
PROSINEC 2016 

  „Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nevidí jejich svátečnost.“    

           Jan Werich  

vydání čtrnácté 

 

koho. Ani ten nejza-

tvrzelejší bručoun ne-
lidmi, baví nás zdobení 

d í l e n ,  a k c e 

s dobrovolníky…. Je 

toho opravdu hodně, co 

nás v adventu čeká, 

než s rodinami spoko-

jeně usedneme u stro-

mečku… Ale dříve, než 

Vám dáme informace o 

adventním dění, dovol-

te nám několik podzim-

ních ohlédnutí…..  

 Na závěr mi 

zbývá říci jediné: Děku-

jeme všem, se kterými 

jsme měli v Oknech 

možnost tvůrčího se-

tkání v roce 2016. Bylo 

to nádherné a bylo 

nám potěšením! A dou-

fáme, že i rok 2017 

nám přinese mnoho 

krásných společných 

chvil. 

   

                                                       

Drahomíra Blažková  

 Zdálo by se, že 

dny, které nás vedou do 

adventu, jsou uplaka-

né, šedivé a nevlídné. 

Právě přes krátké dny a 

nedostatek světla se 

p r o k o u s á v á m e 

k nejkrásnějším a 

nejplnějším dnům roku. 

Advent a vánoce nene-

chávají lhostejného ni-

od 25. 

11. 
 

„Advent v Okénku“ - výstava výrobků 

chráněných dílen a STD 

OMC Sv. Florián,  

J. Hradec 

25.11. 19:00 Vánoční rockový muzikál Narozený Katolický dům Dačice 

26.11. 16:00 Klub pěstounů Pražská 104 

27.11. 
15:00- 

17:00 

Adventní výstava  

Rozsvěcení vánočního stromu 

Kovárna, Novosedly 

nad Nežárkou 

3.12. 
7:30- 

12:30 
Adventní trhy Počátky Sokolovna, Počátky 

5.12.  
Mikuláš v Chráněném bydlení – akce 

studentů VŠE s klienty CHB  
Chráněné bydlení 

6. 12.  
„Mikulášský pochod J. Hradcem – dob-

rovolníci Pět P, děti a klienti CHB  
 

10.-11. 

12. 

9:00-

17:00 
Vánoční punčování - Rotary club 

Panská ulice, J. Hra-

dec 

10.-11. 

12. 

9:00 - 

17:00 
Adventní trhy Jindřichův Hradec 

3. nádvoří zámku, 

Jindřichův Hradec 

11. 12. 
10:00 - 

16:00 
Adventní trhy Dačice Nový zámek, Dačice 

13.12. 
11:00- 

17:00 
Vánoční stánek  

Fakulta managementu 

VŠE, J. Hradec 

14.12. 17:30 Adventní koncert, ZUŠ V. Nováka JH 
Kaple sv. Máří Magda-

leny, J. Hradec 

Kalendář adventních akcí 

udrží zpravidla svoji 

masku…. 

 Advent a 

v á n o c e  n á s 

v Oknech baví, 

těší, inspirují. 

Těší nás objed-

návky na dárky, 

inspirují setkání 

se zajímavými 
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externí odborník Mgr. Jan Šesták 

procesem strategického plánování. 

Je čas analýz dosa-

ženého stavu a pro-

mýšlení další cesty. 

Zkoumáním procesů 

v Oknech se zabývá 

spolu s vedením  

jednotlivých praco-

višť Prof. Řepa 

z Nadnárodního 

kompetenčního cen-

tra FM VŠE. Spolu-

práce s těmito od-

borníky nám všem přináší cenný 

nadhled nad tím, co denně žijeme a 

řešíme. Zasazení našich procesů do 

širších souvislostí je velmi cenné a 

v mnohém i osvobozující. Za získání 

tohoto grantu děkujeme předsedkyni 

správní rady Mgr. Jaroslavě Sedlá-

kové, PhD. 

 Podzim přinesl také dvě se-

tkání s pěstounskými rodinami. 

V rámci vzdělávání jsme zkusili ně-

kolik neverbálních komunikačních 

technik. Prošli jsme si zajímavou 

zkušeností a poznáním, jak dokáže-

me krásně komunikovat i beze slov. 

Sdílení příběhů, hledání dobrých 

cest, bylo obsahem dalšího vzděláva-

cího setkání.  Se dvěma pěstounský-

mi rodinami jsme prožívali zajímavé 

chvíle při individuálním vzdělávání a 

„rozplétání uzlíků“  složitých život-

ních situací. Jeden nadějný lidský 

osud jsme sledovali půl roku při do-

provázení přechodných pěstounů. 

Jejich miminko šťastně doputovalo 

do náruče osvojitelů a všichni chce-

me věřit, že příběh děťátka se bude 

odvíjet pozitivně.  

