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Libí se Vám naše výrobky, ale sídliště Hvězdárna
je pro Vás příliš daleko?
Nebo toužíte i po vlídném
slovu bez zbytečného spěchu a
shonu.?
Váš i náš sen
se tedy plní Občanské sdružení Okna zahájilo provoz Prodejní
galerie
„Okénko“ přímo v centru
Jindřichova Hradce.
Krásně rekonstruované
prostory v domě Sv. Floriana nám učarovaly. Úspěšné jednání s majitelem
objektu a následně i s nadací RBB Invest nás na
začátku května přivedla
před dveře bývalé garáže,
nyní obchůdku a čas začal
běžet tryskem.
Pracovní nasazení se
vyplatilo. Nábytek byl nakoupen, z výběrového říze-

ní k nám přišla velmi
vstřícná a milá paní vedoucí, vznik a fungování galerie podpořil i Jihočeský
kraj, Nadační fond
RBB Invest, Nadace OKD, Energetické centrum JH a
Kasalova pila. A
tak Vás dnes můžeme hrdě pozvat
do Růžové ulice čp.
41. Po průchodu
pasáží se dostanete na
malé
prostranství u
zimního
stadionu.
V malebné prodejničce
Vás
přivítá vlídná
paní
vedoucí
Alenka Štíchová a její pomocníci, kteří Vám nabídnou krásné výrobky nejen
naší dílny ale i dílen Domova Sv. Anežky z Týna nad

Okénko ve znamení změn - již od září
Komunitní
centrum
Okénko praská ve švech to
vidí už každý.
Tři provozy čítající zhruba 35
lidí v jednom domečku typu
Okál (300 m2) a bydlení s dílenským provozem dlouhodobě znamená kolizi provozů a
snížení kvality poskytovaných
služeb....
V souvislosti s řešením této
situace nezamýšlíme zrušení
žádného provozu.
Naším řešením je dům v
ulici Pražská čp.104/II, druhé nadzemní podlaží.
Již od počátku roku 2011
hledáme vhodné prostory, kam
přemístit dílny (myšleno chráněné i sociálně terapeutickou)
a administrativu a následně
zvýšit kapacitu tak, abychom
mysleli i na udržitelnost a
efektivitu služeb.

Úkol
pro
neziskovou
organizaci poskytující sociální
služby na jindřichohradecku
takřka neřešitelný. Když je kde,
není za co a když už je za co,
tak již není kde. Avšak
trpělivost nosí růže.
V
b ře z n u
20 12
j s me
kontaktovali na výše zmíněné
adrese firmu na výrobu a
montáž
p růmyslovýc h
a
garážových vrat inzerující
prostory k podnájmu.
Velikost, cena i dostupnost
byly v pořádku, avšak stav
nemovitosti nás mírně vyvedl z
míry. Velice překvapivý byl
vstřícný přístup jednatele pana
Čejky a slečny Čejkové.
Naprosto samozřejmým a
profesionálním
okem
odborníků stavařů zhodnotili
naše požadavky a zavázali se
upravit vše podle našich potřeb
(bezbarierový přístup, úprava

výtahu, bezbarierové WC,
sprcha apod.).
Začátkem května 2012
jsme uzavřeli smlouvu na
základě níž se bude moci
dílenský
provoz
s
administrativou přesunut v
průběhu měsíce září do
Pražské ulice.
Co se týká sociálně terapeutické dílny, plánujeme ji
též přesunout do větších
prostor a navýšit již nedostačující kapacitu z 10 uživatelů
na 20, avšak ještě nás dělí
několik administrativních
kroků od cíle, který je též v
Pražské ulici.
Komunitní centrum Okénko tak bude sloužit zcela pro
Chráněné bydlení a to s navýšením o 6 uživatelů.
Další dotazy rádi zodpovíme na čísle 724 594 724 (MM)

Vltavou
Rolničky
CPASS .

