
STRANA 20. STRANA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

 

Občasník Číslo: 9/ 2008                           

Datum vydání: 24. 2.  Náklad: 120 výtisků 

 

 

Milí přátelé. 
Vychází první číslo našeho časopisu v roce 2008, a tak Vám 

všem přeji, ať se rádi ohlédnete za událostmi minulých měsíců a dní   

a s důvěrou vyhlížíte aktivity, které jsou před námi. O některých        

se dočtete na těchto stránkách. Opět se připravujeme na největší 

svátky v roce, na oslavu Velikonoční radosti z Kristova 

zmrtvýchvstání. Přeji nám všem, ať je na našem životě poznat, že tato 

radostná zpráva se nedostala jen ke sluchu prvních Ježíšových přátel, 

ale trvale proměňuje život nás všech, kteří jsme uvěřili. 

Požehnanou dobu postní a radostné Velikonoce! 

o. Jakub 
 

Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. 

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík,  Ludmila Čuprová 
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Příběhy k zamyšlení: 
 

 

 
 

Když se jednou třináctiletý Jirka procházel se svou maminkou   

po pláži, zeptal se jí: „Mami, jak to udělat, abych si udržel kamaráda, 

kterého jsem konečně našel?“ 

Maminka chvíli přemýšlela, pak se sklonila a nabrala dvě plné 

hrsti písku a obě dlaně obrátila vzhůru. Jednu ruku zavřela a písek se 

jí sypal mezi prsty. Čím víc tiskla pěst, tím víc písku se sypalo pryč. 

Druhou ruku nechala úplně otevřenou – písek na ní zůstal 

všechen. 

Jirka se pozorně díval a pak prohlásil: „Rozumím.“ 

 

 

 

 
 

Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil          

vší silou odsunout velmi těžký květináč s květinami. Dítě se 

namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč posunout ani 

o jeden milimetr. 

„Použil jsi opravdu všechny své síly?“ zeptal se ho tatínek. 

„Ano,“ odpověděl chlapec. 

„Ale ne, to víš, že ne,“ odpověděl mu táta, „ty jsi mě totiž 

nepoprosil, abych ti pomohl.“ 

 

Modlit se znamená použít „všechny“ své síly! 
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pouť, která trpěla dětskými nemocemi i nepřízní státu, ale která 

vyzněla nad očekávání dobře. Zúčastnilo se jí asi 12 000 poutníků 

z větší části Moravy (tři z Jimramova), kteří si získali svou zbožností, 

ukázněností a nadšenou radostí respekt a obdiv Vatikánu a Římanů. 

Prý tak mohutnou, zbožnou a disciplinovanou pouť ze zahraničí ještě 

nezažili. Za zázrak se považovalo, že svatořečení (na poslední chvíli, 

na nátlak věřících) přenášela i naše televize.  

To bylo 5 dní před 17. 11., kdy to u nás „začalo“. Říká           

se pozměněné „proroctví“: „Bude u nás dobře, až bude svatořečena 

Anežka Přemyslovna“. Všeobecně se uznává podstatný podíl 

věřícím, především katolíků, na letošních událostech.  

Prezidentem byl zvolen Václav Havel (svérázně) věřící 

katolík – po zvolení chtěl TeDeum a požehnání u sv. Víta a zúčastnil  

se ho. Ve vládě je několik věřících katolíků (mj. první místopředseda, 

ministr vnitra) a jeden evangelík. 

V Jimramově byli iniciátory politických akcí věřící katolíci. 

V době, kdy se v továrnách stávkovalo, scházeli jsme se v kostele 

k modlitbě. Na Štědrý den se na koledy troubené z věže sešlo         

před farou a v kostelní uličce několik set lidí, kteří vyslechli krátký 

projev a zazpívali Narodil se Kristus Pán. Také stovky lidí se sešly    

na Silvestra odpoledne v evangelickém kostele (je větší  

než katolický) na děkovné bohoslužbě, kterou vedl evangelický farář 

a katolický kázal a vedl modlitby. 

Další: Na Velikonoce přijali svátost nemocných všichni staří   

a nemocní ve farnosti, celkem 66 lidí, z toho 44 společně v kostele. 

Na Vánoce oslavila na Moravci v čilé svěžesti sedmdesátiny 

JM Viktorie Havlová, poslední představená jimramovského kláštera. 

