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Úvodní slovo ředitelky 
Spokojený domov coby poskytovatel péče v domácnostech seniorů 
a handicapovaných oslavil v roce 2014 desáté výročí své existence. Po celou tuto 
dobu se drží třech hlavních zásad: místní dostupnosti  (zaměření na malé obce, bez 
ohledu na administrativní hranice), časové dostupnosti  (služby včetně víkendů 
a státních svátků) a péče i o lidi ve 3. a 4. stupni závislosti  (zpravidla upoutané na 
lůžko), kteří by jinak museli být umístěni do ústavních zařízení. 

Nejvýznamnější událostí roku 2014 bylo otevření zahradnictví Spokojené slunce 
v Dolním Bousově. Příjmy z jeho činnosti jsou určeny na podporu terénních 
sociálních služeb Spokojeného domova. Slavnostního otevření 30. května se 
zúčastnil Václav Knop, který je od roku 2013 naším oficiálním patronem. 

Mezi naše další významné události patřil především benefiční koncert uspořádaný 
4. října 2014 na oslavu výše zmíněného 10. výročí Spokojeného domova. Hlavní 
hvězdou večera byl zpěvák Viktor Sodoma a celkem se podařilo vybrat 140 tisíc, 
které byly použity na nákup nového automobilu pro poskytování našich služeb. Na 
koncertě měla křest také kniha věnovaná historii Spokojeného domova. Více 
o koncertu a knize se dočtete na stranách 12 a 13. 

Uspořádali jsme i řadu menších doplňkových aktivit: na jaře se uskutečnil počítačový 
kurz, tentokrát v prostorách základní školy Kněžmost. Pořádala ho Obecní knihovna 
Kněžmost a Spokojený domov poskytl jako lektora svého zaměstnance, Petra 
Nováka. 28. dubna navštívil organizaci i některé klienty poslanec a sociolog Ivan 
Gabal. V první polovině roku se veřejnost měla možnost seznámit s naší činností 
u příležitosti konání dvou přednášek, a to v Muzeu v Bělé pod Bezdězem 
a v Knihovně města Mladá Boleslav, v létě se pak v Mnichově Hradišti uskutečnila 
beseda s Václavem Knopem a Reginou Rázlovou a v zimě vernisáž kresleného 
humoru vozíčkáře Jiřího Flekny z Bakova nad Jizerou. 

Počet klientů, kterým v současné době poskytujeme naše sociální služby v domácím 
prostředí, se pohybuje okolo devadesáti. Současně vzrůstá i zájem o naši osobní 
asistenci handicapovaným dětem v základní škole v Turnově ve Zborovské ulici, 
kterou poskytujeme již sedmi dětem. 

 

Bc. Kamila Sedláková 

editelka 
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O Spokojeném domově 
Posláním Spokojeného domova, o. p. s., je „snadnější život nejen ve stáří a nemoci“ 
při poskytování zaregistrovaných sociálních služeb, ale i poskytování dalších služeb 
pro rodinu a domácnost. 

Sociální služby Vám v domácím prostředí zajistí pomoc při péči o vlastní osobu 
(hygiena, oblékání…), stravování (příprava a podání jídla a pití), péči o domácnost 
(úklid, praní prádla, nákupy…), kontaktu se společenským prostředím (doprovody 
k lékaři, za kulturou, na úřady…). 

Oblast poskytování služeb:  

• Služby poskytujeme 
v okruhu zhruba 15 km od 
našich kontaktních míst 
v Mladé Boleslavi, 
Mnichově Hradišti, Turnově 
a Jinolicích u Jičína. 

• Od března 2015 
poskytujeme služby v celém 
obvodu obce s rozšířenou 
působností Jičín. 

• Služby poskytujeme nejen 
ve městech, ale i v malých 
obcích těchto regionů. 

Název a sídlo organizace: 

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradiště – Veselá 

IČ: 29043913 
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Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2015): 

Kontaktní místo MNICHOVO HRADIŠT Ě 
Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska), PSČ 295 01 
Vedoucí:  Jaroslava Turková 
Provozní doba: 
Pondělí 13:00–16:00 
Čtvrtek 8:00–16:00 
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170 

Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV 
Palackého 1327, PSČ 295 01 
Vedoucí:  Jaroslava Turková 
Provozní doba: 
Úterý 8:00–16:00 
Středa 8:00–16:00 
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170 

Kontaktní místo KN ĚŽMOST 
U Střediska 24 (dům s pečovatelskou službou), PSČ 294 02 
Vedoucí:  Jaroslava Turková 
Provozní doba:  dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170 
 
Kontaktní místo TURNOV 
Zborovská 519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice), PSČ 511 01 
Vedoucí:  Marie Kočová 
Provozní doba: 
Úterý 8:00–16:00 
Středa 8:00–16:00 
a dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341 

Kontaktní místo JINOLICE  
Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01 
Vedoucí:  Markéta Osmíková 
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 773 503 840 

Zahradnictví Spokojené slunce DOLNÍ BOUSOV  
V Lipkách (naproti hřbitovu), PSČ 294 04 
Tel.:  776 123 363 
Vedoucí zahradnictví:  Miluše Pavlíková 
Web:  www.zahradnictvi-bousov.cz 
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Zaměstnanci 
K 1. 1. 2014 jsme měli v hlavním pracovním poměru 20 žen a 5 mužů. Z toho 2 ženy 
byly na rodičovské dovolené. 

