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1.  Základní údaje
Název:  Domov sv. Karla Boromejského
Status:  Církevní právnická osoba
Registrace:  Ministerstvo kultury ČR, 1. 9. 1996
Zřizovatel:  Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Statutární zástupce: S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká – představená
IČ: 65400143
DIČ: CZ65400143
Adresa:  K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy
Telefon/fax:  235 323 248/235 302 720
web:  www.domovrepy.cz
e  ‑mail:  sekretariat@domovrepy.cz
Bankovní spojení:  běžný účet: 174-1950304504/0600 u MONETA Money Bank

sbírkový účet: 1061010610/5500 u Raiffeisenbank

správní rada
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáčková, JUDr. Jan Kavka, S. M. Amidea Rybecká, MUDr. Jiří Pauli, 
Mgr. Marie Šamánková, JUDr. Jiřina Voňková

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO JE CÍRKEVNÍ ZAŘÍZENÍ, V NĚMŽ SE SPOJUJÍ ČTY-
ŘI SVĚTY A VYTVÁŘEJÍ TAK ZCELA OJEDINĚLÝ PROJEKT. JSOU TO JEDNAK ŘEHOLNICE 
KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, VĚKEM POKROČI-
LÍ A NEMOCNÍ LIDÉ, ODSOUZENÉ ŽENY A CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI. TYTO ČTYŘI SVĚTY 
SE SETKÁVAJÍ V PROSTORÁCH DOMOVA, ABY SPOLUVYTVÁŘELY PROSTŘEDÍ VZÁJEM-
NÉ SLUŽBY A SPOLUPRÁCE. POSLÁNÍM DOMOVA JE POSKYTOVÁNÍ POMOCI POTŘEB-
NÝM LIDEM, ZEJMÉNA NEMOCNÝM NESOBĚSTAČNÝM SENIORŮM.



2. úvOd – slOvO představené

Nové s l ož ení!  Je š t ě  l ep š í  re ceptura! Sys t émové změny! 
Inovace ,  rozvo j ,  na s tar tování s t ra t eg i ckých kroků! 
Ne j l e vně j š í  kval i ta u ná s!

Denně jsme zaplavováni podobnými titulky v reklamě, PR, v grantových pod-
mínkách a nevím, kde ještě všude…

A přitom, jde vždycky o to, aby to, co děláme, bylo „stále nové a inovativní“? 
Nemá nám jít neméně o trpělivou věrnost tomu, co děláme, abychom to dělali 
se vztahem, nezevšedněním, s neumenšenou snahou dělat to prostě dobře – 
a netoužit jen po oceněních, viditelném pokroku, zářivých výsledcích? Maminky 
s láskou denně pečují o svá pacholátka a prožívají denní „rutinu“ těch nejprost-
ších povinností, radostí i starostí, mnohé dny jsou stále stejné, dětičky rostou 
a vyvíjejí se pomalinku a postupně, maminky vnímají spíš srdcem, co je na kaž-
dém dni jiné…

V pečujících povoláních běží naše dny víceméně velmi podobně. Co může být „stále nového“ na denní péči o sta-
rého a nemocného člověka? A také my kromě konkrétních pokroků a úspěchů (když se třeba podaří grant a může-
me koupit nové pomůcky), spíše srdcem nasloucháme každému lidskému příběhu našich svěřených, jak je osobní 
a osobitý, cítíme jejich vděčnost za ochotně a dobře poskytnutou službu, vnímáme, jak jsme obohacováni moudros-
tí a nadhledem těch, kdo stojí na konci života, těšíme se z jejich radosti, když je zrovna nic nebolí, z jejich upokoje-
ní, když jim paní doktorka vysvětlí, co se v jejich těle děje a jak můžeme pomoci, když se radují z pěkných chvil při 
aktivizaci nebo je rozveselí návštěva zdravotních klaunů…

Ano, je to každý den jiné, protože oni pomalu dozrávají do plnosti svých pozemských dnů a když je ve chvílích 
jejich odcházení z tohoto světa doprovázíme, je to vždy nové, nová zkušenost pro ně i pro nás.

Rozvoj, inovace, ono „ještě lepší“ se může a má uskutečnit především v nás samotných. Tady je ten nejúčinnější 
r o z v o j – rozvoj do hloubky, do opravdovosti, do tiché trpělivosti v nesčetných náročných situacích denní služby, 
v únavě všedních dnů, v přemáhání sama sebe v tak mnohém, co den přináší. A v tom je ten nejlepší pokrok, v tom 
může být každý náš den nový, jiný, lepší – a v tom je taky naše skutečná RADOST, že máme trvale udržitelný smy-
sl života a služby druhým.

Sestra Konsoláta Mgr. M. Frýdecká
představená



Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individu-
ální podpoře při poskytování služeb.

Naše péče obsahuje také základní kondiční rehabilitaci. 
Zařízení však není určeno k intenzívní odborné rehabilitaci. 
Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, 
nácvik chůze a pohybových schopností. Tím se uživatelé zlep-
šují i psychicky, když se mohou radovat z malých, a přesto 
zřetelných pokroků.

K udržení tělesné i duševní aktivity přispívá také aktiviza-
ce. Pomáhá odpoutávat pozornost seniorů od obtíží nemoci 
a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k po-
hybu, cvičit jemnou motoriku i paměť.

Pobyt seniorů v Domově je obohacován průběžnými kul-
turními aktivitami a koncerty, jichž se mohou zúčastňovat 
i nemocní na vozíku.

V aktivizaci spolupracují s personálem také dobrovolníci.

V neposlední řadě je péče o seniora naplňována i nabídkou 
duchovní služby – v míře, v jaké o ni sám projeví zájem.

Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:
zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informa-•	
ce od vedení Domova nebo od sociální pracovnice
vyplní Žádost o přijetí, dodá aktuální lékařskou zprávu •	
a sociální pracovnice s ním provede sociální šetření
po zhodnocení předložených podkladů v komisi je zájemci •	
neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu
pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu •	

3. pOskytOvané služby

1. Sociální pobyty pro seniory
(podle zákona 108/2006 Sb.)

1.1 odlehčovací služba – pobytová

Posláním odlehčovací pobytové služby je zajistit uživateli 
na přechodnou dobu bydlení a maximální podporu, na jakou 
byl zvyklý doma a která mu z různých důvodů nemůže být 
v současné době poskytnuta rodinou nebo pečovatelem.

Cílovou skupinu tvoří nemocní senioři v průměrném věku 
86 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje různou míru nepřetrži-
té ošetřovatelské péče. Dále pak rodina (pečovatel), které 
touto službou poskytujeme na přechodnou dobu nezbytnou 
pomoc při jejich trvalé péči o svého rodinného příslušníka.

Základní nabídka služeb obsahuje:
ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích•	
celodenní stravování•	
úklid•	
praní prádla•	
pomoc a podporu v běžných činnostech•	
nepřetržitou ošetřovatelskou péči•	
pomoc při sebeobsluze seniorů s poruchami hybnosti nebo •	
zdravotním postižením
zdravotní a lékařskou péči•	



Denní stacionář je otevřen ve všedních dnech od 7.00 do 
17.30 hod. a jeho kapacita čítá 25 míst.

V případě zájmu o umístění seniora nebo zdravotně posti-
ženého člověka je možno se obrátit na vedoucí denního sta-
cionáře (tel: 775 851 646, 775 853 534, 235 323 248, fax: 
235 302 720, e -mail: stacionar@domovrepy.cz).

1.3 Zdravotně sociální služby – sociální služby poskytova‑
né ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Na dvou lůžkách této služby poskytujeme doléčovací a re-
habilitační pobyty uživatelům, kteří potřebují ošetřovatelskou 
péči a podporu v běžných životních činnostech.

2. Zdravotní služby (podle zákona 372/2011 Sb.)

Na 77 lůžkách následné a dlouhodobé péče umožňujeme 
doléčovací a rehabilitační pobyty po dobu, kdy už pacienti 
nepotřebují akutní lékařskou péči, ale neobejdou se bez péče 
ošetřovatelské. Aby se mohli pokud možno ve zlepšeném sta-
vu vrátit do svých rodin anebo stabilizováni přejít do trvalého 
zařízení sociálních služeb, stará se o ně nepřetržitě tým léka-
řů a zdravotnického personálu. Služba nemocným zahrnuje 
rovněž fyzioterapii, usilující o obnovení schopností sebeob-
sluhy, nácvik chůze a pohybových schopností; a také všestran-
nou aktivizaci, například umožnění účasti na kulturních po-
řadech i imobilním pacientům. Za přispění duchovních služeb 
vytváříme pohodové a důstojné prostředí a snažíme se přijí-

neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylu-
čuje pobytovou sociální službu), je zájemci poskytnuto 
poradenství, jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty 
kontakty.

1.2 Denní stacionář – ambulantní služba
Posláním denního stacionáře je poskytnout uživatelům se 

sníženou soběstačností (z důvodu věku nebo dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního stavu) denní pobyt v příjemném a bez-
pečném prostředí. Cílem je podporovat samostatný a sobě-
stačný způsob života těchto lidí s ohledem na jejich individu-
ální přání, potřeby a zájmy v podmínkách, které jsou blízké 
jejich vlastnímu prostředí.

Cílovou skupinou jsou nemocní senioři, jejichž stav vyža-
duje určitou podporu v běžných životních činnostech v denní 
době a vzhledem ke zdravotnímu stavu potřebují různou míru 
ošetřovatelské péče. Dále pak rodina (pečovatel), které touto 
službou poskytujeme kvalitní péči o jejího rodinného přísluš-
níka v době, kdy členové rodiny chodí do zaměstnání.

Těmto rodinám je umožněno, aby svého člena přivezli na 
celý den do stacionáře, odkud si ho večer opět vezmou zpět 
do svého rodinného kruhu.

Uživatelům služby pak nabízíme celodenní plnohodnotný 
program, který nenechá nikoho nečinně posedávat a je zamě-
řen na zlepšování zdravotního stavu i psychické pohody. Kla-
deme důraz na individuální přístup ke každému z nich.

Nabídka služeb zahrnuje kromě celodenního dohledu, 
zajištění stravování i hygienického zázemí především příjem-
né místo, kde se lidé dobře cítí. Oni sami i jejich rodiny s vděč-
ností vnímají láskyplnou péči, která je jim zde věnována – péči 
s porozuměním pro všechny potřeby starého člověka, obtíže-
ného problémy nemoci, stáří a často i psychickými poruchami. 
Schopnost vytvářet z těchto lidí malou komunitu, která tráví 
společně všechny pracovní dny, umět s nimi nejen smysluplně 
strávit čas, ale také ho vyplnit činností, která potěší a uspo-
kojí a současně vše sladit tak, aby se cítili všichni spokojeni 
– to je vysoká škola obětavosti, kterou u nás každodenně ab-
solvujeme. S trpělivostí se věnujeme lidem, kteří by bez mož-
nosti pobytu ve stacionáři byli odkázáni na trvalou ústavní 
péči. Takto se však mohou vracet do svých rodin a prožívat 
spokojené stáří v okruhu svých blízkých.

Každý uživatel denního stacionáře má svého klíčového 
pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.



Během roku bylo obslouženo celkem 64 uživatelů, což od-
povídalo 3 983 lůžkodnům. Převážnou část (86 %) tvořili se-
nioři s trvalým bydlištěm na území hl. města Prahy.

Průměrná délka pobytu činila 62 dní a průměrný věk 
89 let. Přibližně 70 % uživatelů se nacházelo ve věkové kate-
gorii 86–95 let.

