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Úvodní slovo p ředsedkyn ě občanského sdružení 
Uplynul další rok naší existence a opět s sebou přinesl řadu významných událostí, které stojí za 

zmínku. Tou bezpochyby nejvýznamnější je opětovné rozšíření našich služeb, ke kterému 

přispělo otevření nové pobočky v Mladé Boleslavi. Přiblížili jsme se tak našim uživatelům, kteří 

bydlí v tomto okresním městě. 

A další události? Dostali jsme tzv. sociální automobil, na který přispělo 52 firem v našem 

regionu, uživatelé našich služeb slavili úspěchy na výstavě v Lysé nad Labem, uspořádali jsme 

výstavu tkaných tapisérií Svatoslavy Platošové a vlastivědnou výstavu o vodních mlýnech, 

kterou připravil Theodor Honický. Zahájili jsme kurzy orientálních tanců pro dámy nad 60 let, 

natáčela u nás Česká televize, úspěšně pokračoval náš časopis Spokojený senior a v závěru 

roku se uskutečnil v Mladé Boleslavi benefiční ples Spokojeného domova. 

 

Bc. Kamila Sedláková 

 

 

 

 

Uživatelka našich služeb s pečovatelkou. Foto: Martin Kámen, Nadace Taťány Kuchařové – 

Krása pomoci. 
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O Občanském sdružení Spokojený domov 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název:  Občanské sdružení Spokojený domov 

Sídlo:  Veselá č.p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště 

IČ: 26676281 

reg. MVČR č.j. VS/1-1/58449/04-R 

telefon (sekretariát):  774 423 414  

POSLÁNÍ SDRUŽENÍ  

„Umožn„Umožn„Umožn„Umožníme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojnýíme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojnýíme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojnýíme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný    život ve vlastním, domácím prostředíživot ve vlastním, domácím prostředíživot ve vlastním, domácím prostředíživot ve vlastním, domácím prostředí....““““    

OBLAST NAŠÍ P ŮSOBNOSTI 

• Středočeský kraj  

Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kněžmost, Dolní Bousov a okolí 

• Královéhradecký kraj  

Sobotka, Libuň a okolí 

• Liberecký kraj  

Příšovice, Rovensko pod Troskami, okolí Turnova 

Zaměřujeme se na poskytování služeb v malých obcích těchto regionů. 
 
KONTAKTNÍ MÍSTA 
 

Středočeský a Liberecký kraj  
 
Adresa:  
  Jana Švermy 378, 295 01 Mnichovo 
Hradiště 
  Palackého 1327, 293 01 Ml. Boleslav 
   (pobočka otevřena každé pondělí a středu 
   od 8 do 15 hodin) 
Telefon  (informace o sociálních službách): 
  773 565 341, 774 341 170 
E-mail:  
  sekretariat@spokojeny-domov.cz  

 

Královéhradecký kraj  
 
 
Adresa:  
  Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01 
Telefon   (informace o sociálních službách): 
  773 633 411  
E-mail:  
  info.jinolice@spokojeny-domov.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

číslo účtu pro Středočeský kraj: 193407690/0300 

číslo účtu pro Královéhradecký kraj: 204634814/0300 

číslo účtu pro Liberecký kraj: 205084500/0300 
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Poskytované sociální služby  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Pečovatelská služba je zde pro seniory a osoby, které již nemají dostatek soběstačnosti, 

ale chtějí co nejdéle setrvat v domácím prostředí a žít život, na který jsou zvyklí. Do této 

služby patří například hygienická péče, zajištění nákupů, dovážka obědů, pomoc při 

podávání jídla, výpomoc v domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, za 

kulturou. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, zpravidla od 6 do  22 hodin , po dohodě 

je možné sjednat i jiný čas. 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Umožňuje osobám se zdravotním postižením žít plnohodnotný nezávislý život ve 

vlastním přirozeném prostředí, který se co nejvíce blíží jejich běžnému standardu. 

Službu poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denn ě. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Poskytujeme osobám, které doma pečují o seniory nebo nemocné či handicapované 

blízké. Umožňují pečujícím osobám odpočinek od každodenního stereotypu péče. 

Služba nabízí poskytnutí péče o  Vašeho blízkého v době Vaší nepřítomnosti, a to 

v přirozeném prostředí, na které je Váš blízký zvyklý, tedy ve Vaší vlastní domácnosti. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Mají za úkol pomoci seniorům a zdravotně postiženým začlenit se do společnosti. Patří 

sem například kulturní a vzdělávací aktivity, počítačové kurzy, zdravotní přednášky, 

vydávání časopisu Spokojený senior. 

 
Uživatelé našich sociálních služeb. Foto: Martin Kámen, 

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. 
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Statistika poskytnutých služeb 

V rámci pečovatelské služby  jsme v roce 2010 poskytli péči celkem 64 uživatelům. 

K 31. 12. 2010 jsme přitom péči zajišťovali 29 z nich. Za uživateli jsme při výkonu péče 

najeli 25 054 km a přímo u uživatelů odsloužili přes 4 298 hodin.   

 

V časově i úkonově náročnější službě osobní asistence  poskytované v průběhu roku 

2010 jsme zajišťovali služby celkem 18 uživatelům. K 31.12. 2010 byla přitom 

poskytována 13 uživatelům. Při osobní asistenci jsme na cestách za uživateli ujeli 

38 831 km a při poskytování služby strávili s uživateli v jejich přirozeném prostředí 

5 461 hodin.  

 

V průběhu roku 2010 se nám v odleh čovacích službách  podařilo zajistit v rodinách 

14 uživatelů. V případě odlehčovacích služeb se jedná o krátkodobou službu zajištující 

prostřednictvím uživatele pomoc pečující rodině. K 31. 12. 2010 jsme měli v péči jednu 

uživatelku. Ve službě jsme poskytli 370 hodin péče a najeli přitom 2 345 kilometrů.  