Během roku skončilo 14 zaměstnanců a stejný počet zaměstnanců nastoupil. 

Na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti během roku pracovalo 
celkem 35 zaměstnanců.  
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Přehled poskytovaných sociálních služeb 
Odborné sociální poradenství 
Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu nebo pomoc při 
řešení nepříznivé životní situace, aby se občan lépe orientoval ve své náročné životní 
situaci, a pomoci mu nalézt strategii směřující ke zlepšení kvality jeho života. 

Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství jsou osoby s jiným zdravotním 
postižením a senioři. Zájemcům o poradenství poskytujeme základní informace pro 
akutní řešení jejich nepříznivé životní situace. V případě dalších potřeb pomoci, které 
nemůže naše společnost poskytnout, je odkážeme na další organizace, které jsou 
kompetentní jejich problém uspokojivě vyřešit – Úřad práce, obecní úřady, jiné 
neziskové organizace, které se na takovou cílovou skupinu zaměřují. 

Zájemcům o službu odborné sociální poradenství z oblasti námi primárně 
vymezených skupin nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Je zde možná přímá návaznost na registrované 
služby Spokojeného domova, o. p. s. 

Samozřejmostí je možnost kontaktovat odborného sociálního pracovníka telefonicky, 
e-mailem nebo písemně. V případě nutnosti počítáme s možností schůzky i mimo 
„návštěvní“ hodiny. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

 
Osobní asistence 
Osobní asistence pomáhá osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti 
v jejich přirozeném prostředí. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění či podávání 
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod. Cílovou skupinu tvoří osoby od 
6 let věku až po starší seniory (nad 80 let). Též poskytujeme osobní asistenci dětem 
ve škole. Službu poskytujeme dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně. 
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Pečovatelská služba 
Pečovatelskou službou je lidem se ztrátou soběstačnosti umožňován důstojný život 
ve vlastním domácím prostředí v průběhu celého dne a to po celý týden, dle přání 
uživatele. Cílovou skupinu uživatelů tvoří senioři, kteří nemají dostatek soběstačnosti, 
ale rádi by co nejdéle setrvali v domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Dále osoby 
vracející se z LDN nebo jiných typů ústavní péče do domácího prostředí, a to se 
sníženou soběstačností a adaptabilitou na původní domácí prostředí a osoby se 
zdravotním postižením. Základní myšlenkou organizace je poskytnout služby 
především v menších obcích, kde je jinak tento typ služeb hůře dostupný. 
Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. 

 
Odlehčovací služby 
Odlehčovacími službami jsou zastupovány osoby pečující o své blízké se ztrátou 
soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb. Služby jsou nabízeny osobám 
starším 27 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení 
a osobám, které samy pečují o osobu blízkou. Služba je poskytována všem 
potřebným s maximálním ohledem na jejich osobní přání a individuální potřeby. 
Odlehčovací služby poskytujeme v časovém rozmezí dle domluvy. 
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Statistika poskytnutých sociálních služeb v roce 2014 
V roce 2014 jsme poskytli sociální služby celkem 125 klientům, u kterých jsme strávili 
18 482 hodin. Cestou ke klientům jsme ujeli 94 264 km do 38 obcí (viz seznam) na 
území 3 krajů.  

• Bakov nad Jizerou 
• Bílá 
• Bradlec 
• Březina 
• Holenice 
• Hrubá Skála 
• Chocnějovice 
• Jičín 
• Jinolice 
• Karlovice 
• Kbelnice 
• Kněžmost 
• Koberovy 
• Kosmonosy 
• Kyje 
• Lažany 
• Libuň 
• Loučky 
• Mladá Boleslav 

• Mnichovo Hradiště 
• Nová Ves nad Popelkou 
• Modřišice 
• Ohrazenice 
• Písková Lhota 
• Příšovice 
• Ptýrov 
• Radim 
• Rovensko pod Troskami 
• Řepov 
• Řitonice 
• Semčice 
• Sobotka 
• Sovínky 
• Sukorady 
• Turnov 
• Valdice 
• Žďár 
• Žďárek 
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Spolupráce s domácí zdravotní péčí Malyry 
U některých klientů spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením Malyra, 
které poskytuje domácí zdravotní péči. Díky tomu mohou zůstat v domácím prostředí 
i ti klienti, kteří by za jiných okolností museli žít v ústavních zařízeních, jak dokládá 
následující příběh: 