a
a

soběslavské
Bobelovka-

Klidné prostředí je jako
stvořené k zastavení v
dnešní uspěchané době,
potěšení duše a posezení
při kávě při srdečném
hovoru nad starostmi i
radostmi života.
Vybavení prostor není
zcela dokončeno. Na čaj si
budete muset ještě chviličku počkat, neboť
nábytek na míru je
stále ve výrobě, ale
pominete-li
jisté
nedokonalosti,
jsme připraveni být
tu pro Vás.
Prodejní
Galerie
„Okénko“ je otevřena od pondělí
do pátku vždy od 10 do
13 a od 13:30 do 17:00.
Těšíme se na Vás

(MM)

Rotary club
opět pomáhá
Dovolíte-li mi vzpomínku - bude
krátká a krásná.
Dne 21. 12. 2012 ve večerních
hodinách jsme byli účastni koncertu, na kterém nadaní žáci ZUŠ
Vítězslava Nováka naplnili krásné
místo kaple Sv. Máří Magdalény
tóny, lahodícími uchu i duši.
Rotary Club, který O. s. Okna
podporuje pořádáním a organizováním společenských akcí, tak
vedle výtěžku z již tradičního
Punčování 21.814,- Kč vybral
navíc 8.582,- Kč na dobrovolném
vstupném a příspěvcích návštěvníků.
Koncert jako takový měl velký
úspěch a dle slov představitelů
klubu by se měl taktéž
stát tradiční adventní
událostí v životě Jindřichova Hradce.
Děkujeme za spolupráci a budeme se
těšit. (MM)

Stránka 2
ROZHOVOR S ING. JIŘÍM PŘIBILEM, PH.D., PRODĚKANEM PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
FAKULTY MANAGEMENTU VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Máme tu čas jara, rozkvetlých sněženek a sluncem prohřátého vzduchu.
Ideální doba pro inspiraci
těch, kteří rádi malují,
básní, modelují… zkrátka
tvoří.
Někoho k tvorbě vybídne
červený tulipán, jiného
větvičky rozkvetlého zlatého deště… a někoho bílá
zeď.

Tím se dostávám k rozhovorům při kávě v nejvyšším patře jindřichohradecké fakulty, kde jednu
stěnu tvoří velké skleněné
tabule a za nimi zvenku
nápis VŠE.
První rozhovor byl s
Drahou Blažkovou, předsedkyní o.s.Okna. Začal
na téma, jak ten čas plyne, když Občanské sdružení Okna bude v roce
2013 slavit desáté výročí
své existence a končil
otázkou: Proč je ta zeď
vedle školní tabule tak
smutně bílá? Jako odpověď přišla objednávka
FM VŠE na 2 velkoformátové obrazy z výtvarné dílny Občanského
sdružení Okna.
Druhý rozhovor proběhl po 2 měsících a byl s
Jirkou Přibilem, proděkanem pro vnější vztahy
na FM VŠE. Jakou otáz-

