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Nový  
Domov Alzheimer v Mostě

Otevřeli jsme již třetí zařízení
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Domov Alzheimer Most
V Mostě bylo na konci ledna toho-
to roku slavnostně otevřeno nové 
zařízení Domova Alzheimer. Jeho 
ředitelem se stal pan Zbyněk Gem-
biczki, MBA, ředitel pro rozvoj po-
bočkové sítě Domova Alzheimer. 
Po zkušenostech z Domovů v Dar-
kově i Roztokách přichází do Mostu 
pln elánu, vizí a odhodlání.

O kolik klientů se bude nový Do-
mov Alzheimer v Mostě starat?
V  Domově,  po  jeho  naplnění,  se 
budeme  starat  celkem  o  96  klientů 
a  předpokládám,  že  plné  kapacity 
dosáhneme  do  konce  tohoto  roku. 
V  rámci  ubytování  budou mít  klienti 
zajištěn  úklid  pokoje  a  praní  prádla. 
V objektu Domova máme také vlastní 
kuchyň, jídelnu i prádelnu a navazující 
služby  zajišťujeme  vlastními  zaměst-
nanci.  Domov  disponuje  převážně 
dvoulůžkovými pokoji, ale máme též, 
minoritně, i pokoje jednolůžkové. 

Pro jaké klienty je péče ve Vašem 
Domově určena? 
Domov  Alzheimer  Most  je  registro-
vanou  pobytovou  sociální  službou 
–  domov  se  zvláštním  režimem.  Po-
skytujeme  specializovanou  sociální 
péči  klientům  s  chronickým  dušev-
ním  onemocněním,  trpícím  různými 
typy demence, jako například Alzhei-
merova nemoc,  vaskulární demence, 
včetně  přidružených  chorob.  Našimi 
klienty jsou osoby se sníženou mírou 
soběstačnosti,  které  vyžadují  celo-
denní péči a nemohou již být ve svém 
přirozeném prostředí. V nynější době 
nás kontaktují zejména občané města 
Mostu se žádostí o přijetí do našeho 
domova.  Naším  záměrem  je  provo-
zovat  tuto  sociální  službu  zejména 
pro občany Mostu a okolí, ve kterém 
je dle našich informací sociální služba 
pro klienty s demencí velmi potřebná.
Mám dobrý pocit z toho, že jsme navá-
zali velmi dobrou spolupráci s vedením 

