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Pozvánka na Novoroční koncert v Roztokách

Příroda, les a já. V tomto du-
chu se nesla oslava 4. výročí 
Domova Alzheimer v Darko-
vě. Proto jsme se ve čtvrtek 
13. září společně sešli v naší 
zahradě pod korunami stro-
mů, v nejrůznějších maskách 

a převlecích či ozdobách, kte-
ré symbolizovaly spojení člo-
věka s přírodou. 
Od počátku celou oslavu 
provázela hudba v podobě 
známých country písniček od 
skvělé kapely Liberda Gang, 

která hrála nejen k poslechu, 
ale i k tanci a zpěvu. Naši kli-
enti si spolu se svými rodina-
mi rádi zavzpomínali na svá 
trampská léta a se zaujetím 
sledovali pestrý program.  
(pokračování  na straně 2)

Oslavu Nového roku si 
v Domově Alzheimer 
v Roztokách užijeme s ži-
vou hudbou. Hned v úterý 
1. ledna 2019 odpoledne od 
15:00 hod. se zde uskuteční 
koncert, na kterém vystou-
pí paní Zdeňka Žádníková 
Volencová s dětmi, piani-
sta Lukáš Čermák a zpě-
vačka Vlaďka Vohralíková. 
Přijďte společně s našimi kli-
enty i zaměstnanci přivítat 

Nový rok a užít si příjem-
né odpoledne. Živá hudba, 
zpěv, tanec, recitace i dobré 
občerstvení bude připrave-
no v jídelně našeho Domo-
va.
Těšit se můžete na vánoční 
koledy, oblíbené písně, ta-
neční hudbu, známé i méně 
známé skladby v originálním 
podání vystupujících dětí 
Andrejky, Janičky, Zuzanky 
a Jiříka Žádníkových.

Oslavu 4. výročí Domova Alzheimer v Darkově jsme slavili opět všichni společně s našimi klienty, rodinami i přáteli   

Srdečně Vás zveme na novoroční koncert  
se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou a jejím doprovodem
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Oslava 4. výročí otevření 
Domova Alzheimer v Darkově
Po úvodních proslovech, které zahá-
jila ředitelka Mgr. Leona Seberová, 
začalo dech beroucí vystoupení pana 
Oszeldy, který předvedl produkci dra-
vých ptáků. 
Po jejím skončení mnozí využili jedi-
nečnou možnost nechat se s těmito 
dravci zvěčnit na fotografii, a vytvořit 
si tak památku na tento den. 
Atmosféru doladilo i následující vy-
stoupení skautů z oddílu Pěšáci Kar-

viná, kteří ve svých krojích a s vlajkou 
předvedli nástup, oddílové pokřiky, 
a také velmi zajímavý lanový závod. 
Naše zahrada však skrývala i jiná pře-
kvapení. V jejím rohu bylo postavené 
tábořiště se stany, kde se konala lu-
kostřelba, a v altánu probíhaly ukázky 
výroby domácích kozích sýrů spojené 
s jejich ochutnávkou. Chuťové pohár-
ky všech přítomných potěšily stoly plné 
pochoutek teplé i studené kuchyně, 

a nechyběly samozřejmě ani grilované 
speciality a degustace výborných mo-
ravských vín. 
Naši narozeninovou oslavu provázela 
celé odpoledne skvělá nálada a  pří-
jemné sluneční počasí. 
Tímto moc děkujeme všem zúčastně-
ným, a již teď se těšíme na příští rok, 
až spolu znovu oslavíme další naro-
zeniny Domova s těmi, kteří potřebují 
vaši lásku a naši péči.

