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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé a příznivci Domova svaté Alžběty!
V rukou držíte ohlédnutí za rokem 2015, které chceme promítnout do této výroční zprávy.
Dočtete se o poskytovaných službách, které se snažíme našim klientům nabídnout a
uskutečňovat, předložíme vám průřez událostmi a aktivitami, které jsme mohli společně
prožít, zároveň můžete nahlédnout i do našeho hospodaření.
Přesto si dovolím krátce se zastavit u skutečnosti, která je z mého pohledu nejpodstatnější na
celém fungování Domova sv. Alžběty na Žernůvce:
PROČ SKUTEČNĚ JSME ZDE A O CO NÁM JDE…
Když člověk zestárne nebo vážně onemocní, náhle se věci kolem jeví jaksi složitější a svět se
stává jakoby jiný…. Všechno, co dosud bylo jisté, zaběhlé, co šlo a fungovalo tak nějak samo,
se náhle v určité rovnováze a stabilitě ztrácí… Přichází ke slovu mnohem více omezení,
bolesti, možná samoty … a člověk začíná pociťovat ohrožení, úzkost a obavu z toho, co bude
dál, jak se nemoc bude vyvíjet, jak zvládne tuto novou roli, kde bude muset přijmout pomoc
druhého… Snadno lze podlehnout představě, že toto břímě nelze unést a že život přestává mít
smysl.
Avšak právě proto na Žernůvce od roku 2002 stojí Domov sv. Alžběty, který tyto pocity
bezradného člověka má znát, rozpoznat a chápat …
Domov sv. Alžběty není místem, kde život dohasíná, je místem, kde se život ještě může žít
plnými doušky do posledních dní… Zde se dotýkáme základů života a svých postojů k životu
jako takovému, hloubky lidství a naděje, která zůstává.
Náš Domov je místem, které vyzývá k prohloubení pokory, opravdovosti a úcty k životu –
jako NEVYSLOVITELNÉMU DARU.
S velkým díkem se nyní obracím k našim zaměstnancům a dobrovolníkům. Bez nich by
Domov sv. Alžběty nebyl tím, čím je. Náš Domov není jen dům, není jen zaměstnáním, kam
se chodí do práce, není to soubor činností či jednotkou čehosi ...
Domov sv. Alžběty je myšlenka lidskosti přetvářená ve skutečnost. A já ze srdce děkuji všem,
kteří pochopili slova, která kdysi řekl můj oblíbený básník a mnich ze St. Galen:
„Nejdůležitější člověk je ten, kterého právě potkáváš, nejdůležitější hodina je právě
přítomná a nejdůležitější čin je skutek lásky, který můžeš udělat právě teď. Zítra by už
mohlo být pozdě.“ (M. Eckhart)

S.M. Maxmiliána
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sv. Alžběty - představení

Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alžběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým
je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v Brně.
Poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu křesťanské lásky a respektování
náboženské svobody všem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby naši klienti mohli svůj život
prožít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou
bolestí, nebyli izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích života mohli
vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení. Domov sv. Alžběty byl zřízen
podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1.








Cíle poskytované sociální služby:
respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky,
vlastní názory a životní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, postižen nebo
dezorientován;
napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí;
udržet co nejdéle a co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů;
zachovat život klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“;
umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity;
poskytnout každému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech;
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přispět smysluplnému využití 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 života;
nabídnout naději a usmíření se s Bohem a lidmi;
aktivně informovat klienty i zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek,
způsobu poskytování služeb a jejich ceně;
rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu estetického prostředí.

1.2.

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alžběty

Sídlo:

Žernůvka 12, Nelepeč – Žernůvka 666 01

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

e-mail:
web stránky:

domov@dosa.cz
www.dosa.cz

1.3.

2015

8/3-18-001/2006-6520

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. Alžběty jmenoval s účinností od 1.1.2014 Správní radu v tomto
složení:
Správní rada

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Alžběta – Terézia Smolárová
S.M. Bogdana – RNDr. Ing. Marie Zezulková
Správní rada zasedala během roku 2015 4x.

Ředitelka Domova

PhDr. Jana Hutařová
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Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alžběty registrován jako sociální služba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.

2. Přehled činnosti Domova sv. Alžběty v roce 2015
Náš Domov poskytuje pobytové služby 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 služeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a možnost duchovního zázemí.

2.1.

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje požadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních služeb. Provoz Domova sv. Alžběty byl
zahájen 1. listopadu 2002 po kompletní rekonstrukci původní budovy z roku 1930.
Budova je čtyřpodlažní, bezbariérová, je vybavena evakuačním lůžkovým výtahem. Klientům
a jejich návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navržen 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 je 45 klientů. Klienti jsou ubytovaní v 7 jednolůžkových pokojích, 7
dvoulůžkových pokojích, 8 třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní koupelnu
(umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými
postelemi a novým nábytkem. V každém 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 současně slouží i jako knihovny; trvale přístupná kaple;
ordinace lékaře; místnost pro rehabilitaci; zázemí pro dobrovolníky.
Domov se průběžně udržuje, opravuje a vybavuje. V průběhu roku byly vymalovány některé
pokoje, sklady vybaveny profesionálním policovým systémem, proběhla velká oprava výtahu
a rozhlasového zařízení v kapli.
Cena za ubytování byla stejná jako v roce 2013.

Cena za ubytování v roce 2015
POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůžkový

