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Zakladatelka Spokojeného domova 
a Malyry Kamila Sedláková:
Sociální a zdravotní služby musí být 
navzájem provázané

Jaké byly vaše první krůčky k vašemu dnešnímu 
rozsáhlému spektru aktivit na poli sociálních 
a zdravotních služeb?

V úvodu musím říct, že vize vybudovat takový 
komplex zpočátku vůbec nebyla mým cílem. Jenom 
jsem chtěla, aby poskytované služby byly vzájemně 
provázané, fungovaly, byly flexibilní, dalo se na ně 
spolehnout a doplňovaly se. Ale začněme 
postupně. Jsem původně veterinární technik. 
V  době těsně po revoluci, kdy docházelo v tomto 
oboru ke změnám, jsem byla na mateřské 
a  nemohla jsem se těchto změn účastnit. Po 
revoluci jsem se na chvíli do oboru vrátila, ale již na 
jinou pozici, a tato práce mě nijak nenaplňovala, ba 
naopak, začala se projevovat na mém zdraví. A tak 
jsem se rozhodla pro změnu. Přemýšlela jsem 
o tom, co by mě nejvíce naplňovalo, a mezitím jsem 
pracovala jako prodavačka. Po roce jsem se začala 
věnovat masážím. Přes masáže jsem se dostala 
k  alternativním léčebným metodám, orientální 
filozofii, akupunktuře a akupresuře. A pochopila 
jsem, co je holistický přístup. Zároveň jsem měla 
díky rodině blízko ke zdravotnictví, a protože 
člověk se od zvířete v základních principech příliš 
neliší (smích), rozhodla jsem se jít tímto směrem. 
Doplnila jsem si proto vzdělání zdravotní školou 
a  následně i bakalářským studiem ošetřovatelství, 
kromě toho jsem se vzdělávala v psychologii 
a  dalších oborech. Pár let jsem pracovala také na 
rehabilitační klinice Monada.

Pokud se nemýlím, Malyru jste založila v roce 1998.

Ano, v červnu 1998 jsem získala jako fyzická osoba 

registraci na zdravotnické zařízení. V listopadu 1999 
se mi pak podařilo uzavřít smlouvu se zdravotní 
pojišťovnou na domácí péči, v dalších letech pak 
smlouvu i na rehabilitaci, fyzioterapii a na 
odborného lékaře v oboru rehabilitačního lékařství. 
Zpočátku jsem pracovala jako sestra sama, v roce 
2000 přišli první zaměstnanci. A záhy začala domácí 
zdravotní péče poskytovat služby poměrně 
ošetřovatelsky náročným pacientům, a to plošně na 
území okresu Mladá Boleslav. 

Kdy přišel nápad na založení Spokojeného 
domova?

Spolupráce se sociálními službami, které byly v té 
době dostupné, se nedařila, proto jsem začala 
uvažovat o tom, jak tyto sociální služby dělat pod 

■ Petr Novák

Pravidelní čtenáři si jistě všimli, že zpravodaj Spokojeného domova po téměř 13 letech změnil design. 
A  rozhodli jsme se i pro změny obsahové, spočívající zejména ve větším informování i o dění v naší úzce 
spolupracující organizaci Malyra. Protože vztah Spokojeného domova a Malyry není pro laickou veřejnost 
zcela zřejmý, a  navíc se historicky měnil na pozadí společenského a legislativního vývoje, rozhodli jsme se 
začít tímto tématem. A  přiblížit nám jej nemůže nikdo jiný než zakladatelka a ředitelka obou těchto 
organizací Kamila Sedláková.

Kamila Sedláková                                              Foto: archiv
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vlastní taktovkou, abychom na sebe mohli pružněji 
reagovat. V roce 2004 jsem proto zaregistrovala 
Občanské sdružení Spokojený domov, které 
od  1.  ledna 2005 začalo zajišťovat terénní sociální 
služby. V roce 2012 se pak přetransformovalo na 
obecně prospěšnou společnost, kterou je dosud.

Spokojený domov naši pravidelní čtenáři již 
podrobně znají, zůstaňme u Malyry. Jak se změnila 
domácí zdravotní péče za to téměř čtvrtstoletí?

Ze začátku byla domácí péče vcelku jednoduchá 
záležitost: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace 
injekcí, kontroly stavu. V současné době zajišťuje 
domácí péče komplex velmi náročných pacientů, se 
všemi možnými vstupy, spolupracuje s pracovišti 
domácí plicní ventilace, poskytujeme paliativní péči. 
Staráme se i o pacienty po velmi vážných úrazech. 
Pečujeme o kvadruplegiky i apaliky. Místy se dá 
tato péče přirovnat až k domácí hospitalizaci. 
Protože máme také fyzioterapeuty v rámci 
ambulantního pracoviště, které se zaměřuje 
převážně na péči o pacienty s funkčními poruchami 
pohybového aparátu, je výhodou, že i tito 
profesionálové mohou poskytovat fyzioterapii 
pacientům, pro které je doprava do ambulantního 
zařízení velmi náročná, takže je navštěvují třeba 
1×  týdně doma. Jedná se převážně o pacienty 
s chronickými neurologickými onemocněními. 