„Dnes jsem dostala krásný 

dar – vnučku Julinku (3,80 kg). 

Jsem dojatá a šťastná babička.“ Tato 

krásná SMS mi přišla dne 22. 11. 

2016 od paní Romany Švejdíkové, 

maminky našich úžasných dlouhole-

tých dobrovolnic Katky a Romany. 

Tím krásným darem ji obdařila dcera 

Katka – v létě šťastná novomanželka, 

v zimě šťastná maminka. Katce, její-

mu manželovi i celé další rodině pře-

jeme radost, sílu a pevné nervy!  

Drahomíra Blažková 

 Mnoho našich všedních 

dnů je prodchnuto strachem, který 

na sebe bere různé podoby – strach 

o práci, děti, strach ze vztahů, 

strach ze smrti. Odnepaměti se 

lidstvo snaží čelit různým strachům 

všemožnými prostředky. Tak vlast-

ně vznikají rituály, které mnohdy 

umí čelit odvěkým úzkostem. Je to 

dobrá metoda. A ještě lepší meto-

dou je prožívat čas – ať už s rituály, 

nebo bez nich – tak, abychom 

z prožitého měli potěšení…. 

 Takových potěšení se nám 

během uplynulých podzimních dní 

dostalo hned několik. Neuvěřitelně 

krásný koncert čtyř jindřichohra-

deckých hudebních těles v kostele 

u sv. Jana Křtitele. Jindřichohra-

decký symfonický orchestr, pěvecké 

sbory Smetana, Jakoubek a Chrá-

mový sbor Adama Michny 

z Otradovic pod laskavou taktovkou 

p. Píši opět interpretovali Mozartovo 

REQUIEM. Skutečnost setkání toli-

ka lidí při tak náročném projektu je 

pro mne sama o sobě zázračná. 

Myšlenka pana Dana Smejkala, 

který motivoval aktéry k realizaci 

benefice pro Okna je pro nás více, 

než motivující. Pilní amatérští zpě-

váci věnovali kus svého času a úsilí 

pro neziskovou organizaci. Patří jim 

všem náš obdiv a dík. Finance 

z koncertu (12 100,- Kč) budou 

využity pro cestování s klienty slu-

žeb i dobrovolnických programů. 

 Další zajímavé aktivity pro-

běhly pod taktovkou studentek FM 

VŠE.  Studentky ,  sdružené 

v organizaci Alfa Fí, uspořádaly již 

třetí ročník běhu Jindřichovým 

Hradcem pod názvem „ALFA RUN“. 

Hosty této aktivity byli klienti z DS 

Otín a Chráněného bydlení Okén-

ko. Opět mohli shlédnout některé 

prostory FM VŠE, potěšit se rozho-

vory se studentkami, přijmout po-

hoštění. A výtěžek akce (3 504,- Kč) 

bude opět věnován na cestování. 

Děkujeme organi-

zátorkám a jejich 

vedoucí sl. Claudii 

Srníkové. Pilná 

k o o r d i n á t o r k a 

dobrovolnického 

programu Pět P, 

Denisa Pernicová, 

má na svém kontě 

hned dvě důležité 

aktivity. Jedna 

byla benefiční – Dýňobraní na FM 

VŠE. Š lo o  prvn í ročn ík 

„zkrášlování“ dýní na fakultě. Hez-

ký nápad, pozitivně přijatý. Jeho 

výtěžek (1 346,- Kč) bude věnován 

na rozvoj programu Pět P. A králem 

podzimu se stal výcvik nových dob-

rovolníků Pět P. Proč zrovna výcvik 

je králem? Jednoduše proto, že 

jeho absolventky s dětmi, které to 

nemají v životě úplně jednoduché, 

stráví celý následující rok. Sedm 

mladých žen přišlo s odhodláním 

darovat každý týden dvě hodiny 

svého času dítěti od 6 do 18 let, 

které potřebuje Přátelství, Podporu, 

Pomoc, Péči a Prevenci. Dvoudenní 

výcvik pro tyto odvážné dámy při-

pravily Denisa Pernicová a Draho-

míra Blažková. Zpětné vazby na 

výcvik byly velmi pozitivní a organi-

zátorkám potvrdily, že má smysl 

angažovat se pro dobrovolnictví 

stále, průběžně a odborně. Za 

všechna krásná povzbuzení děkuje-

me a rády se s Vámi podělíme ale-

spoň o jedno: „Oceňuji, jak byli 

všichni strašně milí, ochotní na 

cokoli odpovědět, nápomocní! 

Líbí se mi, jak se v programu Pět 

P  zdravě prolíná ochota pomoci 

a přátelství s profesionalitou“.  

 A když už zazněla slova o 

profesionalitě – vyzrálých profesio-

nálních přístupů není nikdy dost.  

