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Křest knihy vozíčkáře Jiřího Flekny: 
Ivo Šmoldas ocenil vtip o gerontoboxu

Moderátorka Jolana Voldánová zavzpomínala na 
osobní setkání s Jiřím Fleknou v březnu 2018. 
Vděčnost nad vznikem knihy vyjádřila autorova 
sestra Ivana Juřicová, která se o něj po úrazu 
s podporou terénních sociálních služeb starala. Díky 
knize bude mít na svého bratra trvalou vzpomínku.

Redaktor Petr Novák seznámil přítomné 
s  příběhem vzniku knihy. Jiří Flekna o ní začal 
uvažovat již před více než dvaceti lety, ale 
konkrétní představa se rýsovala teprve od roku 
2019. Bohužel přípravu zdrželo dění okolo covidu, 
přesto Jiří Flekna již stihl s redaktorem zvolit formát 
a typ vazby i vybrat část vtipů, a tak když 
26.  března 2021 ve věku 61 let zemřel, složka 
nadepsaná „kniha 2021“, která zůstala 
v pozůstalosti, byla pro Petra Nováka přímo výzvou 
knihu dokončit.

Dalším řečníkem na pódiu sálu bakovské Radnice 
byla Kamila Sedláková, ředitelka Spokojeného 
domova. Právě Jiří Flekna byl jedním z jeho prvních 
klientů. Díky němu mohl celý život žít a tvořit 
doma, v Bakově. A díky němu si mohla od péče 
odpočinout jeho sestra v době, kdy měla sama 
vážné zdravotní problémy.

Na dálku v předtočených projevech přítomné 
pozdravili kreslíř Petr Urban a patron Spokojeného 
domova Václav Knop. Ten zavzpomínal především 
na legendární bály Spokojeného domova v Nové 
Vsi u Bakova, kterých se spolu účastnili a na kterých 
Jiří Flekna ukázal, že tančit se dá i na vozíku.

Překvapením podvečera byl telefonát Ivu 
Šmoldasovi přímo z pódia. Ivo Šmoldas sice Jiřího 
Fleknu osobně neznal, ale coby člověk příznačných 
profesí – nakladatelský redaktor a bavič – byl 
osloven s prosbou o recenzi, ve které vyzdvihl 
především vtip s gerontoboxem.

Samotného křtu se kromě Jolany Voldánové, Kamily 
Sedlákové, Ivany Juřicové a Petra Nováka ujali také 

starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně a herec 
Ota Jirák.

Mezi dalšími hosty byli například spisovatel Tomáš 
Kapras, vedoucí Městské knihovny Bakov nad 
Jizerou Taťána Dvořáková, která do knihy přispěla 
cennými informacemi o Jirkově životě a tvorbě, 
předsedkyně spolku DMO POBYTY Kateřina 
Maxová, zaměstnanci Spokojeného domova, 
autorova rodina a přátelé i veřejnost.

Kromě mluveného slova se samozřejmě sálem linula 
i hudba. Na klávesy zahrál Jaroslav Špička z kapely 
Diskant.                                                                        redakce

V pátek 22. dubna 2022 se v Bakově nad Jizerou v sále Radnice konal křest knihy Když sranda vzniká 
v posteli. Už název dává tušit, že se jedná o knihu neobyčejnou. Je plná kresleného humoru a jejím autorem je 
vozíčkář Jiří Flekna. Neobyčejná byla i atmosféra pátečního podvečera, protože kromě humoru měla i nádech 
vzpomínání. Autor se totiž dokončení knihy bohužel nedožil. A neobyčejná byla řada milých hostů, kteří na 
slavnostní představení knihy přijali pozvání.

Kniha obsahuje 130 vtipů a doplněna je řadou 
fotografií a zajímavostí z autorova života. 
K  zakoupení je za 150 Kč například v Městské 
knihovně Bakov nad Jizerou a v knihkupectví 
a  papírnictví Hany Otáhalové v Mnichově 
Hradišti. Další prodejní místa, možnost zaslání 
knihy poštou i veškeré další podrobnosti najdete 
na webu Spokojeného domova, případně se 
dozvíte na telefonu 774 423 414.