Co byste nejvíce na terénních zdravotních 
službách Malyry vyzdvihla?

Můžeme poskytnout široké spektrum nelékařských 
zdravotních služeb, které jsou propojeny 

a  vzájemně na sebe navazují. A můžeme našim 
pacientům pomáhat v jejich vlastním domácím 
prostředí s naprostou minimalizací hospitalizace. 
Toto vnímám jako velkou výhodu oproti jiným zde 
působícím organizacím. V rámci rozsahu, flexibility 
a dostupnosti děláme maximum. 

Jezdíte i dětským pacientům? 

Ano, i když v současné době není taková poptávka 
ze strany dětských lékařů. Je to specifická klientela. 
A zároveň to jsou smutné případy. Nyní jezdíme 
například k šestiletému chlapečkovi s karcinomem 
prostaty.

Jaká je v současné době působnost domácí 
zdravotní péče?

V současné době pokrýváme Mladoboleslavsko, 
Železnobrodsko, Tanvaldsko a Jablonecko.

Kolik v domácí péči pracuje sester?

Aktuálně je to třináct sester. A potřebovali bychom 
více, proto neustále hledáme nové. Zvětšilo se 
spektrum a rozsah poskytované péče a je to práce 
vysoce kvalifikovaná a odborná. Za ničím 
nepokulhává nad odborností sester v nemocnicích.

Na jaké výhody byste nalákala terénní sestru 
oproti práci sestry v nemocnici?

Výhodou je, že sestra má autonomii, pracuje 
samostatně. Je zde i časová flexibilita, práce se dá 
skloubit s péčí o dítě. Díky služebním autům, která 
mohou sestry používat i k soukromým účelům, lze 
lépe zkombinovat pracovní náplň s osobním 
a rodinným životem. 

Někoho možná může zmást, že Spokojený domov 
byl v roce 2004 založen proto, aby se jasně 
rozlišily sociální služby od zdravotních, které 
poskytovala Malyra. Ale nyní má i  Malyra 
zaregistrované sociální služby. Můžete to krátce 
vysvětlit?

Již na začátku jsem zmínila, že jsem zastáncem 
komplexnosti služeb. Postupným rozvojem 
terénních zdravotních služeb společnosti Malyra 
a současně rozvojem sociálních služeb Spokojeného 
domova, ale také proměnou potřeb ve společnosti, 
byla zjištěna potřeba zajištění dalších služeb, které 
by pomohly i pečujícím rodinám – tím, že by jim 
zabezpečily prostor pro regeneraci sil. Zrodila se 
myšlenka vybudovat středisko pobytových 
sociálních odlehčovacích služeb. Zde ale nastal 
velký problém, protože Spokojený domov byl sice 

Domácí zdravotní péče Malyry doplňuje terénní sociální 
služby Spokojeného domova                            Foto: archiv

ROZHOVOR
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primárně založen za účelem poskytování sociálních 
služeb, ale jako nezisková organizace neměl v té 
době možnost získat finanční prostředky na nákup 
nemovitosti. Tato možnost byla jedině 
u  podnikatelského subjektu, kterým je společnost 
Malyra, s. r. o. Dnes tedy poskytuje Malyra také 
sociální služby, ale pouze pobytového charakteru, 
a  to ve vlastních prostorách v budově Domu 
Ludmila ve Veselé, kterou se podařilo vybudovat 
a  otevřít začátkem roku 2016. Velmi nám pomohla 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, ale 
neobešli jsme se ani bez zatížení úvěrem. 
Spokojený domov je poskytovatelem pouze 
terénních služeb a bylo by pro něj složité se 
angažovat i v pobytových. V Domě Ludmila vznikly 
pečovatelské byty a služby k nim nešlo zajistit 
pracovníky z  terénu. Proto jsem se rozhodla, že 
v  pečovatelských bytech v Domě Ludmila bude 
Malyra zajišťovat osobní asistenci a současně 
pobytové a ambulantní odlehčovací služby. Dům 
Ludmila ale zároveň poskytuje zázemí i pro 
Spokojený domov. Obě organizace mají široký 
záběr  území.

Jak Spokojený domov a Malyra spolupracují?

Z pohledu klienta je to komplex služeb, který je sice 
účetně a  právně oddělen, ale je na sebe navázán 
a  může pružně reagovat na potřeby klientů 
a  pacientů. A to nejen pokud jde o  spolupráci 
terénních pracovníků v sociálních službách se 
sestrami domácí zdravotní péče. Může nastat 
situace, že je potřeba člověka z domácího prostředí 
dočasně umístit do Domu Ludmila, aby rodina 
zvládla akutní situaci. Což může být třeba nemoc 
pečující osoby, ale i obyčejné malování v bytě, jak 
shodou okolností ukazuje příběh uveřejněný 
v  tomto čísle časopisu (viz  str.  10,  pozn.  red.). Čili 
tím rychle zajistíme pečujícím rodinám i terénním 
službám podpůrnou službu, která jim může klienta 
na nezbytnou dobu přijmout. To samé zajišťujeme, 
pokud člověk potřebuje paliativní péči, ale rodina si 
netroufá ji poskytovat doma. I v tom případě máme 
možnost člověka přijmout do Domu Ludmila 
a umožnit důstojný odchod v náhradním rodinném 
prostředí. K tomuto účelu máme od letošního roku 
nově vybudován samostatný pokoj.