 

Sociáln ě aktiviza ční služby  jsou coby terénní služby z hlediska organizace 

i administrativy náročné, proto jsme koncem roku 2010 ukončili jejich registrované 

poskytování a v budoucnu plánujeme naše dosavadní akce (počítačové kurzy, orientální 

tance, tématické přednášky a besedy...) realizovat jako volnočasové aktivity. Vše bude 

záležet na našich finančních možnostech. 

 

 
Náš osobní asistent s uživatelem. Foto: archiv 
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Organiza ční struktura 

 

 

 
Uživatel našich sociálních služeb s pečovatelkou. Foto: Martin Kámen, 

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. 
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Časopis Spokojený senior 

http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

• Adresa redakce:  Jana Švermy 378, 295 01 Mnichovo Hradiště 
• Šéfredaktor:  Petr Novák, DiS., tel.: 773 635 633, e-mail: novak@spokojeny-domov.cz 
• Webové stránky (jednotlivá čísla ke stažení):  http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

Výzva pro firmy: Chcete podpořit vydávání tohoto časopisu nebo kteroukoliv jinou aktivitu 

Spokojeného domova? Nabízíme možnost poskytnutí prostoru pro Vaši firmu v našem 

časopise. Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lucii Lustigovou, tel.: 775 244 141, e-mail: 

lustigova@spokojeny-domov.cz . 

 

Spokojený senior č. 1/2010 (leden-únor)  

• informace o našich službách 
• rozhovor s modelkou Taťánou Kucha řovou , jejíž nadace Krása 

pomoci podpořila Spokojený domov 
• představujeme seniorský taneční a pěvecký soubor Kamínek z 

Domova Modrý kámen 
• genealogie aneb pátrání po předcích 
• co se změnilo v roce 2010 v sociální oblasti 
• minidotazník (Petr Novák) 

 

 

Spokojený senior č. 2/2010 (březen)  

• informace o našich službách 
• rozhovor s psycholožkou Petrou Černou Rynešovou  
• rubrika Prostor pro vás - fotografie od paní Štěpánky Vatrtové 
• perličky z přípravy výstavy o mlýnech na povodí Kněžmostky v 

podání Theodora Honického  
• nový služební automobil Spokojeného domova 
• zahánení kurzů orientálních tanců a obnovení počítačových kurzů 

pro seniory 

 

Spokojený senior č. 3/2010 (duben)  

• informace o našich službách 
• rozhovor s tanečním mistrem Jind řichem Hesem  starším 
• ocenění ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad 

Labem 
• trénování paměti s Ing. Danou Steinovou  
• z pečovatelského okénka - na téma stáří 
• aktivity Českého červeného kříže v Mnichově Hradišti 
• seznam distribučních míst 

 



strana 8 

 

Spokojený senior č. 4/2010 (květen-červen)  

• "české Lurdy" (Daniela Břoušková) 
• VII. čarodějnický bál v Domově Modrý kámen 
• otevření stezky pro zdraví v Mnichově Hradišti 
• s poníky přes celou Českou republiku 
• rozhovor s paní Marií Hloužkovou 
• staré automobily 
• Z Vaší kuchyně 
• park pro seniory v Kněžmostě 

 

Spokojený senior č. 5/2010 (červenec-srpen)  

• Lidé podzimu života – nejlepší posluchači (Pavel Kverek) 
• Trabi - dobrý sluha za každého počasí 
• ryzí Čechoslovák Jiří Zmožek  - rozhovor se známým hudebním 

skladatelem 
• posezení při dechovce v Mohelnici nad Jizerou 
• vernisáž výstavy o mlýnech v povodí Kněžmostky 
• Spokojený domov otevírá kancelář v Mladé Boleslavi 

 

 

Spokojený senior č. 6/2010 (září)  

• Desatero zdravého stárnutí - 1. díl 
• pozvánka na vernisáž výstavy tkaných obrazů Svatoslavy 

Platošové 
• veřejná sbírka "Babičce a dědečkovi s láskou" 
• Ze života pečovatele - jak se dopravujeme ke klientům 
• Blue Effect na hradě Kost 
• Z vaší kuchyně 
• Z regionální historie - obec Branžež 

 

Spokojený senior č. 7/2010 (říjen)  

• Desatero zdravého stárnutí - 2. díl 
• Jakou formu podpory seniorů a zdravotně postižených plánují 

starostové obcí? 
• Spokojený domov v Barvách života aneb Jaké bylo natáčení 

České televize 
• Z regionální historie – Píčův statek 
• pozvánka na benefiční ples Spokojeného domova v Mladé 

Boleslavi 
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Spokojený senior č. 8/2010 (listopad)  

• Desatero zdravého stárnutí – 3. díl 
• Týden sociálních služeb ve Spokojeném domově 
• pozvánka na benefiční ples Spokojeného domova 
• Senior Fit Park v Mladé Boleslavi 
• za starými matrikami už nemusíte do archivu 
• Týden sociálních služeb v Domově Modrý kámen 

 

Spokojený senior č. 9/2010 (prosinec)  

• Desatero zdravého stárnutí – 4. díl 
• rozhovor s Václavem V ětvi čkou  a soutěž o jeho knihu Poutník, 

okouzlený rodnou zemí 
• fotoohlédnutí za benefičním plesem Spokojeného domova 
• Malyra - zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí 
• Z vaší vánoční kuchyně 

 

 

Naši „spokojení“ čtenáři.
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Významné události a uspo řádané akce v roce 2010 

http://www.spokojeny-domov.cz/kronika  

NOVÝ SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL 

2. února 2010 v 15.00 hodin se v mladoboleslavské restauraci Rožátov konalo slavnostní 
předání nového vozu Renault Kangoo Občanskému sdružení Spokojený domov. Auto jsme 
dostali od poděbradské společnosti Kompakt v rámci projektu Sociální automobil. Vůz byl 
zakoupen s přispěním celkem 57 firem, které si na auto umístily reklamu.  
Nový renault využijí naši pečovatelé k dopravě za našimi uživateli, jejich k přepravě k lékařům, 
na úřady apod., k přepravě kompenzačních pomůcek a dalším činnostem v rámci poskytování 
sociálních služeb.  
Služební automobily jsou pro naše sdružení nezbytné, protože se soustředíme na poskytování 
terénních sociálních služeb v malých obcích, kde je jiný druh dopravy obtížně dostupný. 

