberg, tedy česky Norimberk. Město leží asi 170 
kilometrů na sever od Mnichova a pohodlně se tam dostanete vlakem 
nebo autobusem z Florence. Město leží na březích řeky Pegnitz a žije 
tam přibližně 516 tisíc obyvatel. 
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V Norimberku se dá pohodlně cestovat 
hromadnou dopravou, fungují zde tramva-
je, autobusy, a dokonce i metro. Město má 
také železniční dopravu a asi 5 kilometrů 
za městem se nachází letiště.

Po městě se dá také pohodlně chodit pěš-
ky, všechno je od sebe kousek a je to krás-

ná procházka. Historická část města se 
prolíná s tou moderní, hospody typicky ba-
vorské i cizokrajné na každém rohu, takže 
hlady ani žízní trpět nebudete. Musím do-
poručit norimberské klobásy (k zakoupení 
i v našich supermarketech) a bavorský kar-
toffelsalat – tedy bramborový salát, který 
je úplně jiný než ten, který známe v Česku. 
Místních piv jsme také pár ochutnaly a za 
mě byl nejlepší klasický rádler jedenáctka. 
Po celém Norimberku se nacházejí pa-
mětihodnosti a památky. Nad městem se 
tyčí hrad, z jehož hradeb je vidět po celém 
městě. Hrad je ze středověku a má román-
skou patrovou kapli. Podobnou máme 
u nás v Chebu. Hrad tvoří severní hrani-
ci historického města, zachovala se velká 
část hradeb, věže a branky, které se táhnou 
až k nádraží. Další významnou památkou je 
dům malíře Albrechta Dürera z roku 1420, 
nyní je v něm Dürerovo muzeum. 
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V historické části je k vidění mnoho dal-
ších zajímavostí. Například kostel svatého 
Vavřince, gotická trojlodní bazilika z polo-
viny 13. století, který stojí v jižní části města. 

Dále kostel svatého Sebalda. Je to luterský 
kostel, trojlodní raně gotická bazilika s ha-
lovým vysokým chórem a dvěma věžemi, 
leží severně od hlavního náměstí. Z vnitř-
ního zařízení se dochovalo mnoho soch 
a barevná okna. 

Ráda bych ještě zmínila Špitál svatého 
Ducha. To je malebná budova z roku 1339 
nacházející se v blízkosti mostu Museums
brucke. Zde se uchovávaly říšské klenoty 
a dnes budova slouží jako domov pro se-
niory. 

V Norimberku jsme také navštívili místní 
zoologickou zahradu neboli Tiergarten. Ta 
má rozlohu na 70 hektarů, které zahrnují 

louky, lesy, skály a vodní plochy. Je spoje-
ná i s delfináriem. Žije v ní okolo 300 dru-
hů, to znamená okolo 3 300 zvířat. Za vstup 
jsme za dospělého zaplatily 18 eur a za do-
poledne jsme nachodily skoro 15 kilome-
trů při prohlídce expozic se zvířaty. Velmi 
zajímavý je tropický pavilon, kde se volně 
pohybují nejen motýli, ale i opičky. 

Mají také dětskou zoo, kde můžete přes 
dřevěný mostek vstoupit do výběhu ke 
kozám. Jsou již zvyklé na lidi a přijdou si 
pro pohlazení. V zoo jezdí také vláček, kte-
rý vás proveze jednou její částí. Výlet jsme 
si užily, nedělní odpoledne jsme strávily 
v typické bavorské knajpě, kde jsme měli 
ochutnávku místního piva a v odpoledních 
hodinách hurá zpátky do Prahy!
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Vznikla ze dřeva pražského vánočního stro-
mu. Vzrostlé vánoční stromy se nikdy ne-
kácí jen k využití na Staroměstské náměstí 
v čase Vánoc. Jejich kácení je vždy i tak ne-
vyhnutelné, například když jejich kořeny 
začínají nadzvedávat zídky nebo hrozí je-
jich zřícení do vozovky. 

