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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
IČO:  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

Dvacet let obnovené služby Domova

Doopravdy vlastníš jen to, cos rozdal…

Důchody, přijetí či nepřijetí eura, minimální mzda, nízké platy zdravotní-
ků a pracovníků v sociální péči, naděje a zklamání v grantové oblasti, podpo-
ra bydlení, nezaměstnanost…

Denně se nás to všech dotýká, denně jsme konfrontováni s potřebami 
svými i druhých, s nutností zabezpečit své blízké i ty, kteří jsou nám svěřeni.

Dvacet let naplňování hesla v logu Domova
JEDEN DRUHÉMU DAREM

A denně se otázka mít či nemít dotýká i našeho vlastního srdce. Když se 
nedívám jen na to, co mám, co mohu mít, ale co mohu dát, co mohu rozdat… 
objevuji to, co mě hned nenapadlo. Chudí lidé se dělí častěji než ti, co mají 
dostatek nebo dokonce nadbytek. Starší člověk s malým důchodem přijde na 
koncert a podpoří Domov svou dvacetikorunou, ale dá ji rád.

Uvědomuje si, že jiní nemocní jsou na tom hůř, váží si toho, že on ještě může přijít po svých a jít zase domů, ti, kteří po-
třebují plnou péči, už nemohou. Je vděčný a to málo, o co se podělil, oblaží jeho duši. Jeho „kapka“ se přidává k mnoha 
dalším a spolu se všemi vytváří potřebnou podporu pro ty, kteří u nás prožívají poslední čas svého života, aby jim nic nechy-
bělo.

Doopravdy vlastníš jenom to, cos rozdal…

To, co máme, je vlastnictvím vždycky relativním, protože to vždycky můžeme nečekaně ztratit. Naším opravdovým bohat-
stvím se stává to, co jsme dali, co dáváme druhým. A to zdaleka nejen ve smyslu finanční podpory, i když je moc důležitá. 
Také v tom, jak tu službu konám, jestli své síly, schopnosti a čas dávám druhým rád. A díky Bohu je v Domově skvělý tým, 
který slouží druhým ochotně, obětavě, rád. Jeden vedle druhého a všichni spolu.

Dvacet let JEDEN DRUHÉMU DAREM.

Děkuji každému, kdo se přidá k těm, kdo nás podpoří – tak, jak každý může: darem, dobrovolnickou službou, poraden-
stvím, přátelstvím. Je důležité, je podstatné, aby to udělal rád. Pak se mu to vrátí v podobě, v které zas on jednou bude po-
třebovat, protože to tak je, všichni jsme spolu propojeni.

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 •	
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 

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•	



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

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 absol-
vujeme. S trpělivostí se věnujeme lidem, kteří by bez možnos-
ti pobytu ve stacionáři byli odkázáni na trvalou ústavní péči. 
Takto se však mohou vracet do svých rodin a prožívat spoko-
jené stáří v okruhu svých blízkých.

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

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



telů s trvalým bydlištěm na území hl. města Prahy, což obná-
šelo 3 319 lůžkodnů. Průměrná délka pobytu uživatele činila 
63 dní a průměrný věk 89 let. Z toho 62 % uživatelů bylo ve 
věkové kategorii 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 2016 jsme v denním stacionáři obsloužili 

celkem 22 uživatelů, z nichž bylo 17 občanů MČ Praha 6, což 
je 77 %. Uživatelům z této Městské části bylo v r. 2016 věno-
váno 5 300 hodin přímé péče.

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 roce 2016 byl stacionář kompletně nově vymalován a vy-
zdoben fotografiemi, které věnoval pan Ing. Miroslav Fir-
man.

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.

Projekt byl realizován těmito hlavními aktivitami:
– čtyřiadvacetihodinová ošetřovatelská péče
– rehabilitační péče
– kulturní péče
– duševní a duchovní péče.

