
V lednu 2014 jsme zahájili rozsáhlou 
rekonstrukci, která původní hotel 
Alexandra proměnila v náš Domov 
Alzheimer.
Kompletní výměna podlah, zbrusu 
nová kuchyň, v jejíž podlaze na nás 
číhala zrada v podobě zanesených 
trubek, které se musely vyměnit až 

ke vstupu do kanalizace, zcela nový 
a zvětšený výtah, moderní led di-
odové osvětlení v celém objektu, 
výtvarné řešení pokojů, modernizo-
vané koupelny, nový bezbariérový 
vstup …to je jen malý výčet z množ-
ství změn a stavebních úprav, které 
proběhly.

Pak už jen zbývalo zasadit mušká-
ty, natáhnout koberec ve firemních 
barvách ….a rozlít šampaňské pro 
naše první hosty.
Téměř do roka a do dne měřeno od 
první návštěvy jsme zakoupili, zadap-
tovali a uvedli do provozu útulný objekt 
postavený v anglickém venkovském 
stylu v malebném městečku Roztoky. 
Věřím, že se našim klientům i jejich ro-
dinným příslušníkům bude náš Domov 
líbit. Našim zaměstnancům pak přeji 
hodně radosti sice z náročné, ale ne-
smírně užitečné práce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se přičinili o to, že jsme 
náš Domov mohli v tak krátkém čase 
uvést do provozu. Na prvním mís-
tě členům týmu, který celý projekt 
odstartoval, dále pak našim doda-
vatelům, kteří se podíleli na adaptaci  
a vybavení Domova. Vyzdvihnout 
chci rovněž vedení města Roztoky  
i krajského úřadu Středočeského kraje, 
kteří se nám vždy snažili pomoci, což 
není v dnešní byrokratické době, kdy 
forma mnohdy vítězí nad obsahem 
i zdravým rozumem, vůbec běžné.

Radek Žádník 
Výkonný ředitel skupiny 
Domov Alzheimer www.domovalzheimer.cz

zpravodaj č. 1/2014

Náš den „D“ nastal 16. května 2014

Kolektiv pracovníků, kteří se podíleli na otevření domova.
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Vítejte u nás v Domově Alzheimer 
v Roztokách u Prahy!
Proč zrovna Roztoky u Prahy? Roz-
toky jsou krásné místo a domov má 
být na krásném místě, ať už v kon-
krétním či přeneseném slova smyslu.
O slavnostní úvod se postaralo ko-
morní trio AKA ve složení Anička  
a Kuba Nekvasilovi (violoncello  
a housle) s Andrejkou Žádníkovou 
(příčná flétna) pod uměleckým ve-
dením laureátky Pražského jara, paní 
profesorky Magdaleny Bílkové Tůmo-
vé.
Slavnostní otevření moderovala Zdeň-
ka Žádníková, která historicky poprvé 
ve svém životě předala slovo svému 

manželovi, výkonnému řediteli celé 
skupiny Ing. Radku Žádníkovi.
Krásná slova zazněla z úst finanční 
ředitelky Ing. Karoliny Honlové: „po 
práci a zkušenostech na postech 
nadnárodních a státních firem jsou ve 
vedení naší společnosti lidé, kteří ve 
svém konání potřebují nalézat dlou-
hodobý smysl a výzvy, ne jen pouhý 
finanční zisk…“

Starosta Roztok pan Jan Jakob byl 
za projekt a myšlenku a vůbec celou 
koncepcí Domova Alzheimer velmi 
rád. To můžete ostatně posoudit pří-
mo od něj.

Naším vzácným hostem byl radní 
Středočeského kraje pro oblast sociál-
ních věcí Bc. Zdeněk Syblík, který nám 
popřál mnoho úspěchů a těšil se na 
rozvíjení další spolupráce.

Co se u nás  nového událo

Zdeňka Žádníková

Ing. Karolina Honlová
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Patronkou našeho otevření se stala 
zpěvačka, paní Jitka Zelenková, která 
vyjádřila poděkování a obdiv k lidem, 
kteří se starají o nemocné trpící Alz-
heimerovou nemocí, protože je to 
velmi náročná práce a služba. 
Na její slova navázala evangelická fa-
rářka Roztok paní Jarmila Kučerová, 
která našemu Domovu popřála vše 
nejlepší a požehnala nám.
Co by to bylo za slavnostní otevření 
bez přestřižení pásky? A tak přesně za 
1 rok 10 dní a 55 minut od první my-
šlenky k činu rozvinula naše vedoucí 
sociální pracovnice paní Danuše Mau-
rerová a vrchní sestra paní Hana Léta-
lová stuhu Domova Alzheimer a naši 
hosté společně s Ing. Karolinou Hon-
lovou přestřihli pásku a začali psát 

první kapitolu v nové historii našeho 
Domova.
Naše hosty čekala prohlídka a degu-

stace vybraných vín v režii somelliera 
Radima Bobka a bohatý raut za do-
provodu jazzové kapely.

