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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám i letos opět významně pomohl v naší činnosti, co se týče
ochrany zdraví pracovníků. Svým příspěvkem nám nadace pomohla částečně uhradit náklady na nákup
ochranných ošetřovatelských pomůcek – jednorázových rukavic pro pracovníky v sociálních službách.
Jsou nezbytnou součástí pro bezpečné poskytování terénních sociálních služeb v domácnostech našich
klientů. Děkujeme za letitou podporu!
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Květiny z Jiné zahrady v Debři budou díky Kateřině Maxové zdobit
okna zařízení pro seniory
Kateřina Maxová z Mladé Boleslavi trpí od
narození handicapem – dětskou mozkovou
obrnou. Rozhodně ale nezahálí a již několik
desítek let pořádá rehabilitační pobyty pro další
lidi s tímto onemocněním. Už více než rok ale
situace pořádání pobytů nedovoluje. Ani to však
Katku neodradilo a svůj čas, organizační talent
a kontakty využívá ve prospěch druhých jinak.
Shání drobné dárky pro organizace, které pečují
o seniory a handicapované. Tam totiž naopak
mají v těchto dlouhých měsících více práce
a starostí než jindy.

květiny, substráty a další zahradnický materiál ze
zahradního centra Jiná zahrada v Debři. Květiny
budou zdobit okna pracovišť Spokojeného
domova a Domova Modrý kámen v Mnichově
Hradišti. Děkujeme za milé dárky a oceňujeme
Katčinou
dlouhodobou
obětavost
a cílevědomost!

Zpočátku Katka pro zařízení sociálních služeb
sháněla nutné ochranné pomůcky, kterých byl
nedostatek. Později několikrát zajistila pro
zlepšení
duševní
pohody
zaměstnanců
občerstvení. A jejím nejnovějším darem jsou

Děkujeme firmě CDMC.cz
za diáře a kalendáře

Děkujeme prodejně CDMC.cz v Jičíně, která nás
na konci března obdarovala kalendáři a diáři.
Zvláště pěkné kalendáře udělaly radost našim
klientům i pečovatelkám.
Firma CDMC vznikla v roce 1998 v severních
Čechách. V současné době má kamenné obchody
a eshop www.CDMC.cz s více než 1000 výdejních
míst po celé ČR. V jejím sortimentu najdete hračky,
dárky, knihy, CD, DVD a mnoho dalšího.

Inzerce:

•
•
•
•
•
•
•

dobré zprávy z okolí
zajímaví lidé v regionu
neziskové projekty
pozvánky, kultura
místní historie
praktické informace
... a mnoho dalšího

www.mnichovohradistsko.cz
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Rozhovor: Spokojený invalida
■ Tereza Mrázková, Petr Novák
Spokojený invalida. Pod tímto označením se
skrývá Jan Vaněk (nar. 1979) z Ostroměře.
Handicapovaný atlet, reprezentant oddílu
tělesně postižených sportovců Atletika Bez
Bariér Pardubice, z. s. Jendovi jsme položili
několik otázek ohledně sportu, cestování
i covidu.
Co vám pomohlo vyrovnat se s následky
úrazu? Byl to právě sport? Co byste poradil
lidem, kteří jsou třeba v podobné situaci, jako
jste byl vy?
Po úrazu mi nejvíce pomohla rodina. Co se týče
vyrovnání, řekl bych, že úraz a já to spolu asi
nikdy vyrovnané mít nebudeme. Sport mi ukázal,
že jsou cesty, jak si sám sebe vážit, a moje
sportovní aktivity také ukázaly mému okolí, že
s určitou pomocí jsem schopen se něčím
realizovat. Lidem v podobné situaci bych radši
neradil, sám jsem rady zkušenějších v začátcích
spíš bojkotoval. Časem jsem ale zjistil, že měli
zhruba pravdu. Osvědčilo se mi asi, že nemá
smysl sobě ani druhým dávat něco za vinu. Dále
je dobré přijímat nabízenou pomoc ostatních.
A opravdu platí, že jaký si to uděláš, takový to
máš.
Jakým sportům se věnujete?
Věnuji se již asi patnáct let atletice, konkrétně
házím kuželkou. Toto náčiní je pro moji skupinu
postižení určeno jako náhrada oštěpu. Má tvar
úzké kuželky, přičemž jsou přísně dané a na
závodech sledované její rozměry a hmotnost.
Házet lze jakýmkoli způsobem. Závodník
vozíčkář je při hodu v atletice nejčastěji
připoután na speciální vrhací stolici, která musí
také splňovat přísná pravidla. Mým dalším
sportem je Powerchair hockey. Je to v podstatě
florbal na elektrických vozících. Tento sport
provozuji s drobnou přestávkou ještě déle než
atletiku.
Zúčastnil jste se řady sportovních soutěží po
celém světě (Peking, Londýn, Rio de
Janeiro...).
Jak
se
vám
jako

