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"Zkušenost není to, co člověka potká, ale jak člověk naloží s tím, co ho potkalo."  
 
Aldous Huxley 

vydání jednadvacáté 

 

Blíží se konec roku. Dušičkové období, 
které přineslo dlouhé večery a krátké dny, 
nás vede k zamyšlení nad uplynulým ča-
sem, událostmi, vztahy. Své milé, které již 
nemůžeme obdarovat dotykem a slovem, 
jsme obdarovali svíčkou a květinami. Při-
chází advent a s ním příležitost darovat 
něco osobitého – třeba setkání, pohlazení, 
vlastní výrobek. Aby naši milovaní pocítili 
péči a vlídné myšlenky. Honza Nedvěd 
v jedné písničce zpívá: „Zástupy lidí 
půjdou přát. Proč za rok jenom jedenkrát?“ 
Tiše si k tomu říkám: Chvála Bohu, že ale-
spoň jedenkrát!“ Velmi často máme své 
myšlenky nastavené na negativní vlnu. 
Pokud nám advent vnese do přemýšlení 
alespoň trochu světla a vůle snít o dobrých 

věcech, budiž mu vzdán dík! 
 Uplynulý rok v Oknech byl věno-
ván vzpomínkám a díkům. Patnáct let čin-
nosti možná není mnoho, ale není to ani 
málo. Stálo za to vzpomínat i děkovat těm, 
kdo nám během let prospěli. V tom letoš-
ním roce přibyla nová setkání i nové zkuše-
nosti. Moc hezké a vlídné chvíle jsme pro-
žili s paní Helenou Svobodovou v Muzeu 
Jindřichohradecka při přípravě výstavy. 
Usměvavá vlídnost a nadhled…. To je ně-
kdy fakt potřeba. Radost nám udělali ama-
térští muzikanti z Jakoubka, Smetany, 
JHSO i Chrámového sboru… Protože ti, 
kdo dělají něco pro podstatu samu, nejsou 
v křeči z peněz. Vlídné zarámování slav-
nostnímu koncertu umožnil P. Ivo Prokop. 

Krásná chvíle v důstojném prostředí chrá-
mu Nanebevzetí p. Marie. To byly možná 
nejdůležitější chvíle ze série oslav. Leč rok 
nebyl jen oslavný… Také nás navštívilo 14 
kontrol na naše vnitřní procesy – jak účetní, 
tak poradensko – sociální…. Můžeme se 
litovat, že multizdrojové financování nezis-
kovky přináší i tyto efekty… Co s tím. Po-
kud chceme obhájit existenci našeho 
„ostrůvku pozitivní deviace“ (slovy Ondře-
je Alexandra Kroniky), musíme se stále učit 
a objevovat krajiny vskutku neprobádané. 
A v nich velkou píli naší ekonomky Maruš-
ky Málkové, která zdolává grant za gran-
tem, DPH, vyrovnávací platbu….a kupodi-
vu stále spí, i když možná někdy ne úplně 
klidně. Po přívalu znechucení 

z neuvěřitelného množství formálních 
procesů si sednu v obýváku Chráně-
ného bydlení Okénko a povídám si 
s našimi obyvateli. Někteří z nich 
byli kdysi „pod mostem“, zneužiti 
„chytráky“, kteří těží z finanční ne-
gramotnosti…Někteří jsou po úra-
zech. Každý z nich má svůj osobitý a 
nesnadný příběh. V této chvíli jsou 
v našem domku doma. Mají teplo, 
jídlo, kamarády, využití volného 
času. S chutí společně zpívají. Někte-
ří našli i chlapské pracovní uplatnění 
v Houbovém parku. Veliký dík Bo-
hunce Blaas-Bérové. Její tvořivá 
fantazie a pracovitost vytvořila pozo-
ruhodné a inspirativní prostředí pro 
mnohé…. Smutné a těžké situace 
jsou součástí téměř každého života. 
Málokdo je ušetřen. Můžeme zůstat 
ve smutku. Ale můžeme své prožitky 
také přetavit ve zkušenost, která po-
máhá jít dál. Protože už víme, jak na 
to. Protože potkáváme dobré lidi. A 
pokud jdeme s otevřenýma očima, 
nepřehlédneme je. A vybereme si pro 
svůj život ty, se kterými stojí za to jít 
dál. 

