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" Neboť jako máte oči, abyste viděli světlo, jako máte uši, abyste mohli slyšet zvuky, tak máte také srdce, aby 

vnímalo čas. A všechen čas, který neprožívá srdce, je ztracený, jako barvy duhy pro slepce nebo ptačí píseň pro 

hluchého."    Michael Ende, Děvčátko Momo  

Bella a Sebastian, díky 
laskavosti pana Němečka si 
u ž i l i  a d r e n a l i n  n a 
kolotočích při porcinkuli a 

v rámci festivalu 
pouličního umění 
se stali diváky 
d i v a d e l n í h o 
p ř e d s t a v e n í 
jednoho herce 
P r inc  Ba ja ja 
v podání Víti 
Marčíka.  

Ale zpět do 
současnosti, do 

STD s téměř naplněnou 
kapacitou, kde už je 
v plném proudu příprava na 
Vánoce a s nimi spjaté 
adventní trhy. Osvědčený 
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Spolu s končícími letními 
prázdninami se opět začala 
plnit i sociálně terapeutická 
dílna Okénko. Všichni se 
vrátili z letních 
pobytů, rekreací, 
dovolených u 
moře i u babičky a 
mohli se zase 
pilně pustit do 
práce.  

Ne že bychom o 
prázdninách nic 
nedělali. I když 
„estédéčko“ nebylo 
tak naplněné, vyrobili jsme 
spoustu krásných výrobků 
a navštívili akce ve městě. 
V rámci TOP týdne jsme 
navštívili kino a shlédli film 

Milí přátelé, 

Po dlouhé době se vracíme 

k tvorbě Oknovinek. Zastesklo 

se nám po setkání s Vámi – 

pokud nám čas nedovolí vidět 

se osobně, využijeme alespoň 

příležitosti dát o sobě vědět. 

Od roku 2012, kdy vyšly po-

slední Oknovinky, se u nás 

mnohé změnilo. Okna již nej-

sou malou organizací, tísnící 

se v domku na periferii města. 

Tak trošku jsme roztáhli kří-

dla a „zahnízdili se“ na pěti 

místech v Jindřichově Hradci. 

Náš původní domek Na Piketě 

již slouží pouze pro potřeby 

chráněného bydlení a posky-

tuje domov 12 uživatelům 

s mentálním, zdravotním a 

kombinovaným postižením. 

Sociálně terapeutické dílny, 

chráněné dílny a kanceláře 

sdružení najdete blízko centra 

J indř ichova  Hradce  – 

v Pražské ulici, v továrničce 

Gardon, jejíž majitel pan 

Čejka porozuměl našim 

potřebám a upravil velmi 

hezkým a důstojným způ-

sobem prostory, kde se 

nám dobře tvoří a pracuje. 

„Bílý dům“ v Pravdově ulici 

dává zázemí Dobrovolnické-

mu centru a Centru pro 

rodinu Okénko. Právě 

z posledně jmenovaného 

pracoviště se již druhým 

rokem radujeme – přibývá 

pěstounských rodin, kte-

rým poskytujeme své služ-

by, daří se poradenská i 

terapeutická práce.  A kde 

najdete výsledky snažení 

pracovníků dílen? Příjem-

ná, bezbariérová prostora 

v Domě sv. Floriana 

v Růžové ulici přivítala las-

kavě několik zaměstnanců 

se zdravotním postižením a 

vznikla „Prodejní galerie 

Okénko“. Zde můžete chvíli 

posedět při výborné kávě, 

v klidu si prohlédnout origi-

nální výrobky z mnoha chrá-

něných dílen v regionu i od 

soukromých invalidních doda-

vatelů. Najdete zde keramiku, 

patchwork, výrobky ze dřeva, 

šperky, textilní dekorace, mý-

dla, svíčky a celou řadu dal-

ších, především dárkových 

předmětů pro potěchu srdce.  

Milovníci plaveckého sportu 

se třikrát v týdnu mohou se-

tkat s dětmi i dospělými plav-

ci s handicapem a šikovný-

mi dobrovolníky, kteří se rea-

lizují pod zkušeným vedením 

mistra plavce Ivana Jůny  

v  p laveckém bazé nu . 

