Dům seniorů Ml. Boleslav
NOVINY A NOVINKY
Číslo 3, leden 2018
Vážené uživatelky,
Vážení uživatelé,
Společně s textem písně Karla Gotta si můžeme povzdechnout, že „čas letí jako
bláznivý“, vždyť už máme za sebou 14 dní nového roku! Tak ještě jednou přání
všem, aby byl rok 2018 klidný, pohodový a prožili jste ho ve zdraví
a spokojenosti!
Vaše
ředitelka Světlana Kubíková
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UDÁLOSTI
Vánoční události završila dne 5.1.2018 „Tříkrálová sbírka“, jejíž
protagonisté již tradičně navštěvují Dům seniorů. Fotografie nejen z této
akce, ale i všech ostatních naleznou rodinní příslušníci a přátelé na
webových stránkách www.ddmb.cz
NOVINKY Z PROVOZU
S počátkem roku rozšířily řady zaměstnanců Domu seniorů dvě posily:
Bc. Iveta Ondráčková – manažerka kvality a slečna Monika Kočovákuchařka.
UPOZORNĚNÍ
• Protože zaznamenáváme výkyvy v kvalitě úklidových služeb
a nemůžeme mít „oči všude“, žádáme uživatelky a uživatele, aby

v případě nespokojenosti s úklidem informovali pracovnice přímé
péče nebo paní Šrajerovou.
• V rámci zvyšování kvality stravovacích služeb a informovanosti
budou na dveřích jídelny a v sesterně oznamovány druhy
podávaného čaje. Nápoje jsou připravovány z kvalitních směsí
různých ingrediencí s rozličnými chutěmi a vůněmi.

DOPLNĚK Domácího řádu
Směrnice upravující doprovody a dopravu klientů k lékaři je
k dispozici u vedoucí sociálního úseku Bc. M. Šrajerová a u vedoucí
zdravotního úseku Mgr. J. Míčové.
Ceník:
Ceník fakultativních služeb v DS Mladá Boleslav platný od 1.1.2018:
1)Doprovod k lékaři u klienta, který je schopen samostatné návštěvy lékaře, (
vyžaduje tedy doprovod pracovníkem Domu seniorů )
……………………………………………..50,-Kč
2) Odvoz a doprovod k lékaři u klienta, který je schopen samostatné návštěvy lékaře
a není mu předepsán odvoz sanitním vozem,( odvoz služebním vozem a doprovod
pracovníka DS k lékaři )
…………………………………………………………………………….…75,-Kč
3) Zařízení vypsání receptu a poukazu od jiného než smluvního praktického lékaře,
specialistů či odborné ambulance a následné vyzvednutí v lékárně nebo ve
zdravotnických potřebách vrchní sestrou
…………………………………………………………….. 50,-Kč
4) Klient požaduje vyzvednutí léků, léčebných a ortopedických pomůcek či
zdravotnického materiálu oproti receptu (lékařskému předpisu) či poukazu na
léčebnou a ortopedickou pomůcku ze strany Domu seniorů v jiných termínech než
jsou řádné termíny tj.( středa a
pátek)……………………………………………………………………..……………50,-Kč

ZAJÍMAVOSTI
Kultura – Adina Mandlová
Adina Mandlová, vlastním jménem Jarmila Anna Františka Marie
Mandlová, se narodila 28. ledna 1910 v Mladé Boleslavi. Pocházela
z rodiny c. k. inspektora státních drah Jana Mandla, který po třech synech
toužil po narození dívky. Již od útlého dětství byla otcem až nekriticky
hýčkána a podporována v uměleckých zájmech.

Rodinný dům v Mladé Boleslavi¨
Poprvé se Adina provdala za malíře Zdeňka Tůmu, který ale po roce
spáchal sebevraždu. V divadle se později sblížila s hercem Vladimírem
Šmeralem (byl však ženatý), se kterým čekala i dítě, avšak holčička se
narodila mrtvá. Ze strany Mandlové ke Šmeralovi šlo o velkou lásku, vztah
z druhé strany není možno bezpečně označit, Šmeral se od Mandlové po
válce distancoval.
Během války sice Mandlová natočila jen jeden německý film, v hojné míře
však udržovala osobní kontakt s řadou představitelů okupační moci. Po
válce proto byla zatčena a obviněna z kolaborace. Pro nedostatek důkazů
byla nakonec propuštěna. A následně se přestěhovala do Anglie.
Následovaly další vztahy a znovu se ještě dvakrát ve svém životě vdala.
Adina Mandlová zemřela 16. června 1991 v Příbrami.
Zdroj: „https://cs.wikipedia.org/wiki/Adina_Mandlova“

