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Příběh dobré praxe: Spokojený domov pomohl paní Libušce
s návratem domů po dlouhém pobytu v nemocnici
Paní Libuška Švecová je jedna z našich
nejmilejších klientek. I když už není tak zdatná
jako dřív, pořád je s ní o čem si povídat. První
setkání s paní Švecovou bylo trochu zvláštní.
Nebyla příliš komunikativní, jelikož se vrátila
domů po dlouhém pobytu v nemocnici. Pomalu
jsme zjišťovali, že má strach z koupání a nechce
o něm ani slyšet. Naší neustálou péčí
a komunikací jsme se dostávali ke klientce blíž,
až nám začala důvěřovat. Snažily jsme se vždy,
aby to, co dělá, bylo její rozhodnutí. Dnes po
roce vidím, jak je to skvělý člověk. Také vím, že
důvěra a komunikace je to nejdůležitější. Paní
Libuška měla během jednoho roku asi dvě
příhody, kdy musela opět do nemocnice. Po
návratu se na nás tak těšila, že nebyl problém ji
opět vrátit k normálnímu životu. Před půl rokem
měla přání podívat se na hřbitov na hrob našeho
nejpopulárnějšího zpěváka Karla Gotta. Jsem
ráda, že s naší pomocí a pomocí rodiny
a zdravotního personálu se nám podařilo jí sen
splnit. Lucie Plášková

Poděkování
„Vážená paní Skalická,
dovolte, abych Vám a Vašemu týmu poděkoval za vynikající
úroveň poskytování služby pro Jiřinku. Díky za ochotu,
poctivost a pečlivost.
Po návratu z Rakouska jsem našel Jiřinku v lepším stavu,
než byla před odjezdem, a k tomu byt perfektně uklizený...
Úžasné!!!
Moc Vám děkuji s srdečně Vás i kolegyně zdravím.
S úctou Petr Moos“

Najdete nás na Facebooku:
facebook.com/spokojenydomov.ops
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Odborné sociální poradenství může pomoci i vám
Odborné sociální poradenství je poskytováno
bezplatně a poskytujeme jej především osobám
se zdravotním postižením a seniorům – případně
jejich rodinným příslušníkům či pečujícím
osobám, které se na naši organizaci obrátí
s
žádostí
o
pomoc/radu.
Zájemcům
o poradenství mimo okruh vymezených skupin
poskytujeme základní informace pro akutní
řešení jejich nepříznivé životní situace a dále je
odkážeme na příslušnou instituci či organizaci.
Zájemcům o odborné sociální poradenství
z vymezených skupin nabízíme pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Zájemci
o poradenství můžeme pomoci s vyřízením
příspěvku na péči nebo některé z dávek
sociálního zabezpečení, dále s vyřízením
různých záležitostí v oblasti bytové či vyřízením
splátkového kalendáře a podobně. Je zde
možná přímá návaznost na již zaregistrované
služby Spokojeného domova, tj. pečovatelskou

Aktuální kontakty:
Sídlo: Na Návsi 44, 295 01 Mn. Hradiště – Veselá, IČ: 29043913
Telefon (sekretariát): 774 423 414
Email: sekretariat@spokojenydomov.cz

Kontaktní místo VESELÁ
Na Návsi 229 (budova Domu Ludmila),
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Kontaktní osoba: Denisa Nešněrová, DiS.
Tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
Provozní doba: ČT 9:00–16:00 a dle tel. domluvy
Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV
Palackého 1327, 293 01 Mladá Boleslav
Kontaktní osoba: Denisa Nešněrová, DiS.
Tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
Provozní doba: ÚT 8:00–16:00 a dle tel. domluvy
Kontaktní místo TURNOV
Hluboká 144, 511 01 Turnov
Kontaktní osoba: Petra Skalická
Tel.: 773 503 087 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
Provozní doba: ÚT 7:30–15:30, ČT 8:00–16:00

službu, osobní asistenci a odlehčovací služby.
Poradenské aktivity směřujeme k nápomoci
klientovi řešit jeho obtížnou životní situaci
a navázat kontakty s přirozeným sociálním
prostředím. Klademe důraz na aktivní podílení
se klienta na poradenství – poradce se mu snaží
být průvodcem. Odborné sociální poradenství je
poskytováno jako ambulantní s možností osobní
návštěvy kontaktního místa organizace dvakrát
týdně. Odborného sociálního poradce lze
kontaktovat rovněž telefonicky, emailem nebo
písemně a v případě urgence si sjednat schůzku
v extra termínu. Klienti terénních sociálních
služeb Spokojeného domova mohou využívat
také možnosti poskytnutí poradenství přímo
v jejich domácnostech.