kou začal a jakou skonKdy jste o Oknech
Co Vám říká zdravý
čil si můžete přečíst poprvé slyšel a v jaké životní styl?
právě teď.
souvislosti?
Teoreticky
mnohé,
Líbí se Vám obrazy v
Toto je jednoduché a prakticky nic. Ačkoliv
diskusně- společensko- zároveň složité. Já jsem samozřejmě
velmi
kávové
m í s t n o s t i ? s lidmi kolem Oken při- dobře vím, jak bych
Já mám podobné abs- šel do styku poprvé už měl žít zdravě (nebo
traktní obrázky velmi rád před drahnými lety alespoň zdravěji), v
a díla v podobném duchu (rozhodně více jak šes- praxi z těchto pravidel
mi visí i doma. Nejsem ti, sedmi), kdy se ně- nedodržuji takřka nic
žádný velký umělecký teo- kteří naši studenti za- – a je to bohužel poretik, Renoira nepoznám pojili do programu Pět znat, zeptejte se mého
o d P. Tehdy jsem ještě ne- žlučníku.
Ani
nad
měl sebemenší tušení o mým údajem o chofaktické organizaci této lesterolu
8,2
můj
bohulibé činnosti a o praktický lékař zrovna
tom, jakou roli hrají neřičí blahem…
Okna jako taková. MiTančíte?
nulý rok jsme pak ale
Ne. Tedy, přesněji
přímo s Okny podepsali
řečeno,
absolvoval
na naší fakultě deklajsem
taneční
na gymraci o spolupráci a od
té doby aktivity Oken náziu někdy v roce
1993, a od té doby
sleduji pozorněji.
jsem tančil (byť toto
Víte ještě něco o Ob- slovo je pro skutečný
čanském sdružení Ok- tanec stejně přiléhavé,
na?
jako pro moje tenisové
Nejčerstvější
zkuše- snaž ení
ozn ač ení
ností,
která
pro
mě
„hraju“)
tak
sedmkrát.
Cézanna, ale tyto konkrétopět
byla
novinkou,
je
Neptejte
se
mě
ale, co,
ní obrazy působí příjemně
ples
Oken.
I
když
jsem
nevím
–
s
kamarády
a leckdo si pod nimi může
představit leccos. Barvy osoba pohybově dosti jsme už na tanečních
prostor
pro
sice svádějí k interpretaci nenadaná a jediným razili
sportem,
který
provo„polčík“
jako
ideální
z říše rostlin nebo mikroorganizmů, já třeba ale na zuji rád (ale přitom spojení tanečního styl u
prvním z nich jasně vidím
n a
elektronku nebo nějakou
javakuovou trubici (patrně
projev jisté formy profesní
deformace).
Na jaké téma jste v této místnosti naposledy
diskutoval?
Musím se přiznat, že do
této „kávové místnosti“
chodím jen výjimečně;
většinu jednání odbývám
ve své kanceláři a kávu
obecně piju jen velmi výjimečně, neb mi většinou
navozuje úporné migrény,
a když už – upřímně řečeno – káva z kávové místnosti mě svou chutí nijak
nezískala.

špatně), je tenis, na
tomto plese jsem dokonce i jednou tančil –
což je asi vůbec nejlepším možným dokladem
toho, jak moc se mi
tato akce líbila.

koukoliv hudbu od
valčíku či polky přes
dupáka až po metal;
dlužno podotknout, že
tento styl se ale nesetkal s větším kladným
ohlasem.
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Čím dobíjíte své životní baterie pro náročnou práci proděkana pro vnější vztahy FM
VŠE?

monotematickým a obávám se,
že byste museli velmi podstatně
rozšířit jejich rozsah. A to, i s

Spím. Já obecně mám spaní
za svou nejoblíbenější volnočasovou činnost. A až budu mít
jednou opravdu hodně času,
vrátím se ke své staré lásce,
lepení papírových modelů; ona
se mi ta Městská památková
rezervace
od
architekta
Vyškovského sama neslepí.

Tito ( pro mě imaginární) kolegové napsali: Vidím láčkovce (i
když si nepamatuji, co to je), část
mikrokosmu, kůru stromu,
neuronovou síť, krevní řečiště
stromu, cysty svalovce stočené
v preparátu svalovce kance
(obarvené turnbulovou modří),
chaluhy v potoce.
Moje vysvětlení významu obrazů jsem našla při prohlížení
fotografií zvětšenin z mikrosvěta organismů prodávané
jako bytové dekorace ve velkých formátech. Na obrazech
jsou podle mého názoru synapse poznání tvořené neurony
lidského mozku.

Co Vás v roce 2011 naštvalo či naopak potěšilo?
Já jsem člověk veskrze věčně
nespokojený. Málo čím se mi
mohou ostatní zavděčit, z málo čeho mám opravdu radost.
Jsou samozřejmě okamžiky, kdy
jsem nespokojený méně, ale těch
je tak málo a jsou tak krátké, že
i když jsem opravdu hodně dlouho přemýšlel, nedokážu nic vypíchnout. Na druhou stranu,
pokud bych měl uvést všechno,
co mě naopak naštvalo, stalo by
se toto číslo Oknovinek poněkud

ohledem na pohodu vašich čtenářů, rozhodně nechci.
Třetí rozhovor jsem vedla s
návštěvníky
společenské
místnosti pro pracovníky fakulty prostřednictvím učitelské tabule na zdi. Ptala jsem
se, co vidí na obrazech z
Okénka.

