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Úvodní slovo
Váţení přátelé,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Domova svaté Alţběty na Ţernůvce za rok
2013. Rok 2013 byl rokem, kdy Domov obdrţel nejniţší dotace za celou svou historii. I přesto
se díky nasazení všech zaměstnanců, dobrovolníků a štědrosti dárců podařilo udrţet vysokou
kvalitu poskytovaných sluţeb. O podstatných změnách se dočtete na stránkách dále. Nemá
smysl je zde všechny vyjmenovávat.
Ladislav Klíma prý kdysi řekl: „Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u
všech národů a kultur.“ I kdyţ majoritní společnost moţná vnímá stáří a stárnutí jako prohru,
jako něco, čeho je třeba se za kaţdou cenu vyvarovat, můţeme přesto konstatovat, ţe kolem
klientů Domova sv. Alţběty jsou lidé, kteří svým přístupem a nadšením boří tento negativní
stereotyp. Mnohdy slyšíme: „Chodím si na Ţernůvku odpočinout. Obyvatelé mi dodávají
spoustu energie.“ Vnímáme to jako důkaz toho, ţe i u nás jsou lidé, kteří si uvědomují, ţe také
jednou zestárnou a ţe i dříve narození nám všem mají co nabídnout. Pokud se tedy nebojíme
přijímat.
Děkujeme všem, kteří do Domova sv. Alţběty nalezli cestu – ať uţ to jsou zaměstnanci,
rodinní příslušníci klientů, dobrovolníci, dobrodinci nebo jen náhodní kolemjdoucí. Jejich
pomoci a podpory se velice váţíme.
Závěrem bychom jenom popřáli, aby rok 2014 byl pro nás pro všechny rokem dobrých zpráv.
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1. Domov sv. Alţběty - představení
Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alţběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým
je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v Brně.
Tedy vytvořit nový domov, poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu
křesťanské lásky a respektování náboţenské svobody všem, kteří mají sníţenou soběstačnost
z důvodu věku a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby
naši klienti mohli svůj ţivot proţít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje,
aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nebyli izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních
chvílích ţivota mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení. Domov sv.
Alţběty byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

Cíle poskytované sociální služby:

1.1.


















respektovat kaţdého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky,
vlastní názory a ţivotní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, postiţen nebo
dezorientován;
napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí;
udrţet co nejdéle a co moţná nejvyšší dosaţenou úroveň kvality ţivota klientů;
zachovat ţivot klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“;
umoţnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity;
poskytnout kaţdému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech;
přispět smysluplnému vyuţití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity
klientů (výtvarné, hudební, kulturně – vzdělávací,
duchovní ….);
podporovat kontakt klientů s rodinou, přáteli a
okolním světem;
pomáhat našim klientům vyrovnat se s vlastním
stářím a nemocí;
být na blízku těm, kteří trpí, cítí se opuštěni,
nešťastní, vnímat jejich bolest a doprovázet je v
jejich posledních hodinách pozemského ţivota;
nabídnout naději a usmíření se s Bohem a lidmi;
aktivně informovat klienty i zájemce o nabízené
sociální sluţbě, včetně podmínek, způsobu
poskytování sluţeb a jejich ceně;
rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu
estetického prostředí.

1.2.

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alţběty

Sídlo:

Ţernůvka 12, Nelepeč – Ţernůvka 666 01

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

8/3-18-001/2006-6520

549 411 526

4

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

Fax:

549 412 990

e-mail:
web stránky:
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Identifikační údaje zřizovatele

Název:

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv.
Rodiny v Brně

Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

1.4.

Správní orgány

Zřizovatel Domova sv. Alţběty jmenoval s účinností od 1.1.2012 Správní radu v tomto
sloţení:
Správní rada

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Antonie - Anna Říhová
S.M. Benicie - Jozefina Mihoková
Správní rada zasedala během roku 2013 4x.

Dozorčí rada

S.M. Fidelis - Boţena Šilerová
S.M. Markéta - Jana Vyhnálková
S.M. Kristina - Milena Herková

Ředitelka Domova

PhDr. Jana Hutařová

Zástupkyně ředitelky S.M. Maxmiláma - Markéta Myslivcová
S.M. Benicie – Josefina Mihoková

1.5.

Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alţběty registrován jako sociální sluţba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.
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2. Přehled činnosti Domova sv. Alţběty v roce 2013
Náš Domov poskytuje pobytové sluţby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se
v důsledku svého věku ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních sluţeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, uţívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a moţnost duchovního zázemí.

2.1.

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje poţadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Provoz Domova sv. Alţběty byl
zahájen 1. listopadu 2002 po kompletní rekonstrukci původní budovy z roku 1930.
Budova je čtyřpodlaţní, bezbariérová, je vybavena lůţkovým výtahem. Klientům a jejich
návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navrţen jako odpočinková a relaxační plocha.
V suterénu objektu je umístěna jídelna pro klienty se vstupem do zahrady, dále kuchyně a
zázemí pro stravovací provoz, prádelna, šatny personálu a další technické zázemí. Celková
kapacita byla do listopadu 46 klientů, pak na přání zřizovatel byl sníţen na 45. Klienti jsou
ubytovaní v 6 jednolůţkových pokojích, 9 dvoulůţkových pokojích, 7 třílůţkových pokojích
(a v jednom „mini bytě“ ten od 1. 11. 2013 převzal k uţívání zřizovatel). Kaţdý pokoj má
vlastní koupelnu (umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny elektrickými
polohovatelnými postelemi a novým nábytkem. V kaţdém pokoji je zapojen telefon a velmi
kvalitní signalizační systém „pacient x sestra“. Dále se v Domově nachází kromě kanceláří tři
společenské místnosti - dvě z nich součastně slouţí i jako knihovny; trvale přístupná kaple;
ordinace lékaře; místnost pro rehabilitaci; zázemí pro dobrovolníky.
Domov se průběţně udrţuje, opravuje a vybavuje. Zřizovatel nechal opravit vnější kanalizaci
a dlaţbu za domem. Byly namontovány kamery a zprovozněno pohybové čidlo. Opraveny
vlhké omítky v suterénu (především ve skladech). Konečně byla opravena dlouhodobě
nevyhovující telefonní ústředna. Zrekonstruovali a dovybavili jsme zázemí pro dobrovolníky.
Z daru firmy Tyco jsme pořídili další polohovatelné pojízdní křeslo Sella a nakoupili jsme
evakuační podloţky, takţe je jimi jiţ vybaveno kaţdé lůţko.
Cena za ubytování byla v měsíci únoru mírně navýšena oproti roku 2012.

Cena za ubytování v roce 2013

2.2.