Program oslav nám přišli zpestřit skauti z oddílu Pěšáci Karviná, kteří nastoupili v krojích i s vlajkou

Ohromující ukázka dravců, jejich síly, velikosti, 
rychlosti a dalších předností sklidila velký potlesk

Na vlastní kůži si vyzkoušeli trénink dravců 
i někteří z hostů oslavy  

Po slavnostním zahájení oslavy čekalo na všechny 
přítomné vystoupení pana Oszeldy a jeho dravých 

ptáků, které bavilo malé i velké návštěvníky

Výtečné občerstvení připravili opět pracovníci našeho 
Domova a vše lahodilo nejen oku, ale hlavně chuti Děkujeme všem, kteří společně s námi oslavili 4. narozeniny Domova Alzheimer v Darkově 
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Mezi terapie, které našim klien-
tům poskytujeme v rámci naší 
komplexní péče, se zcela opráv-
něně řadí i aromaterapie neboli 
tzv. terapie vůní.  Jedná se o me-
todu doplňkovou či alternativní 
prováděnou aromaterapeutkami, 
jež absolvovaly podrobné školení 
v této oblasti a tuto terapii pro-
vádí individuálním či skupinovým 
způsobem. 
Při aromaterapii využíváme účinků 
přírodních éterických olejů, které mají 
vliv na zlepšování duševní i fyzické 
stránky našich klientů.  Zcela zásad-
ní je výběr jednotlivých olejů, který 
samozřejmě závisí na jejich jednotli-
vých účincích, kterými chceme u kli-
entů dosáhnout stimulace, tonizace 
či relaxace. Neméně důležitá je pak 
také osobní preference klienta. 
V Domově Alzheimer využíváme 
českou certifikovanou přírodní bio-
kosmetiku značky Nobilis Tilia, která 
se na aromaterapii specializuje.
Individuální aromaterapie se u nás 
provádí v relaxační místnosti, kde je 
klient pohodlně usazen s využitím 
krčních polštářků. V pokojích klien-
tů pak používáme vonné keramické 
destičky. 
Polštářky i destičky slouží pro ab-

sorpci a postupné uvolňování éte-
rických olejů. Mezi klienty nejoblíbe-
nější éterické oleje patří bergamot, 
citron, levandule a máta peprná. 
Pro přímý kontakt s kůží našich kli-
entů využíváme květové vody, které 
pokožku zchlazují, osvěžují a rege-
nerují. Při skupinové terapii pak oleje 
aplikujeme prostřednictvím aroma-
lamp, difuzérů či osvěžovačů vzdu-
chu, pomocí nichž se rozptylují do 
prostoru, například v aktivizačních 
místnostech a také společných pro-
storách Domova. 
V jarních a letních měsících jsme vyu-
žívali především éterické oleje citron 
a mandarinku, které mají osvěžují-
cí, regulující a harmonizující účinky. 
Nyní na podzim se nám osvědčil 
eukalyptus, jehož zklidňující aroma 
pomáhá při únavě, zlepšuje náladu, 
a především působí jako prevence 
při nachlazení v období viróz. 
Individuální i skupinové aromatera-
pie se u našich klientů staly velmi ob-
líbenými. Viditelné pozitivní výsledky 
a přínos pro klienty je pro nás tou 
nejlepší zpětnou vazbou. Chceme 
tak aktivně pokračovat v této činnos-
ti i nadále. 

Aromaterapie aneb terapie vůní 
v našem Domově v Darkově

Pro aromaterapie používáme kvalitní kosmetiku přírodních produků společnosti Nobilis Tilia

Při aromaterapii v relaxační místnosti 
dáváme naším klientům krční polštářky pro 

jejich maximální pohodlí a inhalaci produktů

Pro regeneraci, osvěžení a zchlazení kůže 
používáme květové vody nebo oleje, které 

