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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

Název:  Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Adresa: Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1

Telefon: 568 834 931

e-mail:diakonie@domovmysliborice.cz

webové stránky: www.domovmysliborice.cz

IČO: 00839345

DIČ: Cz00839345

Datová schránka: 

Bankovní spojení: WSPK AG Třebíč

Číslo účtu: 8500008080/7940

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích bylo zaregistrováno u

Ministerstva kultury České republiky dne 21.8.2003 

(dle zákona 308/1991). Zřizovací listina byla vydána

dne 28.11.1991 rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE. 

 

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích má zaregistrovány

tyto sociální služby:

-domov pro seniory

-domov se zvláštním režimem

-domov pro osoby se zdravotním postižením

-odlehčovací služby

-pečovatelskou službu



2. SLOVO ŘEDITELKY

Další rok je opět za námi a utekl tak rychle, že mám pocit, jakoby ani nebyl. 
Když však otevřu diář a začnu jím listovat, vidím, jak byl dlouhý a naplněný. 
Podařilo se nám mnoho dobrých věcí a jednou z nich -  a možná i tou 
nejdůležitější, byla oslava úctyhodného výročí 90 let, po které myslibořický 
zámek slouží potřebným lidem. 13. června 1926 byly slavnostně otevřeny 
Myslibořické ústavy, ve kterých se za ty dlouhé roky vystřídaly stovky lidí. 
Zámek zpočátku sloužil hlavně sirotkům, vdovám a nemocným. Později v 
něm našli útočiště staří lidé.  A tak je tomu i dnes, kdy naše služby 
zaměřujeme zejména na staré lidi (správně seniory).
 
Při oslavě, která se konala 13. června, jsme se chtěli hostům samozřejmě 
předvést v co nejlepším světle, a proto jsme už od března opravovali 
opadané omítky, malovali, natírali, smýčili…

A šikovné ruce (sochařské a zahradnické) nám také vytvořily něco pro 
potěchu nejen oka, ale hlavně ducha. V předzámčí vznikla krásná socha 
ze dřeva s názvem „Diakonka“ a v parku u jídelny odpočinková bylinková 
zahrádka.
 
Ale nejen oslavami žil v loňském roce myslibořický zámek.  Už nějakou dobu 
přemýšlíme o to, že je velká škoda, když je v Kraji Vysočina Diakonie ČCE 
zastoupena jen v Myslibořicích. Zcela náhodou se zrodila velmi slibná 
spolupráce s farním sborem v Novém Městě na Moravě. Postupně vznikl 
plán na novostavbu právě zde. Vyrůst by zde měl domov se zvláštním 
režimem, který by poskytoval pobytové služby lidem s demencí, zejm. 
Alzheimerovou chorobou. Jsme však ještě na počátku dlouhé a náročné 
cesty, jejímž hlavním milníkem je získání nančních prostředků na stavbu. 
Držte nám proto palce, ať se dobré dílo podaří.
 
Rok 2016 byl pro nás malinko turbulentní, co se týče zaměstnanců. V první 
polovině roku odešly dvě zdravotní sestry, a to v situaci, kdy nám 
dlouhodobě jedna zdravotní sestra chyběla. Během roku se nám ale 
podařilo najít nové šikovné sestřičky. Nyní máme konečně plný stav. To 
pocítili zejména naši klienti, protože jedna z nových pracovnic se věnuje 
ošetřovatelské rehabilitaci.
 
Na konci roku nás také velmi potrápila chřipka, která řádila mezi našimi 
klienty i zaměstnanci. Ve spojení s „běžnými“ zdravotními problémy našich 



pracovníků pěkně zamotala plány služeb. Velmi nám v této nelehké situaci 
pomohli nejen brigádníci (i naši bývalí zaměstnanci v zaslouženém 
důchodu), ale také studenti SOŠ sociální a Střední školy řemesel a služeb v 
Moravských Budějovicích. Moc jim děkujeme. Stejně tak všem našim 
zaměstnancům, kteří zvládali náročné služby v početním oslabení.
 
Pozitivní změnu vidím ve vytvoření druhého místa v našem Domově, kam 
mohou klienti chodit na pravidelnou dopolední aktivizaci. S přispěním VDV 
Olgy Havlové se nám také podařilo vyškolit další pracovníky jako instruktory 
„smyslové aktivizace“. 

A nakonec něco zcela z jiného soudku. Po dlouhých letech jsme ukončili v 
našem hospodářství chov prasat. Zůstala nám již jen zvířátka pro potěchu. 
Koně, ovečky, kachny, kočka a drobná zvířátka v budově zámku.  

Hodně sil, energie a chutí do nových výzev roku 2017 nám všem!                                                                                                                                        

Michaela Grmelová



3. SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA

Správní rada střediska je statutárním a řídícím orgánem, který je jmenován 
Správní radou Diakonie ČCE. Je složena z ředitelky střediska a dvou 
vedoucích služeb. Správní rada je zodpovědná za činnost střediska a 
rozhoduje o nejdůležitějších věcech týkajících se jeho správného chodu a 
vedení. V roce 2016 se sešla celkem devětkrát a kromě běžných záležitostí, 
jako je např. čerpání rozpočtu, investice nebo strategické plánování řešila 
zejména aktualizace vnitřních předpisů.

Správní radu tvoří:

Bc. Michaela Grmelová, ředitelka střediska

Hana Svobodová, vedoucí služeb

Ivana Vrzáčková, vedoucí služeb

4. DOZORČÍ RADA STŘEDISKA

Dozorčí rada střediska je poradním a kontrolním orgánem. Dohlíží na 
činnost Správní rady střediska, sleduje život střediska a dbá na zachování 
účelu, ke kterému bylo zřízeno. V roce 2016 se sešla celkem čtyřikrát. U 
všech jejich jednání byli přítomni i členové Správní rady střediska.

Předsedkyní dozorčí rady je Ing. Vlasta Slámová.
 
Členy jsou: Jiřina Foltýnová, Bc. Alena Hostašová, Ladislav Chloupek, Ing. 
Juraj Németh, Hana Najbrtová, Kateřina Svobodová, Naďa Zachariášová 
a Mgr. Tomáš Potoček.
 
Náhradníky jsou: Pavla Suchánková, Lenka Horáková a Jana Krejčí. 



5. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5.1. DOMOV PRO SENIORY

Poslání:
Domov pro seniory usiluje o vytvoření domácího prostředí pro lidi, kteří 
potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve 
své domácnosti. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních 
potřeb a udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co 
nejdéle.
 