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůţkový

200,-

dvojlůţkový

180,-

třílůţkový

160,-

Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a zdravotní péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetrţitou sluţbou. Ošetřovatelskou a
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rehabilitační péči vykazuje Domov k úhradě VZP a od dubna 2012 také ZP MV. K odborným
vyšetřením se klienti přepravují do zdravotnických zařízení v Tišnově nebo v Brně.
Lékařskou preventivní péči zajišťuje lékařka MUDr. Jana Hlaváčová, jedenkrát týdně
v ambulanci Domova nebo dle potřeby na telefonu. Frekvence návštěv lékaře je v průměru 1
x měsíčně u kaţdého klienta. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i
zaměstnanců.
V roce 2013 jsme pořídili oxygenerátor a z darů pak oxymetry na kaţdé patro i do ambulance.
Díky daru firmy M-Pro s.r.o. jsme pořídili zlevněné přenosné EKG a chodítko.
V Domově sv. Alţběty našlo domov 45 klientů. Z toho k 31. 12. 2013 bylo 8 muţů a 37 ţen,
5 klientů bylo ve věku do 65-ti let, 27
klientů bylo v rozmezí 66-ti aţ 85-ti
let a 13 klientů mělo nad 86 let.
Věkový průměr činil 80,51 roku.
Celkem 44 klientů bylo imobilních
nebo mobilních za pomoci druhé
osoby či kompenzačních pomůcek, 20
mělo zvýšené nároky na sloţení
stravy.
Přístup ke kaţdému klientovi je
individuální a je brán zřetel na jeho
osobní cíl, přání a zájmy s ohledem na
jeho moţnosti pohybu, moţnost
vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčoví pracovníci
vypracovávají u kaţdého „svého“ klienta individuální plán a podle něho pak postupuje celý
team pečujících v úkonech daných zákonem o sociálních sluţbách.
Při poskytování sluţeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při obsluţných činnostech, při
poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při
prosazování oprávněných práv a zájmů.
Za důleţité povaţujeme období přechodu klienta z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důleţité pomáhat novému klientovi s aklimatizací a vytvářením nových vztahů, ale
také trvale podporovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
V roce 2013 byla poskytována klientům Domova sv. Alţběty rehabilitační péče ve všech
formách, směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udrţení dosavadních
funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální moţné
soběstačnosti a zároveň tak dosáhnout co nejvyšší kvality ţivota. Významně přispívá
k zamezení imobilizace, vzniku komplikací a sekundárních změn u seniorů.
Personál Domova, zvláště školená sestra pro rehabilitaci, uplatňuje fyzioterapii, která
zahrnuje pohybovou léčbu, tj. aktivní tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení,
pohybové hry, vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení a speciální metodiky na
podkladě nejčastěji senzomotorické stimulace. Součástí je téţ fyzikální terapie – elektroléčba,
magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáţe a léčba teplem a světlem. Také
pracovnice přímé obsluţné péče a aktivizátorka se podílejí na rehabilitačním programu
Domova – podporují klienty při chůzi po chodbě Domova, při procházkách v bezbariérovém
areálu zahrady.
Druhou sloţkou léčebné rehabilitace je ergoterapie. Tu od druhé poloviny roku 2009 vede
školená aktivizátorka. Ergoterapie probíhá v pravidelných intervalech ve společných
7
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prostorách Domova nebo i individuálně na pokoji. Byly i nově upraveny a dovybaveny další
místnosti pro pravidelné volnočasové aktivity. V pondělí probíhá Filmový klub, v úterý
Paměťová cvičení, ve středu přichází canisterapeutický pejsek Shery, ve čtvrtek Četba na
pokračování a v pátek Společné zpívání. Proběhly také besedy, divadelní představení,
promítání fotografií a jiné aktivity. Nesmíme zapomenout ani na Výtvarné dny, které
probíhají zpravidla jednou měsíčně. Účelem ergoterapie je dosaţení optimální soběstačnosti
pomocí vybraných terapeutických činností. Přináší zlepšení funkce jemné motoriky rukou,
posiluje myšlení, kreativitu a zároveň zkvalitňuje psychický stav osobnosti vyplněním
volného času. Na výtvarná odpoledne nám v roce 2013 přispěla Česká spořitelna ze svého
grantového programu 48.085,- Kč.

2.3.

Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další služby

Klienti se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována
racionální a diabetická. Klientům jsou také dle jejich zdravotního stavu připravovány různé
diety – např. dieta s omezením tuků, šetřící, bezbílkovinová apod. Celodenní stravu tvoří
snídaně, oběd, a večeře, nově si klienti mohou zvolit, ţe si nepřejí svačiny (poníţena
celodenní strava o 15,- Kč) Diabetikům se podává ještě II. večeře. Veškerá strava je
připravována v naší kuchyni. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni formou
jídelních lístků, které se střídají po osmi týdnech. Při přípravě stravy se vyuţívá aktuálních
sezónních potravin.

Cena neponíženého stravného v roce 2013
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

155,-

diabetická

155,-

šetřící

155,-

Prádlo klientů i personálu se pere a ţehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se kaţdý den
uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíţdí za klienty Domova je zároveň i závodní lékařkou, provádí
preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíţí na dodrţování hygienických a zdravotních
norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý stravovací
provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Domov sv. Alţběty zajišťuje pro své klienty nákupy (běţné potraviny, oděvy, drogerie, obuv,
apod.), sluţby (kadeřnice, pedikúra, fotografování) a fakultativní sluţby (telefonní hovory,
doprava autem či doprovod, donáška obědů na pokoj, revize elektrospotřebičů na pokoji
(televize, apod.), kulturní a společenské akce. Klienti jsou s kulturním programem
seznámeni, vţdy včas a to písemnou formou ve zprávách, které jsou součástí jídelního lístku,
na nástěnkách v jednotlivých patrech a těsně před akcí rozhlasem.
Domov zprostředkuje a zajišťuje jednání klientů s úřady a pomáhá při prosazování
oprávněných práv a zájmů:
 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha.
 Městský úřad obce s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí, matrika (nahlášení
změny pobytu, ukončení pobytu, apod.)
8
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Úřad práce (ţádost o příspěvky na péči, příspěvky na mobilitu, zvláštní příjemci,
doprovod při sociálním šetření v Domově)
Obecní úřad (při zařizování trvalého pobytu, během voleb)
Zdravotní pojišťovny (při úmrtí vracíme Evropský průkaz zdravotního pojištění
klienta, vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné)
Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty klientů, dosílání a výběr sloţenek)
Notář, nemocnice

Duchovní péče, kultura a společenské akce

Domov sv. Alţběty je církevním zařízením. Dle zájmu
jednotlivců je příleţitost 2 x denně navštívit bohosluţbu v kapli.
Bohosluţby jsou přenášeny místní TV sítí a rozhlasem a
imobilní klienti mají moţnost je takto sdílet. Je moţno sledovat
v TV křesťanský program NOE a dalších dvanáct programů.
V průběhu roku proběhlo 11 setkání vedení Domova s klienty,
kde je prostor k předání informací oběma směry.
Klienti, kteří slaví své narozeniny, dostanou od zaměstnanců
Domova drobný dárek a kytičku. Gratulace je doprovázena
zpěvem písně.