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

 

 
 

V adventní době 8. prosince se sešly ženy z naší farnosti,  

aby provedly větší předvánoční úklid kostela. Sešlo se 18 žen  

a dívek, které si v této uspěchané době udělaly volno a sobotní 

odpoledne věnovaly úklidu.  

Po dobře vykonané práci jsme všichni šli na menší 

občerstvení na faru, abychom se trochu zahřáli a také v klidu 

zhodnotili naši práci.  

Na tento úklid může přijít každý, kdo má zájem pomoci, práce 

se vždy najde, kostel je dost velký. Každého rádi mezi sebou 

přivítáme.  

Příští úklid bude včas ohlášen a již se těšíme, že přijdete mezi 

nás i Vy. Všem zúčastněným ženám patří velký dík za vykonanou 

práci! 

/Ludmila Čuprová/ 

 

 
 

Asi každý ví, že slovo „advent“ pochází z latinského slova 

znamenajícího příchod. Během doby, která je takto označovaná,        

se pečlivě připravujeme na Kristův příchod na svět. Letos, ostatně 

jako každý rok, toto očekávání některým z nás zpříjemnily děti. Ty    

si připravily pro starší občany z Jimramova a okolí malé hudební 

vystoupení, které mělo přispět k doladění atmosféry předvánoční 

doby. 

Besídka se konala ve středu 18. prosince ve farním sále. Děti 

již pěkně dlouhou chvíli před jejím zahájením netrpělivě 

přešlapovaly a čekaly na „povel“ svého velitele, který zahájí 

přehlídku jejich dovedností. Vystoupili zde žáci ZUŠ Bystřice  

nad Pernštejnem pod vedením a s doprovodem paní učitelky 

Makovské a, v Jimramově již dobře známý, soubor Paprsek vedený 

panem Bradáčem. 
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U horkého, v těchto chladných dnech nepostradatelného, čaje              

a sladkého pohoštění se všichni zaposlouchali do více či méně 

známých skladeb a hlavně vánočních koled v podání nejrůznějších 

hudebních nástrojů, od klavíru, přes flétnu a baskřídlovku  

až po housle. A nesmíme zapomenout ani na hlásky nejmenších 

zpěváčků, které nenechaly jedinou tvář bez úsměvu. Kdo měl zájem, 

mohl si takto nejen zahřát svoji fyzickou schránku, ale i naplnit duši 

teplem blížících se Vánoc. 

Hlavní úmysl byl tedy dozajista splněn. Potěšit lidi žijící 

v našem okolí a naladit atmosféru vánočních svátků, která každého 

z přítomných mohla doprovodit až do jeho vlastního domova.  

Tímto způsobem bychom chtěli také poděkovat všem,  

kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zorganizování a průběhu této 

akce. Díky patří i o. Jakubovi za poskytnutí prostoru farního sálu  

pro tyto účely.   

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Naše farnost podporuje skrze projekt „Adopce na dálku“  

ve vzdělání dvě děti v Indii – Monishu (nar. 31. 10. 1998) a Michaela 

(nar. 17. 8. 1995). Oba dva nám poslali dopis a přání k Vánocům, 

poděkovali za naši podporu a poprosili o další modlitby a finanční 

pomoc (1 rok studia stojí 5000 Kč). O Vánocích se při „půlnoční 

mši“ konala sbírka na jejich podporu a vybralo se při ní 17.000 Kč, 

takže se pokusíme adoptovat další dítě. V databázi Charity v Hradci 

Králové, která tuto Adopci zprostředkovává zatím nejsou další děti, 

hned jakmile se objeví, tak se dozvíte, koho jsme si vybrali. Děkuji 

Vám všem za tuto konkrétní formu křesťanské pomoci a prosím                  

o vytrvalost v dobrém. 

/o. Jakub/ 

 

Čtení z farní kroniky: 

 

 
 

Ve školním roce 1989/90 je přihlášeno 29 dětí do vyučování 

náboženství. 

Letošní rok se zapíše do historie. Čas uzrál k pádu 

komunistických systémů v zemích takzvané Východní Evropy.        

