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 „Slunce ať svítí, kde jsi ty, ať prozáří celou zemi, s tebou vždy ať dobře je mi, slunce ať svítí, kde jsi ty….“                                                                                      

         Táborová píseň autor neznámý  

vydání Třinácté 

 

O čem se dočtete 

OKNA se otevřela 1 

Uskutečnilo se 2 

Pozvánka na ples 3 

  

Co nás čeká a nemi- 4 

Nabízíme 4 

dětem s výukovými problémy 

a realizuje čtyři dobrovolnické 

programy…..Příprava výstavy 

nás vedla k řadě zamyšlení – 

k radosti z dobře vykonané 

práce, ale také k zamyšlení a 

otazníkům nad dalším rozšiřo-

váním……. 

Přemýšlení o strategii Oken, 

jejich dalším směřování, zkva-

litnění vnitř-

ních procesů, 

dalo vzniknout 

g r a n t u 

s  n á z v e m 

„ P r o c e s n í 

management 

do Otevře-

ných Oken“. 

Autorkou grantu, podpořené-

h o  E v r o p s k o u  u n i í 

z Operačního programu Za-

městnanost, je Mgr. Jaroslava 

Sedláková, PhD., která je také 

hlavní koordinátorkou granto-

vého dění. K velké radosti 

managementu Oken se nám 

dostalo vzácné možnosti spo-

lupracovat s externími odbor-

níky. Procesem strategického 

plánování nás provádí Mgr. 

Jan Šesták, taje procesního 

managementu budeme pood-

halovat za pomoci Prof. Václa-

va Řepy z Nadnárodního kom-

petenčního centra při FM 

VŠE. Z grantu bude rovněž 

podpořeno vzdělávání pracov-

níků Oken. Konkrétní vzdělá-

vací potřeby mapuje a plán 

vzdělávání tvoří Bc. Martina 

Holická. Po letech dynamické-

ho rozvoje prožíváme situaci 

zamyšlení, zpětných vazeb a 

ukáznění společné cesty. Je to 

dobrá etapa a jsme za ni velmi 

vděční 

Konkrétními výsledky tvořivé 

práce jsme se pochlubili na 

výstavě „Letní inspirace 

z Okénka“ v OMC sv. Flori-

ana. Ač jsme měli řadu 

vystavovaných výrobků 

zhotovených ve vícero 

exemplářích, ke konci léta 

jsme stěží výstavu ubránili 

od předčasného rozebrá-

ní….A to je nejlepší pochva-

la prá-

c e 

sociál-

n ě 

terape-

utických a chráněných 

dílen.Všem, kteří akci jak-

koli podpořili – svým ča-

sem, prací, financemi - 

velice děkujeme! 

POZNÁVÁME SPOLU ČES-

KO je název dalšího grantu, 

který jsme obdrželi od Na-

dace České spořitelny ve 

p r o s p ě c h  c e s t o v á n í 

s klienty. V rámci tohoto 

grantu můžeme uskutečnit 

dva dvoudenní, jeden čtyř-

denní a několik jednoden-

ních výletů s klienty Oken. 

Smyslem grantu je podpořit 

osobní 

rozvoj 

klien-

t ů , 

je j ich 

orien-

tovanost po kraji a zemi, ve 

které žijeme. První výlet 

jsme uskutečnili v září – 

klienti SDD Dačické Okén-

ko navštívili Jindřichův 

Hradec, seznámili se s jeho 

hlavními náměstími, setkali 

Vzpomínky na léto 1 

Letní pobyty 2 

Den Otevřených OKEN 3 

Společné chvíle, 

společné tóny 
3 

Květinové odpoledne 4 

Z Dačického okénka 4 

s e  s  k a m a r á d y 

z jindřichohradeckého STD, 

zúčastnili se Květinového 

odpoledne a shlédli módní 

přehlídku. Díky našemu au-

tu, důvěrně přezdívanému 

„Mazlík“, se vpodvečer spoko-

jeně vrátili ke svým rodičům. 

Další podzimní výlet plánuje-

me do Kláštera u Nové Bys-

třice. Tam totiž údajně vznik-

la píseň „Nechoď do kláštera“ 

od sourozenců Ulrychových. 