Cílová skupina:
Senioři od 60 let věku, kteří vlivem stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti nejsou 
schopni sami, ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby.

Vedoucí služby: Hana Svobodová, tel. 568 834 942

Sociální pracovnice: Martina Cahová, Dis., tel. 568 834 958

O službě: 
Klienti Domova pro seniory jsou nejpočetnější skupinou v našem zařízení. O 
celkem 101 klientů se stará 32 pracovnic v sociálních službách. Průměrný věk 
klientů byl 82,3 roku. Tuto službu využilo v roce 2016 50 mužů a 73 žen. Snahou 
personálu je, aby se klienti u nás cítili co nejlépe a nic jim nechybělo. Každý 
klient má svého klíčového pracovníka, který mu hned po příchodu do 
našeho zařízení co nejvíce usnadňuje adaptaci na nové prostředí. Toto 
nelehké období mu pomáhá překonat individuálním přístupem i pomocí 
nejrůznějších metod práce, ve kterých je personál pravidelně školen.
 
Klientům jsou během dne nabízeny také pracovní aktivizace, které probíhají 
na společenské místnosti a nově i ve 2. patře budovy v nově 
zrekonstruované místnosti „U Čajovny“. Zde jsou setkávání více zaměřena 
na povídání, čtení, hry a trénink paměti. Velký význam pro naše klienty mají i 
mezigenerační setkávání s dětmi ze školy a školky v Myslibořicích a také 
dětmi z nedalekého dětského domova v Hrotovicích. Probíhají dle možností 
1 – 2x měsíčně. K nejoblíbenějším činnostem určitě patří společné zpívání, 
tvoření v keramické dílně a také různé sportovní a společenské hry a klání. 
Tyto mezigenerační aktivity se mohly v roce 2016 uskutečňovat zejména díky 
podpoře Nadace Agrofert, která nám na ně věnovala nanční prostředky. 



Dopolední i odpolední programy pro naše klienty připravují dvě aktivizační 
pracovnice Hana Čajkovská a Zdeňka Procházková. Dopolední programy 
jsou zaměřeny především na procvičování jemné motoriky. Pracuje se s 
hlínou, vyrábějí se košíky z papíru a pedigu, šijí se polštářky, nalévají se mýdla 
a svíčky a malují různé obrázky. V odpoledních hodinách probíhají 
skupinové smyslové aktivizace, různé besedy se zajímavými lidmi, koncerty, 
hry, soutěže a narozeninové oslavy.
 
Personálu během roku v jejich nelehké práci pomáhali také dobrovolníci a 
na oddělení vykonávali praxi studenti ze Střední školy řemesel a služeb v 
Moravských Budějovicích a také studenti z Gymnázia a střední školy 
sociálně právní též z Moravských Budějovic. V letních měsících chodili s 
klienty na procházky do přilehlého parku, v zimě s nimi trávili čas povídáním 
nebo pozorováním řady drobných zvířátek, které máme rozmístěny na 
chodbách (želvy, morčata, králíci, ptáčci, rybičky a agama). 





5.2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání:
Domov se zvláštním režimem usiluje o vytvoření domácího prostředí pro lidi s 
různým typem demence, kteří potřebují v každodenních činnostech 
pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Důraz je 
kladen zejména na respektování individuálních potřeb, na zajištění 
bezpečného prostředí, udržení soběstačnosti a zachování všech 
schopností co nejdéle. 

Cílová skupina:
Lidé s demencí zejména s Alzheimerovou chorobou starší padesáti let, kteří 
vlivem své nemoci nejsou schopni se sami o sebe postarat. 

Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960

Sociální pracovnice: Ilona Pelánová, Dis., tel. 568 834 947

O službě: 
O tuto naši službu je dlouhodobě mezi našimi klienty velký zájem. Stejně tak 
tomu bylo i v roce 2016, takže jsme měli neustále plně obsazenou kapacitu. 
Službu využilo celkem sedm mužů a 39 žen. Jejich průměrný věk byl 84,6 
roku. V roce 2016 se o ně staralo celkem 16 pracovnic v sociálních službách. 
V péči o tyto klienty upřednostňovaly individuální přístup zaměřený na jejich 
potřeby a životní styl.
 
V péči o klienty využíváme nejrůznější metody práce. Dlouholetou dobrou 
zkušenost máme např. s trénováním paměti. Nově jsme začali pracovat 
podle konceptu „smyslové aktivizace“, ve kterém byly vyškoleny další čtyři 
pracovnice. Smysl této metody práce spočívá v podpoře a procvičování 
smyslových funkcí klientů, což velmi pozitivně přispívá nejen k posílení jejich 
zájmu o okolí i svého sebevědomí, ale také k prodloužení alespoň minimální 
soběstačnosti na co nejdelší dobu.
 
Klientům na tomto oddělení jsme se snažili vylepšovat také jejich prostředí. 
Byly zakoupeny nové postele a různé kompenzační pomůcky. Na venkovní 
terasu byly pořízeny dva nové vyvýšené truhlíky, do kterých klienti za 
pomoci pečovatelek vyseli mrkev, ředkvičky, měsíční jahody a bylinky. Ve 
velkých květináčích pěstovali také rajčata a papriky. Po celé jaro a léto se 
bavili péčí o tyto rostlinky. Po dozrání pomáhali jednotlivé plody sklízet a 
zpracovávat je. Prostor terasy byl také hojně využíván ke grilování a 
relaxaci. Hodně času trávili klienti ve všech ročních obdobích také 
procházkami v přilehlém parku a posezením v nově vybudované bylinkové 
a květinové zahradě. 







5.3. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Poslání: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením usiluje o vytvoření domácího 
prostředí pro skupinu lidí s lehkým a středním mentálním, případně 
kombinovaným postižením, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc 
druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Služba nabízí individuální 
míru pomoci a asistence v běžných úkonech sebeobsluhy a v činnostech 
běžných pro vrstevníky klientů. 

Cílová skupina:
Lidé ve věku od 40 let, ale zejména předseniorského věku s lehkým a středním 
mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří potřebují v 
každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své 
domácnosti. 

Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960
Sociální pracovnice: Ilona Pelánová, Dis, tel. 568 834 947

O službě:
Tato služba měla během roku plně obsazenou kapacitu, a to 14 klientů. Během 
roku 2016 ji využilo 9 mužů a 7 žen. Jejich věkový průměr byl 55,9 roku. S klienty 
na tomto oddělení pracovalo celkem 5 pracovnic v sociálních službách. Jejich 
snahou bylo nabízet jim v laskavém a klidném prostředí podporu v 
seberealizaci a nezávislosti. U jednotlivých klientů se snaží rozvíjet jejich 
schopnosti a dovednosti a věnují klientům péči, která je zaměřena na jejich 
aktivizaci. 

V průběhu roku tři klienti využívali i navazující služby třebíčského stacionáře 
Barevný svět. Dojížděli sem 1x týdně. Zde s nimi pracovníci procvičovali 
především komunikační schopnosti a snažili se o jejich začleňování do 
společnosti jak lidí s postižením, tak i do společnosti zdravých lidí. 

V roce 2016 se klienti domova se zdravotním postižením účastnili mnoha 
zajímavých akcí jak v našem domově, tak i mimo něj. K těm nejzajímavějším 
mimo domov určitě patři třídenní pobyt s bohatým programem v nedalekém 
Poušově. Dále podnikli celodenní výlet do Znojma na výstavu korunovačních 
klenot. Spolu s ostatními zdravotně postiženými lidmi z našeho okresu navštívili i 
ples v Třebíči, různé koncerty, besedy a sešli se také u „Stromu splněných přání“, 
kde na každého z nich čekalo několik krásných dárků. V létě využívali příznivého 
počasí k návštěvě koupaliště a také procházkám do blízkého i vzdálenějšího 
okolí Myslibořic.

Klienti také společně slaví svoje narozeniny a vánoce. Personál pro ně vždy 
připraví dárek s květinou a malé posezení s občerstvením. Tyto dny klienti 
prožívají se zvlášť velkou intenzitou a radostí.  





5.4. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Poslání: 
Odlehčovací služby nabízí pomoc na přechodnou dobu seniorům a lidem s 
demencí od padesáti let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Cílem je zajistit pečující osobě čas na vlastní odpočinek, 
regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Důraz je kladen zejména 
na respektování individuálních potřeb, zajištění bezpečného prostředí, 
podporu soběstačnosti a spolupráci s rodinou. 

Cílová skupina:
Senioři od 60 let a lidé s demencí od 50 let, kteří vlivem stáří, nemoci a ztráty 
soběstačnosti nejsou schopni sami si zajistit své životní potřeby. 

Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960

Sociální pracovnice: Ilona Pelánová, tel. 568 834 947

O službě:
Odlehčovací službu v loňském roce využilo celkem 29 klientů, z toho 15 mužů 
a 14 žen. Služba byla využívána minimálně na 1 týden a maximálně 3 
měsíce. Je určena pro klienty, o které je pečováno v domácím prostředí a 
tento jejich pobyt je zejména možností odpočinku či vyřízení nejrůznějších 
záležitostí pro jejich blízké. Klientům bylo poskytováno nejen ubytování, 
stravování a sociálně – zdravotní péče, ale mohli využít i další nabízené 
služby a denní aktivity. 





5.5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:
Posláním pečovatelské služby je zabezpečení životních potřeb seniorů od 
60 let a ostatních dospělých osob od 19 let se zdravotním postižením. 
Umožňujeme tak osobám zvládnout péči o sebe a domácnost a prodloužit 
tak jejich život v přirozeném sociálním prostředí. Služba je poskytována na 
základě individuálně určených potřeb a přání osob s respektem k lidské 
důstojnosti. Je založena na etických principech a dodržování základních 
lidských práv a svobod. Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech 
klientů a ambulantní služby v sídle organizace Diakonie ČCE – střediska v 
Myslibořicích. 

Cílová skupina: 
Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let a dospělí od 19 let se zdravotním 
postižením. 

Popis služby:
Terénní služba je realizována v domácnostech klientů v obci Myslibořice a 
jejím okolí každý den (PO – NE) dle kapacity a možnosti služby v časovém 
intervalu od 7.00 do 19.00 hod. 

Ambulantní služba je poskytována v budově Diakonie ČCE – střediska v 
Myslibořicích v pracovních dne (PO – PÁ) od 7.00 do 15 hod. 
Dovoz obědů je prováděn v pracovních dnech (PO – PÁ) od 10.30 do 14 
hod. 

Vedoucí služby: Hana Svobodová, tel. 568 834 942

Sociální pracovnice: Martina Cahová, Dis., tel. 568 834 958

O službě: 
Pečovatelskou službu využilo v loňském roce celkem 53 klientů, a to hlavně z 
Jaroměřic nad Rokytnou, Myslibořic a blízkého okolí. Všestrannou pomoc 
jim zajišťovaly dvě pracovnice v sociálních službách. Pomáhaly jim s úklidem 
v domácnosti, s hygienou, s praním a žehlením prádla, donáškou obědů, 
pochůzkami po městě a doprovázely je k lékaři a na úřady. 

Klienti využívali také možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako 
jsou např. chodítka, vozíky či polohovací postele. Zájem ze strany klientů byl 
také o fakultativní služby (pedikúra, kadeřnictví). 



5.5. DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ

Naši klienti mohou v budově střediska využívat k plné spokojenosti ještě 
další služby, ke kterým patří kadeřnictví, pedikúra, nákupy v kantýně a 
půjčování knih v naší dobře vybavené knihovně. Knihy jsou také volně k 
dispozici v malých knihovnách po celé budově střediska.
 
Důležitou a nezbytnou součástí života našich klientů je poskytování 
duchovní a pastorační péče. Od pondělí do pátku se v kapli od 15.30 hod 
konají biblické hodiny, které připravují Tomáš Potoček, Jan Trusina, Jiří 
Sladký, Hana Najbrtová a Ludvík Klobása. Ve čtvrtek od 16.30 hod se 
mohou klienti zúčastnit katolické mše svaté, kterou slouží Tomáš Holcner. V 
neděli a sváteční dny jsou v kapli od 10.30 hod. bohoslužby, které vede 
Tomáš Potoček. Všechna tato shromáždění jsou otevřena veřejnosti a 
klienti je mohou poslouchat na jednotlivých pokojích prostřednictvím 
interního rozhlasu.
 
V rámci pastorační práce navštěvuje evangelický farář Tomáš Potoček 
klienty na pokojích i při případné hospitalizaci v nemocnici. Poskytuje jim 
podporu a duchovní pomoc.