Za podporu odlehčovací služby děkujeme zejména Minister‑
stvu práce a sociálních věcí ČR a Hlavnímu městu Praha.

Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
V průběhu roku 2015 jsme v denním stacionáři obsloužili 

celkem 38 uživatelů, z nichž bylo 25 občanů MČ Praha 6, což 
je téměř 66 %.

Všestrannou péčí a zajištěním plnohodnotného programu 
jsme ulevili rodinám, které se o svého seniora starají a po-
mohli jim v péči o něj v době, kdy jsou v zaměstnání. Do sta-
cionáře jsou přijímáni i klienti s Alzheimerovou chorobou 
a demencí.

V rámci zkvalitnění služby a maximální pomoci pečujícím 
rodinám byla v roce 2011 prodloužena otvírací doba stacio-
náře o jednu hodinu (od 7.00 do 17.30 hod.). O vysoké kvali-
tě poskytovaných služeb svědčí i ocenění za nejlepší denní 
stacionář roku 2012.

V průběhu roku 2015 byl stacionář vybaven novými před-
měty. Dárci do jeho prostor věnovali např. sedačku, nábytko-
vou stěnu a židle do výtvarné dílny. Z jiných zdrojů byla po-
řízena nová rychlovarná konvice a barel na pitnou vodu, ze 
zdravotních pomůcek pak odsávačka, tlakoměr a fonendo-
skop.

Za podporu provozu denního stacionáře děkujeme zejmé-
na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu měs‑
tu Praha a Městské části Praha 6.

Náročná ošetřovatelská následná péče 
– provoz lůžek LDN

Domov provozoval po celý kalendářní rok 77 zdravotních 
lůžek s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí o nemocné seniory.

Cíl projektu jsme naplňovali následujícími aktivitami:
– náročná ošetřovatelská péče
– rehabilitační péče
– kulturní péče
– duševní a duchovní péče.

mat pacienty se všemi jejich přáními a potřebami. Umírající 
obklopujeme pozornou účastí s odborným tišením bolestí 
a obtíží a poskytujeme podporu i jejich blízkým.

Profesionální péče takto spojuje v celém Domově práci 
zdravotnického personálu, pracovníků přímé (sociální) péče 
i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člo-
věk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i duchovními 
potřebami. Právě v celostním pojetí spočívá těžiště veškeré 
péče – to je v celkovém přístupu k člověku. Všichni zaměst-
nanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují 
o to, aby u nás byl vytvářen pocit domova, kde jsou pacienti 
(uživatelé) laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich opráv-
něné požadavky a přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lid-
skou důstojnost. Hlavním cílem je, aby naše zařízení nebylo 
jen „poskytovatelem služeb“, ale skutečným domovem, kde se 
staří lidé dobře cítí. Odměnou je nám spokojenost a vyjádře-
ná vděčnost těch, co naše služby využívají.

4. prOjekty rOku 2015

V průběhu roku 2015 jsme realizovali následující  
projekty:

Odlehčovací služba•	
Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené•	
Náročná ošetřovatelská následná péče o pacienty v pokro-•	
čilém věku a chronicky nemocné
Sanitářský kurz sv. Zdislavy•	
Pořízení nových židlí do refektáře, sprchových vozíků a po-•	
lohovacího lůžka
Modernizace serveru•	
Kulturní projekty: Vinobraní v klášteře – 2. ročník, Výroč-•	
ní cyklus koncertů z díla J. J. Ryby, Cyklus adventních kon-
certů
Dárcovská SMS na rok 2015•	

CO se nám pOdařilO

Odlehčovací služba
Po celý rok 2015 jsme provozovali 13 lůžek určených pro 

odlehčovací služby. Nesoběstačným seniorům jsme zajistili 
nepřetržitou ošetřovatelskou péči včetně jejich aktivizace, za-
pojení do kulturních akcí a ostatních činností.



ský kurz sv. Zdislavy, který je akreditován Ministerstvem zdra-
votnictví a ve kterém se jim dostane odborné teoretické pří-
pravy i praxe. Po absolvování kurzu jsou zařazeny jako sani-
tářky na oddělení. Zvýšení kvalifikace už mnoha ženám po-
mohlo po propuštění z výkonu trestu najít vhodné zaměstná-
ní a uplatnit nabyté znalosti a zkušenosti.

Realizaci kurzu odborně a organizačně zajišťuje Domov. 
Za finanční podporu vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnává-
ní děkujeme Vězeňské službě ČR a Nadačnímu fondu 
GSK.

Technický úsek
V průběhu roku 2015 proběhla oprava fasády na severní 

a západní straně hlavní budovy, dále pak na čelní straně sta-
cionáře a obou ubytovnách. Byly podříznuty základy po celé 
délce severní strany hlavní budovy a opraveno zdivo včetně 
fasády až do výše první nadzemní římsy. Uskutečnila se opra-
va římsy za okapovým žlabem na přístavbě prádelny. V sute-
rénu jižní části budovy proběhla výměna ležatého potrubí 
(rozvody teplé a studené vody).

Za podporu těchto projektů děkujeme Kongregaci Milo‑
srdných sester sv. Karla Boromejského.

Pojízdná sprchovací lůžka, polohovací postel a židle do 
refektáře

Pro zajištění většího pohodlí při hygieně imobilních paci-
entů byla zakoupena dvě nová pojízdná sprchovací lůžka. Dále 
byla pořízena polohovací postel pro dlouhodobě ležící paci-
enty. Do prostor refektáře byly zakoupeny nové židle, které 

V roce 2015 byla následná ošetřovatelská péče poskytnuta 
celkem 337 pacientům, což představovalo 24 098 lůžkodnů. 
Počet hospitalizací činil 440 (opakované příjmy). Z celkového 
počtu pacientů bylo 296 občanů hl. m. Prahy, počet hospitali-
zací činil 388 a počet lůžkodnů 20 639.

Průměrná délka pobytu pacienta činila 71 dní a průměrný 
věk 89 let.

