
Vážení a milí,
pojďte se s námi krátce ohlédnout za rokem 2021. Jaký byl, co bylo obtíž-
né, co se nám podařilo…
I když nás v roce 2021 stále ještě trápila opatření související s pandemií 
koronaviru, lze říci, že uplynulý rok byl zaměřen na kvalitu poskytované 
služby.
Podařilo se nám na sociální úsek přijmout dalšího aktivizačního pracov-
níka – muže a s ním přišel i nový vítr. Začal klientům nabízet virtuální 
realitu, občas zahraje na kytaru nebo piano, vodí k nám svého psa Tere-
zu a vzbudil v obyvatelích soutěživého ducha třeba prostřednictvím hry 
Bingo. Aktivity díky dalšímu aktivizačnímu pracovníkovi tedy můžeme 
nabízet obyvatelům i o víkendu.
V projektu Pečujeme společně jsme absolvovali vzdělávání z oblasti bio-
grafie, které nám umožnilo nahlédnout více do života našich seniorů. 
Díky znalosti jejich životních příběhů jsme schopni lépe zacílit nabíze-
nou péči a  rozumět jejich požadavkům. Biografické knihy, které jsme 
společně vytvořili, potěšily nejen obyvatele samotné, ale také jejich rodinné příslušníky. 
Radost nám přinesla spolupráce se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informačních techno-
logií z Dobrušky v projektu Spojujeme generace. I v loňském roce společné aktivity přinesly radost našim 
seniorům. 
Podařilo se nám vyfotografovat některé naše klienty do kalendáře na rok 2022, tentokrát v prostorách 
Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Z focení v Safari Parku, ale i z událostí doby Covidu jsme 
uspořádali výstavu s názvem Život je teď a znovu si připomněli některé radostné chvíle ze života Domo-
va. Zároveň jsme pomyslnou štafetu pravidelného fotografování klientů předali do Národního hřebčína 
v Kladrubech nad Labem. Už teď se na focení moc těšíme.
Jelikož o životě v Domově pravidelně informujeme na našem Facebooku, rozhodli jsme se aktualizovat 
i naše webové stránky. Jak se nám to povedlo, posuďte sami – www.domovdknl.cz. 
I když je naší budově teprve 21 let, přihlásily se závady, které nebylo možné odložit. Děkujeme Králo-
véhradeckému kraji za vyčlenění finančního příspěvku na investiční dotaci a za pomoc a vstřícnost při 
hledání náhradních prostor pro část klientů po dobu rekonstrukce. Ta bude realizována v roce 2022.
Naše poděkování patří také všem, se kterými jsme se v loňském roce potkali a kteří jste nás podpořili. 
Bez finanční podpory zřizovatele – Královéhradeckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
zdravotních pojišťoven, Města Dvůr Králové nad Labem, sponzorů a dalších bychom se neobešli. 
Zvláštní poděkování patří zaměstnancům za jejich přístup a obětavou práci. Děkujeme i Vám, rodinní 
příslušníci, za důvěru a podporu, kterou nám vyjadřujete a za čas, který věnujete svým blízkým.

V úctě Lída Lorencová

Ing. Ludmila Lorencová, 
ředitelka

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY



Poslání

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím 
pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí 
dle jejich individuálních přání a schopností. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní prožít 
uživatelům důstojné stáří. Vycházíme z životních příběhů seniorů, podporujeme je v jejich 
samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme 
jim důstojné prostředí a zacházení. Umírání chápeme jako součást lidského života, vycházíme 
z toho, že každý člověk závěrečnou etapu svého života se všemi svými fyzickými, sociálními, 
psychickými, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně.

Komu služby poskytujeme?
Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z  důvodu 
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají bydliště 
v  Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj. Jedná se 
zejména o seniory ve věku od 65  let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají 
zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 
a  obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o  zdraví, osobní aktivity, 
péče o domácnost, a  to v  takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou 
vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako 
např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Cílem Domova je, aby uživatelé:
• měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 

a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče 
o domácnost,

• mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností 
jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi,

• v posledních chvílích svého života netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali osamoceni.

