
Vážení a milí,

dostáváte do  rukou 
další vydání 11revue, 
kde vám postupně 
předáváme informace 
o  naší nabídce služeb 
a  akcí pro seniory by-
dlící na  Jižním Městě 
a  také zde zprostřed-
kováváme životní pří-
běhy někoho z vás.

Mám velkou radost, 
když vidím, jak se dob-
ře bavíte při vašich 

setkáních v klubech seniorů, o nichž je v tomto 
vydání také zmínka. Rádi bychom vám pomoh-
li se založením dalších klubů seniorů v částech 
Jižního Města, kde se dosud senioři nescházejí, 
například v okolí Donovalské ulice. Kdo máte čas 
a  chuť se setkávat se svými vrstevníky v  okolí, 
přihlaste se a my vám pomůžeme. Tato pomoc 
může být v  řadě oblastí: vyhledáním místa pro 
scházení, domluvením přednášek, které by vás 
zajímali, i  finanční podporou vedoucímu klubu. 
Vždyť ze své životní zkušenosti dobře víte, že sdí-
lená bolest je poloviční bolest a sdílená radost je 
dvojí radost. A to, že vaší aktivitou pomůžete ně-
komu, aby nezůstával sám, má velkou hodnotu.

Jsme též moc rádi, že je o naše procházky, vy-
cházky, výlety, cyklovyjížďky i společenské akce 
velký zájem a omlouváme se za to, že si na ně-
které musíte předem rezervovat místo, nebo že 
se už na někoho místo nedostane. Věřte, že na-
bídku podle poptávky stále rozšiřujeme a měst-
ská část Praha 11 nám v tom i finančně vychází 
vstříc. Za to jsme jí vděčni.

Přeji vám za celý tým Jihoměstské sociální stále 
dobrou náladu a hodně energie i v pošmourném 
podzimním čase a těším se na setkání s vámi

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

V červnu jsme se stali přímými účastníky tanečního vystou-
pení choreografa, tanečníka a tanečního terapeuta Mgr. Petra 
Velety, Ph.D. Bylo to nevšední taneční setkání dětí a obyva-
telek domu s pečovatelskou službou v Šalounově ulici. Čas 
ve víru tance neskutečně rychle uběhl a mistr Veleta všechny 
doslova „zvedl“ ze židlí. Za krásný zážitek, dárečky a milou 
atmosféru děkujeme paní ředitelce, učitelkám a dětem z MŠ 
Madolinka. Za zprostředkování tohoto setkání děkujeme paní 
Kláře z Mezi námi o.p.s. -jh-

PREMIÉROVÉ SETKÁNÍ S MISTREM VELETOU

DOTOVANÉ PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM  
BAZÉNU JEDENÁCTKA VS
MČ Praha 11 finančně podporuje sportovní aktivity a zdravý 
životní styl seniorů formou dotovaného plavání seniorů a zdra-
votně postižených občanů s tělesným handicapem. 
Kdo může využít dotované plavání do 31. 12. 2019:
•  Senioři 65+, na  recepci/pokladně se prokáží občanským 

průkazem. 
•  Osoby zdravotně postižené s  tělesným handicapem 

(OZP), prokáží se průkazem ZTP/P. Vstup pouze v dopro-
vodu osoby starší 18 let. Nutná tel. rezervace 9:00 - 10:00, 
tel. č.: 226  801  290/299 (vstup max. 5 osob pro zajištění 
komfortu zázemí).

Plavání mohou využít senioři a osoby zdravotně postižené 
z MČ Praha 11.
Vstupenky pro uvedené skupiny (na 60+20 minut) je možné za-
koupit v čase 12:30 – 13:30 hod.
Příspěvek na plavání činí 20 Kč/osobu, konečná cena (pro se-
niora, OZP, doprovod) je 40 Kč. 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze ve všední dny v průběhu 
dvou hodin, tj. od 12:30 – 14:30. V případě, že na všední dny 
připadají svátky, slevu nelze uplatnit.
Kontakt pro dotazy: poradenstvi@jmsoc.cz, 724 603 317, 
www.jmsoc.cz
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ÚVODNÍK

PŘÍBĚH AKCE
NICNEDĚLÁNÍ MĚ NIČÍ

Paní Kamila je veselá, činorodá a energická optimistka. 
Chodí cvičit 3x týdně, každý rok se zúčastňuje Sportov-
ních her seniorů, nevynechá téměř žádnou akci pořáda-
nou JMS a co potřebuje, najde si na počítači. Nikdo by 
nehádal, že v příštím roce oslaví neuvěřitelné 100. naro-
zeniny.