města Most. Stejně důležitá je pro nás 
i  spokojenost budoucích klientů s naší 
sociální  službou,  a  i  z  tohoto  důvodu 
jsme cenu služby nastavili tak, aby byla 
dostupná pro většinu zájemců o umís-
tění v našem Domově.
Jaké služby budete svým klientům 
poskytovat?
Klientům  budeme  poskytovat  soci-
ální a zdravotní péči. Pro práci  s  kli-
enty  využíváme  nové  trendy  v  péči 
o klienty s demencí. Připravujeme pro 
ně  reminiscenční  terapii,  canisterapii,  
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aromaterapii,  muzikoterapii  aj.  Pro 
pobyt  venku  mohou  naši  klienti  vy-
užívat  terasu  a  zahradu,  kde  budou 
též  probíhat,  za  pěkného  počasí,  již 
zmíněné  aktivity.  Budeme  s  klienty 
podnikat procházky po okolí, vždy dle 
přání, schopností a možností klienta. 
Kolik budete mít zaměstnanců 
v jakých profesích? 
Celkový počet zaměstnanců se bude 
blížit  číslu  80. O  naše  klienty  se  bu-
dou starat zdravotní sestry, pracovníci 
v sociálních službách, aktivizační pra-
covníci, fyzioterapeuti. Lékařskou péči 
budou  klientům  poskytovat  praktičtí 
ambulantní  lékaři  i  lékařští  specialis-
té. V provozním úseku to pak budou 
kuchaři,  pomocní  kuchaři  a  pomoc-
né  síly  v  kuchyni,  pracovnice  úklidu 
a prádelny. Vedení Domova pak tvo-
ří  ředitel,  vedoucí  sociální  pracovník, 
vrchní sestra a vedoucí provozu. 
Na koho se mohou zájemci o přijetí 
do Domova obrátit?
Zájemci o umístění či radu se mohou 
obrátit na vedoucí sociální pracovnici 
Bc. Danu Masarovičovou, ať už emai-
lovou cestou či telefonicky. Další kon-
takty  na management  Domova  jsou 
pak  uvedeny  na  našich  webových 
stránkách www.domovalzheimer.cz
Jaká jsou Vaše přání a cíle coby ře-
ditele Domova Alzheimer v Mostě?
Mým přáním je dobré jméno našeho 
Domova,  v  rámci  města  Most  i  re-
gionu  Ústeckého  kraje,  a  cílem  pak 
spokojenost  našich  klientů  a  jejich 
rodinných  příslušníků  s  podmínkami 
a poskytovanou péčí, kterou zde bu-
deme  nabízet  a  zabezpečovat.  Dal-
ším cílem je pak vytvoření soudržného 
a empatického kolektivu zaměstnan-
ců, kteří budou svoji práci vykonávat 
svědomitě, odborně a  s  lidským pří-
stupem k našim klientům.  
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S primátorem Mostu jsme slavnostně 
přestřihli pásku a otevřeli nový 
Domov Alzheimer Most
V  Mostě  jsme  28.  ledna  slavnostně 
otevřeli  nové  zařízení  pro  96  klien-
tů.  Spolu  s  vedením  společnosti,  fi-
nanční  ředitelkou  Karolinou  Honlo-
vou  a  výkonným  ředitelem  Radkem 
Žádníkem,  přestřihli  pásku  i  mos-
tecký  primátor  Jan  Paparega,  ředitel  
MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. Jaroslav Kudr-
lička,  herečka  Zdeňka  Žádníková  Vo-
lencová  a  houslový  virtuos  Jaroslav 
Svěcený. Popřát hodně štěstí a úspěchů 
svým kolegům přijeli i zásupci Domovů  
Alzheimer z Darkova a z Roztok u Prahy.

Tým pracovníků Domova Alzheimer Most

Moderátorka Zdeňka Žádníková Volencová, primátor města Most Jan Paparega 
a předseda představenstva MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Jakub Ozaňák

Zleva: ředitel Domova Alzheimer Most Zbyněk Gembiczki, člen  
správní rady Radek Žádník, předsedkyně správní rady Karolina Honlová

Hlavním hostem kulturního programu  
byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
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Slavnostní přípitek zástupců společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. a zástupců skupiny Domov Alzheimer

O pitný režim se staral Miroslav Kredvík, Dobrá vína.cz

Hudební doprovod v podání Vlaďky Vohralíkové 
a Lukáše Čermáka

Kolegyně z Domova Alzheimer v Roztokách tentokrát v černo-červené
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Celý prosinec se u nás v Domově 
Alzheimer Darkov nesl ve sváteční 
náladě. Ať už se jednalo o pečení 
vánočního cukroví, zdobení stro-
mečku či dalších tradic, týkajících 
se tohoto výjimečného svátku. 
Všude vládla pohoda, klid a pří-
jemná atmosféra.

Hned  zpočátku  adventu  nás  potě-
šila  milá  návštěva  Mikuláše,  anděla 
a  čertice.  Jejich  cesta  vedla  napříč 
celým  naším  Domovem.  V  prvním 
okamžiku byl na tvářích klientů vidět 
úžas a překvapení, vzápětí je vystřídal 
úsměv a veselý smích.