Po pokácení však dělají radost Pražanům 
a návštěvníkům Prahy a dokreslují vánoční 
atmosféru.

Když vánoční strom doslouží, po svátcích 
se odvětví a větve putují do zoo, kde si na 
nich pochutnají například sloni. Zbylý su-
rový kmen je odvezen na pilu a následně 
do průmyslové sušárny dřeva. 

Ve chvíli, kdy je dřevo ze sušárny připra-
vené na další využití, dostanou ho k výuce 
žáci Střední odborné školy Jarov. Je to pro 
ně příležitost naučit se praktickému řeme-
slu a z kusu dřeva udělat užitečný výrobek. 
Vzniknou tak dřevěné truhlíky na květiny, 
lavičky, hmyzí hotely a nebo právě kniho-
budky.

Strom, ze kterého pocházelo dřevo na tuto 
knihobudku, byl 22 metrů vysoký smrk 
ztepilý, který zdobil Staroměstské náměs-
tí o vánočních svátcích na přelomu let 
2021/2022. Vyrostl ve vesnici v Libereckém 
kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou.

Strom tak posloužil spoustě dobrých věcí. 
I poté, co dostál svým vánočním povin-
nostem, propojil pomocí knihobudky nej-
mladší a nejstarší generaci. 

Při instalaci budky se totiž setkali žáci uči-
liště s klienty Domova a strávili spolu pří-
jemné chvíle. Dále se slavnostního otevře-
ní zúčastnil primátor hl. m. Prahy Zdeněk 
Hřib a ředitelka Domova Ilona Veselá. Oba 
do ní vložili knihy, ke kterým mají blízko. 
Po otevření provedla paní ředitelka hosty 
areálem Domova.

KNIHOBUDKA S PŘÍBĚHEM
O knihobudce, která je nainstalována u hlavního vchodu do Domova, 
jsme vás již informovali. Slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. 
Je jednou z přibližně 30 budek v Praze a okolí. Nyní přinášíme zajíma-
vosti, které se ke knihobudce s příběhem váží.
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DOMOV A JEHO OBYVATELÉ

ZAJÍMAVOSTI ROKU 2021  
V ČÍSLECH

Vraťme se ještě k velmi oblíbené statistice, která ukazuje zajímavosti 
roku 2021.

Rok 2021 v Domově byl z části ovlivněn epidemiologickou situací v celé 
republice. Kulturní, sportovní a především společenský život zasáhla 
opatření proti covidu-19 a o to zajímavější je pohled na údaje, které ne-
jsou na první pohled tak zjevné. 

Data zajistila a sepsala Slávka Slivoňová.

Kapacita pobytového zařízení je 
→ 260 lůžek. 

Jednolůžkových pokojů je 101101 
53 pokojů je dvojlůžkových  

a 18 trojlůžkových.

Nejstarší obyvatelce Domova bylo 
úctyhodných 
→ 100 let. 

Nejstarší obyvatel, muž narozený  
v roce 1923, oslavil 

→ 98. narozeniny. 

V domově je zastoupení žen a mužů 
v poměru 78 % k 22 %. 

Průměrný věk obyvatel je 
→ 85,5 roku.

Aktuálně se mezi obyvateli nejčastěji 
objevují příjmení:

Bartůňková, Burdová, Nováková,  
Piskáčková, Pokorná a Zemanová.

 
Z křestních jmen je nejvíce 
zastoupeno jméno → Marie  

s 20 jmenovkyněmi. 

Z dalších ženských jmen, to jsou: 
Eva 14x, Věra 12x, Jana a Alena/Alenka 
9x, Vlasta 8x, Jaroslava a Olga 6x, Anna, 
Hana, Helena, Emilie, Ludmila, Růžena, 

Zdeňka a Jitka 4x. 