Milí přátelé, nakládejte se svými 
životními příběhy laskavě a s poro-

zuměním! Prožitý čas se Vám ne-
vrátí, ale do nových dnů může las-
kavost přinést nové světlo! A nové 

světlo pro každý den Vám přejí 
klienti, zaměstnanci i dobrovolníci 

organizace Otevřená OKNA, z.ú.
                                           

Drahomíra Blažková 

Kalendář adventních akcí 

Od   

26. 11. 
 

„Andělské Vánoce -  prodejní výsta-

va výrobků chráněných dílen a STD 

OMC Sv. Florián,  

J. Hradec 

1.-2. 

12. 

10:00-

16:00 
Jindřichohradecké Jinohrátky Minoritský klášter, JH 

2.12. 
15:00- 

17:00 

Adventní výstava  

Rozsvěcení vánočního stromu 

Kovárna, Novosedly 

nad Nežárkou 

4.12. 
12:00– 

18:00 
Vánoční trhy 

Fakulta managemen-

tu, VŠE 

5.12. 18:00 Adventní koncert, ZUŠ V. Nováka JH 
Kaple sv. Máří Magda-

leny, J. Hradec 

6.12. 18:00 
Přednáška—O životních výzvách a 

sebeúctě 
MěÚ Strmilov 

8. 12. 
7:30- 

12:30 
Adventní trhy Počátky Sokolovna, Počátky 

8.-9. 

12. 

9:00 - 

17:00 
Adventní trhy Jindřichův Hradec 

3. nádvoří zámku, 

Jindřichův Hradec 

9. 12. 
10:00 - 

16:00 
Vánoční jarmark Dačice Muzeum, Dačice 

18.12. 18:00 Benefiční koncert ZUŠ Dačice ZUŠ Dačice 

20.12. 18:00 Vánoční koncert Festivia Chorus 
Kostel sv. Vavřince, 

Dačice 
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sportovních táborů Oken. Za napomá-

hání zařazení uživatelů Chráněného 

bydlení Okénko do běžného života ko-

munity formou realizace „Akce Zbroj-

noš“. Za finanční podporu zaměstnává-

ní nevidomého hudebníka, který působí 

v Domově seniorů a v Prodejní galerii 

Okénko. Za činnost, která pozitivně 

ovlivňuje osudy mnoha lidí se zdravot-

ním postižením. 

Mgr. Jaroslavě Sedlákové, PhD. za 

realizaci programu „Pět P“ 

v Jindřichově Hradci, za získání a říze-

ní grantů „Světlo pro Okna“ (2006), 

„Zdravé finance pro Okna“ (2006 -7), 

„Šance pro každého“ (2009), „Procesní 

management do Otevřených OKEN 

(2016 – 2018). Za 15 let práce ve 

správní radě organizace a všestrannou 

podporu jejího rozvoje. 

Na závěr předsedkyně správní rady 

Mgr. Jaroslava Sedláková poděkovala 

všem členům rodiny Blažkovy za jejich 

dobrovolnickou i profesionální práci 

pro OKNA. A já chci poděkovat všem 

návštěvníkům a dárcům. Na vstupném 

dobrovolném bylo vybráno 31 331,- 

Kč, sponzorskými dary akci podpořili 

manželé Kukačkovi, Sparkasse a rodina 

Hlavičkova. Výtěžek koncertu zdvojná-

sobí Nadace Divoké husy a bude využit 

na pořízení nábytku a úhradu truhlář-

ských prací v rozšiřující se organizaci. 

Děkujeme Vám všem, kteří nám jakkoli 

prospíváte! 

Oslavy 15. výročí od založení organiza-

ce Otevřená OKNA, z. ú. vyvrcholily 

společným koncertem jindřichohra-

deckých pěveckých sborů Adama Mi-

chny, Jakoubka a Smetany 

s doprovodem Komorního souboru 

JHSO. Všem moc děkujeme za jejich 

vlídnou produkci a hlavně za čas, kte-

rý nám věnovali. Na koncertě také za-

znělo oficiální poděkování deseti lidem, 

kteří OKNŮM významně prospěli: 

Ing. Vladimíru Noskovi za podporu 

vzniku organizace v roce 2013 trvalou 

péči o její rozvoj, organizaci 15 benefič-

ních akcí s názvem 

„Květinové odpoledne 

a 15 let práce ve správ-

ní radě organizace. 

P. Václavu Habarto-

vi za podporu organiza-

ce při jejím založení – 

bylprvním členem čest-

ného předsednictva 

organizace, díky proná-

jmu prostor na 

„Gobelínce“ umožnil v těchto prostorách 

zřídit první sídlo organizace, klubovnu 

pro Pět P a scházení rodičovské skupiny. 