Vítanou pomocí pro náš personál jsou také  Najdeme je v dobrovolníci.
kuchyni, při práci na zahradě i v prádelně. Ovšem hlavní a nejdůležitější 
smysl jejich práce vidíme v přímém kontaktu s klienty. Chodí s nimi na 
procházky do parku, povídají si, čtou knihy, hrají hry nebo pomáhají při 
akcích pořádaných střediskem.
 
Provozní zázemí střediska tvoří kuchyň, prádelna, úklid a údržba. Tito 
zaměstnanci se celý rok starají o to, aby naši klienti měli chutnou stravu 
přizpůsobenou jejich zdravotnímu stavu, čisté a zašité prádlo, uklizené 
pokoje, dojeli včas k lékaři a na jejich pokoji i v okolí budovy vše fungovalo k 
jejich plné spokojenosti.



6.
ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

A SOCIÁLNÍ PRÁCE 

6.1. ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Odbornou zdravotní péči zajišťovalo v roce 2016 v našem domově 11 
registrovaných zdravotních sester. Dvě z nich se zaměřovaly především na 
ošetřovatelskou rehabilitaci. Ostatní zdravotní sestry poskytovaly odbornou 
zdravotní péči v nepřetržitém provozu. Během roku bylo nutno vyřešit 
personální změny na tomto úseku. Odešly dvě zdravotní sestry a jedna 
rehabilitační pracovnice. Plný stav na tomto úseku jsme měli až v říjnu. Od té 
doby se stav pracovníků na tomto úseku stabilizoval a tým zdravotních 
sester funguje k plné spokojenosti klientů i jejich rodin.  Vedoucí  zdravotního 
úseku je Jiřina Foltýnová.

Do našeho střediska dojíždí pravidelně 2x týdně (úterý a čtvrtek) praktický 
lékař, 2x měsíčně kožní lékař a 1x měsíčně psychiatr. Dle potřeby zvláště 
imobilních klientů dochází do střediska také zubní lékař. V případě potřeby 
využíváme další ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení v našem 
regionu. Klienti jsou ke specializovanému vyšetření nebo hospitalizaci 
přepravováni naším služebním autem nebo sanitkou.

Každému klientovi našeho střediska byla věnována individuální 
ošetřovatelská péče odpovídající jeho zdravotnímu stavu.  Byla zaměřena 
především na:

  -  prevenci vzniku dekubitů a používání polohovacích pomůcek
  -  správné ošetřování chronických ran
  -  správnou výživu u jednotlivých klientů 
  -  monitoring a podání včasných informací ohledně bolesti klientů.

V ošetřovatelské péči jsme často využívali prvků bazální stimulace, hlavně 
při polohování klienta a zajištění jeho polohy vhodnými pomůckami 
(polohovací hadi, klíny, polštáře). Velkou pozornost jsme také věnovali 
bezpečnosti klienta a zvláště pádům a jejich předcházení. Rehabilitační 
sestry s jednotlivými klienty nacvičovaly sedy a stoje, chůzi ve vysokém a 
nízkém chodítku. Velkým pomocníkem je i přístroj Motomed, který jim 
pomáhal při pasívním i aktivním procvičování dolních a horních končetin. 



6.2. SOCIÁLNÍ PRÁCE

Sociální pracovnice v našem středisku patří k prvním osobám, se kterými 
přichází zájemce o službu nebo jeho rodina do styku. Opíráme se o 
odborné zkušenosti dvou kvalikovaných pracovnic, a to Ilony Pelánové a 
Martiny Cahové.
 
Jejich hlavní pracovní náplní je ještě před nástupem klienta do zařízení 
zajišťovat jednání se zájemcem o službu, provádět sociální šetření a 
shromažďovat potřebné doklady pro vypracování smluv o poskytování 
sociální péče. Po nástupu klienta potom vyřizují veškerou agendu 
související s jeho příchodem nebo ukončením pobytu. Zabezpečují také 
kontakt s úřady, poštou, bankami nebo s jejich souhlasem všechny tyto 
záležitosti vyřizují. Součástí jejich činnosti je také příprava nejrůznějších 
podkladů pro Okresní soud nebo Českou správu sociálního zabezpečení a 
vedení archivu sociální dokumentace. Vedou také seznam žadatelů o 
naše služby a poskytují základní sociální poradenství.

V roce 2016 zaevidovaly 196 žádostí o umístění v našem středisku. Nově 
přijato bylo 41 klientů.Odlehčovací službu využilo celkem 29 klientů. 



7. JAK ŠEL ČAS V ROCE 2016

LEDEN:
- 14. ledna jsme pozvali do našeho střediska na slavností večeři a malé 
posezení naše dárce a příznivce.

- 20. ledna jsme v rámci mezigeneračních aktivit uspořádali turnaj v 
„Člověče, nezlob se“.
- Velkou proměnou k lepšímu prošla přilehlá místnost „U čajovny“, která 
sloužila jako kancelář a také jako místnost k pracovní aktivizaci klientů 
Slunečnice. Byla vyměněna elektroinstalace, udělány nové rozvody vody a 
nová podlaha. Místnost slouží zároveň jako jídelna, je jí možno využít pro 
návštěvy a schází se v ní klienti při nejrůznějších společných činnostech, jako 
je např. kroužek vzpomínání. 

-  2 7 .  l e d n a  j s m e  n a 
slavnostním večeru v pražské 
La Fabrice převzali „Cenu 
Floccus“ Nadace České 
spořitelny a s ní spojenou 
nanční prémii 100tis. Kč. 
Využili jsme ji na nákup auta 
pro přepravu klientů.



BŘEZEN
- V 1. patře střediska byly na dvoje dveře pořízeny nové elektrické otvírače.   
Významnou částkou nám na ně přispěla Obec Petrůvky.
- 10. března proběhla narozeninová oslava klientů, při které mohli všichni 
ochutnat zabíjačkové speciality.
- 16. března si mohli zájemci z řad zaměstnanců i veřejnosti zakoupit různé 
jarní dekorace a další výrobky klientů na „Velikonočním jarmarku“.
- 19. března přijeli za našimi klienty členové FS ČCE v Třebíči s tradičním 
předvelikonočním „Prozpěvováním“.
- 21. března jsme v rámci projektu „Plníme přání“ mohli prezentovat a 
prodávat výrobky našich klientů v Jaderné elektrárně Dukovany. 
- V březnu začala za našimi klienty chodit nová dobrovolnice, a to Petra 
Šmídlová. S našimi klienty si hlavně povídá a maluje zajímavé obrázky. 

ÚNOR
- 5. února jsem pro naše klienty, zaměstnance a příznivce uspořádali   
„Zámecký ples“, z jehož výtěžku jsme poté nancovali různé aktivity a 
potřebné věci pro naše klienty.