Kulturní a společenské akce v roce 2013
Tišnovský chrámový sbor
V úterý 1. ledna doprovázel novoroční bohosluţby Tišnovský chrámový sbor. Děkujeme.
Tišnovská schola
V neděli 6. ledna doprovodil mši svatou Chrámový sbor mladých z Tišnova. Poté následovalo
malé občerstvení a přátelské posezení za účasti několika klientů.
Fotografie a Boţí slovo
Ing. Jiří Brtník, autor výstavy, povoláním dřevařský inţenýr fotografuje od svého dětství a
dospívání. Zaměřuje se především na přírodu. Jednotlivé záběry doplňuje citáty z Bible. Autor
uvádí: „Při výběru fotografií mi zaznívaly slova či věty Písma, tak jsem je do nich vkládal a
jindy jsem se pokusil k oblíbenému ţalmu najít obraz, který by jej umocňoval. Mým přáním
je, aby Vás obrazy hladily na duši a Boţí slovo se ve Vás rozeznělo a přinášelo Vám Boţí
pokoj do srdcí.“ Výstava bylo moţné shlédnout od 4. ledna do konce února 2013 denně od
9:00 do 16:00 hodin.
Tříkrálová sbírka 2013
V neděli 6. ledna proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Oproti běţným zvyklostem
letos přišli koledníci dvakrát. Jednou z Deblína s charitní pokladničkou, podruhé sestřičky z
Františkánky z Brna se svěcenou vodou a křídou. Výtěţek sbírky byl odevzdán na potřeby
Charity. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Výtvarný den
V sobotu 26. ledna se naši klienti sešli ve 14:00 hodin v jídelně spolu s aktivizátorkou Pavlou
a dobrovolníky z Charitativy. Tentokrát tkali šály z bambulkové příze. Všichni byli nadšeni z
výsledku své práce. Ti z nich, kteří šálu nedokončili, budou pokračovat ve volných chvílích
na pokojích. Děkujeme dobrovolníkům a panu Jaroslavu Sehohrábkovi, který malé stavy na
tkaní zadarmo vyrobil.
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Masopustní karneval
V úterý 5. února se příznivci dobré
nálady sešli ve 14:00 hodin v
jídelně, aby zahájili letošní
Masopustní karneval. Zúčastnili se
nejen klienti v maskách, ale také
někteří zaměstnanci a jejich děti. K
tanci a poslechu zahrál pan Josef
Dvořák (harmonika) a S.M. Andrea
(klávesy). Velkým zpestřením byl
příchod pirátů Jacka Sparrowa
(Andrea Bartošíková) a kapitána
Barbossy (Renata Janečková), kteří
pozvali všechny přítomné na
dobrodruţnou plavbu na Černé
Perle. Sílu pirátů vyváţila křehká
tahitská
dívka
(Terezka
Bartošíková). Děkujeme našim věrným dobrovolnicím, ţe si připravily pro klienty zábavný
program, který přispěl k jejich rozveselení. Mnohým z nich se nechtělo ani po dvou hodinách
odcházet. Poté průvod masek navštívil na pokojích klienty, kteří se ze zdravotních důvodů
nemohli akce zúčastnit. Všichni organizátoři i účinkující si zaslouţí velké poděkování.
Z Vrabčáku k Nilu - beseda na pokračování
V úterý 12. února v 10:00 hodin se uskutečnilo ve společenské místnosti další pokračování
besedy "Z Vrabčáku k Nilu". Od října loňského roku Mons. P. Josef Šindar předčítá na
pokračování zápisky našeho dobrovolníka Lukáše Noska ThD. z jeho studijního pobytu v
Káhiře. Náš dopisovatel studuje arabštinu v klášteře Comboniánů. Jeho zápisky přítomným
přibliţují krajinu, zvyky, křesťanské památky a také způsob praktikování víry tamějších
křesťanů. Poutavý přednes P. Šindara umoţňuje posluchačům přenést se na místa jim
vzdálená nejen tisíci kilometry, ale také mentalitou a způsobem ţivota. Děkujeme a těšíme se
na pokračování.
Výtvarný den
V sobotu 2. března se uskutečnil další výtvarný den s bambulkovou přízí. Technika tkaní šál
si získala velký zájem našich klientů. I kdyţ tvoří za pomoci aktivizátorky Pavly a
dobrovolníků, jejich výsledky práce jsou obdivuhodné. Sami klienti byli překvapeni z toho, co
jejich ruce ještě zvládnou. Uţ se těší, ţe se budou moci se svými výrobky pochlubit na
zářijové pouti. Děkujeme všem dobrovolníkům za to, ţe věnovali svůj čas.
Výstava - obrazy a řezby
Od 15. března 2013 vystavovali v Domově sv. Alţběty na Ţernůvce dva výtvarníci, členové
sdruţení “Šestnáct plus mínus“, malíř Josef Langer a řezbář Petr Steffan. Výstava má název
„Kolikrát a kolika způsoby….“ Bůh promlouvá k nám lidem a chce se nás dotknout. Josef
Langer (1944) je rodákem z Bohuňova, vesničky v malebném údolí Křetínky. Nyní ţije v
Brně, ale obraz svého rodiště si nese celým ţivotem a ve svých krajinomalbách se k němu
stále vrací. Po vystudování průmyslové školy získal základy malířství u akademického malíře
J. A. Alexy a v ateliérech brněnského televizního studia. Jeho počáteční tvorba byla ovlivněna
francouzskými impresionisty. Obrazy jsou malovány olejem na plátně. Vystavoval v řadě
galerií a výstavních síní po celé republice. Kaţdým obrazem se snaţí v této uspěchané době,
prosycené materialismem, potěšit návštěvníkovo nitro pohodou a klidem zasněné krajiny. Petr
Steffan (1976) se narodil v Moravské Třebové, nyní bydlí v Městečku Trnávce. Ve výtvarném
umění našel zálibu jiţ v dětství. Tvořit začal spontánně bez jakéhokoli odborného vedení a
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předchozí průpravy v roce 1999. Jeho dřevořezby jsou převáţně z lipového dřeva, objevuje se
i ořech, dub a třešeň. Pro povrchovou úpravu pouţívá mořidla a včelí vosk. Zabývá se
především řezbou se sakrální tematikou - betlémy, sošky a reliéfy. Dále pak erby, rámy
zrcadel, paţby zbraní, podloţky na paroţí. Mezi jeho díla patří např. Klíč od bran Městečka
Trnávky, v kostele ve Starém Městě dvoumetrový Betlém, sousoší na křtitelnici a svatostánek,
kopie Madony v Chornicích, dřevořezba s podobiznou pánů Svěráka a Smoljaka… Jeho
tvorbu je moţno shlédnout na výstavách pořádaných sdruţením moravskotřebovských
výtvarníků "Welen", a také napříč po celé republice. Autorovy řezby jsou známé i ve světě –
dřevěné sochy v Římě, Španělsku, Německu a v Africe. Svá díla cítí jako sdělení své hluboké
víry, jakési vnitřní emocionální poselství divákovi. Výstava byla přístupná do 30. dubna 2013
denně od 9:00 – 16:00 hodin.
Kuţelky
Ve čtvrtek 21. března naši klienti soutěţili v kuţelkách. V jídelně Domova se sešlo 12 klientů,
byli rozděleni do tří barevně rozlišených týmů. Za hlasitého povzbuzování ostatních klientů
absolvovali 3 kola. Hráli s velkým nadšením, ale zvítězit nemohli všichni. Vyhrálo druţstvo
modrých. Jeho členové si odnášeli malou sladkou odměnu s příslibem dalšího pokračování.
Děkujeme aktivizátorce Pavle, která celou akci zorganizovala.
Výtvarný den
V sobotu 23. března přijeli dobrovolníci z Charitativy a za jejich pomoci proběhl velikonoční
výtvarný den. Velikonoční proto, ţe byl zaměřen na výrobu velikonočních věnečků z vajíček.
Nejdříve klienti s jejich pomocí nabarvili předem vyfouknutá vajíčka a poté je navlékali na
drátek. Výsledný věneček zdobili mašlemi. Radost z tvoření s nimi proţívalo i několik
rodinných příslušníků, kteří jsou vţdy srdečně zváni. Věnečky se staly součástí velikonoční
výzdoby v prostorách našeho Domova. Děkujeme všem zúčastněným.
Návštěva dětí ze ZŠ Deblín
V úterý 26. března přišlo několik dětí ze Základní školy v Deblíně navštívit naše klienty na
jednotlivých pokojích. Přinesly jim vlastnoručně vyrobená velikonoční přáníčka a vajíčka z
papíru. I kdyţ to tak venku nevypadalo, tak děti přinesly do našeho Domova příslib jara a
velikonoční radosti. Děkujeme jim i paní učitelce.
Významné jubileum Mons. Josefa Šindara
Dne 29. března 2013 oslavil své ţivotní jubileum náš klient, dlouholetý děkan tišnovské
farnosti Mons. Josef Šindar. Narodil se před 80-ti léty v Luţicích u Hodonína v rolnické
rodině. Studoval na Biskupském gymnáziu v Hodoníně, poté vstoupil do Kněţského semináře
v Litoměřicích. V roce 1960 byl vysvěcen na kněze. Působil v několika farnostech, namátkou