Přeji všem čtenářům Oknovinek,
nechť jejich synapse poznání pracují bezporuchově a ke spokojenosti jejich nositelů.
Děkuji za rozhovory známým i
neznámým kolegům a fakultě
za zakázku pro naše občanské
sdružení.

PLES O. S. OKNA, ANEB OKÉNKO ROSTE
Krásného
jarního
večera dne 17. 3.
2012 se uskutečnil
benefiční ples, který
byl krásnější a bohatší než ten předešlý a to především o
setkání a sdílení společných radostí.
Ples je takovým rozcestím
a míst e m
setkání
těch,
k t e ř í
jdou v
Oknech
za stejným cílem,
avšak po malinko
jiné cestě.
Ples je projevem
díků těm, kteří Okna
podporují, spolupracují s nimi, nebo se
na to teprve připravují.

Ples je místem malých
zázraků, kdy k tanci
člověk nepotřebuje nohy
a taneční kurzy proto,
aby se přihlížejícímu
zatajil dech nad ladností jeho pohybu i když je
to třeba pohyb invalidního vozíku.
Ples je místem

mou výstavy výrobků z
dílen, ale i malou přehlídkou
nazvanou
právě
„Pohled duše“.
Ples je i místem zrání,
člověk zde poznává, že na
světě není sám, že jsou tu
ostatní i když jsou třeba
jiní, a že vznikají krásnější
věci, když

prostoru, třebaže se plný sál mačká u
tanečního parketu, kde
se lidé snaží nahlédnout
do duše zaměstnanců,
kteří ji každý den vtiskávají do své práce v
chráněných
dílnách
Okénko a ten večer dali
nahlédnout nejen for-

dva spolupracují a ne soutěží, ať jde
o jednotlivce, skupiny, nebo organizace. Třeba právě
o tom mohl někdo přemýšlet při pohledu na taneční
skupinu Jaroslavy Preissnerové
(Bobelovka CPASS ) za zvuku tónů
písně Valdemara Matušky.

Jaroslava Sedláková

Ples je společenská událost, takřka s předvídatelným programem: předtančení, poděkování, dražba, tombola malá, pak velká. Avšak
jaké překvapení, když se
zhasne a vážné se změní v
naprostý „vodvaz“ předsedkyně sdružení v rukou dobrovolníků z 5P jako matky
představené a sestry v akci.
Výtěžek z plesu je dalším
střípkem příjmu, ze kterého
skládáme
obraz budoucnosti
Občanského sdružení Okna,
jeho cesty,
jeho podoby. Letos tento střípek v sobě obsahoval 49.887,-Kč,
doplnil jej 20.000,-Kč - jednorázový finanční dar AVE,
s.r.o..
Ples je dobrý a proto se
příští rok zatočíme v kole již
po desáté. Děkujeme a těšíme se. (MM)

VAJGARSKÝ KAPR LENKY OUTLÉ 2012
NEZAPOMENUTELNÝ VÍKEND
Kapr v noci spí, avšak na rozdíl bazéně v osm - je nutné se připravit.
od lidí, pod vodou - proto tedy hurá Účast je velká a to je dobře, protože
potopit se
bude dost fanoušků.
Je osmnáct hodin a v bazénu se již
Závodů se účastní handicapované
sešli dobrovolníci, táborníci i přátelé děti a dorost z Jindřichohradeckého
našeho nejdůležitějšího kapra Ivana klubu o.s. Okna - SK Kapři,
Jůny. Pro některé je to příjemné shle- z Jihlavského klubu SK Vodomílek a
dání po dlouhé době, pro některé zase SK Kutné Hory.
příjemná šance k poznání dalších
Po deváté hodině přichází přivítání
členů této velké ,,Kapří rodiny‘‘.
a k výkonu motivuje Dan NekonečPáni potápěči ný a jeho hulahula tanečnice. Dan v
jsou velmi milí podání Ivana Jůny je nepřekonatela
trpěliví a ný.
každý si může
Vše funguje, neboť děti jsou plny
přijít na své. energie a je na nich vidět odhodlání
Zadovádět
si povzbuzované Danem. Slovo vzdát
pod
vodou, se pro ně není známé a za to si zanebo si jen tak slouží opravdu velký obdiv...
popovídat.
Slavnostní vyhlášení - v sedmKapří závody náct hodin na KC Jitka
začínají v 9:00 - od letošního roku
Vítězové jsou vyvoláváni, na hruse jménem Lenky Outlé, dobrovolnidích se leskne medaile a dárek potěce, jejíž život se v loňském roce předší všechny závodníky - všichni si je
časně uzavřel.
opravdu zaslouží!
Závod začíná v devět, proto sraz na