200,-

dvojlůžkový

180,-

třílůžkový

160,-
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Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a zdravotní péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitou službou. Ošetřovatelskou a
rehabilitační péči vykazuje Domov k úhradě VZP, ZP MV, ČP ZP a VoZP. 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 každého klienta. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i
zaměstnanců.
Od Nadace dobré vůle – nadace Olgy Havlové jsme obdrželi 50.000,- Kč na nákup nového
zvedáku pro imobilní klienty.
V Domově sv. Alžběty našlo domov 45 klientů. Z toho k 31. 12. 2015 bylo 9 mužů a 36 žen,
2 klienti byli ve věku do 65-ti let, 28 klientů bylo v rozmezí 66-ti až 85-ti let a 15 klientů mělo
nad 86 let. Věkový průměr činil 81 roku. Celkem 42 klientů bylo imobilních nebo mobilních
za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 24 mělo zvýšené nároky na složení
stravy. Tři klienti přijímali stravu PEGem.
Přístup ke každému klientovi je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání a
zájmy s ohledem na jeho možnosti pohybu, možnost vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčoví pracovníci vypracovávají u každého „svého“ klienta individuální plán
a podle něho pak postupuje celý team pečujících v úkonech daných zákonem o sociálních
službách.
Při poskytování služeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při obslužných činnostech, při
poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při
prosazování oprávněných práv a zájmů.
Za důležité považujeme období přechodu klienta z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důležité pomáhat novému klientovi s aklimatizací a vytvářením nových vztahů, ale
také trvale podporovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
V roce 2015 byla poskytována klientům
Domova sv. Alžběty rehabilitační péče ve
formách, směřujících k obnovení nebo
zlepšení
ztracených
funkcí,
k udržení
dosavadních funkcí nebo ke zpomalení
progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout
maximální možné soběstačnosti a zároveň tak
dosáhnout co nejvyšší kvality života.
Významně přispívá k zamezení imobilizace,
vzniku komplikací a sekundárních změn u
seniorů.
Personál Domova, zvláště školená pracovnice
přímé obslužné péče určená 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 též fyzikální terapie – elektroléčba,
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magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáže a léčba teplem a světlem. Také
ostatní pracovnice přímé obslužné péče a aktivizátorka se podílejí na rehabilitačním programu
Domova – podporují klienty při chůzi po chodbě Domova, při procházkách v bezbariérovém
areálu zahrady, uplatňují principy Bazální stimulace.
Druhou složkou rehabilitace jsou pravidelné volnočasové aktivity. Naši klienti mají
možnost po celý rok využívat společné nebo individuální aktivity. Každý den v týdnu má své
pravidelné zaměření. V pondělí je to "Filmový klub" - jsou zde promítány většinou filmy pro
pamětníky a filmové pohádky. V úterý "Čtení na
pokračování"- nejoblíbenější knihou je Kája
Maří. Ve středu k nám dochází na
„Canisterapii“ paní Ivana Rybičková ze
Železného se svojí fenkou Shery. Každý čtvrtek
dopoledne se klienti scházejí v jídelně k
„ Posezení nad Božím slovem“, které vede
pastorační asistent Mgr. Pavel Komínek.
V pátek probíhá společné „Rehabilitační
cvičení“ s rehabilitační sestrou. Všechny tyto
aktivity probíhají i individuálně u klientů, kteří
se nemohou nebo nechtějí účastnit ve skupině.
Někteří dávají přednost individuálnímu rozhovoru s pastoračním asistentem. Pokud počasí
dovolí, tak se snažíme, aby i naši imobilní klienti mohli pobývat v areálu zahrady, kam je v
letních měsících dopravujeme na vozíku i v lůžku. Velmi oblíbené jsou výjižďky do přírody
v doprovodu aktivizátorky i za „hranice“ našeho Domova směrem do lesa k Nelepči.
V letošním roce jsme k tomuto účelu obdrželi od obce Nelepeč-Žernůvka dva invalidní
vozíky s elektrickým motorem. Nenahraditelná je přítomnost dobrovolníků, kteří přináší nejen
nové tváře, ale také dokážou vyplnit každodenní jednotvárnost našich seniorů. Velkým
přínosem se stala spolupráce se ZŠ Deblín. Žáci k nám dochází 1x měsíčně. V rámci společně
stráveného času spolu s klienty hrají např. společenské hry, zpívají, provádějí paměťová
cvičení nebo vzpomínají na zvyky z jejich mládí.

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, že si nepřejí svačiny (ponížena
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 využívá aktuálních
sezónních potravin.

Cena neponíženého stravného v roce 2015
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

155,-

diabetická

155,-

šetřící

155,-
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Prádlo klientů i personálu se pere a žehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se každý den
uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíždí za klienty Domova je zároveň i závodní lékařkou, provádí
preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíží na dodržování hygienických a zdravotních
norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý stravovací
provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Domov sv. Alžběty zajišťuje pro své klienty nákupy (běžné potraviny, oděvy, drogerie, obuv,
apod.), služby (kadeřnice, pedikúra, fotografování) a fakultativní služby (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, vždy 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.)
 Úřad práce (žádost 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 (vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné, při úmrtí vracíme
Evropský průkaz zdravotního pojištění klienta)
 Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty klientů, dosílání a výběr složenek)
 Notář, nemocnice

2.4.

Duchovní péče, kultura a společenské akce

Domov sv. Alžběty je církevním zařízením. Dle zájmu jednotlivců je příležitost 2 x denně
navštívit bohoslužbu v kapli. Bohoslužby jsou přenášeny místní TV sítí a rozhlasem a
imobilní klienti mají možnost je takto sdílet. Je možno sledovat v TV křesťanský program
NOE a dalších dvanáct programů. V průběhu roku proběhlo 10 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 2015
Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna proběhla v našem Domově
Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní
pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové
sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby Charity
České republiky. Děkujeme všem, kteří přispěli.
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Výstava obrazů Lubomíry Kalábové - Čermákové
Od 11. ledna do 28. února probíhala výstava Tišnovsko - krajina mého srdce.
PhDr. Lubomíra Kalábová – Čermáková ( *1955) se narodila v Krnově. Už od dětství
projevovala zájem o kresbu a malování. Již během středoškolských studií se učila malovat u
profesora Jaroslava Škarohlída v Lidové škole umění na Petrově a navštěvovala soukromé
hodiny kresby u akademické malířky Zemanové. Nebylo ji však souzeno vystudovat
umělecký obor na vysoké škole. Živila se jako speciální pedagožka a středoškolská učitelka,
nyní je v důchodu.
Se svým manželem se přestěhovala z Brna na Tišnovsko, kde založili rodinu a žijí zde
dodnes. Jejich láska k přírodě a venkovskému životu se naplnila v malebné tišnovské krajině
lesů, luk a hlubokých údolí, ozvláštněné architekturou středověkého kláštera a množstvím
starobylých kostelíků, kapliček a božích muk. To vše se promítlo do olejomaleb této
amatérské malířky. Její výstavy jsou četnější až v posledních letech: souborná výstava v
Městském divadle v Turnově, Výtvarné
léto v Železném, výstava s názvem
Krajiny a zákoutí - útěcha pro duši ve
Křtinách, Vánoční zastavení na
Rybničním zámečku v Lednici.
Autorka je výborným pozorovatelem
krajiny, přírody i zátiší ve všech jejích
detailech,
stavech
a
náladách.
Vystavená díla dokládají schopnost
malířky zaznamenat tato pozorování
originálním způsobem s pozitivní
filosofií a dokládají její vztah nejen
vlastenecký, ale i patriotický ke
kulturnímu prostoru, jež ji obklopuje.
Pěvecký sbor Kuřim
V neděli 11. ledna doprovodil svým
zpěvem mši svatou v 10:00 hodin Pěvecký sbor z Kuřimi.
Výstava - Vojtěch Pacner - V zemi úsměvů
V době od 1. 3. – 30. 4. bylo možno navštívit výstavu fotografií ze sedmnáctiměsíční cesty po
Filipínách.
Vojtěch Pacner - rodák z Třebíče a
amatérský fotograf si splnil svůj sen.
V květnu roku 2009 se naslepo vydal na
Filipíny s představou, že se po pěti
měsících vrátí domů. Ale krása téhle
země jihovýchodní Asie a především
všudypřítomný úsměv jeho obyvatel, jej
uchvátily tak, že se jeho putování
protáhlo na sedmnáct měsíců.