Co v Polsku trvalo léta (od r. 1980), v Maďarsku měsíce (od r. 1988),     

ve Východním Německu týdny (podzim 89), u nás trvalo dny: 17. 11. 

policie tvrdě zasáhla proti studentům v Praze. Následovaly 

manifestace po celé zemi a 24. 11. odstoupilo vedení komunistické 

strany.  

Zaznamenávám pouze nejhlavnější události z náboženského 

života. 

V adventě 1987 bylo vyhlášeno Desetiletí duchovní obnovy 

národa před miléniem smrti sv. Vojtěcha v r. 1947. Teprve začátkem 

letošního roku se akce chopili schopní lidé, rozpracovali ji, pořídili 

materiály k tomuto roku duchovní obnovy, který má téma: „Víra 

v moderním světě“ a první přikázání – „V jednoho Boha věřit budeš“ 

a je zasvěcena sv. redemptoristům Klementu M. Hofbauerovi a Janu       

N. Neumanovi. Pouť v Tašovicích, i obdobná v Prachaticích, vyzněla 

zbožně, duchovně a manifestačně. (U nás jsem se věnoval tématu 

Desetiletí v mnoha nedělních kázáních a při bohoslužbě slova.) Dost 

farníků bylo na hlavní pouti v Brně, později asi 100 v Tašovicích. 

Farář s mládeží tam opět putovali týden pěšky. 

30. června podobně vyzněla oslava devadesátin pražského 

arcibiskupa kardinála Tomáška, který se v posledních dvaceti letech 

svým pevným postojem stával stále víc všeobecně uznávaným            

a ctěným symbolem duchovních hodnot proti komunistickému 

režimu. 

V létě bylo oficiálně ohlášeno, že 12. 11. bude v Římě 

svatořečena Anežka Přemyslovna. Hodně narychlo se organizovala 
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Křty, svatby a pohřby v roce 2007 

v naší farnosti 
 

Křty:  

1. Daniel Wilhelm Winkelmann z Poličky – pokřtěn 4. 1. 

2. Anna Margarete Winkelmann z Poličky – 4. 1. 

3. Maxmilián Pedersen z Jim. Pavlovic – 1. 4. 

4. Filip Mužík z Poličky – 29. 4. 

5. Josef Satorie z Bystřice n. P. – 12. 5. 

6. Filip Chládek z Jimramova – 9. 6. 

7. Anna Marie Burianová z Brna – 10. 6. 

8. Karolína Marie Murtingerová z Prahy – 10. 6. 

9. Jiří Kostka z Poličky – 16. 6. 

10. Martina Klímová z Poličky – 16. 6. 

11. Jakub Jan Bosko Sedlák z Rosic u Brna – 11. 8. 

12. Fabian Miro Dalibor Vlček z Prahy – 1. 9. 

13. Vendula Lamplotová z Odrance – 17. 11. 

14. Štěpán Lamplot z Odrance – 17. 11. 

15. Eliška Břeňová z Korouhve – 17. 11.  

 

Svatby:  

1. Petr Budig z Jim. Pavlovic a Michaela Jirgalová z Brna –  

24. 11. 

 

Pohřby:  

1. Zdeněk Macháček z Jimramova – pohřben 6. 1. 

2. Lukáš Vetešník z Jimramova – 10. 2. 

3. Věra Budigová z Jim. Pavlovic – 22. 2. 

4. Anežka Ehrenbergerová z Roženeckých Pasek – 24. 3. 

5. Ladislav Zobač z Věcova – 4. 4. 

6. Josef Šejnoha žijící ve Švýcarsku – 1. 5. 

7. Emil Peňáz z Jimramova – 28. 7. 

8. Anděla Satrapová z Jimramova – 21. 12. 

Dopis od Moniky: 
 

Píši tento dopis, abych Vám všem popřála veselé Vánoce         

a šťastný Nový rok. 

Daří se mi dobře ve všech školních předmětech a taky jsem 

dobře napsala můj test. Každý den chodím na mši. Pamatuji na Vás 

v našich každodenních rodinných modlitbách. 

Mám se zde dobře. Jak se máte Vy? Věřím, že dobře.  

Děkuji, že jste mě přijali jako Vámi sponzorované dítě.        

Kéž Vám to milosrdný Bůh odplatí. 