ROZHOVOR

Takto s nadsázkou nakreslil spolupráci Spokojeného domova a Malyry vozíčkář Jiří Flekna
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Domácí zdravotní péče Železný Brod
(působnost v okresech Jablonec nad Nisou 
a Semily a ORP Turnov)
Příčná 350, 468 22 Železný Brod

Tel.: 702 072 970

E-mail: domacipecezbrod@malyra.cz

Provozní doba kontaktního pracoviště:

po předchozí telefonické domluvě

Sídlo: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29130140, tel. (sekretariát): 734 412 580, e-mail: sekretariat@malyra.cz

Domácí zdravotní péče Veselá
(působnost v okrese Mladá Boleslav)
Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

Tel.: 723 989 016

E-mail: domaci.pece@malyra.cz 

Provozní doba kontaktního pracoviště:

PO–PÁ 7:00–15:00

Fyzioterapie Mnichovo Hradiště
Víta Nejedlého 596, 295 01 Mnichovo Hradiště

Tel.: 734 412 587

E-mail: rehabilitace.mh@malyra.cz 

Provozní doba recepce pro objednávání:

PO, ÚT, ČT 8:00–16:00, PÁ 8:00–12:00

Fyzioterapie Semčice
Semčice 90, 294 46 Semčice

Tel.: 734 412 586

E-mail: rehabilitace.semcice@malyra.cz

Provozní doba:

PO 11:30–19:00

Dům Ludmila
sociální služby Dům Ludmila, pečovatelské byty

Na Návsi 229, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá 

Tel.: 777 412 494

E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

KONTAKTY

Dostupnost služeb domácí zdravotní péče:
Dostupnost naší péče v domácnostech pacientů je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (tj. ve všední dny, 

o víkendech i státních svátcích). Péče je možná na základě indikace lékaře a je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami. 

Našim pacientům jsme kdykoli k dispozici na telefonu.

MALYRA INFORMUJE
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Dobrý den, vážený čtenáři, jmenuji se Boris 
Hlaváček a bydlím v krásné obci Dneboh pod 
Drábskými světničkami. Jako pacient využívající 
skvělou službu Malyry – domácí zdravotní péči 
jsem byl vyzván, abych napsal něco o sobě. 
Jenomže co psát o sobě, jsem jenom obyčejný 
důchodce píšící knihy. Třeba takový šikovný 
instalatér je pro běžný život užitečnější, a to ani 
nemluvím o doktorech a pečlivých sestřičkách. Bez 
nich by náš život byl bolestný a mnohdy 
i nesnesitelný. O nich by se mělo psát.

Celý podzim a část zimy jsem dopisoval knihu 
o  mém dědovi a babičce, kteří byli odbojovými 
pracovníky za druhé světové války. Děda ve své 
škole ve Veselé u Rovenska pod Troskami 
vybudoval falešnou místnost, kde ukrýval lidi 
hledané gestapem. Mimo jiné manželku generála 
Vlčka, který sloužil u prezidenta Beneše v Londýně, 
a také doc. Vladimíra Krajinu, jednoho z čelných 
představitelů domácího odboje. Mému dědovi se 
také podařilo zachránit minimálně 10 tisíc lidí před 
jistou smrtí, neboť některé obce v Českém ráji měl 
postihnout osud Lidic a Ležáků. Osobním jednáním 
s K. H. Frankem a šikovnou smlouvou se mu 

podařilo tuto katastrofu 
odvrátit. Také byl v úzkém 
spojení s parašutistickou 
skupinou Antimony 
a  pomáhal jí ve vysílání do 
Londýna. Ale tím Vás teď 
nechci unavovat, vše si 
můžete přečíst v knize Životy 
druhých  jsou  víc  než  můj, 
která právě vychází.

A jak jsem celý podzim a část zimy seděl u počítače 
a bádal a psal, najednou se mi zablokovala záda. 
A  to tak, že jsem nemohl opustit postel a na WC 
jsem lezl po čtyřech nebo mne tam manželka vozila 
na kancelářské židli. 

Spojil jsem se s velmi hodnou doktorkou Danou 
Švábovou, která mi předepsala nějaké utišující léky 
a také dodala, že kdyby to nezabralo, máme ve 

Veselé u Hradiště šikovné sestry, které k Vám 
dojedou a dají injekci.

A jak řekla, tak se stalo. Druhý den se u mne 
otevřely dveře, ve kterých stála usměvavá 
sympatická žena, která se představila, že je 
z  domácí péče z Veselé u Mnichova Hradiště, 
a  jedním dechem mi sdělila, abych na ni vyšpulil 
zadek, že mne bude píchat. To mne rozesmálo, 
injekce nebolela a pomohla. Druhý den jsem se na 
sestřičku těšil jako děcko na dárky pod 
stromečkem. Stalo se, jenomže ve dveřích stála 
sestřička jiná, ale stejně usměvavá a příjemná jako 
ta první. V duchu jsem si říkal, kde se tyto báječné 
ženy berou. Už vím, jsou z domácí zdravotní péče 
z Veselé. 