- 22. března tvořili naši klienti spolu s dětmi ze školy v keramické dílně 
velikonoční dekorace.
- Získali jsme akreditaci na Evropskou dobrovolnou službu až do roku 2020. 
V tomto období můžeme ročně hostit až dva zahraniční dobrovolníky.

- 9. února se mohli naši klienti poveselit na „Maškarním plesu“, kde k tanci a 
poslechu hrála Mohelenská kapela.
- Byly vyměněny podlahy na několika pokojích klientů.
- U příležitosti nadcházejících oslav 90 let sociální práce v Myslibořicích jsme 
vydali novou pohlednici střediska. 



KVĚTEN
- 7. května přijel svým zpěvem popřát našim klientkám ke Dni matek 
martínkovský pěvecký sbor Jordán.
- 10. května předvedly děti za školy našim klientům svůj „Školní muzikál“. 
- I v květnu chodily za našimi klienty děti z myslibořické školy. Tvořili společně 
v keramické dílně, povídali si a zpívali. 
- 17. května zazpíval v kapli pro naše klienty pěvecký sbor „Bádule“ z 
Ivančic.
- Celé jaro upravoval tým pod vedením zahradníka pana Vejtasy prostor u 
letní jídelny na novou květinovou a relaxační zahrádku.
- Poslední květnový týden tvořila v parku sochařka Jana Vytřasová za 
velkého zájmu přihlížejících sochu Diakonky, která byla následně 
slavnostně odhalena při červnových oslavách sociální práce v 
Myslibořicích. 

DUBEN
- 11. dubna navštívili někteří naši klienti Horácké divadlo v Jihlavě, kde 
shlédli hru „Romeo a Julie“.

- Třebíčská rma Esko T nám 
v ě n o v a l a  1 0  s a d 
odpadkových košů na 
tříděný odpad v celkové 
hodnotě 18 tis. Kč.
- 18. dubna přišly potěšit 
svým vystoupením naše 
klienty děti z myslibořické 
školky.
-  V našem parku bylo 
vysazeno několik nových 
okrasných a ovocných 
stromků.



ČERVEN
- 5. června uspořádali členové FS ČCE v Brně I „Hudební nešpory“ v 
brněnském Červeném kostele. Z jejich výtěžku ve výši 7 288 Kč jsme 
zakoupili polohovací vozík Timago. 
- 6. června nám v budově střediska a jejím okolí pomáhali uklízet remní 
dobrovolníci z ČEZu.
- 12. června proběhly v našem středisku za účasti významných hostů 
celodenní oslavy 90 let sociální práce v Myslibořicích spojené s již VIII. 
Benečním koncertem „Odpoledne s dechovkou“.
- 15. června jsme společně s dalšími neziskovými organizacemi 
prezentovali naše služby na „Veletrhu sociálních služeb“ v Třebíči.

ČERVENEC
- Řady našich dobrovolníků obohatily dvě šikovné studentky, a to Ivana 
Vrzáčková a Nikola Vejvodová. 
- Červencová narozeninová oslava proběhla tentokrát na venkovní terase 
u jídelny a opékaly se při ní špekáčky a zapíjely se pivem.



SRPEN
- Opět po roce přijel do našeho střediska na týden dobrovolník Petr Šimon, 
který nejenom pomáhal s různými pracemi v okolí budovy, ale chodil také s 
našimi klienty na procházku do parku a povídal si s nimi. 
- Od rem Hartmann – Rico a Dr. Max jsme obdrželi různé drobnosti jako ceny 
na blížící se olympiádu pro klienty. 

ZÁŘÍ
- Od začátku září můžete našemu středisku pomáhat i svými nákupy přes 
internet. A to přes portál GIVT, kde jsme jako nezisková organizace 
zaregistrováni.
- 2. září jsme malým dárkem a společným posezením poděkovali 
dobrovolníkům, kteří nezištně dochází do našeho střediska.
- 7. září jsme pro naše klienty připravili spolu s dětmi ze školy IV. Myslibořickou 
olympiádu.
- 11. září si nejenom naši klienti, ale i jejich známí a příbuzní mohli společně 
zazpívat za doprovodu harmoniky.
- 14. září se naši klienti vypravili na celodenní výlet do rodiště Jana Kubiše 
Dolních Vilémovic a také na zámek a do restaurace v nedaleké Valči.
- Firma Isolit Bravo nám věnovala drobné kuchyňské elektrospotřebiče, které 
budeme využívat v rámci aktivizačních činností.
- 18. září se v naší kapli představil se „Svatováclavským koncertem“ třebíčský 
pěvecký sbor Coruscante. Doprovázel jej třebíčský smyčcový orchestr pod 
vedením Víta Coufala.
- Ve dnech 19.-25. září proběhla v našem středisku informační a sbírková 
kampaň „Týden paměti“.
- Za nančního přispění Ministerstva kultury se nám podařilo v kapli a modré 
jídelně vyměnit stará nevyhovující okna.
- Od 26. září se naši klienti začali nově scházet v rámci aktivizačních činností v 
nově opravené místnosti ve II. patře střediska pod vedením aktivizační 
pracovnice Zdeňky Procházkové. 
- 29. září přicestovala do našeho střediska běloruská dobrovolnice Natalia 
Dounar v rámci programu Erasmus +. 



ŘÍJEN
- 13. října si přišly za našimi klienty opět zazpívat v rámci mezigeneračních 
aktivit nejmenší děti z místní školy.
- 25. října jsme pro naše klienty připravili „Podzimní posezení s čajem“,na 
které nám svoje produkty věnovala rma Jemča Jemnice  a zahráli 
muzikanti z Mohelna.
- Na konci října se začala vyměňovat další okna ve středisku. 

LISTOPAD
- 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 svým pásmem známých lidových písní.



PROSINEC
-  3. prosince jsme v našem středisku přivítali rodinné příslušníky našich 
klientů na již III. Adventním setkání. V jeho rámci proběhly tvořivé dílničky, 
zapíval třebíčský farní sbor a všichni si mohli zakoupit výrobky našich klientů.
-  5. prosince řada zaměstnanců, návštěv i dětí ze školy využila možnosti 
zakoupit si výrobky našich klientů na tradičním „Vánočním jarmarku“.
- 13. prosince zpříjemnil našim klientům předvánoční čas ivančický sbor 
Bádule. 
- 18. prosince vystoupil v naší kapli s pásmem vánočních koled a písní 
martínkovský sbor Jordán.
-  24. prosince připravily děti z FS Třebíč pro naše klienty „Vánoční hru“.
-  29. prosince zazpívali našim klientům členové lukovského sboru.
- 30. prosince jsme spolu s našimi klienty oslavili Silvestra. Bylo pro ně 
připraveno občerstvení a k dobré náladě přispěla i Mohelenská kapela. 



