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zápisů, supervize, nadše-

ní, kreativitu....:). K Osmi 

dobrovolníkům, kteří pra-

cují jiţ dva a více roků 

letos přibylo  5 nových 

nadšenců, kteří strávili 

krásný říjnový víkend v 

klubovně na Bílém do-

mě. Dobrovolníci absol-

vovali psychotesty, roz-

hovor nad ţivotopisem, 

přehrávání modelových 

situací, utuţování týmu 

nad společným tvoře-

ním to vše proto, aby 

byli zodpovědně připra-

veni nejen dávat, ale 

i přijímat. 

Dobrovolníky letos 

bude doprovázet 

PaedDr. Drahomíra Blaţ-

ková, Lenka Havlová, nově 

i Julie Gotschyová. (MM) 

Je krásné vidět, ţe dob-

rovolnictví je v dnešní 

době ţivé.  

Není  totiţ obvyklé, aby 

bylo dobrovolníků více 

neţ „Litlíků“ (dětí s po-

stiţením, které to mají s 

trávením volného času a s 

kamarády těţší neţ jejich 

zdraví vrstevníci). 

Program 5P funguje v JH 

úspěšně  od roku 2003 

pod odbornou záštitou 

O.s. Okna a ve spolupráci 

s místní FM VŠE Praha a 

j e j i c h  s tu d e n t y 

dodnes.  

Roku 2004 se O.s. 

Okna stalo partnerem 

sdruţení Hestia - Národní-

ho dobrovolnického centra  

Pět P a roku 2005 získal 

program 5P v Jindřichově 

Hradci akreditaci MV ČR.  

Program je náročný na 

organizaci. Koordinátor, 

který komunikuje s dobro-

volníky, rodiči i dětmi za-

pojenými do programu, řídí 

a organizuje výcviky, su-

pervize a provoz progra-

mu, ročně daruje desítky 

hodin ze svého volného 

času. Supervizor pak 

stejně jako jeho kolega 

zajišťuje odbornou po-

moc a jistotu pro dobro-

volníka, který je často 

nejen kamarádem a zpro-

středkovatelem s okolním 

světem, ale často i 

„vrbou“ svému malému 

kamarádovi. Jako kaţdý 

rok i letos. 

Program má na dobrovol-

níka nemalé nároky 

(výcvik, schůzky, psaní 

Růţová školka v OknechRůţová školka v OknechRůţová školka v Oknech   
„Na takové rozměry 

nejsme v Komunitním 
centru připraveni, 
ţidle i stoly jsou příliš 
velké. Neublíţí si tu 
nakonec?“, problesklo 
mi hlavou, kdyţ jsem 
se dozvěděla, ţe nás 
navštíví třída 1. ma-
teřské školy, sídlící v 
Růţové ulici v Jindřicho-
vě Hradci. 

Milého úkolu se s veš-
kerou zodpovědností, ale 
přitom s lehkostí a přiro-
zeností několikanásobné 
matky a učitelky nábo-
ţenství ve Stráţi nad 

Neţárkou, s vlídností a  
milým nadšením  ujala 
Evička Kutišová, která 
dětem připravila příjemné 
dopoledne. 

Děti ani paní učitelky 
neměly čas vyuţít velké 
ţidle. Obdivovaly kočičky, 

polštářky, prohlíţeli 
dílny a zpěvníky. 

Nakonec nám uká-
zaly, ţe i kdyţ jsou 
malé a na světě jsou 
teprve krátkou do-
bu stačily se naučit 
spoustu  věcí. S 
pomocí paní učite-
lek nadšeně vyprá-

věly, s čím doma pomá-
hají, zazpívaly nám pís-
ničku, a pak přednesly 
básničku tak dlouhou, aţ 
se nám zatajil dech. Mu-
seli jsme se zamyslet, jak 
by si s tím  poradila naše 
paměť...?:) (MM) 
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24. říjen byl pro nás dnem velké radosti. 

V Praze jsme podepsaly smlouvu o finanční 

podpoře programu 5P a Letního tábora pro 

děti a dospělé s handicapem  na rok 1012. 

Program je podpořen projektem Pomozte dě-

tem a to krásnou částkou 101.000 Kč. 

Nové tváře dobrovolnictví v 5P 

se připravovaly na Bílém domě 

Na dalších stranách: 
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A opět byla v Komunitním 

centru Okénko návštěva z ob-

lasti školství. 

