
ztrátu někoho blízkého. Z našeho středu odešli i
někteří z těch, se kterými jsme se setkávali
pravidelně na našich akcích nebo o kterých jsme
psali v tomto občasníku. Vzpomínejme na krásné
chvíle s nimi strávené a přejme jim pokoj na
věčnosti.
V minulém čísle 11revue, vydané v říjnu 2020, jsme
ještě mohli psát o podzimním zahradním setkání či
o výletech do Bečova, od té doby jsme už byli
nuceni všechny společné akce jen rušit. Určitě se
těšíte na dobu, kdy nám společné setkávání bude
umožněno. I my jsme připraveni pozvat vás hned,
jak to půjde. I když přílohou jarního občasníku
bývala přihláška na sportovní hry seniorů,
vzhledem k nejisté situaci si to tentokrát
netroufneme. Snad uskutečnit hry na podzim už
bude možné. K návratu do lepších časů jsme se
pokusili přispět alespoň organizací očkování v
Domově pro seniory Janouchova a v Domech s
pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská.
Pro mě osobně je tento úvodník poslední, který
píšu. Skončil jsem totiž ve funkci ředitele
Jihoměstské sociální a.s. v únoru letošního roku a v
březnu jsem svoji funkci předal mému nástupci Ing.
Janu Schneiderovi. Přeji mu, aby mu jeho práce
dělala radost a byl v ní úspěšný. Vám všem pak
přeji, abyste si s ním rozuměli alespoň tak, jako se
mnou.
Vážení a milí.
Chtěl bych vám všem, se kterými jsem se v průběhu
téměř 4 let působení v naší společnosti setkal, moc
poděkovat. Pomáhali jste mi vaší kritikou i
poděkováním za službu našim zaměstnancům, naši
péči o vás seniory jste posouvali kupředu svými 

Kontaktujte nás:
Šárka Vracovská, DiS.
Tel.: 770 197 680
teren@jmsoc.cz

PhDr. Ludmila Jarošová
Tel.: 724 603 307
pece.domy@jmsoc.cz
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Vážení a milí.
Jak vy, naši čtenáři, tak
zaměstnanci naší společnosti,
máme za sebou další těžké
období. Epidemie koronaviru
nám nejen znemožnila žít
společenským životem, jakým
bychom si přáli, ale pro mnohé
z nás znamenala prožít těžké
období nemoci nebo dokonce

radami i konkrétní pomocí, na úspěšném působení
mezi vámi jste se podíleli svým radostným
vystupováním i úsměvy. Nechci přehánět, ale myslím
si, že naši zaměstnanci vám pomáhají opravdu rádi a
pokud vám někdy zcela nevyhoví, má to své vážné
důvody. Doporučuji vám proto, dejte mým bývalým
kolegyním a kolegům svoji důvěru, potřebujete-li
pomoci.
Přeji vám stálé zdraví, příjemné užívání si jarních
slunečních dnů a požehnaných Velikonoc

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

Zhoršila se během karantény vaše zdravotní
situace?
Je pro vás stále obtížnější se o sebe postarat?
Nakoupit si, najíst se, umýt se?
Nestyďte se požádat o pomoc!
Jsme zde pro vás!

Terénní pečovatelskou službu poskytujeme každý
den (pondělí - neděle)  od 7 do 19 hod.
V loňském roce jsme poskytli péči 838 klientům, což
je více než 36 tisíc hodin péče o klienty.                              

informace nejen pro starší generaci
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vystoupení dětí z mateřských škol zapojených do
projektu Mezi námi o.p.s. Příjemným oživením byly
koncerty „do oken“ v DPS Blatenská, Šalounova i DS
Janouchova. V závěru roku mnohé potěšila roztomilá
přání s dárky, kterými obdarovaly seniory v klubech,
v domech s pečovatelskou službou a v
domácnostech našich klientů děti z MŠ. Před Vánoci
jsme rozdali sto dárků ze Stromu splněných přání,
který jsme ve spolupráci s Westfield Chodov
zorganizovali již pátým rokem.                                                           

-jh,mt-

Je to již více než rok, kdy se Covid-19 stal součástí
našich životů, realitou, se kterou se musíme naučit
žít. Tomu jsme také museli flexibilně přizpůsobovat
nejen nabídku akcí a aktivit, ale i regulovat počet
jejich účastníků. Přes všechna úskalí se nám však
podařilo zrealizovat mnohé z toho, co vám snad
přineslo trochu rozptýlení a potěšilo vaši mysl.
Pojďme zavzpomínat, co všechno jsme v loňském
roce přesto společně zažili. A není toho málo.
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ROK 2020 V JIHOMĚSTSKÉ
SOCIÁLNÍ A. S.

