
Vážení a milí,

solidaritu, jako pomoc těch, 
co mají, těm, co potřebu-
jí, nebo těch, co mohou 
pomoci, těm, co pomoc 
potřebují, má naše společ-
nost takříkajíc v  genech. 
Přesto bych vás rád upo-
zornil na  ty jedince, kteří 
naši dobrou vůli zneužívají. 
S  velkou naléhavostí vám 
vylíčí svoji „zoufalou“ situa-
ci, když si zabouchli dveře 
a  potřebují rychle peníze 
na zámečníka, ztratili peně-

ženku a potřebují nutně peníze na vlak domů nebo 
celý den nejedli a mají hlad. Pokud je neznáte, nevěř-
te jim, že vám peníze vrátí. Pokud chcete něco dát, 
dejte jen tolik, kolik můžete postrádat a považujete to 
za almužnu. Jinak riskujete zklamání a budete smutní 
z toho, že se už lidem nedá věřit. Bez důvěry v lidské 
dobro je ale život těžký. 

A teď veseleji. Jaro už je tu a nabírá na síle. A Veliko-
noce, jako svátky obnovy a vzkříšení, jsou za dveřmi. 
Užívejme si té probouzející se přírody a  také krás-
ných vztahů mezi námi. Přijďte na velikonoční zábavu 
nebo sportovní hry seniorů, ať už jako účastníci nebo 
diváci, přijďte se s námi projet parníkem po Vltavě. 
Přejeme vám dostatek energie pro všechny vaše ak-
tivity a tolik úsměvů, kolik se vám podaří na své tváři 
i tvářích druhých vyloudit.

Ing. Petr Dvořák, ředitel 
Jihoměstská sociální a.s.

ODLEHČOVACÍ CENTRUM 
V JANOUCHOVĚ ULICI

Odlehčovací centrum v Janouchově ulici je součástí 
Domova pro seniory Jižní Město. Je určeno klientům, 
o které normálně pečuje rodina, ale na přechodnou 
dobu (maximálně 3 měsíce/rok) potřebuje rodina vy-
střídat. Důvodem může být např. dovolená, úpravy 
v bytě, hospitalizace pečující osoby atd. 
V  průběhu loňského roku využilo naše Odlehčova-
cí centrum 75 klientů, kterým jsme nabídli ubytování 
a zajistili kompletní „servis“ služeb (např. pomoc při 

péči o svou osobu, zdravotní péči, nabídku volnoča-
sových aktivit…), který potřebovali. Někteří se k nám 
i opakovaně vraceli. 
Jsme rádi, že jsou zde naši klienti spokojeni. Velmi si 
ceníme poděkování, která nám po ukončení pobytu 
u nás rodiny zasílají. Jsou pro nás velkou odměnou 
za naši práci.

Výběr z děkovných dopisů:
„Chtěla bych poděkovat vaší sociální pracovnici 
za vstřícné jednání a všem zaměstnancům za vzor-
nou péči o maminku. Má sestra, která za maminkou 
chodila, moc chválila všechny sestry a ošetřovatelky. 
Pro mne to byla velká pomoc a možnost odpočinku.“ 
dcera klientky Odlehčovacího centra

„Dnes jsme si maminku 
odvezli domů, a  tak jsem 
vám chtěla ještě podě-
kovat za  bezvadnou péči 
u  vás v  odlehčovací péči. 
Mamince se u  vás líbilo 
a na nás udělala velký do-
jem laskavost, zdvořilost 
a  profesionalita veškeré-
ho personálu. Zapomněla 
jsem sice předat dotazník 
ohledně spokojenosti, ale 

tímto naši spokojenost ve všech ohledech potvrzuji.“
dcera klientky Odlehčovacího centra 

Pokud uvažujete, že byste letos také rádi využili po-
byt v  našem Odlehčovacím centru, neváhejte kon-
taktovat naši sociální pracovnici na tel. 603 205 396. 
Rádi vás zde uvítáme.