Všem přeji veselé Vánoce a šťastný Nový rok, ať se Vám 

vyplní všechny Vaše sny a daří se Vám i v práci jak o těchto 

Vánocích, tak i během celého nadcházejícího roku. Ještě jednou 

děkuji. 

 A. Maria Monisha 

 

Dopis od Michaela: 
 

Posílám Vám pozdrav plný radosti. Prostřednictvím mého 

dopisu Vás zdraví i moji rodiče. Jak se máte? Doufám, že dobře. Díky 

Vašim modlitbám se mám i já dobře. 

Co se týče mého studia, daří se mi dobře. Účastním se také 

aktivit a sportovních akcí organizovaných naší školou.  

Budeme slavit narození Ježíška. Rád bych Vám spolu s mojí 

rodinou popřál veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2008. Kéž na Vás   

a na všechny Vaše blízké sešle Ježíš své požehnání, mír a štěstí. 

S láskou Michael  
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 Jako každý rok se i v roce 2007 (26. prosince) konala tradiční 

besídka. V úvodním slově nám o. Jakub alespoň trochu přiblížil,        

co všechno dnes uvidíme. První představení měly mladší děti. 

Ukázaly nám, jak děti ze všech koutů světa hledají cestu do Betléma,            

aby se poklonily židovskému králi. Celé představení bylo provázeno 

vánočními písněmi.  

 Po prvním představení se nám představili zkušení muzikanti 

nebo spíše muzikantky s flétnami a kytarami. Druhé představení 

patřilo mládeži. Vzpomínali jsme na naši farní pouť do Říma. Těžko 

říci, zda dalo více práce divadlo vymyslet nebo nacvičit, ale výsledek 

rozhodně stál za to. Za využití nejmodernější techniky jsme také 

mohli sledovat fotografie z celé poutě. Herci nám přiblížili 

nejdůležitější momenty poutě, jako kupříkladu promluvu papeže, 

koupání v moři, či návštěvu Assisi. O tom zda opravdu všechny cesty 

vedou do Říma nás mohlo přesvědčit právě toto představení.  

 Na závěr celého setkání jsme zpívali koledy, a pak jsme se již 

s dobrou náladou mohli vrátit do svých domovů a pokračovat 

v oslavách vánočních svátků. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Již potřetí se na začátku ledna vydaly skupinky koledníků přát 

obyvatelům Jimramova požehnaný rok 2008 a poprosit o příspěvek   

na potřeby České katolické charity. V letošním roce se podařilo 

vytvořit již 5 skupinek (vloni 4, předloni 2), a tak bylo možno zavítat 

téměř do všech domů v Jimramově. Kdo nebyl během návštěvy doma 

nebo ke komu králové nepřišli, mohl přispět ještě v pondělí po Třech 

králích do jedné z kasiček v prodejně tabáku u Homolků. Celkem se 

vybralo v Jimramově 19.478,50 Kč (vloni 18.995 Kč, předloni 

 

Kam přijít? V současné době do budovy Obl. charity v Poličce, 

Vrchlického ulice 22. Od 11. 3. 2008 přímo do obchodu, Eimova ulice č. 38  

Kontakt? Vladislava Mušinská, tel. 731 604 254, 461 725 552  

Kdy? Denně od pondělí do čtvrtka, od 9:00 do 15:00 hodin  

nebo po domluvě na výše uvedeném telefonu. 
/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 
 

Modlitba Křížové cesty v postní době:  

 pátek přede mší svatou v 17:15 a neděle v 17:00 v kostele 

 Velký pátek 21. 3. ve 20:30, Křížová cesta v přírodě – začátek 

v parku Bludník 
 

Svátost nemocných: pátek 7. 3. v 17:30 při mši v kostele 
 

Svátost smíření před velikonocemi: neděle 9. 3. od 15 do 17 hodin 

v kostele 
 

Velikonoční vigilie Vzkříšení: sobota 22. 3. ve 21 hodin v kostele 
 

Setkání mladších dětí z více farností v Jimramově: sobota 19. 4.   

od 9:30 do 15:00. 

Program: zahájení v kostele, dobrodružná hra „Po stopách Mojžíše“ 

po Jimramově, občerstvení na faře, sportovní hry v tělocvičně. 
 