10

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2015

Canisterapie
Blahodárný vliv zvířat na člověka využíváme i u nás v Domově. Již třetím rokem nás
pravidelně každou středu navštěvuje paní Ivana Rybičková ze Železného se svými
labradorskými retrívry Aimy a Shery ze
spolku Cantes Brno. Naši klienti s nimi
velmi rádi tráví čas na skupinových
canisterapeutických aktivitách. Oblíbené
jsou také individuální návštěvy na
pokojích zvláště pro ty, kteří jsou kvůli
svému zdravotnímu stavu trvale upoutáni
na lůžko. Většina z našich klientů byla
zvyklá mít na svém dvorku hospodářská
zvířata i pejsky a kočky, a proto je i dnes
každá taková návštěva povzbudí, pobaví
a vykouzlí úsměv na tváři. Děkujeme a
těšíme se na další společně strávený čas.

Beseda s žáky ZŠ Deblín
V úterý 17. března dopoledne se uskutečnilo v jídelně setkání se žáky 7. třídy ZŠ Deblín.
Naši klienti si společně s dětmi zavzpomínali na písničky, básničky, hádanky, anekdoty a
příběhy svého dětství. Paní učitelka vše nahrávala a děti získaný materiál v rámci projektu
Labyrint vzpomínek zpracovali do sborníku. Všichni přítomní společně strávili příjemné
dopoledne okořeněné smíchem a prozářené jarním sluníčkem.
Výtvarné odpoledne
Naši klienti výtvarníci se sešli spolu s aktivizátorkou Pavlou a s dobrovolníky z Charitativy
v sobotu 21. března. Tentokrát vyráběli koberečky z bambulek. Nejdříve si procvičili ruce
navíjením chemlonu na papírové kroužky. Poté někteří stříhali, jiní provlékali a navazovali
bambulky na tuhý podklad. Akce se zúčastnilo i několik rodinných příslušníků. Krásně
barevně sladěné koberečky byly k vidění v září na naší pouti.
Deskové hry
Ve čtvrtek 26. března navštívili naše klienty opět žáci
ze Základní školy z Deblína.
Tentokrát přinesli vlastnoručně vyrobené deskové hry.
Spolu s klienty vytvořili 4 skupiny. Každá skupina si
střídavě zahrála „Žížaly“, „Ovečky a vlky“, „Člověče,
nezlob se!“ a další hry. Obě generace spolu strávily
příjemné dopoledne plné smíchu a nadšení ze hry.
Pečení velikonočních beránků
Ve čtvrtek 2. dubna se asi 10 klientů zúčastnilo pečení velikonočních beránků. Vystřídali se
po třech skupinkách. S pomocí aktivizátorky Pavly se všichni nějakým způsobem zapojili do
přípravy těsta. Někdo připravoval suroviny, jiný je vážil, další šlehal. Dohromady upekli
celkem šest beránků, kteří poslouží jako velikonoční výzdoba na jednotlivých odděleních.
Společnou práci provázela dobrá nálada, vzájemné sdílení a radost z vykonané práce.
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Kuřimský chrámový sbor
V neděli 6. dubna doprovodil slavnostní mši svatou v 10:00 hodin Chrámový sbor z Kuřimi.
Povídání o Havajských ostrovech
Ve středu 8. dubna se uskutečnilo další, v pořadí druhé, pokračování besedy o Havajských
ostrovech s panem Petrem Suzou. Tentokrát pan Suza přítomné klienty seznámil s ostrovem
Kauai, zvaným též zahradní ostrov, který je nejstarším a nejkrásnějším z Havajských ostrovů.
Ale také nejdeštivějším místem světa s více než 12 000 mm srážek ročně. Je považován za
tropický ráj na zemi. Na krásných fotografiích a doprovodném videu klienti zhlédli nejhlubší
kaňon Pacifiku (Waimea Canyon), hluboký 1100m, neskutečně krásné scenérie
severozápadního pobřeží. Bujnou tropickou vegetaci, splavné řeky s množstvím vodopádů.
Děkujeme za spoustu informací, o které se s námi pan Suza podělil a těšíme se na příště.
Tišnovská schola
V neděli 12. dubna doprovodila svým zpěvem mši svatou v 10:00 hodin Tišnovská schola.
Musica Sádhana
V neděli 12. dubna se konalo vystoupení amatérské skupiny Musica Sádhana.
V repertoáru této skupiny jsou písně nejen lidové a duchovní české a moravské, ale i latinské
a v několika dalších jazycích. Naši klienti přijali s radostí pozvání k poslechu i společnému
zpívání. Zpěv léčí duši, mysl i tělo.
Den Země – setkání s žáky ZŠ Deblín
V pátek 24. dubna žáci ze ZŠ Deblín v rámci projektu Den země uklízeli odpadky po cestě
k nám na Žernůvku a v okolí našeho Domova. Přitom natrhali a nasbírali také jarní
přírodniny – větvičky, rozkvetlé květiny a byliny, které přinesli mezi naše klienty. Společně si
o nich povídali, zazpívali si a zahráli paměťová cvičení. Nejen tyto symboly jara, ale i
samotná přítomnost dětí, navodily pravou jarní náladu.
Pálení čarodějnic
Čarodějnice v podání našich stálých dobrovolnic letos „přiletěly“ ve čtvrtek 30. dubna
v 15:00 hodin přímo na zahradu Domova. Tam je s napětím očekávali nejen naši klienti spolu
s aktivizátorkou Pavlou, rehabilitační sestrou Monikou a pastoračním asistentem Pavlem, ale
také někteří rodinní příslušníci. Tentokrát si
připravily scénku „O perníkové chaloupce“, do
které se jako Jeníček zapojil také Mgr. Pavel
Komínek. Celé vystoupení opět předčilo veškerá
očekávání v kostýmech i ve scénickém provedení.
Všichni se společně hodně nasmáli. Následovalo
opékání párků a jako přídavek na přání Renata
s Andreou zatančily kankán. Děkujeme všem
organizátorům za příjemné odpoledne u ohně a
veselou náladu, která provázela celou akci.
Zpívání s Liduškou
Ve středu 6. května se klienti sešli v jídelně Domova ke společnému zpívání lidových písní
za doprovodu klavíru s dobrovolnicí Liduškou.
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Výstava uměleckého kováře Jaroslava Zeleného
Ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově jsme v květnu zahájili výstavu
uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky, s názvem Jiskry potu života, radosti
z práce a rozjímání, doplněnou obrazy jeho dcery Ivety Vráželové.
Tvořivé odpoledne
V sobotu 16. května se sešli příznivci kreativního tvořeni spolu s 6-ti dobrovolníky
z Charitativy a aktivizátorkou Pavlou v zahradě Domova. Tentokrát probíhalo zdobení
hedvábných kosmetických taštiček formou malby na hedvábí. Krásné jarní počasí
doprovázelo veselou náladu všech přítomných, ze kterých vyzařovala radost z výrobků i ze
společného setkání. Děkujeme organizátorům.
Zahradní slavnost
V sobotu 30. května se v areálu zahrady našeho Domova konala Zahradní slavnost v rámci
projektu Labyrint vzpomínek, což je projekt žáků 7. třídy ZŠ Deblín, který byl finančně
podpořen Nadací Tesco ve třetí výzvě programu Extra třída. Prostory zahrady zaplnili žáci,
rodiče, klienti, rodinní příslušníci a ostatní návštěvníci. Na programu bylo vystoupení
Pěveckého sboru Sasanky, prezentace hudebních nástrojů, které děti vyráběly společně
s našimi klienty, turnaj v deskových hrách a předčítání ze Sborníku vzpomínek našich klientů.
Poté následovalo občerstvení a volná zábava. Na závěr vrchní sestra Domova sv. Alžběty Bc.
S.M. Maxmiliána Myslivcová poděkovala vedení ZŠ Deblín, žákům a jejich učitelům, kteří se
podíleli nejen na přípravě této zahradní slavnosti, ale také po celý rok v rámci tohoto projektu
s našim Domovem úzce spolupracovali - navštěvovali klienty s kulturními programy,
společně s nimi vyráběli hudební nástroje, deskové hry, soutěžili, hráli, zpívali, povídali si
a sepisovali jejich vzpomínky. Ocenila toto „ propojení generací“, které má určitě velký
přínos pro žáky i naše klienty. Vyjádřila také naději, že spolupráce touto slavností nekončí,
ale bude i nadále pokračovat.