Tentokrát šlo o velmi pří-

jemné setkání  ještě s náde-

chem léta. 

Studenti Gymnázia Vítězslava 

Nováka v Jindřichově Hradci 

(www.gvn.cz) o školních prázd-

ninách rozhodně nezaháleli. 

Svou vytrvalost, postřeh i těţce 

nabyté zkušenosti a znalosti 

zúročili v soutěţi „Za školou“. 

Zvítězili, ale svou odměnu a 

radost si nenechali pro sebe. 

Do Komunitního centra 

Okénko přišla vítězná třída v 

doprovodu třídní učitelky 

PhDr. Mileny Machové a ředi-

tele Mgr. Miloslav Vokáče 

obtěţkána LCD televizorem, 

který věnovala pro potřeby 

Občanského sdruţení Okna. 

Televizor poslouţí v klubovně 

dobrovolnického centra pro-

gramu 5P. (MM) 

podporuje ve 3 dobrovol-

nických programech 50 

nejen mladých lidí. 

To, ţe dobrovolník dá-

vá, se všeobecně očeká-

vá. Dobrovolník však  i 

dostává a to ve chvílích 

nejneočekávanějších. 

Opět v Komunitním cent-

K celorepublikové akci se 

připojili i naši dobrovolníci. 

Ve větších městech po celé 

republice se 3. listopadu schá-

zejí dobrovolníci - nechtějí 

strhnout pozornost na sebe, 

ale na svou práci, dobrovolnic-

ké programy  a na to, jaké 

hodnoty ve společnosti vytvá-

řejí. 

Na FM VŠE visí  na nástěn-

kách spousta materiálů a na 

náměstí Míru ve večerních 

hodinách rozsvěcí dobrovolníci 

Y-mcy, Českého červeného 

kříţe a O. s. Okna desítky sví-

cí, které nejsou určeny na 

hrob dobrovolnictví - vţdyť 

pouze O.s. Okna pravidelně 

ru Okénko ke stolu usedá 

příslovečných 12 apoštolů s 

Janou Vojáčkovou a Draho-

mírou Blaţkovou. Mezi nimi 

3 ţeny - matka, dcera a 

babička. Přišly sdílet pocity, 

záţitky i smutky dcery, kte-

ré se týkají dobrovolnického 

programu D-klub.Tento 

program se věnuje klientům 

DS Otín. Zmíněné tři ná-

vštěvnice z jedné rodiny  

zjistily, ţe je pojí nejen sva-

zek příbuzenský, ale i ocho-

ta sdílet se, naslouchat a 

chuť svůj hezký vztah rozší-

řit i na další lidi. 

Velmi se těšíme na spo-

lupráci. (MM) 

TTTENTOKRÁTENTOKRÁTENTOKRÁT   ZZZ   GYMNÁZIAGYMNÁZIAGYMNÁZIA   

DDDENENEN   DOBROVOLNICTVÍDOBROVOLNICTVÍDOBROVOLNICTVÍ   

DDDENENEN   OOOTEVŘENÝCHTEVŘENÝCHTEVŘENÝCH   OOOKENKENKEN   

vštěvníci dívat. 

Je tu desátá hodina a 

přijíţdí první . Od té doby 

se nikdo z nás nezastavil. 

Ani návštěvníci to s námi 

nemají lehké. Naše Cent-

rum je sice malý Okál, leč 

ukrývá v sobě 5 dílen, 3 

byty a kancelář, nemluvě o 

skladových prostorách a 

sociálních zařízení. 

Ţádný ze 46 ná-

vštěvníků, mezi 

nimiţ byly studen-

ti FM VŠE, DD 

Třeboň, MŠ, ZŠ a 

P J. Hradec, zá-

stupci CSS Česká 

i zastupitel města 

JH,  nevynechal 

ani jedinou míst-

nost (kromě bytů).  

Odpoledne i naše 

řady řídnou a zbylí 

zaměstnanci neú-

navně podávají 

informace těm 

nejvytrvalejším a nejzvída-

vějším. 

Den končí a my doufá-

me, ţe jsme nic nespletli, 

vše ukázali a dotazy zod-

pověděli. (MM) 

O své poslání, práci a záze-

mí jsme se mohli podělit 

nejen s obyvateli Jindřichova 

Hradce. 

Je chladné čtvrteční 

ráno 13. října. Bezba-

riérový nájezd uţ skoro 

neklouţe. V improvizo-

vané recepci sedí vrát-

ný a na stole je připra-

veno drobné občerstve-

ní a všudypřítomné 

propagační materiály. 