Kdo neví, co to je mít totálně zablokovaná záda, 
neví, jaká je to úleva, když se po injekci můžete 
pohnout. Dal bych všechna svá novinářská 
i sportovní ocenění za zmírnění bolesti. 

A také jsem si ověřil, že vlídné slovo a úsměv 
pomohou stejně jako medikamenty. A tuto lidskou 
medikaci sestřičky z domácí zdravotní péče 
rozdávají po hrstech. Moc jim za vše děkuji. 

Boris Hlaváček

Poděkování pacienta domácí zdravotní 
péče: Vlídné slovo a úsměv sestřiček 
pomohou stejně jako medikamenty

A my děkujeme panu Hlaváčkovi za tyto 
krásné dárky:
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Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé
Málokdo ví, co je paliativní péče a že i náš tým 
vyškolených sester tuto službu nabízí. A musíme si 
říct, že umírání a smrt je normálním procesem 
v lidském životě.

Domácí paliativní péče je poskytovaná pacientovi, 
který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém 
nebo konečném stadiu života. Zaměřuje se na 
léčbu bolesti a mírnění dalších projevů onemocnění 
v domácím prostředí pacienta. Probíhá formou 
návštěv zdravotních sester, které se snaží současně 
uspokojit i potřeby psychické a sociální. 
Samozřejmostí je spolupráce s praktickým lékařem 
a dle potřeby s dalšími odborníky – algeziologem, 
onkologem, paliativním lékařem, psychologem, 
duchovním a samozřejmě terénními sociálními 
službami.

Sestra paliativní péče také poskytuje rodině 
nemocného poradenství a zaučuje členy rodiny 
v  ošetřování. Nejdůležitější je, že rodina má 
podporu a pacientovi blízcí vědí, že se na sestřičky 
mohou kdykoliv obrátit. 

Pro další ulehčení péče o tyto pacienty 
disponujeme nabídkou kompenzačních pomůcek, 
kterými je možné vybavit pacientovu domácnost. 
Patří mezi ně elektrické polohovací lůžko, 
antidekubitní matrace, oxygenerátor, infúzní stojan, 
odsávačka a další.

Od našich sester můžete očekávat vždy plné 
nasazení, individuální osobní invenci, lidský přístup 
a nadstandardní péči.                                     tým Malyry

Dobrý den,

přijměte,  prosím,  moje  upřímné  poděkování  za 

domácí péči, kterou jste poskytli mému manželovi.

Ještě  na  konci  září  jsme  netušili,  že  se manželovi 

vrátí  zákeřná  nemoc,  o  které  jsme  věřili,  že  ji 

překonal.  Osud  nám  dopřál  pouhých  10  let 

společného  života  a  jeho  odchod  je  pro  mě 

nesmírně bolestný.

Jsem vděčná,  že  vaše organizace existuje  a  v  tak 

těžké  situaci  jsme  měli  možnost  využít  vaši  péči. 

Jsem  moc  ráda,  že  manžel  svůj  poslední  čas 

nemusel  strávit  v  nemocnici,  sám,  bez  svých 

blízkých,  rodiny a přátel, a mohl zůstat v domácím 
prostředí. Do poslední chvíle jsem mohla být s ním 

a  snad  mu  jeho  odchod  aspoň  trochu  usnadnit, 

pokud je to vůbec možné.

Moc  děkuji  paní  Tiché  i  všem  sestřičkám, 

se kterými jsem se setkala a které k nám dojížděly. 

Jejich  přístup  byl  profesionální  a  velmi  lidský 

a  příjemný.  Zvláštní  dík  chci  vyjádřit  sestřičce 

Radce, která se mnou strávila první chvíle poté, co 

manžel zemřel, a postarala se o všechno potřebné. 

Bez  ohledu  na  to,  že  se  jednalo  o  sobotní  večer. 

Přeji  vám  všem  hodně  síly  k  vaší  záslužné  práci, 

pevné zdraví a ještě jednou děkuji. 

Děkuji.

S úctou

Šárka Bencová, Bílá Hlína

Děkujeme ZPŠ za 
balíčky pro naše sestry
Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda darovala tyto krásné 
balíčky jako pozornost 
a  poděkování za práci našich 
sestřiček, které se starají 
o  jejich pojištěnce. 
Děkujeme!

tým Malyry

MALYRA INFORMUJE
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V roce 2021 mělo díky nám spokojené domovy 
273  lidí. Poskytli jsme jim 46 213 hodin péče a do 
knih jízd našich automobilů bylo zapsáno 
383 146 kilometrů. 

Společenské dění bylo stejně jako v roce 2020 
výrazně omezeno covidem. Náročný byl zejména 
začátek roku, kdy celorepublikově vrcholila 
nepříznivá situace v sociálních službách. Používali 
jsme ochranné pomůcky a dodržovali veškerá 
opatření, ani tak jsme se nevyhnuli nákaze mezi 
klienty i zaměstnanci. 

Pomohla nám naše dlouholetá spolupracovnice 
Kateřina Maxová. Jelikož pandemie kompletně 
zastavila aktivity jejího spolku (pořádání pobytů pro 
lidi s dětskou mozkovou obrnou), soustředila svou 
energii tam, kde to naopak bylo potřeba více než 
jindy. Pomáhala nám i dalším poskytovatelům 
sociálních služeb shánět ochranné pomůcky, ale 
i  občerstvení a květiny pro zlepšení psychiky 
zaměstnanců.