Noc kostelů
V pátek 29. května se konala po celé naší republice „Noc kostelů“. Také několik našich
klientů využilo možnosti navštívit tuto akci v blízkém kostele sv. Mikuláše v Deblíně.
Program začal v 18:00 hodin mší svatou, poté následoval Varhanní koncert ZUŠ Tišnov.
S postavou sv. Dona Boska přítomné seznámil P. Mgr. Karel Doležel. Všichni návštěvníci si
mohli prohlédnout prostory kostela. Ve 21:00 hodin vystoupila křesťanská hudební skupina
Hoří. Po závěrečném požehnání probíhala ochutnávka mešního vína na faře.

Bramborákové odpoledne
V úterý 2. června bylo ve znamení příprav na odpolední vaření – přípravu bramboráků. Tato,
pro naše klienty vzácná pochoutka, se těší velké oblibě. Přípravy začaly už dopoledne, kdy
někteří klienti spolu s aktivizátorkou Pavlou okrajovali brambory. Vlastní výroba
pokračovala v 15:00 hodin přípravou bramborákového těsta v jídelně. Potom následovalo
smažení, které nemělo konce. Pochutnali si všichni přítomní, ale i někteří nepřítomní klienti –
ti, kteří se nemohli pro svá zdravotní omezení akce zúčastnit. Všichni se již těší na další
společné vaření.
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Zpívání s Liduškou
Ve středu 26. června se klienti sešli v jídelně Domova ke společnému zpívání lidových písní
za doprovodu klavíru s dobrovolnicí Liduškou.
Grilování s hudbou
V neděli 28. června odpoledne se v prostorách zahrady pod altánky sešli klienti, jejich
příbuzní a dobrovolníci. Aktivizátorka Pavla spolu se sociální pracovnicí Lenkou
zorganizovaly grilování párků. Objednaly nejen příjemné počasí, ale také pana Tomáše Kříže,
starostu Čebína, který hrál na harmoniku. Všichni přítomní si nejen pochutnali na dobré
uzenině, ale také si společně pobesedovali a zazpívali lidové písně.
Canisterapie se štěňátky
Paní Ivana Rybičková se svojí labradorkou Shery navštěvuje naše klienty pravidelně každý
týden. V pondělí 13. července však potěšila naše klienty návštěvou se třemi štěňátky, a to od
druhé labradorky - Aimy. Klienti očekávali návštěvu nedočkavě ve společenské místnosti.
Všichni tři pejsci byli přítulní, klienti si je mohli pochovat, pohladit a potěšit se z jejich
hravosti a přítulnosti. Děkujeme a už se těšíme na další pravidelná setkávání
Výtvarné odpoledne
V úterý 14. července se klienti sešli v zahradě spolu s aktivizátorkou Pavlou a dobrovolníky a
při kávě vyráběli květy z papírových kornoutků. Naši výtvarníci si při společném tvoření
procvičili jemnou motoriku rukou, ale také si společně pobesedovali. Pro velký ohlas se
pokračovalo druhý den v jídelně.
Lamoterapie
V pondělí 20. července byli naši klienti příjemně překvapeni. Každoroční návštěva
pracovníků občanského sdružení LAMAC z Ústupu se stala již tradicí. Přivezli s sebou dvě
vycvičené lamy a dva pejsky. Tato zvířata působí jako rehabilitační zvířata, zaměřená
především na děti a seniory. Klienti, jejich rodinní příslušníci, ale i obyvatelé Žernůvky, se
shromáždili ve stínu před budovou našeho Domova. Akce se zúčastnili i klienti upoutaní na
lůžko. Nejdříve chovatelé své svěřence představili, poté si je mohl každý pohladit a nakrmit
chlebem. Suchý chléb pro ně shromažďují spolu s aktivizátorkou Pavlou již dlouho předem.
Účastníci setkání ocenili, že lamy jsou při kontaktu klidné, zdrženlivé a přítulné, ale také
poznali, že lama dokáže být zvědavé a majestatné zvíře. Děkujeme za návštěvu a těšíme se
zase za rok.
Společné pečení
Ve čtvrtek 23. července si skupina 10-ti
klientů za pomoci aktivizátorky Pavly a
dobrovolníků společně upekla sněhové
řezy s ovocem podle receptu jedné
z našich klientek. A že to byl recept
výtečný, zjistilii společně při kávě venku
v zahradě.
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Přehlídka podhoráckých dechovek
V sobotu 1. srpna navštívilo 6 našich klientů Přehlídku podhoráckých dechovek, která se
konala v Dolních Loučkách v prostorách hřiště. Akci zorganizovaly sociální pracovnice
Lenka a rehabilitační sestra Monika. Naše příznivce dechové hudby na místo zavezly, zajistily
jim rezervaci pod plátěným stanem a společně s nimi poseděly při občerstvení a poslechu
známých i neznámých písní v podání několika dechových kapel. Děkujeme
Výlet do Předklášteří
Ve středu 26. srpna se uskutečnil výlet do nedaleké obce Předklášteří. Zúčastnilo se ho 6
klientů v doprovodu sociální pracovnice Lenky a rehabilitační sestry Moniky. Při prohlídce
kláštera Porta Coeli navštívili s průvodcem románsko-gotickou baziliku Nanebevzetí Panny
Marie, křížovou chodbu, kapitulní síň a rajskou zahradu. Také obdivovali gotický portál
v průčelí baziliky. Poté se přesunuli na Ranč Loučka, jehož hlavní náplní je výchova dětí a
mládeže pro turistický sport, péče o koně a domácí zvířata, hipoterapie, canisterapie a výcvik
psů. Klienti viděli na vlastní oči, jak probíhá výcvik koní. Na závěr výletu se občerstvili v
cukrárně Diana v Tišnově.
Výstava obrazů LiV. Libuše Vyskočilové
Od 4. září do 31. října probíhala výstavu obrazů „Doteky víry“, jejichž autorkou je
výtvarnice, malířka a galeristka LiV. Libuše Vyskočilová.
LiV. Libuše Vyskočilová (1955) žije a tvoří v Malhostovicích. Vystudovala na Fakultě
výtvarného umění při VUT U3V Brno obor Dějiny umění a architektury, dále pak malbu v
