
 

Doporučený seznam věcí 

pro pobyt v Domově sv. Václava 
 

 

 

Vážený kliente,  

níže Vám sepisujeme doporučený seznam věcí, abyste si 

nezapomněl nějakou maličkost zabalit.  

Nejdříve, co se týče formalit, nezapomeňte na všechny své doklady 

(občanský průkaz, kartičku pojištěnce), kontakty na svého lékaře či 

známé. 

Co na sebe? Kolik čeho potřebujete, necháme na Vás. 

- Budete tu s námi prožívat celý den. Vy sám nejlépe víte, co 

každý den používáte. Po ránu se určitě převlékáte do 

pohodlného oblečení, nějaké tričko, košile, kalhoty, spodní 

prádlo, ponožky. 

 

- Budete tu s námi v zimě i v létě. Nezapomeňte tedy na svetry, 

bundy, čepici, šálu nebo naopak na lehké oblečení jako kraťasy 

či tričko s krátkým rukávem. 

 

- Možná se budete chtít vždy v neděli, či na mše svaté obléknout 

do slavnostního. Kněží nezapomeňte si sebou vzít svá vlastní 

roucha. Naopak na procházku po zahradě, se třeba budete 

chtít převléknout do něčeho, co se třeba při práci s květinami 

může umazat. 

 

- Budete tu u nás usínat – příjemná noční košile, pyžamo, župan. 

 



- V neposlední řadě obuv – domácí obuv, ve které se budete 

pohybovat po Domově, obuv na ven, na zahradu, teplejší boty 

do zimy. 

V Domově zajišťujeme praní prádla, proto je lépe mít veškeré 
prádlo označené (na nenápadném místě), abychom předešli 
záměně (označení prádla zajišťují pracovnice domova nebo vy sám, 
dle vašeho přání) 

 
Hygienické potřeby: zubní kartáček, pastu, mýdlo, sprchový gel, 

šampon, kondicionér, žínku, ručníky, hřeben, krém, tělové mléko, 

holící potřeby. 

Léky (minimálně na 10 dní) a zdravotní pomůcky, pokud je využíváte: 

např. zubní náhradu, chodítko, hůlku, pomůcky pro inkontinenci. 

Chceme, aby Vám u nás bylo příjemně, proto si dle přání zabalte i 

věci, ke kterým máte osobní vztah: 

- Různé obrázky, fotky na zeď 

- Oblíbený hrneček, deníček, psací potřeby, talířek, knížky, 

povlečení, polštářek 

- Devocionálie: Bibli, růženec, breviář, sošku, cokoliv, co je 

spojené s Vaším duchovním životem. 

Po domluvě se sociální pracovnicí je možné přivést i větší věci jako 

je nábytek (křeslo, televizi, atd…) 

Našim přáním je vytvořit pro Vás vstřícné, příjemné a bezpečné 

zázemí připomínající domácí prostředí. 

 

Kolektiv zaměstnanců 

Domova svatého Václava 