Knihu pokřtil mimo jiné herec Ota Jirák
Foto: Jan Füši
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Kateřina Maxová první zleva. Hostem byla i ředitelka a zakladatelka Spokojeného domova a Malyry Kamila Sedláková 
(třetí zprava)                                Foto: Petr Novák
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Smyslem kampaně je ukázat, že i handicapovaní 
touží po svobodném životě, seberealizaci, zapojení 
do pracovního procesu a společenského života, tak 
jako zdraví lidé. A že bychom neměli podléhat 
předsudkům vůči nim například kvůli vzhledu či 
špatné mluvě. I handicapovaní mohou dokázat 
velké věci.

Program v Centru Paraple začal představením 
sociálně právního poradenství CZEPA a následovala 
beseda ředitele Centra Paraple Davida Lukeše 
s  Kateřinou Maxovou, která i přes svůj vlastní 
handicap organizuje pobyty pro lidi s dětskou 
mozkovou obrnou. V roce 2010 založila spolek 
DMO POBYTY. 

„Lidé, kteří mě neznají, vidí, jak špatně mluvím 
a chodím a jak vypadám, často se se mnou odmítají 
bavit, nechtějí přijmout platbu kartou, tykají mi, 
říkají mi, ať přivedu vychovatele nebo rodiče… Na 
první pohled se lidé diví a při běžných činnostech 
všedního dne mají otázky, jestli dokážeme 
 například použít výtah a podobně. Někdy na nás 
koukají jako na nesvéprávné nebo na malé děti,“ 

Zapojujeme se do kampaně
Nejsme z jiné planety

zopakovala na besedě Kateřina Maxová, co ji vedlo 
k tomu, že se kromě pořádání pobytů pro 
handicapované začala zabývat také osvětovou 
činností.

Hostem byla i ředitelka a zakladatelka Malyry 
a Spokojeného domova Kamila Sedláková. Jak naši 
pravidelní čtenáři vědí, obě organizace vznikly 
v  Mnichově Hradišti, ale dnes již pokrývají svými 
službami daleko větší území. Malyra poskytuje 
domácí zdravotní péči, Spokojený domov terénní 
sociální služby.

Závěr odpoledne v Centru Paraple patřil organizaci 
Cesta za snem. Tu založil Heřman Volf, bývalý 
vrcholový atlet a podnikatel, který ochrnul po 
úrazu na lyžích. Přesto se nevzdal a začal si plnit 
své sny. Spolek Cesta za snem pomáhá lidem 
s podobnými osudy být v pohybu a žít aktivně. Být 
tady pro rodinu, pracovat, učit se, cestovat, bavit 
se, sportovat.

O kampani i ostatních aktivitách bude spolek po 
celý rok informovat prostřednictvím sociálních sítí 
a webových stránek www.dmopobyty.cz.               pn

Naše dlouholetá spolupracovnice Kateřina Maxová z Mladé Boleslavi již třicet let organizuje pobyty pro lidi 
s dětskou mozkovou obrnou. Za tu dobu zažila nejen mnoho radostných momentů při pomáhání druhým, ale 
také řadu předsudků, které veřejnost k ní nebo k jiným handicapovaným měla. A právě na takové předsudky 
má upozornit celorepubliková kampaň Nejsme z jiné planety, která byla zahájena ve čtvrtek 14. dubna 
v Praze v Centru Paraple a do které jsme se zapojili i my.
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Změny v ceníku poskytovaných služeb
Od 1. dubna 2022 došlo  v souladu s aktuálním 
zněním prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních 
službách k úpravě cen v sazebnících našich 
sociálních a fakultativních služeb. Základní sazba za 
jednu hodinu poskytované péče se zvyšuje o 5 Kč 
na 135  Kč/hod. V rámci fakultativních služeb 
zároveň rozšiřujeme naši nabídku přepravy klientů. 
Ke klasickému osobnímu automobilu a automobilu 
s  elektrickou plošinou máme nyní k dispozici 
i automobil s Flexirampou.

Kompletní nové sazebníky najdete na našem webu 
nebo vám je poskytnou naši pracovníci.

K navýšení cen dochází poprvé po osmi letech.

Děkujeme Nadaci Krása pomoci, že nám pomáháte svou podporou umožnit seniorům zůstat doma.