V roce 2016 byla následná ošetřovatelská péče poskytnuta 
celkem 340 pacientům, což představovalo 23  736 lůžkodnů. 
Počet hospitalizací činil 452 (opakované příjmy). Z celkového 

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 2016

V průběhu roku 2016 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•	
První crowdfundingová kampaň na portálu Daruj správ-•	
ně
Vzdělávání zaměstnanců•	
Pracovní oděvy pro zdravotnický personál•	
Výměna pohonné jednotky osobního výtahu•	
Kulturní projekty: Vinobraní v klášteře s oslavou 20. výro-•	
čí založení Domova, Cyklus adventních koncertů
Dárcovská SMS na rok 2016•	

CO se nám pOdařilO

Odlehčovací služba
Po celý rok 2016 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.

Během roku bylo obslouženo celkem 58 uživatelů, což od-
povídalo 3 626 lůžkodnům. Z celkového počtu bylo 54 uživa-



hodnout se pro dobré znovuzačlenění do společnosti. Pro 
vybrané ženy pořádáme dvakrát ročně rekvalifikační sanitář-
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 2016 byly provedeny následující práce:
výměna ležatého vodovodního potrubí v suterénu hlavní •	
budovy – etapa západ
výměna odpadních dešťových kanálků podél parkovacích •	
míst na severní straně Domova
stavební a fasádní práce - opravy na východní části hlavní •	
budovy
dopravní značení v areálu•	
malování denního stacionáře•	
úprava parkovacích ploch•	

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

počtu pacientů bylo 296 občanů hl. m. Prahy, počet hospitali-
zací činil 392 a počet lůžkodnů 20  927.

Průměrná délka pobytu pacienta činila 70 dní a průměrný 
věk 89 let.

Zdravotní služby byly finančně podpořeny zejména Hlavním 
městem Prahou, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Městskými 
částmi Praha 6, Praha ‑ Suchdol, Praha 13, Praha 17, Letištěm 
Praha, a. s., Nadací Divoké husy, Výborem dobré vůle – Na‑
dací Olgy Havlové, Nadací T‑ Soft Eternity a zdravotními 
pojišťovnami, 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-



čeného ze Státního zámku Horšovský Týn. Součástí vernisáže 
se stala autogramiáda knihy Jaroslava Hájka „Šlechtična a lou-
pežník“.

Druhou významnou akcí bylo Vinobraní v klášteře s osla-
vou 20. výročí založení Domova a ženské věznice v Řepích, na 
kterém vystoupili Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Saxo-
fonové kvarteto ze Zličína, taneční soubor Makotřaské Staře-
ny s kapelou, orchestr Archioni Plus a Jana Rychterová 
a spol.

V září se konala i slavnostní bohoslužba k výročí Domova 
a farnosti sv. Martina za účasti generálního vikáře Arcidiecé-
ze pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera, po které ve večer-
ních hodinách vystoupil sbor Wagner Ensemble z Kalifor-
nie.

Za zapůjčení obrazu sestry Charitas, původem Albertiny 
hraběnky z Coudenhove, která byla první představenou kláš-
tera v době, kdy zde vznikla ženská věznice, děkujeme Národ‑
nímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Čes‑
kých Budějovicích a kastelánu zámku v Horšovském Týnu 
panu Bc. Janu Rosendorfskému.

Akce k oslavám 20. výročí založení Domova sv. Karla Bo‑
romejského

U příležitosti 20. výročí založení Domova sv. Karla Boro-
mejského, který navázal na historickou úlohu řepského kláš-
tera sloužit potřebným lidem, jsme na portálu Daruj správně 
spustili první crowdfundingovou kampaň.

Přispěním mnoha dobrodinců se touto kampaní podařilo 
vybrat celkem 240 478 Kč.

Jako upoutávku k této první sbírkové kampani na interne-
tu jsme natočili humorný klip s tématem péče o seniory v mi-
nulosti a současnosti. Hlavní roli starého loupežníka Babin-
ského ztvárnil oblíbený český herec Jiří Lábus. Babinského se 
po propuštění ze žaláře totiž kdysi sestry boromejky ujaly, 
zaměstnaly ho jako zahradníka a je možné, že o něj na stáří 
také pečovaly. V roce 2016 jsme si připomněli 220. výročí 
narození tohoto slavného loupežníka, a proto jsme si ho zvo-
lili jako ústřední postavu v klipu, kdy o něj pečovala řádová 
sestřička v historickém kostýmu (herečka Věra Hollá). Sou-
časnou péči pak předvedla skutečná řádová sestřička za po-
moci reálného pacienta. Hlavní motto klipu se neslo v duchu 
laskavé a obětavé péče sester boromejek, kterou poskytovaly 
v minulosti a i nadále poskytují potřebným lidem.