uveďme Znojmo, Třebíč.... Do Tišnova přichází v březnu 1979 a jiţ za čtyři měsíce je
jmenován děkanem. Za léta působení v našem regionu se stal významnou osobností nejen
duchovního, ale také kulturního ţivota. Nepřehlédnutelná je jeho činnost literární a
překladatelská, publikuje v našem i zahraničním tisku. Je členem Spolku sběratelů a přátel
exlibris a Spolku českých bibliofilů. Od mládí se zajímá o historii a jazyk Luţických Srbů. Za
svoji celoţivotní činnost obdrţel 4. května 2000 od papeţe Jana Pavla II. čestný titul
Monsignore. Po 31 letech působení v Tišnově a Předklášteří se stal klientem našeho Domova.
I přes různé zdravotní potíţe ani zde nezahálí. Nadále se věnuje duchovní a kněţské činnosti,
publikuje a překládá. Do dalších let přejeme pevné zdraví, hojnost Boţího poţehnání a aby si
i nadále zachoval svůj charakteristický humor.
Schola mladých a tišnovští farníci na návštěvě v našem Domově
V neděli 7. dubna doprovodila slavnostní děkovnou mši svatou Schola mladých z Tišnova.
Naše kaple nestačila pojmout mnoţství tišnovských farníků, kteří přišli pogratulovat našemu
jubilantovi, Mons. Josefu Šindarovi, k jeho 80-tým narozeninám. Přišli tak vyjádřit také
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poděkování za jeho dlouholeté působení ve farnosti, za duchovní vedení a jeho zájem o
kaţdého z nich. Jménem všech přítomných promluvil Ing. František Svoboda. Po mši svaté
následovalo malé občerstvení v jídelně Domova, kde probíhaly osobní gratulace, ale i
společné sdílení. Celá akce byla pro Mons. Šindara utajena, takţe s dojetím a překvapením
sledoval své gratulanty, kteří byli zastoupeni od nejmenších aţ po ty nejstarší. Poslední z nich
se rozcházeli aţ v odpoledních hodinách. Děkujeme organizátorům celé akce.
Tvořivá dopoledne
S přibývajícím sluníčkem stoupá i zájem našich klientů o tvoření různého druhu. Jiţ k tomu
nedostačují pravidelné výtvarné dny. Proto aktivizátorka Pavla zavedla novou aktivitu "Tvořivé dopoledne". Většinou se sejde menší skupinka klientů - výtvarníků např. ve
společenské místnosti, na zahradě nebo i na pokoji. Společně s paní aktivizátorkou buď
dokončují výrobky, které se nestihly při výtvarném dnu, nebo realizují úplně nové nápady.
Takţe během měsíce května a června někteří dodělávali látkové slunečnice, někteří vyšívali
přáníčka a jiní vyráběli nádherné broţe z organzy nebo zdobili polštářky sítotiskem. Společné
tvoření doprovází radostná atmosféra a mnohdy i údiv a nadšení z výsledků práce.
Pravidelné volnočasové aktivity
Naši klienti mají moţnost se po celý rok s
aktivizátorkou Pavlou Mazancovou účastnit
společných nebo individuálních pravidelných
aktivit. V pondělí je to "Filmový klub" - jsou
zde promítány většinou filmy pro pamětníky
a filmové pohádky. V úterý "Čtení na
pokračování", ve středu "Návštěva pejska
Skery", ve čtvrtek "Paměťová cvičení".
Velkému zájmu se těší páteční "Společné
zpívání". Všechny tyto aktivity probíhají i
individuálně u klientů, kteří se nemohou nebo
nechtějí účastnit ve skupině. Někteří dávají přednost individuálnímu rozhovoru. Pokud počasí
dovolí, tak se snaţíme, aby také i naši imobilní klienti mohli pobývat v areálu zahrady, kam je
v letních měsících dopravujeme na vozíku i v lůţku. Nenahraditelná je také práce našich
dobrovolníků, kteří přináší nejen nové tváře, ale také dokáţou vyplnit kaţdodenní
jednotvárnost našich seniorů.
Beseda
Ve čtvrtek 18. Dubna proběhlo v 10:00 hodin ve společenské místnosti další pokračování
besedy Z Vrabčáku k Nilu. Zápisky našeho stálého dopisovatele Lukáše Noska ThD., z jeho
studijního pobytu v Káhiře, klientům poutavě předčítá Mons. Josef Šindar. Děkujeme.
Páteční dopoledne s Marií Rotrovou
Pro příznivce hudby připravila aitivizátorka Pavla v pátek 19. dubna "Dopoledne s Marií
Rotrovou". Za pomoci dataprojektoru si naši klienti osvěţili ţivotopisné údaje oblíbené
zpěvačky, fotografie a při poslechu jejich písniček si zavzpomínali a také společně zazpívali.
Výtvarný den
V sobotu 20. Dubna se sešli naši klienti spolu s aktivizátorkou Pavlou a s dobrovolníky v
jídelně Domova ke společnému tvoření. Tentokrát vyráběli přáníčka k narozeninám.
Základem byl tvrdý papír, ozdobený kytičkou nebo ornamentem, který poskládali z čajových
sáčků. Všichni měli velkou radost z výsledku své práce. Děkujeme všem organizátorům.
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Tvořivé dopoledne
Ve středu 24. dubna se všichni ti, kteří rádi tvoří nové
věci, sešli spolu s aktivizátorkou Pavlou ke zdobení
polštářků technikou zvanou sítotisk. Na polštářek
přiloţili šablonku se vzorem a nabarvili dle vlastní
fantazie barvami na textil. Výsledky jejich práce budou
moci návštěvníci obdivovat na zářijové pouti a při Dni
otevřených dveří.
Kuţelkový turnaj
V pátek 26. dubna se konal v jídelně Kuţelkový turnaj tentokrát s dětmi ze ZŠ Deblín. Opět
soutěţila 3 barevně odlišená druţstva, sloţená z našich klientů a dětí. O to víc byla soutěţ pro
všechny zúčastněné napínavější. Zvítězit však mohlo jen jedno druţstvo, jehoţ členové získali
kromě diplomu i malou sladkou odměnu. Celou akci provázelo obrovské nadšení klientů i
dětí. Děkujeme paní učitelce i aktivizátorce Pavle a sociální pracovnici Marušce.
Pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna přistály na zahradě
Domova 4 čarodějnice - lomnické
dobrovolnice Renata a Andrea s dcerami.
Během posezení u ohně probíhal kulturní
program. Klienti měli moţnost zaţít
čarodějnické vyučování - např. vaření
lektvarů, let na koštěti a další. Půvabné
čarodějky zazpívaly a zatančily. Poté
byla na hranici upálena hadrová
čarodějnice. Na závěr odpoledne se
grilovaly klobásy. Děkujeme všem
organizátorům a dobrovolníkům za
příjemně strávené odpoledne a za čas,
který věnovali k pobavení našich seniorů.
Koncert ZŠ Deblín
V pátek 3. května se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a
známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?" připravili ţáci 6. třídy ZŠ Deblín. Průvodní
slovo pronesl Mons. Josef Šindar. V pásmu písní zazněly nejen současné hity, ale i starší
šlágry. Velký potlesk všech diváků na závěr byl pro malé zpěváky znamením, ţe se jejich
vystoupení líbilo. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
Výstava - Krajina a příroda Tišnovska
Prostřednictvím této výstavy jsme nabídli nejen našim klientům, ale i ostatním návštěvníkům,
moţnost vidět krásu přírody, kterou zachytily hledáčky objektivu tří členů Klubu přátel
fotografie v Tišnově. O své úlovky se s námi podělí Mgr. Bohumil Kabeš, Pavel Bortlík a
Miroslav Zavadil. Všechny tři autory spojuje nejen záliba ve fotografování, ale také láska k
přírodě. Inspiraci čerpají především v okolí Tišnova a na Vysočině. Na většině vystavených
snímků můţeme obdivovat pomíjivá kouzla okamţiků strávených v těsné blízkosti ptáků a
zvířat v okolí břehů řeky Svratky a Loučky, krásu květin i osamělých stromů. Také fotografie
krajiny svědčí o trpělivosti a citlivém vnímání proměn světla, počasí a ročních období.
Výstava byla přístupná od 11. května do 30. června 2013 denně od 9:00 do 17:00 hodin.
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CANISTERAPIE
Ve středu 22. května za našimi klienty
přijela paní Rybičková s labradorkou Shery,
které se před 8 týdny narodilo 7 štěňátek. Se
dvěma z nich se přijela pochlubit našim
klientům, kteří ji netrpělivě očekávali ve
společenské místnosti. Všichni tři pejsci byli
přítulní, klienti si je mohli pochovat,
pohladit a potěšit se z jejich hravosti a
přítulnosti. Děkujeme za návštěvu a uţ se
těšíme na další pravidelná setkávání.