aplikujeme klientům přímo na kůži
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Pro Domov Alzheimer pracuje Mar-
kéta od jeho samotného začátku 
na pozici mzdové účetní. Málokdo 
z našich klientů nebo jejich rodin 
s ní tak přijde do styku, ale přesto 
je pro firmu nepostradatelnou oso-
bou, především z pohledu našich 
zaměstnanců. Jak se Markéta k prá-
ci dostala, co ji na ní baví, co obnáší 
i jak se dá zvládat práce na mateř-
ské dovolené a další zajímavosti, se 
dozvíte z našeho rozhovoru.
Markéta Matějíková (29 let) žije se 
svou rodinou v malé vesničce Dlouhá 
Lhota nedaleko Dobříše. V současné 
době jsou v popředí jejích zájmů hlav-
ně dvě dcery Anetka (3 roky) a Terezka 
(2 měsíce), ale i přes péči o ně, se snaží 
najít volný čas pro cestování a přátele. 
Kdy jste nastoupila do společnosti 
Domov Alzheimer a co je Vaší hlav-
ní pracovní náplní?
Do společnosti jsem nastoupila před 
více jak 4 roky, přesně 1. dubna 2014. 
Jsem tady tak od jejího úplného začát-
ku, kdy se teprve připravoval rozjezd 
samotných zařízení a dalšího chodu 
Domova Alzheimer. 
V této chvíli je mojí hlavní pracovní ná-
plní zpracování mezd pro celou skupi-
nu Domov Alzheimer, a s tím spojené 
administrativy a komunikace s přísluš-
nými úřady. 
Vzhledem k tomu, že pro Domov 
Alzheimer pracujete od úplného 
začátku, můžete zhodnotit cestu 
společnosti během prvních 4 let 
z pohledu zaměstnance. Jaké byly 
začátky, co se nejvíce měnilo a jak 
vnímáte společnost dnes?
Cestu společnosti vnímám celkově 
jako velmi úspěšnou. Začátky byly 
těžké, vše začínalo od nuly, nebyly na-
staveny žádné systémy, postupy a vše 
bylo nutné zavést, což někdy nebylo 
úplně jednoduché. Nyní je společnost 
ve fázi, že veškeré systémy a postupy 
jsou pevně dané, což v praxi znamená, 

že každý z nás přesně ví, co jeho práce 
obnáší. Podle mého názoru dnes veli-
ce dobře funguje komunikace a spo-
lupráce mezi námi všemi zaměstnanci. 
Při své práci jste většinou „schova-
ná“ a klienti ani jejich rodiny s Vámi 
do styku nepřijdou. Jednotlivá zaří-
zení však velmi dobře znáte, stejně 
tak jako zaměstnance a jejich práci. 
Co je pro Vás na Domově Alzheimer 
nejzajímavější? Je Vaše práce přeci 
jen jiná, než kdybyste zpracovávala 
mzdy pro nějakou firmu bez sociál-
ního zaměření?
Určitě je to jiná práce. Dříve jsem pra-
covala pro společnosti, které externě 
zpracovávaly mzdy a účetnictví růz-
ným dalším společnostem, měla jsem 
tedy možnost setkat se se spoustou 
různých odvětví, např. operátoři, ho-
tely, reklamní agentury atd. V tomto 
ohledu je práce pro Domov Alzheimer 
úplně jiná, a to především z toho dů-
vodu, že člověk si - tady ať chce nebo 
nechce, vytvoří vztah, protože vnímá 
osudy klientů a také zaměstnanců, 
kteří o ně pečují. 
Dnes jste dvojnásobnou maminkou, 
a přesto jste i při těchto povinnos-
tech nepřestala pracovat pro Do-
mov Alzheimer. Jaké to je pracovat 
při mateřské dovolené? Jste ráda, že 
můžete střídat práci a děti, nebo je 
to naopak moc náročné? 
Ano, jsem velmi ráda, že jsem dostala 
důvěru a příležitost nadále pracovat 
pro společnost, protože chvíle, kdy 
zasednu k počítači a přepnu od kaž-
dodenního stereotypu, který obnáší 
domácnost a péče o děti, je pro mě 
druh relaxace a odpočinku. Přiznávám, 
že jsou občas chvíle, kdy je to náročné, 
a to jsou okamžiky, kdy jsou například 
děti nemocné nebo začátkem roku, 
kdy přichází daně a je mnohem více 
práce, ale v těchto náročnějších chví-
lích mi pomáhá rodina a přítel, bez 
kterých by to takto dělat nešlo.

Firma má velký potenciál růstu 
a Vy už dnes nejste na účetnictví 
sama. Společně s dalšími kolegy 
tvoříte administrativní tým Domo-
va Alzheimer. Hodláte se po mateř-
ské dovolené vrátit na plno ke svým 
kolegům? 
Po mateřské dovolené bych se ráda 
za svými kolegy vrátila, protože za tu 
dobu se vytvořila parta fajn lidí, která 
drží při sobě a vždy si pomůže.