Z dobrovolníků D-klubu se 

radují uživatelé Domova seni-

orů v Otíně, laskavou koordi-

nátorkou je i nadále milá Ja-

na Vojáčková. I nadále fungu-

je program Pět P pro děti a 

mládež, koordinátorkou je 

Hanka Dlouhá. Pro dospělé 

uživatele se rodí zcela nový 

dobrovolnický program, ale o 

tom až dále. Hlavní redaktor-

ka Oknovinek Maruška Mott-

lová se s námi na nějaký čas 

rozloučila, neboť ji očekávají 

radostnější starosti. Spolu 

s ní se těšíme na nový život a 

věříme, že naše životy se bu-

dou i nadále různými způsoby 

v dobrém prolínat. Na Maruš-

čino místo nastoupil nový 

sociální pracovník Zdeněk 

Malý – klidná síla a tichý, 

praktický „motor“ našeho 

dění. Věřím, že spolu se Zdeň-

kem se budeme na stránkách 

Oknovinek setkávat častěji, 

neboť je mnoho událostí, o 

které se s Vámi chceme podě-

lit, aby čas, který jsme vníma-

l i  s r d c e m ,  n e z ů s t a l 

v zapomnění..… 

Krásné podzimní dny a radost 

ze všeho konání Vám přeje 

Drahomíra Blažková 

so r t imen t  dop lň u j í 
p lovoucí sv íčky č i 
embosované visačky na 
dárky. Nezbývá tedy než 
si užít krásný podzim a 
těšit se na blížící se zimu. 

T e n t o  p r o j e k t  j e 

spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním 

rozpočtem české republiky. 

„ESF napomáhá rozvoji 

zaměstnanosti podporou 

z a m ě s t n a t e l n o s t i , 

podnikatelského ducha, 

rovných příležitostí a 

investicemi do lidských 

zdrojů.“ 



Na sobotu si pro nás při-
pravil program psycholog 
Michael Chytrý na téma 
Supervize rodiny. Měli jsme 
tak možnost vidět své rodi-

ny z jiného úhlu pohledu. 
Během pobytu se pěstouni 
nejen vzdělávají, ale mají 
možnost sdílení a výměny 
zkušeností, navázání no-
vých kontaktů a přátelství, 

stejně jako jejich děti. Ne-
děli jsme už pojali víc rela-
xačně a vyrazili na výlet do 
Telče, která nás jako každý 
rok potěšila svojí historic-
kou atmosférou. Tak viděla 
pobyt pěstounů Klára He-
sounová-Měkutová. 

 
 

A poslední z letošních 

prázdninových akcí byl 
p r o ž i t k o v ý 
tábor „Cesta 
kolem světa 
po padesáti 
letech za 
pět dní“. 

S Willi Fogem 
ztvárněným 
naším nej-
starším dob-
rovo ln íkem 
Vladimírem 

Chalupou (72 let!) se vydalo 

na cestu 18 dětí a 22 do-
spělých s handicapem, 
s nimi cestovalo 24 dobro-
volníků, kteří pomáhali 17 
vozíčkářům i klientům 
s dalšími druhy postižení, 

aby namáhavou 
cestu s radostí 
zvládli. Zvlášt-
ností letošního 
pobytu bylo spo-
jení dětí z Pět P 
a dospělých kli-

e n t ů 
z chráněného 
bydlení a sociál-
ně terapeutických dílen. 
Zázemí pro tuto akci vytvo-
řil skvělý penzion Lesák 
v Chlumu u Třeboně. 

V nádherném prostředí a 
s milou obsluhou dostali 
cestovatelé vše, co pro své 
zážitky potřebovali. Tábor, 
pečlivě připravený týmem 
pod taktovkou Lenky Hav-
lové, šlapal jako na drátku. 