8. EKONOMIKA A ZEMĚSTNANCI

8.1. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2016

V roce 2016 hospodařilo středisko se ziskem po zdanění ve výši 90 tis.Kč. 

Celkové výnosy střediska činily 48 280 tis. Kč. Z toho výnosy související s 
poskytováním sociálních služeb činily 47 774 tis. Kč a výnosy z vedlejší 
hospodářské činnosti 506 tis. Kč.
 
Celkové náklady střediska činily 48 190 tis. Kč. Z toho náklady vynaložené na 
poskytování sociálních služeb činily 47 816 tis. Kč a náklady na vedlejší 
hospodářskou činnost 374 tis. Kč.
 
Vlastní jmění střediska má hodnotu 78 463 021Kč.

Náklady na jedno lůžko v roce 2016 činily 26 488 Kč/měsíc.

INVESTICE

Technické zhodnocení hlavní budovy
Byly pořízeny dva automatické pohony včetně otvíračů dveří ve výši 128 tis. 
Kč. Na tuto investici jsme obdrželi dar od Obce Petrůvky ve výši 65 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek

V roce 2016 jsme uskutečnili plánovanou obnovu vozového parku. V květnu 
jsme pořídili osobní automobil Volkswagen Golf Sportsvan a v listopadu 
víceúčelový Ford Transit Custom. Pořizovací cena obou automobilů byla 
1069 tis. Kč. Majetek byl pořízen z darů ve výši 359 tis. Kč. Zbývající část jsme 
pokryli z fondu reprodukce majetku.
 
Do místnosti záložního zdroje v přístavbě byla pořízena klimatizační 
jednotka ve výši 43 tis. Kč. Dále jsme do kotelny umístili regulační zařízení 
plynu ve výši 110 tis. Kč. 



NÁKLADY

Největší část nákladů střediska tvoří tradičně osobní náklady (hrubé mzdy, 
dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, zákonné odvody 
z mezd, povinné vzdělávání zaměstnanců a příspěvky na obědy)             
ve výši 31 079 tis. Kč.
 
Dalšími významnými náklady roku byly:

- nakupované služby                               5 098 tis. Kč
- spotřeba potravin                                 3 952 tis. Kč
- odpisy majetku                                      2 372 tis. Kč
- spotřebované energie                         2 066 tis. Kč
- opravy a udržování majetku               1 908 tis. Kč, do kterých jsou zahrnuty 
úpravy bývalého služebního bytu na tři pokoje pro klienty, výměna 
špaletových oken, malířské práce apod.

VÝNOSY

Zajištění provozu střediska je vícezdrojové. V roce 2016 patřily k 
nejvýznamnějším zdrojům nancování tyto:

- příjmy od klientů
   (ubytování, stravování, pečovatelská služba atd.)

- příspěvky na péči
- provozní dotace z prostředků MPSV   
- úhrady zdravotních pojišťoven
- provozní dotace z prostředků Kraje Vysočina
- snížení vlastního jmění ve výši odpisu z dotovaného majetku
- zúčtování fondů, přijaté nadační příspěvky a dary

15 564 tis. Kč

13 044 tis. Kč
10 404 tis. Kč   

4 583 tis. Kč
2 005 tis. Kč

957 tis. Kč
546 tis. Kč

FONDY

Středisko vytváří postupně fondy, na kterých jsou soustřeďovány zdroje na 
investice a pořízení krátkodobého majetku. Sociální fond nebyl v roce 2016 
čerpaný. 

Označení fondu

911 - sociální

912 - darů 

915 - reprodukce

916 - rezervní

917 - změna stavu – Media

Celkem

Počáteční stav ZůstatekPříjem Výdej

42

1 550

1 326

658

3

3 579

0

211

927

104

0

1 242

9

523

1 742

629

10

2 913

33

1 238

511

133

7

1 908



8.2. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





8.3. ZAMĚSTNANCI

K 31. prosinci bylo v našem středisku zaměstnáno 110 lidí, z toho 75 pracovnic 
v přímé péči a 35 ostatních zaměstnanců. Rodičovskou nebo mateřskou 
dovolenou čerpaly 3 zaměstnankyně. Další 2 zaměstnanci mají 
podepsanou dohodu o pracovní činnosti.
 
V roce 2016 jsme přijali do pracovního poměru tyto zaměstnance: Kristýnu 
Čiernou, Dagmar Hudecovou, Lenku Uřičářovou, Jiřinu Čiernou, Lenku 
Severinovou, Barboru Slámovou, Lenku Grunskou, Marcelu Palátovou, 
Pavlínu Fňukalovou, Milenu Hájkovou, Jitku Strnadovou a Ivetu Smrčkovou. 
Krátkodobě vypomáhaly i Lucie Pevná, Marie Zejdová, Svatava 
Janoušková a Jana Miková. Bylo to hlavně v době potřeby zástupů za 
dlouhodobé nemoci. 

V roce 2016 také několik zaměstnanců ukončilo pracovní poměr, a to z 
důvodu odchodu do důchodu nebo do jiného zaměstnání. Byli to: Radmila 
Matějková, Jana Rousková, Dagmar Jonášová, Ladislav Starý, Lucie 
Blažková, Dana Doležalová, Zuzana Papoušková, Ilona Havelková a 
Dagmar Svobodová. 

Během roku bylo evidováno 36 pracovních neschopností, z toho 4 pracovní 
úrazy. Takto bylo zameškáno 2 628 kalendářních dnů. V tomto ohledu byl rok 
2016 velice náročný. Největší krize nastala ke konci roku, kdy se mnozí 
zaměstnanci potýkali s chřipkou. Vedoucí museli různě improvizovat a 
zaměstnanci museli zároveň zastupovat na jiných odděleních i zaučovat 
nové zaměstnance. Nakonec vše dobře dopadlo a za úspěšné zvládnutí 
této docela velké krize patří zaměstnancům velký dík.
 