Výtvarný den
Další výtvarný den se konal v sobotu 25. května
odpoledne v jídelně. Klienti za pomoci
dobrovolníků z Charitativy a aktivizátorky Pavly
vyráběli látkové slunečnice. Na pohled
jednoduchá technika přinesla velmi efektní
výsledky, které nám "rozkvetly" na chodbách
našeho Domova. Celá akce probíhala za
doprovodu ţivé hudby - jeden z dobrovolníků
hrál na klavír písně na přání klientů. Jménem
spokojených klientů děkujeme.
Cena Ď
Ve čtvrtek 20. června 2013 se ve 14:00 hodin zaplnilo Národní divadlo v Praze dobrovolníky
a dobrodinci, kteří se zúčastnili jiţ 13. ročníku celostátního kola vyhlašování ceny Ď. Co to
vlastně je „cena Ď“? Je to ocenění, které můţe dostat člověk, který nějakým způsobem
pomáhá potřebným. Ať uţ je to paní, která přispěje na opravu interiéru Národního divadla,
člověk, který si adoptuje zvíře v zoologické zahradě nebo člověk, jenţ podporuje dětský
domov tím, ţe pro něj uspořádá benefiční koncert. Domov sv. Alţběty si uvědomuje, ţe lidé,
kteří nám jakkoli pomáhají, si zaslouţí ocenění. Proto jsme v minulosti jiţ 2x naše dobrodince
nominovali. Dobrovolnice Renata Janečková a pan Helán cenu Ď v minulosti získali. Také
letos jsme nominovali 2 výjimečné partnery, kteří nám pomáhají. Jedním z nich je Pavel
Komínek. Minulý rok zde s námi strávil asi 3 měsíce jako dobrovolník. Chodil s našimi
obyvateli na vycházky po zahradě, jel s nimi na pouť, na ryby… Druhým partnerem je firma
Tyco Electronics. Tito nám sice nevěnovali svůj čas jako Pavel, ale přispěli na nákup
profesionální pračky do prádelny. Oběma děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Cena Ď
mívá výjimečnou atmosféru. Zaplněné hlediště Národního divadla zpravidla intenzivně
souzní. Je to dáno tím, ţe se v jednu chvíli na jedno místo sjedou z celé republiky pořadatelé
hodnotných kulturních a charitativních projektů a ti, kteří je podporují – mecenáši a
dobrodinci. Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn – celostátní Kolegium hlasuje
těsně před ceremonií. Ač je program zaloţen na obyčejném slově „děkuji“, mívá díky
oceněným a předávajícím ceny noblesu, ohromný úspěch a jeví se být v tomto smyslu velice
atraktivní. Ceně Ď byla přítomna nejen média - Česká televize, TV NOVA, TV NOE a další,
ale i významné osobnosti – kardinál Dominik Duka, paní Věra Čáslavská a mnoho dalších. I
kdyţ nikdo z námi nominovaných letos cenu Ď nezískal, pro nás zůstávají morálními vítězi.
Ještě jednou děkujeme a váţíme si toho, co pro nás dělají.
14