Muži se zde nejčastěji jmenují: 
Miroslav 5x a následují jména Jiří, 

František a Stanislav 4x.
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Za rok bylo ve zdejší kuchyni spotřebováno: 

• brambory → 28 395 kg
• mléko → 35 529 l

• jogurty → 73 59 ks
• vejce → 39 696 ks
• jablka → 5 989 kg

Obědy celkem i se zaměstnanci → 99 495 porcí

 Za rok bylo v prádelně vypráno praček celkem → 13 121

• ložní prádlo 6 513 ks o váze 71 643 kg
• klientské prádlo 4 120 ks o váze 28 840 kg
• polštáře a peřiny 2 488 ks o váze 9 952 kg

Pracovníci údržby ujeli za rok → 9 820 km

 V rámci opatření proti šíření covidu19 bylo spotřebováno 422 650 párů rukavic  
a 27 270 kusů respirátorů

DOMOV A SLUŽBY

V nejdelším pracovním poměru je zaměstnankyně přijatá v roce 
1990.

Pracuje zde neuvěřitelných 

→ 32 let!

Na dalších příčkách se drží zaměstnankyně, které do Domova nastoupily  
v letech 1991, 1992, 1993 a 1996.

DOMOV A PRACOVNÍCI
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VĚDECKO-TECHNICKÝ KLUB

Je tomu rok, co v Domově pro seniory Chodov 
ve spolupráci s Akademií věd ČR zahájil svou 
činnost Vědeckotechnický klub (VTK) napříč 
generacemi. Sama myšlenka propojit pod 
střechou domova pro seniory lidi, jež spojuje 
vášeň pro vědu, vznikla ještě před vypuknu-
tím pandemie covidu19. Během dlouhých 
a náročných měsíců boje se zákeřným virem 
sil, času a energie na nic jiného nezbývalo, nic-
méně myšlenka o „návratu“ veteránů vědy do 
živé interakce s jejich oborem neopouštěla ani 
nás, ani již v té době oslovenou Akademii věd 
ČR. V listopadu 2021 se projekt VTK rozjel v DS 
Chodov v pilotní verzi, v prozatímní komor-
nější variantě pouze pro obyvatele Domova. 
Neklesající zájem, aktivní účast a pravidelnost 
setkávání ukázaly životaschopnost myšlenky. 
A tak se od dubna 2022 Domov pro seniory 
Chodov stal prvním pobytovým zařízením slu-
žeb pro seniory, do kterého čtvrtletně dochá-
zejí vědci z Akademie věd ČR, aby prozatím 
pouze místním seniorům v přednáškách při-
blížili dění ve vědních oborech.

Dne 11. dubna 2022 DS Chodov navštívila 
předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Za-
žímalová s bývalým předsedou Akademie věd 
prof. Jiřím Drahošem. Oběma velice děkuje-
me za projevenou důvěru k projektu a podpo-
ru původní myšlenky. Jako prvního jsme totiž 
oslovili pana senátora Jiřího Drahoše, kterého 
zaujala naše myšlenka propojení seniorů z řad 
vědců, akademiků, vysokoškolsky vzdělaných 
odborníků (hlavně v technických oborech) 
se světem současné, dynamicky se rozvíjející 

vědy. Odborná znalostní kapacita personálu 
v sociálních službách nemohla totiž uspokojit 
u takových klientů neutuchající potřebu po-
znávání. V průběhu přípravné fáze a následně 
v době pandemických omezení se původní 
myšlenka vyvíjela a nakonec byl na jejím zá-
kladě ve spolupráci s týmem Akademie věd 
vytvořen společný projekt.

Během prvního roku si účastníci VTK vyslechli 
přednášku Pavla Suchana z Astronomického 
ústavu AV ČR, spisovatele a ředitele Naklada-
telství Academia Jiřího Padevěta a doktorky 
Evy Doležalové z Historického ústavu AV ČR. 
Kromě osobního setkání s vědci poskytuje AV 
ČR seniorům z DS Chodov své videomateriá-
ly a popularizační časopisy. V plánu jsou i ná-
vštěvy jednotlivých pracovišť AV ČR.