Paní Kv ta (nar. 1937) onemocn la ve v ku 20 let roztroušenou sklerózou. Zhruba 
do v ku 30 let byla upoutaná na l žko, poté se její stav trochu zlepšil a byla schopna 
s pomocí berlí pohybu po byt , na invalidním vozíku i mimo byt. Žila ve spole né 
domácnosti s maminkou, která se o ní starala až do konce svého života. Žádné jiné 
p íbuzné, kte í by se o ni mohli starat, nem la. Po úmrtí maminky se její stav za al 
z r zných d vod  horšit. V k Kv ty se blížil sedmdesáti, opakovan  byla 
hospitalizována v nemocnici, do domova pro seniory však necht la. Žila sama 
a n jaký as jí pomáhaly kamarádky, na ja e 2012 po delší hospitalizaci a pobytu 
v LDN, kdy již necht la být v nemocnici a odmítala zm nit komfort bydlení a odejít do 
domova pro seniory, se rozhodla nasmlouvat služby Spokojeného domova a zárove  
jí byla indikována domácí pé e  Malyry. Pe ovatelky Spokojeného domova k ní 
chodily 4x denn , sestry domácí pé e 5x týdn . V únoru 2014 jí bylo diagnostikováno 
onkologické onemocn ní slinivky b išní. P esto, že svoji diagnózu znala, p ála si 
z stat doma, i p es nabídky a doporu ení na ošet ovatelský d m erveného k íže i 
hospic, dál z stávala v domácím prost edí, v pé i Spokojeného domova a sester 
domácí pé e Malyra 2x denn . Zem ela ve svém byt  v dubnu 2014. I p es vážný 
stav klientky-pacientky-uživatelky mohla díky dobré spolupráci obou organizací 
z stat doma až do konce. 
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Osobní asistence u handicapovaných dětí ve škole 
Od roku 2009 poskytujeme asistenci handicapovaným dětem v ZŠ v Turnově, 

zejména autistům. Doplňujeme tak svými asistenty při výuce práci učitelek. Pokud by 

děti neměly asistenty, nemohly by školu navštěvovat. Zpočátku jsme pomáhali 

jednomu chlapci, postupně zájem o naši asistenci vzrůstal a v současné době 

pomáháme již sedmi dětem. V roce 2014 jsme obdrželi tento děkovný dopis od 

babičky jedné z žaček: 

Moje vnučka Anetka chodí do speciální školy v Turnově. K tomu, aby mohla ve škole 
být a učit se, potřebuje osobní asistentku. 

Ta „naše“ se jmenuje Hana Nosková (já o ní budu psát tak, jak o ní mluvíme doma, 
tedy jako o Hance). 

Hanka působí v obecně prospěšné společnosti Spokojený domov. Anetka ji má moc 
ráda a ona se jí krásně a s láskou věnuje, nejen ve škole, ale i v čase, kdy se zavírá 
školní družina. Komunikace asistentka–rodiče je úžasná. Ke každodennímu kontaktu 
slouží sešit, kde jsou každý den zapsány informace o tom, jak den Anetce proběhl. 

A také bych se ráda na tomto místě zmínila o škole. O speciální škole v Turnově. 
I tady je vše úžasné a chování všech zaměstnanců je příkladné pro ostatní zařízení 
tohoto druhu. Všichni, kteří pracují v takových zařízeních (školách, školkách...), by se 
měli přijet podívat (viz speciální školka v Mladé Boleslavi a její paní ředitelka). 

Zde jsou všichni vstřícní – ať už paní učitelky či družinářky jsou neskutečně trpělivé 
a hodné k dětem. 

A pak je tu ještě někdo, koho často potkáte na chodbě v šatnách, „nakoukne“ i do 
družiny, je to paní milá, příjemná, která si s vámi bude povídat a vůbec není pyšná, 
ale mohla by – je to totiž ta, která má vše na starosti, je to paní ředitelka. 

Jsem moc ráda, že se moje vnučka dostala k tak hodným lidem. 

Prosím, dejte tento článek do časopisu „Spokojený domov“, ať všichni, kdo si ho 
přečtou, vědí, že jsou hodní lidé, kteří pomáhají druhým a jejich práce není vůbec 
lehká. 

A co na závěr? Děkuji paní ředitelce a celému kolektivu speciální školy Turnov 
a děkuji asistentce Hance Noskové, její práce je příkladná pro ostatní asistenty, 
hlavně pro ty, kteří svoji práce nedělají s láskou. To „ona“ ano – díky. 