Za podporu tohoto projektu děkujeme mnoha individuál‑
ním dárcům a Fóru dárců, z. s.

K oslavě výročí se uskutečnilo mnoho kulturních akcí. 
V září proběhly dvě nejvýznamnější:

Vernisáž výstavy fotografií řepského rodáka Josefa Czwar-
tynského a obrazu Alfreda Offnera „Sestra Charitas“, zapůj-



 
Individuální, firemní a institucionální dárci

Díky příspěvkům individuálních, firemních a institucionál-
ních dárců jsme v roce 2016 obdrželi na provoz Domova 6  
795  000 Kč.

Za podporu děkujeme zejména následujícím subjektům: 
28. pěší pluk „Pražské děti“, Agentura F&F, Air Marine – Roll-
pa Group, s. r. o., Antonín Gründl, Archadia, s. r. o., Ars-
print, spol. s r. o., Atrea, spol. s r. o., B2B Media, s. r. o., Con-
tour, s. r. o., Český Aeroholding, a. s., D.U.K. H&C, s. r. o., 
Elmes Praha, s. r. o., EnterCity, s. r. o., Farní Charita Řepy, 
Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárců, z. s., Gestin Hol-
ding, a. s., Globdata, a. s., Groupe SEB ČR, s. r. o., Home 
Expert, s. r. o., Hnízdo zdraví, s. r. o., Ifield Computer Con-
sultancy Ltd. o. s., Ing. Ivana Slánská, Ing. Jindřich Fiedler, 
Ing. Martin Vejr, Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Olga Melzochová, 
Jaroslava Pirunčíková, Javlin, a. s., Jiřina Hovorková, JUDr. Ale-
na Štumpfová, JUDr. Eduard Kyšperský, JUDr. Milan Suchánek 
– Exekutorský úřad Praha 9, Kampos, s. r. o., Karel Sazama, 
Karla Pukovcová – Avalon centrum osobního rozvoje, Lepton 
studio, spol. s r. o., Letiště Praha, a. s., Martin Novák – zámeč-
nické a montážní práce, Medlin, s. r. o., Milan Jandák – Auto-
díly, MK-Nemo, s. r. o., MKachlík, s. r. o., Mramorka, s. r. o., 
MUDr. Anna Vulterinová, s. r. o., MUDr. Jan Bárta, MUDr. Jo-
safat Molnár, s. r. o., OSKA, s. r. o., OSPAP, a. s., PAMA, a. s., 
Papyrus Bohemia, s. r. o., PDI, a. s., Pekárna Erika, Plastika 
Praha – MUDr. Tomáš Doležal, Pressepapiere A. D. P., s. r. o., 
Pro -libri, o. s., Prof. MUDr. Jan Betka – ORL, s. r. o., Radisson 
BLU Alcron Hotel, Růžová školka Pelcových, Siko Koupel-

Za podporu vinobraní děkujeme Městské části Praha 17 
a Nadaci Divoké husy, která zdvojnásobila výtěžek této 
akce.

Součástí oslav byl také slavnostní koncert sopranistky Pav-
líny Senič za doprovodu Musica Festiva di Praga s natočením 
LIVE CD v prostorách kostela sv. Rodiny.

Oslavy byly završeny dobročinnou aukcí Andělů, na jejichž 
výrobě se podílelo OVT Řepy spadající pod Vazební věznici 
Ruzyně a vyzdobili je populární herci a zpěváci. Výtěžek auk-
ce činil 78 000 Kč.

Za podporu aukce děkujeme hotelu Hilton Prague Old 
Town, který poskytl prostor pro její konání a zajistil občer-
stvení během večera.