   
 

ZAHÁJENÍ KURZU ORIENTÁLNÍCH TANC Ů PRO DÁMY NAD 60 LET 

Středeční podvečer 17. února 2010 patřil 
v kněžmostské sokolovně orientálním tancům pro 
seniory. Proběhla zde zahajovací hodina, na níž se 
účastníci nejprve z úst lektorky Terezy Outratové 
seznámili s tím, co to orientální tance jsou a jaké jsou 
jejich pozitivní účinky pro fyzické i psychické zdraví 
člověka. Poté byla možnost si některé cviky přímo 
vyzkoušet. O kurzy projevily všechny účastnice zájem, 
proto se z nich na několik měsíců stala naše pravidelná 
aktivita. Budoucnost orientálních tanců zavisí na 
finančních možnostech Spokojeného domova a na 

časových možnostech lektorky. 
TRADIČNÍ ÚČAST NA VÝSTAVĚ SENIOR – HANDICAP 
V LYSÉ NAD LABEM 

Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili výstavy Senior –
 Handicap: aktivní život a soutěže Šikovné ruce našich seniorů 
v Lysé nad Labem. Na výstavě Senior – Handicap měli návštěvníci 
možnost zhlédnout prezentace organizací zabývajících se seniory 
a zdravotně postiženými. O prezentační stánek jsme se dělili 
s občanským sdružením DMO POBYTY, které pravidelně pořádá rehabilitační pobyty pro 
dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou.  
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Vyhlášení výsledků soutěže se konalo v pátek 2. dubna, kdy jsme 
se do Lysé vypravili na výlet s několika uživateli našich služeb. 
Cenu si odnesli i tři soutěžící spjatí se Spokojeným domovem. 
Účastnice našich počítačových kurzů pro seniory paní Štěpánka 
Vatrtová si přivezla cenu za digitální fotografie přírody. Druhým 
oceněným je uživatel naší pečovatelské služby pan Miroslav 
Frydrych, který je již od mládí šikovným kutilem. Porota v Lysé nad 
Labem ze soutěžních výrobků vybrala jeho kovový list vinné révy. 
Pan Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, který využívá naší osobní 
asistence, dostal cenu diváků za své kreslené vtipy.  
Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se, že se opět shledáme 
na dalším ročníku výstavy v roce 2011!  
 

PREZENTACE NAŠICH SLUŽEB NA MAGISTRÁTU 
V MLADÉ BOLESLAVI 

20. dubna 2010 se na Magistrátu města Mladá Boleslav konala 
prezentace našeho sdružení v rámci komunitního plánování 
sociálních služeb. Spokojený domov a jeho služby představili 
pracovníci Hana Rejzková, Marie Kočová, Jaroslava Turková 
a Petr Novák. 
 
OTEVŘENÍ STEZKY PRO ZDRAVÍ 

22. května 2010 se v Mnichově Hradišti konalo 
slavnostní otevření stezky pro zdraví určené pro 
chůzi Nordic Walking, což je kondiční chůze 
o speciálních holích. Tato technika má příznivé 
účinky na zdraví člověka, zejména na svaly a klouby. 
Lze ji doporučit například jako prevenci 
kardiovaskulárních chorob. Nordic Walking se stává 
stále rozšířenějším, proto i v Hradišti vznikla stezka 
pro tento sport. Je značena čtvercovými, úhlopříčně 
rozdělenými žlutobílými značkami. Na její slavnostní 
otevření, pořádané Českým červeným křížem 

a Občanským sdružením Spokojený domov, dorazilo 
k Domu s pečovatelskou službou v Družstevní ulici 
okolo třiceti příznivců Nordic Walkingu. Po 
instruktážní přednášce následovalo slavnostní 
přestřižení pásky a společný pochod po stezce, na 
jejímž konci v den slavnostního zahájení čekalo na 
účastníky drobné občerstvení. Zde byl konec 
oficiálního programu a dále mohli účastníci s hůlkami 
pokračovat dle svého uvážení, například na Káčov či 
do Sychrova. Akce ukázala, že Nordic Walking je 
mezi lidmi stále oblíbenější a své příznivce má mezi 
příslušníky všech generací. Nejstarší účastnici 

pochodu bylo 91 let. Všichni se tvářili nadšeně a při loučení dávali najevo, že se těší na další 
společné pochody po mnichovohradišťské stezce pro zdraví. 
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POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY 

Koncem května 2010 své „studium“ neukončovali jen maturanti, ale i absolventi dalšího běhu 
našich počítačových kurzů pro seniory-začátečníky. Jednalo se o první kurzy pod vedením 
nového lektora, Františka Vodvářky z firmy IT Business, s.r.o. Pan Vodvářka se ukázal jako 
velmi schopný a zodpovědný lektor. Účastníci jeho kurzů to dokazovali nejen slovy chvály na 
jeho adresu, ale i nabytými znalostmi a schopnostmi, které na poslední hodině předváděli. Řada 
z nich přinesla lektorovi na rozloučenou drobné dárky. Čerství absolventi však nezapomněli 
však ani na sebe navzájem a vzpomněli si na svátek, který den před tím slavila jedna 
z  účastnic, paní Jana Bílková. Ostatní jí přinesli květinu a pohlednici, na níž byla symbolicky 
uvedena e-mailová adresa. Uplynulých 10 lekcí tak seniorům nepřineslo jen nové počítačové 
znalosti, ale stalo se pro ně významných i ze společenského hlediska. Navázali nové kontakty 
a vytvořili příjemný kolektiv. Při závěrečném předávání diplomů z rukou koordinátora Petra 
Nováka bylo vidět, že se jim po kurzech bude stýskat. Všichni věříme, že se na počítačových 
kurzech budeme shledávat i v budoucnu. 
 