26. března nás zasáhla smutná zpráva – zemřel Jiří 
Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden ze zakladatelů 
a  dlouholetých klientů Spokojeného domova, 
vozíčkář, který byl známý tvorbou kresleného 
humoru. Dobrá zpráva ale je, že jeho humor s námi 
bude žít dál. V prosinci jsme vydali knihu Když 
sranda  vzniká  v  posteli, která představuje 
celoživotní souhrn Jirkovy tvorby. Křest knihy jsme 
posunuli na jaro 2022.

Pokračovala naše spolupráce s Václavem Knopem, 
i když převážně na dálku. Nenechali jsme si ale ujít 
besedu s ním 8. srpna na Šolcově statku v Sobotce.

Pečovatelky z jičínského střediska Miroslava 

Brožová a Ivana Nevrlá byly nominovány na Cenu 
sociálních  služeb  Královéhradeckého  kraje 
v  kategorii Osobnost  v  oblasti  sociální  práce 

a v sociálních službách.

10. listopadu jsme se zúčastnili dodatečného křtu 
knihy o Kateřině Maxové v Ekocentru Zahrada 
v  Mladé Boleslavi a 11. listopadu Konference  pro 
změnu na Staroměstské radnici v Praze.

Již tradiční byla naše účast na Sousedské slavnosti 
v  Mnichově Hradišti, která nepřerušila kontinuitu 
ani v době covidové. V roce 2021 se konala 11. září.

Umístili jsme se v hlasování na prodejně Tesco Jičín 
na skvělém druhém místě v rámci programu 
Vy  rozhodujete,  my  pomáháme Nadačního fondu 
Tesco. Získali jsme tak finanční podporu 16 tisíc 
korun na nákup pohonných hmot do automobilů.

Zapojili jsme se také do regionální veřejné sbírky 
Pozvedněte  slabé, s cílem zajistit pro naše 
zaměstnance vitamíny a potravinové doplňky.

Petr Novák

Foto: archiv

Rok 2021 ve Spokojeném domově

Foto: Koleta Bitová
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• Bakov nad Jizerou
• Bělá pod Bezdězem
• Dobrovice
• Dolní Bousov
• Háje nad Jizerou
• Hrubá Skála
• Jičín
• Karlovice
• Koberovy
• Lázně Bělohrad
• Líšný
• Lužany
• Malá Skála
• Mírová pod Kozákovem
• Mladá Boleslav
• Mladějov
• Mnichovo Hradiště

Projekt „Nákup osobních automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb“ je realizován v rámci Výzvy 
č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2021 
podpořili
NADACE A NADAČNÍ FONDY

PROJEKT EU

• Stavebniny Kvapil s.r.o.
• AVPO - Asociace veřejně 

prospěšných organizací ČR
• HELP CENTRUM s.r.o.
• Ecoglass, a.s.
• Beata Mrkusová
• Otakar Jirák
• prof. Ing. Petr Moos, CSc.
• Mgr. Petr Novák
• Jana a Jan Harcubovi
• Jiřina Fenclová
• Jana Nováková
• Václava Mouchová
• Ivana Juřicová
• Hana Kuncová
• Taťána Dvořáková
• Jaroslav Šlégl
• Simona Juřicová
• Ivana Kvapilová
• Zdeněk Juřic
• Jitka Mrázová
• Ing. Pavel Velda

• Modřišice
• Ohrazenice
• Pěnčín u Turnova
• Přepeře
• Příšovice
• Ptýrov
• Rovensko pod Troskami
• Slatiny
• Sobotka
• Svijanský Újezd
• Svijany
• Tatobity
• Turnov
• Veselá
• Zlonice
• Železný Brod

FIRMY A LIDÉOBCE

MPSV A KRAJE
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Paní Jaruška už neměla léta vymalován svůj byt, ze 
kterého se dostává díky absenci výtahu v domě jen 
zcela výjimečně. Navrhli jsme jí, že bychom se 
o  vymalování bytu postarali, zatímco ona by si 
mohla své dny zpestřit pobytem v Domě Ludmila, 
kde kromě pečovatelských bytů mají k dispozici 
i několik míst pro odlehčovací služby. 

Paní Jaruška s naším návrhem souhlasila, a tak jsme 
plán předestřeli i její opatrovnici. Po vzájemné 
domluvě jsme začali vše zařizovat. Byt jsme museli 
na malování připravit a zároveň domluvit paní 
Jarušce termín pobytu v Domě Ludmila, který se 
nachází ve Veselé u Mnichova Hradiště. V den 
nástupu na pobyt jsme paní Jarušku převezli do 
Domu Ludmila, kde strávila dle svých slov 
báječných 10 dní.  Ráda by si opět někdy užila další 
tak příjemné dny v Domě Ludmila. 

