JEŽÍŠEK ANI LETOS NEZAPOMNĚL
NA DOMOV NA ZÁMKU

Osvědčili jsme se. Nezklamali jsme. Letos znovu...
Ježíšek si od loňska pamatoval, že jsme byli jeho
pravou rukou a také v tomto roce k nám od něj
přišla nabídka ke spolupráci. Chtěl obdarovat
několik desítek klientů Domova Na Zámku, ale času
na sehnání všech dárečků, jejich balení a logistiku
se mu nedostává tolik, kolik by potřeboval. Jak by
také ne, když má takový ohromný „rajón“ od dětí až
po dospělé a v předvánočním čase se vůbec
nezastaví. A to vše s vidinou jediného cíle: potěšit,
pohladit, udělat radost...
Babičky a dědečkové z Domova Na Zámku, často ohrožení samotou, zanechali Ježíškovi
dopisy se svými přáními. Ta byla velmi skromná. Někomu udělá radost drobný kosmetický
dárek, jinému knížka nebo hrneček, psací potřeby, ručník, šňůrka na brýle, obrázek, pantofle
či jiné maličkosti. Taková přání, jako je být doma nebo zapomenout na zdravotní problémy
však žádný Ježíšek úplně splnit nedokáže... Přesto jsme se spolu s ním snažili, abychom
nadcházející vánoční dny pomohli klientům domova co nejvíce zpříjemnit.
Domluvili
jsme
se
s Ježíškem i panem ředitelem
z Domova Na Zámku, že 21.
prosince přijdeme s 8.B na
nenápadnou
předvánoční
návštěvu a dárečky tajně
položíme pod nádherný vánoční
stromek v jedné z velkých
zámeckých jídelen. Ježíšek
poprosil i našeho milého pana
školníka,
zda
by
do
předvánočních služeb propůjčil
svůj vůz. Pan školník s několika
chlapci z 8.B ve škole dopoledne
naložili 4 velké krabice
nashromážděných vánočních
balíčků. Zatímco osmáci vybíhali
kopec k zámku, pan Kalista
dostal privilegium přijet se svým
vánočním autíčkem až ke
vstupnímu průčelí zámku.

Vánoční překvapení bylo připraveno pro každého
klienta Domova Na zámku. Kdo měl zájem, mohl se v průběhu
uplynulých týdnů připojit k projektu Strom splněných přání.
Akce byla velmi úspěšná. Jakýmsi završením veškerých
příprav, postupného obstarávání potřebných věcí a jejich
balení byl pak u stromečku pohled na hromadu úhledných
dárků, který přinesl radost i nám. Lesklé mašličky, veselé
jmenovky, barevné papíry s vánočními motivy... Kdo by se
nepotěšil? A tato radost byla posílena krásně vyzdobeným
prostředím zámku, kam jsme se mnozí dostali vůbec poprvé.
Pan ředitel Jiří Hendrich se nám velmi ochotně
věnoval. Z původně zamýšlené chvilkové návštěvy se stalo
milé a srdečné 1,5 hodinové setkání. Podívali jsme se do
různých částí zámku. Asi nejvíce se nám líbilo v zámecké kapli,
kde jsme si mohli zahrát na historické harmonium a hlavně
jsme si zde s panem ředitelem pěkně pobesedovali. Zajímala
nás historie zámku a především běžný chod současného
domova. Jak to tu chodí? Jaký je průměrný věk klientů a kdo se o ně stará? Jak se může
veřejnost zapojit do dobrovolnických aktivit? Dny jsou tu plné všedních obyčejných radostí a
aktivizačních programů pro seniory, ale ke stáří tu samozřejmě patří i odvrácené stránky
běžného života – zdravotní nesnáze, nezájem příbuzných, smutné nálady, občasná
nedorozumění mezi klienty navzájem. Pan ředitel nám vyprávěl i mnohé úsměvné zážitky. To
byste nevěřili, jaké „kulišárny“ dokáží babičky a dědečkové vymyslet a mnohdy tím potvrzují,
že věk je jenom číslo...
Milí klienti Domova Na Zámku, přejeme Vám i všem, kteří Vám poskytují péči a často
tvoří tu Vaši novou rodinu, co nejkrásnější Vánoce a co nejhezčí vstup do nového roku 2017.
Pokud jsme Vám s Ježíškem přinesli alespoň trochu radosti, velmi nás to těší.
Děkujeme všem
dětem, jejich rodičům a
učitelům,
kteří
se
jakýmkoliv způsobem
zapojili do projektu
Strom splněných přání.
Děkujeme, že rozdáváte
radost. A až bude
Ježíšek zase potřebovat
pomoci, ví, že se na nás
může obrátit. Rádi se
podílíme na vytváření
vánočního zázraku...
Za ZŠ BH Olga Gruhnová

