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„Je důležitý se smát, nebejt smutnej,než ubližovat a dráždit.“
František Juráš
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Jaro. Člověk by čekal, že
přinese uklidnění po náročném účtování dotací, přípravách plesu. Vše ale nakonec bylo jinak, nemohli
jsme se zastavit ani na
chvilku.
Naštěstí se jednalo ve větší
míře o starosti příjemné,
protože naše dílny dostali
spoustu zakázek, od propagačních předmětů a přáníček přes výrobky do spřátelených obchůdků po výzdobu porodnice či 4. mateřské
školy v J. Hradci.
Další radostnou novinou je
plánované rozšíření kapaci-

ty sociálně terapeutické
dílny. Ta je totiž v současné době zcela naplněna a my nemůžeme
uspokojit nové zájemce o
službu ani stávající uživatele s požadavkem navýšení docházky. Bylo
tedy třeba absolvovat
řadu
jednání,
popsat
spoustu papírů, rozmýšlet různé varianty.
Vše snad dobře dopadne
a v polovině září se STD
rozšíří. Znamená to sice,
že i léto bude perné,
ale to nám za těchto
okolností
vůbec
nevadí.

V sobotu 20. června se v
Novosedlech
nad
Nežárkou
uskutečnilo
setkání
rodáků,
okořeněné o vystoupení
dětí z místní školy a
školky, hasičské závody a
mnoho dalšího.

Protože s obcí dlouhodobě
v
d o b r é m
spolupracujeme, byli jsme

pozváni i tentokrát.
Tradice mají na bydlení
rádi. Ať se jedná o dušičky,
Vánoce, Velikonoce, den
matek, ale třeba i vynášení

Moreny,
symbolické
rozloučení se zimou a
přivítání jara.

Bylo tedy nejprve potřeba
Morenu si vyrobit. K
tomu posloužily staré
hadry,
větve,
slámy,
provázky a
d a l š í
propriety.
Poté
již
n á s le d o v a l
s la v n o s t n í
a
k
t
vynášení,
k t e r ý
opravdu
zimu zahnal
a
přinesl
teplé počasí. Kéž by
vydrželo, co nejdéle.

S květnem přišlo teplé
počasí, které přímo vybízí k výletům.
Chráněné bydlení tentokrát vyrazilo do oblíbené
jih la v s k é
Zoologické
zahrady, kde
si mohli
vy-

chutnat blízký kontakt s
různými druhy zvířat.

Přivezli jsme stánek s
výrobky z našich dílen, a
již tradičně novosedelští
nezklamali.
Výlet

si

užili rovněž
čtyřčlenná
parta
z
chráněného
bydlení,
která si den
vy chu tna la
se
vším
v š u d y ,
v č e t n ě
focení
s

hasiči.
Těšíme
pozvání!

se

na

další
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Již 12. benefiční ples, tentokrát
s názvem „OTEVŘENÁ OKNA“,
proběhl 21. března 2015 v sále KD
Střelnice. Smyslem akce nebylo
„udělat něco dobrého pro lidi

s postižením“, ale ujít společně
kus cesty a zkušenosti ze společné
cesty sdílet s veřejností – a také si
trošku užít a oslavit to, co se
nám podařilo.
V duchu této myšlenky hosty
plesu přivítala Střelnice, vyzdobená obrázky otevřených
oken, ze kterých se dívala
babička, dědeček či tajemný
muž se svíčkou. Zajímavé
obrázky vytvořili Patricie
Kajzrová, Jan Wittberger, Boris Foltanovič a Radek Smolík
pod zkušeným vedením paní
Ev y
Kutišové.
Další
„nahlédnutí do kuchyně Oken“
umožnila pohádka O perníkové
chaloupce v podání uživatelů chráněného bydlení. Ti si s velkou chu-

tí vytvořili scénář i kulisy a náramně si svoji „chvilku slávy“ užili.
Kdo chtěl nahlédnout do tvorby