Během jejího pobytu se v bytě vymalovalo a než se 

Paní Jarušce jsme pomohli s malováním 
bytu

Ilustrační foto: Pixabay

Kontaktní místo VESELÁ 
Na Návsi 229 (budova Domu Ludmila), 295 01 Mnichovo 

Hradiště – Veselá

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

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

Tel.: 773 503 087 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Provozní doba: ÚT 7:30–15:30, ČT 8:00–16:00

Kontaktní místo JIČÍN
Křižíkova 1099, 506 01 Jičín

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

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) Přijedeme domů za vámi do města i nejmenší vesnice.

2) Naše péče je dostupná i o večerech, víkendech a svátcích.

3) Pečujeme i o lidi upoutané na lůžku.

Sídlo: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913, tel. (sekretariát): 774 423 414, e-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz

paní Jaruška vrátila domů, tak jí byteček naše 
pečovatelky důkladně po malování uklidily. Paní 
Jarušce se nově vymalovaný byt líbil a pracovnicím 
Spokojeného domova je vděčná, jak to vše pěkně 
zařídily.  tým Spokojeného domova, Mladá Boleslav

KONTAKTY

JAK POMÁHÁME
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Děkujeme za dar 
od společnosti GTL
V pondělí 7. ledna 2022 převzala Miluše Pavlíková 
od Kateřiny Maxové dar od společnosti 
GTL, spol. s r. o., a to 1 000 párů rukavic M a L, 5 litrů 
dezinfekce na podlahu a 5 litrů dezinfekce na ruce. 
Děkujeme jak společnosti GTL, tak Kateřině 
Maxové za zprostředkování daru!

tým Spokojeného domova

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. 
Začátkem 80. let 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.

A tak se také stalo. V prosinci 2021 vyšla kniha 
s  názvem Když  sranda  vzniká  v  posteli. Obsahuje 
130  vtipů a doplněna je řadou fotografií 
a  zajímavostí z autorova života. V celobarevném 
provedení a pevné vazbě je k dostání za 150 korun. 
Knihu si můžete zakoupit v  Městské knihovně 
Bakov nad Jizerou a  v  knihkupectví a papírnictví 
Hany Otáhalové v Mnichově Hradišti. 

Knihu Když sranda vzniká v posteli čeká 
v dubnu dodatečný křest

Křest knihy se uskuteční v pátek 22. dubna 2022 
od 17 hodin v Bakově n. J. v sále na „Radnici“.

Srdečně zveme!

Další prodejní místa, možnost zaslání knihy 
poštou i veškeré další podrobnosti najdete na 

www.spokojeny-domov.cz/jiri-flekna.

Výtěžek z prodeje knihy bude věnován na podporu 
terénních sociálních služeb Spokojeného domova, 
který se stará o to, aby handicapovaní lidé mohli žít 
– a případně i tvořit – doma. Tak jako samotný Jiří 
Flekna, který byl jedním z jeho prvních klientů. 
I když už není mezi námi, Spokojený domov se o něj 
symbolicky stará dál.                                       Petr Novák

Humor Jiřího Flekny vznikal doslova v posteli
Foto: archiv



strana 12

Spokojený domov 1/2022

Sekretářka, zahradnice i kynoložka 
Miluše Pavlíková se loučí se Spokojeným 
domovem 

Vzpomínáš si, kdy ses poprvé potkala s paní 
Sedlákovou? 

Při pohovoru, respektive při psychologickém testu 
v tehdejší kanceláři v domě s pečovatelskou 
službou v Kněžmostu v listopadu 2007. Už když 
jsem přijela ke kanceláři, bylo mi řečeno, že bude 
mít paní Sedláková asi hodinu zpoždění. (smích)

Pamatuješ ještě Ludmilu Markovou, Jirku Růtu, 
Jirku Fleknu a další zakládající členy Spokojeného 
domova a první klienty? 

Na paní Ludmilu si již nevzpomínám, ta zemřela 
v  roce 2006. S Jirkou Fleknou jsem spolupracovala 
hodně jak na výstavách, tak i křtech kalendářů, 
a  s  Jirkou Růtou jsem pracovala na prvních 
webových stránkách Spokojeného domova.

Utkvěl ti nějaký klient v paměti? 

Ano, určitě Jirka Flekna, Honza Chupek a paní Marie 
Kiršnerová.

Určitě máš s nimi i spoustu zážitků. I když jsi 
nepracovala v přímé péči, s klienty ses potkávala 
na různých akcích, jak jsi již zmínila. 

A také jsem pomáhala jako řidička. Největší zážitek 
byla jízda do Prahy s Jirkou Fleknou ke komisi kvůli 
příspěvku na péči. Byla tma a já ve čtyři hodiny 
ráno jela do Bělé pod Bezdězem vyzvednout 
kolegyni Ivu Kováčikovou a hurá do Bakova nad 
Jizerou za Jirkou Fleknou. Ten už byl nedočkavý 
a  těšil se moc na jízdu do Prahy. První zádrhel byl, 
že se mi u auta nechtěla složit plošina pro 
vozíčkáře. Takže jsem Jirkovi oznámila, že ho 
potáhnu za autem na laně. Naštěstí má smysl pro 
humor a ani tak překvapený nebyl, protože jízdu za 
autem na laně v historii Spokojeného domova už 
jednou zažil. (smích) Nakonec plošina fungovala. 
Když jsme dorazili do Prahy, nastal další problém – 
kde zaparkovat a Jirku vyložit. Tak jsem oznámila 
Ivě, ať si vezme vestu a  jde zastavit dopravu. 