VÝROČNÍ ČLENSKÁ

SCHŮZE

A JEDEME DÁL

Rekapitulovat se je třeba a to
nejen před koncem života, kdy už
bývá většinou pozdě. Jednak proto,
aby si člověk ve stále uspěchanější
době připomněl, co dobrého a hodnotného se učinilo, tak i to, co zas
tak dobré nebylo a co musí příště
udělat jinak a lépe, nebo přinejmenším neopakovat.
Výroční členská schůze svou odpovědnou povinnost splnila - statutární zástupci sdružení byli potvrzeni
ve funkci, výkonný výbor mírně obměněn o aktivní členy. Byla zhodnocena činnost jednotlivých profesionálních i dobrovolnických aktivit,
přednesena, představena výroční
zpráva, zpráva o hospodaření sdružení a hlavně byl představen chytaný rozvoj Občanského sdružení Okna.
Tak na
příští výroční
schůzi snad
ve větším
počtu.
(MM)

Výroční zpráva 2012 brzy ke stažení na
www.okenko.eu

JEDENÁCTKA

Poté je věnována zasloužená vzpomínka Lence Outlé... a krátká rekapitulace akcí, kterých se sportovní klub
Kapři loni dopustil.
Pro oživení ceremoniálu je vše prokládáno hudbou Studenské kapely a
pro hladové žaludky je tu bohatý raut,
ve kterém si určitě každý najde potěšení podle chuti.
Blíží se konec, avšak ještě poslední
překvapení - vojenská spartakiáda
v podání dobrovolníků ve žlutých vojenských pyžamech a se slušivými
barety.
Pak již jen zábava
a tanec...
Byl to nádherný
den. Úsměv a odhodlání na tvářích
dětí při plavání i při
tanci, v nás zanechává nenahraditelný pocit...
,,Jsou chvíle, které
ne tr v ají
v ěčn ě ,
avšak v našich srdcích budou zachovány na věčnost.‘‘
(SK Kapří dobrovolníci)

PRO

NEZISKOVKY
Stejně tak jako loni podpořil
Rodinný pivovar Bernard a.s. a
všichni, kteří si jeho lahodný mok
kupují práci Občanského sdružení
Okna. O 10 haléřů z každého
jedenáctistupňového piva Bernard,
zakoupeného v Jindřichohradecké
prodejně Fruka Schulz, s.r.o., se dělí
o. s. Proutek s O. s. Okna. Dne 27.
4. 2011 pan František Jiřík předal
předsedkyni sdružení PaedDr. Drahomíře Blažkové šek v hodnotě
1.696 Kč.
Každá
pomoc
neziskovému
sektoru a spolupráce
je
v dnešní době,
kdy uspět může
jen
ten
nejvýkonnější,
velmi
vítána.
Proto
děkujeme a přejeme
mnoho
úspěchů
i
nadále.
(MM)

Hit roku 2O11
očím našich
zákazníků učarovaly
Dřevěné kočičky
a
Srdíčkové chňapky
není
divu

více na:

www.okenko.eu
Dostává se Vám do rukou interní a propagační materi-

Občanské sdružení Okna

Na Piketě 742/III. 377 01 Jindřichův Hradec, 724 594, 724, www.okenko.eu, okna@okenko.eu
Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka sdružení PaedDr. Drahomíra Blažková