Jako poděkování za často vyčerpávající práci jsme pro naše zaměstnance 
připravili řadu . K těm nejzajímavějším v roce 2016 patřily:remních benetů

-   týden dovolené navíc
-   příspěvek na stravu odebranou ve středisku
-   zvýhodněné ubytování i možnost přespání po směně
- příspěvek na penzijní spoření zaměstnavatelem odstupňovaný podle  

odpracovaných let
-   jednorázový nanční příspěvek při životním jubileu
-   čtyři poukazy na masáže
-   možnost vzdělávat se v rámci pracovní doby
-   zájezdy na Floru Olomouc, do Prahy na výstavu Titanic a do Znojma 

spojený s ochutnávkou vín.



8.4. FUNDRAISING, PR A REALIZOVANÉ PROJEKTY

Úsek fundraisingu a public relations je nedílnou součástí ekonomického 
úseku. Jeho hlavní náplní je již několik let budování dobrých vztahů s širokou 
veřejností, oslovování rem a jednotlivců, psaní různých grantových a 
dotační žádostí, aktualizace webových stránek a facebooku, příprava a 
organizování akcí pro klienty a veřejnost, psaní tiskových zpráv a vydávání 
různých tiskovin a propagačních materiálů. 

V roce 2016 jsme za přispění našich dárců, nadací a nadačních fondů 
realizovali řadu projektů, které měly za cíl zlepšit životní podmínky našich 
klientů a umožnit jim trávit spokojené chvíle v našem středisku.

Nejdůležitější podpořené projekty roku 2016:

1.  pro přepravu klientů, na který Zakoupení nového osobního automobilu
jsme získali 100 tis. Kč za zisk Ceny Floccus, kterou organizovala  Nadace 
České spořitelny. Významnou částkou nám na jeho koupi přispěli okolní 
obce, města a také naši dárci.

2.  , na který nám částkou 70 tis. „Kurz smyslové aktivizace pro personál“
Kč přispěl VDV Olgy Havlové. Díky němu se mohly proškolit další pečovatelky 
v základech „smyslové aktivizace“ a jejím praktickém využití při práci s 
klienty.
  
3. Z Kraje Vysočina jsme získali 200 tis. Kč na projekt „Dobrovolníci v 
Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích“. 

4. Z programu Obnova kulturních památek v obcích s rozšířenou 
působností vyhlášeného Ministerstvem kultury jsme získali 150 tis. Kč na 
projekt „Výměna obloukových oken v kapli a Modré jídelně“. 

5. Z grantového řízení diakonických rozvojových projektů jsme získali 
částku 71 tis. Kč na projekt  v rámci kterého „Město přátelské demenci“,
proběhnou různé besedy a zajímavá setkání ve spolupráci s FSv Novém 
Městě na Moravě. Samotné Nové Město na Moravě přispělo na tento 
projekt ještě částkou 17 tis. Kč. 

6. Na projekt  jsme z Fondu  „Komunikační systém Klient – sestra IV. Etapa“
Vysočiny získali 200 tis. Kč. 

7. Z Nadace Agrofert jsme získali částku 110 tis. Kč na projekt „Nové 
kompenzační a zdravotní pomůcky pro klienty Slunečnice“. Z této částky 
jsme zakoupili hlavně nové matrace do postelí klientů, mechanické vozíky, 
toaletní křesla a kompenzační pomůcky.



8. Projekt „Antidekubitní nafukovací matrace – velký pomocník v 
prevenci a léčbě proleženin“ získal podporu 40 tis. Kč v grantovém řízení 
Lesů ČR a dalších 40 tis. v grantovém řízení Lékárny Dr. Max.

9.  podpořila Nadace Agrofert částkou 32 tis. Kč. „Mezigenerační aktivity“
Díky tomuto nančnímu příspěvku se mohou pravidelně setkávat děti z 
místní školy a školky s našimi klienty při různých aktivitách (zpívání, keramika, 
besedy, soutěže a hry). 

10. Díky projektu  realizovanému ve spolupráci s „Vysočina Imprint“
Hodinou H z Pelhřimova můžeme u nás na přelomu let 2016 a 2017 využívat 
služeb dobrovolníků EDS. Tento projekt podporuje motivaci mladých lidí, 
otevírá místní komunity jiným kulturám, posiluje pozitivní vnímání 
neformálního vzdělávání a získávání zkušeností v praxi. 

NAŠI DÁRCI
Alfa in a.s., Altreva spol. s.r.o., MUDr. Eliška Ambrožová, AutoGas Barták s.r.o., 
Vojtěch Cvrkal, Ester Čašková, Česká lékárna a.s., ČCE Praha, Milan Davídek, 
Diakonie ČCE Praha, DPV Myslibořice, Antonín Diviš, FS ČCE Brno I, FS ČCE v 
Horních Vilémovicích, FS ČCE v Třebíči, Dobromila Fialková, MUDr. František 
Filipský, Filko – Zdeněk Filipský, Ferrum s.r.o., Fond Vysočiny, Mgr. Tomáš Garštík, 
Hodina H Pelhřimov, GA Holding s.r.o., Radim Girgaš, Bc. Michaela Grmelová, 
Matěj Halaš, Jana a Lubomír Haškovi, Hartmann – Rico a.s., Ilona Havelková, 
Hotel Opera Jaroměřice nad Rokytnou, Lenka Horáková, Investing Třebíč s.r.o., 
Isolit Bravo s.r.o., Jemča Jemnice, Vlastimil Janáček, Libuše Jedličková, Stella 
Kadeřávková,, Ing. Karel Katovský, Aleš Karásek, Jiří Knesl, Ludmila Kedroňová, 
Anna Kocová, Irena Kovaříková, Kraj Vysočina, Květoslava Kratochvílová, 
Křesťanská služba při ČCE, Pavel Kovařík, MUDr. Jan Kousalík, MUDr. Jana 
Langášková, Lesy ČR,s.p., Lékárna Vltavínská Třebíč, Iva Malá, Ministerstvo 
kultury, Město Dolní Kounice, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Město Nové 
Město na Moravě, Město Velké Pavlovice, Městys Dalešice, Městys Mrákotín, 
Městys Okříšky, Mlékárna Polná s.r.o., Miko Kratochvílová Moravské Budějovice, 
Módní oděvy Jemnice, Hana a Jiří Müllerovi, Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, 
Nadace České spořitelny, Ing. Jana Nedbalová, Katarína Nechvátalová, 
Zlatuše Nechvátalová, Németh s.r.o., Obec Dukovany, Obec Hartíkovice, Obec 
Horní Vilémovice, Obec Klučov, Obec Martínkov, Obec Medlice, Obec 
Myslibořice, Obec Petrůvky, Obec Slavětice, Obec Studenec, Optik Frič s.r.o., 
Věra Palasová, Vladimír Palas, Pletex s.r.o,  MVDr. Zdeněk Pohanka, Tomáš 
Potoček, Tobiáš Potoček, Eva Popelková, Marie Povolná, Pivovar Starobrno, 
Světla Procházková, František Prvý,Ivoš Sabol, Ing. Vlasta Slámová, Milan Sláma, 
Sporthotel Hrotovice, Stavby střech Jirák, Jiřina Sladká, Svazek obcí „Skládka 
TKO“, Dana Simonidesová,  Marta Smolíková, Jan Sobotka, Libuše Stejskalová, 
Pavla Suchánková, Hana Svobodová, Libuše Špačková, Hana Šutová,Jarmila 
Švaříčková, Jaroslav Teplý, Tipafrost Třebíč, František Tichý, Olga Tlustošová, 
Truhlářství Vojtěch Javůrek, Jan Trusina, František Vala, Alena a Pavel Valíčkovi, 
Vodárenská a.s., manželé Vodovi,VOM Janda, VDV Olgy Havlové, Q 08 s.r.o., 
Včelařská rma Kamil Kurtin, Ing. Jan Vondra, Via Pharma s.r.o., Alena Viková, 
WSPK AG, Mrazírny Zims, Zemko s.r.o., Hana Žitnáková, Život 90.