handicapovanému cestovalo? Měl jste nějaké
speciální podmínky?
Cestování je pro mě vždy spojeno se stresem
z dlouhého sezení v jiném sedadle, než na jaké
jsem zvyklý, tedy svůj invalidní vozíček, na
kterém jsem naseděl již tisíce dnů. Hlavně
transoceánské lety jsou vždy dost nepříjemné.
Změny tlaku, klimatizace, blízkost cizích lidí,
věčné zpoždění, čekání na přestupy a odbavení
nebo změny časových pásem jsou obecné
obtíže při létání. U handicapovaného člověka se
ovšem přičítají ještě problémy s použitím toalety,
časté ruční překládání zpoceným personálem
z vozíku na sedadlo a opačně, někdy dlouhé
čekání na letištních plochách nebo v technickém
zázemí letišť. Pokud chce osoba na vozíku
využít asistence letištního personálu při nástupu
a výstupu z letadla, musí tento požadavek
nahlásit při rezervaci letenky. Tento personál vás
poté provází a pomáhá vám při celém procesu
odbavení a nakládání. Také vozík je přepraven
jako bezplatné zavazadlo. V případě, že není
k dispozici nástupní a výstupní rukáv přímo do
letadla, nakládání je realizováno pomocí
speciálních vozidel s rampou a výtahem. Na
jednom menším letišti mě dokonce do letadla
nesli po schodech vojáci.
Máte nějakou zkušenost s přístupem
veřejnosti k vozíčkářům, s bezbariérovostí
apod. v různých světových zemích?
Přístup veřejnosti se, řekl bych, nikde výrazně
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nelišil. Postižení žijí na celém světě. Většinou
nosíme i na veřejnosti reprezentační oblečení,
takže je poznat, odkud jsme, a občas se stává,
že vás zastaví místní a ptají se na váš sport
nebo znají Česko, byli v Praze, Krumlově apod.
S bezbariérovostí jsou samozřejmě nejdále
v západní Evropě. Rozdíly jsem zaznamenal ale
například v hygieně jednotlivých zemí. Obecně
platí – čím víc na jih, tím silněji je vše cítit. Také
ubytovací standardy se se změnou země
odlišují.
Pokud
potřebujete
bezbariérové
ubytování a nechcete jezdit na záchod a mýt se
do hotelového lobby, nevěřte při výběru popisům
a fotkám. Nejjistější jsou reference od
samotných handicapovaných. To platí po celém
světě.

ROZHOVOR

strana 5

Co jste vystudoval za obor? A jaké povolání
by vás nejvíce bavilo a zajímalo?
Ještě před úrazem jsem dokončil učební obor na
zemědělském učilišti. Po úrazu jsem nastoupil
na obchodní akademii, kterou jsem dokončil
v roce 2008. Byl jsem několikrát zaměstnán,
nejčastěji
v
organizacích
pracujících
s postiženými pro postižené. Jednalo se hlavně
o administrativní práci z domova a na částečný
úvazek. Nejvíce by mě asi bavilo něco
s přírodou a ekologií.
Máte kromě sportu ještě nějaké aktivity či
koníčky?
Kromě sportu, i pasivně, se zajímám o politiku,
historii, auta, tak od všeho trochu.