Kontaktní místo JIČÍN
Křižíkova 1099, 506 01 Jičín
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Mrázková
Tel.: 725 447 327 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
Provozní doba: ÚT 7:30–15:30, ČT 8:00–16:00 a dle
tel. domluvy
Kontaktní místo HORNÍ POČAPLY
Horní Počaply 178, 277 03 Horní Počaply
Kontaktní osoba: Denisa Nešněrová, DiS.
Tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Dostupnost služeb:
Plošná dostupnost poskytovaných sociálních služeb
je do 15 km vzdálených sídel od každého z našich
pěti kontaktních míst. Služby poskytujeme také na
celém území ORP Turnov a Železný Brod.
Naše péče se opírá o tři pilíře:
1) Péče je dostupná po celý týden, tj. včetně večerů,
víkendů a svátků.
2) Péči mohou využít i lidé upoutaní na lůžku.
3) Péče je zaměřena i na ty nejmenší vesnice.
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Herec David Vejražka: Vrátil jsem se do kraje svých rodičů
■ Petr Novák
Objevování místních souvislostí může být někdy
fascinující. V Kněžmostě žije herec a dabér
David Vejražka, který se výrazně podílí na
aktivitách Spolku přátel kultury Kněžmost. Koho
zajímavého má představitel kněze v Ordinaci
v Růžové zahradě v rodině a jak jeho příbuzní
souvisejí s Jičínem či Dolním Bousovem? A jak
vzpomíná na Libuši Šafránkovou, Hanu
Maciuchovou či Květu Fialovou?
Vašimi rodiči byli herci Vítězslav Vejražka
a
Jarmila
Krulišová.
Odkud
přesně
pocházeli?
Táta se narodil v Dolním Bousově, maminka
v Jičíně, v podstatě nedaleko od sebe, ale
v jiném čase, táta byl o sedm a půl roku starší.
Oba prošli několika hereckými angažmá
a seznámili se, když nastoupili do Národního
divadla v Praze a hráli spolu hlavní role
v Maryše. V Národním divadle prožili většinu
svého profesního života, táta tam byl pětadvacet
let, maminka jednačtyřicet.
Vracel jste se do našeho kraje v dětství?
Vlastně ne, tátův otec se odstěhoval do
Podbořan, takže jsme čas od času jezdili tam.
Maminčini rodiče bydleli s námi, naši rodiče byli
dost zaměstnaní, a děda s babičkou se o nás
starali. Byly jsme tři děti, moji sourozenci,
dvojčata, přišli na svět šestnáct měsíců po mně,
takže jsme, jak říká latinské přísloví: tres faciunt
collegium, tři tvoří spolek, byli taková výbušná
a někdy asi těžko zvladatelná dětská jednotka.
Jako dospělý jsem maminku po letech
pravidelně vozil na abiturientská setkání do
Jičína. Jednou jsme spolu byli i v jejím rodném
domě.
Váš dědeček z matčiny strany František
Kruliš byl za první světové války legionář
a do druhé světové války se zapojil jako
odbojář. Jeho život tedy obě války velmi
poznamenaly. Hovořil někdy o svých
zážitcích?
Znal jsem ho od útlého dětství z každodenního