Komunitní Centrum 

Okénko je připraveno 

přivítat první nesmělé 

návštěvníky.  

Průvodci z řad za-

městnanců přecházejí po míst-

nosti a vzpomínají, co vlastně 

dělají v dílně, kde pracují uţ 

několik let. Těm, co nebudou 

provázet návštěvy, se zase kle-

pou ruce, které pracují a na 

které se jim budou určitě ná-

Stránka 2  

Krásné výrobky zlákají ne-

jednoho návštěvníka Oken 

Podzim 
 

Otvíráme Okna,  

srdce i dveře.  
 

Ne však kvůli 

vyvětrání, ale 

aby mohl přijít 

kaţdý,  kdo má 

zájem dozvědět 

se více o nás, o 

našich 

zkušenostech a 

naší práci. 

Dobrovolníci prezentovali své 

programy na náměstí míru v JH 

http://www.gvn.cz
http://www.gvn.cz
http://www.gvn.cz


V roce 2010 O. s. Okna zastřešilo aktivity 

Bc. Kláry Měkutové. Tato velmi akční ţena 

se věnuje práci s pěstounskými rodinami. 

Sama osobně zná a má proţité výšky i hlu-

biny této práce - veliké radosti i pády. Člo-

věk takto „prozkoušený“ nahlíţí pak do ţivo-

tů svých „souputníků“ na cestě pěstounství 

s velkou mírou porozumění a s touhou po-

moci. 

Onu touhu po pomoci také paní Klára 

realizuje mnoha způsoby - více na strán-

kách Pomoc náhradním rodinám (http://

okna-nrp.cz).   

Drahomíra Blaţková 
Setkání  

pěstounských rodin 

8. 10. 2011 od 10 hod. proběhlo 
v prostorách II.ZŠ v Jindřichově 
Hradci další z mnohých setkání 

pěstounských rodin.  

 Rodiče si povídali při kávě, čaji a 
štrúdlu. Děti si hrály Osadníky, 
malovaly a vyráběly z kaštanů a 
stavěly z Dupla. Během dopoledne 

proběhl i mini-bazárek obleče-
ní.  Po obědě, který proběhl v re-
stauraci Bílá paní, všichni vyrazili 
společně do  Jindřichohradeckého 

bazénu. Setkání se zúčastnili 4 

rodiny – 6 dospělých a 15 dětí.  

Klára Hesounová 

nad hlavu , o tom nikdo 
nepochybuje ani na oka-

mţik. 

Dnes je vše jiné. Naše 

Draha vymění „teplou“ 

kancelář za knihařskou 

„patlavou“ a precizní 

práci. 

Draha je výtvarně vel-

mi zručná, a proto vy-

myslet práci, kterou by 

neuměla, bylo těţké. 

Magazín nejen pro 

nezaměstnané natáčel 
na Pelhřimovsku a je-

ho cesta vedla i do 

Chráněných dílen O. s. 

Okna. 

„Hledám  práci“ pro-
nesla PaedDr. Drahomí-

ra Blaţková, do zvídavé-

ho oka kamery.   

Ţe by ředitelka o.s. 

Okna neměla práce aţ 

Zda se nám to podaři-

lo, sledujte: 

 
 

22. 11. 2011  

ve 14:00  

na programu 
ČT2 

 

 Hedám práci 

(MM) 

PPPODPORAODPORAODPORA   NÁHRADNÍMNÁHRADNÍMNÁHRADNÍM   RODINÁMRODINÁMRODINÁM   

A A A OPĚTOPĚTOPĚT   ČT2 ČT2 ČT2    

NNNAHLÉDNĚTEAHLÉDNĚTEAHLÉDNĚTE   DODODO   OOOKÉNKAKÉNKAKÉNKA   KKKLÍČOVOULÍČOVOULÍČOVOU   DÍRKOUDÍRKOUDÍRKOU   

roztrhl „oponu“, která ob-
čas odděluje kuchyňský 

koutek (tentokrát zázemí 

filmového štábu) od dílny.  

„Tak , zdravím vás 
všechny, zapomeňte na 

strach, chcete být mými 
herci? Znáte Comeback, 
Ozzáka a ostatní, tak to 
točil tady náš pan kamera-

man. Takţe nebojte, špat-
ně vypadat nebudete.......,“  
pak se dál Honza sezna-
muje se všemi aktéry, na-

slouchá, nechá si poradit. 
A pak, při muzice dokáţe 
zpěváky tak rozparádit, ţe 
máme s paní produkční 

trošku strach, aby se náš 

„papírový“ Okál nerozpadl.  

