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Přímo mílovými kroky se blíží konec letošního roku. Čekají nás vánoční svátky a také 
oslava Silvestra. Ještě předtím ale prožijeme několik adventních dnů, které by měly být 
časem k zamyšlení a pozastavení se.  

Budeme rádi, když si i v tomto období najdete čas na přečtení našeho „Občasníku“. 
Najdete v něm souhrn zajímavých událostí z našeho střediska za uplynulé období a také 
přehled nejdůležitějších akcí, které nás teprve čekají. 

 

1. „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ OPĚT NADĚLOVALA DÁRKY A SNY 

Již více než devadesát přání našich seniorů splnila či plní „Ježíškova vnoučata“. Kdo jsou tito 
lidé, kteří si na stránkách Českého rozhlasu vyberou a splní přání neznámého seniora? Jsou to 
všichni ti, kteří mají především srdce na správném místě. Zároveň chtějí v tomto předvánočním 
čase potěšit a udělat radost těm starým lidem, kteří žijí v domovech pro seniory či 
pečovatelských domech.  

Tento dnes již celostátní projekt zaštiťuje Český rozhlas. Za naše středisko jsme do databáze 
vložili menší či větší přání většiny našich klientů. 
Někteří si přáli kosmetiku, oblečení, jiní sladkosti 
nebo návštěvu divadla.  Všechna byla vzápětí po 
spuštění projektu rozebrána… Někteří lidé posílají 
svoje dárky poštou či DHL, někteří chtějí přijet 
osobně. Osobní sympatie mezi obdarovanými a 
dárci postupně přerůstají v něco víc. Všichni, kteří to 
k nám mají nedaleko, slibují, že přijedou ještě znovu 
před vánoci a potom třeba při dalších příležitostech. 
Jsme tomu velmi rádi a věříme, že tento projekt byl 
a bude velkým obohacením jak pro dárce, tak i 
obdarované.  

Zároveň všem dárcům velmi děkujeme za jejich 
nebývalou štědrost a vstřícnost. Těšíme se na jejich další návštěvy a zpětné vazby. 
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2. ZE SBOROVÉHO DOPISU FS TŘEBÍČ 

Milí bratři a sestry! 

Vy asi všichni víte, kdy začíná advent. Ale zdá se, že třeba v obchodech to nevědí, ani 
v televizi… Jak dlouho už vysílají reklamy na vánoční dárky…  
A co hůř, na úvěry, za které ty dárky máte nakupovat!  

Také vás to tak unavuje, znervózňuje? Jakoby nebylo nic jiného možné, než se honit, utrácet, 
uklízet a plánovat, jak to všechno stihneme. A přitom čas kolem nás jakoby zpomalí. Dny jsou 
krátké, brzy tma. Spíš to láká posedět, třeba si číst nebo jen tak povídat někde v teple. A co 
když k tomu navíc ještě napadne sníh? Vnímáte to ticho najednou? I auta musí jezdit 
pomaleji… 

To se ovšem k adventu hodí mnohem lépe, než blikající světýlka na fasádách, veselá hudba 
všude, kam vkročíte. Ani v té přírodě se přece nic moc neděje. Všechno spí a odpočívá a tiše 
vyhlíží jaro. Co kdybychom také zkusili se zklidnit? Nepodléhat všemu tomu shonu a zmatku 
kolem. Neposlechněte ty, kteří vám radí utíkat do obchodů a hromadit dárky a dobroty, ještě a 
ještě.  

Poslouchejte třeba raději slova žalmistova: „Zvedněte brány, otevřete svá srdce a také dveře 
svých kostelů a vyhlížejte!“. Koho? Krále slávy, Ježíše Krista. Nejen Ježíška s pytlem dárků, ale 
Spasitele, který přichází, aby nás obdaroval tím nejvzácnějším – pokojem, radostí, odpuštěním 
a smířením a láskou.  

Otevřeme mu brány u nás doma? Přivítáme ho také u svého stolu? Poznáme tu pravou slávu 
adventu a Vánoce? Zazpíváme mu jako žalmista? 

K tomu všemu vás zveme. Do jeho domu, tam kde Mu znějí chvály a písničky od těch 
nejmenších, kteří to ještě ani moc neumějí, i od těch nejstarších, kterým už k tomu nezbývá moc 
sil. Právě mezi takové On přichází. Přijďte také! 
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3. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V ZÁŘÍ - LISTOPADU 2018 

V ZÁŘÍ:   

 
- Nadace Agrofert podpořila částkou 60 tis. Kč náš projekt na dofinancování mzdových 

nákladů na terénní pečovatelskou službu. 
- 13. září se uskutečnila již VI. Myslibořická olympiáda s řadou soutěží pro naše klienty. 

Pomáhat přišly i děti z místní školy a děti z Dětského domova v Hrotovicích. Celá akce se 
uskutečnila v našem parku za krásného slunečného počasí.  

- Během podzimních dnů probíhala sklizeň jablek v našem parku. Urodilo se tentokrát velké 
množství, takže zůstala nejen na uskladnění, ale také na moštování. Několika bednami 
jablek jsme obdarovali i děti z nedalekého DD v Hrotovicích.  