Farní odpoledne se 4. ročníkem turnaje v petanque „Farní 

zahrada open“: neděle 25. 5. od 14:00 na farní zahradě. (možná 

návštěva farníků z Pálavy v tomto termínu) 
 

Pěší a autobusová pouť do Bystrého: sobota 21. 6. odpoledne 

Poděkování za školní rok, mše svatá k poctě sv. Jana Křtitele               

(zvažujeme cestu pěšky z Jimramova přes Trhonice, Nedvězí              

a Sulkovec) 
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dopisů, úklid, pomoc při akcích, kontakty s veřejností). Jsou to 

činnosti mimo tzv. přímou péči o klienty. Tam máme 

dobrovolníky aţ tehdy,  kdy se oboustranně přesvědčíme, ţe nám 

to spolu jde, ţe si důvěřujeme. Potom je to ale vztah intenzivní, 

vzájemně obohacující a na dlouhá léta. Budeme v Charitě 

v Poličce moc rádi, pokud se k nám jako dobrovolníci přihlásíte. 

Obracejte se přímo na mne.  

(Štěpán Plecháček, tel.731 598 816, asistent.reditele@policka.cz) 

 
11. Co Vás osobně vedlo k práci v charitě? 
 

Profesně jsem zdravotník. Dlouhou dobu jsem pracoval               

na psychiatrii v Praze. Kdyţ hledali v poličské Charitě, kde jiţ 

dva roky pracovala má ţena jako vrchní sestra domácí péče, 

pracovníky do projektu s duševně nemocnými lidmi, přihlásil 

jsem se a následně zde začal na malý úvazek pracovat.  

 
12. Jaká je náplň právě Vaší práce v charitě? 
 

V současné době pracuji stále na kratší úvazek v přímé péči 

s lidmi, kteří trpí duševním onemocněním. Na plný úvazek jsem 

v Charitě zaměstnán jako ten, kdo má na starosti PR  

a fundraising. PR je zkratka z angl. Public relations a znamená to 

vztahy s veřejností. Slovo fundraising je anglický výraz, sloţený 

ze slov „fund“ a „raising“. Význam slova fund je „ZDROJ, 

FOND“. Slovo „Raise“ má více významů a proto je překlad slova 

fundraising do češtiny obtíţný. Sloveso raise se můţe přeloţit 

jako „sehnat, zajistit, vybudovat, zkypřit, opatřit, zlepšit, 

pozvednout... “. Dá se říci, ţe fundraising je proces péče o zdroje, 

pěstování zdrojů. V praxi to znamená, ţe mým úkolem v Charitě 

je pěstovat a udrţovat vztahy s veřejností a objevovat a získávat 

další zdroje, nejen finanční.  

 

 

16.973). Poděkování směřuje především ke králům a jejich 

dospělému doprovodu za odvahu a ochotu vyjít do ulic i ve velkém  

a studeném lednovém vichru, dále zaměstnancům Úřadu Městyse 

Jimramov za organizační pomoc a Vám všem, kteří jste koledníky 

přijali a přispěli všem potřebným.   

  Koncem ledna jsem dostal dopis od paní ředitelky Oblastní 

charity ve Ţďáru nad Sázavou Ing. Jany Zelené, který Vám v plném 

znění předávám jako poděkování a informaci od organizátora celé 

akce. Paní ředitelka píše:  

„Tříkrálová sbírka roku 2008 skončila. Všech 321 kasiček 

bylo rozpečetěno na příslušných městských úřadech a obcích                     

za přítomnosti jejich zástupců a peníze odevzdány na  účet.  

Celkový výtěžek koledníků Tříkrálové sbírky roku  

2008 na území, kde působí Oblastní charita Žďár nad Sázavou, činí            

1 728 185 Kč.  Z dané částky poputuje 65%  do 9 zařízení Oblastní 

charity Žďár nad Sázavou, která sídlí ve Žďáře nad Sázavou, Velkém 

Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, 

Radešínské Svratce a Nížkově, a lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu 

ocitli v sociální nouzi. Zbylá částka je určena na podporu charitních 

projektů v zahraničí, diecézních projektů a na režii sbírky. 

Děkujeme všem našim dárcům, koledníkům a všem, kteří        

se jakýmkoliv způsobem podíleli na Tříkrálové sbírce roku 2008. 