Zdravotní služby finančně podporují zejména Hlavní město 
Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Městské části Praha 2, 
Praha 4, Praha 6, Praha 13, Praha 17, Letiště Praha, a. s. 
a zdravotní pojišťovny, kterým za tuto podporu děkujeme.

Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnávání odsouzených 
žen (sanitářský kurz sv. Zdislavy)

V samostatné části budovy Domova sídlí Oddělení výkonu 
trestu pro ženy, které je součástí Vazební věznice v Ruzyni. 
Odsouzené ženy spolu s námi pracují na různých úsecích, 
zvláště ve všech pomocných provozech Domova: v kuchyni, 
prádelně, v úklidu a na zahradě. Možnost rozmanité a smys-
luplné práce v kolektivu spolupracovníků, zapojení do všeho, 
co je zde dopřáno pacientům, např. nejrůznějších kulturních 
a společenských událostí včetně duchovní péče, i celkově vel-
mi pěkné prostředí má na ženy výrazně kladný vliv a napo-
máhá k udržení sociálních kontaktů a získání dobrých návyků. 
Setkávání se světem nemocných se jim stává podnětným pří-
nosem pro změnu jejich smýšlení, přátelský a vstřícný postoj 
zaměstnanců jim pomáhá přehodnotit svou minulost a roz-
hodnout se pro dobré znovuzačlenění do společnosti. Pro 
vybrané ženy pořádáme dvakrát ročně rekvalifikační sanitář-



Výroční cyklus koncertů z děl J. J. Ryby a Cyklus advent‑
ních koncertů

V listopadu a prosinci proběhly dva cykly koncertů, a to 
Výroční cyklus koncertů z děl J. J. Ryby a Cyklus adventních 
koncertů.

Obsahem projektu s názvem „Výroční cyklus koncertů 
z díla Jakuba Jana Ryby“ byla realizace tří koncertů, na kterých 
byla předvedena díla tohoto významného českého hudebního 
skladatele u příležitosti 250. výročí jeho narození. Projekt si 
vzal za cíl představit nejen známou a oblíbenou Českou mši 
vánoční, ale i autorova ne příliš známá díla.

Na koncertech vystoupili: pěvecký sbor Camerata Praha za 
doprovodu Komorního orchestru ZUŠ Hronov s dirigentem 
Josefem Vlachem, hudebníci a sólisté Státní opery Praha, 
Břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara, 
Dětský sbor Radost Praha a dívčí komorní pěvecký sbor Puel-
lae pod vedením prof. Vladislava Součka a Jana Pirnera, or-
chestr Archioni Plus pod vedením Michala Macourka a soubor 
zobcových fléten SIRINGA pod vedením Miroslava Bureše.

Za podporu těchto projektů děkujeme Ministerstvu kul‑
tury ČR a Nadaci Divoké husy.

Odborná konference Specifika zdravotně sociální péče 
o seniory

Domov slouží i jako středisko vzdělávání zdravotnických 
pracovníků. Konají se v něm stáže, exkurze a odborné praxe 
studentů a pracovníků ve zdravotnictví i v sociálních služ-
bách.

slouží jak v čase oběda, tak při konání kulturních akcí, pro-
bíhajících v refektáři v průběhu celého roku.

Za finanční podporu tohoto projektu děkujeme Nadaci 
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a Nadaci Martina 
Romana.

Modernizace serveru
Server Domova byl již zastaralý a nesplňoval podmínky 

bezpečného provozu. Proto byl zakoupen nový serverový ope-
rační systém včetně čtyřiceti licencí. Prostřednictvím jednot-
livých počítačových stanic se serverem, na kterém jsou ulože-
ny elektronické spisy, komunikují lékaři, sociální pracovnice 
a ostatní zdravotnický personál. Ekonomický systém, který na 
serveru také funguje, využívají pracovnice účtárny, provozně 
technický úsek a oddělení získávání zdrojů.

Za podporu tohoto projektu děkujeme Nadačnímu fondu 
AVAST.

Odpočinková zahrada a výsadba ovocných stromů 
v sadu

V prostorách odpočinkové zahrady byla založena nová vi-
nice. Za darování sazenic, cenné rady a odborné vedení dě-
kujeme moravskému zpěvákovi Jožkovi Šmukařovi.

V sadu byly vysázeny nové ovocné stromy. Za podporu to-
hoto projektu děkujeme iniciativě Sázíme stromy, o. s.

Vinobraní v klášteře – 2. ročník
V září proběhlo v zahradě Domova druhé vinobraní. Po 

prvním ročníku, při kterém byla zasazena symbolická první 
hlava vinné révy, se v r. 2015 vinice rozrostla o dalších 40 sa-
zenic. Za pomoc při založení vinohradu děkujeme dobrovol-
níkům z oddělení auditu České spořitelny, a. s.

Řepské vinobraní proběhlo za slunečného počasí a zúčast-
nila se ho téměř tisícovka návštěvníků. Vinici požehnal P. Lu-
káš Lipenský z Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. 
Poté už probíhal zábavný program, kterého se zúčastnili: Jož-
ka Šmukař s cimbálovou muzikou, Jana Rychterová a Two 
Voices, Folklorní soubor Rosénka a kapela Jauvajs hrající irskou 
tradiční hudbu. Do programu se zapojil i jeden host ze Sloven-
ska – harmonikářka Lenka Medňanská, která byla hudebním 
dárkem k nadcházejícím 60. narozeninám Jožky Šmukaře. Od-
polednem provázela Monika Straková v přestrojení za morav-
skou robku a Michal Svatý v kostýmu svatého Michala.

Za podporu této akce děkujeme Městské části Praha 17 
a firmě Johnny Servis, s. r. o.



AVAST a Nadačního fondu GSK celkovou částku 4 247 000 
Kč. Děkujeme těmto institucím, nadacím a nadačním fondům 
za podporu zdravotnického provozu, lůžkové péče a denního 
stacionáře.
 