Tým OC Janouchova

foto: Jana Vernerová

Foto: Zuzana Batovcová

Foto: Zuzana Batovcová

ÚVODNÍK

ZVEME VÁS NA XXI. ROČNÍK

SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ JIŽNÍHO MĚSTA
6. června 2019 (čtvrtek), zahájení v 9:30 h

Zahrada Stravovacího centra v ul. Křejpského 1502/8

PŘIHLÁŠKA

Jméno:  .................................................................  Příjmení: ................................................................

Měsíc/rok narození:   ............................................  Telefon:  ................................................................

Každý účastník se může přihlásit maximálně ke třem disciplínám! Toto omezení se vztahuje 
na všechny účastníky, výjimkou je soutěž družstev v ruských kuželkách. 

Disciplínu, ve které chcete startovat, označte křížkem (vzor ) Kategorie vozíčkář: ano/ne    

 Ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva   Nejdelší okrájená jablečná slupka

 Slalom vozíčkářů   Šipky

 Hod na koš    Driblování/ počet úderů/min.                                                

 Hod na cíl     Střelba na branku

   Jízda na rotopedu

Nezbytnou podmínkou pro uskutečnění každé disciplíny jsou minimálně tři přihlášení účastníci. V opačném případě 
se disciplína zruší. Pro osoby handicapované jsou připraveny všechny disciplíny z nabídky, s výjimkou driblování.
Družstva pro soutěž v ruských kuželkách mohou být i smíšená a soutěžící nebudou rozděleni podle věku. 
Jména jednotlivých členů družstva napište na přihlášku.
Každý účastník je odpovědný za svůj zdravotní stav, organizátor nepřebírá odpovědnost za zdravotní stav, 
ani případná zranění! Přihlášený účastník podpisem přihlášky potvrzuje spádovost bydliště na území MČ Praha 11 
a současně potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu a je fyzicky i psychicky způsobilý se her zúčastnit. 
V případě zdravotních omezení konzultuje svoji účast s ošetřujícím lékařem.  
•  Podpisem uděluji svobodný souhlas, se zpracováním a uchováním výše uvedených os. údajů (jméno + příjmení, 

měsíc/rok narození, telefon), společnosti Jihoměstská sociální a.s. a jejich případným poskytnutím třetí straně pro 
účely čerpání dotací MČ Praha 11.

•  Podpisem vyslovuji souhlas s pořizováním foto a video dokumentace během této akce za účelem její prezentace.
Souhlas může být kdykoli písemně odvolán.

Přihlášku odevzdejte po předchozí dohodě nejpozději do 30. dubna 2019 soc. pracovnici (1. patro) nebo do sekretariátu JMS 
(3. patro) na adrese Šalounova 2025/7, telefon: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: info@jmsoc.cz, poradenstvi@jmsoc.cz

datum podpis
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spíš jistoty, že se brzy shledáme“.
„Ale život musel jít dál. Dokončil jsem školu, oženil se, 
mám dvě děti..“

Pana Auerbacha nepřízeň 
osudu nezlomila, ale prá-
vě naopak, je stále vděčný 
za to, že mu kdysi nezná-
mý člověk pomohl a  za-
chránil mu tím život. Snaží 
se proto také podle svých 
možností pomáhat, zvláš-
tě dětem.
„Já věřím, že pomůžete-li 
někomu v dětském věku, 
můžete mu úplně změnit 

život a ten pak, až vyroste, bude měnit k lepšímu další 
životy.“ říká k tomu skromně pan Auerbach.

V r. 2016 získal pan Auerbach cenu Via Bona v kate-
gorii Věrný dárce. Už více než 13 let věnuje každý mě-
síc část důchodu dětem v nejchudších zemích světa. 
Pokračuje tak v odkazu Sira Nicholase Wintona, který 
kdysi zachránil život jemu.  -mt-

Jihoměstská sociální a.s. a MČ  
Praha 11 Vás srdečně zvou 
na projížďku parníkem 

Můžete se těšit na vyhledávanou a atraktivní plavbu 
parníkem po  Vltavě s  romantickými výhledy na  nej-
krásnější zákoutí metropole.