Hoře. V červnu jsme uspořádali turnaj v pétanque
mezi jednotlivými kluby seniorů. V září jsme si
společně užili pohodové odpoledne s hudbou a
milým hostem Taťánou Gregor Brzobohatou na
zahradě v Křejpského.

V lednu jsme se sešli v sále Křejpského k
pohodovému tanečnímu odpoledni, v únoru jsme
se pobavili nad krásnými masopustními maskami.

V obdobích, kdy to bylo možné, probíhaly kurzy
angličtiny a kondičního cvičení, kurzy trénování
paměti, preventivní přednášky, šachový kroužek,
kreativní dílny.  Navštívili jsme atraktivní památky
jako zámek v Bečově nad Teplou, muzeum J.
Bechera, zámek Kačina, chrámy v Sedlci a v Kutné    

V druhé polovině roku jsme nabídli především
aktivity v exteriéru, ať již komentované procházky
malebnými zákoutími Prahy, turistické výlety do
přírody nebo cyklojízdy. V průběhu roku jsme
prostřednictvím sociálních sítí mohli sledovat  



Paní Květa Eretová, velmistryně v šachu a druhá
nejlepší uznávaná hráčka 2. poloviny 20. století.
Byla desetinásobnou mistryní Československa a
vítězkou řady mezinárodních turnajů.
Šachovým svazem byla v r. 2016 uvedena do
síně slávy. V roce 2020 paní Květě Eretové bylo
uděleno čestné občanství MČ Prahy 11.
Paní  Eretová zemřela náhle, dne 8. ledna 2021,
ve věku 94 let.

Na letošní rok jsme pro vás opět připravili řadu akcí,
kurzů, společenských akcí, procházek a výletů.
Aktuální protiepidemická opatření nám sice
nedovolují plánované aktivity zatím realizovat, ale
věříme, že již brzy dojde k rozvolnění opatření a
bude možné se opět setkávat. 
Sledujte aktuality v Klíči, na našem webu
(www.jmsoc.cz) nebo Facebooku, kde budeme
zveřejňovat akce podle aktuální situace. 
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu:
poradenstvi@jsmoc.cz 
Děkujeme za pochopení. 

Paní Květa Eretová se
narodila v Praze a od
roku 1979 žila na
Jižním Městě, od roku
2014 v domě s
pečovatelskou službou
v Šalounově ul., kde
vedla otevřený
šachový kroužek.
Dosáhla druhého
místa jako nejlepší
uznávaná česká
hráčka 20. století. Byla
držitelkou 10 zlatých,
10 stříbrných a 3
bronzových medailí z

Ještě ve svých 72 letech dosáhla v šachových
simultánkách na 17 šachovnicích jedenácti výher a
šesti remíz. Byla také jednou z prvních, která učila
hrát šachy děti v mateřských školách. Hrála partie
také na internetu a aktivně přispívala na Facebook. 
Paní Eretová byla vitální, samostatná, bezprostřední
a pragmatická dáma, která se uměla těšit z každého
dne. Setkání s ní byla vždy inspirativní.

mistrovství Československa. V roce 1969 byla
členkou čs. týmu, který získal na olympiádě v
Lublinu dvě bronzové medaile. V roce 2016 byla
Šachovým svazem uvedena do síně slávy. Za rok
2019 obdržela pamětní list jako ocenění za
dobrovolnou celoživotní činnost trenérky od
Českého olympijského výboru. 

Začátkem června se obvykle konají oblíbené a hojně
navštěvované Sportovní hry seniorů a
handicapovaných občanů. Vzhledem k
epidemiogické situaci byly zrušeny v loňském roce a
nebude možné je zrealizovat ani v letos v červnu.
Věříme, že se situace zlepší a bude možné je
uspořádat na podzim.
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PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ŠACHOVNICE
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AKCE JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ A.S.
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SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
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JARNÍ PRANOSTIKY

Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu
mrazů.

První bouřky se dostavují na křídlech
jiřiček.

Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj
se květinami směje.

Březen - za kamna vlezem, duben -
občas tam pudem, za měsíce máje -
vyjdeme do háje.