Individuální dárci

Díky příspěvkům individuálních dárců jsme v roce 2015 
obdrželi na provoz Domova 3 214 000 Kč. Je nám líto, že ne-
můžeme veřejně poděkovat všem, kteří se o tuto sumu zaslou-
žili, neboť jejich výčet by přesahoval možnosti této zprávy. 
Upřímně si však vážíme všech, ať byla výše jejich daru jakáko-
liv, všichni přispěli z dobrého srdce a podle svých možností.

Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2015 podpo-

řily celkovou částkou 1 063 000 Kč. Naši vděčnost a poděko-
vání si zaslouží především následující: 28. pěší pluk „Pražské 
děti“, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o., 
Agentura F & F, Agro-Měřín, a. s., Air Marine – Rollpa 
Group, s. r. o., Antonín Gründl, Archadia, s. r. o., Ars-
print, spol. s r. o., Aspironix, s. r. o., Asset Protection, s. r. o., 
Atelier Tatiana, s. r. o., Autofire, s. r. o., Avanti Miloslava Pro-
cházková, Beata Rajská – design, s. r. o., Bettina Lob-
kowicz, s. r. o., Carbounion Bohemia, spol. s r. o., ComAp, a. s., 
Contour, s. r. o., CZ Loko, a. s., Česká a Slovenská obec dělo-
střelecká – občanské sdružení, Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Český Aeroholding, a. s., Dovit, s. r. o., D.U.K. 
H & C, s. r. o., Elmes Praha, s. r. o., EnterCity, s. r. o., Epravo.
CZ, a. s., Exekutorský úřad – JUDr. Ivo Luhan, Fiedler 

V prostorách Domova se organizují také odborné konfe-
rence. V říjnu 2015 se v příjemném prostředí denního staci-
onáře konala konference s názvem Specifika zdravotně soci-
ální péče o seniory, na které přednášel jako hlavní host 
MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.

5. ZdrOje finanCOvání

Provoz Domova je financován ze státních dotací, plateb 
pojišťoven a klientů, dále pak z příspěvků městských částí, 
nadačních a firemních grantů, darů fyzických a právnic-
kých osob, z veřejné sbírky a vlastní činnosti.

Tržby
Tvoří nejvýznamnější část zdrojů. Jedná se o platby zdra-

votních pojišťoven, smluvní příspěvky Městských částí Prahy 
a úhrady klientů za poskytnuté sociální pobyty. V roce 2015 
tržby činily 44 726 000 Kč.

Dotace a granty
Dotace a granty tvoří druhou nejvýznamnější položku roz-

počtu Domova. V roce 2015 jsme získali od Hlavního města 
Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva 
kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Městské části 
Praha 6, Praha 17, Praha 4 a Praha 13, Nadace Dobré dílo 
sester sv. Karla Boromejského, Nadace Divoké husy, Nadace 
Martina Romana, Nadace T ‑Soft Eternity, Nadačního fondu 



Dárcovská SMS
Již od roku 2004 se účastníme projektu zřízeného Fórem 

dárců s názvem „Dárcovská SMS“. Jedná se o nejjednodušší 
formu dárcovství v rámci veřejné sbírky. Zasláním SMS ve 
tvaru DMS DOMOVREPY na č. 87777 obdržel Domov 28,50 
Kč z celkové ceny každé zprávy, která činí 30,– Kč. V roce 2015 
jsme získali celkem 9 034,50 Kč za 317 DMS.

Děkujeme všem, kteří zasláním dárcovské SMS tento pro-
jekt podpořili.

Z nashromážděných prostředků veřejné sbírky jsme zakou-
pili: zdravotní vozíky, relaxační křesla, dávkovače na mýdla, 
kancelářský nábytek a kancelářské potřeby, vybavení kuchyně 
a kuchyněk na jednotlivých ošetřovatelských úsecích (lednič-
ky, mraznička, servírovací vozík, nádobí a termosky), nový 
kamerový systém a zahradní altány na akce konané v prosto-
rách zahrady Domova.

Kulturní akce
Součástí Domova je zrekonstruovaný kostel sv. Rodiny, kte-

rý je vymalován unikátní beuronskou malbou. Kostel slouží 
především k bohoslužbám, ale i pro konání koncertů vážné 
a duchovní hudby.

Další koncerty a vystoupení je možné uskutečnit v příjem-
ných prostorách refektáře, denního stacionáře nebo v zahra-
dě, která disponuje vlastním pódiem. Na zahradě se konají 
kulturní akce naše, ale i spřátelených organizací (např. tradič-
ní Dětská pouť).

Za léta svého působení se Domov stal kulturním stánkem 
zejména pro řepskou veřejnost. Kombinací kulturních aktivit 
pro potřeby pacientů a veřejně přístupných akcí se podařilo 
propojit život v Domově s životem lidí, kteří žijí v Řepích a blíz-
kém okolí. Navštívit koncert nebo jinou kulturní událost u nás 
však mohou lidé odkudkoliv

V průběhu roku 2015 se v Domově uskutečnily následující 
kulturní akce:

leden

Krása stvoření – výstava obrazů Miloše Kouteckého inspiro-
vaných vesmírem

Koncert skupiny Motovidlo
Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání pěveckého sboru 