Foto: archiv Davida Vejražky

kontaktu velmi důvěrně. Babička, která v tom
páru byla ten pravý generál, o něm říkala, že to
byl voják tělem i duší, atletické postavy,
vznosného držení těla, zvučného hlasu
a bystrého rozhodování. Z výslechů na gestapu
si odnesl těžkou nedoslýchavost, a když byl
vězněný v Terezíně, naočkovali mu tam, jak
babička říkala, skvrnitý tyfus, zhubl na kost
a nikdy už se nedostal do své někdejší kondice.
Možná následkem toho, možná tím, že vojenští
páni se k němu po válce nezachovali právě
čestně, se podle maminčina vyprávění hodně
změnil a uzavřel se do sebe. Nepamatuju se, že
by o své minulosti někdy mluvil. Já jsem ho
poznal jako nekonečně laskavého člověka, který
jako nedoslýchavý sice mluvil hodně nahlas, ale
přesto na mě působil takovým úžasně tichým,
klidným dojmem.
Ani váš strýc Miloslav Vejražka neměl lehký
život. Padnul jako letec RAF v Anglii.
Ano. Hodně jsem se o něm dozvěděl hlavně díky
podplukovníkovi Martinu Krédlovi. Před časem
mi zavolal, že se zajímá o historii a chce o Mílovi
napsat knihu. Vyptával se na rodinné vzpomínky
a dokumenty. Vloni na podzim to bylo 80 let, co
strýček zahynul, a při té příležitosti nás pozvali
do Dolního Bousova k jeho pomníčku na malou
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vzpomínkovou
akci,
kterou
samozřejmě
poznamenala pandemická situace, mohlo se nás
sejít jen pár a s rouškami. Pak nám pan Krédl na
radnici vyprávěl, co o Mílovi zjistil. Bylo to
úžasné, co všechno o něm ví. Víc než my, jeho
rodina.
Nedávno nás opustila Libuše Šafránková.
Setkal jste se s ní pracovně?
Poprvé jsem ji viděl ještě na gymnáziu nebo už
jako student DAMU v Činoherním klubu
v Poprasku na laguně. Hru režíroval Ladislav
Smoček a Libuška tam hrála Checcu.
Fantasticky! Byl to pro mě úchvatný zážitek ji
vidět. I když to představení bylo celé krásné. Pak
jsem se s ní měl setkat na jevišti Činoherního
klubu v inscenaci Ženského zákona, kde nás
několik z DAMU hostovalo, ale Libuška přišla do
jiného stavu a do inscenace už nenastoupila. Po
letech jsem se s ní konečně potkal v televizní
inscenaci
Svědek
času.
Byla
úžasně
bezprostřední, hned mi nabídla tykání, ostatně
nebyli jsme věkově daleko od sebe. V rámci své
role hrála v obrozeneckém salonu na harfu,
přesně řečeno napodobovala v obraze hru na
harfu, jejíž zvuk zněl z playbacku. Jenže ji to
zřejmě nikdo neučil. Všiml jsem si, že hraje pěti
prsty. A tak jsem ji oslovil: „Můžu ti něco říct? Na
harfu se hraje jenom čtyřmi prsty.“ A ona se
zájmem odpověděla: „Aha, to jsem nevěděla.“
Ukázal jsem jí základní hmat, ona to hned
začala zkoušet a pak už hrála správně. Když
natáčení obrazu skončilo, tázavě se na mě
podívala, jestli to hrála dobře. Tak jsem ji očima
ubezpečil, že výborně. V tu chvíli se úplně
rozzářila. Potom jsem ji viděl ještě v mnoha
rolích a vždycky byla skvělá. Nedávno opakovali
v televizi pořad Neobyčejné životy a tam o ní
někdo řekl, že to byl anděl. To je přesné.
Velkým kamarádem jste byl s Hanou
Maciuchovou. Dokonce byla dvakrát vaším
vzácným hostem při kulturních aktivitách
v kněžmostském kostele. Jak jste se
spřátelili?
Poznali jsme se v dabingu, dělali jsme spolu