Celou akcí nás provázela 
píseň „tak pískni jen, až ti 
bude někdy úzko, já tu 

jsem“, která se stala tábo-
rovou hymnou a posléze 
skutečnou demonstrací 
osobních postojů všech 
zúčastněných. Velkým 

bonusem pak byla nabíd-
ka aktivit zvenčí, které 
jsme původně nečekali. A 
tak se stalo, že vedle fan-
tazijních výletů na různé 
světadíly, jsme okusili 

aquazorbing, koncert tru-
bačů, vstoupili jsme ne-
plánovaně do místního 
zámku a zažili zde hodin-
ku plnou společného zpě-
vu, navštívily nás břišní 
tanečnice, přijely voňavé 

koláčky ze selského ob-
chodu v Jindřichově Hrad-
ci…..  Nejlépe snad akci 
ilustrují slova jednoho 
z dobrovolníků: „Tábor byl 
prostě bombastický. Líbilo 
se mi, jak fungoval tým, 

jaké bylo celkové nadšení, 
jak jsem zapadl do party, 
našel spoustu dobrých 
lidí, kamarádů, spoustu 
toho s nimi prožil. I přes-
to, že se program dotvářel 
někdy až na místě, šlapal 

jako po drátkách, bavil 
klienty i nás. A je úžasné, 
jak lidé z venku nabízeli 
své služby.“ 
Tak velká akce se samo-
zřejmě neobejde bez fi-
nanční podpory. A sem 

patří náš velký dík Nadaci 
České spořitelny, obcím 
Příbraz, Jarošov nad Ne-
žárkou, Polště, Plavsko, 

m ě s -
t ů m 
N o v á 

Bystři-
c e , 
P e t -
ř v a l d , 
Počát-
k y , 
Jindři-

chův Hradec a paní Mar-
cele Fedrové. Bez těchto 
donátorů bychom měli 
opravdu těžkou hlavu 
z toho, jak uhradit pobyt a 
stravu dobrovolníků, vý-

tvarné a zdravotnické po-
třeby, lékařské prohlídky 
a další náklady. Nicméně 
v letošním roce můžeme 
v Oknech směle říci: LĚ-
TO BUDIŽ POCHVÁLE-
NO!   

Crash, s nimiž si zahrál i mistr 
Péťa Mottl, prostě neměla chy-
bu.  
„ Užili si to všichni, děti  i dob-
rovolníci, náhodní návštěvní-

ci  i skalní příznivci. Nelze 
všechno popsat, kdo nezažil, 
neuvěří, kdo nezažil, musí jen 
závidět. A víte, neděláme to jen 
pro  dět i  a  dospě láky 
s hendikepem, děláme to i pro 

sebe, protože nám je mezi Kap-
ry dobře.“  T 
Tolik slovy Michaely Jůnové 
  
 

 
Jako každý rok jsme i letos 
uspořádali pro pěstounské 
rodiny čtyřdenní relaxačně 
vzdělávací pobyt v penzionu 
Modrá kotva v Mrákotíně. Ten-
to pobyt pořádáme pravidelně 
od roku 

2010 a 
patří k 
našim oblí-
b e n ý m 
aktivitám. 
Na pobyt 

se většina 
z nás dlou-
ho připra-
vuje a těší 
a je mezi 
p ě s t o u n -
skými rodinami oblíbený. Ten-

tokrát se v Mrákotíně sešlo 22 
pěstounů a 14 dětí. První dva 
dny si pro pěstouny připravily 
vzdělávací program naše psy-
choložky Jitka Balcarová a 
Nikola Bílá, na téma „Vztahový 
labyrint v náhradní rodině“. 

Otevřeli jsme tak témata, jako: 
Kdo patří do naší širší rodiny? 
Na koho se můžeme v případě 
potřeby obrátit? Mluvíme o 
biologické rodině dítěte? a 
spoustu jiných otázek, na kte-
ré jsme si společně hledali 

odpovědi. Myslím, že program 
nás všechny zaujal. Děti byly 
po dobu našeho+ vzdělávání 
rozděleny do tří skupin a byl 

pro ně 
připrave-
ný pro-

g r a m , 
k t e r ý 
d í k y 
k r á s n é -
mu poča-
sí probí-
hal pře-

v á ž n ě 
v e n k u . 
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Na úplném začátku bylo před 
jedenácti lety přání, naplnit 
alespoň část letních prázdnin 
dětem, které nemají tolik mož-
ností a příležitostí.  Dětem 