ateliéru Astra Kuřim a na výtvarné škole Pavlač Brno. Malování se začala věnovat relativně
později, ale o to více rozvíjí svůj výtvarný potenciál. Rychlou a tvrdou techniku akrylu střídá
s měkčím olejem a akvarelem. Největším vzorem ve výtvarném umění je pro ni
Michelangelo.
Její doménou jsou především osobitě pojaté malby meditativního charakteru, občas ráda
zabrousí do imprese, nebo se věnuje detailům. V její tvorbě se promítá zrcadlo pocitů, radostí
i smutků. Z obrazů na nás vyzařuje optimismus, pokora, víra v Boha i dobro, které je
v člověku.
Od roku 2005 se návštěvníci setkávají s jejími obrazy na společných i autorských výstavách
nejen na mnoha místech naší republiky, ale i v Rakousku, Německu, Maďarsku, USA.
Společně s Juro Dovičínem provozuje velmi pěknou Libušinu galerii s krásnou zahradou
v Malhostovicích. Rozmanitost kulturního využití galerie – výstavy, koncerty a další akce, se
stala přínosem nejen pro obec Malhostovice, ale i pro široké okolí Tišnova.
Pouť a Den otevřených dveří
V neděli 13. září se konala již 10. Pouť k Panně Marii Bolestné, patronce místní kaple a
Den otevřených dveří v Domově sv. Alžběty. Poutní mši sv. ve 14:30 hod. v kapli Domova
celebroval P. Mgr. Cyril Komosný, OFM Cap. Bohoslužbu doprovodila Tišnovská
schola. Od 16:hodin se přítomní poutníci i naši klienti přesunuli do areálu zahrady, kde pro ně
bylo připraveno nejen občerstvení, ale také si mohli zakoupit výrobky našich klientů,
prohlédnout si panely s fotografiemi klientů při jejich výrobě a při ostatních aktivitách.
Někteří z nich využili nabídku prohlédnout si prostory Domova spolu s průvodcem, jiní dali
přednost posezení při cimbálové muzice Lašár, která k nám zavítala až z Velkých Bojanovic.
Děkujeme všem zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří se na přípravě pouti podíleli.
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Sportovní dopoledne se žáky ZŠ Deblín
Ve středu 23. září navštívili naše klienty poprvé v novém školním roce žáci spolu s paní
učitelkou ze Základní školy v Deblíně. V prostorách zahrady si všichni společně zahráli
„Člověče nezlob se“.
Výtvarné odpoledne - vyrábění zvonečků z vodního skla
Naši klienti, kteří rádi tvoří, se sešli v pondělí 29. září v prostorách jídelny. Za pomoci
aktivizátorky Pavly, sociální pracovnice Lenky a dobrovolníků vyráběli zvonečky z vodního
skla. Polystyrenové zvonečky omotávali barevnými bavlnkami a potom namáčeli do vodního
skla. Po usušení a sundání vznikly velmi pěkné vánoční ozdoby, které budou dotvářet vánoční
atmosféru v našem Domově. Klenti prožili příjemné odpoledne, procvičili si jemnou motoriku
rukou a odnášeli si radost z vykonané práce. Děkujeme organizátorům a dobrovolníkům.
Grilování
V úterý 30. září proběhlo grilování v prostorách naší zahrady. Pod altánkem se sešli klienti
i rodinní příslušníci a za doprovodu trampských písní společně s aktivizátorkou Pavlou,
sociální pracovnicí Lenkou a rehabilitační sestrou Monikou grilovali párky. Všichni se velmi
na tuto akci těšili a doufali v příhodné počasí babího léta, které je nezklamalo. Vůně párků
se prolínala celým domem, také klienti upoutaní na lůžko si pochutnali.
Po Havajských ostrovech - 3. pokračování
Ve středu 14. října dopoledne se konalo v jídelně Domova 3. pokračování besedy s panem
Petrem Suzou "Po Havajských ostrovech". Beseda byla spojená s promítáním fotografií tentokrát se naši klienti přenesli na ostrov Hawaii (Big Island) a část ostrova Maui.Na ostrově
Maui to byly záběry z Iao Valley, kde se odehrály krvavé boje při sjednocení ostrovů, město
Lahaina známé lovem žraloků, kultovní místa původních Polynézanů, vyhaslou sopku
Haleakalu (3100 m) s množstvím kráterů a jednou z nejvzácnějších rostlin světa Ahinahinou
(stříbrný meč) rostoucí pouze zde, divokou překrásnou přírodou ve vnitrozemí (časté rudé
tulipánovníky, banyanovníky, banánovníky, zlaté stromy, bambusové porosty atd.), krásnými
bílými, červenými či černými plážemi, vodopády a mnohé další.Z Velkého ostrova (Big
Island, Hawaii, zvaný též Ostrov orchideí), jsme viděli snímky kráteru nejaktivnější sopky
světa Kilauei jak ve dne, tak v noci (s Jižním křížem), snímky z celodenní cesty po lávových
polích z této sopky až po ústí do moře, různé lávové útvary, záběry na další aktivní sopku
na ostrově Mauna Lou (4170 m), lávovou jeskyni a kousek dál odtud, od sopek, naopak
nádhernou přírodu, kde jsme mohli vidět kromě rostlinstva známého z předchozích ostrovů,
též divoce rostoucí orchidee, chlebovníky, makadanové oříšky, stromy porostlé liánami
filodendronů, obrovské kapradiny, porosty mangrovníků a mnoho dalších. Za zmínku stojí též
výstup na horu Mauna Kea (4205 m), která měříme-li od podhůří (pod vodou), je vysoká
kolem 10 000 m. Též jsme viděli místo, kde byl zabit James Cook (r. 1779). Tento ostrov,
se svými krásami i nebezpečími, patří jistě k nejrozporuplnějším ostrovům světa. Děkujeme
našemu cestovateli, že si našel čas a přišel se s námi podělit o nevšední zážitky.
Přesazování pokojových květin
V rámci spolupráce s žáky ze Základní školy z
Deblína naši klienti přesazovali pokojové květiny.
Akce se uskutečnila ve středu 21. října za pomoci
aktivizátorky Pavly a paní učitelky. Většina našich