Jsem si vědoma toho, že bez jejich přispění bychom naše služby 

nemohli poskytovat v takovém rozsahu. Tříkrálová sbírka již 

několikrát zachránila existenci našich zařízení, a tak přispěla  

k pokračování služby,  potřebné pro ty, kteří jsou na ní závislí.“  

/o. Jakub/ 
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Každoročně je týden od 18. do 25. ledna vyhrazen modlitbám 

za jednotu křesťanů. V současnosti je zahájen dnem památky Panny 

Marie, Matky jednoty křesťanů (v minulosti na tento den – 18. 1. 

připadal svátek Stolce sv. Petra) a končí dnem památky obrácení sv. 

Pavla.  

Málokdo z nás asi ví, že právě letos uplynulo již sto let  

od založení tradice společných modliteb za jednotu křesťanů v roce 

1908. Tento zvyk vznikl z iniciativy amerického episkopálního kněze 

Paula Wattsona. Letos byly texty pro modlitby připraveny právě tam, 

kde tato myšlenka před sto lety vznikla. Tedy v New Yorku. Motem    

i ústřední myšlenkou celého týdne modliteb za jednotu křesťanů        

se stal úryvek z listu sv. apoštola Pavla Soluňanům – „V modlitbě 

neustávejte!“. 

Naše farnost se každoročně tohoto týdne modliteb aktivně 

účastní. Navíc v tomto období u nás probíhají i ekumenické 

bohoslužby, které se týkají stejného tématu. Jednou z hlavních 

myšlenek je si uvědomit, že základem našeho ekumenického 

společenství nejsou rysy, kterými se navzájem odlišujeme, ale znaky  

a principy, které jsou pro nás naopak společné a které nás spojují. 

V našich končinách začal každoroční „maratón“ 

ekumenických bohoslužeb tradičně již 31. 12., a to v evangelickém 

kostele v Jimramově. Následovala ekumenická bohoslužba 

v jimramovském katolickém kostele 20. 1. a trojice bohoslužeb byla 

zakončena 26. 1. v evangelickém kostele ve Sněžném, které se mimo 

klasickou sestavu zástupců katolické a českobratrské církve 

evangelické zúčastnili i zástupci církve starokatolické. Všechny tři 

bohoslužby byly obohaceny zpěvem ekumenického chrámového 

sboru který už samotnou svojí existencí je názorným příkladem 

spojení různých cest, které vedou ke společnému cíli. 

/Barbora Kašová/ 

 

8. Působí charita v Poličce pouze místně? Je její působení 

  omezené hranicemi územních celků (kraje, diecéze)? 
 

Je to složité. Obecně se dá říci, že působnost Charity dosahuje 

tam, kde je ve své nabídce služeb jediná. Některá střediska,  

např. středisko „Otevřené dveře“, svou působností zahrnuje velmi 

širokou oblast (bez ohledu na hranice krajů, měst, nebo diecézí). 

Protože kromě tohoto střediska není pro lidi s duševním 

onemocněním v okolí Poličky široko daleko nic. Jiné středisko 

zase naopak působí spíše jen na Poličsku a to proto,                      

že poskytovatelů stejných služeb je v regionu více. Ale je to 

opravdu složité a pokud byste chtěli vědět více, obraťte se  

na mne, rád Vám povím více informací.  

 
9.  Pokud se v našem okolí setkáme s případem, který souvisí 

  s Vaší působností, máme možnost se na Vás obrátit? Jak Vás 

  v tomto případě můžeme kontaktovat? 
 

Souvisí to s předchozí otázkou. Neznám úplně dobře situaci          

v poskytování sociálních a zdravotních služeb v okolí Jimramova 

na druhé straně od Poličky. Vím ale, že spojení z Jimramova       

do Poličky není vůbec špatné a ani to není daleko. Proto budeme 

rádi pokud lidé z Jimramova naše služby využijí. Opět odkazuji 

na naše www stránky, kde najdete kontakty na vedoucí 

jednotlivých středisek i přímo na mě.   

 
10. V případě, že by kdokoli z nás chtěl také přiložit ruku k dílu, 

  např. jako dobrovolník, s čím by mohl pomoci, na koho se 

  může obrátit? 
 