I  tento rok se díky projektu Českého 
rozhlasu  s  názvem  Ježíškova  vnou-
čata  plnila  vánoční  přání.  Během 
prosince  jsme tak v Domově přivítali 
celou  řadu  milých  hostů,  kteří  svý-
mi dárky nebo vystoupeními potěšili 
naše klienty.
Druhou  adventní  neděli  jsme  si  uži-
li  skvělý  koncert  souboru  Permoník. 
Pod vedením sbormistryně paní Mar-
tiny Juríkové zazněly koledy z celého 
světa  a  tento  program  byl  doplněn 
i o zajímavosti s vánoční tématikou.
Dalším velkým vystoupením v našem 
Domově  bylo  taneční  představení 

folklórního souboru Morava. Ke zpě-
vu známých lidových písní se připojili 
téměř  všichni  a  doprovázeli  soubor 
velkým potleskem.

Čas do Štědrého dne příjemně plynul 
a následovalo vytoužené nadělování 
dárečků  všem našim klientům. Vůně 
cukroví dokreslovala atmosféru a ná-
ladu  Vánoc.  Při  poslechu  vánočních 
koled,  ke  kterým  jsme  se  přidávali 
i  společným zpěvem,  jsme si  rozdá-
vali dárky,  kterými nás všechny  Ježí-
šek obdaroval.

Vánoční čas v Darkově
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Tak rychle utekl vánoční čas 
v Domově v Roztokách, člověk se 
jen nadechl té krásné atmosféry 
a bylo po všem. Ale s klienty jsme 
si tento čas plnohodnotně užili. 

Vše začalo příjemným pečením cuk-
roví,  které  jsme  již  v  průběhu  pro-

since  konzumovali,  a  tak  jsme pekli 
celkem často. 
5.  prosince  nás  v  Domově  navštívil 
Mikuláš  s  andělem  a  čertem.  Celé 
dopoledne jsme tak strávili nácvikem 
vánočních koled a říkanek, abychom 
se  nebeské  trojici  mohli  předvést. 

Odpoledne  jsme  pak  už  jen  napja-
tě  očekávali  jejich  příchod.  Miku-
láš  s  andělem  nám  donesli  balíčky 
s drobnostmi, a tím nám velmi zpří-
jemnili den. 
Během prosince jsme v Domově při-
vítali  dětské  i  dospělé  návštěvníky 
s  hudebními  a  tanečními  vystoupe-
ními, navštívili trhy na Staroměstském 
náměstí, a tak dny plynuly a Vánoce 
byly kvapem tu. Na Štědrý den nás 
čekal  příjemný  oběd  v  nazdobené 
jídelně  Domova.  Po  dobrém  obě-
dě  jsme rozbalovali dárky u voňavé 
kávy a punče, a že  těch dárků  tedy 
bylo! Od rodin, Ježíškových vnoučat. 
Do nadílky vánočních dárků pro kli-
enty se zapojili i všichni zaměstnanci 
Domova.  Přání  klientů,  napsaná  na 
papírkách,  ozdobila  vánoční  stro-
mek.  Zaměstnanci  se  pak  postarali 
o to, aby ani  jediné přání nezůstalo 
nesplněno.  Než  jsme  vše  rozbalili, 
byla  zde  štědrovečerní  večeře,  zpí-
vání  a  poslouchání  koled.  Nevyne-
chali jsme ani různé vánoční tradice. 
Klienti  vzpomínali,  které  z  nich byly 
v jejich rodinách ty nejoblíbenější.
Mezi  svátky  nás  čekalo  další  krás-
né  překvapení  v  podobě  koncertu 
houslového  virtuóza  Jaroslava  Svě-
ceného  a  rodiny  Žádníkových.  Paní 
Zdeňka,  Andrejka,  Janička,  Zuzanka 
a Jiřík Žádníkovi nám zpříjemnili den 
hudebním  vystoupením  a  pan  Svě-
cený  vše  podtrhl  svým  nádherným 
houslovým koncertem.
I  poslední  den  v  roce  jsme  oslavi-
li,  jak  se  patří. Nechyběly  chlebíčky, 
cukroví, šampaňské a mnoho dalších 
dobrot, které nás spolu se silvestrov-
ským programem přehouply do no-
vého roku 2020. Popřáli jsme si hlav-
ně zdraví a dobrou kondici a toho se 
hodláme držet.