Týden po slavnostním otevře-
ní jsme pro zájemce o naše 
služby, občany města Roztoky 
a jeho okolí, kteří se zajímají 
o to, co že to ten nový Domov 
Alzheimer bude, stejně jako 
pro širokou veřejnost z celé 
republiky uspořádali den ote-
vřených dveří. 
A zájem skutečně naplnil naše 
optimistická očekávání. Byli jsme 
velmi potěšeni množstvím zájem-
ců, kteří vyplnili kontaktní formulář 
prostřednictvím našich webových 
stránek www.domovalzheimer.cz 
a přijeli se podívat, většinou celé 

rodiny, k nám do Roztok. Nejdále 
to k nám měla jedna velmi sym-
patická rodina, která přijela až  
z Třeboně. 
Atmosféru dne otevřených dveří 
zpříjemňovali hudebníci známí 
z obrazovky televize Šlágr TV, 
za což patří zvláštní poděkování 
majiteli Šlágr TV panu Karlu Pe-
terkovi. 
Návštěvou nás opět pocti l  sta-
rosta města Roztoky pan Jan 
Jakob, kter ý nám pro náš ob-
časník poskytl krátký rozhovor, 
kter ý naleznete na j iném místě 
v tomto vydání.

Počasí nám přálo, a tak doufá-
me, že se u nás všem hostů líbi-
lo, a že návštěva našeho Domova 
byla pro ně příjemně strávenými 
chvílemi eurovolebního květno-
vého víkendu. 

Pásku slavnostně přestřihli (zleva): K. Honlová, Z. Syblík, J. Jakob a J. Zelenková.

Akustik band Jardy Adamce,  
Marta Vančová a Gábina Goldová

Starosta Jan Jakob v rozhovoru s Gábinou Goldovou pro Šlágr TV.

Dny otevřených dveří se těšily 
velikému zájmu návštěvníků :)
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Pane starosto, jaká je podpora 
města Roztoky směrem k Domovu 
Alzheimer?

Podpora se zatím týkala především 
stavebních věcí. Domov, resp. jeho 
představitelé, museli nejprve dát ob-
jekt do pořádku a domlouvali jsme se 
na tom, jak a co je třeba udělat. My 

jsme se snažili nedělat žádné problémy  
a všechno proběhlo naprosto fantas-
ticky v rekordním čase, dle mého ná-
zoru, v podstatě do roka a do dne, za 
což jsem rád. A to je to hlavní.

Jak vidíte další spolupráci s domo-
vem?

Tak já jsem moc rád, že z tohoto bý-
valého hotelu Alexandra vznikl Do-
mov Alzheimer a budu moc rád, že 
tady těch 60 lidí, kteří to opravdu po-
třebují, tak když tady najdou ten svůj 
domov. A přínos, kromě toho, že tady 
bude cca 60 lidí, kteří tady budou mít 
hezké prostředí, tak tady bude také 
40 zaměstnanců, kteří se o ně budou 
starat, takže určitě to bude významné 
i pro místní zaměstnanost, ale záro-
veň to bude mít takový sociální a so-
ciologický aspekt, kdy se zde navzá-

jem budou potkávat lidé s nějakým 
postižením a s nim lidé zdraví.  

Co nového chystáte ještě, jako měs-
to Roztoky, třeba něco takového 
podobného, jako tento projekt?

Tak klíčovou věcí, kterou jsme několik 
let připravovali, a teď se blíží ke kon-
ci, tak je velká dostavba školy. Máme 
radost, že v těchto dnech kolauduje-
me a od 1. září budou moci naši žáčci 
do nové školy, do nového výtvarného 
ateliéru a do nové tělocvičny s mul-
tifunkčním sálem. To je taková jedna 
hlavní věc, samozřejmě dál plánuje-
me úpravy komunikací, chodníků, což 
souvisí i se seniory a další postupné 
zvelebování města.

Děkuji Vám za rozhovor.

Já moc děkuji.

Proč se Vaše televize Šlágr TV roz-
hodla podpořit Domov Alzheimer 
v Roztokách u Prahy tím, že se zde 
natáčel pořad Byli jsme při tom?

Filozofie televize Šlágr potažmo Šlágr 
rodiny je pomáhat lidem tím, že sku-
tečně televizi děláme srdcem. Přiná-
šíme lidem do domovů radost. Vysí-
láme program, který lidem rozumí je 
autentický z jejich života. Podpořit ja-
koukoli dobrou věc je pro nás radostí. 
O to více nás potěšilo podpořit váš 
projekt. Mimochodem jedna z největ-
ších Šlágr televizí v německu Goldstar 
se právě věnuje problematice Alzhei-
merovy choroby a dlouhodobě pod-
poruje právě tyto domovy.

Máte nějakou konkrétní osobní 
zkušenost s pacienty s Alzheimero-
vou nemocí?

Tak přímo v rodině nikoli, ale samo-
zřejmě dostáváme do naší televize 

spoustu dopisů a některé z nich jsou 
od rodinných příslušníků lidí jež tuto 
chorobu mají. Jsou to lidé, kteří jsou 
v domovech důchodců, doma nebo 
v nemocnici, a naše písničky jim při-
nášejí radost do života. Takové dopisy 
Vás vždy potěší a zároveň zjistíte, že 
to, co děláte má daleko větší smysl  
a poslání…

Co chystá TV Šlágr pro svoje diváky 
na letošní léto?

Spustili jsme druhý kanál zaměřený 
na country music. Šlágr jako tako-
vý chystá na léto premiérové pořady  
a koncerty, takzvané koncertní šňůry 
Léto s Muzikou. Nový magazín o ře-
meslech, vaření a samozřejmě spous-
ta nové letní muziky.

Uvidíme vaše umělce ještě někdy  
v Domově Alzheimer?

Já pevně věřím, že ano a velmi rádi 
zahrajeme pro všechny klienty!

Zeptali jsme se...

Rozhovor se starostou Roztok
Janem Jakobem

S Karlem Peterkou, majitelem šlágr TV.

Jan Jakob

Karel Peterka
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