Foto: archiv Jana Vaňka (4x)

Jak se žije handicapovaným v době covidu?
V
době
covidu
se
handicapovaným
určitě
hůře
dodržují
přísná
hygienická opatření. Třeba
roušky a respirátory věčně
padají na zem, trhají se
provázky, hůře se dýchá.
Také účinek dezinfekce
poháněcích obručí, kterých
se
dotknete
možná
tisíckrát za den, nebude
nijak výrazný. Jinak bylo
vše zavřené jak pro
postižené, tak pro lidi bez
handicapu. V tom nevidím
žádné rozdíly.
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Jiří Flekna
(26. 12. 1959 – 26. 3. 2021)
26. března 2021 nás ve věku 61 let navždy
opustil vozíčkář Jiří Flekna z Bakova nad
Jizerou. Nebyl jen naším obyčejným klientem.
Kromě toho, že byl v širším regionu známý jako
autor kresleného humoru, patřil v roce 2004
mezi zakladatele Spokojeného domova. Nebýt
jeho, Spokojený domov by vůbec nevznikl.
Právě jeho životní osud a potřeby totiž
inspirovaly Kamilu Sedlákovou k založení tehdy
(a v mnohém ohledu dosud) průkopnické
organizace Spokojený domov, zajišťující terénní
sociální péči v takovém rozsahu, aby i lidé stejně
těžce tělesně postižení jako Jirka mohli zůstat
doma a nemuseli se stěhovat do pobytových
zařízení.
Jiří Flekna se narodil 26. prosince 1959
v porodnici v Mladé Boleslavi. Celý život bydlel
v Bakově nad Jizerou. V roce 1978 absolvoval
střední odborné učiliště stavební v Praze.
Následovala základní vojenská služba a poté
nastoupil do Metrostavu a podílel se na stavbě
metra. Celé dětství a mládí sportoval. Hrál
závodně házenou, fotbal za dorost Sparty Praha,
reprezentoval v šachu SOU vodní stavby.
V roce 1982, rok po vojně, v Jirkově životě přišel
zlom. Původně neškodné mladické vylomeniny
na jedné akci bohužel vyústily v pád z okna.
Diagnóza zněla nezvratně. Kvadruplegie.
Na počátku tvorby kresleného humoru byl prošlý
občanský průkaz. Jirka později popisoval situaci
s nadhledem sobě vlastním: „Maminka mi
přinesla do nemocnice občanský průkaz, abych
si ho podepsal. Ale já neuměl s těma rukama
nic, natož se podepsat. A to stálo za úvahu
změnit – bejt takhle postiženej a ještě se neumět
ani podepsat. Vždyť mi nedají ani důchod!
Takhle jsem dopředu myslel. Pragmaticky.“
Naučil se tedy držet tužku, ale psát se mu moc
nechtělo. A tak začal kreslit.
Okolo roku 1990 již měl za sebou několik výstav.

S Václavem Knopem a Václavem Upírem Krejčím,
bál Spokojeného domova, 1. dubna 2017, Nová Ves
u Bakova. Foto: archiv Spokojeného domova

