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„Tajemství životního štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. 

Ne v tom, co ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka 

nikdy nerozhoduje co, ale jak.“                                                  

Jan Tříska 

vydání devatenácté 

 

rapeutické dílně Oken 

zpíváme. Přede mnou 

kolem stolu sedí dvacet 

kamarádů, natěšených, 

až si budou moci říct o 

svoji oblíbenou písničku. 

Záměrně neříkám klien-

tů – říkám kamarádů. 

Těšíme se na sebe. Těší-

me se na možnost volby. 

Písničky, oslovení, chvíle 

sdílení. Nechtějí mi říkat 

„paní ředitelko“ a já jim 

nechci říkat „Pane Ram-

bousku, jakou si přejete 

zazpívat píseň?“ A pan 

Rambousek řekne: „Paní 

ředitelko, chci zazpívat 

píseň: Když jde malý 

bobr spát“. Uf. Místo 

toho Pavlík nedočkavě 

zahlásí: „Dáme si Bob-

ra!“ a ostatní souhlasí. 

Po Bobrovi zazní Okoř, 

Travička a taky doporu-

číme spolu s Hankou 

Ulrychovou jedné smut-

né dívce, aby nechodila 

do kláštera. Časem vez-

meme auto a zajedeme 

se ke Klášteru v Nové 

Bystřici podívat, aby-

chom věděli, kde písnič-

ka vznikla. A tam si ji 

pod mohutným starým 

stromem znovu „dáme“. 

A pak se napijeme vody 

z pramene…. A ve mně 

se konečně dostavuje 

pocit, že je to fajn. 

rozumějí…Hlavně když 

papíry budou popsané 

těmi správnými slovy…. 

Přemýšlím s panem 

Třískou, jak prožívám 

každý okamžik života. 

No…přiznávám, že neje-

den docela vztekle. Žád-

né narůžovo natřené 

pravdoláskařství. Občas 

tam jsou myšlenky vel-

mi peprné. 

Radši se vrátím do pra-

videlného úterního zpí-

vání a „dáme si“ píseň 

„Veď mne dál, cesto 

má…“ spolu s Pavlem 

Bobkem. Ať je za námi 

více těch chvil, kdy 

jsme spolu 

s Petrem, 

M o n i k o u , 

Haničkou a 

dalšími cítili 

s p o l e č n o u 

radost. To, co 

nás spojuje. 

Tóny, rytmy, 

opakující se 

rituály, slo-

va, kterým rozumíme, 

situace, které jsou pro 

nás bezpečné. Je fajn, 

že po panu Třískovi ta-

dy mimo jiné zbyl ten 

krásný citát. Je fajn, že 

nás může inspirovat…

Stále… 

Drahomíra Blažková 

Sedím nad závěrečnými 

zprávami grantů a bolí 

mne záda. Píšu veledůleži-

tou směrnici, nutnou pro 

chod organizace, je půl-

noc. Přemýšlím, zda je mi 

toho zapotřebí….o půlno-

ci…. Vlastně je to jediná 

možnost - večer a v noci. 

Během dne, mezi telefony, 

dotazy, schůzkami, razít-

ky, podpisy…se mi souvis-

losti rozutíkají jako kulič-

ky z roztrhaného pytlíčku. 

Proč to dělám, je mi jasné. 

Jak to dělám? Toť otázka. 

Nadšení se jaksi nedosta-

vuje. Přichází až v úterý 

dopoledne. To je pravidel-

ný čas, kdy v sociálně te-

Fajn je, že už teď se 

Petr, Adélka a další těší 

na letní tábor. Dopisuji 

poslední slova do gran-

tu a kopíruji osmou 

přílohu. Záměrně si do 

hlavy pouštím slova 

společných písní, aby 

mne to množství papí-

rů příliš nerozzuřilo. 

Rytmus času a prací 

na projektech má svůj 

řád. Petrové a Adélky 

se těší na písničky, 

převleky a hry a já se 

netěším na granty, vy-

účtování, razítka a pří-

lohy. Na krásu a bídu 

doby papírové, v níž 

žijeme. Na nekonečné 

popisování papírů, kde 

rozpracováváme kaž-

dou metodiku, každý 

pohyb mysli. Píšeme si 

alibi pro kontroly. Co 

na tom, když s námi 

Pepíkům a Adélkám 

nebude dobře. Když 

budou utíkat, bránit se 

postupům, kterým ne-
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* 

Další akce, která se uskuteční v Da-

čicích je Velikonoční Jarmark na 

zámku.  

Ten se koná 25. března od 10:00 do 

16:00 a těšit se můžete na ukázky 

V blížících se týdnech 

a měsících nás čeká celá řada 

zajímavých akcí. Pozvání na ně-

které z nich naleznete na před-

chozí stránce, neboť se chystají v 

rámci Oknotéky—série akcí chys-

taných v rámci 15 let fungování 

organizace. 