Narodila se ve  Slaném 
v  r. 1920. Po  maturitě 
odešla do Prahy na Fi-
losofickou fakultu Uni-
versity Karlovy, kde 
studovala až do zavření 
vysokých škol nacis-
ty. Za  války se vdala, 
a  protože manžel byl 
kantor, začala také učit. 
Nejdříve němčinu, fran-
couzštinu a  tělocvik. 
Po  válce vystudovala 
Pedagogický institut 

University Karlovy a celý zbytek života učila matematiku 
a  fyziku. Ve škole vypomáhala až do svých 88 let. Už 
ve 42 letech ovdověla a na výchovu 2 dcer zůstala sama. 
Nikdy ji ale neuslyšíte si stěžovat na těžký život…
Celoživotní velkou láskou paní Kamily je cestování. „Svět 
je tak krásný“ říká s úsměvem. „ Když nemůžu v noci 
spát, vybavuji si ve vzpomínkách krásná místa.“ Za to-
tality jezdila tam, kam se dalo – zejména do asijské části 
Sovětského svazu - Bajkal, Sibiř, vozila se po Amuru, lez-
la po Kavkaze. Po roce 1989 procestovala celou Evropu 
včetně samostatných měst a knížectví (jen kromě Por-
tugalska, Albánie a Islandu, kam by se ovšem ještě ráda 
podívala). Až do loňského roku jezdila každý rok do Itálie 
k moři. Letos byla místo toho v rakouských Alpách. Ne 
sedět a kochat se, ale na túrách!
„Nicnedělání mě ničí“ říká a dodává „co miluji, nemůže 
mě unavit“. A protože má zrovna volnou chvilku vytahuje 
ponožky, které plete k vánocům pro více než 20 členů 
své velké rodiny. -mt-

KREATIVNÍ TVOŘENÍ PRO RADOST
Zveme vás na kreativní dílničky do DPS Šalounova 
2025/7, kde od 29. 10. v čase od 10:00 do 11:30 hod. 
vyrábíme různé dekorace do bytu i mimo interiér. Vždy 
je nutná předchozí rezervace místa nejméně 1týden 
před daným termínem. 

Co si vyrobíte?

12. 11. Malování a tisk na textil
26. 11. Vánoční stromeček z klacíků – závěs na dveře
10. 12. Vánoční dekorace na stůl

Cena za jedno setkání 70 Kč/1,5 hodiny  
a příspěvek na materiál od 50-80 Kč.
Na jednotlivé lekce se můžete přihlásit na tel. č.:  
724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz. –jh-

POZVÁNKA NA AKCE  
JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ A.S.

13. 11. 2019: Taneční a společenské odpoledne
4. 12. 2019: Mikulášská zábava 13:30 – 17:30 hod.
30. 12. 2019: Silvestrovská zábava 13:30 – 17:30 hod.
22 .1. 2020:  Lednové taneční a společenské odpoledne
12. 2. 2020: Masopustní zábava 13:30 – 17:30 hod 