Irena Pelikánová, babička, leden 2014 
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Služby pro rodinu a domácnost 
 

Prádelna: 
− praní běžného prádla, ložního prádla, ubrusů, utěrek, záclon, osobního, 

spodního a jemného 
− praní speciálního oblečení – plesové a společenské šaty, obleky, karnevalové 

masky, jemné tkaniny – šálky, šátky, halenky apod. 
− žehlení ložního prádla, běžného prádla, záclon, utěrek, prostěradel, ubrusů 

a speciálního prádla 
 
Služby pro domácnost a zahradu: 

− ZAHRADNICKÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE (sekání trávy, rytí a pletí, údržba 
zeleně, drobné stříhání dřevin, štípání a úklid dřeva, úklid uhlí, úklid sněhu, 
natírání plotů, zábradlí, parapetů, natírání oken, včetně tmelení skla) 

− ÚKLID DOMÁCNOSTI (mytí, vysávání podlah, utírání prachu, čištění koberců, 
úklid koupelny, sociálního zařízení, kuchyně, úklid po malířích, generální úklid, 
praní a žehlení prádla v domácnosti, mytí oken včetně rámu) 
 

Ostatní služby: 
 

− odvoz k lékaři, na úřad apod. 
− hlídání dětí (nad 3 roky věku) 
− redakční práce, korektury textů 
− vydavatelská činnost (pomoc s přípravou letáků a publikací) 
− černobílé i barevné kopírování 
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Významné události a aktivity v roce 2014 
 
Otevření Zahradnictví Spokojené slunce 
V roce 2014 jsme v otevřeli zahradnictví v Dolním 

Bousově. Oživili jsme tak starý objekt, kde už kdysi 

zahradnictví bylo, ale poslední dvě desítky let objekt 

chátral. Příjmy ze zahradnictví jsou použity na podporu 

terénních sociálních služeb Spokojeného domova. Do 

budoucna je v zahradnictví v plánu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením a další rozšíření aktivit. 

 

 
Kontakt: 
Zahradnictví Spokojené slunce 
V Lipkách (naproti hřbitovu), 294 04 Dolní Bousov 
Tel.:  774 423 414 
Vedoucí zahradnictví:  Miluše Pavlíková 
Web:  www.zahradnictvi-bousov.cz 
Facebook: www.facebook.com/zahradnictvi.bousov 
E-mail:  zahradnictvi@spokojeny-domov.cz 
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Benefi ční koncert k 10. výro čí Spokojeného domova 
V sobotu 4. října 2014 se v Městském divadle Mnichovo Hradiště uskutečnil benefiční 

koncert k 10. výročí Spokojeného domova. Cílem koncertu bylo vybrat alespoň část 

peněz na zakoupení nového automobilu pro poskytování sociálních služeb. 

Úvod patřil hudebníkovi Tomáši Chmelovi ze Svijan, bývalému zaměstnanci 

Spokojeného domova. Překvapením večera byl dvojník zpěváka Petra Nováka Josef 

Faltynek. Dále vystoupil handicapovaný zpěvák Jakub Kazda z Jičína, Ivan Berka 

(veřejnosti asi nejvíce známý asi jako reportér televize Nova) a jeho kapela Joe 

Satriani Tribute Band a písničkář a textař Pavel Půta (mimo jiné autor textu 

legendárního hitu skupiny Katapult „Někdy příště“).  Mezi nehudební hosty patřili 

klienti, o které se Spokojený domov v jejich vlastních domácnostech stará: jedna 

z první klientek, 91letá Marie Hloužková z Mnichova Hradiště, a vozíčkář Jiří Flekna 

z Bakova nad Jizerou. Dalším hostem byla Kateřina Maxová, která trpí dětskou 

mozkovou obrnou a která i přes tuto diagnózu organizuje pobyty pro lidi se stejným 

onemocněním. 

Nechyběl ani turnovský rodák, herec a dabér Václav Knop, který je oficiální tváří 

Spokojeného domova a shodou okolností také slavil narozeniny – 6. října 2014 mu 

bylo 65 let. Spokojený domov mu proto připravil dort s gratulací. Během večera byla 

pokřtěna i kniha „Když péče hřeje u srdce“, jejímž autorem je zaměstnanec 

Spokojeného domova Petr Novák (viz strana 13). Spokojený domov se nestará jen 

o seniory a handicapované doma, ale poskytuje rovněž osobní asistenci autistickým 

dětem v základní škole s přidruženým speciálním pedagogickým centrem v Turnově. 

Na plátně byl proto promítán krátký spot ukazující práci asistentek Spokojeného 

domova s dětmi. 

Na úplný závěr zazpíval Viktor Sodoma svůj hit „Žárlivý Kakadu“ a spolu s ním přišli 

na pódium všichni účinkující i přítomní 

zaměstnanci Spokojeného domova. 

Výtěžek ze vstupného, tomboly, dražby, ale 

především z finančních příspěvků jednotlivců 

i firem, byl zhruba 140 tisíc. Další peníze našel 

Spokojený domov ve svých vlastních rezervách, 

a tak koncem roku mohl zakoupit automobil 

nutný pro přepravu pečovatelek, které jezdí za 

klienty domů za každého počasí i do té nejmenší vesničky.  
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Vydání knihy „Když pé če hřeje u srdce“ 
Na benefičním koncertě 4. října 2014 měla křest kniha, jejímž 

autorem je zaměstnanec Spokojeného domova Petr Novák. 