* 

Již v sobotu 10. března se usku-

teční ples Dačického Zvonečku v 

kulturním domě Beseda v Dači-

cích. 

Stejně jako v loňském roce, i letos 

se můžete mimo jiné těšit na 

módní přehlídku klientů Dačické-

ho okénka a divadelní představení 

klientů jindřichohradeckého 

chráněného bydlení.  

velikonočních řemesel i prodej te-

matických výrobků a pochutin.  

* 

V úterý 27. března se s námi bude-

te moci setkat na Fakultě ma-

nagementu VŠE v J. Hradci, kde se 

od 15 hod. uskuteční Velikonoce na 

Fakultě.  

Zde na návštěvníky čeká bohatý 

program pro děti i dospělé. 

* 

Na Bílou sobotu, tedy 30. března od 

10 hod.,  se zúčastníme Velikonoční 

veselice, která se uskuteční v Mu-

zeu Jindřichohradecka ve Štítného 

ulici. Najdete nás zde se stánkem s 

výrobky s jarní tematikou. 



V sobotu 24. února proběhlo 

tradiční potáborové setkání. V 

příjemné atmosféře se sešlo cel-

kem 23 účast-

níků a 13 dob-

rovolníků let-

ního prožitko-

vého pobytu, 

který se usku-

tečnil v srpnu 

v Chlumu u 

Třeboně. 

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.otevrenaokna.cz okna@okenko.eu 
Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka  PaedDr. Drahomíra Blažková 

Připomněli jsme si táborovou 

hymnu, pokřiky týmů a poté se 

podívali na táborový film, ve 

kterém jsme 

si zopakovali 

ty nejlepší 

momenty po-

bytu. Poté 

jsme si spo-

lečně zazpívali 

oblíbené tábo-

rové písničky. 

Závěrem 
 

Jaro je tady a nás čeká celá řada zajíma-

vých akcí—užijte si je s námi! 

 

Číslem Vás provázeli  

 
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý a Eva 

Jahodová 

V Dačickém okénku se stále 

něco děje. Níže uvádíme stručný 

výčet. Fotografie z jednotlivých 

akcí najdete na facebooku Ote-

vřená OKNA. 

V úterý 30.1. 2018 navštívilo 

Dačické okénko výstavu 

"Dráteníkův rok" v Dačickém 

muzeu.  

15. února se do Dačic vypravila 

delegace z jindřichohradeckého 

STD. Návštěvu si užili všichni 

klienti i pracovníci a těší se na 

opakování. 

V úterý 27. 2. proběhl kurz šití 

filcu pod vedením Šárky Kopři-

vové 

V úterý 20. 2. se na Chráněném bydlení Okénko 

uskutečnila mimořádná akce. Obyvatelé domku 

přichystali svůj obývák  pro vzácnou návštěvu. 

Přijelo pět seniorů z DS Otín spolu s koordiná-

torkou D-klubu Janou Vojáčkovou a dobrovol-

nicemi Sárou a Terezou. Hostitelé připravili 

chlebíčky, perník, kávu a čaj. Hosté byli mile 

uvítáni. A cítili se moc hezky. Své hostitele od-

měnili vyprávěním příhod ze svých životů, poví-

dáním o chovu afrických šneků, došlo i na reci-

taci básní a společný zpěv při kytaře. 

O několik dnů později, 27 února, přijali pozvání 

do DS Otín naopak obyvatelé chráněného bydle-

ní. Děkujeme za vřelé přijetí, výbornou bábovku 

i ukázku Domova, představení chovu šneků a 

poutavé povídání o životě.  

Těšíme se na další setkání. 

Prvním počinem cyklu akcí 

"Oknotéka", pořádaných v rámci 

15. výročí Oken, byl interaktivní 

seminář v Knihovně Viléma Mar-

tínka. Seminář realizovaly zkuše-

né lektorky Centra pro rodinu 

Okénko Jaroslava Sedláková a 

Drahomíra Blažková. Téma 

"Rovnováha v našem životě" zau-

jalo zcela ideální publikum - 15 

zajímavých, přemýšlivých žen. 

Bylo dost času a prostoru pro in-

spirativní myšlenky, i pro vlastní 

přemýšlení nad tím, co nás v živo-

tě stresuje, co posiluje, jak sami 

se sebou zacházíme. Všichni spo-

lečně vytvořili příjemné klima pro 

sdílení. Děkujeme Knihovně Vilé-

ma Martínka - hlavně paní Vlastě 

Vondrušové - za skvělé zázemí a 

otevřenost pro poznávání inspira-

tivních životních cest! 