První otištěný vtip mu vyšel v roce 1991 v Mladé
frontě. V průběhu času měl příležitost dostat se
svou tvorbou do širšího povědomí řadou výstav
i tiskovin, navázal spolupráci s městem Bakov
nad
Jizerou,
Spokojeným
domovem,
internetovým portálem mesec.cz, přílohou
Boleslavského deníku Embéčko a dalšími.
Kreslíř Petr Urban prohlásil, že vtip se musí
vysedět. „Já to mám jednodušší, protože při tom
ležím,“ vyprávěl vždy s úsměvem Jirka. Přesto
pro kvadruplegika kreslení vtipů není tak
jednoduché, jak si možná představuje běžný
zdravý člověk. Proto Jirka za výrazné pomoci
svého švagra a synovce postupně vyvinul
důležité pomůcky. Například takový úchop tužky.
Nejprve si ji musel Jirka různě složitě oblepovat
lepicí páskou, později pro něj švagr vyrobil
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speciální nástavce (dřívko na tužce přitažené
šroubkem).
Samotná
kresba
vleže
se
samozřejmě neobejde bez podložky nad lůžkem
a speciálního nástavce. I s tím si Jirka dokázal
poradit. Po načrtnutí vtipu obyčejnou tužkou
přicházela na řadu kresba „načisto“. K tomu
Jirkovi sloužilo plexisklo a lampička u postele,
která se dala operativně umístit tak, aby mu
plexisklo podsvítila.
První vtipy byly inspirovány nemocničním
prostředím. Mezi další téma, které v Jirkově
tvorbě vykrystalizovalo, patří handicapovaní. Je
paradoxní, že zatímco některým zdravým lidem
přijdou jeho vtipy na toto téma moc „drsné“,
samotní handicapovaní se jimi velmi baví. Dále
Jirka kreslil vtipy na témata situací ze všedního
života, politiky, manželství a sexu… Jako každý
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kreslíř měl i on oblíbená jména postav (například
Brunč) a samozřejmě předobrazy některých
aktérů svého humoru ve skutečných lidech ve
svém okolí, ale i v sobě samém.
Spolupráce Jirky Flekny se Spokojeným
domovem byla doslova symbiotická nejen pokud
jde o sociální služby, ale i ohledně kresleného
humoru. Spokojený domov mu pomáhal
s organizací některých výstav, dopravou na ně,
vydáváním kalendářů a dalšími záležitostmi
týkajícími se jeho koníčku, a on pro něj „na míru“
kreslil vánoční pohlednice, plakáty a další
materiály.
Jirko, čest Tvé památce a děkujeme za vše.
Budeš nám všem moc chybět, ale naštěstí si Tě
můžeme kdykoliv připomenout. Tvoje vtipy
budou žít s námi a bavit nás dál! Petr Novák

Pomozte Jirkovi splnit sen in memoriam
Vyvrcholením Jirkovy tvorby měla být kniha kresleného humoru, na které již začal spolu s námi
pracovat. Bohužel osud rozhodl jinak. Přichystané složky s vtipy nadepsané „Kniha 2021“, které po
něm zůstaly, byly však pro jeho rodinu i pro nás silným znamením, že kniha musí vyjít in memoriam.
Pokud byste se rozhodli vydání knihy finančně podpořit, je možné tak učinit prostřednictvím darovací
smlouvy. Pro podrobnosti kontaktujte Miluši Pavlíkovou, tel. 774 423 414 (PO–PÁ 7–16 hodin),
sekretariat@spokojenydomov.cz. Předem moc děkujeme!
Po redakční a technické stránce jde práce poměrně hladce, takže by na podzim mohla být kniha na
světě. A věříme, že situace již umožní i plnohodnotný křest, byť bohužel bez Jirky, ale samozřejmě za
účasti jeho rodiny.
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel registrovaných sociálních služeb:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství
http://www.spokojenydomov.cz, tel.: 774 423 414, email: sekretariat@spokojenydomov.cz
číslo účtu: 3164783359/0800