Rozhovor se mzdovou 
účetní Markétou 
Matějíkovou

Markéta je nejen mzdovou účetní Domova Alzhei-
mer, ale především také dvojnásobnou maminkou 

a milovnicí cestování, která oceňuje přátelství a dobrý 
pracovní kolektiv
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V říjnu jsme s našimi klienty vyrazili 
na výlet do Levého Hradce. Navští-
vili jsme zde pozůstatky středověké-
ho hradiště s křesťanským kostelem 
z 9. století, který byl vybudován jako 
první křesťanský kostel v Čechách. 
Samozřejmostí byla procházka krás-
nou podzimní přírodou, která toto 
místo obklopuje. Na závěr výletu 
jsme zamířili do Medové kavárny, 
která nás okouzlila svým nádherným 
prostorem, a ještě více nabídkou 
dobrot. Po ochutnání a hodnocení 
účastníků doporučujme domácí me-

dovník a naprosto nepřekonatelnou 
horkou čokoládu. 

Slunečné a teplé podzimní počasí nám 
dovolovalo dlouhou dobu realizovat naše 
oblíbené procházky za kávou. Doslova 
kousek od našeho Domova v Roztokách 
se nachází oblíbená kavárna našich klientů. 
Pokaždé, sotva vejdeme do dveří, nás při-
vítá vůně čerstvě namleté kávy a příjemná 
obsluha. Humor a dobrá nálada nás pro-
vázely hned od usednutí ke stolu. Během 
příjemného odpoledne jsme si tentokrát 
u kávy vychutnali také domácí koláč s dro-
benkou, a zábavu jsme si zpestřili malým 
kvízem o České republice. Vítěze jsme 
z našich výsledků, bohužel, nepoznali, ale 
do kavárny se určitě zase brzy vydáme. 

Výlet do Levého Hradce

Procházkou na kávu

Podzimní výlety a procházky 
našich klientů v Roztokách

Výlet na Levý Hradec nás nadchl a díky  
krásnému počasí jsme si ho opravdu užili

Návštěvy nedaleké kavárny v Roztokách provází vždy dobrá nálada

V místní Medové kavárně doporučujeme 
ochutnat domácí medovník a horkou čokoládu

Poděkování z Domova Alzheimer v RoztokáchDÍK Ď

Vážení individuální dárci, nadace a nadač-
ní fondy, spolupracující organizace i firmy, 
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali 
za Vaši pomoc a podporu v roce 2018.
Děkujeme, že nám pomáháte naplňovat naše 
poslání a cíle a poskytujete nám finanční či věc-
nou pomoc. Právě v tomto období vánočních 
svátků, děkujeme zvláště projektu Českého 
rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. Na-

šim seniorům se tak plní jejich přání a dotváří se 
nádherná vánoční atmosféra. 
Velké díky posíláme také za spolupráci s Dob-
rovolnickým centrem Kladno, z. s., kterou 
jsme navázali v tomto roce. V současné době 
do našeho Domova dochází pravidelně dob-
rovolnice, která chodí se seniory na vycházky, 
předčítá ve skupině, popřípadě si se seniory 
povídá u dobré kávy či čaje.
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Právě touto větou vyzvala paní Bo-
ženka naši paní ředitelku Mgr. Leonu 
Seberovou, k zahájení podzimního 
karnevalu. Celé odpoledne se na-
ším Domovem v Darkově nesl zvuk 

taneční hudby, a to nejen v podo-
bě tradičních lidových písniček, ale 
také hitů 60. a 70. let. Tanečníků bylo 
opravdu mnoho, improvizovaný 
parket byl brzy zaplněný do posled-
ního místa. Do tanečního veselení 
s našimi klienty se zapojili i pečo-
vatelé či vrchní sestra, a nezabránil 
nám ani invalidní vozíček některých 
ze zúčastněných. Ba naopak. „Už 
mnoho let jsme si s mým manželem 
nezatančili, je to skvělé odpoledne“ 
usmívala se paní Martička. A jelikož 
šlo o karneval, nechyběly nám mas-
ky v podobě zábavných knírů, které 

klienti sami vyrobili při dopoledních 
aktivizacích, a vznikly tak nezapo-
menutelné fotografie, nad kterými 
budeme vždy s úsměvem vzpomínat 
na tento podzimní den.

