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ÚVODNÍK  
Vážení a milí, 

epidemie koronaviru a 
omezující opatření nám 
všem komplikují život a 
nedovolují nám věnovat 
se plně těm aktivitám, 
které by se nám líbily. 
Proto jsme na jaře tento 
občasník nevydávali a i 

teď nemusí být informace v době, kdy se k 
vám dostanou, zcela aktuální. Přesto si 
myslím, že informace zde obsažené vám 
mohou pomoci, buď teď, nebo později, pokud 
si 11revue založíte. 

Jak už z činnosti naší společnosti víte, naší 
hlavní náplní je poskytování sociálních služeb 
seniorům a osobám s tělesným hendikepem 
na Jižním Městě, kteří tuto službu vzhledem 
ke svému omezení potřebují. A o této službě 
v terénu, v domech s pečovatelskou službou 
a v domě s bezbariérovými byty, jsou 
rozhovory uvnitř tohoto občasníku. 

Součástí našeho snažení pro seniory, kteří 
naši službu vzhledem k dobré kondici 
nepotřebují, je připravovat a nabízet pestrou 
škálu dalších aktivit. O těch jste pravidelně 
informováni v časopise Klíč, na našich 
webových stránkách či Facebooku a o těch 
hlavních i na webových stránkách městské 
části. O některých akcích, které už proběhly, 
nebo o těch, které připravujeme, se také v 
tomto občasníku dočtete. 

Rád bych vám všem, kteří se s naším 
občasníkem setkáváte, popřál pevné zdraví a 
dobrou mysl. Nenechme se udolat ani 
omezeními ani zpravidla horším podzimním 
počasím. 

Zdraví a na setkání na našich akcích se těší 

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

ZÁŘIJOVÉ ZAHRADNÍ ODPOLEDNE S MISS WORLD 

Nádherné po-
časí, skvělé ob-
čerstvení, bo-
hatý program a 
zajímaví hosté, 
to vše přispělo 
ke spokojenosti 
110 účastníků 
Zahradní slav-
nosti, která se 
uskutečnila dne 

9. 9. 2020 v Křejpského ulici. Milým hostem a celosvětově známou 
osobností, která si na nás vyhradila čas ve svém náročném každo-
denním programu, byla Taťána Brzobohatá, influencerka a am-
basadorka OSN. Získala si nás svou bezprostředností a srdečným 
vystupováním. Všem popřála pevné zdraví! 
Koncertním vystoupením nadchli Milan Matoušek a také František 
Fošenbauer z kapely Hvězdný prach. Oživením bylo taneční vystou-
pení děvčat z Baby dance Praha. Příjemným napětím bylo slosování 
tomboly, kdy si třicet náhodně vylosovaných účastníků odneslo bo-
haté ceny. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a vlastní realizaci 
akce jakkoliv podíleli.                                -jh- 
 

VÝLET DO BEČOVA NAD TEPLOU 
V září jsme vypravili dva 
autobusy zájemců po 
stopách unikátního re-
likviáře sv. Maura. Jeho 
nádhera, zručnost a um 
zlatníků i restaurátorské 
práce při jeho záchraně, 
předčily naše očekávání.  
Prohlídka jednotlivých 
podlaží zámku nám při-

blížila šlechtické bydlení, osudy jeho majitelů, historii tohoto místa 
a také stavební vývoj jednotlivých historických objektů. Příjemně 
unaveni jsme se občerstvili v restauraci Stará pošta, abychom po-
kračovali v naší cestě za jedinečným nápojem s nezaměnitelnou 
vůní.   
V návštěvnickém centru v Karlových Varech jsme nejen nahlédli 
pod pokličku tajů výroby bylinného likéru, 
ale také ochutnali některé z produktů z port-
folia Jan Becher.                                          -jh- 
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ROZHOVOR 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMECH 
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A V DOMĚ 
S BEZBARIÉROVÝMI BYTY 
Jihoměstská sociální a.s. poskytuje na Jižním Městě 
pečovatelskou službu seniorům a znevýhodněným 
občanům a to jak přímo v jejich bytech v terénu, tak i 
ve dvou domech s pečovatelskou službou (DPS) a v 
domě s bezbariérovými byty (DBB). Jakou péči je 
pečovatelská služba schopna občanům zajistit a v čem 
je specifická oproti jiným typům sociálních služeb pro 
seniory nám řeknou koordinátorky pečovatelské služby 
PhDr. Ludmila Jarošová a Šárka Vracovská, DiS.  
 