Spějeme k nim prostřednictvím 

vzdělávání zaměstnanců  i 

dobrovolníků. Velkou oporou 

v tomto procesu se nám stal 

projekt „Procesní ma-

nagement do Otevřených 

Oken“. Díky tomuto zajíma-

vému projektu nás provází 
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nabídl možnost navštívit 

prostory chráněného bydle-

ní, chráněných dílen a soci-

álně terapeutických dílen.  

Navštívila nás celá řada 

příznivců, kteří nakoukli 

pod pokličku 

naší organi-

zace. Ochot-

nými průvod-

ci dětských i 

dospělých ná-

vštěvníků se stali 

i uživatelé STD . 

Učení je nepřetržitý proces, a proto 

se i my stále učíme. Tentokrát pra-

covníci všech sociálních služeb ab-

solvovali společné školení na téma 

Individuální plánování. 

Výborná lektorka Mgr. Tomášová z 

Diakonické 

akademie s 

námi absol-

vovala dva 

prací napl-

něné dny a 

my věříme, 

že tak zase o 

kousek zkva-

litníme námi 

poskytované 

služby. 

Stejně jako v minulých 

letech, i letos se v rámci Týdne 

sociálních služeb uskutečnil 

Den otevřených OKEN, který 



Projekt Poznává-

me spolu Česko 

jsme představo-

vali již v minu-

lých číslech Ok-

novinek. Jedná se 

o projekt financo-

vaný Nadací Čes-

ké spořitelny, který má za cíl umožnit 

absolvovat poznávací výlety klientům 

našich sociálních služeb, kteří by si 

to jinak nemohli finančně dovolit. 

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

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

Prvním výjezdem byl 

výlet do nedalekého 

Kláštera u Nové 

Bytřice, kde jsme si 

užili prohlídku Kostela 

Nejsvětější Trojice, 

místních katakomb a 

pozůstatků paulánské-

ho kláštera a na závěr ochutnali zá-

zračnou vodu ze zdejší studánky. 

Z Kláštera jsme se přesunuli do Nové 

Bystřice, kde jsme byli okouzleni 

Závěrem 
 

V čase adventním vám  

přejeme především 
čas a možnost se  

v klidu zastavit a 

užívat si toho,  
co život přináší! 

 

 

Číslem Vás provázeli  
 

Drahomíra Blažková, Zdeněk 

Malý a Eva Jahodová 

exponáty v nedávno otevřeném 

Muzeu veteránů. 

Těšíme se, kam nás naše kroky 

dále zavedou a jaké kouty Česka 

společně poznáme! 

Den otevřených oken 

Na dni otevřených dveří, který se 

konal v rámci Týdne sociálních 

služeb, jsme se mohli těšit novým 

setkáním, které nám přinesly i 

d l o uhod ob ě j š í  s po lup rá c i 

v podobě dobrovolnictví. Touto 

cestou bychom rádi poděkovali 

manželům Cicálkovým za jejich 

podporu a těšíme se na další spo-

lupráci a 

milá se-

tkání. 

Výlet do 

Slavonic 

Za pozná-

ním no-

vých vý-

tvarných 

t e c h n i k 

vyrazilo „Dačické okénko“ do 

Spolkového domu ve Slavonicích. 

Díky zajímavé lektorce -  paní 

Krajčovičové -  jsme si mohli vy-

zkoušet techniku tisku na textil. 

Technika nás všechny velice zau-

jala a bavila. Chtěli bychom ji po 

novém roce zařadit do nabídky 

činností STD. Paní Krajčovičové 

bychom chtěli touto cestou 

velice poděkovat za inspira-

ci, trpělivost a skvělé vede-

ní. 

Den otevřených dveří 

SOUzas Dačice 

Dne 21. 10. jsme přijali po-

zvání na Den otevřených dveří 

SOUzas Dačice, kde si klienti STD 

mohli prohlédnout 

prostředí celého učiliš-

tě a především země-

dělskou techniku. 

Zkušenost, která není 

zcela běžná, klienty 

velice zaujala a rozšíři-

la jejich obzory. 

Jóga s Míšou 

V STD Dačické Okén-

ko se snažíme nejen 

pracovat, ale i správně se starat o 

své tělo i duši. Jednou z podpůr-

ných metod je správná relaxace. 

Abychom pronikli do tajů tohoto 

umění, pozvali jsme si k nám na 

návštěvu instruktorku jógy Mi-

chaelu Přívětivou. Milá lektorka si 

pro nás připravila krásný uvolňu-

jící dopolední program. Naučili 

jsme se správně uvolnit pomo-

cí dýchání. Vše bylo podáno 

hravou a příjemnou formou, 

která účastníky velice bavila.  

Míše upřímně děkujeme a tě-

šíme se na další setkání.  


