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Letošní srpnové dny jsou vesměs tropické a lákají především k vodě a lenošení. Někdo si 

také rád přečte zajímavou knížku nebo se vydá na výlet.   

Věříme, že si v tomto prázdninovém čase najdete také pár chvil na to, abyste si přečetli 

další číslo našeho „Občasníku“. Jsou v něm shrnuty nejdůležitější události z našeho 
střediska za poslední období. 

 

1. OPRAVA ODDĚLENÍ „U ORDINACE“ JE U KONCE 

V měsících lednu – červnu 2018 probíhala dlouho plánovaná generální oprava oddělení „U 
Ordinace“. Celá tato rozsáhlá akce byla rozdělena kvůli lepší koordinaci prací do dvou na sebe 
navazujících etap.  

Během nich firma Vesas Třebíč opravila rozvody vody, odpady a elektroinstalaci na celkem 
dvanácti pokojích. Nad lůžka klientů bylo pro lepší orientaci namontováno noční osvětlení. 
Opravena byla také koupelna na tomto oddělení a do ní byla nainstalována nová vana se 

zvedákem. Souběžně s touto opravou byl také firmou GA Holding Moravské Budějovice 
nainstalován na všechny pokoje nový komunikační systém „Klient – sestra“, který umožňuje 
klientům rychle si přivolat pomoc. V rámci této akce byla také provizorně opravena podlaha ve 

společenské místnosti.  

Celá tato rozsáhlá akce si vyžádala finanční prostředky ve 

výši téměř 1,6 mil. Kč. Na její realizaci jsme 1/3 celkových 
nákladů získali z podpořených grantů a projektů (Nadace 
ČEZ, Fond Vysočiny, Lesy ČR a dary z okolních měst a 

obcí). Zbývající náklady jsme uhradili z vlastního rozpočtu.  

V současné době je celá akce ukončena, pokoje jsou útulné 
a vymalované a spokojení klienti si užívají pohodlí nově 

opravených pokojů. Děkujeme touto cestou všem, kteří na 
tuto akci přispěli finančně. Děkujeme také personálu, který 

musel po celou dobu pracovat v nelehkých podmínkách. A v neposlední řadě patří náš dík také 

všem klientům, kteří v době realizace projektu museli žít v provizorních podmínkách.  
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2. DEN DIAKONIE  

V neděli 24. června jsme společně se členy našeho partnerského Farního sboru z Třebíče  

oslavili „Den diakonie“. Celá akce měla probíhat venku v nové relaxační zahrádce. Ovšem 
počasí této dlouho připravované akci příliš nepřálo, a tak se všechny aktivity musely uskutečnit 
v naší velké jídelně.  

Celý program zahájily zpěvem písní děti z FS ČCE v Třebíči. Na jejich vystoupení navázala 
farářka Jana Potočková krátkou bohoslužbou, ve které připomněla důležitost těchto společných 

setkání. Ředitelka střediska Michaela Grmelová poté pokračovala prezentací, ve které shrnula 
všechny podstatné události v našem středisku za poslední rok.  

Hlavním bodem programu, na který se těšili děti i dospělí, bylo divadelní představení  

oduneckých ochotníků s názvem „Pohádka plná čertů“. Skvělému výkonu malých i velkých 
herců na konci představení s chutí zatleskali všichni. Součástí odpoledne byly i dílničky pro děti 
a také malování na obličej.  

Při malém občerstvení, které připravily příchozí ženy i kuchařky střediska, čas všem 
zúčastněným příjemně plynul. Rádi bychom v podobných setkáváních pokračovali při 

podobných příležitostech i nadále.  

 

 

 

 

 

 

3. PROJEKT „VYSOČINA IMPRINT“ JE VE FINÁLE 

Od února do srpna letošního roku probíhal v našem středisku projekt „Vysočina Imprint“ 
realizovaný s finanční podporou programu Erasmus + (projekt Evropská dobrovolná služba). Byl 
koordinován Hodinou H z Pelhřimova a má jádro v mezioborové spolupráci tří neziskových 

organizaci v Kraji Vysočina (Hodiny H, Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích, Fokusu 
Vysočina) a také místního muzea v Kraji Vysočina.  

Název projektu označuje stopu – otisk – dopad, kterou skupina dobrovolníků zanechala v Kraji 

Vysočina a současně stopu na dobrovolnících – přínos, který jim tato EDS zkušenost přinesla. 
Projekt byl na jedné straně zaměřen na oblast neformálního vzdělávání, sociální prác i, historii a 
kulturu a na straně druhé na evropské partnerství 13 zapojených organizací z 9 zemí, včetně 

země hostitelské.  
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V našem středisku pomáhala celkem sedm měsíců běloruská dobrovolnice Darja Krytskaja. 

Trávila svůj čas s našimi klienty v rámci aktivizačních činností, kde s nimi tvořila různé 
drobnosti, malovala či tvořila. Zároveň se snažila naučit se českému jazyku, poznat české 
zvyklosti a kulturu a také českou komunitu.  

Spolupráce s pelhřimovskou Hodinou H bude pokračovat i v příštím roce, kdy bychom měli u 
nás přivítat dva nové zahraniční dobrovolníky.  