Camerata Praha

AMS, s. r. o., Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárců, o. s., 
G -Team, a. s., Globdata, a. s., Hnízdo zdraví, s. r. o., Icon 
Clinical Research, spol. s r. o., Ifield Computer Consultancy 
Ltd. o. s., Ing. Jan Šimeček, Ing. Martin Vejr, Ing. Oldřich 
Petržilka, Ing. Olga Melzochová, Inos Zličín, a. s., Inven-
ta, spol. s r. o., Jamireal, s. r. o., Jerus, a. s., Jiřina Hovorková, 
JUDr. Eduard Kyšperský, JUDr. Milan Suchánek – Exekutor-
ský úřad Praha 9, JUDr. Petr Vacek, JUDr. Tomáš Sokol, ad-
vokát, Kampos, s. r. o., Karel Sazama, Lepton stu-
dio, spol. s r. o., Letiště Praha, a. s., Ludovít Pacoň, Marius 
Pedersen, a. s., Mark2Corporation Czech, a. s., Martin Novák 
– zámečnické a montážní práce, Mateřská škola Začít spo-
lu, s. r. o., Medlin, s. r. o., Milan Jandák – Autodíly, Mramor-
ka, s. r. o., MSA medical, s. r. o., MUDr. Hana Píšová – stoma-
tologická ordinace, MUDr. Jan Bárta, MUDr. Ludmila Nekva-
pilová, stomatologická ordinace, Oki Systems (Czech and 
Slovak), s. r. o., Olive Hill Development, s. r. o., OSKA, s. r. o., 
OSPAP, a. s. PAMA, a. s., Pekárna Erika, Prague Business 
Club, s. r. o., Plastika Praha – MUDr. Tomáš Doležal, Podzi-
mek a synové, s. r. o., Prago -účet, s. r. o., Pragoprojekt, a. s., 
Praktikal, s. r. o., Pretol HB, s. r. o., Prof. MUDr. Jan Betka 
– ORL, s. r. o., Radisson BLU Alcron Hotel, Renomia, a. s., 
Růžová školka Pelcových, Siko Koupelny, a. s., Sivak medical 
technology, s. r. o., Skupina nezávislých podnikatelů Romana 
Čížka, Staf Film, s. r. o., Stavebnini Hosana, s. r. o., Toman, 
Devátý & Partneři, advokátní kancelář, s. r. o., Váš autoser-
vis, s. r. o., Vetzub, s. r. o., VIPSoft, s. r. o., VisaFox Ltd., or-
ganizační složka, Vítkovice, a. s., Žilní klinika – MUDr. Ota 
Schütz, Život 90 a další.

Veřejná sbírka
Během celého roku probíhala na základě povolení MHMP 

pod. č. j. S -MHMP/464339/2013 z 8. 8. 2013 veřejná sbírka. 
Získané prostředky slouží na podporu činnosti a provozu Do-
mova a také na vybudování odpočinkové zahrady.

Sbírku jsme prováděli následujícími způsoby:
shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvlášt-a) 
ním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky
pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvkůb) 
prodejem předmětůc) 
prodejem vstupenek na veřejná kulturní vystoupeníd) 
pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování pří-e) 
spěvků z telefonního účtu.
Celkový stav veřejné sbírky činil v r. 2015 1 930 000 Kč.



Jarní a trampské písně v podání učitelů a žáků ze ZŠ U Boro-
viček

Benefiční koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod ve-
dením Michala Macourka

Dětský den

Červen

Enkaustika – výstava obrazů Naděždy Pavlovičové malovaných 
teplým rozpuštěným voskem

Vystoupení kapely AJETO z Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická pod vedením Katky Šlérové

Dětské flétničky pod vedením Veroniky Šindelové
Hudba pro violoncello a harfu – Mileva Fialová (Nizozemí) – 

violoncello, Lydie Härtelová – harfa
Řepský jarmark aneb „Vše za 20 Kč“
Kytarový koncert se zpěvem – Hana Němcová, Jan Janda, 

Michal Čvančara, Martin Křehnáč
Operní reminiscence – koncert orchestrální řady Archioni 

Plus pod vedením Michala Macourka
Vystoupení dětí ze ZŠ Hanspaulka
Letní koncert žáků Zuzany Hrbkové

srpen

Trio Sírius, Jiří Skuhra – flétna, Viktorie Večerová – viola, 
Vladimír Sůva – violoncello

Září

Láska je radost srdce – výstava obrázků Honzy Volfa
Odpolední matiné, Jan Verner – bas, Jan Riedelbauch – flét-

na, Karel Prokop – klavír, varhany

Novoroční koncert komorního smíšeného sboru Byzantion 
pod vedením Evy Komárkové

Novoroční flétničky dětí ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením 
Veroniky Šindelové

Franz Schubert – Zimní cesta, zahajovací koncert orchestrál-
ní řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka

Jak jsem ordinoval na Velikonočních ostrovech, přednáška 
prof. MUDr. Jiřího Zámečníka, CSc.

Kytarový koncert s flétnou a zpěvem (Jan Janda – zpěv a ky-
tara, Yuko Křehnáčová – příčná flétna, Martin Křehnáč – 
kytara)

Setkání sponzorů s koncertem komorního orchestru Romale 
Camerata pod vedením Jiřího Žigmunda

únOr

Let’s Go – koncert mezinárodní akapelové skupiny
Koncert k Mezinárodnímu dni nemocných v podání orches-

tru Archioni Plus pod vedením Michala Macourka
Masopustní průvod žáků ze ZŠ U Boroviček

břeZen

Koncert pro hospice, Vojtěch Spurný – dirigent, varhanní 
pozitiv, Hana Jonášová – soprán, Markéta Cukrová – mez-
zosoprán, Magdaléna Malá – housle, Jiří Sycha – housle, 
Michal Dušek – viola, Helena Matyášová – violoncello, mo-
derace Eva Hazdrová-Kopecká, koncert vysílal v přímém 
přenosu Český rozhlas Vltava.