PhDr. Ludmila Jarošová je koordinátorkou 
pečovatelské služby pro DPS Šalounova, DPS  
Blatenská a DBB Petýrkova. 

Lído, jak dlouho se sociální 
oblastí zabýváte a co Vás žene 
kupředu? 
Sociální práci a sociální 
politiku jsem vystudovala na 
Univerzitě Karlově a již od studií 
se jí profesně zabývám. 
Přibližně osm let jsem řídila 
úsek přímé péče v domově pro 

seniory a již více než 10 let se věnuji problematice 
kvality sociálních služeb. Ta je podle mě prvořadá 
především při péči o seniory. Ze svých zkušeností s 
ústavní péčí vím, jak je důležité podporovat seniory a 
pomáhat jim v tom, aby mohli co nejdéle žít důstojný 
život v přirozeném sociálním prostředí. Tedy ideálně u 
sebe doma, v kontaktu se svou rodinou. Problémy 
spojené se stárnutím totiž mohou naši důstojnost 
snadno ohrozit. A právě kvalitní sociální služby by tomu 
měly v řadě ohledů bránit. To mě v pečovatelské službě 
naplňuje energií. 
 
Šárka Vracovská, DiS. je koordinátorkou terénní 
pečovatelské služby. 

Šárko, proč zrovna práce se 
seniory? 
Tato cílová skupina mě 
zajímá již od dětství, kdy 
jsem se s láskou a péčí 
starala o svojí prababičku, 
která byla výjimečnou 
bytostí. Po střední škole 
jsem vystudovala vyšší 

odbornou školu, obor sociální pedagogika a 
absolvovala jsem různé praxe v domovech pro seniory, 
hospici a dalších zařízeních. Vidím velký smysl v tom, že 

mohu pomáhat seniorům v důstojném stárnutí a jejich 
vděčnost je pro mne velkou odměnou.  
 
Co je to DPS a DBB?  
ŠV: Uvedené objekty jsou v majetku MČ Prahy 11. 
V DPS – tedy Domech s pečovatelskou službou 
Šalounova a 
Blatenská jsou 
malometrážní 
byty určené 
k bydlení 
seniorů, 
zejména těch, 
kteří potřebují 
dopomoci s péčí 
o svou osobu nebo s péčí o svou domácnost. DBB 
Petýrkova je dům s bezbariérovými byty, v nichž bydlí 
zdravotně postižené osoby a senioři, kteří mají ztíženou 
mobilitu a orientaci z důvodu zdravotního postižení.  
 
V čem je odlišný domov pro seniory a dům s 
pečovatelskou službou?  
JL: Domov pro seniory je pobytová sociální služba 
určená pro osoby v seniorském věku, kteří vzhledem ke 
své sociální situaci a zdravotnímu stavu potřebují 
24hodinovou sociální a zdravotní péči. Odbornou 
ošetřovatelskou péči zde celodenně zajišťují 
kvalifikované zdravotní sestry. Senioři v tomto typu 
sociální služby obývají jednolůžkový či vícelůžkový 
pokoj. V DPS a DBB oproti tomu žijí běžným životem v 
bytech, které mají vybaveny vlastním nábytkem a 
zařízením. V bytech bydlí jak jednotlivci, tak i 
manželské páry. V případě DBB Petýrkova i celé rodiny. 
Není výjimkou, že v DPS a DBB bydlí se svými majiteli i 
jejich „domácí mazlíčci“, kteří jsou pro mnohé z nich 
plnohodnotnými členy rodiny a nejbližšími parťáky. 
 
Jaké jsou výhody bydlení v DPS? 
ŠV:  Jednou z největších výhod je dostupnost 
pečovatelské služby, která je zde každý den od 7 do 19 
hodin poskytována. Další velkou výhodou je 
skutečnost, 
že bydlíte 
ve „svém“ 
bytě, kde 
máte své 
soukromí a 
také, že celý 
dům je 
obýván 
podobnou 
věkovou skupinou. Lidé se tu navzájem znají, schází se. 
Mohou se zapojit do aktivit, které v DPS probíhají 
(kluby seniorů, kavárnička, 
přednášky, cvičení, 
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společenská odpoledne, oslavy, výlety, rekreace..).  
 