Odpočinková zahrada
V odpočinkové zahradě byl na jaře roku 2016 kompletně 

zrekonstruován dřevěný zahradní altán, který v roce 2007 
Domovu věnovala společnost Hochtief CZ, a. s.

5. ZdrOje finanCOvání

Provoz Domova je financován ze státních dotací, plateb 
pojišťoven a klientů, dále pak z nadačních a firemních 
grantů, darů fyzických a právnických osob, z veřejné sbír-
ky a vlastní činnosti.

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

votních pojišťoven, smluvní příspěvky některých městských 
částí a úhrady klientů za poskytnuté sociální pobyty. V roce 
2016 tržby činily 45 339 000 Kč.

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

počtu Domova. V roce 2016 jsme získali od Hlavního města 
Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Městské části Praha 6 a Suchdol, Praha 
17 a Praha 13, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromej‑
ského, Nadace Divoké husy, Nadace T ‑Soft Eternity, Nadač‑
ního fondu AVAST a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Hav‑
lové celkovou částku 3  796  000 Kč. Děkujeme těmto institu-
cím, nadacím a nadačním fondům za podporu zdravotnické-
ho provozu, lůžkové péče a denního stacionáře.



chyně, výpočetní techniku, sudy na dešťovou vodu do zahrady 
a televizi. Uhradili jsme také část nákladů na elektřinu a plyn, 
částečně mzdové náklady zdravotníků a ošetřovatelského per-
sonálu. Zajistili jsme i opravu prádelenských strojů.

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 2016 se v Domově uskutečnily následující 
kulturní akce:

leden
Hrátky s drátky – výstava drátěných plastik Ladislava Lo-•	
kajíčka
Tříkrálové flétničky – vystoupení žáků ze ZŠ Na Dlouhém •	
lánu pod vedením Veroniky Šindelové
Tříkrálový koncert v podání komorního sboru En Arché •	
a Pražského barokního souboru pod vedením Vojtěcha 
Jouzy
Studánky a prameny v Šárce – přednáška spolku Mladí •	
ochránci
Tomášské dechové kvinteto, dechové kvinteto Susmusicus •	
a hosté
Muzikálové melodie – zahajovací koncert orchestrální řady •	
Archioni Plus pod vedením Michala Macourka

únOr
Stále si hrajeme – výstava modelů lodí a letadel Modelář-•	
ského klubu Lány
Kytarový koncert se zpěvem a houslemi (Jan Janda – zpěv •	
a kytara, Hana Němcová a Martin Křehnáč – kytara, Pavla 

ny, a. s., Skupina nezávislých podnikatelů Romana Čížka, Smí-
šený pěvecký sbor Gaudium Praha, Stabilo International 
GmbH, organizační složka, Staf Film, s. r. o., Šafránka Pra-
ha, a. s., ÚDO, spol. s r. o., Váš autoservis, s. r. o., Vetzub, s. r. o.,   
VisaFox Ltd., organizační složka, Vojenský a špitální řád sva-
tého Lazara Jeruzalémského, Web Retail, s. r. o., Žilní klinika 
– MUDr. Ota Schütz a další.

Je nám líto, že nemůžeme veřejně poděkovat všem indivi-
duálním dárcům, kteří nás obdarovali neboť jejich výčet by 
přesahoval možnosti této zprávy. Upřímně si však vážíme 
všech, ať byla výše jejich daru jakákoliv, všichni přispěli z dob-
rého srdce a podle svých možností.

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 (§ 23) zřízeném pro tento účel u ban-
ky
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. 2016 1 492 000 Kč.

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 2016 
jsme získali celkem 9 262,50 Kč za 325 DMS.