chráněných dílen, měl možnost
pokochat se výstavkou výrobků na
pódiu. Skvělou a zajímavou tombolu zajistil neúnavný Tomáš
Fiedler. Zaměstnanci, kteří s ním
spolupracovali, velmi obdivovali jeho vytrvalost,
komunikativnost a chuť
něco dokázat. S radostí
jsme přivítali hosty – taneční skupinu ZVONEK,
ve které působí uživatelé
Sociálních služeb v České
ulici, Bobelovky, Oken a
Proutku. Tato spolupráce
pod skvělým vedením tvořivých dam paní Holubové
a Preisnerové nás velmi
potěšila. Dražba obrazu a dřevěné
dekorace byla rovněž úspěšná –
autoři artefaktů přímo na místě

zažili velký a zasloužený pocit
úspěchu – dvě dražby vynesly celkem 8 500,- Kč. Měli jsme radost
i z toho, že na plese mohlo zaznít
poděkování těm, kteří již
léta podporují práci Oken
– hlavně dobrovolníkům,
jejichž čas a práce jsou pro
nás vzácným darem a samozřejmě také sponzorům
a všem organizacím, které
nám prospívají. Obsazený
sál KD Střelnice, vyprodaná tombola a dražba – to
vše
vyneslo
krásných
51 000,- Kč, které budou
využity na rozvoj tvořivé
práce v sociálně terapeutických dílnách. Vám všem, kteří
jste akci jakkoliv podpořili, patří
velký a zasloužený dík!

V sobotu 25. 4. 2015 se uskutečnil
již devátý ročník plaveckých závodů tělesně postižených sportovců
Vajgarský Kapr 2015, který se nesl
v duchu gladiátorského klání.
Po samotných plaveckých závodech, které se nesly v soutěživém,

ale přátelském duchu, následovalo
již tradiční slavnostní vyhlašování
vítězů v KC Jitka.
Součástí tohoto vyhlášení byla i
ukázka gladiátorského umu i krásy římských
žen v podání
dobrovolníků
z
SK
Kapři.
Užili jsme si
rovněž skvělé hudby v
podání kapely
Vrbovci
band,
DJ
Gizzyho
i
Péti Mottla.
Díky
tomu
jsme si mohli vychutnat
i krásné taneční chvilky.
Velké díky patří Ivanu Jůnovi i
všem ostatním, bez kterých by se
tato parádní akce nemohla uskutečnit. Doufáme, že i jubilejní desátý ročník bude neméně vydařený!

ČErvenec 2015

„Tábor!“ „Pobyt!“ „Chlum!“
„Žďár!“
„Gladiátoři!“
„Řecko!“ „Léto!“
Tato a mnohá další slova v
současné době častěji a častěji rezonují prostorem dílen, chráněného bydlení i
mnoha domácností.
Ano, je tu léto a letní pobyty, které jsou pro mnohé
jedním z vrcholů celého roku, se přiblížily. V tomto roce pořádáme dva pobyty. A
oba se ponesou v antickém
duchu.

Již 2. července začalo Letní
sportovní soustředění na
deset dní téma Gladiátoři.
Toto soustředění
má
pod
palcem
Sportovní
k l u b
Kapři pod
vedením
Ivana Jůny a již
tradičně
se koná v
Pluhově
Žďáře.
Parta sportovců a dobrovolníků si bude antického Ří-

Jak již bylo řečeno v úvodníku,
sociálně terapeutická dílna je
plná až k prasknutí. A protože
není nafukovací, ale zájemců o
službu je stále dost, bylo třeba
jednat. Jednat s Městem Jindřichův Hradec, s Krajským úřadě
Jihočeského kraje, panem Čejkou, pronajímatelem budovy,

ma užívat až do 10. července.
Cílem pobytu je připravit
sportovní soustředění šité
na míru, naplněné sportem,
plaváním a hrami v jindřichohradeckém bazénu, rehabilitací,
kolektivními
sportovními hrami, kondičním cvičením, chůzí apod.
Jak již bylo řečeno, tentokrát se vše ponese v duchu
soubojů na život a na smrt,
kde je potřeba odvaha, odhodlání, síla, důvěra ve spolubojovníky i pořádná dávka
sebepřekonání.
A aby bylo vše doopravdy
autentické, dobrovolníci, jak
můžete vidět na fotografii
ani v nejmenším nepodcenili
přípravu a
dlouhé týdny nacvičovali souboje
v tělocvičně.
Výsledek
jste ostatně
mohli vidět
i na slavnostním vyhlášení Vajgarského Kapra.
Takže, hurá do boje!

