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VYDÁNÍ DRUHÉ 
 

 OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM V OKNECH I MIMO NĚ 
„.....tento způsob léta zdá se mi poněkud....." - vzhledem k počasí dalo by se snad říci nešťastným. Nicmé-
ně kdo má v sobě kus tvořivosti, náladu a chuť ke spolupráce, schopnost dobré týmové spolupráce a vůli 
neţít jen pro sebe, můţe i polodeštivé léto proţít velmi naplno 

 

S radostí se tak vracím do čerstvých 

vzpomínek na dvě velká letní setkání, 

která uspořádalo Občanské sdruţení 

Okna pro své dětské i dospělé klienty. 

Prvnímu setkání dal krásné zázemí 

Pluhův Ţďár s nově opraveným bez-

bariérovým penzionem a skvělým a 

vstřícným panem 

starostou Benešem. 

Tvořivý a absolutně 

nasazený Ivan Jůna 

zde realizoval "Vo-

jenský tábor - Pluh 

Corps" pro děti a 

teenagery ze Spor-

tovního klubu Kapři. Sedm sportovně 

zaměřených dní, ve kterých nechyběl 

dril, sport, ale i přednáška o zahra-

ničních misích Armády ČR v podání 

Kpt. Jana Blaţka zajišťovala parta 

dobrovolníků - především současných 

a bývalých studentů Střední zdravot-

nické školy v Jindřichově Hradci. 

Sportovní soustředění pořádal Ivan 

Jůna s SK Kapři podruhé a zdá se, ţe 

zaloţil pro své plavce novou tradici. 

A sotva někteří účastníci vydechli, 

čekal je další tábor - tentokrát deseti-

denní, na téma "Lovci Mamutů". 

Zázemí jiţ osmému tematickému 

tvořivě - proţitkovému táboru pro děti 

i dospělé s handicapem dal 

bezbariérový penzion Mod-

rá Kotva v Mrákotíně. Tá-

bora se zúčastnili jednak 

děti z programu Pět P a 

jejich dospělí kamarádi, 

jednak klienti Komunitní-

ho centra Okén-

ko. Vzhledem k 

tomu, ţe dospělých i dět-

ských zájemců neubývá - 

spíše naopak - v letošním 

roce celá skupina lovců 

mamutů čítala 52 členů, z 

toho 19 dobrovolníků. Dob-

rovolníci zde pracovali plně v souladu 

se slovem odvozeným od pojmu "dob-

rá vůle" - tedy s velkým osobním na-

sazením a zcela zdarma. Moţná i 

proto byl skupinový záţitek z tábora 

velmi silný - neblokovala ho ţádná 

rivalita ani obava z toho, kdo dostane 

větší finanční odměnu. Odměna sama 

byla v dnešní době zcela nadstan-

dardní - vzájemná podpora, spoluprá-

ce, radost ze společného tvoření, mu-

zicírování, her. Aby proţitek byl do-

konalý a představa o mamutech reál-

ná, zavítala na tábor i paní Bohunka 

Bérová s opravdovými mamutími 

kostmi a zuby. Historické reálie poda-

la velmi svěţím a ţivým způsobem, 

všichni si mohli vzácné muzejní ex-

ponáty i osahat a 

potěţkat, takţe jejich 

výlet do pravěku byl 

doprovázen reálnou 

zkušeností.  

 Všem, kteří tyto 

akce jakkoli podpo-

řili, patří náš 

upřímný dík! 

(Drahomíra Blaţková)

 ČERNÉ OKÉNKO, O KTERÉ NIKDO NESTÁL 
VZPOMÍNKA NA LENKU OUTLOU, KTERÁ ODEŠLA DŘÍVE, NEŢ MĚLA 

………“škoda je dobrého člověka“……v tomto případě je škoda nenahraditelná a ztráta velmi bolestivá 

V dnešní době, která nutí 

čím dál tím mladší lidi vydě-

lávat si na svůj ţivot, studia 

a zájmy, je dobrovolnictví 

takřka odsouzeno k zániku. 

Mladí lidé stojí před volbou 

zpříjemnit si vlastní ţivot 

financemi vydělanými na 

brigádách, nebo věnovat svůj 

volný čas jiným, potřebným 

lidem a dětem, které běţné 

činnosti nezvládnou sami a potřebují 

pomoc a podporu a dát jim moţnost 

ţít bohatší a lepší ţivot. 

Kdyţ přišla Lenka 

Outlá za Ivanem Jůnou 

do bazénu, ţe by zkusila 

plavat s dětmi 

s postiţením, byla ještě 

studenta Střední zdra-

votnické školy. Za více 

neţ osm let dobrovolnic-

ké práce v Sportovním 

Klubu Kapři rozdávala, 

úsměv, pohodu, nadšení 

a trpělivou práci, vše pro děti, které 

by mnohdy do vody nestrčily ani pa-

lec, natoţ pak plavaly. Všem těm 

dávala oporu a jistotu nejen na území 

jindřichohradeckého bazénu, ale i na 

táborech, kde byla platnou členkou 

týmu.  