ROZHOVOR
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českou verzi anglické inscenace Cyrana
z Bergeracu, ona Roxanu a já Kristiana. Vlastně
od té doby jsme se kamarádili. Pak jsme spolu
jeden čas učili na konzervatoři. Byla to noblesní
dáma s příznačným smyslem pro humor. Hodně
četla, měla neobyčejný přehled a dovedla
formulovat své názory přesně a jazykově
nevšedně. S potěšením sledovala naše aktivity
v Kněžmostě a ráda se na nich podílela. Teď si
vzpomínám, že když měla kdysi velký rozhovor
v Mladém světě a byla na titulní straně, o mně
v tom čísle vyšel sloupek jako o začínajícím
herci. Tím se možná ten náš vztah symbolicky
odstartoval. Měla chalupu nedaleko Kněžmosta,
u Sobotky, a často jsme se navštěvovali. Při
jedné takové návštěvě jsme seděli u ní na
zahradě a ona mi řekla: „Ty ses vlastně vrátil do
kraje svých rodičů, víš to?“ Teprve tehdy jsem si
to uvědomil. Možná tam zafungovalo nějaké
skryté pouto. To jenom dokládá, že každý z nás
je součástí jakéhosi vyššího plánu, který nám
nemusí být zřejmý a který třeba do konce života
neprohlédneme.
Měli jste v kněžmostském kostele ještě
nějakou populární osobnost?
První byla Květa Fialová. Znali jsme se léta ze
společného divadelního angažmá a dlouho jsem
s ní také jezdil křížem krážem republikou se
zájezdovými představeními. Když jsem ji poznal,
byla
neuvěřitelně
bystrá,
přímočará
a temperamentní, ráda se smála a ráda
vyváděla lidi z rovnováhy. Její humor byl místy
hodně nekorektní a zůstal jí i po letech, kdy
svým způsobem zněžněla. Nabídku účinkovat na
našem prvním vánočním koncertě přijala
okamžitě, i když její zdravotní stav už tehdy
nebyl nejlepší. Myslím, že v kněžmostském
kostele to bylo její poslední veřejné vystoupení.
Květa, Hanička i Libuška patří k těm jedinečným
bytostem, se kterými jsem se v životě potkal
a které už mezi námi nejsou, ale vždycky s námi
zůstanou.
Veřejnost vás asi nejvíce zná z role kněze
v seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Nejsem
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znalec seriálů, ale ta postava už tam není,
že?
Počet dílů se blíží k tisíci a Patrik Šohájek se
naposled objevil v sedmistém.
Jak na natáčení vzpomínáte?
Rád. Nebylo úplně pravidelné, ale míval jsem
několik natáčecích dnů v měsíci, které časem
pomalu řídly. Nekonečný seriál je svět sám pro
sebe a má svá pravidla. Herci, snad kromě těch
VIP rolí, které procházejí celým seriálem,
dostávají většinou jen obrazy, ve kterých hrají,
z několika dílů, které se točí najednou v určitém
časovém úseku. Nikdy nevědí dopředu, jak se
jejich postava bude vyvíjet a jestli se vůbec ještě
objeví. Všichni, herci i štáb, jsou dobře
připravení, práce je výborně naplánovaná
a časový harmonogram je neúprosný. Na nějaké
velké zkoušení nebo dokonce varianty, jak
zahrát danou situaci, se nedá ani pomyslet. Ale
v tom přesně seřízeném soustrojí člověk snadno
uvízne drápkem a pak se stává, že mu taková
práce chybí. Zajímavostí pro mě je, že během
těch několika let, co jsem se v Ordinaci
objevoval, jsem tam celebroval asi pět svateb
a každá byla v pojetí úplně odlišná než všechny
ostatní.

Věnoval jste se také pedagogické
činnosti. Kde všude jste učil?
Učil jsem na DAMU, na konzervatoři, a pak na
Vyšší odborné škole herecké, tam jsem byl
nejdéle. Často vzpomínám na zakladatelku
a ředitelku té školy, paní Věru Kmochovou,
obětavou a vnímavou dámu, která školu doslova
„vydupala ze země“ a snažila se skloubit
nemožné: požadavky ministerstva školství
s hodně prakticky zaměřenou přípravou studentů
pro divadelní provoz.
Kdo zajímavý patřil mezi vaše studenty?
Byla jich celá řada, ale jmenovat jednoho by
znamenalo opomenout jiného, a to bych nerad.
S některými z nich jsem se později setkal jako
s kolegy při herecké práci v divadle, na natáčení
nebo v dabingu a většina takových setkání byla
moc milá.
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Jaká byla vaše oblíbená role v dabingu?
Daboval jsem nespočet rolí, od těch naprosto
nepodstatných až po ty hlavní. Rád vzpomínám
například na shakespearovské inscenace z cyklu
BBC nebo na roli Davea ve stejnojmenném
filmu. Ale když se řekne dabing, napadne mě
přirozeně především Byron Sully ze seriálu
Doktorka Quinnová. České verze jednotlivých
sérií jsme točili vždycky o prázdninách, první rok
dvě a pak každý rok jednu. Jako dabéři té hlavní
skupiny postav, které seriálem průběžně
procházely, jsme spolu několik let trávili takovou
„rodinnou dovolenou“ v podzemí Kavčích hor.
Hodně jsem se věnoval také namlouvání
komentářů k různým dokumentům, ale to není
dabing v pravém slova smyslu.
Když dabujete dokumenty, utkví vám i něco
z faktografie a obohatí se tak váš všeobecný
přehled?
Určitě. Vždy mě to zajímalo natolik, že jsem si
schovával scénáře a vypisoval si z nich různé
informace, o kterých jsem si myslel, že pro mě
budou užitečné. Když jsem potom jeden čas
pracoval na překladech, úpravách a režii
některých dokumentů, bral jsem v podstatě jako
svou povinnost ověřovat fakta v patřičných
pramenech. Někdy dostane úpravce přiděleného
odborného poradce, ale když ho musí hledat
sám, navíc třeba v oboru, který mu není úplně
blízký, je to docela dobrodružné.