Vánoční čas v Roztokách
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Plnohodnotná  
strava je lékem

Jaká byla cesta k vaší profesi?
K  výběru  střední  školy mě  přive-
dl můj zájem o zdravý životní styl 
a cvičení,  který  se postupně  roz-
šiřoval na zájem o pomoc dalším 
osobám v oblastech léčebné výži-
vy. V  roce 2013  jsem  tedy odma-
turovala  na  Střední  zdravotnické 
škole v Ostravě. Poté jsem si také 
vyzkoušela  studium  všeobecné 
zdravotní  sestry,  ale  táhlo mě  to 
zpět ke studiu výživy. V roce 2017 
jsem  ukončila  studium  na  Vyšší 
odborné škole zdravotnické v Os-
travě  v  oboru  Nutriční  terapeut, 
a  v  této  profesi  jsem  za  poměr-
ně krátké období  získala  spoustu 
pracovních zkušeností i v nemoc-
ničním prostředí. 

Jak je zajištěno stravování klientů 
Domova?
V kuchyni  v našem Domově pro-
bíhá příprava celodenní stravy. Ve 
spolupráci  s  lékařem  zajišťuji  in-
dividuální  nutriční  péči  klientům. 
Jídelníčky  jsou  zaměřeny  přede-
vším  na  dostatečný  příjem  kom-
plexní  a  plnohodnotné  výživy, 
a  to  ve  variantách  lékařem  sta-

novených  diet.  Krédem  kuchař-
ského  umění  je  domácí  strava, 
vaříme knedlíky, pečeme mouční-
ky,  připravujeme  dezerty.  Vaříme 
zásadně  z  kvalitních  surovin,  ne-
používáme polotovary ani potra-
vinářská aditiva.  

Které pokrmy mají Vaši klienti nej-
raději? 
Vzhledem  k  tomu,  že  našimi  kli-
enty  jsou senioři, největší úspěch 
u nich má tradiční česká kuchyně. 
Mají  rádi  českou  klasiku  v  podo-
bě řízku s bramborovým salátem, 
vepřo,  knedlo,  zelo,  cmundu  po 
Kaplicku  a  především  sladké  po-
krmy  jako buchty,  lívanečky,  šišky 
s  mákem  nebo  krupicovou  kaši. 
Po  všech  těchto  jídlech  se  vždy 
jen zapráší. 

Jaká jsou specifika stravování kli-
entů?
Pobytová  sociální  služba  v  na-
šem Domově  je  určená  pro  oso-
by  s  chronickým  duševním  one-
mocněním  (různé  typy  demence, 
např.  Alzheimerova  nemoc).  Pro 
toto  onemocnění  je  typická  po-
stupná  ztráta  tělesné  hmotnosti. 
Velkým  specifikem  stravování  je 
tedy  vysoká  energetická  hodno-
ta  podávaných  pokrmů.  Dále  se 
u našich klientů vlivem progredu-
jícího onemocnění může vyskyto-
vat nechutenství a poruchy poly-
kání. Často je tedy nutná rozdílná 
úprava  dílčích  komponentů  stra-
vy.

Kam byste chtěla nutriční péči 
v našem Domově posunout? 

I  v  nutriční  péči  se  stále  objevu-
jí  nové  trendy,  a  proto  se  v  této 
oblasti  permanentně  vzdělávám. 
Mám  radost,  že  se  nám  podaři-
lo zrealizovat projekt Bon Apetit, 
u  kterého  pozorujeme  velmi  po-
zitivní odezvu u klientů, kteří mají 
problém  s  příjmem  nerozmělně-
ného jídla.  Tento projekt je zalo-
žen na tom, že chutný a estetický 
jídelní  zážitek  je  stejně  důležitý 
jako vyvážená strava. Cílem toho-
to  projektu  je  zachovat  identic-
kou podobu jednotlivých pokrmů 
i  v  případě  nutnosti  rozmixování 
např. masa, rýže apod.