Kromě kapitoly věnované historii v ní jsou obsaženy 

rozhovory, které Spokojený domov přinesl v uplynulých 

letech ve svém časopise. Publikace je k zakoupení za 150 Kč 

na kontaktních místech Spokojeného domova (viz strana 3).  

 
 
 
Osobnosti, se kterými jsou v knize rozhovory: 
• Květa Fialová, herečka 
• Luba Skořepová, herečka 
• Jana Plodková, herečka 
• Jan Hrušínský, herec 
• Pavel Nový, herec 
• Václav Knop, herec, dabér 

a oficiální tvář Spokojeného domova 
• Viktor Sodoma, zpěvák 
• Eva a Vašek, pěvecké duo 
• Taťána Kuchařová, modelka a Miss 

World 2006 
• Václav Větvička, botanik a bývalý 
ředitel botanické zahrady v Praze 

• Michal Horáček, textař 
• Petra Černá Rynešová, psycholožka 

zabývající se hiporehabilitací 
• Jan Fuka, psychiatr 
• Renata Nekolová, zakladatelka 

mladoboleslavské linky důvěry 
• Kateřina Maxová, organizátorka 

pobytů pro nemocné dětskou 
mozkovou obrnou 

• Jana Horáková, vedoucí střediska 
Probační a mediační služby ČR v 
Mladé Boleslavi 

• Kateřina Havelková, husitská 
farářka z Bakova nad Jizerou 

• Pavel Mach, katolický farář 
z Mnichova Hradiště 

• Jaromír Jermář, senátor za ČSSD 
a historik 

• Ivan Gabal, poslanec za KDU-ČSL 
a sociolog 

• Milena Koštejnová, starostka obce 
Ptýrov na Mladoboleslavsku 

• Jindřich Hes, taneční mistr 
• Pavel Kverek, ornitolog a kovář 

z Kněžmostu 
• Tomáš Pilvousek a Jan Juřena, 

představitelé Československé obce 
legionářské 

• Barbora Matoušková, dobrovolnice 
a posléze stálá brigádnice 
Spokojeného domova 

• Jaroslav Mráz, pečovatel 
Spokojeného domova 

• Lukáš, nevidomý mladý muž z malé 
obce na Mnichovohradišťsku 

• Daniel Ženíšek, vozíčkář 
z Mnichova Hradiště 

• Zdeněk Kmoch, vozíčkář a sběratel 
autogramů z Nového Boru 

• Jiří Flekna, vozíčkář a autor 
kresleného humoru z Bakova nad 
Jizerou 
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Vzácné návšt ěvy 
 
Ivan Gabal 
28. dubna 2014 nás spolu s Václavem 
Knopem navštívil poslanec a sociolog 
Ivan Gabal. Kromě diskuse o odborných 
tématech s vedením Spokojeného 
domova byla na programu i návštěva 
několika klientů, o které pečujeme. 

 
 

Regina Rázlová 
15. srpna 2014 jsme pořádali ve 
Volnočasovém centru v Mnichově 
Hradišti besedu s Václavem Knopem 
a Reginou Rázlovou. 
            

 
Časopis Spokojený domov 
Rok 2014 nebyl jen rokem desátého výročí fungování Spokojeného domova coby 

poskytovatele sociálních služeb v domácnostech seniorů a handicapovaných. 

Zároveň jsme si připomněli páté výročí vydávání našeho časopisu. Poprvé vyšel 

v květnu 2009. Jeho název byl tehdy Spokojený senior. Tenkrát jsme netušili, že se 

nám i přes omezené časové, technické i finanční možnosti (které jsou pochopitelné 

vzhledem k tomu, že se jedná jen o naši doplňkovou aktivitu) podaří zachovat jeho 

pravidelné vydávání po několik dalších let. Z původních pár výtisků tištěných na 

kancelářské tiskárně vznikl plnohodnotný časopis přesahující rámec zpravodaje 

neziskové organizace. Kromě informací o naší činnosti totiž přináší i články o kultuře 

a dění v regionu, zdravotní a sociální oblasti, ale rovněž rozhovory se zajímavými 

osobnostmi. V roce 2014 vyšlo jako obvykle 6 čísel časopisu, ve kterých jsme přinesli 

mimo jiné rozhovory s vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR v Mladé 

Boleslavi Janou Horákovou, členy Československé obce legionářské – Jednoty 

Mladá Boleslav Tomášem Pilvouskem a Janem Juřenou, poslancem a sociologem 

Ivanem Gabalem, hercem Janem Hrušínským, vozíčkářem a tvůrcem kresleného 

humoru Jiřím Fleknou a ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem. 
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Další aktivity v roce 2014 

16. ledna 2014: 
Přednáška o Spokojeném domově 

v Muzeu v Bělé pod Bezdězem 

 

28. ledna 2014: 
Přednáška o využití počítačů a internetu 
při pátrání po předcích v ZŠ Kněžmost 

 

20. února 2014:  
Přednáška na téma „Naši vojáci 

v zahraničních misích“ 

 