Po vyhodnocení ročního běhu pilotní fáze pro-
jektu lze přistoupit k realizaci dalšího kroku. 
Oslovujeme tím všechny pražské kluby senio-
rů, zejména v Praze 11, a pražské střední školy 
s nabídkou zapojit se do projektu VTK napříč 
generacemi. Přednášející vědci a klienti DS 
Chodov uvítají nové členy klubu, kteří se buď 
vážně zajímají o otázky vědy a techniky, anebo 
působili či působí ve vědeckých a technických 
oborech. V návaznosti na „oborovou“ skladbu 
členů klubu a projevený zájem o témata bude 
ve spolupráci s AV ČR vytvořen plán předná-
šek.

VTK je živým projektem, jehož cílem je na 
půdě Domova pro seniory Chodov propojo-

První výročí Vědecko-technického klubu v Domově pro seniory Chodov 
a spolupráce s Akademií věd ČR



15

vat generace lidí, kteří již zasvětili, nebo mají 
v úmyslu zasvětit svůj život vědě a technice. 
Chceme nejen obohatit životní a odborné 
zkušenosti účastníků projektu, ale zároveň 
odbourávat stereotyp o uzavřenosti a ome-
zenosti domovů pro seniory. Do sociálních 
služeb totiž komunitní život patří. A jedna ta-
ková, prozatím neobvyklá, vědeckotechnická 
komunita bude vznikat v rámci projektu VTK 
napříč generacemi za podpory AV ČR. Zapojte 
se do ní i vy!

POEZIE

Podzim

Léto podzimu předalo své otěže,
z teplých rán zůstala jen chladná,
ukončily vzájemné soutěže,
letní džbán vyprázdnil se do dna.

Krásně prožité chvíle nekončí,
spousty barev obklopí náš svět,
radost se s námi neloučí,
plamínek v duši rozhoří se hned.

Autorka: Edita Svobodová



16

Erasmus+ je program Evropské unie na pod-
poru vzdělávání a odborné přípravy mládeže 
v Evropě. Podporuje zahraniční mobilitu vyso-
koškolských studentů a pedagogů a spoluprá-
ci ve vysokoškolském vzdělávání.

Stáž v Domově absolvovalo celkem 10 studen-
tů z oboru zdravotnictví z odborné a technické 
anatolské střední školy, VANBORSA Istanbul 
v Istanbulu, dřívější Konstantinopoli. 
Celkově bylo naplánováno 90 hodin stáže 
v průběhu 3 týdnů. Studenti, kteří měli teore-
tické kompetence, se v Domově snažili získat 
praktické dovednosti v oboru péče o seniory. 

Na přelomu letních měsíců do Domova zavítali studenti až ze země Blíz-
kého východu, z Turecka. S odkazem na Národní ředitelství pro vzdělá-
vání Domov kontaktovali s nabídkou partnerství v rámci projektu Eras-
mus+.

TUREČTÍ STUDENTI V DOMOVĚ
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Studenti projevili velký zájem jak o péči, tak 
o aktivizační programy klientů. Při závěreč-
ném předávání certifikátu byla zdůrazněna 
oboustranná spokojenost s celkovým prů-
během stáže. Vedení studentů proto uvažuje 
o dlouhodobé spolupráci s naším Domovem.
Jejich pobyt a praxi zmapovala aktivizační 
pracovnice Šárka Kloudová.

V rámci praxe se studenti mohli přiučit péči na 
Domovech A a B. S klienty Domova D si měli 
možnost vyzkoušet být nápomocní na aktivi-
tách a akcích konaných v rámci Domova D.

Zúčastnili se například hudebního vystoupení 
harmonikáře, kdy si i zazpívali pár národních 
písní z Maďarska. Také pomáhali klientům 
s výrobou mandal ze skla. S klienty si vyzkou-
šeli kondiční cvičení, které je opravdu bavilo, 
a velmi se při tom jak turečtí studenti, tak kli-
enti nasmáli.

Při trénování paměti jsme se vzájemně učili 
turecká i česká slova a občas to bylo pro obě 
dvě strany náročné na vyslovení. Věděli jste, 
že se fén řekne v turečtině saç kurutma maki-
nesi? Dlouhé, že?