PREZENTACE NA FESTIVALU NARUBY 

Občanské sdružení Spokojený domov se prezentovalo 
12. června 2010 na Festivalu NARUBY. V zahradě 
Centra 83 v Havlíčkově ulici v Mladé Boleslavi probíhal 
celodenní kulturní program moderovaný Lubošem 
Dvořákem, v němž se představili zdraví i zdravotně 
postižení umělci. Program byl doplněn prezentačními 
stánky, mezi nimiž nechyběl Spokojený domov spolu 
s naší spolupracující organizací, občanským sdružením 
DMO POBYTY. 
 

POSEZENÍ PŘI DECHOVCE V MOHELNICI NAD JIZEROU 

Byla krásná sluneční sobota 
26. června 2010 a k druhé hodině 
odpolední se začali sjíždět hosté na 
„Posezení při dechovce pod širým nebem“ 
do Mohelnice nad Jizerou. Ve spolupráci 
s SDH Mohelnice nad Jizerou jsme 
uspořádali, již po několikáté, krásné 
setkání s dechovou kapelou Plechařinka 
pro seniory a širokou veřejnost. I ve 
žhavém odpoledni nás přijelo podpořit 
mnoho z Vás. Začátek odpoledne patřil 
mažoretkám z Kosmonos s nádherným 
vystoupením čerstvých mistryň ČR. Poté 
se již taktovky ujala kapela Plechařinka 

a začalo se tančit a zpívat. Další vystoupení bylo v podání souboru Kamínek z Domova Modrý 
kámen v Mnichově Hradišti, s nimi jsme si mohli krásně zazpívat a dokonce i rozhýbat ztuhlé 
sedací svalstvo. Možnost osvěžení návštěvou místního kostelíku, ve kterém nás provázel pan 
Václav Košek, byla vítaným zpestřením a další občerstvení v podobě výborného chlazeného 
pivka ze Svijan (jeden ze sponzorů odpoledne) blahodárně působilo na organismus přítomných. 
Vždyť v těchto parných dnech se má dodržovat pitný režim :-) 
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VERNISÁŽ VÝSTAVY MLÝNY V POVODÍ KN ĚŽMOSTKY 

26. června 2010 se uskutečnila 
v mnichovohradišťském Domově 
Modrý kámen vernisáž výstavy 
fotografií a dokumentů Mlýny 
v povodí Kněžmostky. Výstavu 
pořádá Spolek rodáků a přátel 
Kněžmostu a okolí ve spolupráci 
s obcí Kněžmost. Premiéru měla 
už na podzim 2009 
v kněžmostské sokolovně, kde 
však trvala pouze jeden víkend. 
Výstava pořádaná ve spolupráci 
s námi trvala v Modrém kameni 
až do konce září. Vernisáž 
moderovaly Iveta Čermáková 
a Hana Rejzková. V programu 
zahrála na kytaru Hana 
Prskavcová a vystoupil folklórní soubor Furiant s tancem Česká beseda. Následovalo 
slavnostní odhalení výstavních panelů a poté možnost diskuse s pamětníky, se současnými 
obyvateli mlýnů a s autory výstavy. Hlavním autorem výstavy je Theodor Honický z Kněžmostu, 
zemědělský inženýr v důchodu, který patří mezi dopisovatele časopisu Spokojený senior 
a absolventy našich počítačových kurzů. Jednotlivé výstavní panely zevrubně informují o historii 
mlynářství v našem regionu. Obsahují zejména fotografie s popisky, nejrůznější druhy 
dokumentů a mapy. Zpestřeny jsou kresbami a výrobky s mlynářskou a vodní tématikou, které 
vytvořili obyvatelé Domova Modrý kámen. Kromě panelů je v atriu domova ke zhlédnutí i několik 
mlynářských předmětů. Na přípravě výstavy a realizaci vernisáže se kromě výše jmenovaných 
podíleli Bohumil Kadlec, Jiří Jaroš, Václav Honc, Martin Barus, Irena Bártová, Petr Novák 
a mnozí další, kterým patří poděkování za spolupráci. Těšíme se na další společně pořádané 
akce! 
 

OTEVŘENÍ POBOČKY V MLADÉ BOLESLAVI 

O naše služby začalo projevovat zájem stále více občanů bydlících přímo v Mladé Boleslavi, 
proto se vedení organizace rozhodlo vyjít těmto občanům vstříc a zřídit v okresním městě svoji 
kancelář. Nová pobočka Spokojeného domova se nachází v Palackého ulici čp. 1327 a slouží 
zejména jako zázemí pro pečovatele a osobní asistenty. Pro veřejnost byla otevřena 2. srpna, 
a to zatím v omezeném provozu. Zájemci o informace nebo o zavedení služby mohou kancelář 
navštívit každé pondělí a středu od 8 do 15 hodin, kdy 
je přítomna sociální pracovnice. Informace získáte 
také na telefonu 774 341 170. 
 

SPOKOJENÝ DOMOV V ČESKÉ TELEVIZI! 