s menším či větším hendike-
pem, dětem, které většinu 
prázdninových dní tráví doma 
s rodiči, někdo občas u babič-
ky.  Umožnit jim to, co mají 
zdravé děti úplně běž-

ně.  Opustit na pár dní rodiče, 
stát se na chvíli někým jiným, 
zažít něco, co se ve všedních 
dnech nezažívá.  A z druhé 
strany  nechat oddychnout i 
rodiče, kteří celý rok pracují, 
starají se, cvičí, prostě pečují o 

své děti.  
To byla základní myšlenka, 
která stála u zrodu prvního 
tábora O.s. Okna. A v průběhu 
let nezůstalo pouze u jednoho 
tábora. Letos se konaly tři a z 
ohlasů účastníků i dobrovolní-

ků je jasné, že se vydařily. 
 

 
S  I v a n e m  J ů n o u  a 
„Sportovním klubem Kapři“ si 

letos do Pluhova Žďáru přijela 
zařádit MAFIE. Přesně mafie 
několika národů – americká, 
italská a ruská. Černý obchod 
s pašovaným alkoholem a ciga-
retami zažil zlaté časy a místní 
policie měla náročných deset 

dní.  Jako úvodní seznamovací 
akce  tří mafiánských gangů 
by la  návš tě va  d ivad la 
v Žirovnici s hvězdným obsaze-
ním, kde naše Klárka měla 
standig ovation.  Každý druhý 
den  mafiáni tančili v rytmu 

disco a doháněli všechno, co 
během roku nestihli. V pondělí 
návštěvu Zoo provázelo tropic-
ké vedro, ale mafie vše zvládla, 
tak, jak se na mafii slu-
ší.  V úterý všichni zažili neče-
kané překvapení v podobě ná-

vštěvy ze Zimbabwe a jejich 
super energické vystoupení. 
Odvahu si někteří posílili při 
přednášce o hadech, kde si je 
téměř kaž-
dý  pohladil, 
p o c h o -

val  a  také 
všichni zvládli 
s úsměvem i 
noční vstup 
do mafián-
ských gangů. 
Z á v ě r e č n á 

benefice se 
s k u p i n o u 



12.  zář í  se j iž  potř inácté 
v Jindřichově Hradci konala akce 
Květinové odpoledne, kterou pořá-
dá Ing. Vladimír Nosek ve spolupráci 
s uměleckou agentu-
rou Jany Drobilové 
Holcové a městem 
Jindřichův Hradec. 
Tentokrát se akce po-

řádala pod záštitou 
starosty města Ing. 
Stanislava Mrvky a 
pan starosta přispěl i 

úvodním slovem.  

Květinové vazby tento-
krát vznikaly pod rukama studentů 
SŠŘ Soběslav, SOŠ a SOU Třešť a 

SOŠ VMZ a JZ Č. 
Budějovice. Tradiční i 

extravagantní kytice, 
stejně jako suché vaz-
by či věnce budily 
zájem okolojdoucích a 
ještě před oficiálním 
koncem akce byly 

téměř vyprodány. 

Počasí se nakonec 
umoudřilo, a tak 
mohla módní přehlíd-

ka proběhnout venku, přímo na 
Masarykově náměstí. Modelky 
z agentury New Style všem přihlíže-
jícím předvedly modely různých 

značek z obchodu El Boutique. 

A proč o akci vlastně 
píšeme? Ano, stejně 
jako v minulých letech 
i letos se o.s. Okna po-
dílelo na organizaci 

akce, mělo zde vlastní 
prodejní stánek výrob-
ků sociálně terapeutic-
ké a chráněných dílen 
a výtěžek z prodeje kvě-
tin byl věnován na 
úhrady nákladů spoje-

ných s činností a posláním našeho 
sdružení. Prodejem květin se vydě-
lalo 15 395 Kč a prodejem výrobků 

6 770 Kč. Tímto ještě jednou děku-
jeme organizátorům, sponzorům, 
studentům škol i návštěvníkům 
akce, bez kterých by se tato bene-

fiční akce nemohla uskutečnit! 

