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„Nejvzácnější v životě nejsou věci, ale chvíle.“
Art Buchwald
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Pro děti je začátek září
symbolem příchodu nového školního roku. I
pro nás letošní září znamenalo spoustu nového.
Již v minulých číslech
Oknovinek jsme avizovali rozšiřování sociálně
terapeutické dílny a stěhování výtvarné a textilní dílny. A právě první
zářijový týden byl tím
časem, kdy naše dílny
pohltila hektika. Vyklízení, bílení, uklízení,
přesouvání, montování,
přenášení, zabydlování,

umisťování, další přesouvání...
Byla to dřina, která
nás stála spoustu fyzických i psychických
sil, ale výsledek rozhodně stojí za to.
Uživatelé, kteří také
výrazně při přesouvání pomohli, jsou s
upravenými prostory
STD nadmíru spokojeni. Především nová
kuchyňka je místem,
které někteří neradi
opouští po celý den.

„Výtvarka“ a „textilka“
se naštěstí nestěhovaly
příliš daleko, nýbrž do
přízemí tovární budovy
Gardon na Pražské ulici, kde dílny a kanceláře již sídlily. Více prostoru a především světla si výtvarníci a švadleny také nemohou
vynachválit.
Poděkování patří všem,
kteří se na akci „Kulový
blesk“ podíleli a kteří
přiložili ruce k dílu.
Dále bychom rádi poděkovali Jihočeskému
kraji, který nám poskytl finance, nezbytné pro
rozšíření. Dík patří i
panu Čejkovi, který
nám poskytl k pronájmu krásné nové prostory. Díky zaslouží i
všichni
uživatelé
zvládli přesuny a navíc
trpělivě a ochotně pomáhali se vším, co bylo
třeba
A jak to tedy vše vypadá? Přijďte se podívat
sami ve čtvrtek 8. října,
kdy se OKNA otevřou v
rámci Týdne sociálních
služeb. Budeme se na
Vás těšit jak v Sociálně
terapeutické dílně, tak
v Chráněném bydlení v
ulici Na Piketě.
Nechť dílny i nadále
slouží co nejlépe!
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Přestože si to ani neuvědomujeme,
vyplňujeme důležitá místa v životě
druhých lidí.

Půl roku se vždycky
těšíme, před námi deset
dní, plných očekávání a
zážitků.
Snad by se
dalo říct, že už tu
všechno bylo, známe
sebe, naše děti, víme, co
očekávat. Nikdy to tak
není a nikdy se nic neopakuje a vždycky je
toho tolik nového. Není
to vůbec jenom o novém tématu a jestli to
jsou mafiáni, vojáci,
hippies nebo tentokrát
gladiátorská škola. Není
jenom téma, co dělá
každý tábor jedinečným.

Ale všem lidem prospívá dopřát čas
od času duši uvolnění. Uvolňuje
totiž životní sílu a veselá nálada rozežene
každý
smutek.
Každý člověk, který projde tímhle
táborem, tu nevědomky něco zanechá a něco si odnese. Většinu z toho
něčeho nemůžeme ani vidět, ani
slyšet, ani spočítat. A přesto je to
hodně důležité. Když děti během
chvilky složily píseň a upřímně tak
poděkovaly dobrovolníkům nebo
když jsme se dozvěděli, že jim mnohdy závidí i zdraví kamarádi to, co
s Kapry zažijí, jsou silné momenty.
A tak se letos členové Gladiátorské
školy naučili bojovat a na závěr tábora své umění předvedli rodičům a
veřejnosti a za to byli oceněni gladiátorským znakem. Na úvod nám
přednesl Martin Doležal vše o gladiátorech a amazonkách.
Opět jsme navštívili divadlo v Žirovnici, kde účinkovala naše kamarádka
Klárka a jako v loni měla
největší ovace. V úterý
se konala noční show ,
kde bojovali již zkušenější gladiátoři z řad dobrovolníků a vystoupila skupina Novus Origo. Bylo
hodně zážitků, hodně
zpěvu v doprovodu Péti
Mottla a Majdy Michlové.
Zpět do reality se nikomu
moc nechtělo, tak snad
někdy příště.