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2013

Výtvarný den
V sobotu 22. června začal ve 13:00
hodin v jídeně Domova další výtvarný
den. Sešlo se zde 11 klientů,
aktivizátorka Pavla, sociální pracovnice
Maruška, několik dobrovolníků a také
někteří rodinní příslušníci. Naši
výtvarníci se jiţ podruhé pustili do tkaní
podsedáků. Kaţdý měl svůj malý stav,
na kterém si buď sám nebo s pomocí
dobrovolníků utkal z barevných pruhů
látky velmi pěkný podsedák na ţidli.
Přítomní si procvičili jemnou motoriku
rukou, ale také proţili příjemné
odpoledne ve společnosti nejen svých
vrstevníků, ale i těch, kteří jim věnovali
svůj volný čas.
Kuţelkový turnaj
V sobotu 29. června se uskutečnil další kuţelkový turnaj. Postavila se proti sobě dvě druţstva.
Druţstvo sloţené z našich klientů a druţstvo sloţené z dobrovolníků /Charitativa/. Aby byly
síly vyrovnané, měli dobrovolníci ve stylu hraní ztíţené podmínky. Pěkné počasí nám
umoţnilo pořádat turnaj venku na zahradě u jezírka. Podívat se a podpořit hráče přišli i
rodinní příslušníci. Na vítěze čekala malá sladká odměna.
Obrazy, obrázky a malůvky Jaroslava Matějky v Domově sv. Alţběty
Výstavu malíře Jaroslava Matějky jsme mohli shlédnout od 3. července do 31. srpna 2013.
Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 ţije ve Ţďáru nad
Sázavou, profesí stavař – vodohospodář. Vysočina a osobní kontakt s řadou zde ţijících
umělců se pro něj stala školou, ze které začal intenzivně čerpat v polovině osmdesátých let.
Volbou svých témat motivuje k přemýšlení o závaţných faktech našeho ţivota. Jeho díla
najdeme v řadě domácností i galerií u nás, v Evropě i v zámoří. Z vyznání autora: „Nečiním si
nároků na nesmrtelnost, ale jestli jsem svými malůvkami někoho potěšil, udělal radost a
vyloudil úsměv na jeho tváři, pak jsem spokojen, ţe jsem udělal dost ….“
Beseda Od Vrabčáku k Nilu
V úterý 2. července se uskutečnil poslední díl besedy "Od Vrabčáku k Nilu". Náš dopisovatel
Lukáš se vrátil na prázdniny do Čech. Děkujeme Mons. Josefu Šindarovi, ţe umoţnil
prostřednictvím besed na pokračování našim obyvatelům nahlédnout do cizích krajů.
Hedvábná stezka
V úterý 16. července se v 10:00 hodin konalo ve společenské místnosti čtení na pokračování s
názvem HEDVÁBNÁ STEZKA. Mons. Josef Šindar předčítal dopisy od paní X, která s ním
koresponduje aţ z daleké Číny. Klienti se poutavým způsobem dovídají o ţivotě tamějších
prostých lidí, zvyklostech, náboţenstvích, podnebí atd. Děkujeme.
Výtvarné odpoledne
V pátek 26. července se naši klienti výtvarníci pustili do vyrábění z keramické hlíny. Sešli se
ve 14:00 hodin v jídelně a strávili společné odpoledne výrobou talířků a misek. Za pomoci
dobrovolníků a různých tvořítek postupně vznikaly velmi pěkné tvary. Při příštím setkání
bude následovat jejich malování a pak budou předány k vypálení do keramické pece.
Děkujeme aktivizátorce Pavle a dobrovolníkům.
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Lamoterapie
Jiţ v minulém roce jsme měli
moţnost potěšit se s milými a
přítulnými lamami. Letos nás také
poctily svojí návštěvou, a to v pátek
2. srpna 2013 v 9:00 hodin v areálu
zahrady našeho Domova. Naši klienti
byli opět příjemně překvapeni.
Pracovníci občanského sdruţení
LAMAC z Ústupu s sebou přivezli
dvě vycvičené lamy, které působí
jako rehabilitační zvířata, zaměřená
především na děti a seniory a také
cvičené psy a králíky. Klienti i někteří
jejich příbuzní se shromáţdili v
prostorách zahrady. Protoţe bylo
příjemné počasí, akce se zúčastnili i klienti upoutaní na lůţko. Nejdříve chovatelé své
svěřence představili, poté si je mohl kaţdý pohladit a nakrmit chlebem. Všichni přítomní se
bavili a ani neustupující vedro nedokázalo zkazit dobrou náladu. Děkujeme organizátorům i
občanskému sdruţení LAMAC.
Srpnový výtvarný den
V měsíci červenci naši klienti vyráběli z keramické hlíny krásné misky a talířky. Aby byly
opravdu dokonalé, sešli se v pátek 9. srpna k jejich zdobení barvou. A protoţe barvení bylo
rychlé, s nadšením se pustili ještě do dalších výrobků z hlíny - vánočních stromečků.
Děkujeme sociální pracovnici Marušce a dobrovolníkům, kteří jim pomáhali a vytvářeli
radostnou pracovní atmosféru.
Zahradnické trio
O prázdninách najdeme přece jenom
malou odlišnost od zbytku roku. Jsou to
dobrovolníci, kteří náš Domov navštěvují
ve větším počtu. V pátek 16. srpna přišly
za našimi klienty dobrovolnice zahradnice,
které
se
neváhaly
převléknout do kostýmů a na pokojích
sehrát scénku o vítězném boji zahradníka
nad zákeřným škůdcem. Krásnou
"asijskou berušku", která poţírá vše
kolem sebe, v podání dobrovolnice
Renaty Janečkové, stříkal Biolitem
zahradník, kterého ztvárnila Andrea
Bartošíková v doprovodu motýlka.
Děkujeme za dobrý nápad. Jejich umělecký výkon tentokrát potěšil a rozveselil i klienty
upoutané na lůţko.
Canisterapie
Ve středu 21. srpna se naši klienti mohli potěšit s labradorkou Shery, která k nám zavítala v
doprovodu paní Rybičkové. Setkání a vřelé přivítání se uskutečnilo ve společenské místnosti.
U klientů upoutaných na lůţko proběhla návštěva na pokojích. Většina klientů se na pejska
velmi těší, někteří pro něj mají připravené pohoštění v podobě piškotů. Jejich jménem
děkujeme paní Rybičkové za příjemně strávené dopoledne ve společnosti Shery.
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Výstava Milivoje Husáka v Domově sv. Alţběty
Výstava s názvem „Práce pro knihu“ vzešla z autorovy spolupráce s nakladatelstvím Cesta
Brno. Milivoj Husák (*1950) malíř, výtvarník a scénograf, ţije a pracuje v Lelekovicích. Po
ukončení SUPŠ v Brně, studoval na AVU v Praze (1970 – 1972). Poté byl zaměstnán jako
designer nábytku a spolupracoval s památkovou péčí. Do roku 1985 působil v dělnických
profesích. Zabývá se kresbou, malbou, tvorbou sakrálních interiérů a pracemi v exteriéru,
nejčastěji z kamene. Namátkou zmiňme interiér kaple Ducha svatého na Brněnském
biskupství, nástěnné malby v kapli Masarykova onkologického ústavu v Brně a ve věţi
divadla Husa na provázku….. V roce 2012 dokončil výtvarné řešení kamenného vstupu do
Kostnice sv. Jakuba v Brně.Jako scénograf spolupracoval s brněnskými divadly Husa na
provázku a s Divadlem U stolu. Na svém kontě má celou řadu samostatných i skupinových
výstav. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách u nás i v zahraničí např. Muzeum města Brna,
Podhorácké muzeum v Předklášteří, Muzeum holocaustu Osvětim, dále v Holandsku,
Makedonii a v soukromých sbírkách ČR, Německu a USA. Za svá díla získal celou řadu
významných ocenění. Jedno z posledních obdrţel v roce 2012 na Velehradě za přínos v tvůrčí
oblasti - Řád sv. Cyrila a Metoděje. Málokdo však ví, ţe je také autorem mnoha návrhů
kniţních obálek, ilustrací a grafik. A právě tuto oblast jeho tvorby jsme mohli zhlédnout na
Ţernůvce denně od 4. září do 31. října 2013.
Výtvarný den
Jiţ potřetí, a v tomto roce naposledy, naši klienti vyráběli z keramické hlíny. Sešli se v pátek
30. srpna v jídelně Domova. Tentokrát si vyzkoušeli výrobu vánočních zvonečků. Za pomoci
dobrovolníků nanášeli hlínu na polystyrenové zvonečky. Poté zdobili vykrajovátky. Po
zavadnutí se polystyrén odstraní a na výrobky čeká glazura a keramická pec. Pak uţ můţou
přijít Vánoce. Klienti si nejen procvičili jemnou motoriku rukou, ale také strávili příjemné
chvíle ve společnosti dobrovolníků. Do dalších dnů je provází radost z vykonané práce.
Děkujeme aktivizátorce, sociální pracovnici a všem dobrovolníkům.
Divadelní představení O ČERVENÉ KARKULCE
Ve středu 4. září zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v
doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili
divadelní představení "O ČERVENÉ KARKULCE", které předvedli v jídelně. Poté zahráli na
kytaru a harmoniku a společně si všichni zazpívali. Po dobrém obědě se seznámili s
prostorami našeho zařízení. Někteří z nich vyuţili moţnost navštívit odpolední mši v kapli
Domova. Jiní zvolili procházku v lese. Věříme, ţe to nebyla jejich poslední návštěva, a ţe
byla navázána oboustranně prospěšná spolupráce.
Dětský den
V neděli 8. září sestry sv. Františka pořádaly za pomoci dobrovolníků, aktivizátorky a sociální
pracovnice Dětský den. V 15:00 hodin se sešlo v areálu zahrady 31 natěšených dětí. Byly to
děti našich zaměstnanců, vnoučata našich klientů a také děti z farnosti Deblín. Úvodní slovo
zaznělo z úst P. Petra Papouška. Poté byli soutěţící rozděleni do osmi skupin, které se utkaly
v osmi disciplínách: střelba z luku, kuţelky, šlapošlapy, módní přehlídka…. Díky nečekané
sponzorské nabídce měly děti moţnost si prohlédnout vnitřek vrtulníku. Protoţe se všichni
snaţili, tak také všichni zvítězili. Následovalo malé občerstvení a kaţdý dostal kníţku a
sladkou odměnu. Celá akce probíhala za příjemného slunečného počasí, které si společně s
dětmi uţívali i naši klienti. Děkujeme organizátorům a sponzorům.
Pouť k Panně Marii Bolestné
V neděli 15. září se v našem Domově uskutečnila jiţ tradiční Pouť k Panně Marii Bolestné a
Den otevřených dveří. V pátek a v sobotu se začali sjíţdět první dobrovolníci, na které čekala
spousta práce. Během soboty dokončovali výzdobu vnitřních i venkovních prostor, nástěnky,
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uklízeli zahradu a prováděli další práce. Nedělní ráno začalo pouťovými koláčky a cukrovím,
které bylo třeba připravit na tácky, přípravou infostánků, stánků s občerstvením a s výrobky
našich klientů. Panovala dobrá nálada a počasí nám zatím také přálo. Po 13-té hodině se začali
sjíţdět první poutníci. Od 14.00 hodin byla v kapli modlitba svatého růţence. Ve 14.30 hodin
celebroval P. Ervín Jansa slavnou poutní mši svatou. Bohosluţbu doprovodil pěvecký sbor
studentů z Brna WATOTO WATOTO. Účast veřejnosti byla veliká, jako kaţdým rokem, naše
kaple nestačila pojmout všechny poutníky. Bohuţel v okamţiku, kdy se návštěvníci začali
přesouvat na zahradní slavnost, začalo pršet. Prezentace ručních výrobků a občerstvení byla
přesunuta do jídelny a prvního poschodí. Velká část poutníků, i přes počáteční zmatek,
vyuţila nabídku prohlídky Domova, seznámila se s výrobky našich klientů a zhlédla výstavu
Milivoje Husáka. K večeru se počasí umoudřilo, vysvitlo sluníčko, takţe došlo i na kapelu
Slunovrat, která potěšila přítomné svým repertoárem, který je na velmi vysoké umělecké
úrovni. Děkujeme všem zaměstnancům, dobrovolníkům, řádovým sestrám za přípravu tohoto
slavnostního dne a také všem poutníkům, kteří nás i naše klienty přišli podpořit.
Rozloučení s Mons. Josefem Šindarem
Dne 18. září se v 10:00 hodin konalo rozloučení při mši svaté s naším klientem Mons.