Vyplujeme 12. 6. 2019 (středa) opět z náplavky pod 
nemocnicí Na Františku, stanoviště č. 10, sraz ve 14:45 
h, od břehu odrazíme v 15:00 h. Atmosféru zpříjemní 
živá hudba. Vstupenky v ceně 70 Kč/osoba (včetně 
1nápoje a zákusku zdarma) zakoupíte dne 20. 5. 
(pondělí) v 8:30-11:30 h a v 13:00-16:00 h v Domě 
s pečovatelskou službou, Šalounova 2025, pouze 
do vyprodání kapacity.
Informace na tel: 770 197 680 
nebo 724 603 317.             -jh-

Pan Asaf Auerbach, se 
narodil v  Izraeli, jeho ro-
diče zemřeli v  Osvětimi, 
on válku přežil díky Siru 
Wintonovi... Nyní je jed-
ním z klientů naší pečova-
telské služby. Říká, že jeho 
život není zajímavý. Ale 
posuďte sami, požádali 
jsme ho, aby nám o svém 
životě něco řekl.

„Narodil jsem se v  květnu 1928 v  kibucu Bet Alfa 
v dnešním Izraeli. Rodiče pocházeli z Československa 
a do Izraele se vystěhovali v roce 1922, ale v roce 1930 
se ze zdravotních důvodů vrátili zpět do Prahy. Otec byl 
levicově orientovaný, angažoval se, pokud vím, hlavně 
v tak zvané Rote Hilfe (Rudé pomoci), která pomáha-
la komunistickým, možná i  sociálně-demokratickým 
utečencům z  Německa a  Rakouska u  nás. Zůstala 
ve mně vzpomínka na to, jak jednou k nám přišel je-
den pán, ve vaně se čvachtal jako pominutý, a tak jsem 
se mámy ptal, proč tam tak vyvádí. Vysvětlila mi, že 
utekl z koncentráku, a že se několik měsíců nekoupal 
a proto si to teď chce pořádně užít. Pak u nás ještě po-
obědval a odešel. Takové návštěvy chodívaly často.“

„18. 7. 1939 jsem spolu se svým starším bratrem Ru-
benem odjel vlakem do Anglie. Bral jsem to spíš jako 
letní tábor. Jeli jsme k  Haně Strasserové, se kterou 
se rodiče znali ještě z kibucu. Podařilo se jí emigrovat 
do Anglie. Tato úžasná paní Strasserová místo, aby se 
starala hlavně o sebe, jak to normální emigranti děla-
jí, tak si usmyslela, že něco pro ohrožené děti udělá. 
Spojila se s panem Wintonem a zjistila, že prostřed-
nictvím jeho transportů dostane do Anglie děti svých 
nejbližších přátel. Moji rodiče prý měli dostat vízum 
do Equadoru. Slíbili mi, že až se tam dostanou, při-
jedeme s bratrem za nimi. Kdybych tušil, že rodiče už 
neuvidím, do vlaku bych nenastoupil.“

„Do r. 1942 jsme si s rodiči dopisovali, ale pak dopisy 
přestaly chodit. Mysleli jsme si, že komunikaci zatrhli 
Němci, tak jsme se tím moc neznepokojovali. Nikomu 
z dětí už nechodily dopisy. V létě 1945 jsem se vrátil 
do Prahy a setkal jsem se s babičkou a maminčinými 
sestrami. Až tehdy jsem zjistil, že rodiče byli odvezeni 
nejdříve do Terezína a následně do Osvětimi, odkud 
se už nevrátili… Babička často jen seděla a opakova-
la, a to velmi často až do své smrti: „Proč jsem raději 
nezemřela já?“ Od té doby vím, že pro ženu není větší 
bolest, než smrt dítěte.“ 

„A tak návrat domů byl nesrovnatelně smutnější než 
odjezd do Anglie. Při odjezdu byli všichni plni naděje, 

Foto: Jana Holubová

ROZHOVORVÁLKA PRO MNE ZAČALA,  
AŽ KDYŽ SKONČILA

Bc. Jana Holubová pracuje v Jihoměstské sociální a.s. 
jako sociální pracovnice již více než 10 let. Koncem 
loňského roku získala Národní cenu sociálních služeb 
v kategorii sociální pracovnice. 