Jeden z listopadových týdnů jsme 
v Darkově věnovali lidové hudbě 
a zpěvu. Navštívit nás přišly děti ze 
Základní školy Komenského v Kar-
viné a jen co zazněla slova první 
písničky, všichni zúčastnění se k je-
jich zpěvu začali připojovat. Brzy se 
celým naším Domovem linul zvuk 
dětských hlásků, spolu s hlasy našich 
klientů i zaměstnanců. Děti, kromě 
skvělé nálady, přinesly klientům dá-
rečky ve formě vlastnoručně nape-
čeného vánočního cukroví a také 
obrázků z přírodních materiálů, 
z čehož měli všichni klienti velkou 

radost. Není proto divu, že kromě 
oplácení širokých úsměvů došlo i na 
vřelá objetí a přání všeho nejlepšího. 
„Ty děti mi připomněly léta, kdy jsem 
vyučovala v umělecké škole, bylo to 
krásné“ vzpomínala bezprostředně 
po jejich vystoupení paní Ilonka.
Rozezpívat nás do Domova přijel 
i soubor Viola z Olomouce pod ve-
dením Zdeňka Černohouze.  Jejich 
program s názvem „Písničky naší 
babičky“ v sobě ukrýval směs zná-
mých písní, a skvělý byl také hudeb-
ní doprovod v podobě kytary a har-
moniky. Tato kombinace brzy nikoho 

nenechala v klidu, a tak se kromě 
zpěvu mnozí z přítomných zapojili 
i do tance. Největší ohlas však skli-
dila skladba „Ta naše písnička česká“. 
Atmosféra byla skutečně výborná 
a obě tato vystoupení byla odměně-
na obrovským potleskem a přáním 
opětovného shledání.

I v letošním roce jsme se s naším Do-
movem Azheimer zapojili do projektu 
Ježíškova vnoučata, a první splněné 
přání na sebe nenechalo dlouho čekat.  
V Darkově tak ještě před Vánocemi uví-
táme známý pěvecký soubor Permoník.
Na základě přání jedné z našich kli-
entek přijede zazpívat tento pěvecký 
soubor všem našim klientům a spo-

lečně si poslechneme vánoční koledy 
v jejich podání.  
Ve středu 19. prosince od 10:00 do 11:00 
hod. nás navštíví přímo v Domově Alz-
heimer v Darkově soubor, čítající 30 až 
40 členů. Děti ve věku od 9 do 13 let se 
přímo v zrcadlové jídelně budou věno-
vat našim klientům nejen zpěvem, ale 
přivezou s sebou i malé dárky.  

„Smím prosit?“

„Ta naše písnička česká“

Ježíškova vnoučata přivedou letos do 
Darkova známý pěvecký soubor

Do tance se zapojili i klienti  
na invalidních vozících

Pěvecký soubor Permoník  
vystoupení jen pro naše klienty ještě před Vánocemi

Děti ze Základní školy Komenského v Karviné přišly 
zazpívat a přinesly i dárky, úsměv a vřelá objetí

Karnevalové tance,  
hudba a písně v Darkově

Vlastnoručně vyrobené kníry  
nás bavily a rozesmávaly
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Mgr. Veronika Vorbachová 
Vedoucí sociální pracovník

Kalendář chystaných akcí

Prosinec 2018
Mikulášská zábava s překvapením 
(6.12.2018)
Návštěvna anděla a Mikuláše 
v našem Domově s překvapením pro 
naše klienty.
Odpolední pečení vánočního cukroví
Tradiční příprava na vánoční svátky 
nemine ani naše klienty.
Vánoční večírek pana Tadeáše 
(12.12.2018)
Dar Ježíškových vnoučat.
Magické dopoledne (18.12.2018)
Vystoupení kouzelníka.
Vystoupení dětí ze souboru 
Permoník (19.12.2018)
Koncert vánočních koled. 
Vánoční nadílení (20.12.2018)
Rozbalování dárků Ježíškových 

vnoučat za poslechu a zpěvu koled 
dětí z MŠ.
Vánoční mše svatá (21.12.2018)

Leden 2019
Novoroční procházka
Procházka zimní krajinou, při které se 
ohlédneme za uplynulým rokem. 
Návštěva kostela spojená 
s prohlídkou betlému
Krásná podívaná nás čeká na 
vánočně vyzdobený kostel, kterou 
spojíme s poznáním historie 
a zajímavostí zdejšího místa.
Zooterapie
Potěšení s domácími mazlíčky  
přímo v našem Domově.
Ples
Společenská událost při zvuku 
taneční hudby. 