Jakou pomoc pečovatelská služba nabízí? 
JL: Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která 
nabízí obyvatelům DPS a DBB pomoc a péči pouze 
v konkrétních oblastech sebeobsluhy, kterou už sami 
ani s pomocí blízkých osob nezvládají. Jedná se 
zejména o pomoc se zajišťováním hygieny, 
s oblékáním, s přesunem z lůžka na vozík nebo s 
vedením domácnosti. Doprovázíme klienty při 

vyřizování 
nejrůznějších 

záležitostí, 
zajišťujeme 

jim dovoz 
obědů a 
pomoc při 

stravování. 
Kromě 

těchto tzv. 
základních činností (definovaných v zákoně o sociálních 
službách) nabízíme i fakultativní služby, které nejsou 
primární náplní pečovatelské služby, ale naši klienti je 
vzhledem ke své sociální situaci a zdravotnímu stavu 
potřebují. Jedná se například o tzv. denní dohled, kdy 
pečovatelka v dojednaných časech přichází do 
klientovy domácnosti, aby zjistila, zda je klient 
v pořádku. V případě potřeby mu zajistí neplánovanou 
pomoc a podporu s ohledem na jeho zdravotní stav. 
Smyslem denního dohledu je zajistit bezpečí a podporu 
klientům, u kterých se vyskytuje určitá míra 
dezorientace v čase nebo místě. Velmi vítáme 
spolupráci s rodinou klienta, která obvykle dobře zná 
jeho životní styl i rizika spojená s péčí.  
 
Jak pečovatelská služba probíhá v praxi? 
ŠV: Na základě domluvených úkonů péče uzavřeme 
s klientem (případně s jeho zákonným zástupcem, 
pokud se jedná o klienta s omezenou svéprávností) 
smlouvu o poskytování sociální služby. Péči zajišťuje 
tým kvalifikovaných pečovatelek, které se díky 
osobnímu přístupu nejvíce podílejí na kvalitě 
poskytované služby. Klient má vždy přidělenou „svou“ 
konkrétní pečovatelku, která dochází přímo k němu do 
domácnosti v předem domluveném čase. 
 
Kontakty: 
PhDr. Ludmila Jarošová, DPS Šalounova, DPS Blatenská 
a DBB Petýrkova 
Tel.: 724 603 307, pece.domy@jmsoc.cz 
 
Šárka Vracovská, DiS., terénní pečovatelská služba 
Tel.: 770 197 680, teren@jmsoc.cz 
                              -mt- 
 

ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY 
Od 1. 4. 2020 jsme rozšířili provozní dobu od 7 h do 19 
h v terénu, obou domech s pečovatelskou službou i v 
domě s bezbariérovými byty a to 7 dní v týdnu včetně 
svátků. Cena za péči o víkendu a svátcích zůstává stejná 
jako ve všední dny, tzn. 100 Kč za hodinu péče (základní 
činnosti) a 220 Kč za hodinu fakultativní služby. Klient 
hradí pouze skutečně využitý čas na péči (počítáno na 
minuty). 
 
Díky rozšířené provozní době se zvyšuje i kapacita 
pečovatelské služby. Rádi bychom naše služby nabídli 
novým zájemcům a nabízíme také rozšíření péče i 
klientům stávajícím podle jejich přání a potřeb.        -mt- 
 

NOMINACE NA CENU SENIORKA ROKU 
Optimismus, schopnost rozdávat radost, ochota 
pomáhat druhým charakterizuje paní Dagmar. Sama se 
poprala s mnoha nelehkými životními překážkami a 
právě proto neztrácí čas malichernostmi. S prvními 
případy nemoci Covid -19 začala nezištně šít skvěle 
padnoucí roušky. 
V období od 1. 3. 
do 12. 4. jich ušila 
875. Nejdříve pro 
sousedy a známé  
a nakonec pro 
všechny 
obyvatele z DPS. 
Každá její rouška 
je originálem, 
stejně jako ona 
sama. 
Jihoměstská a.s. 
ji proto 
nominovala na Cenu Seniorka roku 2020, který je 
jedním z projektů SenSen (Senzační senioři) 
    –jh- 
 

-----------------------------------zde odtrhněte 

KVÍZ 
Pokud jste četli pozorně, jistě snadno odpovíte na 
následující otázku. 
 