Její ţivotní pouť skončila ve 26 le-

tech na cestě z noční směny mezi 

Jindřichovým Hradcem a Dolní Ra-

douní. Jestli byla příčinou nepozor-

nost, únava, špatný povrch silnice, je 

vedlejší, Lenka uţ s námi není. Touto 

cestou bychom jí chtěli s veškerou 

úctou poděkovat, vzdát čest a díky za 

dar své přítomnosti, který nám věno-

vala.(MM)
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Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka sdruţení PaedDr. Drahomíra Blaţková 

 OKÉNKO DOBROVOLNICKÉ 
HALÓ Z D - KLUBU 

Hlásíme se Vám rádi 

Přejeme krásné poprázdninové 

dny babího léta. Ani náš dobrovol-

nický klub pro seniory v Otíně o 

prázdninách nezahálel. Navštěvo-

vali jsme své babičky a dědečky, 

seznámili se také s novými klienty 

Domova, popovídali, předali něco 

zajímavého na čtení a drobátko 

něco dobrého "na zub". 

Pro babičky byl velký záţitek 

seznámit se s mladými chlapci, 

kteří si s nimi přišli zahrát "Člově-

če, nezlob se". A my doufáme, ţe u 

jednoho či dvou setkání nezůstane! 

 Naše dobrovolnice Adriana 

však měla prázdninový karambol v 

podobě zlomené nohy. Snad uţ vše 

poběţí k lepšímu! A my všichni jí 

ze srdce přejeme brzké uzdravení a 

dobrý start do nového školního i 

dobrovolnického roku.  

Vám  všem - tedy nám  všem 

 společně - pak přejeme bezpečné 

vykročení do následujících dní! 

Za D-klub 

Jana Vojáčková. 

 

 OKÉNKO PODPORY 
KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE PRO OKNA 

……. ţena je jako květina, krásná, něţná, křehká…… obé se spojilo pro dobrou věc 

Květinové odpoledne se stalo jiţ 

jindřichohradeckou podzimní tra-

dicí, ve které 

se pojí pomí-

jivá krása 

květin 

s krásou ţen 

v krásných 

šatech a ši-

kovné ruce 

nejen jindři-

chohradec-

kých fóristů, 

květinářů a zahradníků podané 

pro dobrou věc.  

Dne 16. září se Centrem dění 

slavnostního odpoledne staly pro-

story vestibulu Kulturního domu 

Střelnice a okolí blízké fontánky na 

Masarykově náměstí. Prostory, 

zvukovou aparaturu a energie KD 

Střelnice kaţdoročně propůjčuje 

k tomuto účelu Město Jindřichův 

Hradec, bez nároku na pronájem a 

poskytne tak akci velmi kulturní a 

vlídné prostředí přijetí. Návštěvníci 

tak mohou procházet kolem fóris-

tů, inspirovat se a obdivovat jejich 

šikovné ruce. Poté přejdou 

k fontáně, kde se příjemně posadí 

a kochají pozměnu krásnými ţe-

nami v krásných šatech, neboť na 

pomyslné přehlídkové molo na 

Masarykově náměstí vchází model-

ky, které se prochází přímo mezi 

návštěvníky.  

Letos se benefiční akce plná ţi-

vých květin konala s nádechem 

zármutku nad ztrá-

tou významného 

jindřichohradeckého 

hokejisty Jana Mar-

ka, který měl téhoţ 

dne dopoledne po-

hřeb v místním pro-

boštském kostele 

Nanebevzetí Pany 

Marie a Náměstí 

Míru. Touto cestou 

bychom chtěli projevit rodině 

upřímnou soustrast se ztrátou 

nejbliţšího a poděkovat za pocho-

pení s pořádáním benefice, jeţ 

kvůli ţivému materiálu nemohla 

být přeloţena. 

V průběhu let se z benefiční ak-

ce Květinové odpoledne postupně 

stává i událost společenská. Ing. 

Vladimír Nosek, organizátor všech 

deseti ročníků Květi-

nových odpolední, 

který má na svou 

práci patřičně vysoké 

nároky, spolupracuje 

s profesionálními 

fóristy, z nichţ zů-

stávají akci věrny 

Lenka Lapková (Kvě-

tinářství U Václava 

Jindřichův Hradec) a paní Věra 

Nalezená (Květiny – Třeboň). Stě-

ţejní oporou se postupně stávají 

odborné školy, jejichţ studenti pod 

odborným vedením svých mistru a 

mistrových obhajují své floristické 

nadání před zraky tisíců návštěv-

ník. Mnohé studentky přiznávají, 

ţe jim nervozita roztřásla prsty.  

„Exhibice květinářského a floristic-

kého umění na květinových dnech 

je pro mnohé z nich první veřejnou 

produkcí a tudíţ i velkou zkuše-

ností dalšího profesního růstu“, 

dodává odborné vedení. Letos při-

jely předvést své umění školy ze 

Soběslavi, Třešti a Českých Budě-

jovic. Nedílnou součástí Květino-

vých odpolední se v průběhu let 

stává i módní přehlídka agentury 

New style Jany Holcové, jejíţ mo-

delky na letošním ročníku předvá-

děli modely společenských, matu-

ritních a svatebních šatů i plete-

nou módu pro štíhlé i přechodně 

těhotné dámy. 