Všechna společenská setkání jsou podbarvena ži-
vou hudbou k  tanci i k poslechu a vždy je pro vás 
připraveno bohaté občerstvení. Na uvedené akce je 
potřeba včas rezervovat místa a poté zakoupit vstu-
penku v Domě s pečovatelskou službou Šalounova 
po předchozí tel. rezervaci: 724 603 317. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Upoutávku na další připravované aktivity 
a akce naleznete v Klíči, na www.jmsoc.cz 
nebo www.praha11.cz. -jh-
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Jak požádat o pečovatelskou službu?
O zavedení služby se žádá písemně pomocí formuláře 
Žádost o poskytování pečovatelské služby, který je k dis-
pozici na  našich webových stránkách www.jmsoc.cz  
nebo k vyzvednutí u naší sociální pracovnice na adre-
se: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7,  
1. patro. U  imobilních zájemců je možno domluvit se 
pouze telefonicky na  návštěvě sociální pracovnice 
v domácnosti zájemce, kde vše společně sepíší.
Kolik a jak budu platit za pečovatelskou službu?
Za základní úkony (nákup, úklid, hygiena, doprovody, 
podání stravy) se platí 100 Kč/h. podle skutečně spo-
třebovaného času. Úhrada za  služby se platí zpětně 
za uplynulý měsíc a může být provedena hotově nebo 
převodem na účet poskytovatele.
Je možné získat na čerpání pečovatelské služby 
nějaký příspěvek? 
Ano existuje dávka „příspěvek na péči“, o kterou se 
žádá na úřadu práce příslušného dle vašeho trvalého 
bydliště. V případě jeho přiznání pomáhá pokrýt ná-
klady na  využití pečovatelské služby. Bližší informa-
ce vám poskytne naše sociální pracovnice, paní Jana 
Holubová.
Co předchází zavedení pečovatelské služby?
Koordinátorka pečovatelské služby provede sociální 
šetření ve  vaší domácnosti, jehož cílem je posouze-
ní individuální potřebnosti a skutečnosti, zda zájemce 
spadá do  cílové skupiny. Současně seznámí klienta 
s podmínkami a způsobem poskytování služby.
Poté následuje uzavření písemné smlouvy. 
Za jak dlouho mi službu poskytnete?
Službu se snažíme zavést co nejrychleji. Záleží vždy 
na momentální kapacitě, většinou je to do 2 – 5 dnů. 
V případě plné kapacity následuje zařazení do eviden-
ce žadatelů. -mt-

Kontakty:
DOMINIKA ZEMANOVÁ, DiS., vedoucí pečovatelské 
služby, tel.: 724 603 316, 267 990 151 – volba 2, 1, 3, 
pece@jmsoc.cz
Mgr. LENKA HOLASOVÁ, koordinátorka terénní 
pečovatelské služby, tel.: 724 603 303, 267 990 151 – 
volba 2, 1, 1, teren@jmsoc.cz
Bc. JANA HOLUBOVÁ, sociální pracovnice, poraden-
ství, tel.: 724 603 317, 267 990 151 
– volba 2, 4, 1
poradenstvi@jmsoc.cz

Pečovatelská služba Jiho-
městské sociální a.s. po-
skytuje pomoc seniorům 
a  osobám se zdravotním 
znevýhodněním. Na  základ-
ní informace, které se mo-
hou hodit vám nebo někomu 
ve  vašem okolí, jsme se ze-
ptali Dominiky Zemanové, 
vedoucí pečovatelské služby. 

Co si má neznalý člověk představit pod pojmem 
pečovatelská služba?
Pečovatelská služba je služba, poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z  důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
v domácnostech klientů. 
S čím mi může pečovatelská služba pomoci?

Pečovatelská služba je 
pro vás určena v přípa-
dě, že vám ubývají síly, 
potřebujete pomoc při 
některých činnostech 
ve  vaší domácnosti. 
Můžeme vám dovézt 
oběd, nakoupit, pomů-
žeme při přípravě jídla 
nebo při podání stra-
vy, při osobní hygieně. 
Zajistíme praní prád-
la, provedeme běžný 

úklid, vyzvedneme recept v  lékárně nebo u  lékaře či 
zajistíme jinou pochůzku.  Každý klient má přesně na-
smlouván rozsah úkonů a  jejich četnost podle svých 
potřeb. Pomoc je zajištěna konkrétní pečovatelkou, 
která přijde v domluvenou hodinu a den přímo k vám 
domů.
Kde pečovatelskou službu poskytujete?
Pečovatelky navštěvují klienty přímo v  jejich domác-
nostech. A to kdekoli na území městské části Prahy 11 
nebo v domech s pečovatelskou službou (DPS) Bla-
tenská a Šalounova a také v domě s bezbariérovými 
byty (DBB) Petýrkova.
V jakém čase je pečovatelská služba poskytována? 
V domácnostech a DBB je péče poskytována ve všed-
ní dny od 7:00 do 15:30 h. (o víkendech a svátcích je 
zajištěn pouze rozvoz oběda). V DPS je péče poskyto-
vána každý den od 7:00 do 19:00 h.
Bude ke mně docházet stále stejná pečovatelka?
Ano, každý klient má svoji stálou pečovatelku, která 
může být se souhlasem klienta zastoupena v případě 
její nemoci nebo dovolené.
Kdo může požádat o pečovatelskou službu?
O zavedení pečovatelské služby může požádat přímo 
senior nebo zdravotně či tělesně postižená osoba, ale 
i rodina, přátelé, sociální pracovnice apod.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

KLUBY SENIORŮ
Přijďte mezi nás – jste vítání!