20. září 2010 do Spokojeného domova zavítal štáb 
České televize, aby zachytil na kameru činnost naší 
organizace do pořadu Barvy života. Automobil 
s logem ČT dorazil do Mnichova Hradiště krátce po 
půl deváté ráno. Po úvodních záběrech v naší 
mnichovohradišťské kanceláři pokračoval scénář 
cestou pečovatelky Hanky Rejzkové ke klientům. 
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Kameraman zabíral Hanku při cestě autem a následně proběhlo natáčení její práce 
v domácnostech dvou uživatelů našich služeb – v Mnichově Hradišti a v Kněžmostě. 
V Mnichově Hradišti předvedl náš klient Miroslav Frydrych s velkým nadšením svůj koníček – 
tvorbu výrobků z kovu a z plastových lahví. S velkým nadšením hovořil na kameru a režisér 
s kameramanem ho pochválili za fotogeničnost. V Kněžmostě ukázala Hanka před televizním 
štábem službu u pana Kocourka. Poté pokračoval natáčecí den v kněžmostské sokolovně. Tam 
v pravé poledne pracovníci televize dorazili pořídit záběry z kurzů orientálních tanců pro dámy 
nad 60 let, které vede zkušená lektorka Tereza Outratová. Na pondělní speciální „televizní“ 
lekci dorazily sice jen čtyři účastnice kurzu ochotné vystupovat v televizi, ale zato ty 
nejzkušenější! Tréma tedy na tanečnicích „v akci“ při natáčení rozhodně vidět nebyla. Žádná 
z nich se ani nestyděla odpovědět na kameru, jak se o kurzech dozvěděla, co jí orientální tanec 
přináší a na další zvídavé otázky režiséra. Vyzpovídána byla samozřejmě i Tereza. Odpoledne 
patřilo naší externí spolupracovnici, psycholožce Petře Černé Rynešové, která je velkou 
milovnicí zvířat. Petra Černá Rynešová se věnuje 
mimo jiné hiporehabilitaci, což je léčba pomocí 
koní. O této metodě pověděla pár slov na kameru, 
následovaly záběry přípravy koně na ježdění a 
samotné ježdění, taktéž za účasti seniorů. Všichni 
už se moc těšíme na výsledek. Z celodenní práce 
vznikly čtyři několikaminutové reportáže. 
Poděkování patří všem, kteří na celé akci mají 
nějaký podíl - členům televizního štábu, 
pracovníkům Spokojeného domova a především 
seniorům, kteří hráli v ono zářijové pondělí ve 
Spokojeném domově doslova hlavní roli. 
 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V rámci Týdne sociálních služeb se 7. října 2010 uskutečnil 
den otevřených dveří v naší pobočce v Mladé Boleslavi. 
Doprovodný program tvořily dvě přednášky našich 
zaměstnanců. Nejprve zájemce upoutala Hana Rejzková 
s přednáškou "I v pokročilém věku si pamatuji stále skvěle" 
a poté Petr Novák pověděl něco o pátrání po předcích. 
Abychom témata týkající se sociálních služeb, pečovatelství 
a stáří přiblížili i mladé generaci, uspořádali jsme osvětové 
přednášky ve vybraných školách našeho regionu. 

Za zmínku stojí zejména originálně pojatá 
přednáška Hany Rejzkové, která v přestrojení za 
imaginární klientku Johanu Starožitnou navštívila 
děti v ZŠ Dukelská v Mladé Boleslavi. Žáky zaujala 
jednoduchým a poutavým vyprávění o životě, 
zvycích, náladách a potřebách člověka 
v pokročilém věku. Děti se pak rázem ocitly v roli 
pečovatele a snažily se úspěšnou komunikací 
přimět klientku Starožitnou ke spolupráci v podání 
oběda. Zdánlivě jednoduchý úkol přiměl mnohé 
k přemýšlení o tom, jakým způsobem, bez 
naléhavosti, zvyšování hlasu a násilí přesvědčit 

paní Starožitnou k tomu, aby se naobědvala.  
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VÝSTAVA TKANÉ TAPISÉRIE, GOBELÍNY, OBRAZY 

Vernisáž výstavy "Tkané tapisérie, gobelíny, obrazy" autorky 
Svatoslavy Platošové se konala 8. října 2010 v mnichovohradišťském 
kině Saturn. Doprovodný program zajistilo Divadélko Človíček 
z Kněžmosta a hudební vystoupení našeho provozního manažera 
Jakuba Lustiga a jeho dětí. Díky sponzorům bylo k dispozici bohaté 
občestvení. 
 
FINANČNÍ DAR OD VĚCÍ VEŘEJNÝCH 

Politická strana Věci veřejné se rozhodla předat nám výtěžek 
jedné ze svých akcí coby finanční dar. K slavnostnímu předání 
došlo 10. října 2010 v kině Saturn. Peníze použijeme na nákup 
her podporujících kognitivní funkce dementních osob. Děkujeme 
Věcem veřejným za podporu našich sociálních služeb. Vážíme si 
toho, že sociální oblast není politikům lhostejná. 
 

 

BENEFIČNÍ PLES SPOKOJENÉHO DOMOVA V MLADÉ BOLESLAVI 

20. listopadu 2010 se v zrcadlovém sálu Domu kultury Mladá Boleslav uskutečnil Benefiční ples 
Spokojeného domova. 
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VÝSTAVA VÝROBK Ů KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
A KLUB Ů SENIORŮ 

V budově Magistrátu města Mladá Boleslav na Komenského 
náměstí se ve středu 24. listopadu 2010 uskutečnila prodejní 
výstava výrobků klientů sociálních služeb a klubů seniorů. 
Výstavu pořádal Odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá 
Boleslav a zúčastnila se jí řada organizací, Spokojený domov 
nevyjímaje. O náš stánek se starala Hanka Rejzková a na 
prodej byly výrobky paní Platošové. 
 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V KNĚŽMOSTĚ 