Naštěstí jsem našla dobré parkovací místo kousek 
od budovy komise na nábřeží. Když jsme s Jirkou 
dorazili před budovu, trochu jsme se zarazili. 
U  vstupu bylo pět velkých schodů. Hledali jsme, 
kudy Jirku dostaneme dovnitř. Na vrátnici nám bylo 
oznámeno, že nás vezmou sklepem. (smích) Další 
zádrhel byl projet dveřmi do „ordinace“. Úzké 
dveře jsme museli skoro vysadit a já hned shodila 
věšák na kabáty, který byl nesmyslně za dveřmi. 
Tím jsem odrovnala dvě přísně se tvářící posudkové 
lékařky sedící za stolem. Ale aspoň komise viděla, 
že život handicapovaných není tak úplně 
jednoduchý a péči a asistenci opravdu potřebují. 
Když jsme se pak neméně komplikovanými cestami 
dostali z budovy, chtěl Jirka k Vltavě. Bohužel byla 
taková mlha, že řeka nebyla vidět. Tak Jirka pronesl 
do mlhy: „Hmmm, aspoň že ji slyším.“

Paní Kiršnerovou jsi myslím vozila na letiště.

Ano, paní Kiršnerová i ve věku přes 80 let každý rok 
na měsíc odlétala do USA za syny. I s ní mám 
zajímavý zážitek. Opět brzké ráno, nalodit loďáky 
a hurá ku Praze. Na dálnici u Brandýsa nad Labem 

■ Petr Novák

Sekretářka Miluše Pavlíková po 14 letech ukončuje svůj pracovní poměr ve Spokojeném domově. Pamatuje 
ještě dobu, kdy Spokojený domov měl doslova pár zaměstnanců a atmosféra mezi nimi i klienty byla místy 
až rodinná. Jak vzpomíná na své pracovní začátky a kteří klienti jí utkvěli v paměti?

Mezi koníčky Miluše Pavlíkové patří sportovní kynologie

ROZHOVOR
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Miluše Pavlíková (roz. Hamouzová) vystudovala 
střední školu – obchodní akademii zakončenou 
maturitou. Do Spokojeného domova nastoupila 
v  prosinci 2007. Nejprve zastávala pozici 
asistentky – sekretářky ředitelky. V roce 2014 
byla oslovena, zda by se ujala projektu 
revitalizace zahradnictví v Dolním Bousově. 
Projekt úspěšně dokončila a  v  roce 2017 
nastoupila na mateřskou dovolenou. V roce 2020 
se vrátila opět na pozici sekretářky. A na začátku 
roku 2022 se rozhodla vydat na jinou profesní 
cestu. Se Spokojeným domovem ale i  nadále 
zůstává v přátelském vztahu a kontaktu. Mezi její 
zájmy patří sportovní kynologie a momentálně ji 
nejvíce zaměstnává dcerka Anička.

najednou šílený povzdech paní Marie: „Já nechala 
doma kabelku s doklady…“ A to jsem se při odjezdu 
několikrát optala, zda má doklady a další potřebné 
věci s sebou. Nastal tedy návrat domů a pak trochu 
rychlejší jízda do Prahy, abychom stihly odlet. Na 
letišti na nás již čekal asistent, naložil paní 
Kiršnerovou na vozík a honem šupajdili k odbavení. 
Zavírám dveře u auta a co nevidím… Kabelku 
s doklady. (smích) Nastal tedy poklus za asistentem 
a paní Kiršnerovou. Ta už se držela za hlavu a říká: 
„Hurá, tu jsem nezapomněla.“

Na které vzpomínáš zaměstnance? 

Na Hanku Rejzkovou – s ní jsem jezdila na výstavy 
Senior  handicap do Lysé nad Labem. Pak na holky 
Ivu a Hanu Kováčikovy, na Jiřku Havránkovou… No 
jééééje, na všechny. (smích)

Podařilo se ti také vybudovat Zahradnictví 
Spokojené slunce v Dolním Bousově...

Ano, první pohled do zahradnictví byl tristní – 
zřícenina budovy skleníku a zarostlá džungle. 
Podařilo se nám zahradnictví doslova v polních 
podmínkách zvelebit, ale bohužel jeho provoz se 
ukázal jako ekonomicky neudržitelný.

Poznala jsi nějaké nedostatky v systému sociálních 
služeb?

Nejsem úplně odborník, ale největší problém je 
pořád v neznalosti veřejnosti. A samozřejmě 
nedostatek financí.

Co ti Spokojený domov dal, a co naopak vzal? 

Dal mi velký přehled o různých typech poskytování 
péče seniorům i handicapovaným, naučila jsem se 
i  více používat počítačové programy, a to hlavně 
v  době covidové. Skvělých pět let s možností 
revitalizace zmíněného bývalého zahradnictví 
v  Dolním Bousově. A co mi vzal? Asi moje mládí. 
(smích) 

Jaké jsou tvé profesní sny do budoucna? 

Momentálně opravdu nevím, ale chci zkusit štěstí 
mimo obor sociálních služeb. Změnu už jsem 
potřebovala.