Koncert orchestru Archioni Plus pod vedením Michala Ma-
courka

duben

Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod 
vedením Adolfa Melichara

Benefiční koncert profesorky Virginie Walterové a jejích stu-
dentů z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy

Koncert skupiny Camael
Taneční skupina Marietta pod vedením Lídy Prouzové
Flétna a klavír – jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové
Žhavá současnost – orchestrální řada Archioni Plus pod ve-

dením Michala Macourka
Vesna Cáceres quartet

květen

Koncert japonského sboru WADACHI na pozvání Pražského 
smíšeného sboru



prOsineC

Vánoční koncert Hornického pěveckého sboru Kladno pod 
vedením Milana Makaria se sólistou Národního divadla 
Lukášem Hynkem – Krämerem, průvodní slovo P. Prokop 
Siostrzonek

Druhý adventní koncert – Dětský sbor Radost Praha a dívčí 
komorní pěvecký sbor Puellae pod vedením prof. Vladisla-
va Součka a Jana Pirnera

Vánoční koncert studentů konzervatoře a jiných středních škol 
Domova mládeže Studentská Praha 6

Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ U Boroviček
Flétna a klavír – vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové
Adventní trh v klášteře
Třetí adventní koncert v podání orchestru Archioni Plus pod 

vedením Michala Macourka, zpěv Miroslava Časarová
Hrátky s drátky – výstava drátěných plastik Ladislava Loka-

jíčka
Vánoční kavárna Libuše Kohoutové
Řepský kvítek – vánoční koncert
Hvězda nad Betlémem – Žižkovský pěvecký sbor Vltavínky, 

sbormistryně: Aleksandra Konyukovskaya, Marina Shcher-
bakova, klavír: Vartan Agopian

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Hanspaulka
Čtvrtý adventní koncert – soubor zobcových fléten SIRINGA 

pod vedením Miroslava Bureše
Divadelní představení Zlatovláska v podání žáků ZŠ Mohylo-

vá

Vinobraní v klášteře – druhý ročník, Jožka Šmukař s cimbá-
lovou muzikou, Jana Rychterová a Two Voices, kapela Jau-
vajs, Folklorní soubor Rosénka 

Slavné maličkosti – zahajovací koncert orchestrální řady Ar-
chioni Plus pod vedením Michala Macourka

Setkání s písničkou – Sbor seniorek Života 90
 
říjen

Barokní sonáty, Miloš Havlík a Vladimír Kučera ze Symfonic-
kého orchestru Hl. M. Prahy FOK – housle, Radek Širc – 
violoncello, Jan Kalfus – cembalo

Viktoria Swing Band Praha pod vedením Viktora Nováka – 
koncert k Mezinárodnímu dni seniorů

Působení boromejek u odsouzených žen v Řepích od roku 
1865 po současnost – výstava k 150. výročí založení ženské 
trestnice v Řepích

Tomášské dechové kvinteto a povídání o restaurování s aka-
demickým malířem Petrem Barešem

Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-
courka

Taneční skupina Primavera pod vedením Hanky Čermákové
VientoMarero Duo – Michaela Kuřavová – flétna, Jiří Meca 

– kytara

listOpad

Dušičkový koncert v podání smíšeného sboru sv. Jiří z Vrané-
ho nad Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha

Výstava – „Fotografie Ivanky a Jaromíra Čištínových“
Setkání zaměstnanců – oslava svátku sv. Karla Boromejského
Pomáhejme si! – komponované představení pro seniory v po-

dání Spolku 2012
Zádušní mše s doprovodem pěveckého sboru Sponte Sua pod 

vedením Jana Lejsala
Violoncello a klavír, Vladimír a Marek Sůvovi – violoncello, 

Martin Plas – klavír
Koncert z děl J. J. Ryby a dalších autorů se sólisty Státní ope-

ry Praha
Koncert sopranistky Pavlíny Senič s doprovodem Musica Fes-

tiva di Praga
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-

courka
Dobročinná aukce
První adventní koncert – Česká mše vánoční od J. J. Ryby 

v podání Břevnovského chrámového sboru pod vedením 
Adolfa Melichara



6. dObrOvOlníCi

Také v roce 2015 docházeli za pacienty a klienty Domova 
stálí dobrovolníci, kterých bylo celkem 24. Tito studenti, seni-
oři, ale i lidé v produktivním věku ve svém volném čase při-
cházeli k pacientům, aby si s nimi popovídali, přečetli jim 
noviny nebo knihu, doprovodili je do zahrady, zahráli si hry 
nebo pobesedovali o kultuře, literatuře a významných osob-
nostech.

Dobrovolníci také pomáhali s organizací koncertů a spole-
čenských akcí, které v Domově po celý rok probíhaly.

V průběhu roku se v Domově uskutečnily také tři firemní 
dobrovolnické dny. V zahradě a u pacientů pomáhali dobro-
volníci ze společnosti AXA Česká republika, s. r. o. a Letiště 
Praha, a. s. Na budování vinice sv. Karla Boromejského v za-
hradě a organizaci Vinobraní a adventního trhu v klášteře se 
podíleli dobrovolníci z oddělení interního auditu České spo‑
řitelny, a. s.

Proběhly také zaměstnanecké sbírky pracovníků společnos-
tí AXA Česká republika, s. r. o.., Kaufland ČR, hotelu Alcron 
a oddělení interního auditu České spořitelny, a. s., které byly 
konány ve prospěch pacientů Domova.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a přátelství, 
které věnovali našim pacientům a také za práci, kterou přispě-
li ke zkrášlení klášterní zahrady.

Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku 
na honorář a svým uměním obohatili kulturní život v našem 
Domově.

Za finanční podporu kulturních aktivit děkujeme Minis‑
terstvu kultury ČR, Městské části Praha 17 a Nadaci Divoké 
husy.

Velké poděkování patří i dobrovolníkům, kteří pomáhali 
s organizací kulturních akcí.



