
Jinačovská knihovna zase trochu jinak… 

Tentokrát pomáháme dětem 
v nemocnicích a azylových 

domech 
__________________________ 
 
 

Že se v jinačovské knihovně pouze nepůjčují a nevracejí knížky, to 

už se, troufám si tvrdit, v obci i v nejbližším okolí ví. Kromě klasických 

kreativních dílniček pro děti a  maminky na mateřské dovolené, které se 

v knihovně konají každý měsíc, se v říjnu letošního roku knihovna zapojila 

do projektu „Daruj nejen hračku“. Projekt vyhlásilo občanské sdružení 

Zrnka (www.zrnka.cz).  Smyslem sbírky je nasbírat hračky, s kterými si 

sice děti doma již nehrají, 

ale které jsou pořád 

pěkné, funkční a 

zachovalé, a potom s nimi 

potěšit děti v kojeneckých 

ústavech, dětských či 

azylových domech, 

nemocnicích a podobně. 

Sbírku jsem vyhlásila 

v Medlánkách, kde bydlím, 

ale také právě 

v Jinačovicích. 

Celkem se v obou místech 

vybralo 1100 hraček.  

V Jinačovicích se 

zapojili čtenáři, maminky 

z kreativních dílniček a 

http://www.zrnka.cz)


také maminky, které navštěvují Organizaci spojených matek Kuličky. 

Vybralo se zde 223 hraček, což je jedna pětina ze všech vybraných. Sešly 

se tu plastové, plyšové, dřevěné i gumové hračky, puzzle, pexesa, kostky, 

vkládačky, knihy a mnoho dalšího. Hračky byly roztříděny podle 

požadavků, počtu a věku dětí v jednotlivých institucí a rozvezeny na pět 

míst. 

Prvním místem je Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, 

Brno. V tomto azylovém domě se v době sbírky nacházelo 45 dětí ve věku 

od narození do 15 let. Proto sem putovaly všechny možné hračky, od 

kousátek a štěrchátek přes plyšáky, až po knihy, puzzle a společenské 

stolní hry. Zároveň jsme poslali 45 nejkrásnějších (nových) plyšáků, aby 

každé dítě mohlo mít svou vlastní hračku, s kterou může usínat i 

probouzet se…  

Azylový dům Zvonek, domov pro matky s dětmi v Řečkovicích 

V době sbírky zde bylo 15 dětí ve věku od narození do 6 let. Proto sem 

putovaly zejména 

štěrchátka, vkládací 

hračky, pískací hračky, 

hračky do koupele, plyšáci 

a leporela. Děti dostaly 

část hraček do herny a 

nejhezčí z plyšáků 

dostanou letos pod 

vánoční stromeček. Je to 

moc pěkný pocit – vědět, 

že jsme pomohli k radosti 

a rozzářeným očím u 

vánočního stromečku, 

když už děti nemohou 

slavit „klasické“ Vánoce 

jen v úzkém rodinném 

kruhu. 



Do dětské nemocnice na Jihlavské ulici jsme přispívali už letos 

v dubnu a po velmi dobré zkušenosti a výborné komunikaci jsme věnovali 

hračky i letos. Tady byly hračky rozděleny na Dětskou oční kliniku a 

Dětskou interní kliniku. Část hraček je v Teyschlove hale (čekárna hned 

při vstupu, kde se dělají registrace). Drobné a moc pěkné plyšáčky 

dostávají děti jako "odměnu" za odběry.  

Na plastickou chirurgii Berkova jsme také dávali hračky i letos 

v dubnu. Na přání sestřiček jsme nyní nachystali hlavně omyvatelné, 

plastové hračky, puzzle a knihy. Protože sem příležitostně docházejí 

nemocniční klauni, dodali jsme také několik nejhezčích plyšových hraček 

z celé sbírky. Děti je dostanou buď od klaunů, nebo u příležitosti Mikuláše 

či Vánoc. Neboť co může být smutnějšího, než strávit Štědrý den 

v nemocnici. 

Občanské sdružení Na počátku jsme oslovili jako úplně poslední. 

Sešlo se totiž daleko víc hraček, než jsem předpokládala. Toto sdružení 

mimo jiné provozuje azylové domy a pomáhá v nelehké životní situaci i 

těhotným ženám. Protože u nich jsou převážně kojenci, batolata  a malé 

děti, nabalili jsme hlavně štěrchátka, plyšáky a podobně. 

Myslím, že celá sbírka se úžasně vydařila – vždyť 1100 hraček ve 

třech azylových domech a dvou nemocnicích mluví za vše. 

Více informací o sbírce, fotografie a podrobnější statistiku můžete 

najít na adrese jinačovské knihovny:  

http://knihovna.obecjinacovice.cz/plysaky/2009_02.htm  

Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem maminkám, které se 

sbírky účastnily a díky kterým jsem mohla pomoci i já vykouzlit dětem 

nemocným či dětem z azylových domů úsměv na tváři a také zpříjemnit 

letošní vánoce. 

 

Za obecní knihovnu Jinačovice  

Šárka Ondrušková, koordinátorka sbírky pro Brno 

 
ZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 12. Ročník 16.   
Prosinec 2009 
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