Ani nepříznivé počasí nezastavilo 
v sobotu 13. září devět pracantů 

z Občanského sdružení Okna v tom, 
aby se pilně zapojili do práce na bri-
gádě ve strmilovském parku 

U.Koule. Pět obyvatel chráněného 
bydlení, jeden uživatel sociálně tera-
peutické dílny, dva zaměstnanci a 
jedna dobrovolnice se nejprve pustilo 

do důkladného pletí valů. 

Poté přišlo to, na co se všichni těšili, 
na zasazení vlastního stromu, kterým 
byla borovice lesní. Vykopat ve svahu 
hlubokou a dostatečně širokou díru, 
zalít vodou, zasadit strom a upevnit 

hlínou tak, aby stál rovně. Vše se na-
konec díky spolupráci všech zúčast-
něných podařilo. Další stromy, keře a 
květiny už pro nás byly hračkou, za-

sadili jsme jich víc než padesát. 

Brigádu si všichni zmoklí účastníci 
užili. „Těším se, až se sem přijedeme 

podívat na výlet, jak to tady roste,“ 
prohlásil To-
máš Fiedler, 
uživatel soci-
álně terapeu-
tické dílny 
Okénko. A 
ostatní mu 
p ř i s v ěd č i l i , 
všichni se 
těší, až se do 
p a r k u 
U.Koule opět 

podíváme!   

KOHOUTOVÁ, která na-
bídla osmi klientům 

chráněného bydlení výu-
ku angličtiny. Divíte se? 
Já ne. Mám radost. Sice 
z těchto studentů nebu-
dou překladatelé, ale 
každopádně budou mít 
radost z nového člověka 
v jejich vztahovém rámci, 
z nových zkušeností a 
her, z drobných objevů 
jiné reality. Vždyť tolik 
p ísn í  pos loucháme 
v angličtině. Proč alespoň 

někdy neporozumět…..  

Pro dospělé uživatele 
sociálních služeb Ob-

čanského sdružení 
Okna je zcela nový 
dobrovolnický pro-
gram Společně Přátel-
sky Otevřeně Laskavě 
Užitečně trávíme čas. 
D o b r o v o l n í k e m 
v tomto programu 
může být bezúhonný 
člověk starší 18 let, 
který chce pravidelně 
zajímavým způsobem 
prožít několik hodin 
času s někým, ke ko-
mu život nebyl úplně 
štědrý (v oblasti zdra-
ví, intelektu, sociální-
ho zařazení…) Jednou 

z prvních dobrovolnic 
tohoto programu se 
stala paní Hana    
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Ty první krásné  a cenově 
dostupné výrobky již zdo-

bí mateřské školy 
v Hospřízi a ve 
Střížovicích. A 
další spousta 
krásy je zachy-
cena v Katalogu 
dřevěných vý-
robků, který je 
v tištěné formě 
k  d ispoz ic i 
v Prodejní gale-
rii Okénko. Zají-

mavé dekorace lze objed-
nat i v polotovarech a 
dotvořit je doma nebo 
v družině při kreativních 
chvilkách. Originální 
tvorbu lze s paní Evou 

dojednat přímo v dílnách 
na Pražské ulici č. 104, 

tel. 778 050 997. 

Z úspěšné spolupráce 
pana Jana Šlapanského, 

pracovníka chráněné 
dílny dřevařské, 
paní Evy Kuti-
šové, terapeut-
ky sociálně te-
rapeut i ckých 
dílen a uživate-
lů, kteří rádi 
pracují se dře-
vem, barvami a 
tvary. Výsled-
kem jejich krea-
tivně stráveného času 
jsou originální dekorace 

p r o 
m a -
teřské 
š k o l y 

n e b o 
dětské 
poko-
j í k y . 