Josefem Šindarem, který zemřel v úterý 17. září 2013. Rozloučit se přišli nejen naši klienti,
zaměstnanci, ale také kněţí a veřejnost z okolí. Mons. Josef Šindar se narodil v roce 1933 v
Luţicích u Hodonína. Studoval na Biskupském gymnáziu v Hodoníně, poté vstoupil do
Kněţského semináře v Litoměřicích. V roce 1960 byl vysvěcen na kněze. Působil v několika
farnostech, namátkou uveďme Znojmo, Třebíč.... Do Tišnova přišel v březnu 1979 a jiţ za
čtyři měsíce byl jmenován děkanem. Za léta působení v tomto regionu se stal významnou
osobností nejen duchovního, ale také kulturního ţivota. Nepřehlédnutelná je jeho činnost
literární a překladatelská, publikoval v našem i zahraničním tisku. Od mládí se zajímal o
historii a jazyk Luţických Srbů. Za svoji celoţivotní činnost obdrţel 4. května 2000 od
papeţe Jana Pavla II. čestný titul Monsignore. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch
Cikrle udělil za obětavou kněţskou sluţbu medaili sv. Petra a Pavla a v roce 2013 u
příleţitosti 80. narozenin medaili sv. Cyrila a Metoděje. Od srpna 2010 se stal klientem
Domova sv. Alţběty. I přes mnohé zdravotní potíţe vykonával v našem Domově duchovní a
kněţskou sluţbu, publikoval, pořádal besedy pro klienty. Po celou dobu pobytu na Ţernůvce
neztrácel zájem o své bývalé farníky a jejich rodiny. Ti jej také v hojném počtu navštěvovali.
Také pro naše klienty, zaměstnance i ostatní návštěvníky měl vţdy přátelské pozdravení a
úsměv. Na vnímavého jedince zapůsobil nejen svou vírou, humorem, ale i hloubkou a šíří
svého vzdělání a citem pro krásu a poezii. Velmi pěkný byl jeho vztah k dětem. Tišnovští
farníci a nejen oni se se svým bývalým děkanem přišli naposledy rozloučit v pátek 20. září
2013 v 15:30 hodin v kostele sv. Václava při mši svaté za přítomnosti brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrle a 30 kněţí. Po církevních obřadech v sobotu 21. září 2013 v 10:00 hodin v
kostele sv. Cyrila a Metoděje v jeho rodných Luţicích byl uloţen do rodinného hrobu na
místním hřbitově. Requiescant in pace!
AKSON Nedvědice
V sobotu 21. září ve 14:00 hodin se naši obyvatelé, i někteří rodinní příslušníci, kteří byli
právě na návštěvě, sešli v jídelně Domova při vystoupení amatérského akordeonového
souboru AKSON z Nedvědice. Šest členů souboru zahrálo na akordeony známé, především
lidové písně. I kdyţ pršelo, tak tito amatérští umělci dokázali vykouzlit našim obyvatelům
úsměv na tváři a jejich hudba se rozléhala celým domem. Všichni si s chutí společně
zazpívali. Naše sociální pracovnice hudebníky také seznámila s interiérem Domova. Byli
velmi nadšeni atmosférou a příjemným prostředím. Děkujeme jim a těšíme se na další setkání.
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Hudební vystoupení ţáků ZŠ Deblín
Ve čtvrtek 26. září se naši klienti zúčastnili hudebního vystoupení v jídelně Domova. Svým
zpěvem, za doprovodu klavíru a dalších hudebních nástrojů, je potěšilo dvanáct ţáků ze
Základní školy v Deblíně. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Dopolední společenské hry
Ve středu 23. října navštívili naše klienty opět ţáci II. stupně ZŠ Deblín. Společně si v jídelně
zahráli několik deskových her typu kvízu. Ve společnosti dětí strávili příjemné dopoledne a
také si procvičili paměť. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.
Výstava – Na dosah
V pondělí 4. listopadu 2013 byla v našem Domově zahájena výstava fotografií P. Václava
Trmače s názvem "Na dosah". "Kdyţ se budeme pozorně dívat, uvidíme hezké věci, aniţ
bychom museli kdovíkam cestovat". Říká sám autor, a nabízí nám dva tucty fotografií toho,
co zachytil hledáčkem svého fotoaparátu. Václav Trmač u nás vystavuje kaţdoročně a vţdy
naše klienty i návštěvníky překvapí originálními nápady i kvalitou provedení. Ani letos
nezklamal naše očekávání. Návštěvníci mohli obdivovat jeho cit pro jednotlivosti a obyčejné
detaily, které my často míjíme bez povšimnutí. Výstava trvala do konce roku 2013.
Kytarový koncert
V pondělí 18. listopadu se naši klienti sešli v jídelně Domova na kytarovém koncertu. Váţnou
hudbu i lidové písně jim na kytaru zahrála dobrovolnice - studentka 1. ročníku JAMU.
Někteří si společně zazpívali. Poté obešla jednotlivé pokoje a hudbou potěšila i ostatní, kteří
se nemohli zúčastnit.
Oslava svátku sv. Alţběty - patronky Domova
V úterý 19. listopadu, kdy je podle starého církevního kalendáře svátek sv. Alţběty, patronky
našeho Domova, proběhla v 10:30 hodin slavnostní mše sv., která je kaţdoročně slouţena za
všechny současné i bývalé zaměstnance. Hlavním celebrantem byl P. Josef Čupr, SJ. Ve své
promluvě zmínil nejen klíčové události ze ţivota sv. Alţběty, ale připomněl, ţe na mši sv. se
scházíme především proto, abychom se setkali s Kristem. Navázal také na Boţí slovo, kdyţ
zkoušel najít odpověď na provokativní otázku: „Je v lidských silách milovat své nepřátele?"
Po poledni se zaměstnanci setkali u společného posezení a pohoštění v jídelně. Děkujeme
všem zaměstnancům Domova za jejich nasazení v péči o klienty, za trpělivost, empatii a
ochotu.
Pečení vánočních perníčků
Vánoce se blíţí mílovými kroky a také naši obyvatelé se jiţ zapojují do příprav. Ve čtvrtek
21. listopadu se někteří sešli v jídelně, aby spolu s aktivizátorkou Pavlou nejprve připravili
těsto na perníčky a potom z něj i perníčky vykrájeli, upekli a v prosinci nazdobili. Během
výroby perníčků panovala v jídelně dobrá nálada, bylo slyšet koledy, povídání a smích.
Děkujeme a radujeme se i z perníčky provoněného Domova.
Canisterapie s dětmi
Ve středu 27. listopadu do našeho Domova zavítala opět paní Rybičková se svými pejsky.
Tentokrát setkání probíhalo ve společenské místnosti za přítomnosti ţáků ZŠ Deblín. Zvláště
pejsek Schery se těší velké oblibě našich klientů a také děti byly nadšené. Za jeho přítulnost a
hravost na něj vţdy čeká odměna v podobě piškotů, se kterými na něj klienti vţdy pamatují.
Děkujeme.
Beseda o Filipínách
Ve čtvrtek 28. listopadu se asi dvacítka obyvatel sešla v jídelně na povídání o Filipínách
spojeném s promítáním fotografií amatérského fotografa Vojtěcha Pacnera, který na ostrovech
pobýval 17 měsíců. Přednášející nejen poutavě vyprávěl, ale zodpověděl i záludné dotazy
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přítomných. Děkujeme za moţnost přenést se prostřednictvím fotografií na tak vzdálené
místo, za zprostředkování toho nejzajímavějšího z nám tak odlišné mentality, způsobu ţivota
a myšlení.
Výtvarný den
Vánoce se kvapem blíţí, takţe výtvarný den, který se konal 30. listopadu, byl opět zaměřen na
vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci – vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a
za pomoci raznice tvořili sněhové vločky. Jejich výrobky se rozejdou po celé republice s
textem vánočního přání. Potěší naše zaměstnance, dobrovolníky, sponzory, dodavatele atd.
Děkujeme ativizátorce Pavle a dobrovolníkům za příjemnou atmosféru a nové a nové nápady.
Mikulášská nadílka
Ani letos sv. Mikuláš na náš Domov nezapomněl. Ve čtvrtek 5. prosince nejdříve navštívil
všechny klienty spolu s dvěma anděly a jedním čertem na pokojích, kde rozdával nejen
nadílku v podobě balíčků, ale také andělé zazpívali a zahráli na flétnu. Velký ohlas měl velmi
pěkně vyvedený čert, v podání naší bývalé zaměstnankyně Renatky Janečkové, který stejně
jako loni odešel s prázdnou. Poté Mikuláš s doprovodem zavítal i mezi zaměstnance na
jednotlivá pracoviště a řádové sestry. Děkujeme všem zúčastněným, kteří věnovali svůj volný
čas, a přispěli tak ke zpestření ţivota našich seniorů.
Pečení vánočního cukroví
V adventní době náš Domov ţil
přípravami na Vánoce. Stalo se jiţ
tradicí, ţe naši klienti se nejvíce těší na
pečení vánočního cukroví. Opět pro
velký zájem proběhlo ve dvou
termínech. Z předem připraveného těsta
za pomoci aktivizátorky Pavly,
formiček a vykrajovátek tvořili
vanilkové rohlíčky, vločkové placičky,
sádlové kuličky a několik dalších druhů
cukroví. Doprovázela je předvánoční
nálada a radost z toho, co jejich ruce
ještě dokáţou. Výsledek své práce
budou moci ochutnat na Štědrý den.
Děkujeme aktivizátorce Pavle a
personálu kuchyně.
Vánoční besídka ţáků ZŠ Tišnov
V úterý 16. prosince dopoledne se uskutečnila v jídelně Domova Vánoční besídka ţáků ZŠ
Tišnov. Děti zazpívaly nejen tradiční koledy, ale i ostatní ţánry. Poté se rozběhly po pokojích
a kaţdému přinesly malý dárek v podobě vlastnoručně vyrobené svíčky. Děkujeme dětem i
učitelům za to, ţe navodili příjemnou předvánoční atmosféru a rozveselili naše klienty.
Těšíme se na další návštěvu.
Vánoční vystoupení ţáků Základní školy Deblín
Ve čtvrtek 19. prosince si pro naše klienty připravili ţáci II.stupně Základní školy z Deblína
vánoční pásmo. Za doprovodu klavíru a dalších hudebních nástrojů navodili sváteční
atmosféru. Přítomné potěšili nejen klasickými koledami, ale i méně známými skladbami. Na
závěr byli vděční posluchači obdarováni přáníčkem, papírovým andělíčkem a svíčkou.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
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Vánoční nadílka
V pátek 20. 12. 2013 se uskutečnila vánoční nadílka. Sponzorem této akce byl Obecní úřad
Ţernůvka. V dopoledních hodinách navštívila starostka obce paní Věra Ressová naše klienty
společně se sociální pracovnicí Mgr. Marií Horkou jim popřály k Vánocům a předaly
kosmetický balíček. Jménem klientů děkujeme.
Betlémské světlo
Ekumenická bohosluţba při příleţitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos
uskutečnila v sobotu 14. 12. 2013 od 14:00 hodin ve Votivním kostele na Rooseveltplatz. Pro
Betlémské světlo se opět vydali brněnští skauti, kteří jej dopravili do České republiky. V
sobotu 21. 12. 2013 bylo za spolupráce dalších skautů rozváţeno Betlémské světlo vlaky po
naší vlasti. Do našeho Domova přinesli světlo z Betléma jako kaţdý rok tišnovští skauti.
Motto letošního ročníku Betlémského světla se nese v duchu páté kapitoly knihy proroka
Micheáše: „NIKDY NEPODCEŇUJ MALIČKÉ; MŮŢE TĚ TO PŘEKVAPIT – Z
NEPATRNÉHO POČÁTKU VZEJDE VELIKÁ VĚC.“
Štědrý den
Na Štědrý den se klienti sešli v 16:00 hodin v jídelně Domova ke slavnostní večeři. Nejdříve
P. Jan Chromeček přečetl úryvek z Bible, poté pronesl krátké duchovní slovo a večeři zahájil
společnou modlitbou. Po slavnostním přípitku se podával smaţený kapr, filé nebo sýr, a to dle přání klientů. Ve 20:00 hodin následovala půlnoční slavná mše.
Lomnický Sbor Disharmonických amatérů
Ve středu 25. prosince na Boţí hod vánoční doprovodil slavnou mši svatou Lomnický Sbor
Disharmonických amatérů. Děkujeme.
Chrámový sbor Tišnov
V neděli 29. prosince doprovázel bohosluţby v naší kapli Tišnovský chrámový sbor.
Děkujeme.