Za významný finanční dar, kterým pod-

pořil integraci nevidomého chlapce do 

základní školy a zřízení půjčovny pomů-

cek. 

Ing. Tomáši Drnkovi za 15 let finanční 

a právní podpory organizace, bezpečné 

provedení procesem transformace na 

novou právní formu, podporu benefič-

ních aktivit a táborů pro děti i dospělé se 

zdravotním postižením. 

Ing. Karlu Matouškovi za projev důvě-

ry malé organizaci a podporu darování 

domu se zahradou. Díky postupným 

opravám v domě začaly pracovat chráně-

né dílny, později sociálně terapeutické 

dílny, kanceláře a chráněné bydlení pro 6 

klientů. Dnes zde funguje chráněné 

bydlení Okénko pro 12 klientů a orga-

nizace má v domě své sídlo. 

Ing. Michalu Doktorovi za podporu 

při získání dotace na dostavbu dvou 

bezbariérových garsonier. Dnes 

v těchto bytech mají zázemí 4 klienti 

se zdravotním postižením. 

Marii Málkové za precizní ekono-

mickou práci pro organizaci od roku 

2007. Za zvládání kreativního účet-

nictví, práci na grantových žádostech, 

péči o legislativní správnost procesů 

v organizaci, bezchybné provádění 

organizace finanční-

mi kontrolami, zvlá-

dání extrémního ná-

růstu administrativy. 

(Obrat financí v roce 

2007 činil 1 720 000, 

v roce 2017 to bylo 

12 000 000 Kč). 

Bc. Marii Mottlo-

vé za dobrovolnickou 

práci pro organizaci v 

programu Pět P, za vedení pěti táborů 

pro děti a dospělé se zdravotním po-

stižením. Za péči o profesionalizaci 

organizace, registraci a uvedení do 

života dvou sociálních služeb. Za start 

vydávání občasníku OKNOVINKY a 

propagaci chráněných dílen. 

Boženě Jirků a Nadaci Konta Ba-

riery za podporu integrace nevidomé-

ho chlapce formou významného fi-

nančního daru na koupi počítače 

s Braillským řádkem, finanční 

podporu budování rampy pro vo-

zíčkáře, vybavení chráněných 

bytů, za velkorysý dar organizaci 

-osmimístný automobil Ford 

Tourneo. 

Ing. Petře Blábolilo-

vé za podporu provozu Prodejní 

galerie Okénko, prožitkových a 
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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 

Závěrem 
 

Na předchozích stranách jsme děkovali a 

poděkujeme i zde, a to vám všem, našim 

věrným čtenářům a podporovatelům! 

 

Číslem Vás provázeli  

 
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý, a 

Eva Jahodová 

V Oknovinkách v posledních 

dvou letech jste měli mnoho-

krát možnost si přečíst o pro-

jektu Procesní management 

d o  O t e v ř e n ý c h 

Oken  ( CZ.03.3.48/0.0/0.0/

15_031/0001822)  . V červ-

novém speciálním čísle byl 

projekt shrnut po obsahové 

stránce.  

Nyní máme radost z toho, že 

se podařilo uzavřít po formál-

ní stránce. 

Tím však naše práce samo-

zřejmě nekončí—Strategický 

plán nám určuje úkoly a ces-

ty směřování na roky budou-

cí a my se rozhodně chceme 

neustále posouvat dál a 

zkvalitňovat naše sociální 

služby a další aktivity, zlep-

šovat řídící procesy a napl-

ňovat koncept učící se orga-

nizace.  

Děkujeme koordinátorce 

projektu a předsedkyni 

správní rady paní Jaroslavě 

Sedlákové za příkladné vede-

ní projektu a všem jeho 

účastníkům! 

Projekt  je financován z Ope-

račního programu Zaměst-

nanost, výzvy 03_15_031 

Budování kapacit a profesio-

nalizace NNO v rámci priori-

ty s názvem Zvýšit kvalitu a 

kvantitu využívání sociál-

ních inovací a mezinárodní 

spolupráce v  tematických 

oblastech OPZ (TC9).   

 

Ve středu 14. listopadu jsme rádi přijali 

pozvání organizace Stroom Dub a zú-

častnili se desátého ročníku Setkání bez 

hranic, které se uskutečnilo v Prachati-

cích.  

Slavnými hosty byli Standa Hložek, Jan 

Přeučil, Eva Hrušková a Hanka Křížko-

vá. 


