
Zprávy z Villy Vallily
duben – červen 2009

Jaro  je  po  dlouhé  zimě  v prudkém rozpuku. 
Jedna událost  stíhá druhou a  během toho se 

vše probouzí, zahrádka volá, ovce jsou krásně březí. Práce na zahrádce 
jsou v plném proudu, do skleníku se sází výsadba. 

Na začátku  dubna přijíždí redaktorka z Českého rozhlasu Praha – 2
a natáčí ve Ville rozhlasový pořad „Dobrá vůle“. Přijíždějí se podívat 
noví zájemci o práci – Petr a Tereza z Tábora. 

V dílně se vyrábějí  výrobky na všelijaké trhy,  které  probíhají 
v jarním období v Soběslavi v Rolničce, při velikonoční výstavě 
na  Středočeském  kraji,  v  Nadaci  O2,  v Praze  na  Vyšehradě 
v rámci  trhů  chráněných  dílen  a  při  akci  „Jako  zázrakem“. 
Kačka  odjíždí  do  rehabilitační  léčebny  v Kladrubech,  Matěj 
dokončuje  kurz  PC  pořádaný  agenturou  Rytmus  v Benešově
a poté odjíždí na šachový turnaj do Brna. 

Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce domečku pod Villou, začínají přípravné práce, na kterých 
Roman a Milan s nadšením a vydatně pomáhají. Jejich veliká motivace vychází z radosti, že si 
staví své samostatné bydlení.

Počasí  láká  k výletům  a  tak  se  hlavně  o  víkendech 
podnikají  různé  výpravy  –  do  Prčice,  za  Kačkou  do 
Kladrub, do Vrcholových Janovic, do Písku, na Konopiště, 
na Hlubokou…

Zástupci  Villy  se  v dubnu  zúčastnili  setkání  veřejnosti 
s neziskovými organizacemi, které se konalo v Benešově. 

Ve Ville se konečně podařilo instalovat nové zábradlí na všechna schodiště. 

Začátkem května napadl ovce ve výběhu pes, který utekl 
majitelům z vesnice a velmi zle potrhal všechny tři březí 
ovečky.  Přivolaný zvěrolékař  tuto hrůznou situaci  řešil 
s velikým klidem a obdivuhodnou zručností  –  všechny 
roztrhanosti zašil a ošetřil a pak se čekalo, co bude dál. 
Všechny tři ovce přežily a porodily živá krásná jehňátka 
(celkem 6 kusů).



Ve Ville se konalo „setkání na prahu Villy“, na kterém se sešli zástupci obce Č. Ú, sociálního 
úřadu Votice, spřátelených organizací, významných lidí v okolí Villy, členů o. s. Villa Vallila 
a obyvatel  komunitního domu. Cílem setkání bylo představení současné činnosti  sdružení, 
jeho  nové  projekty  a  plány.  Setkání  bylo  moc  povedené, 
příjemné a přátelské.

Dobrovolnická skupina Tamjdem přijela do Villy nejprve na 
své vlastní  školení  a  týden poté  na brigádu.  Práce jim šla 
dobře od rukou, velmi pomohli  s přípravou na rekonstrukci 
domečku, která je již opravdu v plném proudu. 

Nad Villou se prohnala veliká vichřice a vyvrátila vysoký modřín a borovici – tak alespoň 
bude dřevo na zimu.

Do kurníku přibylo deset nových slepiček a jeden mladý kohoutek.

Skupina  klientů  a  asistentek  vyjíždí  na  ozdravný  pobyt 
k moři  do  Itálie,  kde  se  vyhřívají,  koupou  a  cestují  po 
krásných italských památkách.

Nastoupil  nový  asistent  Petr,  pracovní  poměr  ukončila 
asistentka Kamila.

V průběhu  června se  suší  seno  a  bylinky,  peče  se  na 
pouťovou  zábavu,  promítají  se  fotografie  z Albánie  a  přijíždí  mnoho  klientů  na  respitní 
pobyty. Matěj se opět účastní šachového turnaje v Brně.

Během období duben – červen byla odlehčovací služba poskytnuta 10 klientům v rozsahu 1-3 
týdnů, někteří z nich přijeli za tu dobu i opakovaně. 

Ve Ville se chystají velké personální změny: Tamara s Václavem budou končit svůj pracovní 
poměr  v o.s.Villa  Vallila  a  odcházejí  získávat  další  pracovní  a  životní  zkušenosti.  Místo 
vedoucí domu bude přebírat asistentka Iva, která se na to již statečně připravuje.