O NÁS



Na základě rozhodnutí o registraci č. j. 8803/SV/2007/Gr/SOCRE/25-2 ze dne 22. 6. 2007 
Domov poskytuje sociální službu Domov pro seniory.

Kapacita Domova je 80 lůžek.

Domov nabízí tyto služby:
• základní sociální poradenství,
• poskytnutí ubytování – jedno, dvou a třílůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením, 

balkonem,
• poskytnutí stravy – nabízíme stravu normální, žlučníkovou, diabetickou, kombinovanou, která 

může být dle potřeby upravena na mletou nebo mixovanou, tekutiny jsou k dispozici celý den,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  – např.  pomoc při nákupech, 

doprovod k lékaři, do kadeřnictví, na pedikúru, doprovod na výlety, náboženské obřady aj.,
• sociálně terapeutické činnosti – skupinové cvičení, canisterapie, skupinové čtení aj.,
• aktivizační činnosti – besedy, přednášky, soutěže, kulturní a společenské akce aj.,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – 

pomoc při vyřizování úředních záležitostí, podpora při správě a úschově financí aj.,
• zdravotní služby, ošetřovatelská a rehabilitační péče – formou zvláštní ambulantní péče,
• paliativní péče, doprovázení umírajících a péči o pozůstalé.

psí návštěva Bingo

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?



Cena za služby v roce 2021:
UBY TOVÁNÍ A STR AVA
Třílůžkový pokoj 10.800 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením
 11.250 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj se společným soc. zařízením
s balkonem 11.100 Kč / měsíc
bez balkonu 10.950 Kč / měsíc
Jednolůžkový pokoj 11.400 Kč / měsíc

Cena za péči dle výše přiznaného příspěvku na péči konkrétního uživatele.

Nové webové stránky
V roce 2021 jsme si vytvořili novou podobu webových stránek, kde jsou dostupné všechny 
důležité informace o naší organizaci. Stránky jsou přehledné a stále aktuální, aby se každý 
dozvěděl vše potřebné a získal povědomí o službách, které poskytujeme. Pravidelně 1x za 
14  dnů informujeme veřejnost o aktivním dění v Domově. Doména webových stránek 
zůstává stále stejná, takže nás naleznete na: www.domovdknl.cz.

webové stránky

Domov důchodců

akce na webu

CENA ZA SLUŽBY



Organizační struktura

Celkový počet zaměstnanců je 61.

Vzdělávání
V tomto roce jsme měli možnost na vzdělávání pracovníků využít finanční prostředky z projektu 
Pečujeme společně. Stěžejními tématy bylo zavedení biografické péče a rozvoj paliativní péče.
Úvodu do paliativní péče se zúčastnilo 17 pracovníků. Školení nám připravil Hospic Anežky 
České v Červeném Kostelci.
I přes nepříznivé epidemiologické podmínky se nám podařilo zrealizovat rozsáhlé školení 
Biografie a plány péče pod vedením PhDr. Eva Procházkové, PhD., která je specialistkou 
na tuto problematiku v Čes-
ké republice. Z důvodu zajiš-
tění provozu byli pracovníci 
rozděleni do dvou skupin, 
intenzivní výuka se pak 
uskutečnila 3x ve 2 dnech. 
Učili jsme se, jak informace 
získané z životních příběhů 
seniorů využít při plánování 
a poskytování služby. 

školení biografie

Technický pracovník (2)

Mzdová účetní (1)

Sociální pracovníci (2)
Pracovníci v sociálních službách (7)

Fyzioterapeut (2)
Všeobecná sestra (7)

Vedoucí ekonomického úseku (1)

Vedoucí sociálního úseku (1)

Vedoucí úseku přímé obslužné péče (1)

Denní sestra (1)

Vedoucí úseku prádelny a úklidu (1)

Pracovník v sociálních službách (21)

Pradlena/uklízečka (3)
Uklízečka (3)

Kuchařka (4)
Kuchařka/uklízečka (2)Vedoucí stravovacího úseku (1)

Ředitelka (1)

ZAMĚSTNANCI, VZDĚLÁVÁNÍ , KVALITA SLUŽBY



Řízení kvality – procesní řízení v Domově
Pravidelně sledujeme kvalitu poskytovaných služeb a vedeme o tom záznamy, které se 
promítají do Závěrečné zprávy o rozvoji kvality za daný rok. 