Dobrovolnická činnost je určitě vítána. Musím však říct, že to 

není činnost jednoduchá. Představa mnohých lidí  

o dobrovolnictví je zkreslená. Je to činnost, která pokud má mít 

smysl pro jednu i druhou stranu, je velmi náročná a hlavně 

dlouhodobá. Začíná se obvykle úkoly a pomocí, které nejsou  

pro dobrovolníka úplně zábavné (administrativní práce, roznáška 
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Ostatní střediska jsou poskytovatelé služeb sociálních a patří sem: 
 

 AC dílny a Denní stacionář – střediska pro mentálně 

postižené dospělé osoby,  
 

 Občanská poradna – určená pro poradenskou činnost 

veřejnosti,  
 

 Nízkoprahové denní centrum pro lidi v nouzi a bez přístřeší, 
; 

 Středisko „Otevřené dveře“ – středisko pro osoby trpící 

duševním onemocněním, 
 

 Charitní pečovatelská služba. 

 

A co vše v těchto oblastech podnikáme? Každé středisko má své  

konkrétní úkoly a činnosti, které poskytuje. Ale ve všech se 

především snažíme držet našeho poslání: pomáhat lidem v nouzi 

tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je 

v samostatnosti, v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet 

je v obtížné situaci.  

 
7. Má poličská charita mimo tento projekt nějaký jiný zdroj   

financí pro svou činnost? 
 

Zdrojů má více. Jsou to především zdroje dotační. Každý rok 

vždy s napětím očekáváme, jakým způsobem budeme 

„zadotováni“ z Ministerstva soc. věcí, z Pardubického kraje, 

z měst a obcí kde působíme. Je to vždy existenční otázka. Může 

se stát, že nám na některé středisko nevyjdou dotace, nebo budou 

tak malé, že je nebude možné provozovat v takové míře jako 

předchozí rok.  

Dalšími zdroji financí jsou zdravotní pojišťovny hradící péči 

ošetřovatelské služby, Evropská unie (od roku 2006 do letošního 

března financuje projekt Otevřené dveře), granty a samozřejmě 

dárci a sponzoři. A to ještě nejsou všechny. Myslím, že je snazší  

se podívat na naše www stránky (www.policka.charita.cz),        

kde je o našich zdrojích psáno konkrétněji. 

 
 

Bylo nebylo, ne zase tak dávno, jedno město obehnané 

hradbami. Ale nejmenovalo se Nejdedále, nežil zde ani kovář 

s nevěrnou ženou, ani tento kraj nespravoval kníže, který zadával 

nesplnitelné úkoly. To město mělo mnohem všednější jméno – 

Polička, kovář sem jezdil možná jenom na příležitostné jarmarky  

a knížete vystřídal prachobyčejný starosta. A přes to všechno tady 

každý, kdo hledal, mohl najít „Fimfárum“. A co že to „Fimfárum“ 

bylo? 

 

Pro milovníky Jana Wericha by tato otázka nebyla vůbec 

těžká, ale my, tedy hlavně Oblastní charita v Poličce, tady píšeme 

jinou pohádku. Pohádku o obchůdku, který ztělesňuje myšlenku 

pomoci druhému. Hlavní hrdinové zde přijímají, ale hlavně darují.  

 

Obchod bude místem, kde mohou pracovat lidé s mentálním   

či psychickým postižením, kde bude možno prodávat výrobky 

z jejich dílen i zboží „z druhé ruky“. Stane se tak prostředkem, díky 

kterému se budou lidé s tímto postižením moci komunikativně zapojit 

do života mimo jejich uzavřenou ulitu. Pro nás to znamená možnost, 

jak jim pomoci. Totiž nabídnout darem nám již nepotřebné věci.  

 

Pro lepší představu o tomto chystaném projektu, ale nejen       

o něm, jsme se zeptali p. Štěpána Plecháčka, zástupce ředitele 

Oblastní charity v Poličce, na několik zvědavých otázek. 

 

Pokračování pohádky už ale není jen v rukou charity, ale také 

v rukou každého z nás. Příběhy se šťastným koncem zdaleka nejsou 

přežitkem doby. Ať se tedy nestanou pouhou fantazií dětských 

pohádek. 

   

   

http://www.policka.charita.cz/


STRANA 10. STRANA 11. 