Jak studenti, tak jejich pedagogický dopro-
vod byli časem stráveným v Domově nadšení 
a podle svých slov si stáž u nás velmi užili.

Šárka Kloudová, ART
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13. ročník Chodovské šipky

CHODOVSKÁ ŠIPKA

Ve středu 12. 10. 2022 probě-
hl v Domově další, tentokrát již 
13. ročník tradiční soutěže Cho-
dovská šipka – hod šipkami na 
terč. 

Slavnostního zahájení se ujala stejně jako 
v předchozích letech paní ředitelka Ilona 
Veselá společně s organizátorkou Slávkou 
Slivoňovou. Přivítaly všechny soutěžící 
a popřály jim hodně zdaru v klání. 
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Do turnaje se opět zapojilo deset týmů hrá-
čů z domovů pro seniory z Prahy a Středo-
českého kraje. Soutěžit mohli také ti, kdo 
hráče doprovázeli – většinou aktivizač-
ní pracovníci jednotlivých domovů, a to 
v tzv. soutěži doprovodů. Zapojili se s chutí 
všichni.

Turnaj se nesl v duchu zdravé soutěživosti 
a dobré nálady. Příjemně strávený sportov-
ní den po výborném obědě završilo očeká-
vané vystoupení zpěváka Stanislava Hlož-
ka v divadelním sále Domova. 

Tým hráčů DS Chodov si vedl velmi dobře 
a vybojoval třetí příčku a bronzovou me-
daili. První místo, pohár, diplom a dárkový 
balíček si odvezl tým hráčů z DS Pod Kavčí 
Skálou. 

Sláva vítězům a čest poraženým! 

Děkujeme partnerům a sponzorům akce – 
společnostem Depend a Wizard, s. r. o. 

Těšíme se již nyní na další ročník.
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Máte zájem zhlédnout některé z divadelních 
představení Divadla Na Fidlovačce? 

Máte možnost vyrazit sami, s rodinným příslušníkem, společně 
s dalším zájemcem z řad obyvatel Domova nebo vás doprovodí 

aktivizační pracovnice. V případě zájmu kontaktujte ART.

Cena jedné vstupenky je 170 Kč.

Repertoár divadla naleznete níže a společnému zážitku  
již nestojí nic v cestě.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
DIVADLA NA FIDLOVAČCE
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FOTOGALERIE

Skvělá hudba zahalila zahradu Domova 
s tóny kapely Veget. Kapela Veget vznik-
la již v roce 2000 a vystupuje nejen na ev-
ropských bluegrassových festivalech (Eu-
ropean World of Bluegrass v nizozemském 
Vorthuizenu; La Roche European Bluegrass 
Festival (v La RochesurForon, Francie), 
ale je i účastníkem desítek domácích fes-
tivalů, např. Prázdniny v Telči, Bluegrass 
Marathon Borovany, Jamboree Strakonice 
nebo Bluegrass Party Mlékojedy.

Koncert bluegrassové kapely Veget

FOTO

FOTO

FOTO

Vystoupení inspirované mnoha žánry, 
ukázky tanců z různých koutů světa a to 
vše doplněné o chytlavé rytmy zhlédli zá-
jemci v divadelním sále.

Orientální tance v podání souboru Dalila

Virtuální realita
Pomocí virtuální reality se dá zažít leda-
cos. Tentokrát byl cílem netradičního vý-
letu podmořský svět. Kromě krásných ba-
revných ryb a korálů se cestovatelé museli 
potýkat i s útokem obrovského žraloka. Po 
tomto adrenalinu pak raději zvolili klidněj-
ší výlet po safari, kde pozorovali již jen ob-
rovské slony a žirafy.
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FOTOGALERIE

FOTOFOTO

FOTO

Holandský billiard 

Oslava narozenin

Canisterapie v praxi

Klienti domova D si užili slu-
nečné odpoledne na terase 
a zahráli si oblíbenou hru ho-
landský billiard, tzv. meta-
nou. Během hry si zavzpomí-
nali, jak kdysi hrávali kuželky 
či kuličky.