7. finanČní Zpráva – výsledek hOspOdaření

Rozvaha (v tis. Kč)
aKtiva  2015 2014 2013
Dlouhodobý majetek 6 721 6 200 5 932
z toho: nehmotný majetek 138 138 138
 hmotný majetek 22 391 22 192 21 281
 finanční majetek 972 0 0
 oprávky k DM a nehmotnému majetku -16 780 -16 130 -15 487

Krátkodobý majetek 24 408 24 825 24 793 
z toho: zásoby 183 109 307
 pohledávky 7 402 5 843 7 057
 finanční majetek 16 471 18 484 16 870
 jiná aktiva 352 389 559

Aktiva celkem  31 129 31 025 30 725

Pasiva   2015 2014 2013
Vlastní zdroje  19 695 20 126 20 125
z toho: vlastní jmění 24 561 24 746 25 020
 fond L. Zemánkové 71 111 109
 výsledek hospodaření -207 274 -1 235
 neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let -4 730 -5 005 -3 769

Cizí zdroje  11 434 10 899 10 600
z toho: rezervy 0 0 0
 dlouhodobé závazky 0 0 0
 krátkodobé závazky 10 624 10 869 10 600
 jiná pasiva (výnosy příštích období) 0 0 0

Pasiva celkem  31 129 31 025 30 725



výKaz zisKu a ztRát (v tis. Kč)
NáKlady 2015 2014 2013
spotřeba materiálu 6 457 6 675 7 225
spotřeba energie 4 705 4 594 5 391
služby, tj, skupina 51x 7 707 7 493 7 259
osobní náklady celkem, tj. skupina 52x 34 607 33 850 34 512
daně a poplatky, tj. skupina 53x 114 72 9
ostatní náklady celkem 2 400 2 352 2 356
odpisy 651 715 581
Náklady celkem 56 641 55 751 57 333

výNosy 2015 2014 2013
tržby za vlastní výkony 41 090 41 663 41 002
úroky, zúčtování fondů 112 528 527
provozní dotace a příspěvky Městských částí 7 883 7 407 6 776
přijaté příspěvky (dary FO a PO) 4 277 4 521 5 597
granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses, Sbírka 2 755 1 585 1 528
jiné ostatní výnosy 317 321 669
tržby z prodeje maj., zúčtování opravných položek 0 0 0
Výnosy celkem 56 434 56 025 56 099

Výsledek hospodaření po zdanění -207 274 -1 234
 
zdRoje (v tis. Kč) 2015 2014 2013
Vlastní činnost 44 726 44 793 44 146
z toho: tržby od pojišťovny (VZP, OZP, ČNZP) 34 367 34 254 31 461

 tržby od klientů, stravování, praní, ubytovny 4 210 5 683 5 131
 tržby od MČ Praha 4, 6, 13, 17 4 311 3 130 3 144
 poplatek za hospitalizaci 0 0 2 419
 ost. činnost (přeúčt. el., vody, nájem) 1 838 1 726 1 991

Dotace a granty 4 247 4 278 3 632
z toho: MPSV 2 561 2 437 2 577
 MHMP 1 296 1 413 825
 MZ ČR, MK ČR 300 200 0
 Městské části Praha 2, 4, 6, 13, 17 90 228 230

Přijaté příspěvky 7 032 6 105 7 125
z toho: dary FO, dědictví 3 214 3 752 4 313
 dary PO 1 063 769 1 284
 granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses Association 825 443 660
 veřejná sbírka 1 930 1 141 868

Ostatní výnosy 429 849 1 196

Výnosy celkem 56 434 56 025 56 099

Investiční dotace MZ ČR 0 0 665

Zdroje celkem 56 434 56 025 56 764



ní (rekvalifikační kurzy pro nevidomé), Dvouletá katolická 
střední škola Vítkova, Dívčí katolická škola Platnéřská, Evan-
gelická akademie Praha, LF Motol, Střední zdravotnická ško-
la a vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, Vysoká škola 
pedagogická a sociální Evropská, 1. LF klinika rehabilitační-
ho lékařství.

8. PaRtNeři

Děkujeme za přízeň našim partnerům a médiím. Jsou 
to: AMA, Asociace manažerů absolventů, o. s., Arcidiecéz-
ní charita Praha, AV - PARK, s. r. o., Co, kdy v Praze, Čes-
ká televize, Český rozhlas, Farní charita Řepy, Fórum dár-
ců, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Hostivic-
ký měsíčník, ICN, o. p. s., Katolický týdeník, Knihkupectví 
u sv. Vojtěcha, Martinoviny, Metro, MF Dnes, Místní kul-
tura, Národní památkový ústav, Neziskovky.cz, OVT VS – 
Řepy, Pražský deník, Pražský přehled, Rádio Proglas, Řep-
ská sedmnáctka, Společnost pro obnovu řepských tradic, 
STOP– informační zpravodaj Městské části Praha 13, Šest-
ka – zpravodaj Prahy 6, Tiskové středisko České biskupské 
konference, TV Noe, Zpravodaj pražské arcidiecéze, Zpra-
vodaj Zličína a Sobína.

Naše zařízení je také vyhledávaným školícím střediskem 
pro četné exkurze, praxe a stáže studentů středních a vy-
sokých škol, jejichž vedení oceňuje naši péči o pacienty 
a má proto zájem o spolupráci při výuce nových zdravot-
nických pracovníků.

Partnerské školy:
Střední odborná škola sociální sv. Zdislavy v Praze 2 v Ječ-

né, Vysoká škola zdravotnická Praha – Duškova, Střední od-
borná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, s. r. o., 
Církevní střední zdravotnická škola Ječná, Vyšší odborná ško-
la zdravotnická Ječná, Taktila – nestátní zdravotnické zaříze-

9. Závěr a pOděkOvání
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům, přátelům a příznivcům za pomoc ve službě nemocným a za jejich podíl 

na naplňování našeho poslání milosrdné péče o potřebné.

Bez Vašeho přispění a pomoci bychom tak náročnou službu sami nezvládli. Děkujeme Vám za podporu, kterou jste nám po celý 
rok 2015 věnovali a prosíme o zachování přízně našemu Domovu i do budoucnosti.

Autoři fotografií: titulní strana: Josef Czwartynski; strany 3–16: Lukáš Hyťha a Monika Straková.