Velice si vážíme dlouhodobé podpory, a nejen té finanční.

Nadace Krása pomoci přispěla také v letošním roce na náš projekt a hlavně poskytování naší terénní 
pečovatelské služby v Libereckém kraji. Cílem poskytování této služby je zajištění potřebné pomoci a péče 
našim klientům – seniorům, díky čemuž mohou setrvat ve svém vlastním domácím prostředí navzdory snížené 
soběstačnosti.                                  Martina Michalcová

Děkujeme Nadaci Krása pomoci

Podrobnosti najdete na www.spokojenydomov.cz
Ilustrační foto: Pixabay
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Paní Janu máme v péči od března 2021.  Služby 
vykonáváme od pondělí do pátku ráno i odpoledne. 
Paní Jana je po mozkové příhodě, a tak si ji dcera 
vzala po propuštění z nemocnice k sobě domů. Po 
návratu z nemocnice byla paní Jana upoutána na 
lůžko. K jídlu si sedala na lůžku s nohama dolů, ale 
bez pomoci se sama posadit nezvládla. Dovedla se 
pouze s pomocí postavit o chodítku a udělat dva 
krůčky do strany, aby byla na lůžku výš. Hygienu 
a  výměnu pleny jsme prováděli my jako 
pečovatelky. Paní Jana si akorát zvládla umýt obličej 
a předek těla. S oblékáním jsme také museli 
pomáhat. Dnes je na tom paní Jana ale úplně jinak. 
Po pilném nácviku chůze o chodítku si nejprve 
došla sednout do křesla, které je asi pět metrů od 
jejího lůžka. Postupem času se stále zlepšovala 
v  chůzi, tak jsme zkusili vyměnit chodítko za 
francouzské berle. O francouzských berlích se paní 
Jana naučila za chvilku krásně chodit i bez pomoci. 
Momentálně klientka chodí o berlích a nepotřebuje 
žádný dohled ani dopomoc. O naší službě si 
chodíme za hezkého počasí posedět ven na terasu 
a na oběd do jídelny. Na WC si chodí během dne 
paní Jana sama a už nenosí pleny, ale jen pro jistotu 
plenkové kalhotky. Hygienu zvládá úplně sama, 

Paní Jana se po pilném nácviku zlepšila 
v samostatné chůzi

Díky agentuře Kompakt máme další 
automobil
V pátek 8. dubna 2022 jsme z rukou zástupce 
agentury Kompakt Bohuslava Knorkeho převzali 
klíč k novému vozu Dacia Lodgy, který budou 
využívat naše pečovatelky na Turnovsku. Auto 
poslouží nejen pro cesty ke klientům, ale jeho velký 
zavazadlový prostor je vhodný i pro pohodlnou 
přepravu kompenzačních pomůcek.

Jedná se o takzvaný sociální automobil, jehož 
pořízení podpořilo 25 firem a obcí z regionu, které 
mají na autě umístěnou reklamu. Agentura 
Kompakt tímto způsobem dlouhodobě pomáhá 
poskytovatelům sociálních služeb s obnovou 
vozového parku. I nás podpořila již poněkolikáté. 
Zvlášť v terénních službách našeho typu jsou 
spolehlivé automobily klíčové. Pečovatelky je 

potřebuje akorát pomoct umýt záda. S  oblékáním 
už nepomáháme vůbec. Služby jsou zatím 
ponechány z důvodu podávání stravy, kterou si 
paní Jana sama ohřát nedovede, protože potřebuje 
oporu (nevydrží stát dlouho na místě).

Na závěr bychom chtěli dodat, že paní Jana je 
s  našimi službami velice spokojená a vždy se na 
pečovatelky těší.       tým Spokojeného domova

využívají denně k cestám za klienty domů i do těch 
nejmenších vesniček.