zaměstnanci STD, ale i uživateli
a zájemci o služby.
Pokud se vše podaří, tak jak
doufáme, tak v polovině září
navýšíme současnou denní kapacitu z 20 uživatelů na 35.
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Druhým pobytem je letní
prožitkový pobyt pro děti a
dospělé se zdravotním postižením, tentokrát s podtitulem Bohové na Olympu
aneb Zeus a jeho děti.
Ten se uskuteční v termínu
od 16. srpna do 22. srpna v
penzionu Lesák v Chlumu u
Třeboně. Toto prostředí nás
vloni uchvátilo, a proto se
sem vracíme i letos.
Čtyřicet účastníků a více
než dvacet dobrovolníků se
přenese do doby, kdy po Zemi hrdě kráčeli řečtí bohové
a hrdinové. Potkají se tak se
samotným Diem, procestují
kus světa s Odysseem, pomohou Heráklovi splnit náročné úkoly. A pokud se nebudou bát, navštíví i temné
podsvětí!
A určitě se mohou těšit i na
řadu překvapení a zajímavých návštěv.
V příštím čísle Oknovinek se
můžete těšit na články z
průběhu obou pobytů.
Nás zase těší, že je o pobyt
velký zájem, a že se účastníci vrací domů nadšení.

Pokud byste vy, nebo někdo ve
vašem okolí měli o službu zájem
nebo nějaké dotazy, kontaktujte
našeho sociálního pracovníka
Zdeňka Malého
e-mail: maly@okenko.eu
tel.: 774 473 887

Naše výrobky a umělecká díla
se nám líbí a proto se nestydíme a rádi je ukazujeme veřejnosti. Na místě je tedy pozvánka na dvě výstavy, z nichž jedna je v plném proudu a druhá
nás čeká po prázdninách.
Již více než měsíc probíhá výstava Léto s Prodejní galerií
„Okénko“, která se odehrává v
Obchodně-medicinském centru Dům Sv. Floriána v Růžové
ulici v Jindřichově Hradci. Na
této výstavě můžete spatřit výrobky našich chráněných dílen
a sociálně terapeutické dílny.

Výstava slouží jako pozvánka
do Prodejní galerie „Okénko“,
do které vám bude z výstavy
chybět pouze pár kroků směrem k zimnímu stadionu.

Pokud od začátku září do
konce října navštívíte město
Protivín, nezapomeňte zajít
do galerie Kaplanka, neboť právě v ní se bude
odehrávat výstava fotografií a obrazů uživatelů
sociálně terapeutické dílny. Společně s nimi vystavuje svá díla i Ing.
Vladimír Nosek. Rozhodně to bude stát za to!

V měsíci červnu se nám podařilo dokončit zakázku na výzdobu jindřichohradecké porodnice. Velkoformátové dřevěné dekorace, které si můžete prohlédnout na fotografiích, vznikaly ve spolupráci chráněné dílny dřevařské a
hlavně v Sociálně terapeutické dílně Okénko pod vedením
Evy Kutišové. Jmenovitě Petra Beránková, Dana Šarlingrová, Luděk Kopřiva, Jonáš Straka, Lukáš Blažíček, Boris Fotlanovič a Jan Wittberger. Dík patří rovněž
panu Zdeňku Kutišovi.
Zakázku bychom nemohli
realizovat bez sponzorského daru manželů Kukačkových. Tímto jim ještě
jednou děkujeme, a doufáme, že výzdoba v porodnici
bude rozdávat radost co
nejvíce maminkám a dětem.

Na tomto místě bychom chtěli
popřát našemu sociálnímu
pracovníkovi Zdeňkovi, který
se v pátek 19. června oženil,
hodně štěstí. Popřát mu přišla
i početná delegace z OKEN.

Závěrem
Léto je skoro celé
před námi, užívejte
si ho tedy plnými
doušky
Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková a Zdeněk Malý

Dostává se Vám do rukou interní a propagační materiál Otevřených OKEN, z. ú. • Oknovinky vychází od července/2011
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