Únor 2019
Valentýnská zábava
Taneční odpoledne s občerstvením 
v rytmu nejen zamilovaných písní.
„Pes – nejlepší přítel člověka“
Canisterapie pro naše klienty.
Návštěva regionálního muzea
Prohlídka replik oděvů první 
republiky
Posezení ve Společenském domě
Procházka lázeňským parkem 
spojená s ochutnávkou dobré kávy 
a zákusků. 

Domov Alzheimer Roztoky

Domov Alzheimer Darkov

Prosinec 2018
Mikulášská nadílka (5.12.2018)
Mikuláš s anděly a čerty přijdou rozdat 
klientům nadílku.  
Vánoční vystoupení dětí ze ZUŠ 
Libčice (11.12.2018)
Kytarové vystoupení dětí s vánočními ko-
ledami.  
Národní muzeum (12.12.2018)
Výlet za Česko-slovenskou/Slovensko-
-českou výstavou. 
Vánoční stromek na Staroměstském 
náměstí (17.12.2018)
Návštěva Staroměstského náměstí s pro-
cházkou. 
Sváteční rozdávání dárků pod 
Vánočním stromem (20.12.2018)
Vánoční posezení s rozdáváním dárků, 
ochutnávkou cukroví, vánočního punče 
i koledami.
Adventní čas
V průběhu prosince si připomeneme jed-
notlivé adventní neděle a upečeme vá-
noční cukroví.

Mše Vánoční 
V rámci náboženských okének proběhne 
v předvánočním čase i mše Vánoční.  
Narozeninový den
Každý měsíc s klienty oslavíme jejich na-
rozeniny.  
Vánoční vystoupení dětí
Sváteční čas nám přijedou zpestřit děti ze 
ZŠ Žalov.  

Leden 2019
Novoroční koncert (1.1.2019)
Tříkrálový den (6.1.2019)
Tradiční uctění svátku Tří králů neopome-
neme ani u nás v Domově. 
Narozeninový den
Také v lednu budeme slavit narozeniny 
našich klientů společným posezením. 
Židovské muzeum, hřbitov 
a Josefov (16.1.2019)
Procházka po Starém městě spojená 
s poznáním židovských tradic. 

Únor 2019
Návštěva kina Bio Oko
Zhlédnutí zajímavého filmu dle progra-
mu kina. 
Narozeninový den
Únorové oslavy narozenin našich klientů. 
Vycházka do kavárny
Procházka zimní krajinou se zastávkou 
v příjemné kavárně v Roztokách. 

Pravidelné aktivity
Canisterapie
Arteterapie
Cvičení pro seniory
Náboženské okénko
Tvořivá dílna
Čtení seniorům
Společenské hry

Co připravujeme pro klienty Domova Alzheimer?