Honza Švec ji má moc rád a 

jeho kamarádi jsou zvědaví 

na „místo činu“. Tak už se 

těšíme… 

Novohradské hory byly před 

38 lety revírem, kde působil 

pan hajný Klempera. Do ma-

lebných míst se vážou jeho 

vzpomínky, historky plné 

humoru a myslivecké lati-

ny…Pan Klempera nyní žije 

v DS Otín a je frekventantem 

dobrovolnického programu D

-klub. A jeho touha po 

zhmotnění vzpomínek moti-

vovala skupinu dobrovolníků 

k dobrodružnému výletu po 

revíru vzpomínek hajného 

Klempery. Byla z toho nád-

herná a dobrodružná nedělní 

akce. Silnicí, lesem, polem, 

do překvapivých míst. Dobrá 

Voda, Šumavské Pohoří, Ba-

ronův Most, 

S t ř í b r n é 

Hory a přes 

Weitru do-

mů. Bylo to 

nádherné a 

neopakova-

telné. Řekli 

b y c h o m 

„reminiscenční terapie“ A 

výsledek? Nádherný dar sil-

ného prožitku pro všechny 

zúčastněné.  

Financováno z grantu Jiho-

českého kraje na provoz D-

klubu 

V letošním roce je podzimní 

slunce výjimečně laskavé 

svojí září i teplem prohřívá 

naše dny a tak se myšlenkám 

a vzpomínkám příliš nechce 

vracet ke každodenním všed-

ním povinnostem. Leč školní i 

pracovní povinnosti již neú-

prosně nastoupily. Přijímáme 

je trochu s rozpaky. A v tomto 

čísle Oknovinek chceme dát 

prostor hřejivým vzpomínkám 

na léto….. 

Jednou z prvních aktivit, kte-

rou jsme přivítali letní dny, 

byla výstava výtvarných prací 

na Krajském úřadě v Českých 

Budějovicích, doplněná vzpo-

mínkami na vznik a vývoj 

Oken – od miniorganizace 

s jedním dobrovolnickým 

programem až po současnost, 

ve které má organizace stálá 

pracoviště ve dvou městech, 

provozuje dvě sociální služby, 

zaměstnává osoby se zdravot-

ním postižením, 

doprovází pěstoun-

ské rodiny, posky-

tuje poradenství 



p o ř e n  N a d a c í 

RBB……….  Za podporu 

finanční, věcnou i pra-

covní všem patří dík! 

Část nákladů si účastní-

ci hradili sami. 
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pomalu vzácností. 

Tento pobyt byl mi-

mo jiné prozářen ti-

c h o u  r a d o s t í 

z letitých setkání. 

Přijela Káťa a Roma-

na Švejdíkovy – dob-

rovolnice, které 

s námi jezdily 10 let! 

Tentokrát Káťa v roli 

vdané paní a nastá-

vající maminky. Na 

počátku tábora jsme 

s e  r a d o v a l i 

z narození Adámka Tesaře. Jeho 

maminka Lenka a tatínek Marek 

s námi rovněž strávili řadu let. 

Maruška Mottlová v létě přivítala 

druhé ďěťátko do rodiny – dcerku 

Vendulku - a tak se setkání ode-

hrálo jen ve vzpomínkách. Zato 

velmi dynamické bylo setkání 

s manželi Martinem a Nelou Svě-

rákovými a Vojtěchem Dubou. 

Stejně jako v loňském roce přijeli 

s lanovými aktivitami. A tak se 

většina účastníků tábora – dět-

ských i dospělých, ocitla na ma-

lou chvíli ve vzduchu nad poto-

kem, s vlajícíma rukama a poci-

tem stavu bez tíže. Nebylo důleži-

té, zda je nebo není člověk na vo-

zíku – silné lano s úvazky zvládlo 

všechno a ochotné 

ruce dobrovolníků 

dokázaly čarovat ve 

prospěch ojedinělých 

zážitků…..Všechny 

živé i vzpomínkové 

aktivity se do sedmi 

dnů vešly a pod roz-

vážným vedením Obelixe – Zdeňka 

Malého – se skloubily do barevné-

ho celku přátelství, sdílení, tvoři-

vosti – prostě radosti z bytí samé-

ho! Tábor – v pořadí již čtrnáctý – 

byl financován darem Nadace 

RBB, dále finančními příspěvky 

měst Jindřichův Hradec, Bene-

šov, Nové Bystřice, Kunžaku a 

obcí Jarošov nad Nežárkou, 

Plavsko, Polště, Nové Role. Část 

nákladů si klienti hradili sami. 

Stěžejními událostmi léta 

jsou tábory. Dlouho klienty oče-

kávané. Čas před nimi je napl-

něn velkým chystáním, těšením 

se na kamarády, aktivity, dobro-

družství. Šermířskými zápasy 

naplněný, pečlivě dramaturgic-

ky, kostýmově i sportovně při-

pravený tábor SK Kapři se usku-

tečnil v červenci opět. Laskavé 

prostory Pluhova Žďáru přijaly 

skupinu mušketýrů, bojujících o 

s p r a v e d l n o s t  v  č e l e 

s neuvěřitelně vitálním Ivanem 

Jůnou. Jeho celoroční osobní 

nasazení při přípravě tábora ne-

přestává překvapovat. Jako by 

čas, který 

mnohé z nás 

začíná mír-

nit, zpomalo-

vat a brzdit, 

v jeho přípa-

dě nehrál 

žádnou roli. 

