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Zima už nám v posledních dnech ukazuje svoji pravou tvář, a tak nás ráno často překvapí 
mráz či sněhový poprašek. Pomalu se blíží také vánoce a konec letošního roku. Na tyto 
sváteční dny se pečlivě připravujeme. Pro naše klienty připravujeme bohatý vánoční 
program a také drobné dárky, které jistě všechny potěší.  

Budeme rádi, když si i v tomto předvánočním shonu uděláte chvíli čas a přečtete si 
letošní poslední číslo našeho „Občasníku“.  

 

1. ROZŠÍŘENÍ PROSTOR SESTERNY 

Na konci prázdnin a během měsíce září letošního roku proběhla v našem středisku už dlouho 
plánovaná akce, a to rozšíření prostor sesterny. Se stále se zvyšujícím počtem klientů už 
stávající prostory na sesterně přestaly stačit, nebylo kde provádět převazy ani kde skladovat 
léky pro klienty.  

Bylo proto rozhodnuto využít pokoj vedle sesterny a rozšířit tak stávající prostory. Celá akce 
byla dobře naplánována, a tak bylo během necelých tří týdnů hotovo. Sesterna je již funkční a 
plně slouží našemu personálu i klientům.  

 

 

2. PROJEKT „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ 

V loňském roce velice nenápadně začal a letos nabral velkých obrátek. O čem je řeč? O 
projektu „Ježíškova vnoučata“, díky kterému může kdokoliv z nás splnit přání osamělým 
seniorům z celé České republiky. Patronem tohoto projektu je Český rozhlas. 

Do projektu jsme se zapojili i my a poslali celkem 25 různorodých přání našich klientů, které 
postupně plnili lidé z celé naší republiky. Někteří se svými dárky přijeli až do střediska, jiní jej 
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poslali poštou nebo jinak zajistili. Přání to byla různorodá. Asi nejzajímavějším přáním jedné 
z našich klientek bylo proletět se ultraleightem nad Myslibořicemi a okolím.  

Po splnění tohoto přání paní Hana popsala tento neobyčejný zážitek takto: „Chtěli byste mít 
křídla, i když by nebyla vaše? Líbilo by se vám dívat na malé domečky, věžičky a mosty, 
podobné stavebnici, i když si už s kostkami dávno nehrajete? Anebo sledovat seshora řeku, jak 
se kroutí meandry uprostřed lesů? To všechno můžete mít. Stačí zajít na letiště v okresním 
městě a všechno si tam domluvit. A pak už sedíte v mile vyhřátém kokpitu, na uších máte 
sluchátka a u pusy malý mikrofon, abyste se mohli na všechno zeptat. Vedle vás sedí vousatý 
pilot, který trochu připomíná Verneovy hrdiny a jmenuje vám vesničky a městečka pod vámi, 
přehradu… a v dálce dokonce Alpy. Letadlo se pohybuje bez jakýchkoliv nepříjemností a 
kdybyste se nedívali dolů, zdálo by se vám, že stojí. Najednou jste mimo svůj všední svět a je 
vám lehko a nádherně. Zkuste to, nevymýšlím si a přeji vám ze srdce ten krásný zážitek. Ach 
ano, ještě něco  - nemusíte čekat, až vám bude 84!“  

Moc děkujeme všem, kteří přání našich (a nejenom našich) klientů splnili a věříme, že navázaná 
přátelství díky tomuto projektu přetrvají i nadále a v příštím roce budou moci vzniknout další.  

 

 

3. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V ZÁŘÍ - LISTOPADU 2017 

V ZÁŘÍ: 
  
- 1. září proběhlo další setkání dobrovolníků našeho střediska v jaroměřické restauraci Opera. 

Za jejich nezištnou pomoc jsme jim poděkovali a předali malé dárky.  
- 6. září jsme pro klienty i hosty z ostatních zařízení uspořádali V. Myslibořickou olympiádu. 
- Firma Jemča Jemnice nám věnovala velkou krabici vzorků čajů. 
- 11. září byla dokončena oprava sesterny v 1. patře střediska.  
- Zmrzlinovou pochoutku – polárkové dorty nám věnovala třebíčská firma Tipafrost a potěšila 

tak všechny naše klienty.  
- Firma Isolit Bravo nám věnovala 2 choppery na přípravu mixované stravy na jednotlivých 

odděleních.  
- 18.- 24. září jsme se zapojili do celostátní akce „Dny paměti“, při které nám pomáhali 

studenti středních škol v Třebíči a Moravských Budějovicích. 
- 20. září proběhlo setkání bývalých zaměstnanců střediska. Zúčastnilo se ho více než třicet 

lidí. 
- Po téměř ročním působení odjela zpět do Běloruska naše zahraniční dobrovolnice Natalia 

Dounar. Mnozí klienti a zaměstnanci na ni budou vzpomínat jako na šikovnou a milou dívku, 
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která dle svých možností pomáhala při aktivizačních činnostech, byla velice šikovná na 
keramiku, navštěvovala klienty na pokojích a chodila s nimi na procházky.  
 

 

V ŘÍJNU: 
 
- 3. října se naši klienti sešli na velké jídelně při „Podzimním posezení s čajem“. K dobré 

náladě určitě přispěla i Mohelenská kapela složená z několika muzikantů seniorského věku.  
- V týdnu od 2. do 8. října probíhal v našem středisku „Týden sociálních služeb“, v rámci 

kterého si zájemci o naše služby mohli prohlédnout naše středisko a také shlédnout výstavu 
„Stáří očima dětí“.  

- 12. října si naši klienti spolu s dětmi ze školy společně zazpívali za doprovodu učitele Pavla 
Nováčka. 