 

 

 

 

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V KVĚTNU – SRPNU 2018 

V KVĚTNU:  
  

- 4. května proběhlo slavnostní ukončení celostátního projektu „Jedeme v tom společně“, 

kterého se zúčastnilo dvanáct našich klientů. 
- V měsíci květnu začala za našimi klienty docházet nová dobrovolnice paní Kateřina 

Hrušková z Prahy. Čte jim dle jejich přání z různých knih a také si s nimi ráda povídá.  

- 11. května jsme pro naše klienty ve spolupráci s třebíčskou firmou Esko T připravili zábavné 
odpoledne „Třídění je zábava“.  

- Z grantového řízení Lékárny Dr. Max jsme získali 40 tis. Kč na zakoupení nových sluchátek 

do kaple. 
- 13. května si mohli naši klienti vyslechnout koncert martínkovského sboru Jordán ke Dni 

matek.  

- 15. května k nám zavítal ivančický pěvecký sbor Bádule s pásmem lidových písní. 
- Na 14 dnů pomáhal v našem středisku velmi energický dobrovolník Radek Mrtýnek. Hodně 

času trávil s našimi klienty, ale vítaným pomocníkem byl jako vyučený kuchař také v naší 

kuchyni.  
- 22. května se uskutečnil celodenní výlet našich klientů do ZOO Jihlava. Mohl být realizován 

také díky podpořenému projektu Nadace České spořitelny.  

- 31. května si přišly za našimi klienty opět zazpívat děti z místní školy. 
 
 

 

V ČERVNU: 
 

- 3. června se uskutečnily v brněnském Červeném kostele Hudební nešpory, jejichž výtěžek 
ve výši 7 167 Kč využijeme na zakoupení mechanického vozíku. Členům brněnského 
evangelického sboru patří náš velký dík.  

- 10. června uspořádali členové FS ČCE v Horních Vilémovicích benefiční koncert, jehož 
výtěžek ve výši 2 000 Kč použijeme na důležité opravy v našem středisku. Také jim patří náš 
dík. 

- 13. června přišlo pět firemních dobrovolníků z ČEZu pomoci nám s úklidem před blížícím se 
benefičním koncertem.  

- 13. června jsme prezentovali naše služby na Veletrhu sociálních služeb v Třebíči.  
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- Firma Altreva Třebíč nám věnovala velké množství pracovních oděvů pro naše 

zaměstnance.  
- Řada spolupracujících firem nám věnovala materiální a finanční dary na realizaci X. 

Benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“, který se uskutečnil v neděli 17. června 

2018. Čistý výtěžek celé akce činil 177 tis. Kč a zakoupíme z něj nový zvedák a teleskopické 
zástěny na pokoje klientů.  

- 21. června byl v nice střediska nainstalován nový kříž jako symbol křesťanství vůbec.  

- 24. června se uskutečnil „Den diakonie“.  
 

V ČERVENCI:  

 
- Nadace Agrofert nám věnovala 50 tis. Kč na vzdělávání našich zaměstnanců.  
- Byla vytištěna a rozeslána Výroční zpráva střediska za rok 2017. 

- Od července můžete nově rychle darovat svoje finance našemu středisku díky tlačítku „Chci 
pomoci“, které bylo nainstalováno na našem webu. 

 

V SRPNU: 
 
- Lesy ČR a.s. podpořily částkou 50 tis. Kč náš projekt na opravu oddělení „U Ordinace“.  

- Firma Isolit Bravo nám věnovala 2 choppery na přípravu mixované stravy pro naše klienty.  
- Balkón u oddělení „Vážka I“ dostal nové zastřešení, takže už nebude na naše klienty při 

odpočinku celodenně svítit přímé slunce. Může tak být využit i za deště.   

- 19. srpna zahrála k dobré náladě všem našim klientům venku na terasa skupina 
„Madlenka“.  

 
 

5. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

- 31. srpna proběhne další setkání dobrovolníků našeho střediska.  

- 13. září se uskuteční již VI. Myslibořická olympiáda, a to od 14 hod v našem parku.  

- 17.- 23. září proběhne informační kampaň spojená se sbírkou pod názvem „Dny paměti“ 
určená na pomoc lidem postiženým Alzheimerovou chorobou.  

- 25. září se můžete těšit na ochutnávku vín z Vinařství Marek Koráb. Po ní zahraje 
cimbálová muzika Majerán z Blanska. Začátek je ve 14 hod ve velké jídelně.  

NA VŠECHNY TYTO AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVEME! 

6. PODPOŘTE NÁS! 

Pokud nás budete chtít podpořit svým darem, můžete tak nově učinit díky tlačítku na našem 

webu CHCI POMOCI. I nadále však můžete zasílat dary přímo na náš účet 8500008080/7940 
nebo přinést do pokladny střediska. V současné době shromažďujeme finanční prostředky na 
výměnu oken v budově střediska, na zakoupení kompenzačních pomůcek pro naše klienty a 

také na generální opravu naší prádelny. Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také 
potvrzení o přijetí daru, které si můžete odečíst z daní. Poradíme Vám také na tel. č. 
568 834 955 nebo e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz . 

ZA VŠECHNY VAŠE DARY PŘIJMĚTE PŘEDEM NÁŠ VELKÝ DÍK! 

mailto:projekty@domovmysliborice.cz