Mgr. Mária Schindlerová
Sociální pracovník
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Po roce opět na slovíčko:  
Ing. Karolina Honlová
Milí přátelé,
ráda bych využila vydání poslední-
ho čísla našeho Zpravodaje v tomto 
roce a poohlédla se za tím, co nám 
rok 2018, v rámci skupiny Domova 
Alzheimer přinesl, a také co nás čeká 
v roce 2019.
Dá se říci, že letošní rok byl pro nás opět 
rokem stabilizačním, nesoucím se v du-
chu dalšího upevňování nastavených 
procesů a také zlepšování prostředí 
pro naše klienty i zaměstnance. V obou 
domovech jsme si připomněli 4. výročí 
jejich otevření a náležitě jsme je oslavili 
spolu s klienty, jejich rodinami a našimi 
zaměstnanci. Zájem o služby Domova 
Alzheimer je velký, což dokládá téměř 
stoprocentní obsazenost naší lůžkové 
kapacity. V současné době pečujeme 
o téměř 180 klientů a zaměstnáváme 
přes 200 pracovníků.
V obou domovech v roce 2018 pro-
běhla řada větších či menších investič-
ních akcí a oprav stávajícího zařízení, 
z nichž budu jmenovat jen některé. 
V Roztokách jsme dokončili 2. etapu 
modernizace interiérů, jejímž výsled-
kem jsou nové vestavěné skříně v po-
kojích, rozšířené posuvné dveře do 
koupelen a nové vstupní dveře do po-
kojů včetně zárubní. V Darkově jsme 
se letos zaměřili na společné prostory 
a vybavili jídelnu a aktivizační místnos-
ti novými pohodlnými židlemi, vybavili 
terasy zahradním nábytkem, a ve spo-
lupráci s karvinským učilištěm DAKOL 
pořídili prostorný dřevěný altán, který 
je umístěn v zahradním parku, a slouží 

k aktivizačním činnostem či odpočinku 
klientů.
Uvědomuji si, že tyto akce jsou z pro-
vozního hlediska velmi náročné a vyža-
dují zvýšené úsilí a často i improvizaci 
našeho personálu, ať už provozního 
či přímé péče. Touto cestou bych jim 
chtěla moc poděkovat za jejich obě-
tavou práci a pomoc, kterou nám to 
umožnily.
A co nás čeká v roce 2019? 
Oslavíme 5. výročí otevření obou do-
movů. V Roztokách jsme na jaro příš-
tího roku naplánovali přístavbu nových 
provozních prostor v zadním traktu 
budovy, a s tím související kompletní re-
konstrukci kotelny. Konečné úpravy, re-
kultivace a osázení se také dočká horní 
část zahrady, která dosud nemohla být 
využívána. Vznikne tak nový venkovní 
prostor, dosažitelný pro klienty a per-
sonál jak z terasy, tak z 1. patra budovy. 

Příští rok přibu-
de do naší „rodiny“ 
domovů další, tentokrát 
na severu Čech. Práci tam najde dalších 
zhruba 70 zaměstnanců, kteří budou 
pečovat o necelou stovku klientů.
Naším hlavním cílem nejen pro příští rok 
je, aby se klienti i jejich rodinní příslušníci 
a přátelé u nás cítili dobře, pokud mož-
no „jako doma“, aby dostali potřebnou 
péči ve vysoké kvalitě a zároveň lidské 
pohlazení. Přála bych si také, aby naši 
kolegové, zaměstnanci u nás pracovali 
rádi v dobrém a přátelském kolektivu, 
a ve svém konání nacházeli osobní na-
plnění, ale zároveň, aby neopomněli 
myslet i na sebe a svoje fyzické i dušev-
ní zdraví. Aby si dovolili odpočívat a re-
generovat tak, aby načerpali dostatek 
energie pro svou náročnou práci. 
V roce 2019 přeji všem ze srdce jen 
to dobré.

Poděkování
Srdečné poděkování za finanční dary pro Domov Alzheimer Darkov

DÍK Ď

Dovolujeme si touto cestou 
poděkovat dárcům, kteří 
našemu Domovu Alzhei-
mer v Darkově přispěli fi-
nanční částkou čítající přes 
100.000 Kč. 

Pan Hercig – dar 3.000 Kč
Pan Filák – dar 30.000 Kč
Paní Kuchařová – dar 20.000 Kč
Paní Martinková – dar 20.000 Kč
Ing. Čeganová – dar 15.000 Kč
Ing. Přidalová – dar 15.000 Kč

Tyto finanční prostředky 
byly nebo budou použity 
na nákup pomůcek pro 
naše klienty a další pro-
dukty související s přímou 
péčí.

Ing. Karolina Honlová společně s Ing. Radkem Žádníkem a Mgr. Petr Jirásek děkují klientům i jejich rodinám za 
přízeň, svým pracovníkům za skvělou práci v roce 2018 a do roku 2019 přejí všem jen to dobré.
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