okrasných květin v prostorách Domova dostala
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větší obal a novou hlínu. Děkujeme za příjemně a užitečně prožité dopoledne.
Václav Trmač - Doma nejlépe - výstava fotografií
Od 2. listopadu bylo možno v Domově sv. Alžběty navštívit výstavu fotografií P. Václava
Trmače s názvem "Doma nejlépe". Autorův vzkaz návštěvníkům: "Slovem "doma" mám
na mysli místa, na která se dostanu během jednoho dne, aniž bych se musel vzdát své postele.
Můžete se podívat, co jsem viděl."
Vzpomínka na naše zemřelé
Klienti spolu s pastoračním asistentem se sešli v kapli Domova, aby společně uctili Památku
zesnulých. Každý z nich si zapálil svíčku za své blízké, poté pastorační asistent Mgr. Pavel
Komínek přednesl krátkou promluvu, ve které vzpomněl i na naše klienty, kteří zemřeli
v letošním roce. Přítomní si symbolicky podávali rozžatou svíci, každý z nich ji chvíli
podržel v ruce a vzpomněl na své blízké, kteří už nejsou mezi námi. Poté následovala
modlitba za zemřelé a mše svatá, kterou sloužil P. Mgr. Karel Doležel.
Musica Sádhana
V neděli 8. listopadu se konalo společné zpívání s amatérskou hudební skupinou Sádhana. Ve
14:00 hodin se v jídelně sešlo asi 10 klientů a někteří rodinní příslušníci. Nejdříve účinkující
zazpívali v několika cizích jazycích - italsky, anglicky, latinsky, rusky. Ve druhé části zařadili
evergreeny, postupně se přidávali i naši klienti, protože se jim moc líbilo zazpívat si společně
písně lidové, duchovní, české a moravské. Zpěváci také se svým repertoárem navštívili pokoje
klientů upoutaných na lůžko. Podle hesla této skupiny, že zpěv léčí duši i tělo, provázela naše
klienty veselá nálada po zbytek dne.
Beseda o Keni
Se svými zážitky z pobytu v Keni se přišel podělit syn naší klientky pan Malášek. Beseda
se konala v pondělí 9. listopadu v jídelně. Pan Malášek spolu s manželkou pobýval v Keni
jeden měsíc u svého syna. Nafotil spoustu fotografií a natočil krásná videa o tamní přírodě.
Pozoruhodná byla například migrace zvířat přes řeku. Klienty nejvíc zaujalo, když "migrovali
pakoni a požířali je krokodýli".
Výtvarný den-šály
V sobotu 14. listopadu prožili naši klienti, kteří rádi tvoří, příjemné odpoledne ve společnosti
aktivizátorky Pavly a dobrovolníků z Charitativy. Společně tkali šály z volánkové příze.
Za hudebního doprovodu - jeden z dobrovolníků hrál na klavír, vznikaly velmi pěkné šálky
v různých barvách, které byly k dostání na vánočních jarmarcích během prosince v Tišnově
a okolí.
Vystoupení Tanečního souboru KVJ Tišnov
Členové Tanečního souboru Katolické vzdělávací jednoty z Tišnova vystoupili v neděli
22. listopadu ve 14:00 hod. v jídelně našeho Domova. Krojované taneční vystoupení
doprovázené zpěvem lidových písní potěšilo přítomné klienty i jejich rodinné příslušníky.
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Koncert při příležitosti životního jubilea Mgr. Sylvie Kodetové
V sobotu 28. listopadu od 14:00 hodin se v jídelně Domova sv. Alžběty konal koncert při
příležitosti životního jubilea naší klientky operní pěvkyně Mgr. Sylvie Kodetové.
Přítomné posluchače celým koncertem provedla Kateřina Dvořáková, na klavír doprovázel
František Kratochvíl. V podání Pavly Chalupové, Pavla Komínka, Petry Vocelkové, Angely
Dynžíkové, Vladimíra Richtera a Jana Fojta zazněly skladby A. Dvořáka, L. Janáčka. B.
Smetany, G. Verdiho, A. L. Vebera a dalších skladatelů. Byl zajištěn i přenos do jednotlivých
pokojů pro klienty, kteří se nemohli tohoto nevšedního zážitku zúčastnit osobně. Děkujeme
všem účinkujícím i organizátorům.
Beseda o Svaté Zemi
V pondělí 30. listopadu dopoledne proběhla beseda s P. Mgr. Karlem Doleželem, který
nedávno jako poutník navštívil biblická místa v Izraeli. S přítomnými klienty i ostatními
účastníky besedy se podělil o své zážitky z poutního zájezdu, který se konal 5. - 12. listopadu
letošního roku. Prostřednictvím fotoprezentace a poutavého vyprávění P. Karla se účastníci
besedy přenesli postupně do Jeruzaléma, Betléma, Nazareta, na horu Tábor, projeli
se po Galilejském jezeře a pomyslně navštívili další posvátná místa Starého i Nového zákona
spojená se životem Ježíše Krista, Panny Marie, apoštolů a prvotní Církve. Každé z těchto míst
má svoji historii, která je písemně doložená v Bibli.
Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 3. prosince poctil náš Domov svou návštěvou svatý Mikuláš v doprovodu anděla a
čerta. Nejdříve navštívili všechny naše klienty na jejich pokojích, kde rozdávali nejen nadílku
v podobě balíčků, ale také dobrou náladu. Všem popřáli požehnanou adventní dobu a radostné
prožití Vánoc. Jako každoročně, tak i letos byl velkým zpestřením velmi pěkně vyvedený
čert, již tradičně v podání naší bývalé zaměstnankyně Renaty Janečkové. Ten však odešel
zase s prázdnou. Poté Mikuláš s doprovodem zavítal i mezi zaměstnance na jednotlivá
pracoviště a řádové sestry.
Pečení vánočních cukroví
V této adventní době náš Domov žije přípravami na Vánoce. Stalo se již tradicí, že klienti
se nejvíce těší na pečení vánočního cukroví, které i letos 9. a 10. prosince zavonělo po celém
domě. Z předem připraveného těsta za pomoci aktivizátorky Pavly, formiček a vykrajovátek