Na domově A se opět slavilo. Na oslavu 
krásných 92. narozenin klientka pozvala 
své přítelkyně z řad obyvatelek Domova 
a sestřenici. Podával se domácí dort, dámy 
si připily skleničkou dobrého vína a popo-
vídaly si o tom, jaké dorty pekly ony samy.

Canisterapie je název pro metodu pozitiv-
ního psychosociálního a fyziorehabilitační-
ho působení na potřebné osoby, prostřed-
nictvím speciálně cvičeného psa nebo feny 
(canis = latinsky pes). Takto vedený a vycvi-
čený pes Lotys dělá pravidelně radost kli-
entům Domova, a to ve skupině venku, na 
hale nebo i individuálně na pokojích. Ten-
tokrát zavítal na domov B.
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FOTOGALERIE

Den seniorů

Slunečné léto

Taneční pořad Od Pavany po Rock’n’roll

Příjemné překvapení ke Dni se
niorů čekalo na všechny v podo-
bě květiny z květinové dílny Aran-
žerie. Ta zaměstnává především 
osoby trpící epilepsií a s Domo-
vem již dlouho spolupracuje na 
dodávání květin narozeninovým 
oslavencům.

Krásné počasí často láká obyva-
tele Domova k pobytu na čers-
tvém vzduchu. Někteří preferují 
procházky, společné debaty, jiní 
vyhledávají klid a jen tiše pozo-
rují dění kolem nebo usednou 
s knihou či křížovkou.

Taneční pár provedl diváky historií společenské-
ho tance od tanců renesančních královských dvo-
rů, přes českou polku a vznosný valčík až do dob 
charlestonu, swingu, rock’n’rollu a twistu. Živé ta-
neční ukázky byly proloženy poutavými kontexty 
doby a diváci se mohli do programu zapojit napří-
klad sdílením oblíbeného tance z tanečních a též 
lehkým tancem na závěr. Připravila nezisková or-
ganizace Hudební mládež ČR, z. s., v rámci svého 
projektu Mosty, podpořeného MŠMT.
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Vznesené podněty:

•  Paní Vojtíšková pochválila jídlo všeobec-
ně. Konstatovala, že v Domově vaří chut-
ně a dobře. Zdůraznila, že při tak velkém 
počtu klientů není divu, že někdy někomu 
něco víc chutná, nebo méně chutná. Jeli-
kož sedí při stole s více klienty, tak si všímá, 
že někdo více solí, jiný pepří, zkrátka „ko-
lik lidí, tolik chutí“. Vyhovuje jí, že se jídlo 
nepřesoluje a každý si může dochutit jídlo 
podle svého přání. Většina přítomných se 
k jejímu názoru přiklonila. 

•  Pan Martínek vyjádřil spokojenost s podá-
vaným jídlem. Vyjádřil se ke kvalitě masa, 
často je podle jeho názoru tvrdé. 

•  Paní Ullrychová konstatovala, že jí moc 
chutnalo sladké pečivo, které bylo podá-
vané tento týden ve středu. Ptala se na 
kvalitu hub – někdy jí přijdou, že jsou moc 

černé. Podle jejího názoru nemá už kuřecí 
maso takovou dobrou chuť, jak si ji pama-
tuje z minula. Ujišťovala se, jestli je bram-
borová kaše opravdu z brambor, ne prášku. 
Také se vyjádřila k ovoci, které je podle její-
ho názoru někdy nedozrálé.

•  Panu Deré chybí více čerstvé zeleniny a sa-
látu. Například smažený hermelín podáva-
ný s čerstvým salátem. V křenové omáčce 
mu chybí křen. Chutnají mu také „lehké ve-
čeře“ typu brambory s tvarohem a kefírem, 
nivou apod. Karbanátky jsou podle jeho 
názoru chutné.  

•  Paní Koriandrová tlumočila názor klientů, 
že je často tvrdé maso a rýže.  Navrhuje čas-
těji kuřecí řízky místo vepřových. Jsou pro 
klienty měkčí. 