Aby se 

návštěvník 

odpoledne 

nenudil a byl 

opravdu vta-

ţen do atmo-

sféry krás-

ných věcí, je 

od roku 2007 

zapojena do 

programu prezentace výrobků 

Chráněných dílen Okénko, kterých 



 

Dostává se Vám do rukou interní a propagační materiál  

Občanského sdruţení Okna.      Oknovinky vychází od července/2011. 

      

 
je opravdu nespočet a jejichţ kvali-

ta se rok od roku zvyšuje 

Výtěţek této akce 21.000 Kč 

za prodej květin a 10.800 Kč za 

prodej výrobků. Doufáme, ţe se 

návštěvníkům program, květiny, 

šaty i výrobky dílen líbili.  

Celá akce je kaţdý rok podpo-

řena jednak přísunem ţivého ma-

teriálu od štědrých dárců, tak obě-

tavou celodenní prací dobrovolní-

ků, kteří váţou a balí květiny, pe-

čou, nosí stoly, vodu, moderují: 

paní Michaele Lapkové, Marii 

Mottlové (st.), Květinářstí Šimeček, 

Rodinnému zahradnictví Mottlovi, 

paní Noskové a dalším dobrým 

duším. 

Děkujeme všem Vám, kteří 

jste nás přišli podpořit.  Výtěţek 

akce bude pouţit na pokrytí stá-

le se rozrůstajících aktivit Ob-

čanského sdruţení Okna. Děku-

jeme… (MM)

 

NADACE OKD POMÁHÁ V DÍLNÁCH OKÉNKA 

V červnu 2011 podpořila Nadace 

OKD projekt Občanského sdruţení 

Okna v  grantovém programu Pro 

zdraví, s názvem „Zlepšení pracov-

ních podmínek v chráněné dílně 

Okénko“, částkou 113 675,-Kč.  

Díky úspěchu v grantovém řízení 

a štědrosti nadace OKD: 

 Byla pořízena 

stohová elektrická řezač-

ka, díky níţ se naše kni-

hařská dílna stala samo-

statnou jednotkou, nezá-

vislou na spolupráci 

s místními podnikateli, 

jejichţ dobrá vůle a vstříc-

nost našim potřebám byla 

bezbřehá. Děkujeme tímto 

panu Ledeckému za dlou-

hodobou podporu formou moţnosti 

vyuţívat jeho zařízení.  

 I náš nevelký skládek ma-

teriálu dostal nové vybavení - poli-

cové regály.  

 Dále bude z projektové 

podpory zakoupen dílenský stůl a 

přímočará pilka pro dřevodílnu a 

zařezávací lis pro knihařskou 

dílnu.  

Nové vybavení zlepšilo pracovní 

podmínky pro 18 zaměstnanců se 

zdravotním omezením v chráněné 

dílně Okénko a 22 uţivatelů soci-

álně terapeutické dílny Okénko. 

Pořízením lepšího materiálně tech-

nického zařízení můţe v Oknech 

probíhat celý proces výroby knih, 

bloků a diářů a pro pracovníky je 

práce více motivující a srozumitel-

ná. Pořízením regálů se pak zefek-

tivnilo vyuţití jiţ tak malých 

prostor Komunitního centra a pra-

covníkům i uţivatelům přineslo do 

pracovního procesu systém a pře-

hlednost. 

Díky pořízení tohoto vybavení 

se můţete těšit na rozšíření 

sortimentu výrobků chráně-

ných dílen, nově např. do sor-

timentu zařazujeme diář na rok 

2012 s originálními koláţemi 

jindřichohradeckého výtvarníka 

Vladimíra Noska, vyřezávané a 

malované dřevěné magnetky, 

závěsné dekorace apod.  

 

Všem, kteří nám pomáhají na 

naší cestě rozvoje a růstu děkuje-

me. (MM+Mál) 

 

BLÍŢÍ SE ČAS NEJISTOTY – SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA BUDE PO 2 LETECH 

PŘEMÝŠLET JAK DÁL ZAJISTIT PROVOZ SLUŢEB, KTERÉ POSKYTUJE 

 Jiţ jen necelý rok zde bude pro uţivatele s těţším postiţením existovat jistota zaměstnání a 

volnočasových aktivit a rozvoje v Sociálně terapeutické dílně Okénko. V červnu roku 2012 totiţ končí 

velkorysá podpora Jihočeského kraje prostřednictvím tzv. Individuálního projektu, do kterého byla 

naše Sociálně terapeutická dílna zařazena a díky němuţ má dnes 24 uţivatelů převáţně z Jindřichova 
Hradce a okolí moţnost získávat, upevňovat nebo „jen“ udrţet pracovní návyky, být součástí běţné 

společnosti a mít moţnost setkávat se s lidmi a tak nebýt vyčleněn a sám. 

 Jak se podaří udrţet chod a provoz dílny i nadále začíná dělat nejen ekonomce a ředitelce vrás-

ky na čele. A tak jiţ nyní sestavujeme akční plán, jak dál. 

 