1. Proč jste zvolili pro tento „obchod“ název jedné 

z Werichových pohádek  – „Fimfárum“? 
 

Je to tak trochu náhoda. Přemýšleli jsme u nás v Charitě o názvu   

a všichni jsme měli nějaký návrh. Abychom se nehádali, udělali 

jsme volby. Každé středisko OCH (Oblastní charita) předložilo 

dva návrhy a na vánočním setkání jsme z těchto návrhů zvolili 

právě „Fimfárum“. Musím říct, že tento název vyhrál 

jednoznačně. Nepamatuji si už přesné počty, ale bylo to asi  

98% pro „Fimfárum“. A proč jsem pro něj hlasoval já? Byl 

nejhezčí a oslovil mě. Doufám, že třeba osloví i jiné a nebude 

pouze tím Werichovým kouzelným proutkem jen o málo tenčím 

než ta nejtenčí rákoska… Bude třeba místem, kam lidi rádi zajdou 

a potěší tím sebe a také nás v Oblastní charitě Polička. 

 
2. Jak nápad vznikl? Existuje podobný projekt někde jinde? 

Pokud ano, jaké jsou s ním zkušenosti? 
 

Právě zkušenosti odjinud nás k tomuto nápadu dovedly. Setkali 

jsme se s tímto typem obchodů v západní Evropě, konkrétně         

ve Velké Británii. Tam má pomalu každá „neziskovka“ svůj 

obchod. Lidé tam jsou zvyklí nosit věci, které nepotřebují  

anebo které chtějí darovat. Je to vlastně forma dárcovství.  

Pro mne osobně jsou vždy tyto obchody první, které v Británii 

navštívím. Levně si nakoupím a dozvím se něco o organizaci, 

které obchod patří. A pomůžu ji tím. 

 
3. Co všechno mohou případní dárci věnovat, čeho by se měli 

naopak vyvarovat? Existují nějaké podmínky pro přijímané 

zboží? 
 

Vážíme si každého člověka, který nás obdarovává anebo chce 

obdarovat. Otázka je ale opravdu trefná, protože ne vše můžeme 

přijmout. Chceme  prodávat dárkové předměty, keramiku, nádobí, 

hračky, hry, nářadí, knížky, CD, gramofonové desky, výrobky 

našich klientů atd. Ale třeba oblečení opravdu jen to nejlepší 

a v malém množství, protože na rozdíl od Velké Británie máme    

u nás v Česku „second handy“. A my jim nechceme konkurovat. 

Nebudeme také, odpusťte mi ten výraz, „vetešnictvím“,             

kde bychom brali vše, co někdo donese. Chceme prodávat různé 

věci, ale dle našeho výběru. To je asi tou nejdůležitější 

podmínkou pro přijímané zboží – nechat nám volbu, zda dar 

přijmeme nebo ne. Je totiž mnoho faktorů, které při tom rozhodují 

(např. prostor, prodejnost, kvalita, záruka aj.).  

Proto  prosíme o pochopení, když věc odmítneme.   

 
4. K čemu budou peníze získané prodejem zboží v tomto obchodě 

využity? 
 

Budou určeny na činnost Oblastní charity Polička. Naše 

organizace je „živa“ z více zdrojů např. dotace z MPSV, dotace 

z kraje, zdravotní pojišťovny, granty. Peníze z prodeje budou mít 

proti penězům z jiných zdrojů tu výhodu, že mohou být použity 

tam, kde zrovna nejvíce potřebujeme. Jsou to tzv. volné 

prostředky, což znamená, že nejsou vázány žádným konkrétním 

účelem. 

 
5. Kdy bude zmíněný obchod otevřen a kde ho budeme moci 

najít? 
 

      Fimfárum otevřeme pro veřejnost 11. 3. 2008 ve 13:00 hod.  

Najdete jej v Eimově ulici č. 38. To je ulice naproti poličské 

nemocnici. 

 
6. Má poličská charita nějakou konkrétní oblast, kam především 

zaměřuje své síly? Co všechno v této oblasti podniká? 
 

Oblastní charita Polička má v současné době sedm středisek, 

sedm oblastí kam zaměřuje své síly. Máme jedno středisko,  

které poskytuje zdravotní služby – Charitní ošetřovatelskou 

službu.  

   