tvořili vanilkové rohlíčky, vločkové placičky, sádlové kuličky a několik dalších druhů.
Doprovázela je předvánoční nálada a radost z toho, co jejich ruce ještě dokážou. Výsledek své
práce budou moci ochutnat na Štědrý den. Děkujeme aktivizátorce Pavle a personálu
kuchyně.
Předvánoční setkání s žáky ze ZŠ Deblín
V pátek 11. prosince navštívili naše klienty žáci ze ZŠ z
Deblína. Setkání se uskutečnilo v dopoledních hodinách
v jídelně. Žáci nejdříve zazpívali vánoční písně. Potom
společně s klienty vzpomínali na vánoční obyčeje a zvyky.
Některé z nich si také vyzkoušeli - rozkrajovali jablka,
pouštěli lodičky ze skořápek ořechů. Aktivizátorka Pavla
jim přečetla legendy o sv. Martinovi, sv. Mikuláši
a sv. Lucii. Na závěr setkání si společně zazpívali vánoční
koledy. Potom rozdali klientům vánoční přáníčka, která
vyrobili a vzájemně si popřáli radostné Vánoce. Děkujeme dětem i paní učitelce, která celé
vystoupení doprovázela na klavír. Těšíme se na příští návštěvu.
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Vánoční besídka SŠ a ZŠ Tišnov
Vánoční besídka dětí ze SŠ a ZŠ z Tišnova se uskutečnila v pondělí 14. prosince. Děti
zazpívaly nejen tradiční koledy, ale i ostatní žánry. Poté se rozběhly po pokojích a každému
přinesly malý dárek v podobě vlastnoručně vyrobené záložky do knížky. Děkujeme dětem
i učitelům za to, že navodili příjemnou předvánoční atmosféru a rozveselili naše klienty.
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark se uskutečnil ve středu 16. prosince ve 14:00 hod. v jídelně. Příjemnou
předvánoční atmosféru připravila aktivizátorka Pavla spolu se sociální pracovnicí Lenkou
a rehabilitační sestrou Monikou. Za zpěvu vánočních koled a malého občerstvení v podobě
vánočního punče a chlebíčků si mohli návštěvníci vybrat z rozmanitých výrobků nejen našich
klientů, ale i soukromé výtvarnice paní Pavly Čechové. Malé vánoční dárky si pořídili nejen
klienti, ale i rodinní příslušníci a zaměstnanci.
Betlémské světlo
V sobotu 19. prosince přinesli skauti z Tišnova do našeho Domova Betlémské světlo.
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila
v sobotu 12. 12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz.
Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří je dopravili do České republiky. V sobotu
19. 12. 2015 bylo za spolupráce dalších skautů rozváženo vlaky po naší vlasti. Motto
letošního ročníku Betlémského světla zní: "Pokoj ve mně – pokoj s tebou" (Friede in mir –
Friede mit dir). Je spojené se zaměřením rakouských skautů a skautek na tento rok – Free
Being Me.
Vánoční výzdoba
Během posledního adventního týdne probíhala v našem Domově vánoční výzdoba, do které se
zapojili i klienti. Spolu s aktivizátorkou Pavlou vyráběli vánoční svícny na stoly do jídelny.
Také se podíleli na zdobení vánočních stromků, které jsou umístěny na každém oddělení.
Každý z nich se zapojil podle svých možností. Společně tak prožili příjemné chvíle
v radostném očekávání Vánoc.
Vánoční nadílka
Vánoční nadílka probíhala ve středu 23. prosince v dopoledních hodinách. Paní ředitelka
PhDr. Jana Hutařová navštívila klienty na jednotlivých pokojích, aby jménem svým a jménem
všech zaměstnanců každému z nich popřála radostné prožití vánočních svátků a vše dobré
do nového roku 2016. Spolu s vyrobeným přáníčkem jim také předala vánoční balíček. Tento
darovaný čas a milé slovo povzbuzení představuje velké obdarování, ze kterého mnozí dlouho
čerpají.
Štědrý den
Štědrovečerní večeře. Příprava na Vánoce v našem Domově probíhá celý advent. Spočívá
nejen ve vánoční výzdobě, ale zahrnuje i přípravu duchovní. Protože téměř všichni klienti
tráví Štědrý den u nás, snažíme se, aby ho mohli prožít jako v rodině. Mohou si vybrat, zda
povečeří ve svém pokoji nebo v jídelně. V 16:00 hodin se klienti i personál shromáždili
ve vyzdobené jídelně k zahájení slavnostní večeře. Nejdříve P. Mgr. Karel Doležel přečetl
úryvek z Písma, potom následovala krátká promluva a společná modlitba. Po slavnostním
přípitku se podával smažený kapr, filé nebo sýr, a to - dle přání klientů. Ve 20:00 hodin
následovala půlnoční slavná mše.
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Lomnický Sbor Disharmonických amatérů
25. 12. 2015 doprovodil mši svatou Lomnický Sbor Disharmonických amatérů
Pěvecký sbor K dur Kuřim
Členové kuřimského pěveckého sboru K dur účinkovali v Domově sv. Alžběty. Účastníkům
mše sv. 26. 12. 2015 v kapli Domova připravili nevšední umělecký zážitek, když v jejich
podání zazněla Česká mše vánoční od J. J. Ryby.
Silvestrovské posezení
Rozloučení se starým rokem se konalo ve 14:00 hodin v jídelně Domova. Na jeho přípravě
se někteří klienti podíleli spolu s aktivizátorkou Pavlou a dobrovolníky již dopoledne, a to
přípravou občerstvení v podobě jednohubek, sýrové rolády a masového štrůdlu. Společně
se pak sešli ve 14:00 hodin v jídelně také s dobrovolníky, rodinnými příslušníky, sociální
pracovnicí Lenkou a rehabilitační sestrou Monikou. Přátelské posezení probíhalo
za hudebního doprovodu koled a dobrého občerstvení. Všichni přítomní si při přípitku
vzájemně popřáli do nového roku, zavzpomínali na uplynulý rok v radostném očekávání, co
jim přinese rok nový. Děkujeme všem organizátorům.