Vždy perfekt-

ně připrave-

ný – on i jeho skupina dobrovol-

níků, dokážou účastníky tábora 

natolik vtáhnout do dění, že pře-

stává být podstatné to, jak a na 

čem se kdo pohybuje. Kolečková 

křesla nejsou překážkou zápa-

sům a bitvy se dají vyhrát i 

s berlemi. Heslo: „Nezajímá nás, 

co nemůžeme, ale co může-

me..“  provází bojovníky ze 

Sportovního klubu Kapři jejich 

všednodenními i svátečními zá-

pasy. Tábor byl finančně pod-

Konkrétními vý-

sledky tvořivé práce 

jsme se pochlubili na 

výstavě „Letní inspirace 

z Okénka“ v OMC sv. 

Floriana. Ač jsme měli řadu vy-

stavovaných výrobků zhotove-

ných ve vícero exemplářích, ke 

konci léta jsme stěží výstavu 

ubránili od předčasného roze-

brání….A to je nejlepší 

pochvala práce sociálně 

terapeutických a chráně-

ných dílen.Asterix a Obe-

lix se zjevili počátkem 

srpna v Chlumu u Třebo-

ně a s nimi početná sku-

pina Galů bojovala silou, 

lstí, obratností a tvoři-

vostí proti otravným Ří-

manům. Týden zápasů pro 40 

bojovníků připravilo 29 dobro-

v o l n í k ů .  D o b r o v o l n í c i 

z Jindřichova Hradce, Českých 

Budějovic, Liber-

ce ,  T išnova, 

s pohybovali ve 

věkovém rozmezí 

18 – 74 let. A tak 

účastníci tábora 

měli velikou vý-

sadu setkání 

s mladými, dyna-

mickými lidmi, plnými síly a ná-

padů, lidmi středního věku, pro-

věřenými spoustou zkušeností 

až po „pohádkového dědečka“ 

Vladimíra, který je večer co večer 

uváděl do kouzelného světa čte-

ných příběhů… Jeho přítomnost 

byla velmi žádaná a vyhledáva-

ná. Vždyť čtení příběhů, stejně 

jako vyprávění při svíčkách, se 

stává v dnešní elektronické době 
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ho Fordu Tourneo. Auto již 

slouží klientům od 5 do cca 80 

let. Všem, kteří jsou zařazeni 

d o  k t e r é h o k o l i v 

z dobrovolnických nebo profe-

sionálních programů Oken 

(OKNA- Otevřenost Komunika-

ce Naděje Aktivita – organiza-

ce, která podporuje osoby se 

zdravotním postižením, rodiny 

a seniory v aktivním, smyslu-

plném a důstojném způsobu 

života, napomáhá jejich zapo-

jení do běžných společenských 

aktivit a vytváří nové příležitos-

ti pro seberealizaci a osobní 

růst.) Auto již posloužilo při 

táborech Oken, cestách se se-

niory, při výletech, trzích, spo-

lečných akcích. Z možnosti roz-

šiřovat obzory  a zkvalitnit život 

lidí s postižením se velice radu-

jeme. Jedním z rozšíření je i se-

tkávání s hudbou. Říjnová akce 

jde vstříc obojímu. Společný 

koncert JHSO i jindřichohra-

deckých pěveckých sborů 

umožní setkání velkého množ-

ství lidí dobré vůle. A výsledek 

této akce poslouží k dalšímu 

využívání darovaného auty. 

Benefiční koncert Mozartovo 

requiem se uskuteční v neděli 

30. října v 19:00 v kostele sv. 

Jana Křtitele v J. Hradci. 

Před dvěma lety se propojily 

cesty mnoha lidí, kteří mají 

rádi společná setkání, přesa-

hující všední dny. Velká skupi-

na amatérských i profesionál-

ních muzikantů, sdružených 

v Jindřichohradeckém symfo-

nickém orchestru uspořádala 

benefiční koncert pro Občan-

ské sdružení OKNA. Výtěžek 

benefice měl být věnován na 

pořízení auta pro potřeby ces-

tování s klienty z Oken. Teh-

dejší veliký sen se podařilo na-

plnit. Auto Okna získala darem 

od Konta bariery, výtěžek kon-

certu ve výši 26 000,- Kč po-

kryl výši pojistky osmimístné-



Jubilejním patnác-

tým ročníkem po-

kračovala tradice 

Květinových odpo-

lední. Termínem 

byl tentokrát pátek 

16. září, místem 

konání KD Střelni-

ce.  