Závěrečná zpráva o kvalitě obsahuje:
• Zprávy vedoucích úseků a vlastníků procesů 
• Průzkumy spokojenosti – v tomto roce jsme se zaměřili na: 

1. zjištění spokojenosti pracovníků s chodem organizace, poskytováním a předáváním 
informací 
2. zjištění spokojenosti u nekomunikujících uživatelů – metodou pozorování jejich 
projevů při nejrůznějších činnostech

• Vyhodnocení kontrolní činnosti vedoucích pracovníků
• Hodnocení větších akcí pořádaných pro uživatele, jejich rodiny a veřejnost
• Zápisy ze schůzek ke strategickému plánování
• Zprávu z vnitřního auditu, který byl tentokrát zaměřen na postoje pracovníků 

k  biografickému modelu péče. Audit byl rozdělen do dvou částí, a to na vyplnění 
elektronického dotazníku a rozhovory s pracovníky. Výstup byl použit při konečném 
výběru prvků biografického modelu péče a jejich začlenění do systému individuálního 
plánování péče.

Projekt „Pečujeme společně“
Realizace: 4/2020 – 3/2022
I přes složitou epidemiologickou situaci jsme v projektu „Pečujeme společně“ pracovali podle 
stanoveného časového harmonogramu. Všechny konzultace se uskutečnily podle plánu. 
Vybraní pracovníci se zúčastnili i dvou exkurzí v tuzemsku, a to v Domově pro seniory 
v  Bechyni a v Palatě – Domov pro zrakově postižené v Praze. Tato zařízení dlouhodobě 
využívají biografii v práci s klienty. Zajímalo nás, jaké jsou zkušenosti pracovníků a  jak 
se biografie promítá do jejich každodenní práce. Získali jsme spoustu dobrých nápadů 
a inspirativních přístupů. Některé z nich jsme se rozhodli využít i u nás.

Evropská unie
Evropský sociální fond

domácí prostředí v Palatěúčastníci exkurze v Bechyni

KVALITA SLUŽBY



Ekonomika a investice 2021
HOSPODAŘENÍ

Položka Částka Položka Částka

Mzdové náklady 30.896.376,- Příspěvek na činnost od MPSV 18.876.901,-

Zákonné ZP a SP 10.224.821,- Příjmy od klientů za služby 10.612.844,-

Spotřeba materiálu 5.314.298,- Příspěvky na péči 8.496.371,-

Spotřeba energie 4.077.559,- Příspěvek zřizovatele 8.357.000,-

Ostatní služby 1.976.314,- Platba zdr. pojišťovny 6.058.521,-

Odpisy DHM 1.417.097,- Ostatní 861.327,-

DDHM do 40 tisíc 835.924,- Dotace MPSV Covid D, C, E 4.182.099,-

Opravy a udržování 2.889.885,- Projekt Pečujeme společně 1.923.679,-

Ostatní 1.733.512,-

NÁKLADY CELKEM 59.365.786,- VÝNOSY CELKEM 59.368.742,-

Investice
Mezi největší investice v roce 2021 patří natření celé střechy budovy Domova za 1.736.330,- 
Kč a její osazení novým hromosvodem za 449.137,- Kč.
Kvůli odvedení vlhkosti jsme nechali v suterénu instalovat sanační lišty za 361.836,- Kč.
Do kuchyně byl pořízen nový varný kotel (60 l) za 151.074,- Kč a průchozí myčka na nádobí 
za 86.587,- Kč. Byla provedena oprava vstupních dveří na zahradu za 138.478,- Kč. Ven se tak 
dostaneme i s lůžkem a pohodlněji jimi mohou projíždět uživatelé na invalidních vozících. 
Zakoupili jsme také multifunkční zahradní traktor za 145.000,- Kč, který lze využít v létě 
k sekání trávy a v zimě k odhrnování sněhu.