strana 8

VZPOMÍNÁME

Spokojený domov 2/2021

Emil Odler
(7. 12. 1942 – 13. 4. 2021)
Naše služby u pana Emila Odlera v Mladějově
začaly v září 2016. O pana Odlera (o Emilka, jak
mu říkala jeho paní a na její přání i my) se
vzorně starala jeho rodina a my jsme jim v péči
pomáhali. Postupně se služby navýšily na třikrát
denně sedm dní v týdnu.
Pan Odler vlivem svého zdravotního stavu
nemluvil. To pro nás bylo zpočátku nezvyklé, ale
po několika návštěvách už nám na tom nepřišlo
nic divného. Ačkoli nemluvil a nevěděli jsme, co
si myslí, z výrazu jeho očí bylo zřejmé, že vnímá,
co se s ním a okolo něho děje, že moc dobře ví,
že je doma – ve svém prostředí, že si užívá
přítomnost své milované manželky, která mu
věnuje veškerou lásku a péči. Věděli jsme, že
jde o člověka, který žil pro svou rodinu, a ta mu
to nyní láskyplně vracela. Zapojoval se syn,
který bydlí ve stejném domě, i dcera, která
přijížděla na víkendy.
Spolu s nimi jsme se i my radovali z každého
pěkného dne, kdy se dařila Emilkovi chůze
s chodítkem po bytě, kdy mu chutnalo, kdy
počasí dovolilo a mohlo se vyjet ven na
procházku. Některé z nás pečovatelek měly
dokonce to štěstí, že od něho slyšely jedno nebo
dvě slova. To byl „svátek“ a velká radost.
Samozřejmě nebyly všechny dny růžové, někdy
bylo líp a někdy hůř, občas byla hospitalizace
nevyhnutelná. Hybnost se postupně zhoršovala,
v poslední době také dýchací problémy. Podařilo
se však to, co si přála rodina i my, že pan Odler
mohl dožít do posledního okamžiku doma.
Rádi bychom vyslovili rodině pana Odlera obdiv
a úctu za to, jakou péči svému manželovi
a tatínkovi věnovali. Jednalo se opravdu
o celodenní péči a my moc dobře víme, kolik
obětavosti a lásky je k tomu potřeba. Nás moc
těší, že jsme jim v tom mohli být nápomocni.
kolektiv Spokojeného domova – Jičín
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Chtěla bych poděkovat pečovatelkám jičínského týmu Spokojeného domova za jejich služby, kterými
mi pomohly v péči o mého manžela Emila Odlera. Chodily k nám od září 2016, tedy více než čtyři a půl
roku. Sama bych péči o manžela nemohla již zvládnout. Pomáhal mi syn i dcera, ale ti musí chodit do
zaměstnání, tak jsme využili pomoci terénní sociální služby. Děkuji jménem svým i svých dětí milým
a obětavým pečovatelkám za jejich nasazení a lidský přístup. Některé dny byly pro mě opravdu
náročné, proto si velice vážím toho, že mě vždy psychicky podržely a byly se mnou i v posledních
minutách manželova života. Děkuji vedení, že v případě potřeby navýšení služeb mi vyšlo vždy vstříc,
pokud to bylo jen trochu možné. Děkuji, že jste nám pomohli, aby manžel mohl dožít doma.
Přeji všem pracovníkům Spokojeného domova jen vše dobré, hlavně pevné zdraví. Je tolik lidí, kteří
Vaše služby potřebují… Božena Odlerová
Vzpomínám na své první shledání s rodinou
Odlerových a hlavně s panem Emilkem
Odlerem. Došlo k němu na podzim roku 2018,
v době, kdy jsem se jako nová pracovnice
u Spokojeného domova teprve zaučovala
a postupně zjišťovala, co vše vlastně profese
pečovatelky obnáší a v čem spočívá její práce.
Nikdy předtím jsem se nesetkala s takto
nemohoucím člověkem a pečovat o něj mi
zprvu nahánělo strach. Hygiena člověka jen
ležícího bez pohybu, pak přesun na chodítko
a asistence při chození – to vše mi ukazovalo
nové a hlubší vidění a vcítění do životů druhých
lidí, takto omezených v pohybu. Postupem času
jsem si uvědomovala, jakou radost mi tato
práce přináší, což jistojistě vnímal i pan Emilek.
Radost se přenáší. Zažívali jsme ji s ním
i s paní Odlerovou, která byla vždy při těchto
službách a provázela nás. Jezdila jsem k panu
Emilkovi více než dva roky. Služby bývaly
někdy lehčí, někdy těžší a složitější, jak zrovna
zdravotní stav pana Emilka dovolil. Nicméně
vždy pokorně a poslušně vše přijímal.
Vzpomínám i na chvíle několik týdnů před tím,
než odešel do světa Božího světla, dlouze se
na mě díval a v tu chvíli jsem pochopila, jak je
život krátký a lidský život pomíjivý…
Pohlazením jsem vracela Emilkovi jeho lásku.
Jsme malými pány – čas ani osud
nezastavíme, můžeme tedy jen přijímat
a děkovat. Proto děkujeme za možnost, která
nám byla dána, a my mohli společně s panem
Emilkem být. DĚKUJEME. pečovatelka Marcela

