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Příroda se pomalu ukládá k pravidelnému „spánku“, venku se střídají deštivé a mlhavé dny a pomalu se 
hlásí zima. Blíží se také vánoce a konec roku. Nastává čas zastavení, ale i také bilancování a plánování. I 
v našem středisku jsou tyto otázky aktuální. O všem důležitém, co se u nás odehrálo za poslední tři 
měsíce i o připravovaných akcích v době adventní i vánoční, se dozvíte v našem letos posledním čísle 
„Občasníku“.  

1. IV. MYSLIBOŘICKÁ OLYMPIÁDA     

Na středu 7. září jsme pro naše klienty připravili již IV. Myslibořickou olympiádu. Počasí bylo téměř letní, a tak 
mohly všechny připravené disciplíny probíhat v parku a novém relaxačním koutku. Celou olympiádu zahájila 
ředitelka střediska Michaela Grmelová, která symbolicky zapálila „olympijský oheň“. Poté byli klienti rozděleni do 
dvou kategorií, ve kterých následně soutěžili.  

Aktivizační pracovnice připravily pro všechny několik disciplín, které každý účastník musel absolvovat. Klienti mj. 
házeli kroužky, šroubovali víčka, shazovali kuželky, poznávali herce nebo chytali rybičky. Za každou splněnou 
disciplínu jim byly připsány body na připravenou kartičku, kterou nakonec všichni odevzdali v cíli.  Soutěží se 
zúčastnilo více než 70 klientů. Na jednotlivých stanovištích vydatně pomáhaly děti z místní školy. Ty k nám již 
třetím rokem docházejí v rámci mezigeneračních aktivit, které byly podpořeny Nadací Agrofert.  

Po skončení všech disciplín byly jednotlivé body sečteny a vyhlášeni vítězové, kteří obdrželi poháry. Všichni 
ostatní dostali za účast v soutěži balíčky s různými dobrotami. Během celého odpoledne bylo pro klienty 
připraveno také občerstvení v podobě čerstvě napečených buchet, limonády a kávy.  

Dle ohlasů se většině zúčastněných toto společně strávené odpoledne líbilo a těší se na další podobnou akci.  
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2. VYMĚNILI JSME OKNA V KAPLI A MODRÉ JÍDELNĚ 

V letošním roce se nám podařilo získat 150 tis. Kč z fondu Ministerstva kultury program „Podpora obnovy 
kulturních památek“ na výměnu dalších oken ve středisku.  Z této částky jsme mohli částečně uhradit výměnu 
dvou obloukových oken v kapli a dvou oken v „Modré jídelně“ v prvním patře. Stará okna v kapli už nebylo možné 
bezpečně zavřít a okna v Modré jídelně byla ve velmi špatném stavu. Zejména v zimě již nemohla dobře plnit 
svou funkci.  

Nová okna v kapli jsou vyrobena podle fotografií z 20. let minulého století. Jejich nákresy udělali odborníci 
z památkového ústavu. Okna v „Modré jídelně“ byla vyrobena dle kopií oken stávajících. Nová okna mají na 
vnitřním křídle izolační dvojsklo, aby se lépe zamezilo tepelným ztrátám. Celková částka potřebná pro výrobu a 
usazení oken a zednické práce se nakonec vyšplhala na 220 000 korun. V celé budově nám nyní zbývá vyměnit 
ještě asi 80 oken. Dle našich finančních možností v nich budeme pokračovat i v příštím roce. Repliky špaletových 
oken pro nás vyrábí truhlář Vojtěch Javůrek z Dolní Cerekve. 

 

 

 

 

3. CELODENNÍ VÝLET PRO KLIENTY 

Letošní krásné zářijové dny přímo lákaly k různým výletům a vycházkám do přírody. Jedním z těch krásných dnů 
bylo i 14. září, na které jsme pro naše klienty připravili celodenní výlet do Dolních Vilémovic a nedaleké Valče.  

Ráno dorazil před hlavní bránu střediska autobus s plošinou, díky které se mohli výletu zúčastnit i klienti hůře 
pohybliví. Poté, co byli všichni usazeni, se autobus vydal směr Dolní Vilémovice. Tam zastavil přímo před domem 
Jana Kubiše – parašutisty, který se v roce 1942 aktivně účastnil atentátu na říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Po skupinkách jsme si prohlédli stálou expozici, kterou v domku nainstaloval Vojenský historický 
ústav. Podrobnosti o životě Jana Kubiše i následných událostech jsme se dozvěděli také z krátkého filmu, který 
nám byl promítnut.  