- Ve dnech 17.- 23. září probíhaly v našem středisku i mimo něj „Dny paměti“. Tato sbírková a 
informační kampaň měla upozornit na problematiku Alzheimerovy choroby. Při této akci nám 
velmi pomohli studenti z třebíčských středních škol a také z Moravských Budějovic. Sbírka 
vynesla více než 8 tis. Kč a byla použita na nákup ledničky a mlýnku na maso.  

- 18. září pomáhala sklízet v našem parku ovoce skupina 13 dobrovolníků z firmy ČEZ 
ENERGO. Patří jim náš velký dík! 

- Mlékárna Jaroměřice nám věnovala větší množství sýrů na posezení s ochutnávkou vín pro 
naše klienty. Děkujeme! 

- 25. září přijela zahrát našim klientům k dobré náladě cimbálová muzika „Majerán“ z Blanska. 
Příjemné odpoledne dokreslila i ochutnávka vín, se kterými přijel Marek Koráb z Boleradic.  

- 25. září se v podvečerních hodinách také sešli naši podporovatelé a příznivci na malém 
posezení. 
 
 
 

 

V ŘÍJNU: 
 
- VDV Olgy Havlové podpořil částkou 50 tis. Kč náš projekt na zakoupení elektrických 

polohovacích postelí na pokoje našich klientů. Moc děkujeme! 
- S několika našimi seniory jsme se zapojili do celostátního vědomostního klání pod názvem 

„Virtuální univerzita“. 
- 10. října se i díky podpoře firmy Jemča Jemnice mohlo uskutečnit tradiční „Podzimní 

posezení s čajem“, na kterém zahráli manželé Peroutkovi. Klienti mohli také obdivovat různé 
skládanky a miniatury ve skle a skleněných lahvích, se kterými přijel pan Heneš.  

- 12. října pomáhali v našem parku s trháním jablek dva dobrovolníci z Kooperativy. 
- 25. října si přišly za našimi klienty opět zazpívat děti z místní školy. 
- Z Nadace OF jsme získali 35 tis. Kč na výměnu oken na pokojích klientů. 
- Po prázdninách se také rozběhlo setkání dětí s našimi seniory v keramické dílně. 
- S naším projektem „Vyškolený zaměstnanec – klíč k porozumění a poznání potřeb klienta“, 

jsme uspěli na historicky první Burze filantropie v Třebíči. Získali jsme na něj finanční 
prostředky ve výši 40 tis. Kč a také materiální dar na nákup mechanických vozíků ve výši 10 
tis. Kč.  
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V LISTOPADU: 
 
- V průběhu měsíce listopadu musel náš technický úsek řešit náhle vzniklé problémy 

s prasklou stoupačkou, která vede z podkrovních pokojů až do přízemí. Bylo nutné 
vystěhovat v jednotlivých patrech několik pokojů a stoupačku vyměnit. Díky technickému 
úseku i firmě Vesas Třebíč se podařilo vzniklé problémy rychle vyřešit.  

- 20. listopadu přijel svým vystoupením potěšit naše klienty ivančický pěvecký sbor „Bádule“. 
- S naším projektem „Kočárek pro seniory“ jsme bojovali v internetovém hlasování o „divokou 

kartu“ v rámci programu ČSOB pomáhá regionům. I když jsme boj v posledních minutách 
prohráli, tak se nevzdáváme a na kočárek se budeme snažit sehnat finanční prostředky 
z jiných zdrojů. 

- Od konce listopadu pracují naši zaměstnanci s novým programem Cygnus 2. 
 
 

4. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

- 6. prosince proběhne velká „Mikulášská nadílka“ v letní jídelně. 
- 8. prosince se uskuteční již V. Adventní setkání v prostorách střediska. Jeho součástí je i 

koncert FS Třebíč, který se uskuteční od 15.30 hod v kapli.  
- 10. prosince „Vánoční jarmark“ výrobků klientů, od 9 hod v přízemí budovy střediska.  
- 16. prosince vystoupí v naší kapli od 15.30hod martínkovský pěvecký sbor Jordán.  
- Na 24. prosince si připravily děti z FS Třebíč pro naše klienty „Vánoční hru“. Začátek je v 10 

hod v jídelně. 
- 31. prosince proběhne od 9 hod velká „Silvestrovská oslava“ v jídelně.  
- 1. února 2019 se uskuteční tradiční „Zámecký ples“ od 19.30 hod. 

 

NA VŠECHNY TYTO AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVEME! 

5. 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 bychom potřebovali zakoupit kočárek pro 
naše klienty, díky kterému by se na vycházku dostali i ležící klienti. Dále už postupně 
shromažďujeme finanční prostředky na vybudování kanalizační přípojky k budově střediska. 
Chceme ji vybudovat na jaře příštího roku. 

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 
Děkujeme! 

! 

6. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Přeji Vám jménem svým i jménem členek Správní rady střediska požehnaný adventní čas, 
radostné vánoční svátky a hodně zdraví, spokojenosti a pohody v novém roce 2019. 

 

Michaela Grmelová, ředitelka střediska.  
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