
STRANA  20 TN - KVĚTEN 2018Publicistika / Inzerce

Akce platí od 2. 5. 2018.

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

50- %

AKCE!
OBLEKY
KOŠILE

VŠECHNY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní probíhají na našich obchodech super slevy! Všechny obleky jsme 
zlevnili až o 50%. Tedy obleky jsou nyní od fantastických 899,- Kč. Vybrali 
jsme pro Vás desítky kusů košil se slevou 50%. Dále nabízíme skvělý výběr 
kravat, řemenů, pánských kalhot a samozřejmě košil. Přijďte si vybrat 
i z dámského zboží. Spousta kusů je nyní i se slevou 50%. Těšíme se na Vás! 

VYBRANÉ

až mínus

Studenti třebíčského Gym-
názia věnovali Charitě pat-
náct tisíc korun.
� Antonín Zvěřina

Stacionář Úsměv Třebíč, se sídlem 
v ulici Gen. Sochora v Třebíči, obdržel 
ze sbírky studentů Gymnázia Třebíč 
patnáct tisíc korun. Zorganizovalo ji 
šest studentů vyššího stupně Gymná-
zia. 

Šlo o studenty kroužku Fiktivní fir-
ma, kteří se rozhodli uspořádat chari-
tativní prodej svačinek. Oslovili ostatní 
studenty s prosbou o jejich nachystá-
ní. Domluvili zavření bufetu a svačinky 
prodávali studentům a učitelům.

Výtěžek této akce stacionář využije 
na rekonstrukci zahrady. Zahradu vyu-
žívají k práci a odpočinku nejen klien-
ti stacionáře Úsměv, ale i Domovinky 
Třebíč.

„Oslovila mě učitelka Dagmar Honso-
vá z Gymnázia, že by studenti rádi po-
mohli nějaké organizaci. Nejdříve jsem 
jim nabídla Oblastní charitu Třebíč jako 
celek. Studenti si sami vybírali, komu pe-
níze věnují, a zaujala je naše služba,“ vy-
světlila Jana Mušková ze Stacionáře.

Přiznala, že částka na kompletní re-
konstrukci zahrady nestačí. Stacionář 
obdržel příspěvky od farností Okříšky 
a Přibyslavice, které věnovaly výtěžek 
z plesu - 40 tisíc korun. Pěti tisíci ko-
runami přispěla třebíčská Střední sta-
vební škola.  

Stacionář Úsměv poskytuje sociál-
ní službu jako denní stacionář pro lidi 
s mentálním a kombinovaným postiže-

ním. Navštěvují ho klienti od 16 do 70 
let. 

„Svážíme si je z jejich domovů, nebo 
z chráněného bydlení. Mnozí jsou schop-
ni se dopravit do sídla stacionáře sami, 
některé dovezou opatrovníci, či osoby 
blízké,“ naznačila Mušková. 

Mezi základní činnost patří pomoc a 
podpora základních dovedností, kte-
ré jim schází. Pracovníci stacionáře se 
také snaží smysluplně využít čas, který 
tam klienti tráví. K tomu slouží něko-
lik dílen. Stacionář má 58 klientských 
smluv, během dne se tam může setkat 
maximálně 28 klientů.

Chráněné bydlení 
Město Třebíč připravuje první chrá-

něné bydlení pro tyto osoby. „Jsme ve-
lice rádi, že v Třebíči tato služby vzniká. 

Prováděli jsme průzkum mezi našimi 
klienty, a dali jsme na radnici seznam 
zájemců o tuto službu,“ poznamenala 
Mušková.

Doplnila, že Stacionář má zájem, aby 
se klienti co nejvíce osamostatnili. Již 
nyní spolupracuje s chráněným bydle-
ním například v Náměšti nad Oslavou, 
v Okříškách, v Pucově, v Jaroměřicích 
nad Rokytnou a s dalšími.   

„Myslím si, že počet bytů pro začátek 
stačí, protože rozjezd bude složitý. Kli-
enti se musí naučit postarat se sami o 
sebe. Ale zájem určitě převýší nabídku. 
Mrzí mě, že se tam nepovedlo zakom-
ponovat odlehčovací služby,“ poukázala 
Mušková. 

Myslí si, že tato služba Třebíči chybí. 
Pokud si opatrovnická osoba potře-
buje něco zařídit, nemá kam umístit 
blízkou osobu. „K chráněnému bydlení 

Přednáška přiblíží 
krásu ženy a muže
Centrum podpory rodiny Ruth v 

rámci Týdne rodiny pořádá přednáš-
ku Jana Špilara Vnitřní a vnější krá-
sa ženy a muže. Koná se v úterý 15. 
května od 17 hodin v aule Katolic-
kého gymnázia. Beseda účastníkům 
přiblíží rozdíly mezi mužem a ženou. 
Pomůže jim proniknout do tajemství 
krásy lidské jedinečnosti, a tyto po-
znatky využít v pracovním i rodin-
ném životě.   -zt-

TŘEBÍČŠTÍ gymnazisté pomohli stacionáři Úsměv při třebíčské Charitě.  
� Foto:�Antonín�Zvěřina

Gymnazisti pomohli potřebným
by byla tato služba dobrým dodatkem,“ 
přemítala Mušková. Zdůraznila, že tře-
bíčská Charïta má zájem tuto službu po 
dokončení bytů provozovat. 

Rádi pomohli  
„Jsme rádi, že peníze můžeme věnovat 

na dobrou věc, konkrétně na výstavbu 
zahrady při Stacionáři. Chceme podě-
kovat všem studentům, kteří se do naše-
ho projektu zapojili,“ konstatoval Karel 
Janderka. Vysvětlil, že kroužek Fiktiv-
ní firma má za cíl seznámit studenty 
s možností rozjezdu podnikání.  

„Mluvili jsme s konkrétními lidmi, kteří 
se podnikání věnují, například s provo-
zovateli bufetu ve škole. To nám pomoh-
lo při organizování našeho záměru,“ na-
stínil Petr Scheubrein.

Mušková nabídla Gymnáziu spolu-
práci v sociální oblasti, kterou ředitel-
ka Alice Burešová nevyloučila. „Ani ta-
hle pomoc není poslední,“ podotkla.   