V současné době uplatňujete své herecké
a hlasové zkušenosti v regionu.
Ano, především v Kněžmostě, ale i jinde. Byl
jsem třeba hostem křtu knihy Vladimíra Bednáře
Paměti města Bakov nad Jizerou, ze kterých
jsem četl ukázky. V Hradišti jsem před několika
lety četl z městských kronik. Tam jsem se také
zatím dvakrát zúčastnil Noci literatury, to je
velice přínosná a příjemná akce. Náš Spolek
přátel kultury Kněžmost má tři členy, takže když
realizujeme nějaký projekt, je potřeba přispět
hlavou, srdcem i oběma rukama.
Rozhovor vyšel 3. července 2021 na portálu
mnichovohradistsko.cz.
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I letos potkáte Spokojený
domov na Sousedské slavnosti
V sobotu 11. září se bude v Mnichově Hradišti na
Masarykově náměstí konat tradiční Sousedská
slavnost. Spokojený domov na této akci mívá
pravidelně svůj stánek a ani letošní rok nebude
výjimkou. Těšíme se na vás od 10 do 16 hodin.
Foto vpravo je z loňského ročníku Sousedské
slavnosti.

Přijďte se v Týdnu sociálních služeb seznámit s naší činností
Ve dnech 4. až 8. října 2021 bude kalendář patřit
celostátnímu
Týdnu
sociálních
služeb.
Zapojujeme se do něj i my. Na našich pobočkách
nás můžete navštívit od 5. do 8. října v časech
od 8 do 15 hodin.

Pomozte vozíčkáři Jirkovi Fleknovi splnit sen in memoriam
Jiří Flekna (1959–2021) z Bakova nad Jizerou byl po těžkém úrazu páteře více než třicet let upoutaný
na invalidní vozík. Přesto svůj život nevzdával. V roce 1984 začal kreslit vtipy. Publikoval je
v časopisech a za sebou měl i řadu výstav na různých místech ČR. Vyvrcholením jeho tvorby měla být
kniha kresleného humoru, na které již začal spolu s přáteli pracovat. V březnu 2021 nás předčasně
opustil. Jelikož už byla jasná Jirkova konkrétní představa, přátelé a rodina se rozhodli, že knihu vydají
in memoriam. Vydavatelsky knihu zaštítí Spokojený domov.
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! Případné vybrané peníze navíc a zisk
z prodeje knihy budou plně věnovány na podporu
terénních sociálních služeb.
Po redakční a technické stránce jde práce poměrně
hladce, takže před Vánocemi by mohla být kniha na
světě. A věříme, že situace již umožní i plnohodnotný
křest, byť bohužel bez Jirky, ale samozřejmě za účasti
jeho rodiny.
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Děkujeme za dlouhodobou podporu nadacím

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám
i letos opět významně pomohla v naší činnosti,
co se týká ochrany zdraví pracovníků. Svým
příspěvkem nám nadace pomohla částečně
uhradit
náklady
na
nákup
ochranných
ošetřovatelských pomůcek – jednorázových
rukavic pro naše pracovníky v sociálních
službách. Jsou nezbytnou součástí pro
bezpečné
poskytování
našich
terénních
sociálních služeb v domácnostech klientů.
Nadace Krása pomoci byla založena modelkou
Taťánou
Kuchařovou
(dnes
Gregor
Brzobohatou). Spokojenému domovu přispívá
pravidelně na poskytování terénní pečovatelské
služby. Díky pomoci a péči, kterou v rámci této
služby zajišťujeme, umožňujeme seniorům
setrvat v jejich vlastním domácím prostředí
navzdory ztrátě či snížení jejich soběstačnosti.