•  Pan Hošna vznesl dotaz ohledně zahušťo-
vání polévek, jestli se zahušťují moukou, 

VÝBOR OBYVATEL

Zápis z jednání stravovací komise a výboru oby-
vatel DS Chodov
ze dne 15. 9. 2022

Přítomni: Květoslava Ullrichová, Stanislav Martínek, Ing. Alenka Vojtíško-
vá, Marie Drsová, Zdeněk Hošna, Milan Merhaut, Marie Havelková, Antonín 
Deré, Vilemína Koliandrová, Anna Řežábková. Svoji nepřítomnost na zasedá-
ní omluvily: Eva Frantálová, Ilona Richterová, Mgr. Jitka Beck, Jitka Foktová.

Hosté: Lenka Fenclová, Mgr. Anna Tomčáková. Ředitelka DS, Mgr. Bc. Ilona 
Veselá, ze zdravotních důvodů omluvila svoji neúčast na zasedání.

Lenka Fenclová úvodem přivítala všechny přítomné na stravovací komisi 
a požádala, aby přednesli své podněty ke kvalitě podávané stravy.
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nebo nějakým škrobem. Často má právě 
po zahušťovaných polévkách zažívací pro-
blémy.  

•  Paní Havelková je s podávaným jídlem 
v Domově spokojená. 

•  Paní Řežábkova je s jídlem v Domově velice 
spokojená. Na co nemá chuť, to si nedává. 
Oceňuje výběr ze dvou jídel. 

•  Paní Drsová vznesla dotaz ke krájení chle-
ba. Ptala se, jestli je chleba krájený v ku-
chyni, nebo ho nakrájený už kupujeme. 
Klienti i personál si stěžují, že jsou krajíce 
moc tenké a nedají se natřít – hned se trha-
jí. S jídlem v DS je spokojená. 

•  Panu Merhautovi chybí škubánky s mákem. 

Vyjádření

Vedoucí kuchyně a nutriční terapeutka Len-
ka Fenclová poděkovala za připomínky a po-
chvaly. 
Co se týče krájení chleba, vysvětlila, že chle-
ba se krájí u nás. Momentálně se krájí na stro-
ji, kde je předem nastavená tloušťka a nedá 
se ovlivnit. Je si vědomá, že krajíce chleba 
jsou tenké. V kuchyni máme k dispozici stroj, 
na kterém je nastavené krájení chleba na sil-
nější krajíce, momentálně však není funkční, 
opraváři shánějí náhradní díly, aby stroj zno-
vu zprovoznili. 
Dále se vyjádřila ke kvalitě pečiva. Mnohé 
pekárny redukují svůj sortiment. Ruší sladké 
pečivo a výrobky a hlavně značně všechno 
zdražuje. Snažíme se skloubit kvalitu a cenu 
výrobků. Jsme také závislí na pekárnách, 
které jsou ochotné k nám své výrobky, vzhle-

dem k množství, zavézt.
Pro jídla z hub se kupuje sušená hříbková 
směs, houby jsou proto tmavě hnědé, před 
vařením se máčí. 
Škubánky s mákem by ztratily na kvalitě, při 
tak velkém množství je nemožné je udělat 
správně a chutně. Byla by z toho spíše kaše. 
Proto se připravuje podobné jídlo, a to šišky 
s mákem. 
Při dochucovaní jídel  se kuchyně spíše při-
klání k mírnému solení a kořenění jídla. Ka-
ždý si pak může jídlo dochutit podle svých 
představ. 
Křen kupujeme sterilovaný a záleží na kon-
krétním výrobci a hlavně síle křenu při zpra-
cování. 
Polévky se v kuchyni zahušťují různě, nejčas-
těji moukou, např. gulášová.
Kvalitu ovoce nemůžeme bohužel ovlivnit. 
V tak velkém množství se může stát, že ně-
které kusy jsou tvrdé. 
Co by si dali klienti příště? Návrh: kaplická 
cmunda, bramboráky, kuřecí řízky, brambo-
rové placky, žemlovka, jahelník. 