Na vše je čas, na vysvět-
lování, představování, po-

pisování, sdílení představ, 
fungování Oken. Jen ma-
linko spěcháme, abychom 
stihli všechno v pracovní 

době zaměstnanců.  

Po pozdním obědě máme 
vše za sebou, kameraman, 

zvukař, produkční i reţisér 
usedají k zaslouţené kávě 
a uţ jen povídáme a poví-
dáme a přitom prsty asis-

tentek - teď uţ klidné - 

dokončují korálky.“ 

„Nespěcháte?“ 

„Ne, vy tu máte takovou 

pohodu. A stejně tu 
přespáváme, zítra jdeme za 
paní Málkovou a Klárkou a 
pak za paní ředitelkou.“ 

odpovídá paní produkční. 

Rozcházíme se s pocitem 
dobře odvedené práce a 
důstojně prezentované 

práce našich uţivatelů i 

zaměstnanců. 

Třešničkou na dortu je 
pak falzum Ozzákova pod-

pisu  od kameramana i 

reţiséra. 

(MM) 

Propásli jste Otevřené 
dveře? Hledejte Klíč a 

zkuste začít u televizního 

programu!  

Říkáte si, ţe tu není ně-
kdo normální?! Ale vůbec 

ne. 

KLÍČ - ČT2 

15. 11. 2011 

16:55 

O. s. Okna  

Portrét Klárky Mál-

kové a její maminky 

Marie Málkové, naší 

schopné ekonomky  
 

Všechny naše obavy, 
pramenící ze zkušeností s 

publicistickými pořady a 
jejich tvůrci, doslova po-
hřbil v jedné vteřině reţi-

sér Honza.  

Skoro jak na Velký pátek 

Okénko v 

televizi  
 

A to hned dvakrát 

 

Sledujte ČT2: 

15. 11. 2011 

 Klíč 
 

a 
 

22. 11. 2011 

Hledám práci 
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Finančně podporují ak-

tivitu Pomoc náhradním 

rodinám 

http://okna-nrp.cz
http://okna-nrp.cz
http://www.hotelbilapani.cz
http://bazen.jh.cz/
http://bazen.jh.cz/


 

CCOO  PROPRO  VVÁSÁS  CHYSTÁMECHYSTÁME  VV  ČASEČASE  PŘEDVÁNOČNÍMPŘEDVÁNOČNÍM??  

AAADVENTDVENTDVENT   ---   VVVÁNOCEÁNOCEÁNOCE   O. O. O. SSS. O. O. OKNAKNAKNA   
   

Kde? Kdy? Co? 

Praha 26. 11.  Kniţní veletrh 

Stráţ nad Neţárkou 27. 11.  Adventní trh 

Novosedly nad Neţárkou 27. 11.  Prodejní výstava v kovárně 

Jindřichův Hradec 29. 11.  Adventní dopoledne v aule FM VŠE  

Třeboň 3. 12.  Farmářské trhy 

Pluhův Ţďár 3. 12.  Historicky první adventní trhy 

Soběslav 10. 12. Adventní trhy s Rolničkou 

Jindřichův Hradec 10. - 11. 12. Vánoční trhy na zámku 

Nová Bystřice 17. 12.  Adventní trh 

Jindřichův Hradec 21. 12. Adventní benefiční koncert 

Dostává se Vám do rukou interní a propagační materiál Občanského sdruţení Okna Oknovinky vychází od července/2011  

Občanské sdruţení OknaObčanské sdruţení OknaObčanské sdruţení Okna   
Na Piketě 742/III. 377 01 Jindřichův Hradec, 724 594, 724, www.okenko.eu, okna@okenko.eu 

Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka sdruţení PaedDr. Drahomíra Blaţková 

TTTRADIČNÍRADIČNÍRADIČNÍ   „V„V„VÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ   PPPUNČOVÁNÍUNČOVÁNÍUNČOVÁNÍ“““   
Zveme Vás k posezení u „Vánočního punčování“, které pořádá Rotary Clubem Jindřichův Hradec  

ve prospěch Občanského sdruţení Okna 

dne 10 a 11. 12 2011 vţdy od 9:00 v Panské ulici vedle knihkupectví Kanzelsberger.  