Příprava rekonstrukce koupelen
V průběhu roku bylo zjištěno, že rozvody vody a topení jsou v havarijním stavu 
a z tohoto důvodu dochází k dalšímu poškozování majetku. Ve spolupráci se zřizovatelem 
Královéhradeckým krajem bylo rozhodnuto, že je nutná rozsáhlá rekonstrukce vodovodní 
a topné soustavy po celé budově. Ta bude realizována v roce 2022 ve třech etapách 
s  vystěhováním části klientů do náhradních prostor. Po mnoha složitých jednáních se 
nakonec podařilo umístit 27 seniorů v lůžkovém zdravotnickém zařízení Vividus East s.r.o. 
ve Dvoře Králové nad Labem, které splňuje podmínky pro náročnou ošetřovatelskou péči. 
Náklady na rekonstrukci jsou plánovány na necelých 20 milionů Kč.

sanační lišty proti vlhkostimultifunkční traktor

EKONOMIKA



FINANČNÍ DARY:
Iva Slavíková, Všestary
Josef Podrazil, Dvůr Králové nad Labem
Blanka Řičařová, Hradec Králové
Pro CleanLife s.r.o., Praha 1
Česká lékárna Holding, a.s., Brno
Obec Kocbeře
Jan Krejčík, Kocléřov
Josef Kňourek, Dvůr Králové nad Labem
Dagmar Vomáčková, Červený Kostelec
Jolana Sobovičová, Choustníkovo Hradiště 

NATUR ÁLNÍ DARY:
Pekárna Choustníkovo Hradiště – Beas
Alimpex FOOD, a. s.
Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o.
Dodavatel Via-NM s. r. o.
Jiří Bareš – Gira
Bidfood s. r. o.

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na financování našeho Domova, zvláštní 
poděkování patří dobrovolníkům a dalším pomáhajícím organizacím a osobám. 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem může poskytovat své služby jen díky podpoře 
velkých institucí - partnerů.

DÁRCI, PARTNEŘI



Akce s Arnikou
Na konci března pro nás Dobrovolnická organiza-
ce Královédvorská Arnika uspořádala koncert. 
Vše se odehrálo na zahradě Domova. K poslechu 
zahrála kapela Dvorský výběr a dobrovolnice 
z  Arniky zajistily výborné občerstvení v podobě 
chlebíčků, koláčků, čepovaného piva, kávy a čaje. 
Na závěr všichni uživatelé dostali balíček se 
sladkými dobrotami.          
Moc děkujeme za organizaci příjemného jarního 
posezení!

smažení bramboráků na Zahradní slavnosti

Dobrovolníci na akcích
I když díky covidové době část dobrovolníků 
přestala do Domova docházet, jsme rádi, že 
někteří nám zůstali věrní. Při miniolympiádě 
nám vypomohl starosta města Ing. Jan Jarolím.

V srpnu jsme opět uspořádali Zahradní 
slavnost, která sice kvůli nepřízni počasí 
proběhla v jídelně Domova, což ale nakonec 
nikomu nevadilo. Náladu nám pomáhala 
navodit hudební kapela Napohodu z Jaroměře. 
Bramboráky smažily Andrea Mašínová a Eliška 
Provazníková. 
Všem velmi děkujeme 
za jejich nadšení a pomoc!

Bohoslužby
V prostorách nové kaple se pravidelně konají bo-
hoslužby. Zástupci jednotlivých církví se střídají 
v pravidelných intervalech po 14 dnech. 
Petr Stejskal – farář Římskokatolické církve 
Anna Holínská - farářka Církve československé 
husitské
Michal Chalupski - farář Českobratrské církve 
evangelické

V listopadu se v kapli uskutečnilo vzpomínkové 
setkání na obyvatele Domova, kteří zemřeli v roce 
2020 – 2021.

vzpomínkové setkání

DOBROVOLNICTVÍ



Ježíškova vnoučata
Vánoční nadílka od Ježíškových vnoučat byla 
tradičně velmi bohatá. Na každého obyvatele se 
nějaký ten dáreček dostal. Někdo si pro něj dojel 
ke stromečku a někomu jsme dárečky donesli až 
na pokoj.

Děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům a zvláště těm, kteří si udělali čas a přišli osobně!

„Život je teď…“
Opět se sešla parta nadšenců, která chtěla udělat něco originálního pro naše uživatele. 
Vybrané obyvatele jsme odvezli do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Zde je nalíčila 
Eliška Provazníková a učesaly naše dvě pracovnice Lucka Haková a Pavlína Fridrichová. 
Všechno do svého fotoaparátu zachytil Mari Volek. 
Z krásných fotografií pak vznikl kalendář na 
rok 2022.