Předvánoční setkání v kněžmostském Domě s pečovatelskou službou (DPS), pořádané ve 
spolupráci se zdejší obecní knihovnou, se neslo v duchu zpívání vánočních koled dětmi ze ZŠ 
Kněžmost, čtení vánočních textů, ale také v duchu obrazových vzpomínek na končící rok. Na stěně 
se promítal sestřih z nedávno proběhnuvšího benefičního plesu i reportáž České televize 
o pečovatelské službě Spokojeného domova, která byla odvysílána v listopadu v pořadu Barvy 
života. A nechyběl ani reklamní spot, jehož tvůrci i aktéři byli na místě přítomni. Řada proto došla 
i na nepoužité záběry, při kterých se mnozí velmi bavili. Vzácné bylo setkání pana Kocourka z DPS 
Kněžmost a pana Frydrycha z Mnichova Hradiště, kteří účinkovali jak v reportáži České televize, tak 
v reklamním spotu, který pro Spokojený domov vytvořil student Jiří Novák. Na akci dále nechyběli 
další uživatelé našich sociálních služeb, absolventi počítačových kurzů pro seniory a další příznivci. 
Vzácným hostem byla nová místostarostka Kněžmosta Jitka Bartošová. Poděkování patří hlavním 
organizátorkám akce Haně Rejzkové a Ivaně Cenefelsové, ale i všem ostatním účastníkům, protože 
přítomnost každého tvořila střípek v mozaice úžasné sváteční atmosféry, která celé odpoledne 
v kněžmostkém DPS panovala. 
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Zpráva o hospoda ření 
Občanské sdružení Spokojený domov je samostatnou právnickou osobou založenou jako obecně 
prospěšné sdružení, jehož cílem je poskytování sociálních služeb.  
 

Účetnictví v občanském sdružení 
Občanské sdružení Spokojený domov je účetní jednotkou, vede účetnictví podle zákona o účetnictví 
v aktuálně platném znění. V souladu se zákonem o účetnictví (§ 9 odst. 3) vede účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu, složky účetní závěrky – rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu sestavuje 
rovněž ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrka nepodléhá povinnému ověření nezávislým 
auditorem. 
 

Statutární činnosti vyplývají z poslání občanského sdružení a jsou vymezeny ve stanovách. Jsou to 
činnosti nevýdělečné, u nichž výnosy běžně nedosahují výše vynaložených nákladů. Výnosy 
z těchto činností jsou předmětem daně z příjmů jen tehdy, když přesahují výši nákladů 
vynaložených na jednotlivé činnosti. Přijaté dotace od MPSV a z veřejných rozpočtů nepodléhají 
zdanění. 
 

Vyhodnocení finan čního hospoda ření organizace 
 

V roce 2010 Občanské sdružení hospodařilo s finančními prostředky:   
 

- z neinvestiční dotace MPSV přidělené prostřednictvím Středočeského, Královehradeckého 
a Libereckého kraje na jednotlivé sociální služby, 
 

- účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého a Královehradeckého kraje na poskytování 
registrovaných sociálních služeb, 
 

-  s příspěvky obcí Bakov nad Jizerou, Dobrovice, Hrdlořezy, Horní Rokyta, Libuň, Obruby, 
Příšovice a Žďár na zajištění sociálních služeb, 
 

- s nadačními příspěvky a finančními dary, tj. s účelovými finančními prostředky poskytnutými 
Nadací Divoké husy, Nadací Dětský mozek, Nadací Umění pro zdraví, Škoda Auto a.s., B-Gal s.r.o, 
Základní školou Mn. Hradiště, Obalplast Smrčí a dalšími dárci, 
 

- s výnosy z realizace sociálních služeb. 
 
Financování Občanského sdružení Spokojený domov bylo realizováno na základě schváleného 
rozpočtu, v roce 2010 bylo zajištěno vyrovnané hospodaření s úhradou ztráty za předchozí účetní 
období. Přidělené dotace byly zúčtovány na základě vymezených pravidel jednotlivých 
poskytovatelů. 
 

Čerpání rozhodujících položek náklad ů a výnos ů, hospodá řský výsledek 
 

Skutečné  náklady realizované na zjištění činnosti občanského sdružení roce 2010 činí: 
 

Náklady celkem  ………………………………………… 5 808 tis. Kč    
 

Výnosy celkem ………………………………………….. 6 047 tis. Kč 
 

Hospodářský výsledek ………………………………….    239 tis. Kč 
 

Úhrada ztráty za minulé období ……………………….. – 109 tis. Kč   
 

Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným rozpočtem, z celkového 
hospodářského výsledku  byla pokryta ztráta za minulé období. K rozhodujícím nákladovým 
položkám patří náklady na zajištění sociálních služeb (mzdové náklady 3 263 tis. Kč, zákonné 
sociální pojištění 1 050 tis. Kč, služby 772 tis. Kč a spotřeba materiálu 292 tis. Kč).  
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Financování 

Výnosy 2010 

  

Dotace MPSV 4 170 000 
Dotace Liberecký kraj    169 000 
Dotace Královehradecký kraj      50 000 
Příspěvky od obcí    108 600 
Dary od fyz. a právnických osob    150 548 
Úhrady od uživatelů – příspěvek na péči 1 393 000 
Tržby za prodané zboží           149 
Úroky z běžného účtu        2 657 
Ostatní výnosy        3 500 
Výnosy  celkem 6 047 454 
  
  

  

Náklady 2010  

 
Spotřeba materiálu                           501    292 111 
Spotřeba energie                              502       14 766 
Opravy a udržování                         511      67 431 
Cestovné                                          512    293 813 
Náklady na reprezentaci                  513        2 905 
Ostatní služby                                  518    772 151 
Mzdové náklady                              521 3 263 054 
Zákonné sociální pojištění               524 1 050 427 
Zákonné sociální náklady                527        9 404 
Ostatní daně a poplatky                   538         2 601 
Jiné ostatní náklady                         548, 549      39 678 
Náklady celkem 5 808 341 
 
 
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výsledků hospodaření bude k dispozici v druhém pololetí 
roku 2011. Poskytneme vám ji na vyžádání. 
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Poděkování sponzor ům, dárc ům a partner ům v roce 2010 
http://www.spokojeny-domov.cz/sponzori 

Firmy: 

 

Škoda Auto a.s.   
Firma se zabývá výrobou 
automobilů Škoda. 
 

