
Milý Ježíšku,
je to už strašně dlouho, co jsem Ti jako malé děcko psávala. Vlastně si na to moc 

nepamatuji. Bohužel. Čerstvější vzpomínky mám na kreslená přáníčka své dcery, jejich 
ukládání za okno a dětské zvědavé oči pátrající po tom, jestli už sis poštu vyzvednul a 
budeš tak mít dost času všechno sehnat, pokoupit, dát do kupy, pěkně zabalit a ještě s 
tím nákladem onoho zázračného večera přifrčet. Vždycky se divila, jak to všechno stí-
háš, dnes by řekla, že to musel být ,,pěknej fičák“.  Nicméně, jelikož je slušně vychova-
ná, po rozbalení dárků vždy odkráčela na balkon a já slyšela: ,,Ježíškůůůůů, děkujůůů“.

Možná se na to šílenství , které se každoročně kolem oslav Tvých narozenin  strh-
ne,  odněkud díváš. Asi zíráš a říkáš si, co blbneme.  Takový celosvětový  narozeninový 
mejdan, před nímž  si mnozí z nás, lidí, s povzdechem  přejí, aby už bylo po něm.  Asi 
si musíš klást otázku, jaký to pak má  všechno smysl. Možná si myslíš, že ticho, ticho 
zvoucí  k meditaci, adoraci a radosti, ticho noci, v níž jen andělé zpívali a pastýři žas-
li, Herodes se strachoval o svou moc a Bůh se stal člověkem,  bylo by k oslavě zázra-
ku příhodnější. Je-li tomu tak, máš pravdu. Ale Ty sám nejlíp víš, jací my lidé jsme a s 
pokorou a vstřícností sobě vlastní nám nějaké ty naše hříchy odpustíš. 

Proč Ti vlastně píši?  
Nad městem Nejdek v jednom z nejkrásnějších koutů Krušných hor, v údolí řeky 

Rolavy, leží Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“, příspěvková organizace Kar-
lovarského kraje, z jehož oken na severní straně budov je překrásný pohled na město 
a panorama hor. Neděs se, prosím, onoho názvu, jde o pobytovou sociální službu pro 
105 klientů od 60 let, kteří už nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují 
zvýšenou péči včetně služeb, které jim nemohou být v jejich vlastním domově ani jinde  
poskytovány, jsou často hůře či zcela imobilní a trpí chronickou duševní chorobou, nej-
častěji stařeckou demencí, jinými typy demence či Alzheimerovou chorobou. 

A právě o nich jsem Ti chtěla napsat. A také o zaměstnancích Domova, kteří se tý-
movým poskytováním komplexních celodenních sociálních a ošetřovatelských služeb 
snaží obyvatelům Domova vytvořit klidné, bezpečné a přátelské prostředí s podporou a 
respektem k jejich individualitě a důstojnosti,  přáním, možnosti volby a rozhodování. 

Chtěla jsem Ti napsat, že přes všechny zdravotní potíže i jiné těžkosti to naši klien-
ti, kterým je často mezi 80 – 90 roky,  nevzdávají. I oni se na oslavu Tvých narozenin 
chystají, i když třeba ne tak hlučně, okázale jako tam dole, ve městě. Už 27. 11. se sešli 
v rámci pravidelných mezigeneračních  setkávání s dětmi z MŠ Lipová a jejich paní uči-
telkou Stáňou Bernardovou a společně se dali do pečení vánočního cukroví. Děti se na 
setkání ohromně těšily, válely těsto, vykrajovaly a pomáhaly svým starším ,,kolegům“. 
Za pomoc a krásná přáníčka, která děti osobně babičkám a dědečkům  předaly, si pak 
odnesly krabičku cukroví, když většina cukroví byla také společnými silami spořádá-
na přímo na místě. Spolu s Mikulášem k nám tentokrát zavítalo i několik čertů, čertic 
a andílků ze ZŠ Karlovarská. Živá hudba pana Chvojky, písničky na přání, kávička a 
k tomu domácí štrůdl, Mikuláš s čerty a anděly ....prostě vydařené odpoledne. Druhou 
adventní neděli koncertoval  u nás  pěvecký sbor z Nové Role. Měl bys ho slyšet! Však 
také sklidil od našich obyvatel velký a zasloužený potlesk. V pondělí 16.12. obyvate-
lům Domova přišly zazpívat, zahrát a zarecitovat děti ze 3.B ZŠ náměstí Karla IV. s 
paní  učitelkou Smolíkovou. Po vystoupení se rozpoutala velká debata na  téma váno-
ce a dárky v dobách  mládí našich klientů a dnes; děti poslouchaly s velkým zaujetím.  
Dovedeš si jistě představit, jak moc se vždycky těšíme na další setkání a ,,naše“ malé, 
všetečné, milé a šikovné  školáky i ty menší ze školky. Stejně tak se těšíme na vánoční 
bohoslužbu s evangelickým reverendem Mgr. Bobem Ogolou a po bohoslužbě jistě i na 
jeho zážitky z letního pobytu v jeho rodné Keni. 

Samozřejmě neošidíme ani sváteční vánoční menu. Bude klasika – ryba se salátem, 
na 1. svátek vánoční hovězí svíčková s brusinkami a knedlíkem, na Štěpána si dáme 
kuřecí stehno, červené zelí s bramborovým knedlíkem, pro klienty s dietou či kašovitou 
stravou připraví sehraný a zkušený kuchařský tým adekvátní varianty.            

Milý Ježíšku,
klienti Domova už Ti asi stejně jako já 

dopisy nepíší, žádné dárky si už nepřejí. 
Alespoň ty hmotné ne. Přesto nebo prá-
vě proto jsem Tě chtěla o něco popro-
sit. Pro naše klienty i pro ty, kteří k nám 
mají teprve namířeno. O špetku času na 
tomhle světě, o špetku času  bez bolesti a 
strachu, hodně lásky lidí,  kterým na nich 
záleží, schopnost jejich blízkých sdílet s 
nimi jejich starosti, schopnost mluvit je-
den s druhým, nezabývat se banalitami v 
krátkém čase, který ještě zbývá, o chvíle 
pohody a ,jak říkal jeden televizní mete-
orolog, o slunce v duši. Ostatně o totéž 
bych Tě chtěla poprosit i pro své kolegy 
a vlastně pro nás všechny. 

Vím, nechci toho málo. Ježíšku, děkuji.     
Tvoje JUDr. Zuzana Blažková, 

ředitelka Domova

01-1041