13. dubna letošního roku zemřel náš dlouholetý
uživatel pan Emil Odler. Zemřel doma, kde se
o něho sedmým rokem starala jeho manželka,
dcera a syn. Při péči jim vypomáhaly
pečovatelky ze Spokojeného domova.
V
této
souvislosti
se
mně
vybaví
novomanželský slib: „Slibuji, ……, a že s tebou
ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.“ Tuto
lásku a obětavost jsme u manželů Odlerových
cítily a obdivovaly.
„Emilek“ byl velký bojovník. I přes mnohá
tělesná omezení statečně krůček po krůčku,
s dopomocí chodítka, zdolával chůzi po bytě.
Také pilně cvičil na posteli nebo „šlapal“ na
rehabilitačním šlapadle. I když nekomunikoval,
viděly jsme, jak se velice snaží. Však také
význam jeho jména Emil je „horlivý, pracovitý“.
Přišla však další onemocnění, zdravotní stav
pana Odlera se zhoršoval. Několik pobytů
v nemocnici, další léky, další zdravotní
omezení.
I přes nesmírně obětavou péči rodiny pan Odler
pomalu opouštěl tento svět. Odešel tiše,
pokorně. Ale slovy básníka: „Kdo v srdci žije,
neumírá.“ (F. Hrubín)
Děkujeme za čas, který jsme s panem Odlerem
mohly strávit, a připojujeme tichou vzpomínku.
pečovatelka Jana
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Anketa: starosta Kněžmostu Karel Hlávka
Pravidelná anketa se starosty měst a obcí se
tentokrát hlásí z Kněžmostu, městysu jen pár
kilometrů od sídla Spokojeného domova.
Čím jste chtěl být jako malý?
Vyhraněné přání jsem neměl, ale nejvíce mě
přitahoval fotbalový trávník a sport vůbec. V té
době začínala televize a sportovní přenosy na
mě působily jako magnet. Takže jsem se tak
trochu viděl jako sportovec nebo sportovní
redaktor.
Jak jste se dostal na pozici starosty?
S několika známými stejné názorové hladiny
jsme vytvořili sdružení nezávislých kandidátů,
absolvovali nutné procedury, abychom se mohli
nechat zaregistrovat, a pak už to vyplynulo
z výsledků voleb.

Zrekonstruovaná budova
školy. Foto: archiv obce

kněžmostské

základní

Zbývá vám čas na nějaké koníčky?
Musí, protože jakmile si člověk nezorganizuje
svůj čas tak, aby v něm měl prostor i pro sebe,
ztrácí tak trochu i svou tvář.
Na co je vaše obec nejvíc pyšná?
Bez rozmýšlení je to naše nová základní škola.
I když náš bazén, nový sportovní areál
a knihovna nám dávají také visačku vysoké
kvality.
Co vaši obec naopak v současné době nejvíc
trápí?
Zde bych toho mohl vyjmenovat také více, ale
uvedu asi to, s čím se setkává nejvíce obyvatel.
A to je nadměrná doprava a nedodržování
rychlosti v obci. Snad se nám brzy podaří
instalovat úsekové měření rychlosti a dojde tak
ke zlepšení současné situace.
Jak se vaše obec věnuje
a zdravotně postiženým?