S vozíčkářem Jiřím Fleknou (1959–2021)

Vzpomínka na Zahradnictví Spokojené slunce
Foto: archiv (3×)

Děkujeme Miluši Pavlíkové za dlouholetou 
zodpovědnou práci pro Spokojený domov 
a  přejeme hodně štěstí v budoucím pracovním 
životě. Věříme, že i nadále zůstaneme v kontaktu.

Kamila Sedláková

ROZHOVOR
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Spolek sdružující aktivní seniory z Mladoboleslavska 
vznikl v říjnu 2019 a jeho účelem je především 
pořádání kulturních a společenských akcí, výletů 
a  cest za poznáním, zábavou a oddechem. Sotva 
však senioři stačili naplno rozvinout svou činnost, 
přišla opatření související s pandemií covidu. V roce 
2021 navíc zemřel zakladatel a předseda spolku 
Václav Boháček. Letos však činnost spolku 
pokračuje. Informace o prvních dvou výletech 
přinášíme níže. Do činnosti spolku se mohou zapojit 
i senioři z  Mnichova Hradiště a okolí. Pro bližší 
informace kontaktujte Josefa Bucmana na telefonu 
733  505 832 či e-mailu info@seniorinejensobe.cz. 
Aktuální informace se již v brzké době objeví na 
připravovaném webu.

redakce

Spolek Senioři nejen sobě obnovuje 
činnost: první výlety povedou do 
Národního muzea a do botanické zahrady

Ilustrační foto: Pixabay

Středa 16. března 2022 Železný Brod, 
Liberec – botanická zahrada

• Odjezd: z Mladé Boleslavi od Domu 
kultury v 8:00 (sraz v 7:45)

• Zastávky: Bakov nad Jizerou – Trenčín, 
Veselá, Mnichovo Hradiště – zdravotní 
středisko

• Cena za dopravu: 250 Kč
Program:
• V Železném Brodě navštívíme sklářské 

muzeum (15 Kč), městskou památkovou 
rezervaci (Trávníky, Běliště), sklářskou 
výrobu společnosti Detesk, dále je možné 
navštívit minimuzeum skleněných 
betlémů (vstupné dobrovolné) 
a soukromé muzeum společnosti Detesk 
(40 Kč).

• Mezi 12. a 13. hodinou se přesuneme do 
Botanické zahrady Liberec (vstupné 
140 Kč).

• V 16:15 odjezd zpět do Mladé Boleslavi.

Přihlášky a platby osobně každé úterý v čase 10:00–13:00 v prostorách Spokojeného domova, o. p. s., 
Palackého ul. 1327, Mladá Boleslav nebo e-mailem info@seniorinejensobe.cz.

Středa 6. dubna 2022 Praha – Národní 
muzeum

• Odjezd: z Mladé Boleslavi od Domu 
kultury v 8:00 (sraz v 7:45)

• Zastávky: Benátky nad Jizerou – náměstí, 
autobusová zastávka

• Cena za dopravu: 250 Kč
Program:
• Prohlídka Národního muzea (základní 

vstupné 150 Kč, komentovaná prohlídka 
historické budovy 50 Kč).

• Odjezd zpět cca 16:15.
• Výstup i nástup přímo u muzea.
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Václav Knop zavítá do Mnichova Hradiště 
na divadelní prkna
Komorní Divadlo Kalich přijede 7. dubna do 
Mnichova Hradiště s komedií Tik Tik, ve které hraje 
i patron Spokojeného domova Václav Knop. 

V čekárně psychiatra se setkávají lidé různého 
věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém: 
trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, 
s  kterou se těžko žije. Starší vydavatel chrlí 
v  nevhodnou dobu sprostá slova, taxikář vše 
přeměňuje v čísla, žena si stále musí mýt ruce, 
druhá žije ve stresu, že zapomněla vypnout plyn, 
mladý muž nesmí stoupnout na čáru a mladá dívka 
opakuje své koncové věty. Všichni věří v pomoc 
světoznámého odborníka, u kterého se museli 
objednat dlouho předem. Jenže ten se zrovna dnes 
zpozdil. Pacienti překonávají zábrany a seznamují 
se vzájemně se svými „tiky“. Během čekání se 
nakonec sami pokusí o skupinovou terapii, při které 
své obsese alespoň na chvíli překonávají. Autor 
bravurně ovládá proměny nálad, humor, který 

Václav Knop (druhý zleva) se představí divákům v Mnichově Hradišti v divadelní komedii Tik Tik
Foto: Komorní Divadlo Kalich

neomylně vyvolává smích, a nakonec i dojetí nad 
lidmi, kteří potřebují lidský vztah. Nápaditě zvládl 
i překvapivý závěr hry.                                          redakce

Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva 
Josefíková / Šárka Kubíková, Václav Knop, Josef 
Polášek, Jaromír Nosek.

Začátek představení je v 19 hodin. Délka 
představení je 120 minut včetně přestávky.

Vstupenky v předprodeji v městském 
informačním centru (Masarykovo nám.  1142) 
nebo k rezervaci na www.mnhradiste.cz.
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Mělník: městský úřad, nám. Míru 1; Úřad práce, Nová 2571/1. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného 
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