Na Vánoce 2018 se náš domov již podruhé zapojil do projektu Ježíškova vnoučata,
pořádaného Českým rozhlasem. Z celkového počtu 84 uživatelů napsalo své přání Ježíškovi
hned několik seniorů.
Paní Marie K. (89 let) si přála navštívit nějakou kulturní akci.
I přesto, že paní Marie používá k přesunům invalidní vozík, její přání
vyslyšela Ježíškova vnučka Markéta Zhořová. Společně se domluvily
nejen na návštěvě koncertu v kostele sv. Václava v Tišnově, ale také
na procházku po Tišnově, kde paní Marie žila celý svůj život.

Pan František (69 let) si přál tričko s dlouhým rukávem. I jemu se
přání splnilo s příchodem Ježíškovy vnučky Bc. Petry Havlíkové, DiS.

Paní Věra (76 let) velmi ráda vyšívá a tak si přála kanavu a pár
bavlnek. Její přání splnila Ježíškova vnučka Mgr. Hana Kolaříková,
která přinesla paní Věře nejen to, ale i vlastnoručně upletený košíček,
do kterého si paní Věra může vyšívání schovávat.

Paní Anežka (66 let) také velmi ráda vyšívá, ale zdravotní stav ji
nedovolí vyšívat na běžné vyšívací materiály a tak vyšívá na perlinku,
která se používá ve stavebnictví. Její přání, dostat od Ježíška právě
perlinku a nějaké „vlnečky“, splnila Ježíškova vnučka Mgr. Ivona
Masopustová.

Výše zmíněné Ježíškovy vnučky jsou kolegyně z MŠ Předklášteří. Na návštěvu s dárky
přinesly i malé občerstvení v podobě vlastnoručně upečené buchty. Společně všichni poseděli
u kávy a výborného moučníku a dobře se bavili.

Paní Marie O. (78let) celý život velmi milovala květiny.
Zdravotní stav ji ale upoutal na lůžko a jejím přáním bylo, mít
nástěnný kalendář plný květin. Toto přání splnila Ježíškova vnučka
Lenka Macelová, která zaslala kalendářů šest a tím udělala radost
nejen paní Marii, ale i dalším seniorům.

Paní Helena (84let) a uživatelé III.NP měli společné
přání a to zahrádku, na které by pěstovali to, co mívali
doma. Toto veliké přání splnil Český rozhlas Dvojka,
který jim daroval mobilní zahrádku, kterou za všechny
uživatele převzala od moderátorů Terezy Snajdr Stýblové
a Jiřího Holoubka paní Helena.
Mnohým uživatelům našeho domova zpříjemňuje chvíle darovaný
kocourek. Dosud bydlel provizorně v krabici a naši uživatelé si pro něj
přáli domeček, na kterém by si mohl i hrát. Toto nemalé přání splnila
Ježíškova vnučka Kateřina Baránková, která pro našeho kocourka nejen
zakoupila kočičí strom, ale poslala seniorům balíček plný sladkostí a
kávy ke zpříjemnění vánočních chvil.

Ježíškova vnoučata, která to k nám mají blízko, přislíbila, že za „svými“ seniory ještě
přijedou. Všichni obdarovaní uživatelé neskrývali radost a dojetí.

Všem dárcům za organizaci, zaměstnance a především za uživatele mnohokrát
děkujeme.