Nadaci Krása pomoci a Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové touto cestou srdečně děkujeme za
letitou pomoc. Jejich podpory si nesmírně vážíme. Pravidelnost, s jakou nás v naší činnosti podporují,
je pro nás nejen pomocí, ale i motivací a závazkem.
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Díky Nadačnímu fondu Tesco máme „šťávu“ pro terénní služby
Spokojený domov se umístil v hlasování na
prodejně Tesco Jičín na skvělém druhém místě
v rámci programu Vy rozhodujete, my
pomáháme Nadačního fondu Tesco. Získal tak
finanční podporu 16 000 Kč na nákup
pohonných hmot do služebních automobilů,
kterými se naši terénní pracovníci dopravují za
těmi nejkřehčími z nás – seniory a osobami
s postižením. I díky podpoře NF Tesco můžeme
těmto lidem zajistit potřebnou péči a pomoc
(např. s hygienou, stravou či domácností) tak,
aby mohli zůstat i nadále doma, ve svém
známém prostředí. Poskytnout péči jezdíme
nejen do měst, ale také do malých vesnic.
Děkujeme NF Tesco i všem, kteří svým hlasem
podpořili náš projekt.

Pozvedněte s námi slabé
V turnovských potravinách Domino, Pekařství
u Alžběty a obchodu Špetka jsou stále umístěny
pokladničky, do kterých můžete přispívat na náš
projekt „Podpora zdraví terénních pracovníků
sociálních služeb“. Přijďte si dobře nakoupit,
pochutnat a ještě přispět na dobrou věc!
Cílem je zajistit pro naše zaměstnance vitamíny
a potravinové doplňky, kterými jim chceme
pomoci utužit zdraví a zároveň nepřestávat
v péči o naše klienty – seniory a handicapované
tak, aby mohli co nejkvalitněji žít i nadále doma
ve svém vlastním prostředí, jak byli až dosud
zvyklí.
Spokojený domov, o. p. s., se zapojil do
regionální veřejné sbírky „Pozvedněte slabé“,
která podporuje sociální a charitativní aktivity na

území Euroregionu Nisa. Pořadatelem sbírky je
Nadace Euronisa, se kterou naše organizace již
v minulosti spolupracovala.
Děkujeme Nadaci Euronisa za možnost zapojit
se do sbírky a podpořit tak nejen naše
pracovníky, ale také setrvání našich klientů ve
svém vlastním prostředí. Zároveň děkujeme
Potravinám Domino, Pekařství U Alžběty
a obchodu Špetka za šanci umístit sbírkové
pokladničky právě u nich.

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 10

SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE

Spokojený domov 3/2021

Václav Knop na besedě v Sobotce vzpomínal na svůj rodný kraj
■ Petr Novák
Tělocvikář Jonáš ze seriálu Hospoda, hlas
Franka Burnse ze seriálu M.A.S.H. a v poslední
době také doktor Zdeněk Vacek v seriálu
Slunečná. To jsou asi nejznámější role
turnovského rodáka Václava Knopa. Těm, kdo
znají Spokojený domov, netřeba připomínat, že
již osm let je naším oficiálním patronem. Jeho
profesní životopis a záběr aktivit je však
mnohem širší. O tom se mohli přesvědčit
všichni, kdo se v neděli 8. srpna 2021 zúčastnili
besedy s tímto hercem, dabérem a režisérem na
Šolcově statku v Sobotce.
Besedu
moderoval
Jindřich
Žemlička
a o hudební doprovod se postaralo Zámecké
saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.
Václav Knop zavzpomínal na své dětství
a gymnaziální studia v Turnově a následná
studia na DAMU, období herecké kariéry
v divadlech v Karlových Varech a v Ústí nad