Jak nejraději trávíte volný čas? Jak 
relaxujete?
Ráda  trávím  čas  aktivně,  chodím 
na  hory,  cvičím  jógu.  Také  ráda 
vyrážím  za  kulturou,  do  divadel, 
na festivaly apod.

rozhovor s Anetou Švrčkovou, DiS.,  
která pracuje v Domově Alzheimer 
Darkov na pozici nutriční terapeutky

Estetická stránka jídla je velmi důležitá - rozmělněné 
maso vytvarované do masového plátku
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Zajímavosti z Roztok a Darkova

Klienti  z  Domova  Roztoky  navštívili 
výstavu  kostýmů  z  klasických  českých 
pohádek  a  dalších  filmových  snímků. 
Barrandovské studio nám nabídlo neví-
danou  expozici  nádherných  šatů,  kos-
týmů  ze  svého  fundusu.  K  vidění  byl 
zajímavý  prostor  Barrandovského  stu-
dia. Dozvěděli  jsme se, ze kterých po-
hádek  kostýmy  pocházejí,  jak  dlouho 
trvala jejich výroba. Překvapilo nás,  jak 
jsou  některé  z  nich  těžké.  V  rámci  ex-
pozice jsme měli možnost si pár kousků 
vyzkoušet. Všichni  jsme si užili poučné 
i zábavné odpoledne.

Už  od  ledna  se  naše  klientky 
těšily  na  výstavu  dobových 
hraček  a  oděvů  v  mateřské 
škole  v  Doubravě.  V  polovině 
února  jsme  se  tedy  s  našimi 
dámami vypravily za dětmi, při-
čemž jsme s sebou vzayi i malé 
dárky,  které  klientky  samy 
ušily  –  krásné  látkové  koníky. 
Při  pohledu  na  staré  panenky, 
knížky,  brusle,  lyže,  kočárek, 
peřinky  a  výbavičku  pro  mi-
minko,  šaty,  klobouky  a  krajky 
se  klientky  vracely  do  svého 

dětství  a  každou  chvíli  bylo 
slyšet  větu:  „Tohle  si pamatuju, 
to  jsme  měli  doma!“.  Klientky 
velmi  ocenily  i  skutečnost,  že 
se všech exponátů výstavy bylo 
možné  dotýkat.  Po  prohlídce 
výstavy  naše  návštěva  zdaleka 
nekončila,  paní  učitelka  nás 
pozvala  do  třídy  k  předškolá-
kům.  Děti  nás  potěšily  hezkou 
bás  ničkou.  Následovalo  milé 
povídání  a  rozdávání  koníků, 
z nichž měly děti velkou radost.

Z Roztok na Barrandov za filmy a pohádkami

Klientky z Darkova vyrazily do MŠ v Doubravě 
na výstavu hraček
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Kalendář kulturních aktivit – Roztoky a Darkov
Vzhledem k nepřehlednému vývoji karanténních opatření ohledně šířícího se koronaviru, budou kulturní aktivity 
v obou Domovech organizovány podle momentální situace s cílem v maximální možné míře ochránit naše klienty 
i zaměstnance.

Vánoční koncert Jaroslava Svěceného v Roztokách
Vánoční koncert se u nás stal již kaž-
doroční  tradicí.  Letos  nám  bylo  po-
těšením a ctí přivítat houslového vir-
tuóza  Jaroslava  Svěceného,  kterého 
doprovodila na příčnou flétnu hereč-
ka Zdeňka Žádníková. Klienty potěšilo 
i vystoupení Andrejky, Janičky, Zuzanky 
a Jiříka Žádníkových. 
Prohlédněte si  fotografie z Vánočního 
koncertu.

 

Rádi bychom poděkovali panu Jaroslavu 
Svěcenému za stálou přízeň a podporu našich 
zařízení. Moc si toho vážíme.

DÍK Ď
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