Na tomto místě bychom rádi poděko-

vali především svědomitému členovi 

správní rady Ing. Vladimíru Noskovi, 

který je hlavním pořadatelem akce, 

Městu Jindřichův Hradec za poskyt-

nutí prostor pro konání akce, staros-

tovi Ing. Stanislavu Mrvkovi za pře-
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vzetí záštity nad akcí, 

Umělecké agentuře New 

Style Jany Drobilové Hol-

cové za zprostředkování 

půvabných modelek na 

módní přehlídku, Svateb-

nímu salónu Sára, jehož 

šaty byly na zmíněné pře-

hlídce pre-

zentovány, Rodinnému 

zahradnictví Mottlovi 

za materiální pomoc i 

aktivní účast, dále spo-

lečnostem Strorge a.s., 

Rose Time s.r.o., Vladi-

mír Sedláček květiny 

Závěrem 
 

Nenechte si zkazit náladu 

chmurným počasím a zkracu-

jícími se dny. Využijte je třeba 

na setkání s námi! 

Budeme se těšit! 

 
 

Číslem Vás provázeli  

 

Drahomíra Blažková, Zdeněk 

Malý a Lucie Orit Zemková 

Brno a Jednota SD J. Hradec za 

věcnou podporu a moderátorovi 

Michalu Arnoštovi. 

Akce by se nemohla uskutečnit 

bez studentů OU, PŠ a SŠ 

Soběslav, SOŠ a SOU Třešť a 

SOŠ VMZ a JZ České Budějovice 

a jejich pedagogického dozoru. 

T í m t o 

jim hlu-

b o c e 

děkuje-

me za 

předve-

d e n é 

u m ě n í 

v á z á n í 

květin a vzácný čas. 

Odpoledne, prozářené vstřícným 

podzimním sluncem, přineslo 

vedle výborné nálady, nádher-

ných květin, setkání s šikovnými 

studenty floristického řemesla a 

nádhernými modelkami v exklu-

zivních šatech, také nebývalý 

výtěže ve výši 34 148 Kč, z čehož 

24 765 Kč činila tržba za květi-

nové vazby, zbytek částky činí 

tržba z prodeje výrobků chráně-

ných a sociálně terapeutických 

dílen. 

Ještě jednou děkujeme a těšíme 

se na příští ročník! 

Naše pobočka v Dačicích „Dačické 

okénko“, která funguje již pátým mě-

sícem, se v průběhu měsíce září a 

října účastnila dvou trhů, kde prezen-

tovala práci svých klientů. Prvním 

počinem byl trh v Malém Pěčíně na-

zvaný „Se Zvonečkem u koní“, který 

se uskutečnil v září a proběhl za pod-

pory partnerského spolku Zvoneček. 

Nadšení prodávajících klientů bylo 

neutuchající a ohlasy návštěvníků 

trhu svědčí o tom, že se 

akce skutečně povedla. 

Výtěžek z prodeje výrob-

ků klientů činil 3760,- a 

radost účastníků byla 

několikaciferně vyšší.  

Druhou akcí, které se 

účastnila naše pobočka v Dačicích byl 

prvoříjnový Farmářský trh, který se 

uskutečnil na dačickém náměstí a ani 

ten, nezůstal v ohlasech samotných 

účastníků trhu s chválou pozadu. 

Výtěžek z tohoto trhu činil 5246,- a 

příjemná atmosféra provázela nás, 

kteří jsme se tohoto trhu zúčastnili 

ještě dlouho poté. Nutno podotknout, 

že tato akce měla též doprovodnou 

složku, jíž byla Výtvarná dílna pro 

děti, která vznikla ve spolupráci 

s městem Dačice a naším Dačickým 

okénkem a měla takový úspěch, že je 

již v plánu pokračování v podobném 

duchu ve spolupráci s městem i dal-

ších podzimních a zimních měsících. 

V průběhu měsíci září a října se po-

dařilo též domluvit budoucí zahrádku 

pro klienty, která by měla začít fungo-

vat v rámci pracovní terapie od ledna 

roku 2017. Nutno zde 

podotknout, že ani 

tentokráte bychom se 

neobešli bez velké a 

bezodkladné podpory 

města v podobě tech-

nických služeb měs-

ta, které mají v plánu 

nám budoucí zahrádku nejprve te-

rénně upravit.  