LOGA VÝZNAMNÝCH DÁRCŮ A NADACÍ

   

  



9. DUCHOVNÍ SLOVO NA ZÁVĚR

Milí přátelé Myslibořic, 
 pokud nelistujete odzadu, ale poctivě od začátku, právě jste si přečetli 
o mnoha dobrých, milých a radostných věcech, které se loni udály na zámku 
v Myslibořicích. 
 Nevím, kolik jste se toho ale dočetli o budoucích věcech – neboť je 
nesnadné, až nemožné – vidět do budoucnosti! – Vždyť na těch různých 
světských i církevních „trůnech“ se střídají vládcové, panovníci, ředitelé – 
každý se svými vlastními strategickými plány, vizemi a koncepty. – A každý si 
myslí, že ta jeho představa budoucnosti je ta nejlepší, ta správná. 
 Připomenu slovo z Bible, ze 2. žalmu: Ten, jenž přebývá v nebesích, 
posmívá se jim, jsou mu k smíchu. – Jen Panovník Hospodin má budoucnost ve 
svých rukou. 
 Naštěstí! – Pán Bůh poslal svého Syna na svět, aby budoucnost světa 
nebyla k smíchu. Jeho Syn Ježíš slibuje – když (člověče) budeš se mnou, uvidíš 
velké a ještě větší věci! – Tam, kde je Ježíš, tam jsou otevřené dveře k Pánu 
Bohu – tomu Bohu, který není nepřístupně daleko v nebi – ale je s námi. – A 
přesně na tom místě, kde právě jsme. 
 A vůlí Pána Boha je, aby se církev starala o lidi potřebné a v nouzi – 
nenechala nikoho bez pomoci – nepřehlížela malé, slabé či mlčící – nedala 
se odradit žádnými překážkami. 
To je úkol a povolání církve a její Diakonie. – Ty slíbené velké věci znamenají, že 
kousek nebe (nebeského království) se nám daří ukázat – a společně si to 
užívat. 

 V Myslibořicích se to daří už 90 let. – Snad i proto, že si Domov nenechává 
vzít svůj základ – který je založen právě na církvi. 
 Možná to nějaký náhodný příchozí nepozná na první pohled – je ale 
bohulibé, že se tu konají bohoslužebná shromáždění v každý všední i sváteční 
den. – Evangelické pobožnosti 
a nedělní bohoslužby – katolická mše svatá – i služba kazatele husitské církve. 
– Obyvatelé zámku nás (spolu s dalšími) vlastně mají skoro každý den k 
dispozici. 
 To je má starost – aby nikdo nepochyboval, že v Myslibořicích ty větší 
věci nespočívají především v krásně barevných kachličkách v koupelně – ale 
v tom, že je na zámku kaple – a že každý, kdo si přeje být v kapli, že tam bude. 

 Tak si já, farář v Myslibořicích, představuji dobrou spolupráci sboru a 
Diakonie. 
 Tomáš Potoček, farář



Nepřetržitá služba (ošetřovna):
568 834 949, 568 834 849, 568 834 829

Ředitelka: Bc. Michaela Grmelová:
tel. 568 834 933, e-mail: reditel@domovmysliborice.cz

Sociální pracovnice:
Ilona Pelánová Dis., tel. 568 834 947, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz

Sociální pracovnice:
Martina Cahová Dis., tel. 568 834 958, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz

Ekonom:
Iva Malá, tel. 568 834 937, e-mail: ekonom@domovmysliborice.cz

Mzdová účetní:
Dobromila Fialková, tel. 568 834 934, e-mail: mzdova@domovmysliborice.cz

Asistentka ředitelky:
Ing. Soňa Matoušková, tel. 568 834 931, e-mail: asistentka@domovmysliborice.cz

Vzdělávání a projekty:
Libuše Hašková, tel. 568 834 955, e-mail: vzdelavani@domovmysliborice.cz

FR, projekty, web, dobrovolníci:
Ing. Blanka Veselská, tel. 568 834 955, e-mail: projekty@domovmysliborice.cz

Vedoucí DPS a PS:
Hana Svobodová, tel. 568 834 942, e-mail: osetrovatel@domovmysliborice.cz

Vedoucí DZR a DOZP:
Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960, e-mail: pecovatel@domovmysliborice.cz

Vedoucí zdravotního úseku:
Jiřina Foltýnová, tel. 568 834 943, e-mail: zdravotnik@domovmysliborice.cz

Vedoucí úseku stravování:
Jitka Puklická, tel. 568 834 938, e-mail: kuchyn@domovmysliborice.cz

Vedoucí technického úseku:
Marek Procházka, tel. 568 834 936, e-mail: technik@domovmysliborice.cz

Evangelický farář:
Mgr. Tomáš Potoček, tel. 603 745 864, e-mail: tomas.potocek@tiscali.cz

Katolický farář:
Mgr. Tomáš Holcner, tel. 777 831 550, e-mail: tomas.holcner@seznam.cz

Farář církve husitské:
Mgr. Jiří Sladký, tel. 723 917 966, e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz  

10. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKTY