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

Z nashromážděných prostředků veřejné sbírky jsme zakou-
pili: zdravotní vozíky, konvektomaty a gastro nádoby do ku-



Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-•	
courka

červen
Příroda zblízka – výstava fotografií Romana Zuzáka zob-•	
razující život hmyzu a motýlů
Koncert mladých interpretů na počest životního jubilea •	
argentinské klavíristky Marthy Argerich
Česko-japonský klavírní recitál – japonská klavíristka Maki-•	
ko Aida Nakachi a česká houslistka Natálie Toperczerová
Staré pověsti české – literární pořad s loutkovými vstupy, •	
Kateřina Tschornová a Kateřina Horká
Flétna a klavír – koncert žáků Zuzany Hrbkové•	
Písně Franka Sinatry v podání orchestru Archioni Plus pod •	
vedením Michala Macourka
Zlatovláska – divadelní představení žáků ZŠ Mohylová•	
Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením •	
Veroniky Šindelové
Vystoupení žáků ze ZŠ Na Hanspaulce pod vedením Irmy •	
Štolcové

Září
Houslový koncert Marie Fuxové•	
Vernisáž výstavy fotografií řepského rodáka Josefa Czwar-•	
tynského a obrazu Alfreda Offnera „Sestra Charitas“, za-
půjčeného ze Státního zámku Horšovský Týn, autogramiá-
da knihy Jaroslava Hájka „Šlechtična a loupežník“
Vinobraní v klášteře s oslavou 20. výročí založení Domova •	
sv. Karla Boromejského a ženské věznice v Řepích (Jožka 

Roubíčková Franců – housle)
Roman Krása a skupina Motovidlo•	
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-•	
courka

břeZen
Koncert pro hospice – 3. ročník v přímém přenosu České-•	
ho rozhlasu – stanice Vltava
Příběhy Afriky – cestovatelská přednáška Saši Ryvolové •	
s promítáním
Velikonoční koncert v podání Břevnovského chrámového •	
sboru pod vedením Adolfa Melichara

duben
Let’s Go! – koncert mezinárodní akapelové skupiny •	
Saxofonové kvarteto ze Zličína pod vedením Romana Krásy•	
S radostí do jara s písní na rtech – koncert studentů Gym-•	
názia a Hudební školy hl. města Prahy z pěvecké třídy pro-
fesorky a operní pěvkyně Virginie Walterové
Flétna a klavír – flétnový koncert žáků Zuzany Hrbkové•	
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-•	
courka
Violoncello a klavír (Vladimír a Marek Sůvovi – violoncel-•	
lo, Martin Plas - klavír)
Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, •	
Michal Macourek – klavír, Ondřej Kvita – housle)
Komorní smíšený sbor VIDUS z Lotyšska pod vedením •	
Kalvise Ozoliņše, hostující na pozvání Pražského smíšené-
ho sboru 

květen
Lukáš Sommer – autorský kytarový recitál hudebního skla-•	
datele a kytaristy
Koncert duchovní hudby – smíšený pěvecký sbor Camera-•	
ta Praha a sbor Gymnázia na Pražačce Repetice pod vede-
ním Jany Pavlíčkové
Koncert pro pacienty – zpěv Marie Křížová, klavír - Marek •	
Kettner
Koncert studentů konzervatoře z Domova mládeže Stu-•	
dentská Praha 6
Jarní koncert mladých klavíristů pod vedením prof. Marie •	
Štěpánkové
Koncert sboru A(COR)D Motol pod vedením Aleny Jelín-•	
kové
Dětská pouť•	



Koncert vokálně-instrumentálního souboru Musica Pro •	
Sancta Cecilia
Oratorium Kázání na hoře (hudba: Marek Šlechta, zpěv: •	
Marta Ženatá s doprovodem varhan a klavíru)
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-•	
courka
1. adventní koncert v podání Hornického pěveckého sboru •	
Kladno se sólisty Národního divadla, průvodní slovo P. Lu-
káš Lipenský, O. Cr.

prOsineC
Rozjímání – výstava obrazů Miloše Kouteckého•	
2. adventní koncert – orchestr Archioni plus pod vedením •	
Michala Macourka
J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Břevnovský chrámový sbor •	
pod vedením Adolfa Melichara se sólisty Státní opery Pra-
ha
Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové•	
3. adventní koncert – Smíšený pěvecký sbor Gaudium Pra-•	
ha Sokola Královské Vinohrady, sbormistři Zdena a Vladi-
slav Součkovi, Dívčí komorní sbor Puellae, pozounový 
kvartet J J KVARTET 
Vánoční koncert studentek VOŠ pedagogické Evropská •	
pod vedením prof. Hákové
4. adventní koncert – Komorní smíšený sbor Gaudium •	
Cantorum pod vedením Štěpánky Heřmánkové
Vánoční koncert Řepského kvítku•	
Dětský vánoční koncert žáků ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod •	
vedením Veroniky Šindelové