2.5.

Příjem a ukončení pobytu

Zájemce o ubytování si můţe domluvit osobní návštěvu, prohlédnout si spolu se svými
blízkými Domov a seznámit se s nabídkou a zajištěním jednotlivých sluţeb. Sociální
pracovnice mu poskytne všechny potřebné informace a zodpoví případné dotazy.
Prvním krokem pro přijetí je vyplnění základního dokumentu – Ţádost o ubytování v
Domově sv. Alţběty. Jeho součástí je formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický
lékař nebo lékař zařízení, ve kterém se ţadatel nachází. Oba tyto formuláře jsou k dispozici u
sociální pracovnice Domova nebo na webových stránkách www.dosa.cz /formuláře ke
staţení/. Vyplněnou ţádost je moţné doručit osobně nebo zaslat na adresu: Domov sv.
Alţběty, Ţernůvka 12, 666 01 Tišnov.
Přijatá ţádost je posuzována ze zdravotního a sociálního hlediska za účelem zjištění, zda
ţadatel odpovídá cílové skupině Domova. Pokud ano, je ţadateli oznámeno písemně, ţe byl
zařazen do Registru čekatelů.
V případě, kdy ţádost ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůţeme zaregistrovat, je
ţadatel také vyrozuměn písemně s odůvodněním a nabídkou jiných specializovaných
zařízení.
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počet

Za rok 2013
Přijato celkem

10

z toho ţeny

10

muţi

0

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

11
1

zemřelo

10

přemístěno do jiného soc. zařízení

0

3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bliţnímu. Především obětavostí a
láskou obsluţného personálu si naše zařízení získalo dobrou pověst.
Při výběru pracovníků pro zařízení, je kladen důraz na zkušenost a odbornost ze sféry
sociálních nebo zdravotních sluţeb. Ve vybraném personálu, který je v přímém kontaktu
s klienty a na provádění sluţeb se přímo podílí, je řada pracovníků s dlouholetou zkušeností
v této oblasti.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil pro rok 2013 30,83. Domov
zaměstnával ředitelku, účetní, sociální pracovnici, provozní referentku, vrchní sestru na 0,6
úvazku do června, od července opět na celý úvazek, rehabilitační sestru, aktivizátorku, 16,9
pracovníků v přímé obsluţné péči, jednoho údrţbáře, tři kuchařky, dvě uklízečky, 1,4
pradleny.
Během roku se na poskytování sluţeb podílelo 80 dobrovolníků. Náplní jejich činnosti bylo
doprovázení klientů na procházku, komunikace s klienty a aktivní naslouchání, pomoc při
ergoterapii (kreativní, ruční a výtvarné práce), zpříjemňování volných chvil klientů (zpěv
s kytarou, společná četba, stolní hry, apod.). Dobrovolníci věnovali našim klientům celkem
2.064,75 hodin.
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Domov je také otevřen studentům ať vysokoškolským či středoškolským, kteří zde mohou
působit v rámci konání své zdravotní nebo sociální praxe.
Zdravotnice a pracovnice přímé obsluţné péče absolvovaly během roku celkem 374,25
školících hodin s odbornou tématikou. Jedna pracovnice v přímé obsluţné péči absolvovala
akreditovaný kurz v rozsahu 152 hod. Ostatní provozní personál navštívil školení v počtu 27
hodin.
Během roku v Domově proběhla povinná školení bezpečnosti práce a poţární ochrany, 1x
supervize a jeden společný dvoudenní kurz na téma „Individuální plánování“.

4. Finanční zpráva
4.1.

Zhodnocení základních údajů.

Účetní jednotka vznikla od 1. 6. 2001 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny vydané
Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Jde o nestátní neziskový subjekt, církevní
právnickou osobu – humanitární organizaci církve. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alţběty delegovaná zřizovatelem a vyplývá z příslušných
ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboţenské víry a postavení církví a
náboţenských společností v pozdějším znění (z. č. 3/2002 Sb.).
Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má přidělené IČ,
otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Tišnov. V právních vztazích vystupuje
svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a Statutem.
Od 5. 5. 2006 je Domov sv. Alţběty evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku
evidovaných právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských
společnostech. K tomuto datu bylo Domovu přiděleno identifikační číslo.
Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální
sluţby – domov pro seniory.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
Domov nevlastní ţádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly pouţity účetní metody pro nevýdělečné organizace.
Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního programu
Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov. Účtování pořízení a úbytku zásob je provedeno podle
způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova v souladu se
zákonem o archivnictví.
Za uplynulé období jsme neměli ţádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme
neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2013 byla část darů, určených na provoz Domova ve výši 238.000,- Kč převedena na
účet 325 – Ostatní závazky.
Ţádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky jsou krátkodobého charakteru,
vyrovnané v lednu 2014.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají
ţádné odměny a funkční poţitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty (viz 4.2xx.). Tomuto členění
odpovídá účtování veškerých nákladových poloţek.
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Výsledek hospodaření z r. 2012 (ztráta 9.938,59Kč) byl zaúčtován na účet 911000 - Fondy.

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

MPSV

2 997

Jihomoravský kraj

709

Město Tišnov

50

Příjmy od klientů

9 501

Platby od ZP

1 673

Ostatní (strava hosté/zaměstnanci, dary, úroky,
doplatky, ÚP)

1 155

celkem:

16 085

Přehled neinvestičních nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění..)

10 427

Materiálové náklady (potraviny, vybavení…)

2 320

Nemateriálové náklady (energie, sluţby…)

3 318
celkem:

16 065

Vývoj a konečný stav fondů
počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

Vlastní jmění

727

0

0

727

Fondy

621

0

10

611

FKSP

46

72

90

28

fond

Stav a pohyb majetku
druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

2 455

271

0

2 726

Drobný dlouhodobý
majetek

577

0

0

577

Majetek v operativní
evidenci

7 729

233

17

7 945

Celkem:

10 761

504

17

11 248
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5. Závěr
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní ţivot ve stáří pro naše klienty.
Dotace na provoz Domova poskytl:
 Jihomoravský kraj
 MPSV
 Město Tišnov
Na provoz Domova přispěli:































Helán spol. s.r.o., Štěpánovice
Mgr. Helena Pernicová, Tišnov
ZOKO spol. s r.o., Lomnička
ERDING a.s., Brno
BIKA spol. s r.o., Tišnov
MUDr. Milada Kudláčková, Střelice
Marie Slezáková, Drásov
EISBERG a.s., Hradčany
AGROAD s.r.o., Kuřim
Jaroslav Pochop
Ing. Miroslav Šmíd, Tišnov
Ing. Pavel Rašovský, Drásov
MVDr. Viktor Dvořák, Braníškov
MUDr. Jana Straková, Tišnov
ALIMPEX FOOD a.s., Praha
Město Kuřim
Obec Tvaroţná
Obec Borač
Vlasta Opatová, Tišnov
FINGUARD s.r.o., Brno
Obec Všechovice
GEOSMAR s.r.o., Kuřim
Milada Spáčilová, Újezd u Brna
Mgr. Martina Koubová, Jedovnice
KWM PLUS s.r.o., Deblín
Eva Prudká Bystřice nad Pernštejnem
Tyco Electronics Czech s.r.o., Kuřim
Ing. Jiří Brtník, Babice nad Svitavou
Ing. Alexander Harvan, Lomnice
ZONER software a.s., Brno
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František Večeřa, Rybárna, Hradčany
Bohuslava Nedomová, Brusná
Tesařství – Pavel Caudr, Dolní Loučky
Česká spořitelna, Praha
Antonín Malena, Výčapy
Dianthus ,Tišnov
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
Mgr. Barbora Pavlišová, Lomnice
Oldřich Merta, Předklášteří
ROSOMAC s.r.o., Lomnička
Ludmila Nebeská, Brno
Josef Zoubek, Brno
MUDr. Hana Tomášová, Tišnov
Jan Novotný, Malířské práce, Dolní Loučky
MUDr. Bronislava Karasová, Brno
Josef Kašparec, Zámečnictví, Tišnov
Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn
PROPASIV s.r.o., Brno
M-PRO s.r.o., Brno
Němec Jiří, stavitel s.r.o., Tišnov
Ing. Antonín Haidler, Praha
Ladislava Smejkalová
Ing. Karel Zamastil
MUDr. Ludmila Berková, Kuřim
MUDr. Tomáš Kepák, Brno
Pavel Fráňa, Brno
Jana Počuchová, Skalička
Milan Kopřiva, Elektro-potřeby pro domácnost, spol. s r.o., Tišnov
Pavel Jakeš, Malhostovice

Neznámí dárci
Dárci, kteří nechtějí být jmenováni

Srdečné díky!
Díky i za nezištnost všem dobrovolníkům!
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6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2013

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013

2
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