Děkujeme Safari Parku Dvůr Králové nad 
Labem a Safari Gastro za nezapomenutelné 
zážitky při originálním focení klientů 
s africkými zvířaty.

příprava na focení

vánoční nadílka

u akvária

DOBROVOLNICTVÍ



Na konci června jsme uspořádali výstavu 
Život je teď v prostorách vstupní haly 
Královéhradeckého kraje.
Ukázali jsme fotografie a průběh akce 
Loučení s létem 2020, dále fotografie 
z Vítání léta 2021 a informace o zvládání 
covidové doby v Domově. 
Samostatnou částí výstavy byla vernisáž 
fotografií do kalendáře pro rok 2022, 
který byl nafocen v Safari Parku ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

Naše kuchařky pro všechny připravily výborné pohoštění v podobě rautu. 

O hudební doprovod se postaralo smyčcové duo MIYABI z královéhradecké filharmonie.

Záštitu nad celým odpolednem převzala radní pro sociální oblast Mgr. Martina Berdychová, 
která vernisáž zahájila. 
Poděkovali jsme lidem, kteří nám pomáhali v době covidu, také těm, kteří fotili naše klienty 
a pokřtili jsme kalendář. 
Putovní cenu na rok 2022 převzal Ing. Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína Kladruby 
nad Labem, kde se bude fotit další ročník. 
Děkujeme kosmetické firmě Babor, která zajistila dárky, a všem, kteří se na organizaci akce 
podíleli. Moc jsme si to všichni užili.

raut na vernisáži smyčcové duo MIYABI

křest kalendáře předání putovní ceny Život je teď 

TĚŠÍ NÁS...



Projekt „Spojujeme generace“ vznikl v roce 2019, kdy jsme navázali spolupráci s Mgr. 
Simonou Pohlovou ze Střední průmyslové školy  elektrotechniky a informačních technologií 
v Dobrušce. Ta se s námi podělila o radost z fotografování na společné výstavě pořádané u nás. 
V následujícím roce v rámci akce Vítání 
léta spojené s oslavou 20 let otevření 
Domova studenti na svých fotografiích 
zachytili neopakovatelnost okamžiků 
celého dne. Z důvodu Covidu jsme je 
ale mohli vidět až na výstavě Život je 
teď pořádané v prostorách Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
v červnu loňského roku.

Vzkazy a rady seniorů 
pro nastupující generaci                        
                                        
Naši senioři se zamysleli nad tím, co 
by rádi sdělili mladé generaci a  s  po-
mocí aktivizačních pracovnic vzniklo 
několik vzkazů, které jsme poslali do školy studentům a následně pak zveřejnili na nástěnce 
v prostorách Domova. 

Vzkazy studentů našim seniorům

Také studenti měli možnost vyjádřit své ná-
zory a přání, která poslali našim obyvatelům.

Dopisy seniorům

Do projektu se zapojila i Bc. Michaela 
Herclíková se studenty, kteří před Vánocemi 
napsali našim seniorům osobní dopisy. Mezi 
svátky byly tyto dopisy doručeny adresátům. 
Ti byli velmi mile překvapeni a začali 
přemýšlet o tom, jak na ně odpoví.

Velmi všem děkujeme za spolupráci!

TĚŠÍ NÁS... SPOJUJEME GENERACE



Biografická péče vychází ze znalo-
sti životního příběhu (biografie) 
uživatele. Čím více víme o tom, 
co v  životě uživatel prožil, čím si 
prošel, co měl nebo neměl rád, tím 
spíše můžeme individualizovat péči 
o něj.
Znalost životního příběhu jednot-
livých osob vede pracovníky k lep-
šímu pochopení jejich specifických 
potřeb.

 

Od zavedení biografické péče očekáváme:

• hlubší porozumění chování klientů, zejména 
neorientovaných či nekomunikujících

• zlepšení práce s uživatelem, zkvalitnění péče
• prohloubení důvěry ve vztahu klient / 

personál přímé péče
• intenzivnější spolupráci s rodinami

Po absolvování rozsáhlého akreditovaného 
vzdělávání Biografie a plány péče a konzul-
tacích v rámci projektu Pečujeme společně jsme se společně v týmu domluvili na zařazení 
vybraných prvků biografického modelu péče. 