Po této zajímavé exkurzi jsme se přesunuli do nedaleké Valče. Tam nás v krásných prostorách nedávno 
zrekonstruovaného zámku čekal dobrý oběd. Po malém posezení jsme si prohlédli i přilehlý park s bylinkovou 
zahrádkou. Nazpět jsme se plni zážitků vraceli kolem třetí hodiny odpolední.  
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4. NOVÁ NABÍDKA AKTIVIT VE II. PATŘE STŘEDISKA 

V pondělí 26. září došlo k rozšíření nabídky aktivit pro naše klienty. V tento den se tak poprvé sešla skupinka 
několika našich klientů s aktivizační pracovnicí Zdeňkou Procházkovou, a to v nově opravené místnosti „U 
čajovny“. Tyto prostory jsou menší a vejde se do nich maximálně 15 klientů. Tomu faktu byla přizpůsobena i 
nabídka činností. Vycházejí především z nově zaváděného konceptu v našem středisku - smyslové aktivizace.  

Jednotlivá setkávání jsou vedena myšlenkou společně si posedět, popovídat a vypít si kávu nebo čaj. Diskutuje 
se na různá témata, čtou se noviny a časopisy. Místo zde má i pravidelné trénování paměti či hraní deskových 
her. Několik klientů se zabývá malováním mandal. V tomto předvánočním období skupinka připravuje i drobnosti 
na vánoční jarmarky, jako jsou mýdla, svíčky, čokolády či linecké cukroví.  

Dle možností a dané situace jsou do činnosti skupinky zařazována také krátká cvičení, sloužící k protažení a 
uvolnění. 

V současné době si tedy mohou klienti v dopoledních hodinách vybrat a navštěvovat buď aktivizační činnosti na 
společenské místnosti, tvořit v keramické dílně (2x týdně) nebo využívat nové nabídky činností ve druhém patře.  
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5. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU V ZÁŘÍ – 

LISTOPADU 2016 

V ZÁŘÍ 
 
 
- proběhla registrace našeho střediska do internetového portálu GIVT, díky které můžeme získat určité 
procento z nákupů našich příznivců přes internet, 
- 2. září jsme malým dárkem a společným posezením poděkovali dobrovolníkům, kteří dochází do našeho 
střediska, 
- 7. září jsme pro naše klienty připravili odpoledne plné her a soutěží – IV. Myslibořickou olympiádu, 
- 11. září si na společenské místnosti mohli nejen naši klienti, ale i jejich příbuzní, zazpívat při harmonice, 
- 14. září jsme se s našimi klienty vydali na celodenní výlet do Dolních Vilémovic – rodiště Jana Kubiše a také 
do nově opraveného zámku ve Valči, 
- 15. září jsme propagovali naše středisko a prodávali výrobky našich klientů na tradičním „Jarmarku u 
Ludmily“ v Praze, 
- díky štědrosti firmy Isolit – Bravo a jejího ředitele Ing. Kvida Štěpánka jsme získali drobné elektrospotřebiče, 
které budou využívány při aktivizačních činnostech, 
- 18. září se v naší kapli rozezněly krásné hlasy třebíčského sboru Coruscante, který u nás vystoupil v rámci 
série „Svatováclavských koncertů“. Doprovázel jej třebíčský smyčcový orchestr pod vedením Víta Coufala, 
- ve dnech 19.- 25. září proběhla v našem středisku sbírková a informační kampaň „Týden paměti“, z jehož 
výtěžku jsme zakoupili polohovací vozík Timago pro naše klienty, 
- 26. září se v rámci aktivizačních činností začali scházet naši klienti i ve II. patře střediska pod vedením 
Zdeňky Procházkové, 
- ze získané dotace Ministerstva kultury jsme ke konci září vyměnili špatně těsnící okna v kapli, 
- 29. září přicestovala do našeho střediska běloruská dobrovolnice Natalia Dounar, která pomáhá hlavně při 
aktivizačních činnostech a její pomoci využívají i v místní škole a také v Dětském domově v Hrotovicích. 
 