V rámci velké hry, nazvané
„Bohové na Olympu“ prožili dny
plné úžasných dobrodružství. Po
boku Oddyssea bylo třeba překonat Medúzu a její zlé sestry, plnit

těžké úkoly pod vedením hrdiny
Herákla, odvážně bojovat o srdce
krásné Heleny v Trojské válce či
putovat samotným podsvětím. Nechyběl však ani éterický den, kdy
si bohyně Iris nachystala slavnostní hostinu.
Jedním z nejzajímavějších zážitků
byla lanová skluzavka, kterou nám
přišli udělat pozvaní hosté – manželé Kukačkovi a Vojtěch Duba.
Možnost překonat na laně řeku se
lidem na vozíčku jen tak nenaskytne….

Napsala: Míša Jůnová

Dvacet čtyři dobrovolníků a čtyřicet účastníků s různým typem postižení si týden užilo a již se těší na
příští rok, kdy se vypraví opět do
jiného příběhu.

V druhé půlce srpna se v Chlumu u Třeboně uskutečnil prožitkový letní tábor pro děti i dospělé se
zdravotním postižením.
Tábor byl tvůrčím setkáním účastníků s
dobrovolníky i profesionály – byl týdnem her,
tvoření, hudby. Vlastně
šlo o velkou výměnu
dobré vůle a pozitivní
energie. Vzájemné obdarování si poskytli lidé

Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří
konání akce podpořili
finančně.
Konkrétně
města
Jindřichův Hradec,
Nová Bystřice, Počátky, obce Rapšach, Polště, Jarošov nad Nežárkou,
Paršovice,
Plavsko, Temelín a
Nikol Zíková. Děkujeme!

Je to něco mezi řádky, něco , co přichází s různými lidmi, různými situacemi.
Tentokrát víc než kdy dřív, jsem si
uvědomila , jak velké , různé osobnosti se tu potkávají. Mezi dětmi,
mezi dobrovolníky. Někteří byli poprvé, někteří jezdí od začátku. Každý je originál, každý má doma ten
svůj boj a přesto deset dní fungují
společně lidé s různými potřebami,
různými představami, s rozdílným
přístupem k životu. Jedni otevření,
jiní uzavření. Tentokrát bylo, víc než
dřív, znát, jak moc nás ovlivňuje
prostředí, kde žijeme. Ovlivňují nás
rodiče, přátelé, partneři, kolegové.

od 5 do 73 let – klienti Oken, učitelé, sociální pracovníci, voják, důchodce, manažer, prodejce aut…

Říjen 2015

Září je již tradičně plné nejrůznějších akcí, do kterých
se OKNA více či méně zapojují. Nejinak tomu bylo i letos a my jsme rádi, že výše
zmíněné stěhování tyto akce
nezkomplikovalo.

V sobotu 5. září se vypravila
početná skupina zaměstnanců a uživatelů do Strmilova, kde se konaly Tkalcovské slavnosti.
Přivezli jsme nejen prodejní
stánek výrobků našich dílen, ale i ukázku výroby
šperků filcováním, kterou
prováděla Paťka Kajzrová.

Zároveň zde byla možnost
podívat se na další řemeslníky, kteří předváděli své
umění.

Nádherný projev tvořivosti
studentů floristiky a místních květinářů, obohacený o
módní přehlídku svatebního
salonu Sára v podání manekýnek agentury New Style
a prodej výrobků Chráněných dílen Okénko – to
vše v pečlivé režii pana
Vladimíra Noska. Výtěžek akce činil přes
29 000,- Kč a bude
využit k rozvoji dílen
v OKNECH.

Společná výstava kreativních klientů Oken –
Paťky, Borise, Radka, Honzy
a Aničky, kteří pracují pod
vedením Evy Kutišové a pana Vladimíra Noska probí-

Nemohli jsme vynechat ani
návštěvu parku U.Koule,
kde jsme před rokem touto
dobou byli na brigádě a zapojili se do sázení stromků.
Bylo moc příjemné podívat
se, jak se zde za rok vše
změnilo a povyrostlo.