únor–duben 2014: 
Počítačové kurzy nejen pro seniory v ZŠ 

Kněžmost 

 

14. dubna 2014: 
Účast na projektu „Internet pomáhá“ 
Nadace Taťány Kuchařové – Krása 

pomoci 

 

12. května 2014: 
Přednáška o Spokojeném domově 
v Knihovně města Mladá Boleslav 
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24. května 2014: 
Účast na Dáda Days v Bakově nad 

Jizerou 

 

7. června 2014: 
Účast na Bousovfestu 

 

1. prosince 2014: 
Účast na oslavě 15. výročí Domova 

Modrý kámen 

 

4. prosince 2014: 
Účast na křtu CD „Klekner“ 

Nakladatelství Václava Knopa 

 

11. prosince 2014: 
Vernisáž kresleného humoru vozíčkáře 

Jiřího Flekny v Kavárně Muzeum 
v Turnově 
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Zpráva o hospodaření 
Spokojený domov, o. p. s., je neziskovou právnickou osobou, jejímž hlavním posláním je 

poskytování obecně prospěšných služeb. Společnost byla založena primárně za účelem 

poskytování obecně prospěšných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 231/2010 

Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

(v aktuálním znění novely č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.). 

Charakterem je neziskovou organizací, hospodářský výsledek je vždy použit na 

poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. Základním 

předpokladem pro financování činnosti se stala zásada více zdrojového čerpání 

finančních prostředků.  
 

Účetnictví obecn ě prosp ěšné spole čnosti Spokojený domov 
Spokojený domov, o. p. s., je účetní jednotkou, vede účetnictví podle zákona o účetnictví 

v aktuálně platném znění. Účtový rozvrh je sestaven s využitím směrné účtové osnovy 

s ponecháním analytického členění z transformovaného občanského sdružení. 

Společnost účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Řádná účetní závěrka podléhá ověření auditorem z důvodu příjmu dotací ze státního 

rozpočtu ve výši přesahující částku 3 mil. Kč. Výroční zpráva je vydána ve lhůtě do šesti 

měsíců po skončení účetního období. 

Účetnictví je vedeno jako jednookruhové, to znamená, že členění nákladů a výnosů 

podle jednotlivých činností je uskutečněno ve vnitropodnikovém účetnictví. 

Vnitropodnikové účetnictví je organizováno formou analytických účtů k jednotlivým 

syntetickým účtům nákladů a výnosů finančního účetnictví. 

Celá činnost společnosti je rozčleněna do středisek, která jsou volena jako nejmenší 

samostatně hospodařící útvary tak, že středisko provozuje jednotlivé hlavní činnosti. 

Doplňkové činnosti jsou sledovány samostatně, jako střediska. 
 

Vyhodnocení finan čního hospoda ření organizace 
V roce 2014 Spokojený domov o. p. s., hospodařil s finančními prostředky získanými 

z více zdrojů, tj. byl naplněn základní předpoklad vícezdrojového financování své 

činnosti. Společnost se ucházela o veřejné dotace, granty, příspěvky obcí, nadační 

příspěvky a finanční dary, jejíž výčet je uveden v následující části výroční zprávy.    

Významným zdrojem finančních prostředků je neinvestiční dotace MPSV přidělená 

prostřednictvím Středočeského, Královehradeckého a Libereckého kraje na jednotlivé 

sociální služby v celkové výši 7 464 tis. Kč. 

Čerpání finančních prostředků Spokojeného domova o. p. s., bylo realizováno na 

základě schváleného rozpočtu, v roce 2014 bylo u jednotlivých sociálních služeb 

zajištěno vyrovnané hospodaření. Vykázaný hospodářský výsledek po zdanění se 

převádí do rezervního fondu. Rezervní fond je dále výhradně požíván ke krytí ztráty, 

vykázané v následujících obdobích.   
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Čerpání rozhodujících položek náklad ů a výnos ů, hospodá řský 
výsledek 
Skutečné náklady realizované na zjištění hlavní a doplňkové činnosti Spokojeného 
domova o. p. s., v  roce 2014 činí: 
Náklady celkem  ......................................................................... 10 585 tis. Kč 
Výnosy celkem  .......................................................................... 11 364 tis. Kč 
 výsledek hospodaření ..................................................................... 779 tis. Kč 
 neuznatelné náklady ......................................................................... 31 tis. Kč   
 základ daně..................................................................................... 810 tis. Kč 
 položky snižující základ daně (§ 20 odst. 7) .................................... 300 tis. Kč 
 základ daně po úpravě .................................................................... 510 tis. Kč 
 sazba daně z příjmů 2014 ........................................................................ 19 % 
 daň z příjmu ..................................................................................... 96 900 Kč   
 slevy na dani dle § 35 ...................................................................... 55 638 Kč 
 daň z příjmu ..................................................................................... 41 262 Kč    
 hospodářský výsledek po zdanění ................................................. 737 540 Kč      
 
Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným rozpočtem, 

dosažený hospodářský výsledek bude použit na zajištění poskytovaných obecně 

prospěšných sociálních služeb, kde v období roku 2015 nejsou formou vícezdrojového 

financování pokryty čisté náklady nutné na zajištění objemu poskytovaných sociálních 

služeb. K rozhodujícím nákladovým položkám patří náklady na zajištění sociálních 

služeb (osobní náklady 7 655 – mzdy a zákonné sociální pojištění), nákup služeb 

1 871 tis. Kč a spotřeba materiálu 730 tis. Kč).  

