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Jah jirehJAH JIREH, obča
PÉČE O LETITÉ  
   

              

Slovo úvodem... 
V Bulletinu č. 2 jsme mj. napsali: „Stále 

hledáme vhodný pozemek, na kterém by se dal 
pečovatelský dům vybudovat, nebo takový objekt, 
který by se mohl přizpůsobit potřebám 
pečovatelského domova. To bude vyžadovat ještě 
mnoho času i finančních prostředků. Přejeme si 
však, abychom našim věrným letitým 
zvěstovatelům mohli usnadnit dny, v nichž kvůli 
nemocem a pokročilému věku ,nemají potěšení‘. 
(Kazatel 12:1)“ 

V tomto vydání Bulletinu bychom Vás 
chtěli informovat o nabídce, která nám 
byla předložena. 

 

Nabídka objektu pro 
pečovatelský domov v 
Mariánských Lázních 

 
Sdružení Jah jireh 

obdrželo nabídku ke koupi 
hotelu v Mariánských 
Lázních. (Viz obrázky 
vlevo.) 

Hotel je umístěn v klidné 
části města nedaleko od 
sálu Království. V bezpro-
střední blízkosti hotelu je 
les a rybník. 

Hotel byl postaven 
v devadesátých letech a je 
v dobrém technickém 

ah jireh
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 stavu. Kromě patnácti 
vybavených pokojů nabízí 
hotel také jídelnu, kuchyň, 
terasu, garáže a další 
zázemí. 

Majitel nám přislíbil 
rezervaci objektu do 31. 8. 
2008.  

Podaří-li se nám do té 
doby shromáždit dostatek 
finančních prostředků na 
zakoupení a nenastanou-li 
nepředvídané okolnosti, 
mohli bychom objekt 
zakoupit, udělat drobné 
úpravy a snad ještě letos 
přivítat až šestnáct bratrů 
a sester, kteří by zde našli 
svůj domov. 
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a nabízeného objektu a kolik peněz má Jah jireh v současnosti k dispozici? 
ízeného objektu, včetně pozemku a vnitřního vybavení, je 16,4 milionu Kč. Jah jireh má v současnosti 1,4 milionu Kč. Jinými 

ychom mohli objekt zakoupit, potřebujeme ještě 15 miliónů Kč.  
ah jireh do konce srpna 2008 získat 15 miliónů Kč? 
obnos přesahuje současné možnosti sdružení. Zjistili jsme také, že jako nevýdělečná organizace nemůžeme počítat s komerčním 
d banky. Získat podporu od státu je velmi komplikované a nejisté. A nemůžeme ani  nechceme provádět nepatřičnou propagaci 

 uprostřed „společenství bratrů“. (1. Petra 5:9) Prostředky lze tedy získat jen tak, že se sejde dost darů od těch, kteří si na základě 
obního rozhodnutí přejí  přispět a podpořit touto formou věrné letité bratry a sestry.  
 přispět na zakoupení objektu? 
ím příkazem na účet, který je uveden v záhlaví tohoto Bulletinu nebo poštovní poukázkou na adresu sdružení. Adresa je 
rovněž v záhlaví. (Dárce může obdržet  potvrzení o daru pro daňové účely.) 
emohl přispět darem, mělo by sdružení zájem o bezúročnou půjčku?  
bídku je možné učinit na adresu uvedenou v záhlaví.  
udou muset rezidenti měsíčně přispívat na pobyt?   
ádá se, že základní provozní náklady na jednu osobu (ubytování, strava, praní a žehlení) budou činit cca 15.000,- Kč měsíčně. 
stkou by tedy rezidenti měli na provoz domova přispívat. Jsme si vědomi toho, že tato částka přesahuje běžný měsíční důchod 
mi. Na druhé straně se ale někdo může rozhodnout, že použije prostředky získané z prodeje nebo pronájmu své nemovitosti či 
 úspor. Takovou možnost ovšem každý nemá. V řadě případů proto může vypomoci rodina či přátelé. Rozhodně by ale nebylo 
é očekávat, že rezidenti zde mohou být ubytováni bezplatně. Náklady, které vznikají, musí být uhrazeny. (Pokud by vznikly 
jimečné případy hodné zvláštního zřetele, je možné projednat je individuálně.) 