 
 
V ŘÍJNU 
 
- 1. října jsme uspořádali pro naše zaměstnance výlet do Znojma s následnou ochutnávkou vín v nedalekém 
Šaldorfu, 
- firma Jemča Jemnice nám věnovala krabici čajů ze své produkce na tradiční „Podzimní posezení s čajem“, 
- organizace Život 90 nám věnovala částku 40tis. Kč, kterou spolu s dalšími financemi použijeme na nákup 
elektrických polohovacích postelí, 
- firma „Módní oděvy Tobolková“ nám věnovala 3 zimní kabáty v hodnotě 7 tis. Kč pro naše klientky, 
- Nadace Agrofert podpořila částkou 32 tis. Kč další etapu mezigeneračních setkávání našich klientů a dětí 
z místní školy, 
- 13. října si za našimi klienty přišly opět zazpívat děti z místní školy, 
- Nadace Agrofert podpořila částkou 110tis. Kč i náš další projekt, a to nákup kompenzačních pomůcek pro 
naše zdravotně postižené klienty,  
- 25. října jsme pro naše klienty připravili „Podzimní posezení s čajem“, na kterém zahrála zdarma 
Mohelenská kapela. Zúčastnilo se ho 70klientů, 
- 27. října proběhla výměna oken v „Modré jídelně“. 
 
 
V LISTOPADU  
 
- z grantového řízení Lékárny Dr. Max jsme získali 40 tis. Kč na nákup aktivních antidekubních matrací, 
- 16. listopadu byly spuštěny naše nové webové stránky, které mají nový vzhled a lépe se zobrazují hlavně 
v mobilních telefonech, 
- 17. listopadu zpříjemnili našim klientům sváteční den členové lukovského sboru se svým pásmem známých 
písní. 
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6. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

 

3. prosince proběhne v prostorách našeho střediska od 14 hod již III. Adventní setkání našich klientů a jejich     

                    rodin                  

5. prosince si od 9 do 14hod můžete zakoupit výrobky našich klientů na tradičním „Vánočním jarmarku“, který       

                    bude probíhat v přízemí střediska                                         

13. prosince přijede zpříjemnit našim klientům předvánoční čas ivančický sbor Bádule se svým koncertem.   

                      Začátek je v 13.45 hod v kapli. 

18. prosince zazpívají našim klientům malí i velcí členové martínkovského sboru Jordán. Koncert začíná  

                      v 15.30hod v kapli.  

24. prosince přijedou do našeho střediska děti z FS ČCE v Třebíči se svojí „Vánoční hrou“. 

29. prosince začne v kapli ve 14 hod vánoční koncert lukovského sboru. 

30. prosince oslaví naši klienti Silvestra. Zahraje Mohelenská kapela.  

10. února 2017 připravujeme pro všechny klienty i zaměstnance tradiční „Zámecký ples“ 

18. června 2017 se uskuteční již IX. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na kterém vystoupí  

                            „Blučiňáci“.  

Podrobnější informace ke všem těmto akcím najdete na našich webových stránkách www.domovmysliborice.cz .  

 

Na všechny naše akce Vás srdečně zveme! 

 

7. ZÁVĚREM 

Jsme Vám velmi vděčni za Vaše dary, které posíláte na účet  8500008080/7940 nebo předáváte přímo do naší 
pokladny ve středisku. Na všechny Vaše dary se snažíme obratem vystavit darovací smlouvu a potvrzení o přijetí 
daru.  

Nejvíce finančních prostředků potřebujeme v současné době na přebudování bývalého služebního bytu na pokoje 
pro klienty, na rekonstrukci koupelny v I. patře střediska, na zakoupení elektrických polohovacích postelí a také 
na zakoupení nových lůžkovin.  

Pokud v tomto předvánočním období nakupujete přes internet, můžete nás podpořit také, a to díky portálu 
www.givt.cz. Ten určité procento z nákupu věnuje neziskovým organizacím. Na něm si vyberete nejenom 
obchod, na kterém chcete nakoupit, ale také organizaci, kterou byste rádi svým nákupem podpořili. V našem 
případě tedy Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích.  

Pokud máte volný čas, spoustu nápadů a zároveň Vám nechybí trpělivost, přijďte k nám pracovat jako 
dobrovolník! V tomto zimním období si můžete s našimi klienty hrát deskové hry, předčítat, zpívat, povídat a v létě 
chodit na procházky do parku.  

Můžete nám pomáhat také v kuchyni a parku. Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat Blanku 
Veselskou na tel. č. 568 834 955 nebo na e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz .  

Přejeme Vám klidný adventní čas a požehnané vánoce! 

http://www.domovmysliborice.cz/
http://www.givt.cz/
mailto:projekty@domovmysliborice.cz