 
Přehled výnos ů                                                                                           v Kč        
Dotace MPSV                     7 464 000,00 
Dotace Libereckého a Královehradeckého 
kraje 

                       290 000,00            

Nadace, granty, příspěvky od obcí                     1 146 524,00         
Tržby z prodeje služeb                     2 237 102,00    
Tržby za vlastní výrobky                        146 665,00 
Tržby z prodeje majetku                               500,00 
Úroky z běžného účtu                                 80,00 
Ostatní výnosy                          77 727,00 
Výnosy celkem                    11 363 598,00 
Přehled náklad ů                                                                                             v Kč  
Spotřeba materiálu                                                   482 461,00 
Spotřeba energie                                                      247 162,00 
Náklady na služby                                              1 871 404,00  
Osobní náklady                                                   7 654 610,00  
Odpisy                        137 073,00  
Daně a poplatky                            9 710,00  
Ostatní provozní náklady                                     182 375,00 
Náklady celkem                    10 584 795,00 
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům v roce 2014 
 

Nadace a nada ční fondy:  

 

Nadační fond Veselý senior  
Fond svou činností a finančními 
možnostmi přispívá ke zlepšení 
podmínek seniorským 
organizacím. 

 

Nadace Taťány Kucha řové – 
Krása pomoci  
Účelem Nadace je zajištění 
finanční, materiální, humanitární, 
právní, odborné, personální nebo 
vzdělávací podpory a pomoci 
zdravotně, sociálně či ekonomicky 
znevýhodněným jedincům či 
skupinám na území České 
republiky i v zahraničí. 

 

Výbor dobré v ůle – Nadace 
Olgy Havlové  
Posláním Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové (VDV) je 
podpora nestátních neziskových 
organizací v oblasti zdravotní, 
sociální, humanitární 
a vzdělávací, pokud směřují 
k důstojnému začlenění lidí se 
zdravotním postižením, 
opuštěných dětí, nemocných 
a starších občanů. 

 

Nadace Dětský mozek   
Všestranná podpora dětí 
i dospělých s postižením centrální 
nervové soustavy. 

 
 
  

Nadace Agrofert  
Nadace AGROFERT sleduje 
potřeby v České republice ve 
vybraných oblastech a snaží se 
pomáhat přesně tam, kde je to 
třeba. Nadace svou činnost 
realizuje převážně formou 
finančního příspěvku. Nadace 
přispívá především nekomerčním 
právnickým osobám na rozvoj 
jejich aktivit a na zlepšení jejich 
materiálně-technického vybavení 
a podmínek činnosti.  

   

turnovská pobo čka Partners  
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Nadační fond J&T  
Posláním fondu je podpora 
humanitárních aktivit sledujících 
obecně prospěšné cíle zejména 
se zaměřením na podporu 
projektů a aktivit sociálního 
charakteru. Nadační fond 
poskytuje příspěvky jak fyzickým, 
tak právnickým osobám – 
neziskovým organizacím. Pomoc 
nadačního fondu směřuje 
především k ohroženým dětem 
a sociálně slabým rodinám, lidem 
nemocným a s handicapem. 

   

Grantový program ŠKODA 
dětem  
Pomoc dětem je jednou ze 
základních priorit ŠKODA AUTO 
v oblasti společenské 
odpovědnosti. Zaměřena je 
především na děti sociálně 
znevýhodněné, které mají ztížené 
podmínky k prosazení se ve 
společnosti a rozvoji svých 
dovedností.  

 

Nadace EURONISA   
Posláním Nadace EURONISA je 
pomáhat lidem žít plnohodnotný 
život nezávisle na jejich věku, 
sociálním postavení a zdravotním 
stavu. Nadace podporuje projekty 
a činnosti jednotlivých organizací 
v sociální, kulturní a vzdělávací 
oblasti. 

 

Nadace Komer ční banky 
JISTOTA  
Nadace finančně podporuje 
projekty zdravotně-sociálního 
charakteru, projekty v oblasti 
rozvoje občanské společnosti 
a vzdělávání. Nemalé prostředky 
z rozpočtu nadace plynou také na 
podporu osob v tíživé životní 
situaci a zdravotně postiženým 
spoluobčanům. 