Právě probíhá 

„KDYŽ TANČÍ DUŠE S RUKAMA“ – výstava výrobků 

chráněných a sociálně terapeutických dílen Občanského 

sdružení Okna v Knihovně Viléma Martínka ve Strmilo-

vě. Potěšit oko i srdce můžete do konce října 2014  



V rámci „Týdne sociálních služeb“ 

si vás dovolujeme dne 7. 10. od 

10.00 do 15.00 hod. pozvat do 

provozů Chráněného bydlení 

Okénko Na Piketě 742 a Sociálně 

terapeutických dílen Okénko na 

Pražské 104. Přijďte se podívat a 

popovídat si s námi o tom, jak 

žijeme, jak pracujeme, co nás těší, 

co nás baví, co se nám daří. Stíny 

života nechte za sebou a potěšte 

se barvami, výrobky, zázemím – 

prostě vším, co dělá náš život zají-

mavým. Jste srdečně zváni! 

Uživatelé a pracovníci sociálních 

služeb Občanského sdružení Ok-

na  

Dostává se Vám do rukou interní a propagační materiál Občanského sdružení Okna • 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 sdružení PaedDr. Drahomíra Blažková 

Chráněná dílna knihařská Okénko  

nabízí 

PASPARTOVÁNÍ 

Krásné pasparty do každého interiéru 

barevně sladěné, z kartonu i látky vy-

vedené, umně do skla zasazené – to 

vše šikovnou rukou paní Hany Maří-

kové a paní Milušky Knoflíčkové dle 

přání zákazníka šikovně stvořené. Ob-

jednávejte k radosti srdce svého i 

k potěšení člověka milého, který díl-

kem na stěně vaší potěší unavenou 

duši.  

Pasparty, opravy knih, svázání růz-

ných tisků i originální diáře lze objed-

nat v Prodejní galerii Okénko, Růžová 

41  u paní Alenky Štíchové, 

tel.773040858, nebo přímo u výše 

uv ed en ý ch  m i l ý ch  k n ih a ř ek 

v chráněné dílně na Pražské ulici 104, 

tel. 778 050 996  

Bude slavnostně zahájena dne 20. 

Listopadu 2014 v 10.00 hod. 

v Domě sv. Floriana v Růžové ulici 

č.41. Nádherná dvorana domu se 

zpívající fontánou uvítá výrobky 

chráněných a sociálně terapeutic-

kých dílen Okénko a dá nahlédnout 

stručně do desetileté historie Oken i 

do současnosti, seznámí formou fo-

tografií s pracovišti Oken, zachytí 

řadu radostných okamžiků z naší 

společné cesty  

Od 3. Prosince do konce ledna bu-

de v Caffe Della Cittá v Klášterské 

ulici č. 128 otevřena prodejní výsta-

va voskových batik, drobných kreseb 

a polštářků ze Sociálně terapeutické 

dílny Okénko. Zajímavá, barevně 

povzbudivá dílka vytvářejí 

klienti dílen pod vedením 

zkušené a kreativní terapeutky paní 

Evy KUTIŠOVÉ. Že tvoří rádi, na 

setkání se těší a prožívají při nich 

opravdu sváteční chvíle, lze snadno 

vyčíst z pozitivní energie obrázků a 

výrobků.  

Pro dobrovolnické programy Pět P a 

D-klub proběhne ve dnech 31. 10. 

– 2. 11. v prostorách sociálně tera-

peutických dílen Okénko v Pražské 

ulici 104. Třídenní setkání obsahu-

je seznámení v týmu, sebezkuše-

nostní prvky, seznámení s obsahem 

programů, týmové hry a náhled do 

životů klientů, zařazených do pro-

gramů. Více informací zájemcům 

podají koordinátorky Jana Vojáč-

ková, tel.775 633 088 (D-klub) a 

Hana Dlouhá, tel.725 060 392 (Pět 

P).  

Závěrem 
 

Krásné podzimní barvy ať 

zmírní tíhu zkracujících se 

dní a setkání „od srdce 

k srdci“ ať prozáří všední 

každodennost. Na barevná 

setkání s Vámi – třeba i pro-

střednictvím našich výrobků 

a aktivit se těší uživatelé, 

zaměstnanci i dobrovolníci 

Občanského sdružení Okna 

 

Tímto vydáním Vás provázeli 

Drahomíra Blažková            

a Zdeněk Malý.  

Najdete všech 10 pastelek na 

stránkách Oknovinek? 

 

I tyto dřevěné pastelky vyrábíme 

v našich dílnách 