Jaká je provozní doba pečovatelské služby? 
Odpověď napište do rámečku, odtrhněte a dejte vaší 
pečovatelce nebo vhoďte do schránky na podněty v DPS.   
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá 
vstupenku na Mikulášskou zábavu zdarma! 
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PŘÍBĚH S DOBRÝM KONCEM 
Pan Jan žil bohatý pracovní život a manželství považoval 
za spokojené. Zaskočilo ho, když ho manželka opustila. 
Po čase vážně onemocněl a jako by toho nebylo málo, 
začala na něj dcera vyvíjet tlak, aby jí uvolnil byt. Svou 
situací se velmi trápil. Hrozilo mu, že se ocitne bez 
pomoci, bez střechy nad hlavou a osamělý. Jeho 

zdravotní stav se pod 
tíhou okolností ještě 
zhoršil. Období 
nejistoty a obav 
z budoucnosti, které 
mu ubíralo na chuti do 
života, netrvalo 
naštěstí věčně. Jak 
sám říká: „Štěstí se na 
mě nakonec usmálo a 
já získal byt 
v Blatenské“.  Klid, 
zázemí a pomoc 
pečovatelské služby, 
to vše mu pomohlo 

najít ztracenou rovnováhu a i jeho zdravotní stav se 
stabilizoval. Konečně mohl navázat na to, co ho těšilo a 
v čem byl profesně úspěšný. Pan Jan se jako redaktor 
Českého rozhlasu setkával se zajímavými lidmi. U jeho 
mikrofonu se vystřídalo mnoho zajímavých osobností: 
kníže Karel Schwarzenberg, Petr Pithart, Arnošt Lustig, 
Pavel Kohout, Pavel Landovský, ale i A. J. Liehm a 
manželé Škvorečtí, Jaroslav Vejvoda, Eva Kantůrková, 
Eda Kriseová, Jiří Hanzelka, Jiří Gruša a řada dalších.  
Zvlášť s láskou vzpomíná na povídání s  Miroslavem 
Horníčkem, které bylo publikováno i knižně pod názvem 
„Zpověď na konci cesty“. Pan Jan vzpomíná: „Pan 
Horníček tehdy bolestně prožíval smrt své ženy Běly a 
smutek léčil prací. Ani stáří a vysoký věk nic neubraly na 
jeho zářivém intelektu a humoru. Rád se mnou natáčel 
a pro mne to byla velká čest s ním spolupracovat. Na 
každou otázku odpovídal vždy precizně a jeho odpovědi 
bylo možné okamžitě bez upravování otisknout. “
Vždy činorodý pan Jan, si nedovedl představit, že by 
zahálel a po zbytek života sledoval pouze televizi. 
Rozhodl se, že své životní zkušenosti zúročí v souboru 
povídek inspirovaných pobytem v Lázních Jeseník. 
Povídky naplněné láskou a úctou k zajímavým lidem, ale 
i humorem a kouzelnou jesenickou přírodou vydal 
knižně pod  názvem Maléry něžných romantiků. Jak sám 
autor říká: „Bez domova v Blatenské bych ji však nemohl 
napsat. Teprve zde jsem opět rozkvetl.“         -jh- 

ŽIVOTNÍ JUBILEA 
Dožíváme se stále vyššího věku a naši oslavenci jsou toho 
krásným důkazem. Všichni v letošním roce oslavili neuvě-
řitelných 100 let a rozhodně na to nevypadají! Jsou so-
běstační, čiperní a neuvěřitelně optimističtí a veselí. Je ra-
dost se s nimi setkat! 
Připojujeme se ke gratulantům a ze srdce Vám přejeme 
všechno dobré, pevné zdraví a stále veselou mysl! 

Paní Jindřiška Dolanská            

Pan Josef Novotný 
Paní Kamila Přibylová          -mt- 
 

Pozvánka na akce Jihoměstské          
sociální a.s. 
 
 11. 11. 2020:  Taneční a společenské odpoledne  
   9. 12. 2020:  Mikulášská zábava 
 30. 12. 2020:  Silvestrovská zábava 
 
Původně plánované akce  Posvícení  a Společenské a ta-
neční odpoledne jsou s ohledem na aktuální epidemiolo-
gickou situaci v době uzávěrky občasníku  ZRUŠENY. 
Děkujeme za pochopení!  
Doporučujeme sledovat informace na našich webo-
vých stránkách  nebo na facebooku.  

Na uvedené akce je potřeba včas rezervovat místa a 
poté zakoupit vstupenku v DPS Šalounova po předchozí 
tel. rezervaci: 724 603 317.  Těšíme se na vaši návštěvu! 

Změna termínů akcí je vyhrazena v návaznosti na aktu-
ální epidemiologickou situaci. Všechny akce se konají 
při dodržení všech aktuálně platných hygienických 
opatření.         -jh- 
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