 

Nadační Fond AVAST  
Zaměřuje se na společensky 
a sociálně znevýhodněné 
a zdravotně postižené. Podporuje 
též lidská práva, seniory, rozvoj 
kultury a vzdělávání. 
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Firmy:  

 

 

Citibank Europe plc, organiza ční 

složka  

Poskytuje fyzickým osobám, 

firmám, vládám a institucím širokou 

řadu finančních produktů a služeb 

včetně osobního bankovnictví 

a úvěrových produktů, firemního 

a investičního bankovnictví, 

obchodování s cennými papíry, 

transakčních služeb a služeb 

wealth managementu.  

 

Přikryl s.r.o.  

Firma nabízí vedení účetnictví 

a daňové evidence, ekonomické 

a daňové poradenství. 

 

NeonLak, s.r.o.  

Firma se zabývá povrchovou 

úpravou plastů a kovů, a to 

nanášením nátěrových hmot 

mokrou cestou. 

 

Centr PCO, v.o.s.  

Projekce, montáž, revize a servis 

elektronických zabezpečovacích 

zařízení elektronických požárních 

signalizací, kamerových 

a televizních systémů, provoz pultu 

centrální ochrany.  

  

 Obalplast, s.r.o.  

Firma se zabývá výrobou obalů, 

plastových obalů, vstřikolisů, 

dekorativních předmětů. 

  

Inzert Reality   

Komplexní služby v oblasti realit. 

  

   

AUTO MH  

Prodej a servis automobilů. 

 

ICV – Šárka, o.p.s.  

Osvětová, informační a vzdělávací 

činnost v neziskovém sektoru. 

 

ONTEX CZ s.r.o.  

Ontex CZ s.r.o. je součástí velkého 

průmyslového koncernu Ontex 

Group, který se specializuje na 

výrobu hygienických potřeb 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 
 

 

22 
 

Státní správa:  

 

Ministerstvo práce 
a sociálních v ěcí  

 
Kraje: 

 
Města a obce:  
Bílá, Bakov nad Jizerou, Holenice, Jinolice, Kosmonosy, Kněžmost, Lažany, Libuň, Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová Ves nad Popelkou, Obruby, Příšovice, Ptýrov, Semčice, 
Turnov 
Fyzické osoby:  
Miluše Pavlíková, Ing. Jiří Novák, Martina Kanalašová, Božena Sedláková, Bc. Kamila 
Sedláková, Jaromír Veselý, Ing. Jaroslav Vylít, Ing. Michaela Švermová, Mgr. Martina 
Michalcová, Alena Lochmanová, Ing. Pavel Velda, Mgr. Jan Harcuba 

Mediální partne ři:  
Boleslavský deník, Jičínský deník, Týdeník 5plus2, Mnichovohradišťské noviny Echo, 
Zpravodaj obce Kněžmost, Turnovsko v akci 

Za spolupráci v roce 2014 d ěkujeme:  

Herci Václavu Knopovi , naší dlouhodobé mediální tváři, nestátnímu zdravotnickému 
zařízení MALYRA  za dlouhodobou spolupráci v péči o klienty, Fokusu Mladá Boleslav  za 
dlouhodobou spolupráci v péči o klienty, občanskému sdružení Rodina24  za spolupráci při 
vzdělávání zaměstnanců, Taťáně Kucha řové, Jan ě Šulcové, Petru Št ěpánkovi, Regin ě 
Rázlové, Jaromíru Jermá řovi, Miroslavu Bobkovi, Viktoru Sodomovi, Ivanu Ber kovi, 
Tomáši Chmelovi, Filipu Prou čilovi, Pavlu P ůtovi, Josefu Faltynkovi, Ond řeji 
Lochmanovi, Josefu Wachtlovi, Ji římu Novákovi, Václavu Cihlá řovi, Janu Soldánovi, 
Ireně Maděrové, Michalu Václavkovi, Han ě Varclové, Klá ře Slezákové, Janu Füšimu, 
Ivě Benešové, Helen ě Šádkové, Kate řině Maxové, Jitce Bartošové, Martinu Weissovi, 
Daniele Sedlákové, Kate řině Šmídové, Katarzynie Szajda, Radce Novákové, Janu 
Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, M ěstské policii Mnichovo Hradišt ě, Dobrovické televizi, 
obecn ě prosp ěšné spole čnosti Medvídek Dáda, ob čanskému sdružení DMO Pobyty, 
Domovu Modrý kámen, p. s. s., Zoo Praha, ob čanskému sdružení Veselá Vesnice, Help 
Centru Mladá Boleslav, Fanclubu Petra Nováka  a dalším za pomoc, podporu a spolupráci 
při přípravě a realizaci benefičního koncertu k 10. výročí Spokojeného domova a dalších 
našich akcí. 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, 

205 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913 
Kontaktní místa: 

Mnichovo Hradiště, Jana Švermy 378 
Mladá Boleslav, Palackého 1327 

Kněžmost, U Střediska 24 
Turnov, Zborovská 519 

Jinolice 39 
sekretariat@spokojeny-domov.cz, www.spokojeny-domov.cz 

tel.: 774 423 414 