Již čtrnáctý ročník Květinového odpoledne se uskutečnil v druhé polovině září.

hala v září v galerii Kaplanka v Protivíně. Barevnými
pastely a voskovými batikami Paťky, Borise a Radka se
galerie rozzářila, koláže Vladimíra Noska a fotografie Jana Wittb e r ge r a
vedou
k
zamyšlení.
Paspartami doplnila paní Hana Maříková, fotograficky
spolupracoval Martin Stiltenn.
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V neděli 20.září se v Jindřichově Hradci v Rytířském sále
Zámku J. Hradec uskutečnil

Benefiční koncert Českorakouského orchestru J. Hradec – Gmünd. Finační výtěžek
ve výši 6.102,- Kč poputuje na
výzdobu porodnického oddělení
Nemocnice v J.Hradci,
kde budeme pokračovat v započaté práci.
Poděkování patří celému Česko-rakouskému
orchestru, jeho vedoucím a učitelům – panu
Miroslavu
Chytkovi,
paní Iloně Průšové, paní
Hance
Stráníkové, rodině Kainz , paní
Daně Kláskové, překladatelce paní Jitce Růžičkové, též Základní umělecké
škole v Jindřichově Hradci. Také všem lidem, kteří pomáhali
při přípravě, organizaci a občerstvení.
Bylo velmi příjemné sledovat,
jak profesionálně zvládali žáci
Základní umělecké školy J.
Hradec a celý orchestr náročné
skladby a doprovody. Na programu zazněla díla J. Ch. Fabera, G. Ph. Telemanna, K. Stamice, G. Bizeta a dalších.

Centrum pro rodinu Okénko i
nadále organizuje diskuzní večery pro veřejnost v Prodejní
galerii Okénko v OMC Sv. Florián.
Začátek je vždy v 18:00, konec
zhruba ve 20:00. Vstupné na
jeden pořad je 50 Kč. A na co
se můžete těšit?
22. 10. 2015 ŽIVOT BEZ MANIPULACE - Jaké typy lidí a
jejich způsoby komunikace
nás obírají o naši vnitřní svobodu a radost a jak se jim bránit
19. 11. 2015 KDO JE SILNĚJŠÍ – ROZUM NEBO EMO-

V pátek 23. října od 19:30 se v
jindřichohradeckém KC Jitka
uskuteční benefiční koncert,
jehož výtěžek bude využit na
činnost SK Kapři.
Vystoupí kapely Jaksi Taksi,
Koblížci, Brutální Jahoda a Ultima. Těšit se tak můžete na

CE aneb ŠKOLA SEBEOVLÁDÁNÍ - Rozumím tomu,
co se ve mně děje, jak přemýšlím a jednám?
10. 12. 2015 RITUÁLY
aneb
CO
NÁS
MŮŽE
V ŽIVOTĚ PODPOŘIT
Pořady pro Vás připravil lektorský tým ve složení:
Ing. Irena Stejskalová, PhD.,
Mgr. Jaroslava Sedláková,
PhD., PaedDr. Drahomíra
Blažková, Mgr. Marta Bartošová Vrbová
Volně inspirováno Kompetenční akademií.

Na tomto místě jsme v minulém čísle gratulovali k sňatku
našemu sociálnímu pracovníkovi. A se svatbami se letos
roztrhl pytel, takže gratulace
budou pokračovat.
V srpnu si svůj den D vychutnali dlouholetí dobrovolníci
Mára a Lenka.
V záři si pak své ANO řekli
dobrovolníci Martina a Martin.
Gratulujeme s přejeme krásný
a dlouhý společný život!

pěknou dávku punk-rockové
a pop-punkové hudby.
Za SK Kapři zve Ivan Jůna:
"Přijďte nás podpořit a nenechejte Kapry na suchu. Odměnou vám bude pocit z dobře stráveného večera."

Závěrem
I přes hektiku,
zmatek a občasný
chaos je potřeba se
zastavit a pokochat
se výsledky své práce. Zastavte se s
námi!

Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková a Zdeněk Malý
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