Do současného systému individuálního plánování jsme nakonec zařadili:
• rychlé skóre – skládá se z ohodnocení stavu klienta v oblasti mobility a orientace. Pomáhá 

při určení náročnosti péče o konkrétního uživatele.
• biografický list – podrobný záznam informací o jeho životě
• datový list – zaznamenání významných dat v životě (př. narozeniny, svátek uživatele, jeho 

manžela nebo manželky, dětí, datum svatby či úmrtí blízké osoby)
• rodokmen – zachycení důležitých životních rolí uživatele a jeho vztahů s nejbližšími 

příbuznými. Pomáhá při identifikaci rizika sociální izolace.
• biografickou knihu – vyprávění o životě obyvatele s fotografiemi z jeho dětství, mládí, 

dospívání a stáří. Vychází ze vzpomínek uživatele, z informací od rodiny, zachycuje tzv. 
dobrá data, příjemné vzpomínky na situace a zážitky, které byly v jeho životě pozitivní.

Biografický přístup není pro poskytování péče povinný a pokud s ním klient nesouhlasí, 
pak jeho biografická data nezjišťujeme. Vždy respektujeme přání jeho i nejbližší rodiny.

S obyvateli a jejich rodinami, u kterých již takto pracujeme, jsme navázali osobnější 
vztahy a služby jsou i více adresné.

TĚŠÍ NÁS... ZAVEDENÍ BIOGRAFICKÉ PÉČE 

biografické knihy s životním příběhem uživatelů



Manželé Marie a Josef Podrazilovi

Nestává se často, že můžeme nabíd-
nout ve stejnou chvíli volné mís-
to k ubytování manželskému páru. 
U  pana Josefa a paní Marie se to 
povedlo a jsme moc rádi, že v úno-
ru 2021 jsme s nimi mohli podepsat 
smlouvu o ubytování v Domově.
Manželé Podrazilovi spolu prožili 
krásný život v rodinném domku ve 
Vítězné-Huntířov. Vychovali spolu 
čtyři děti. Měli u domku velkou za-
hradu, o kterou se rádi starali. Proto-
že mají hodně dětí, tak nyní ve vyšším 
věku i přibyla vnoučata a pravnouča-
ta. Rádi pořádali velké zahradní ro-
dinné slavnosti, kdy se sešla celá vel-
ká rodina a přátelé, opeklo se prase, 
pilo se pivečko a slivovička, zpívalo 
se a veselilo.
Když už nebylo možné zvládat samo-
statný život v Huntířově, přestěhovali se do Pečovatelského domu v Sadové ve Dvoře Králové 
nad Labem. Když paní Marie těžce onemocněla, měl o ni pan Josef velký strach. Naštěstí se 
manželka vyléčila a po šesti letech bydlení v Sadové se přestěhovali do našeho Domova. Tady 
oba navštěvují akce, které se konají uvnitř i na zahradě. Nenechají si ujít téměř žádnou. Jsou 
šťastní, že mají předzahrádku a mohou zde odpočívat a vyhřívat se na sluníčku. Pan Josef 
se byl několikrát podívat za kamarády na fotbalové utkání ve Vítězné, protože miluje fotbal 
a část svého života trénoval mladší generaci.
S paní Marií se zúčastnili v květnu 2021 focení se zvířaty v místním Safari Parku, které pan 
Josef zhodnotil slovy: „Bylo to úžasné, žirafy jsme měli za hlavou a jedna mě skoro i olízla. 
Z celého focení máme i kalendář a krásnou fotku, kterou máme na pokoji.“

Přáním obou manželů 
je, aby se už nemuseli 
nikam stěhovat a aby si 
u nás spolu pár let ještě 
užili.
My jim moc rádi jejich 
přání plníme a snažíme 
se dělat vše proto, aby se 
u nás cítili šťastně a spo-
kojeně.
Děkujeme manželům 
Podrazilovým za sou-
hlas se zveřejněním 
článku a fotografií.

PŘÍBĚH OBYVATELŮ DOMOVA
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