Šmukař s cimbálovou muzikou, Saxofonové kvarteto ze 
Zličína, taneční soubor Makotřaské Stařeny s kapelou, or-
chestr Archioni Plus, Jana Rychterová a spol.)
Koncert sboru Wagner Ensemble z Kalifornie•	
Houslový recitál Pavla Ereta•	
Svatováclavský koncert v podání kvarteta Jiřího Žigmunda•	
Odpolední koncert s violoncellem – Vladimír a Marek Sů-•	
vovi

říjen
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-•	
courka
Čechy krásné, Čechy mé! - výstava fotografií Jaroslava Pás-•	
ka
Alžbětinská serenáda - houslový koncert Dany Kláskové•	
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-•	
courka
Dobročinná aukce „Andělů“ v hotelu Hilton Prague Old •	
Town
Slavnostní koncert sopranistky Pavlíny Senić s doprovodem •	
souboru Musica Festiva di Praga s natočením LIVE CD

listOpad
Pohled na flóru aneb jak ji můžeme vnímat – výstava foto-•	
grafií Venduly Drahotušské
Koncert Dua Dacapo (Michal Macourek – klavír, Kateřina •	
Macourková Hlaváčová – flétna, Ondřej Kvita – housle)
Koncert žáků ZUŠ na Proseku pod vedením Dany Mimro-•	
vé



6. dObrOvOlníCi

Během roku za pacienty a klienty pravidelně docházeli dob-
rovolníci, aby jim věnovali svůj volný čas a pozornost. V evi-
denci bylo 26 stálých dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 
1 214 hodin.

Mezi dobrovolníky byli studenti středních a vysokých škol, 
lidé v produktivním věku i senioři. Tito lidé docházeli do Do-
mova, aby si s pacienty popovídali, přečetli jim noviny nebo 
knihu, doprovodili je do zahrady, zahráli si hry nebo pobese-
dovali o kultuře, literatuře a významných osobnostech.

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 v klášteře se podíleli dobrovol-
níci z oddělení interního auditu České spořitelny, a. s.

Proběhly také zaměstnanecké sbírky pracovníků společnos-
tí AXA Česká republika, s. r. o., Kaufland ČR, 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 Městské 
části Praha 17, Nadaci Divoké husy a Pro ‑libri, o. s.

Velké poděkování patří také zdravotním klaunům z orga-
nizace Zdravotní klaun, z. s., kteří docházeli každý pátek za 
našimi pacienty a dobrovolníkům, kteří pomáhali s organiza-
cí kulturních akcí.



7. finanční Zpráva – výsledek hOspOdaření

Rozvaha (v tis. Kč)
aKtiva  2016 2015 2014
Dlouhodobý majetek 6 413 6 721 6 200
z toho: nehmotný majetek 138 138 138
 hmotný majetek 22 337 22 391 22 192
 finanční majetek 1 032 972 0
 oprávky k DM a nehmotnému majetku -17 094 -16 780 -16 130

Krátkodobý majetek 24 254 24 408 24 825 
z toho: zásoby 123 183 109
 pohledávky 8 380 7 402 5 843
 finanční majetek 15 402 16 471 18 484
 jiná aktiva 349 352 389

Aktiva celkem  30 667 31 129 31 025

Pasiva   2016 2015 2014
Vlastní zdroje  17 711 19 695 20 126
z toho: vlastní jmění 24 366 24 561 24 746
 fond L. Zemánkové 71 71 111
 výsledek hospodaření -1 789 -207 274
 neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let -4 937 -4 730 -5 005

Cizí zdroje  12 956 11 434 10 899
z toho: rezervy 0 0 0
 dlouhodobé závazky 0 0 0
 krátkodobé závazky 12 956 10 624 10 869
 jiná pasiva (výnosy příštích období) 0 0 0