Labem i angažmá v Národním divadle v Praze.
Vzpomínal na herecké kolegy i filmové televizní
role, hovořil o dabingu i nádražních hlášeních,
která v řadě měst v ČR nesou jeho hlas.
Připomněl i své aktuální počiny, například roli
pacienta s Tourettovým syndromem v komedii
Tik Tik v Komorním divadle Kalich či režii
muzikálu Noc na Karlštejně, který se uvádí už
šest let. Zpočátku se muzikál hrál přímo na
Karlštejně, nyní se z důvodu rekonstrukce tohoto
hradu konají představení na jiných hradech
a zámcích v ČR.
Řeč přišla i na oblíbenou Slunečnou. Kdo by
však čekal, že herec dopředu prozradí další
vývoj děje a postav seriálu, byl by zklamán.
Smlouva ho zavazuje k mlčenlivosti.
Nejen beseda v Sobotce ukázala, že Václav
Knop na svůj rodný Český ráj nezapomíná.
V regionu má část rodiny i řadu přátel a čas od
času se zde objeví i na veřejných akcích.
V posledních letech jste jej mohli vidět například
i na několika besedách pořádaných Spokojeným
domovem.
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Trápí Vás nehojící se chronické rány?
Když se řekne chronická rána, co si má vlastně
pacient pod tímto pojmem představit? Jako
chronickou ránu označujeme ránu, která se
nehojí ani po 6–9 týdnech léčby.
V současné době je dočasně uzavřena kožní
ambulance v Mnichově Hradišti. Tato záležitost
nám vnukla myšlenku alespoň částečně
vypomoci klientům, kteří kožní ambulanci
potřebují kvůli léčbě právě těchto chronických
ran.
Malyra nabízí možnost odborné konzultace
lékařem a ošetření těchto ran odbornou
zdravotní sestrou v naší ordinaci ve Veselé,
případně i možnost vyšetření provést u vás
doma, pokud nemáte možnost se dostavit k nám
do ordinace.

Veškeré informace jsou k dispozici na telefonním
čísle 723 989 016. V případě jakýkoliv dotazů
nás neváhejte kontaktovat.
Zdravotní tým Malyra, s. r. o.

Důchody se zvýší o 300 korun, pětistovku dostanou senioři i za
každé vychované dítě
Senát ponechal novelu zákona o důchodovém
pojištění v podobě, která opustila Poslaneckou
sněmovnu. Znamená to minimálně dvě dobré
zprávy pro současné i budoucí seniory
a seniorky.
Novela přinese zvýšení důchodů o 300 korun
nad
rámec
zákonem
stanové
částky,
a pětistovku navíc pro ty, kteří vychovávali děti.
Dříve půjdou do penze i záchranáři bez toho,
aby se snižovala výše jejich důchodu. „Konečná
verze zahrnuje nejen navýšení penzí, ale
především i 500 korun výchovného za každé
dítě,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová. Důchody tedy porostou
v příštím roce o 300 korun více, než by se
zvýšily jen podle automaticky stanovené
valorizace. Podle odhadů Ministerstva práce
a sociálních věcí by měly v příštím roce při
zohlednění dodatečného zvýšení růst o 797 Kč
(o 5,2 %). Průměrný důchod by tak měl být podle
předběžných čísel zhruba 16 275 Kč a měl by
dosahovat přibližně 43 % průměrné mzdy.
Senátoři ponechali v novele návrh na

tzv. výchovné. Všem primárně pečujícím o děti
by se tak měl důchod zvýšit o 500 Kč za každé
vychované dítě. „Jedná se především o ženy,
u ichž je průměrná výše důchodů o téměř tři
tisíce korun nižší než u mužů. Přitom se
zasloužily o výchovu nové generace, která ze
svých příjmů mimo jiné přispívá i do
důchodového
systému,“
upřesňuje
Jana
Maláčová. Změny by se měly týkat současných
i budoucích seniorek a seniorů. „Dřívější odchod
pro záchranáře má platit od roku 2023, do té
doby se musí zpřesnit definice. Nicméně to je
věc, se kterou si dokážeme poradit. Jsem ráda
za to, že se s tím počítá, ale chceme prosadit
dřívější odchod bez finančního dopadu i pro
pracující v náročných profesích,“ ubezpečuje
ministryně, s tím, že by mělo jít například
o horníky, svářeče, brusiče, kováře, ale také
například o specializované zdravotní sestry.
Novela nyní poputuje k podpisu k prezidentovi
republiky. Zvýšení důchodů o 300 korun nad
rámec valorizace by mělo platit od začátku roku
2022 a další změny 1. ledna 2023. (mpsv)
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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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