- 60 tis. Kč nám v rámci grantového řízení „Senior“ věnoval VDV Olgy Havlové na pořízení 
nové vany na koupelnu v 1. patře.  

- 20. – 21. října proběhly v celé ČR volby do Parlamentu ČR. Zúčastnit se jich mohli i naši 
klienti, protože volební místnost byla umístěna přímo v budově střediska. Svůj hlas zde 
odevzdalo 33 z nich.  

- Firma Altreva Třebíč nám věnovala několik pytlů rouna, které naši klienti zpracovávají do 
polštářků. 

- 25. října nás potěšila zpráva z Nadace České spořitelny, která podpořila částkou 40 tis. Kč 
náš projekt „Stáří není překážka“. Díky němu budeme moci realizovat celou řadu zajímavých 
aktivit pro naše klienty.  
 

 
 
V LISTOPADU: 
 
- 11. listopadu potěšil svým vystoupením naše klienty lukovský pěvecký sbor pod vedením 

paní Bartesové.  
- Firma Esko T nám věnovala dva nové plastové kontejnery na směsný odpad v celkové 

hodnotě 13 tis. Kč. 
- Bylo vysazeno 10 nových okrasných i ovocných stromů v parku a také na evangelickém 

hřbitově.  
- Oslovením nových dárců a také díky podpořeným grantům se nám podařilo získat během 

druhé poloviny roku téměř 300 tis. Kč na novou vanu se zvedákem pro klienty v 1. patře 
střediska. V provozu bude od příštího roku po rekonstrukci koupelny. 

- 25. listopadu proběhl v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě benefiční koncert 
„Zpěvem proti demenci“ v rámci kterého vystoupily pěvecké sbory Lumír, Novocantus a 
Naenia. Koncert se uskutečnil v rámci projektu „Město přátelské demenci“.  

- 27. listopadu jsme se se třemi našimi klienty zúčastnili natáčení předvánočního pořadu TV 
Šlágr ve Valči. Kromě mnoha zajímavých dárků od vystupujících umělců jsme si odnesli i 
řadu nezapomenutelných zážitků ze samotného natáčení.  

 
 
 
 

4. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

- 9. prosince se uskuteční již IV. Adventní setkání klientů a jejich rodin, v rámci kterého si 
můžete poslechnout i tradiční „Prozpěvování“. Připravili je členové FS ČCE v Třebíči. 
Začátek celé akce je ve 14 hod. Zakoupit si můžete také výrobky našich klientů nebo se 
můžete zapojit do tvořivých dílniček. 
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- 15. prosince si můžete na tradičním „Vánočním jarmarku“ zakoupit výrobky našich klientů, a 
to od 9 do 14 hod.  

- 17. prosince přijedou potěšit naše klienty členové martínkovského pěveckého sboru Jordán 
se svým předvánočním koncertem. Začátek je v 15.30 hod v kapli.  

- 24. prosince Vás děti z evangelické církve zvou na vánoční slavnost, která začne v 10.30 
hod v letní jídelně. Informace o dalších adventních a vánočních shromážděních najdete 
také na www.trebic.evangnet.cz a na nástěnkách ve středisku. Vánoce, naplněné pokojem 
a pravou radostí, Vám přeje Tomáš Potoček, zámecký farář.  

- 29. prosince se od 9.00 hod uskuteční oslava Silvestra pro všechny klienty i jejich rodiny.  

- 14. ledna se můžete těšit na vystoupení dechové hudby Petrovanka ve velké jídelně. 
Začátek je v 14.30 hod. Výtěžek koncertu bude věnován na opravu domova pro seniory. 

- Na 2. února 2018 připravujeme již tradiční „Zámecký ples“. Tentokrát zahraje skupina Los 
Valos.  

- 11.5.2018 se uskuteční v našem parku soutěžní mezigenerační odpoledne ve spolupráci 
s firmou Esko T.  

- 17.6.2018 opět v našem parku proběhne již X. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, 
na kterém vystoupí Vracovjáci. Začátek je v 15 hod.  

 

Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme! 

 

5. „POMÁHEJTE POHYBEM“ A PODPOŘTE NÁS! 

Pokud máte rádi pohyb a chcete nás podpořit, můžete tak udělat na stránkách Nadace ČEZ, 
která vybrala náš projekt „V novém se bude žít lépe“ ke svojí podpoře. Do svého mobilu si 
stáhnete mobilní aplikaci EPP, která bude snímat váš pohyb (chůzi, běh…). Přidělené body 
poté můžete věnovat našemu projektu, který bude nasazen v nejbližší době. Zaslané body 
budou poté převedeny na peníze. Můžeme tak získat až 132 tis. Kč na opravu oddělení pro 
seniory. Předem za vaši pomoc děkujeme! 

 

Podpořit nás můžete také svým darem či formou dobrovolnictví. Ze získaných darů budeme 
hradit výše zmíněnou opravu oddělení a opravu historické podlahy ve společenské místnosti a 
také nákup elektrocentrály či koupacího lůžka pro klienty.  

Vaše dary můžete poslat na náš účet 8500008080/7940 nebo přinést přímo do pokladny 
střediska. Vystavíme Vám na ně darovací smlouvu a také potvrzení o přijetí daru. Domluvit se 
můžete také s Blankou Veselskou na tel. č. 568 834 955 nebo e-mailu: 
projekty@domovmysliborice.cz . 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A MNOHO RADOSTI A KLIDU 

V ROCE 2018! 

http://www.trebic.evangnet.cz/
mailto:projekty@domovmysliborice.cz

