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Jednoho krásného dne jsme při-

jeli na benefiční akci do nejme-

novaného města a rozložili zde 

svůj stánek. Přišel urostlý mla-

dý muž, podíval se na šitého 

medvídka a pravil: „To je hezký. 

Dáte mi to zadarmo? Já jsem 

totiž postiženej a mám PRÁ-

VO….“ Ptala jsem se ho: Milý 

pane, berete invalidní důchod? 

Pravil, že ano. A pracujete? Pra-

vil, že ne. Povídám mu: Ta paní, 

která medvídka ušila, je také 

postižená. Hodně ji zlobí záda, 

ale chce pracovat a chce dělat 

lidem radost. Mladík pravil: A 

proč pracuje, když je postižená? 

To přece nemusí!!! Já nemu-

sím!“ Říkám: „Pracuje, protože ji 

to těší a také chce být užitečná. 

A chce někomu prospívat, ne-

chce jenom brát…… Jedno-

stranný výklad práv je někdy 

vlastně pro řadu lidí omezující. 

Naplnění každého „práva“ něko-

ho něco stojí. A také na druhém 

konci pomyslné laťky s názvem 

„PRÁVO“ je název 

„POVINNOST“. A ještě vyšším 

stupněm je tvořivá láska, která 

rozumí potřebám lidí kolem se-

be. Tomuto porozumění je třeba 

se učit, jinak se naše společnost 

promění v izolované ostrůvky 

sobců, kteří prosazují svá práva 

a vše ostatní je jim fuk. Propoje-

ní mezi skupinami však je mož-

né. Mostem je 

vnímání a na-

slouchání. 

Už v roce 2017 

jsme se pustili 

v Chráněném 

bydlení Okénko 

do projektu 

s názvem 

„Nežijeme je-

nom pro sebe“. 

Začali jsme se 

s uživateli bavit 

o potřebách 

různých znevý-

hodněných skupin ve společ-

nosti. A kladli jsme si otázku, 

jak můžeme pomoci – a zda vů-

bec chceme pomoci. A komu. 

V adventu roku 2017 si klienti 

vybrali pomoc opuštěným zví-

řátkům v útulku Cibela. A doká-

zali ušetřit 900 korun, které 

předali. V letošním roce jsme 

pozvali na besedu do Chráněné-

ho bydlení Okénko paní Blanku 

Novou, sociální pracovnici hos-

picové péče Kleofáš. Uvedla naše 

nic netušící klienty do světa lidí, 

kteří se blíží k závěru života…

Krásné bylo, že klienti v dané 

chvíli projevili pochopení pro 

situaci rodin, kterým někdo mi-

lovaný odchází. A rozhodli se, že 

letošní adventní sbírku, kterou 

mezi sebou uspořádali, věnují 

právě tomuto zařízení. Sbírali 

pilně. A dali dohromady 1 200,- 

Kč, což je na 12 klientů sociální  

služby úctyhod-

ný výkon. Se za-

městnanci se ba-

vili o tématech 

loučení, odcháze-

ní… Jsou to té-

mata těžká, ale 

k životu patří. 

V nejbližších 

dnech se chystá-

me částku pře-

dat. A všichni 

společně jsme 

rádi, že dokáže-

me vnímat také 

dění kolem sebe a nechceme 

jenom brát….. Protože k plnému 

lidství patří jak naplňování 

vlastních práv, tak respekt 

k právům druhých a také spolu-

účast na zmírnění bolestných 

situací bytostí kolem nás.                                                  

Drahomíra Blažková 

O čem se dočtete 

Nežijeme jen pro sebe 1 

Co se stalo 2 

Motýlí bál 3 

Májový bál 3 

Sbírka věcí na Blešák 4 

Výstava v knihovně 4 

Výstava fotografií 4 



Stránka 2  

V sobotu  9. března se odehrá-

lo tradiční potáborové setkání, 

které je určeno účastníkům a 

dobrovolníkům letního prožit-

kového pobytu, který naše or-

ganizace pořádá.  