Jano, co vás nejvíce těší na práci pro seniory?
Těší mě, že tato práce má smysl. Mám dobrý pocit, 
že můžu pomáhat lidem, kteří jsou ve svém osobním 
životě často opuštění či řeší mnoho neveselých a ná-
ročných situací. Asi nejvíce nabíjejícím momentem je 
spokojenost klientů a jejich pozitivní zpětná vazba.
Organizujete velké množství akcí. Kde berete 
inspiraci?
Kde to jde. Sleduji trendy, roční období, poptávku 
a některé inspirace přináší život sám či setkání se za-
jímavými lidmi. 
Můžete prozradit něco o svém soukromí?
Jsem novopečenou babičkou a těším se ze své sedmi 
měsíční vnučky, která je pěkný rarášek a neposeda. 
Této nové „babičkovské“ role si velmi užívám. 
Kde a jak „dobíjíte baterky“?
Pokud mi to čas dovolí, nejvíce si odpočinu v přírodě. 
Mám ráda pěší turistiku, ale baví mě jezdit i na kole, 
díky kterému mám větší „akční rádius“. K mým koníč-
kům patří také lyžování. 
Co byste čtenářům ráda doporučila?
Myslím, že v dnešní uspěchané době nemalá část se-
niorů trpí izolovaností, které se dá však předcházet. Je 
důležité se věnovat nejrůznějším aktivitám, zálibám, 
koníčkům, čemukoliv, co může vnést radost do života. 
Je už na každém, zda upřednostní sportovní aktivity 
nebo vzdělávání. Významným aspektem je společen-
ský kontakt, což také zohledňujeme v nabídce našich 
akcí a aktivit. -mt-

POČÍTAČOVÝ VNUK

Koupili jste si či dostali mobil, tablet či notebook? Po-
třebovali byste někoho, kdo si s vámi sedne, vše trpě-
livě vysvětlí a nastaví? 

Právě pro vás je každé pondělí v  době 17-19 hodin 
v kavárně  Mezi Domy (Křejpského 1502/8) k dis-
pozici „počítačový vnuk“ Tonda, vysokoškolský stu-
dent informačních technologií, který Vám s trpělivostí 
vysvětlí, poradí a pomůže se vším, co se týče počítačů 
nebo chytrých telefonů. 

Tato služba je bezplatná pro návštěvníky KC a kavárny 
Mezi Domy, nicméně velmi oceníme dobrovolný pří-
spěvek na chod centra.
Doporučujeme rezervovat si místo  
na tel. čísle: 777 485 939
Více o projektu Počítačový vnuk najdete zde:  
https://www.pocitacovyvnuk.cz/
                                                                        
POZVÁNKA na XXI. ročník Sportovních 
her seniorů a handicapovaných občanů 
Jižního Města

Rádi bychom vás i  letos po-
zvali na sportovně-společen-
skou akci, která si drží ne-
přetržitě svoji tradici již od  r. 
1999. Opět pro vás budou 
připraveny oblíbené disciplí-
ny, občerstvení a  program 
oživený hudebním vystoupe-
ním, to vše v příjemném za-
hradním prostředí.
Letošní ročník odstartu-
je 6. června 2019 v  9:30 h 
v  Křejpského ul. 1502/8 

pod záštitou MČ Praha 11.
Nezapomeňte včas odevzdat přihlášku, kterou nalez-
nete na zadní straně 11revue. –jh-

Pozvánka na akce Jihoměstské sociální a.s.:
24. 4. 2019: Velikonoční zábava 
14. 5. a 16. 5. 2019: Výlet do Starého Plzence
 a na zámek Kozel
29. 5. 2019: Turnaj v pétanque 
6. 6. 2019: Sportovní hry seniorů XXI. ročník
12. 6. 2019: Výlet na parníku
16. 10. 2019: Posvícení

Bližší informace a další akce naleznete 
v měsíčníku Klíč nebo na www.jmsoc.cz
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