Pasiva celkem  30 667 31 129 31 025



výKaz zisKu a ztRát (v tis. Kč)
NáKlady 2016 2015 2014
spotřeba materiálu 6 636 6 457 6 675
spotřeba energie 4 805 4 705 4 594
služby, tj. skupina 51x 7 658 7 707 7 493
osobní náklady celkem, tj. skupina 52x 35 958 34 607 33 850
daně a poplatky, tj. skupina 53x 111 114 72
ostatní náklady celkem 2 490 2 400 2 352
odpisy 575 651 715
Náklady celkem 58 233 56 641 55 751

výNosy 2016 2015 2014
tržby za vlastní výkony 41 340 41 090 41 663
úroky, zúčtování fondů 266 112 528
provozní dotace a příspěvky Městských částí 7 795 7 883 7 407
přijaté příspěvky (dary FO a PO) 4 969 4 277 4 521
granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses, Sbírka 1 826 2 755 1 585
jiné ostatní výnosy 248 317 321
tržby z prodeje maj., zúčtování opravných položek 0 0 0
Výnosy celkem 56 444 56 434 56 025

Výsledek hospodaření po zdanění -1 789 -207 274
 
zdRoje (v tis. Kč) 2016 2015 2014
Vlastní činnost 45 339 44 726 44 793
    z toho: tržby od pojišťovny (VZP, OZP, ČNZP) 35 231 34 367 34 254

 tržby od klientů, stravování, praní, ubytovny 4 233 4 210 5 683
 tržby od MČ Praha 4, 6, 13, 17 3 999 4 311 3 130
 poplatek za hospitalizaci 0 0 0
 ost. činnost (přeúčt. el., vody, nájem) 1 876 1 838 1 726

Dotace a granty 3 796 4 247 4 278
z toho: MPSV 2 324 2 561 2 437
 MHMP 1 152 1 296 1 413
 MZ ČR, MK ČR 220 300 200
 Městské části Praha 2, 4, 6, 13, 17 100 90 228

Přijaté příspěvky 6 795 7 032 6 105
z toho: dary FO, dědictví 3 674 3 214 3 752
 dary PO 1 295 1 063 769
 granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses Association 334 825 443
 veřejná sbírka 1 492 1 930 1 141

Ostatní výnosy 514 429 849

Výnosy celkem 56 444 56 434 56 025

Investiční dotace MZ ČR 0 0 0

Zdroje celkem 56 444 56 434 56 025



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: Arcidiecézní charita Praha, AV-PARK, s. r. o., Co, kdy 
v Praze, Česká televize, Český rozhlas, Farní charita Řepy, 
Fórum dárců, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, 
Hostivický měsíčník, ICN, o. p. s., Katolický týdeník, Knih-
kupectví u sv. Vojtěcha, Martinoviny, Metro, MF Dnes, 
Místní kultura, Národní památkový ústav, Neziskovky.cz, 
OVT VS – Řepy, Pražský deník, Pražský přehled, Rádio 
Proglas, Řepská sedmnáctka, Společnost pro obnovu řep-
ských tradic, STOP - informační zpravodaj Městské části 
Praha 13, Šestka - zpravodaj Prahy 6, Tiskové středisko 
České biskupské konference, TV Noe, Vydavatelství KAM 
po Česku, s. r. o., Zpravodaj pražské arcidiecéze, Zpravodaj 
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-
ní (rekvalifikační kurzy pro nevidomé), Dvouletá katolická 

9. Závěr a pOděkOvání
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům, přátelům a příznivcům za pomoc, kterou nám v roce 2016 poskytli. 

Díky Vašemu přispění mohl náš Domov oslavit už 20 let své existence. Během této doby se podařilo mnoho dobrých věcí, 
které vedly k úspěšnému naplňování našeho poslání péče o nemocné seniory.

Děkujeme Vám za dosavadní podporu a prosíme Vás o zachování přízně i do budoucnosti, aby náš Domov mohl i nadá-
le sloužit a poskytovat kvalitní péči lidem, kteří se kvůli svému stáří a nemoci o sebe již nedovedou sami postarat.

Autoři fotografií: Ing. Monika Straková a Mgr. Lukáš Hyťha