Informace k výboru obyvatel

Úvodem paní Tomčáková všechny přítomné 
pozdravila, a zahájila zasedání výboru oby-
vatel. Všichni klienti velice kladně hodnotili 
zahradní slavnost a její organizaci, která byla 
o víkendu v Domově. Líbil se jim program 
a účinkující, méně byli spokojeni s výběrem 
hudebních skladeb. Klientům se líbil lout-
kový program. Všichni zkonstatovali, že se 
podstatně zdražilo prodávané jídlo v stán-
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cích, tomu ale rozumí. Jídlo bylo moc chut-
né. Sladké koláče, bramboráky, hotdogy atd. 
Klienti se ptali, kdy už bude dokončený prů-
chod mezi domovem B a D. Rekonstrukce by 
měla skončit nejpozději do konce roku.

Podněty ze schránek důvěry

•  Pan Vašíček: „Děkuji všem zaměstnancům, 
kteří to tu mají na starosti. Hezky se starají 
a dobře o mne pečují. Děkuji za hezké při-
jetí.“

•  Anonym: „Chtěla bych poděkovat ošetřují-
cím sestrám na B1 za jejich náročnou práci. 
Milé a vždy vřelé chování. Hezké hlášení. 
Patří dík Jirkovi. Jídlo je docela dobré, ně-
kdy až výborné (grilovaná křidýlka, zelňač-
ka apod.) Naopak polévky typu brokolico-
vá, kmínová, pórková jsou jako „ředěná 
krupicová kaše“. Maso někdy tvrdé, špatně 
krájené – takže se trhá na delší nudle, nedá 
se krájet.

•  Manželé Šubrtovi: „Píšeme velké podě-
kování pro všechny pracovníky B3, kteří 
se o nás starají. Více klientů je na vozících 
a jsou vděční za péči. Poděkování zdravot-
níkům. Jsme zde spokojeni i díky ochotě 
všech pracovníků patra B3, kde bydlíme – 
je to náš DOMOV, chodíme DOMŮ.“

•  Anonym z B3: „Vaří se málo zeleniny. Pořád 
samé omáčky. Polévka prý fazolková, jsem 
tady 3 roky a ještě ani jednou nebyla polév-
ka ze „suchých fazolí“, která je pravá fazo-
lová. V neděli mi chybí knedlo vepřo zelo. 
Jenom je nějaké tvrdé nechutné vepřové.“

•  Anonym: „Kolik ještě máme krupice na po-

lévky? Trochu fantazie v jídelníčku. Stále se 
opakuje to stejné.“

•  Paní Nosková Vlasta z B1: „Byl velmi dobrý 
oběd, houbová omáčka s knedlíkem a ma-
sem. Děkuji všem, kdo vařili.“

Děkujeme všem za pochvaly, které budeme 
tlumočit pracovníkům jednotlivých pater.
 
Pokud se ve schránce vyskytly nějaké dotazy 
ohledně technických problémů a nedoko-
nalostí, např. špatný příjem TV apod., řešili 
jsme je hned s vedoucím provozně technic-
kého úseku, panem Volinkou. 
Milý klienti, upozorňujeme Vás, abyste tech-
nické problémy řešili hned, neodkladně 
s koordinátory, kmenovými sociálními pra-
covníky na patře. Ti Vaše dotazy tlumočí od-
povědným osobám.
 
Odpovědi k připomínkám ke stravě: na tvrdé 
maso upozorním kuchaře, ale ti se vždy sna-
ží uvařit maso do měkka, bohužel zde nemá-
me maso z jednoho kusu, tak se může stát, 
že některý kousek je tvrdší. Fazolová polév-
ka bývá k večeři, nemyslím, že by se zeleni-
nových jídel vařilo tak málo, ale je pravda, že 
jsou v menší oblibě než jídla masitá či slad-
ká. Polévky se střídají, není pravdou, že jsou 
jen krupicové. Pochvalu vyřídím kuchařům.

Zapsala: Mgr. Anna Tomčáková
Schválila: Mgr. Bc. Ilona Veselá
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