2.5.

Příjem a ukončení pobytu

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

Za rok 2014
Přijato celkem

9

z toho ženy

6

muži

3

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

9
0

zemřelo

9

přemístěno do jiného soc. zařízení

0
20

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2015

3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bližnímu. Především obětavostí a
láskou obslužného personálu si naše zařízení získalo dobrou pověst.
Při výběru pracovníků pro zařízení, je kladen důraz na zkušenost a odbornost ze sféry
sociálních nebo zdravotních služeb. Ve vybraném personálu, který je v přímém kontaktu
s klienty a na provádění služeb se přímo podílí, je řada pracovníků s dlouholetou zkušeností
v této oblasti.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil pro rok 2015 - 34,2. Domov
zaměstnával ředitelku, účetní, sociální pracovnici, provozní referentku, vrchní sestru, 3,83
zdravotní sestry, aktivizátorku, 16,26 pracovníků v přímé obslužné péči, jednoho údržbáře,
3,71 kuchařky, 2 uklízečky, 1,4 pradleny.
Během roku se na poskytování služeb
podílelo 72 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 2.558,5 hodin.
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 obslužné péče absolvovaly během roku kurz Demence
v obrazech a Komunikace s agresivním klientem.
Během roku v Domově proběhla povinná školení bezpečnosti práce a požární ochrany, a pro
pracovníky v přímé péči supervize.
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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. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alžběty delegovaná zřizovatelem a vyplývá z příslušných
ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a
náboženských 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. Alžběty evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku
evidovaných právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech. K tomuto datu bylo Domovu přiděleno identifikační číslo.
Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální
služby – domov pro seniory.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
Domov nevlastní žádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity 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 žádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme
neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2015 je část z darů, určených na provoz Domova ve výši 172.000,- Kč dále ponechána
na účtě 325 – Ostatní závazky.
Žádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky jsou krátkodobého charakteru,
vyrovnané v lednu 2015.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají
žádné odměny a funkční požitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty. Tomuto členění odpovídá
účtování veškerých nákladových položek.
Výsledek hospodaření z r. 2014 (zisk ve výši Kč 2134,88) byl zaúčtován na účet 911000 Fondy.
Jako veřejně prospěšní poplatnici jsme uplatněné snížení daňového základu vykázali
převedením částky ve výši Kč 17 468,- na 911100 – Fond daňového zisku a na účet 649000 –
Jiné výnosy.
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Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

MPSV

3608

Jihomoravský kraj

540

Obce

68

Příjmy od klientů

9 648

Platby od ZP

1 524

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

1153

celkem:

16 541

Přehled neinvestičních nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění..)

10 840

Materiálové náklady (potraviny, vybavení…)

2 415

Nemateriálové náklady (energie, služby…)

3 284
celkem:

16 539

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

690

70

56

704

FKSP

29

79

60

48

fond

Stav a pohyb majetku
druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

2 962

60

0

3 023

Drobný dlouhodobý
majetek

577

0

0

577

Majetek v operativní
evidenci

8 193

461

56

8 597

Celkem:

11 732

521

56

12 197
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5. Závěr
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní život ve stáří pro naše klienty.
Dotace na provoz Domova poskytl:

Dále přispěl:

Na provoz Domova přispěli v celkové částce - Kč 467 319,50:
































Helan spol. s.r.o., Štěpánovice
Tyco Electronics Czech s.r.o., Kuřim
Obec Nelepeč - Žernůvka
Město Kuřim
Město Adamov
Obec Tvarožná
Obec Borač
Obec Lažánky
ERDING a.s., Brno
bika spol. s r.o., Tišnov
Bazar International de Luxembo
Radek Otruba, Lysice
Dianthus, Hana Andrýsková, Tišnov
Mgr. Helena Pernicová, Tišnov
Kateřina Malinková, Brno
Anna Kapounová, Lomnice
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
Ladislava Smejkalová
Jan Dudák, Kroměříž
Romana Muzikantová, Dolní Loučky
Pavel Jakeš, Malhostovice
Vlastislav Filipi, Brno
RNDr. Vladimír Zavadil, Brno
Mgr. Michal Kudláček, Tišnov
MUDr. Tomáš Kepák, Brno
Hana Koláčková, Tišnov
Hedvika Kadlová, Borač
Vojtěch Pacner, Třebíč
Anežka Čapková, Ivančice
Ludmila Dudáková, Kroměříž
Ing. Alexander Harvan, Lomnice
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Mgr. Martina Koubová, Jedovnice
Oldřich Merta, Předklášteří
Antonín Malena, Výčapy
Pavel Chvalkovský
ATOMO PROJECT s.r.o., Bořitov
František Vykydal, Brno
Václav Sokol
Ing. Hana Nohelová, Lelekovice
Ing. Pavel Rašovský, Drásov
Pavel Fráňa, Brno
Němec Jiří stavitel, Tišnov
Jan Dudák, Kroměříž
MUDr. Bronislava Karasová, Brno
Mgr. Yvona Lacinová, Tišnov
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. Brno
MUDr. Jitka Gregušová, Dolní Loučky
MVDr. Viktor Dvořák, Braníškov
MUDr. Milada Kudláčková, Střelice u Brna
Ing. Ilja Krejčí, ZOKO spol. s r.o., Lomnička
Propasiv s.r.o., Brno
Ing. František Knotek, Praha
M-PRO spol. s r.o., Most




Neznámí dárci
Dárci, kteří si nepřejí být jmenováni

2015

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

listů

Rozvaha k 31.12.2015

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

2
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