FINANČNÍ DAR 
30.000,- 

 

Ford Bospor Božena 
Sedláková    
Firma prodává automobily 
značky Ford. 
 

FINANČNÍ DAR 
10.000,- 

 

NeonLak, s.r.o. 
Firma se zabývá povrchovou 
úpravou plastů a kovů, a to 
nanášením nátěrových hmot 
mokrou cestou. 
 

FINANČNÍ DAR 
10.000,- 

 

Obalplast, s.r.o.   
Firma se zabývá výrobou obalů, 
plastových obalů, vstřikolisů, 
dekorativních předmětů. 

FINANČNÍ DAR 
10.000,- 

 

Centr PCO, v.o.s.   
Firma zajišťuje projekce, 
montáž, revize a servis 
elektronických zabezpečovacích 
zařízení elektronických 
požárních signalizací, 
kamerových a televizních 
systémů, provoz PCO - pultu 
centrální ochrany. Poskytuje 
služby sledování a střežení 
vozidel.  

FINANČNÍ DAR 
5.000,- 

 

Přikryl s.r.o.     
Firma nabízí vedení účetnictví a 
daňové evidence, ekonomické a 
daňové poradenství. 
 

FINANČNÍ DAR 
3.000,- 

 

JuWital, s.r.o.  
Firma vyrábí a distribuuje 
přírodní přípravky, ozdravné 
programy a ochrannou 
kosmetiku. 
 

FINANČNÍ DAR 
1.000,- 

 

Škeble.cz 
Internetový obchod 
s originálními doplňky do 
domácnosti. 
 

VĚCNÝ DAR 
3 tašky na kole čkách 

pro pe čovatel 
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potrebyproseniory.cz 
Potřeby pro seniory - internetový 
a zásilkový prodej potřeb 
zejména pro seniory. 
 

VĚCNÝ DAR 
3 tašky na kole čkách 

pro pe čovatele 
 

 

K+B Expert spol. s r.o. 
(prodejna Mladá Boleslav) 
Firma působí na poli obchodu se 
zábavní elektronikou 
a elektrospotřebiči pro 
domácnost. 

VĚCNÝ DAR 
pračka BAUMATIC BA 

320 W, náplň 7 kg 
 

  

Hewlett-Packard s.r.o. 
Dodavatel řešení a služeb pro 
výpočetní techniku 
a zobrazování. Provoz 
servisních středisek. 

VĚCNÝ DAR 
2 notebooky dv 6000 

 

 

IT business s.r.o. 
Firma poskytuje komplexní 
služby v oblasti IS/ICT služeb, 
www řešení a marketingu. 

SLUŽBA 
výuka senior ů v rámci 

počítačových kurz ů 
 

 

Saturn s.r.o.  
Firma nabízí realizaci staveb 
pozemního stavitelství. 
 

poskytnutí prostor 
kina k výstav ě 

 

Cukrárna Za rohem  
Nabízí vlastní výrobu zákusků 
a dortů tradičních i atypických, 
venkovní posezení a dětský 
koutek. 
 

 

VĚCNÝ DAR 
občerstvení na 

vernisáž výstavy  

 

 

Zkus skus Na r ůžku  
Občerstvení a bufet na náměstí 
Mnichova Hradiště. 
 

VĚCNÝ DAR 
občerstvení na 

vernisáž výstavy  

 

Behr Czech, s.r.o. 
Výroba, prodej a servis chladicí 
techniky pro automobilový 
průmysl. 
 

VĚCNÝ DAR 
pot řeby pro kancelá ř 

a úklid  

 

B – Gal s.r.o. 
Firma provádí tvrdochromování, 
vibrační omílání a leštění 
hliníkových odlitků. 
 

VĚCNÝ DAR 
polohovací postel  

 

 
 

Kofola a.s.  VĚCNÝ DAR 
nápoje na Posezení 
pod širým nebem  

 

Nakladatelství Jan Vašut  VĚCNÝ DAR 
3 knihy do sout ěže 

v časopise  

OBČERSTVENÍ 

ZKUS-SKUS 

NA RŮŽKU 
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ČSOB Pojiš ťovna 
Univerzální pojišťovna nabízející 
pojištění osob, pojištění majetku, 
pojištění firem, a další druhy 
životního i neživotního pojištění. 
 

VĚCNÝ DAR 
věcný dar do tomboly 

benefi čního plesu  

 
 

 

EXE CZ s.r.o., prodejna 
v Bondy Centru Mladá 
Boleslav 
Obchody EXE nabízejí široký 
sortiment jeansů, bund, mikin, 
trik, košil a doplňků jako 
například kšiltovek, batohů, 
brýlí, klíčenek atd. 
 

VĚCNÝ DAR 
věcný dar do tomboly 

benefi čního plesu  

 

 
 

Rengl s.r.o. 
Firma se zabývá realizací 
plakátovacích kampaní, tiskem 
a výlepem plakátů. 
  

SLEVA 
sleva na výlep plakát ů 

na benefi ční ples  

 

 
 

Kultura m ěsta Mladá Boleslav, 
a. s.  

SLEVA 
sleva z pronájmu sálu 

na benefi ční ples  

 

KPMG Česká republika s.r.o.  
Celosvětová síť poradenských 
společností poskytujících služby 
v oblasti auditu, daní 
a poradenství. 
 