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Mokrý máj - v stodole ráj.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

https://www.facebook.com/ZahradaKC
mailto:poradenstvi@jsmoc.cz


4
JEDENÁCTKA REVUE
Vydává Jihoměstská sociální a.s., Šalounova 2025, 149 00 Praha 4, tel.: 267 099 153, email:
info@jmsoc.cz. Za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Redakční rada: Ing. Jan
Schneider, Bc. Jana Holubová, Ing., Markéta Tomková. Přetisk povolen jen se souhlasem
vydavatele. Náklad 1000 výtisků. Schváleno do tisku 12. 4. 2021. 
Foto: Jana Holubová, Zuzana Batovcová, Markéta Tomková, Canva

Jihoměstská sociální a.s. má od 1. března
nového ředitele – Ing. Jana Schneidera.

Co od Vás, nového ředitele, můžeme očekávat?
A co Vy čekáte od svého nového působiště?
Celý profesní život se věnuji rodinným a sociálním
službám. Zajistit kvalitní, funkční, ale také moderní
poskytování sociálních služeb na takovém území,
jakým je MČ Praha 11, je, troufám si říct, velká
výzva. Ale já vidím v tomto oboru opravdu svoje
poslání a baví mne na něm především to, že
výsledky své práce mohu vidět každý den ve
zlepšování kvality života konkrétních lidí. Takže
pokud se ptáte, co mohou naši senioři a občané
očekávat, odpovídám, že udělám vše pro to,
abychom jim mohli poskytovat kvalitní servis, který
bude, jak se dnes moderně říká, také udržitelný. Je
zde mimo jiné velký nevyužitý prostor pro podporu
neformálních, pečujících, rodin, které dovedou a
chtějí o své blízké pečovat samy. A těm musíme
poskytovat zásadní a moderní servis. Tedy, všechny
kroky povedou zejména k tomu, abychom byli
připraveni na nárůst potřeby péče. Demograficky
nás totiž čeká vlna, kdy se velká část obyvatel Prahy
11 posune přes hranici 80 let věku a tito občané
budou potřebovat pomocnou ruku. To se stane v
horizontu 5 až 10 let. A to je odpověď na druhou
část otázky. Očekávám, že se rozhodně nebudu
nudit a že budu moci využít svoje zkušenosti k
tomu, aby Jižní město, jako momentálně nejstarší
územní celek v republice, bylo na tuto výzvu
připraveno.

ROZHOVOR

V oblasti sociálních služeb často působí více
ženy, proto je jistě mužský element vítán.
Prozradíte nám také něco ze svého soukromého
života?

Větší množství žen v pečujících profesích je
dlouhodobě dáno hlavně ostudným finančním
ohodnocením této těžké a záslužné práce.
Podmínky se však poslední dobou přeci jen zlepšují
a také mužů v sociálních službách naštěstí přibývá.
Ptáte se mě ale také na můj osobní život.
Zajímavostí z mého života je asi to, že jsem jako dítě
prožil několik let v zahraničí, konkrétně v Egyptě.
Dodnes z této životní etapy čerpám, protože jsem
zažil i jinou kulturu a život, což člověku vždy ukáže i
další úhel pohledu na svět. Ze svého soukromého
života jistě mohu prozradit také to, že jsem otec
dvou skvělých dětí (2, 6). Moje manželka je
praktická dětská lékařka v sousedních Kunraticích. 

O péči o děti se dělíme téměř rovným dílem a vlastně
díky pandemii jsem si loni na jaře vyzkoušel, jaké to
je pečovat o dvě děti celodenně. Rozhodně to
doporučuji všem tatínkům. Osobně to ještě posílilo
moji úctu k těm, kteří pečují jak o děti, tak i o své
rodiče či prarodiče.

V tomto nelehkém čase by se závěrem slušelo asi
nějaké poselství k našim seniorům?   

Určitě je třeba si držet co nejveselejší mysl. To neplatí
jen o seniorech, ale i o celé populaci. Já se vždy
snažím vidět to pomyslné světlo na konci tunelu a
především díky očkování ho i zde již také vidím.
Našim seniorům můžeme slíbit, že budeme dělat vše,
aby se v našem zařízení a při poskytování našich
služeb cítili zejména bezpečně a šťastně. Někdy pár
hezkých slov či možnost se naopak vypovídat
pomůže víc, než nějaký lék. Naší prioritou je i nadále
kompletní ochrana seniorů všemi dostupnými
prostředky. Proto budu rád, když budou senioři vždy
vědět, že jsme zde pro ně a mohou se na nás obrátit.
Přeji pěkné jaro a těším se na osobní setkání při
nějaké společné akci, třeba v našem komunitním
centru Mezi domy.
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