Pro koho jsou kluby seniorů:
Pro vás, kteří máte zájem: … přijít do  společnosti … 
poznat nové přátele… sdílet své zážitky či zkušenos-
ti… obohatit se o nové informace … jen si popovídat při 
kávě … zavzpomínat … oslavit narozeniny … účastnit 
se tematických akcí a aktivit pro seniory … vyslechnout 
si zajímavé přednášky či besedy … prostě přijít na jiné 
myšlenky a přitom NEZŮSTÁVAT DOMA SAMI …

Kdy a kde se scházíme:
Křejpského 1502/8, Chodov: 
Klub I: pondělí 13:15-17:00 h.
Klub II: úterý 13:45-17:00 h.
Klub III: 1.+ 3. čtvrtek v měsíci 14:00-16:30 h. 
ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782/1
Klub Campanus: pátek 14:00-16:00 h.
Šalounova 2025/7 - dům s pečovatelskou službou
Klub Šalounova: středa 15:00-17:00 h.
Blatenská 2146/4 - dům s pečovatelskou službou
Klub Blatenská: středa 15:00-17:00 h.
Kontakt: Bc. Jana Holubová, sociální pracovnice
Tel.: 724 603 317, 767 990 151 – volba 2,4,1
poradenstvi@jmsoc.cz, www.jmsoc.cz -jh-

POZVÁNÍ KOMUNITNÍHO 
CENTRA MEZI DOMY

Přednáška
Zdravé pánevní dno, 
středa 6. 11. 10:00 – 11:00
Témata: inkontinence, funkce pánevního dna, péče 
o pánevní dno… Přednáškou vás provede akreditova-
ná lektorka Školy pánevního dna Alena Stellnerová 
Vstupné: dobrovolné

OM Chanting, sobota 16. 11. 13:00 – 14:30
Zpívání zvuku Óm pomáhá léčit veškerou nerovnováhu 
na fyzické, mentální, energetické i duchovní úrovni... 
Vstup ZDARMA. -mt-

ROZDÁVAT RADOST MÁ PŘECI SMYSL 

Máte zájem uplatnit své schopnosti a dovednosti a roz-
víjet je tam, kde Vás potřebují a kde se budete cítit uži-
teční? Srdečně Vás uvítáme, pokud chcete věnovat svůj 
volný čas, energii či nápady svým vrstevníkům. Oce-
níme především schopnost vytvářet milou atmosféru, 
smysl pro humor a pozitivní přístup. 
Budeme rádi, když nás kontaktují ti, kteří by se byli 
ochotni ujmout vedení dalšího klubu seniorů na Jižním 
Městě. Budeme Vám nápomocni s koordinací, zauče-
ním a předáním zkušeností. Podpoříme Vás, zajistíme 
zázemí pro klubovou činnost a poskytneme finanční od-
měnu za tuto činnost. 
Uvítáme i ty, kteří se chtějí s ostatními podělit o své zku-
šenosti z oboru, o zážitky z cest, své zájmové činnosti či 
dovednosti (například formou přednášek, rukodělných 
činností), nebo jiným způsobem přispět k aktivnímu trá-
vení volného času svých vrstevníků.
Kontaktujte: Bc. J. Holubovu, tel. 724 603 317, e-mail: 
poradenství@jmsoc.cz -jh-

NEBOJTE SE TELEFONU  
ANI POČITAČE!

Nevíte si rady s počítačem, chytrým telefonem, 
tabletem nebo internetem? … Je to tak snadné…

Využijte individuální služby „hodinového ajťáka“, který 
přijde za Vámi domů nebo kamkoli jinam - do klubu se-
niorů, do domu s pečovatelskou službou …
Kontakt: 777 611 790 (Stačí prozvonit!)
Můžete být i  ve  skupince. Vše za  zvýhodněnou cenu 
pouze 50 Kč/hodina. 
Akce platí pouze do 30. 11. 2019. 
Projekt je podporován Městskou částí Praha 11, nezis-
kovým spolkem Moudrá sovička, z.s. -jh-

Foto: Jana Holubová

foto: Zuzana Batovcová

foto: Zuzana Batovcová

foto: Zuzana Batovcová

ROZHOVOR

www.jmsoc.cz 3www.jmsoc.cz 2