Děkujeme agentuře Kompakt i všem firmám 
a obcím za podporu!   Petr Novák

Nový vůz budou používat naše pečovatelky na Turnovsku
Foto: Michaela Švermová
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ANDULAČNÍ LEHÁTKO TAKÉ POMÁHÁ I PŘI 
TĚCHTO OBTÍŽÍCH:

• podpora látkové výměny – u nadváhy, 
problémy s trávením

• odbourávání škodlivého viscerálního tuku
• aktivace a stimulace lymfatického systému
• při migrénách, bolestech hlavy
• při odkyselení organismu
• při bolestech zad, kloubů, svalů
• při nespavosti, neurózách, depresích
• rychlá regenerace po sportovních 

aktivitách, namožení svalů
• při křečích v lýtkách

Terapie se provádí pomocí 
andulačního lehátka.  Kombinací 
infračerveného hloubkového tepla 
a mechanických vibrací vznikla 
efektivní metoda, díky které vám 
dokážeme pomoci ztišit bolesti, 
uvolnit vaše tělo a odbourat stres, tím i zlepšit 
a prohloubit spánek.

Terapeutický postup je řízený, k dispozici je 
16  programů s aplikací v 5 zónách a regulací 
intenzity kmitů. Podporou účinku je infračervené 
zahřívání s nastavením.

Procedura probíhá v oblečení na lehátku vleže.

www.rcnanavsi.cz, tel.: 777 412 266

Regenerační centrum Na Návsi nabízí 
andulační terapii
Chcete zlepšit svůj zdravotní stav, relaxovat, uvolnit tělo, odbourat stres a prohloubit spánek? Zkuste 
andulační terapii, kterou nabízíme u nás v Regeneračním centru Na Návsi ve Veselé u Mnichova Hradiště.

Vydejte se na výlety do Bechyně či na Barrandov
Mladoboleslavský spolek Senioři nejen sobě zve zájemce na nejbližší výlety autobusem s možností nástupu 
v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Veselé a Bakově nad Jizerou.

Cena dopravy je kalkulována na aktuální ceny pohonných hmot.

Přihlášky můžete zasílat e-mailem na info@seniorinejensobe.cz. Veškeré podrobnosti najdete na webu 
www.seniorinejensobe.cz. Bližší informace poskytne také Josef Bucman na telefonu 733 505 832.

středa 15. června 2022: zámek Jezeří, hrad Hněvín, Most – prohlídka kostela

• Odjezd: z Mladé Boleslavi od Domu kultury v 7.00 (sraz v 7.45)
• Zastávky: Mnichovo Hradiště – zdravotní středisko v 7.30, Veselá v 7.35, Bakov nad Jizerou 

–Trenčín (Pražská ul.) v 7.45
• 9.00: prohlídka zámku Jezeří, 12.00: odjezd směr hrad Hněvín, 13.30–14.00: Most, 16.00: návrat
• Cena dopravy: 590 Kč
• Číslo zájezdu: 2206 (slouží jako variabilní symbol pro platbu)

středa 20. července 2022: Bechyně – zámek, 
františkánský klášter, Tábor – památková zóna 
nebo podzemí

• Bechyně – prohlídka zámku, františkánský 
klášter, komentovaná prohlídka historického 
centra

• Tábor – městská památková zóna nebo 
prohlídka podzemí

• Cena dopravy: 600 Kč
• Číslo zájezdu: 2207 (slouží jako variabilní 

symbol pro platbu)

čtvrtek 30. června 2022: Praha – Barrandov

• Barrandovské ateliéry – filmové ateliéry, 
fundus (oddělení kostýmů a nábytku), dle 
aktuálních provozních možností návštěva 
venkovní dekorace středověkého města ze 
14. století (jedná se o věrnou kopii části 
Paříže)

• zámek Brandýs nad Labem
• Cena dopravy: 350 Kč
• Číslo zájezdu: 2209 (slouží jako variabilní 

symbol pro platbu)
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Sestřičky z domácí 
péče Malyry děkují 
za milé vzkazy 
a dárky od 
spisovatelky Jarky 
Zvěřinové 
z Kosmonos.
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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, náměstí 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. Radimovice: obecní úřad, 
Radimovice  47; Rovensko pod Troskami: zdravotní středisko, Čechova 219; 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, náměstí Českého ráje 26. Vlastibořice: dům  s  pečovatelskou 
službou, Vlastibořice 9. Zlonín: obecní úřad, Zlonín 8. Žďár u Mnichova Hradiště: obecní úřad, Břehy 20.