SLUŽBA 
účast na seminá řích 
Rok spole čně – krok 

kup ředu  

 

 

PricewaterhouseCoopers 
Poskytuje auditorské, daňové 
a poradenské služby veřejným 
i soukromým organizacím 
v různých průmyslových 
odvětvích. 
 

SLUŽBA 
účast na seminá řích 

Podpora dobrého 
podnikání  

 

Nadace:  
 

 
 

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

FINANČNÍ DAR 
64.000,- 

 

 
 

Sbírkový projekt Pomozte 
dětem!   
Dlouhodobý charitativní projekt 
spojený s celonárodní veřejnou 
sbírkou organizovanou společně 
NROS a Českou televizí. 
 

FINANČNÍ DAR 
34.412,- 
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Nadace Um ění pro zdraví  
Podporuje projekty prevence v 
oblasti výchovy, lidské psychiky 
a mezilidských vztahů formou 
prostředí, výtvarným uměním, 
urbanismem, architekturou, 
hudbou, designem, literaturou, 
divadlem a filmem. 
 

FINANČNÍ DAR 
4.000,- 

 

 
 

Nadace Divoké Husy 
Podporuje odvážné lidi a smělé 
projekty v sociální a zdravotní 
oblasti. 
 

60.000,- 
(zdvojnásobení 

výt ěžku benefi čního 
plesu)  

 
Další subjekty: 

 

Věci ve řejné   
   
Klub VV Mnichovo Hradiště. 
 

FINANČNÍ DAR 
3.000,- 

 
 
 

Fyzické osoby: 
 
skupina Svobodná diskuse  FINANČNÍ DAR 

20.112,- 
Bc. Ji ří Novák  SLUŽBA 

nato čení a zpracování klipu Pe čovatelské 
služby  

p. Jaroslav Horn  VĚCNÝ DAR 
koupací židle  

p. Jind řich Tr čka VĚCNÝ DAR 
mikrovlnná trouba do kancelá ře 

        

Státní správa a samospráva: 

 

  

 

 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí   Královéhradecký kraj  Liberecký kraj   

       

 

 

 

 

 

 

 
       

Obec Libuň   Město Bakov nad 
Jizerou   Město Dobrovice   Obec Kněžmost  
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 Obec 
nemá znak  

 
Obec 

nemá znak  
 

Obec 
nemá znak  

       

Obec Příšovice   Obec Žďár   Obec Vinec  Obec Rokytá 

Obec 
nemá znak  

 

 

 
Obec 

nemá znak  
  

       

Obec Jinolice   Obec Rovensko pod 
Troskami   Obec Obruby   

 

Mediální partne ři: 

 

 

 

 

 

 

 
Zpravodaj obce 

Kněžmost   ZPRAVODAJ 
Mnichovohradišťska   Mnichovohradišťské 

noviny Echo   MBnoviny.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 
rádio Jizera   Boleslavský deník   Boleslavská televize   
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Za spolupráci v roce 2010 d ěkujeme 
� nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA za dlouhodobou spolupráci v péči o klienty 
� Fokusu Mladá Boleslav za dlouhodobou spolupráci v péči o klienty 
� Domovu Modrý kámen, p. s. s., za spolupráci při pořádaných akcích 
� Českému červenému kříži (místní skupině Mnichovo Hradiště) za spolupráci při pořádaných 

akcích 
� občanskému sdružení DMO Pobyty za spolupráci 
� Spolku rodáků a přátel Mnichova Hradiště a okolí za spolupráci 
� Spolku rodáků a přátel Kněžmostu a okolí za spolupráci 
� Tereze Outratové za vedení kurzu orientálních tanečnic nad 60 let 
� Mgr. Janu Harcubovi za spolupráci 
� pí Nadě Wolfové za spolupráci 
� České televizi za natočení reportáží do pořadu Barvy života 
� Sboru dobrovolných hasičů Mohelnice nad Jizerou za spolupráci na akci pro seniory 

Posezení pod širým nebem 
� p. Martinu Hrubému, členu Městského divadla Mladá Boleslav, za moderování benefičního 

plesu 
� p. Jakubovi Kazdovi a slečně Martině Vlachové za hudební a taneční vystoupení na 

benefičním plese 
� folklornímu souboru Furiant za taneční vystoupení na benefičním plese 
� divadélku Človíček za představení na vernisáži výstavy tkaných tapisérií paní Platošové 
� p. Karlu Finkousovi a firmě Chlum za spolupráci v oblasti zaměstnávání zdravotně 

postižených 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt osobní asistence je 
financován Nadací rozvoje 
občanské společnosti ze 

sbírkového projektu Pomozte 
dětem spolu s Českou televizí. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
Kreslený humor jednoho z uživatelů našich služeb, vozíčkáře Jiřího Flekny z Bakova nad Jizerou. 

 
 

Umožníme lidem se ztrátou soběstačnosti 
žít důstojný život ve svém vlastním, domácím prostředí 

 

Babičce a dědečkovi s láskou 
 

Výnos veřejné sbírky je určen na pečovatelskou službu seniorům, kteří ztratili svou soběstačnost. 
Pomozme společně starým lidem zůstat co nejdéle doma.  Přispět můžete bezhotovostně na 

č.ú. 208175635/0300 
nebo zajděte na kávu a zákusek do Cukrárny Za rohem  (Víta Nejedlého 279, Mn. Hradiště) a drobné 

z útraty vhoďte do kasi čky . Za Váš příspěvek děkujeme. 
 
 

 

Občanské sdružení Spokojený domov 
Sídlo Veselá č. p. 159, 295 01 Mnichovo Hradišt ě, IČ: 26676281, reg. MVČR č. j. VS/1-1/58 449/04-R 

e-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz , www.spokojeny-domov.cz  
mobil: 774 423 414 

 