Na setkání se vzpomínalo na 

zážitky z léta, uskutečnila se 

premiéra táborového filmu a 

na závěr jsme si zazpívali oblí-

bené táborové hymny a dal-

ší písně.  

To vše v příjemné a přátel-

ské atmosféře.  

A nyní už se zaměříme na 

pobyt příští, který nás opět 

zavede do Chlumu u Třebo-

ně. Zajímá vás, jaké téma 

budeme mít tentokrát? Pro-

zatím můžeme prozradit, že 

se podíváme do Říše zvířat. 

V chrá-

n ě n é m 

bydlení 

se 14. 

ú n o r a 

uskuteč-

nila již 

tradiční 

valentýnská party.  

Obyvatelé bydlení a jejich 

hosté si připravili nápadité 

kostýmy, užili si hudbu, ta-

nec a drobné soutěže a vy-

chutnali si výborné občer-

stvení.  

Příjemná chvilka s paní Ja-

nou Jelínkovou z Rodinného 

pivovaru BERNARD. Předala 

Oknům šek, na němž byla 

milá částka. Desetník z kaž-

dého zakoupeného piva BER-

NARD v této prodejně. Hra-

dečtí pivaři byli pilní. Děku-

jeme!!  

 

V pátek 11. ledna se usku-

tečnilo novoroční posezení  

naší organizace v Zahradním 

centru 

Jindři-

c h ů v 

Hradec 

 

 

Děkujeme ZŠ Neulingerova 

Dačice za pěkný výlet do 

města betlémů pro Dačické 

okénko. 
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V letošním roce se v naší režii 

uskuteční dokonce dva plesy.  

První z nich je tradiční ples v 

Jindřichově Hradci, který se 

uskuteční již po šestnácté, 

tentokrát nese podtitul Motýlí 

bál, takže se můžete těšit na 

záplavu papírových i korálko-

vých motýlů. Kromě toho na 

kapelu Lucky, předtančení ta-

nečního kroužku Správná pět-

ka, divadelní představení, bo-

hatou tombolu a řadu dalších 

překvapení. 

Nově se do nabídky našich ak-

cí dostává benefiční ples v Da-

čicích. Ten se uskuteční v 

květnu a proto nese název Má-

jový bál.  

Uskuteční se v Kulturním do-

mě Beseda, k tanci a poslechu 

zahraje výborná kapela Kaly-

br, moderovat bude Hela Dvo-

řáková z radia Český rozhlas 

Vysočina, které je i mediálním 

partnerem akce. Těšit se mů-

žete na tombolu o hodnotné 

ceny, dražbu a další zajímavá 

překvapení.  

A co je nejdůležitější? Na obou 

plesech budete mít skvělou 

možnost se setkat s uživateli, 

dobrovolníky i pracovníky naší 

organizace a pobavit se s nimi. 

A protože jsou oba plesy bene-

fiční, veškerý výtěžek bude vě-

nován na financování aktivit 

organizace Otevřená OKNA.  

Tak tedy v březnu a květnu na 

shledanou! 



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 
 

Jaro bude plné akcí, jak tradičních, tak 

premiérových a my se těšíme, že s na 

nich s Vámi potkáme! 

 

Číslem Vás provázeli  

 
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý, a 

Eva Jahodová 

Putovní výstava 15 let s 

Vámi, která připomíná 15 

let fungování naší organi-

zace se opět vrátila do Jin-

dřichova Hradce, konkrét-

ně do suterénu Městské 

knihovny. 

Pokud jste ji nestihli vloni 

v Muzeu Jindřichohradec-

ka, máte nyní do konce 

března šanci.  

 

Ve čtvrtek 7. března 

v 10 hodin se v Pro-

dejní galerii Okénko 

uskuteční vernisáž 

výstavy fotografií 

Pavla Kubíčka. Foto-

grafie s  přírody a 

zajímavých momen-

tů si v galerii budete 

moci zakoupit. 