seniorům

V obci máme dům s pečovatelskou službou
a chtěli bychom v budoucnu i menší domov
seniorů. Velmi dobrá je spolupráce se sociálním
odborem na MěÚ v Mnichově Hradišti a své
nezaměnitelné místo zde má i Spokojený domov
z Veselé.

Jak se vám spolupracuje se Spokojeným
domovem?
Určitě je dobře, že podobné zařízení máme
téměř „za humny“. Paní ředitelka je zárukou
potřebné kvality a za vše mluví i skutečnost, že
několik našich spoluobčanů jejich služeb
využívá.
Opatření se už pomalu rozvolňují. Co
v nejbližší době chystá obec pro své
občany?
Především je třeba po všech omezení vrátit do
každodenního
života
jakousi
přirozenost
a normálnost. Sportovní areál, bazén i příroda
v okolí nabízejí neomezené možnosti
na
využívání volnočasových aktivit. Věřím, že
situace umožní našim spolkům pořádat tradiční
kulturně společenské a sportovní akce, na které
jsou už naši občané zvyklí. Konkrétní informace
lze nalézt na internetových stránkách obce.

www.knezmost.cz
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MALYRA INFORMUJE

TŘETÍ GENERACE MALYRY
Abychom nepřinášeli jen smutné zprávy,
máme i jednu veselou zprávu z Veselé.
Zakladatelka
Spokojeného
domova
a Malyry Kamila Sedláková se stala
babičkou. Její dceři Daniele se 7. května
narodila malá Elizabetka. Gratulujeme
a přejeme rodině hodně štěstí!
Foto: evazajic_photographer

Potřebujete jít na antigenní covid test?
Společnost Malyra, s. r. o. (se sídlem na Návsi
44, Mnichovo Hradiště) se stala od 1. 1. 2021
veřejným testovacím místem na přítomnost viru
SARSCoV2 v těle.

Potvrzení o testování je u nás možné obdržet
i v mezinárodním anglickém jazyce pro
vycestování do zahraničí.

Testování je zcela hrazeno zdravotními
pojišťovnami od 1. 6. 2021 do počtu
4 antigenních testů za měsíc.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Objednávat se můžete na tel. čísle 723 989 016.

Odběrové místo je otevřeno od pondělí do pátku
od 7 do15 hodin. Celá návštěva netrvá více než
15 minut. Po otestování našimi zdravotníky
odcházíte s jasným výsledkem a průkazným
potvrzením o výsledku antigenního testu.

Pečujete o vaše blízké a chcete si odpočinout?
Pomohou vám odlehčovací služby
Blíží se léto a pokud pečujete o své blízké, možná řešíte, jak tuto péči zkombinovat s dovolenou
a odpočinkem. Právě pro vás jsou určeny odlehčovací služby, které vám může poskytnout Malyra.
Projekt „Odlehčovací služby dostupné komunitě“ realizuje Malyra za finanční podpory EU. Cílem
projektu je prostřednictvím provozu odlehčovací služby poskytnout příjemcům podpory, kteří laicky
pečují o člena rodiny, případně jinou osobu se zdravotním postižením, možnost odpočinku
a regenerace sil a skloubení péče o tuto osobu s jeho dalšími životními rolemi a potřebami. Nabízíme
také sociální poradenství a konzultace.
Služby jsou určeny pro pečující osoby z lokality MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Další informace vám
poskytne vedoucí Domu Ludmila, tel.: 777 412 494, email: dum.ludmila@malyra.cz
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Distribuční místa časopisu Spokojený domov:
Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho časopisu, kontaktujte prosím redakci.
Bakov nad Jizerou: Cukrárna U Pavoučka, Mírové nám. 9, Městský úřad, Mírové náměstí 208; Městská
knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové náměstí 84. Býkev: Obecní úřad, Býkev 50. Dolní Beřkovice: Lékárna
Mgr. Radek Suchý, Dolní Beřkovice 317; MUDr. Sylva Valsová, Dolní Beřkovice 333. Dolní Bousov: Městská
knihovna a infocentrum, Kostelní ul. 141. Jičín: Městský úřad, Žižkovo náměstí 18; kontaktní místo Spokojeného
domova, o. p. s., Křižíkova 1099. Oblastní nemocnice, Bolzanova 512. Horní Počaply: kontaktní místo
Spokojeného domova, o. p. s., Horní Počaply 178; MUDr. Dana Peteráková, Horní Počaply 1. Jinolice: Obecní
úřad, Jinolice 39. Karlovice: Dům s pečovatelskou službou, Radvánovice 100. Kněžmost: Dům s pečovatelskou
službou, U Střediska 24; Obecní úřad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradišťská 194. Lázně Bělohrad:
Městský úřad, nám. K. V. Raise 35. Libuň: Obecní úřad, Libuň čp. 27. Liběchov: Městský úřad, Rumburská 53.
Lužec nad Vltavou: Obecní úřad, 1. máje 176. Malá Skála: Obecní úřad, Vranové 1. díl 122. Malý Újezd:
Obecní úřad, Malý Újezd 95. Mělník: Městský úřad, nám. Míru 1; Úřad práce, Nová 2571/1. Mladá Boleslav:
kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; Městská knihovna, Václava Klementa 1229;
Magistrát – odbor sociálních věcí, Staroměstské nám. 69; Informační centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu,
Nám. Republiky 760; Help Centrum, Na Kozině 9; Úřad práce, Jaselská 292; MUDr. Mária Oškerová, tř. Václava
Klementa 869; MUDr. Martina Glosová, Laurinova 1049; MUDr. Filip Žákovský, Jiráskova 1320; MUDr. Pavel
Soukup, Palackého 576/13; MUDr. Beáta Podholová, U Penzionu 1324, Česká pojišťovna, Bondy Centrum,
tř. Václava Klementa 1459; Restaurace U Měšťáků, Laurinova 324. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo
Spokojeného domova, o. p. s., Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika „Signál“, Masarykovo
náměstí 283; Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo
náměstí 240; čekárna lékařů, Masarykovo náměstí 692; MUDr. Jaroslav Pfeffer, Masarykovo náměstí 246;
Městská knihovna, Turnovská 717; Poliklinika, Jana Švermy 395 (čekárny v přízemí a 1. patře); Cukrárna Za
rohem, Víta Nejedlého 279; Restaurace U Kvapilů, Jana Švermy 384; Úřad práce, Jiráskova 1533. Přepeře
u Turnova: Obecní úřad, Přepeře 229. Příšovice: Zdravotní středisko, Příšovice 185; Dům s pečovatelskou
službou, Příšovice 66. Ptýrov: Obecní úřad, Ptýrov 19. Sobotka: Městský úřad, Boleslavská 440; Městské
informační centrum, náměstí Míru 3; Zdravotní středisko, Jičínská 300. Radim: Obecní úřad, Radim 6. Turnov:
kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Hluboká 144; Panochova nemocnice Turnov, 28. října 1000; Úřad
práce, Palackého 192; Městský úřad – odbor sociálních věcí, Skálova 84; Městská Knihovna Antonína Marka,
Jeronýmova 517; Městské informační centrum, Nám. Českého ráje 26. Vlastibořice: Dům s pečovatelskou
službou, Vlastibořice 9. Zlonín: Obecní úřad, Zlonín 8. Žďár u Mnichova Hradiště: obecní úřad, Břehy 20.
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