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Motto: „Udělejte to, i když máte obavy!“    

Susan Jeffers 

vydání šestadvacáté 

 

Jednoho dne přišel ke mně do 

kanceláře drobný, nenápadný 

starý pán. Blesklo mi hlavou: 

“Copak asi tento muž potře-

buje?“ Vyzvala jsem ho, aby 

se posadil a zeptala se, čím 

mu mohu být užitečná. Jeho 

odpověď mne ohromila: „Mám 

starou fabriku a vilu po brá-

chovi a chci vám ji dát!“ Zasu-

nula jsem se hlouběji do křes-

la a udiveně se ptám: „A vy 

nás znáte?“ Pak jsme si chvíli 

povídali o naší organizaci,  

čím se zabývá.  

Náš dialog po-

kračoval mojí 

otázkou: „Mohla 

bych se na ten 

dar podívat?“ 

On souhlasil. A 

tak jsme sedli 

do auta a jeli do 

Radouňky, ulice 

K řece. Když 

jsme zaparkova-

li auto pod stro-

my a mezi křo-

ví, prošli jsme 

na malé nádvo-

říčko. A ona tam byla. Spící 

kráska, zarostlá náletovými 

dřevinami, ale skutečná. To-

várna na knoflíky, která 

v době první republiky za-

městnávala 150 lidí. Unavená, 

opuštěná, vrásčitá, provlhlá...  

Na chvíli jsem zavřela oči a 

viděla před sebou čisté nádvo-

říčko a spoustu běhajících, 

zaměstnaných lidí. Hezká 

představa. Leč realita je zcela 

jiná... Na jedněch 

dveřích visela ce-

dulka z roku 2011 

– informace firmy, 

která změnila své 

působiště a uvedla 

zde novou adresu. 

Pak přišel laskavý 

s o u s e d 

s fotografiemi 

z první republiky a 

vyprávěl o historii rodiny i to-

várny. Pohnutá, těžká histo-

rie. Ale o ní vám 

budu vyprávět 

v dalších číslech. 

V době adventní 

se bavme o kráse 

darování.  

Nemožné se stalo 

skutečností – pan 

Jan Spitzer, poto-

mek majitelů to-

várny, který žije 

od roku 1969 

v zahraničí, se 

rozhodl tuto ne-

movitost spolu 

s vilou, ve které vyrostl, daro-

vat s podmínkou, že bude vy-

užita pro sociální účely. 

V určité chvíli se mne zmocni-

ly obavy z úkolu, který je pří-

liš veliký…. Nicméně – 10 let 

Otevřená OKNA hledala dů-

stojné sídlo pro své působení. 

Řadu věcí se podařilo vyřešit 

formou nájmů. Mít dům se 

zahradou byl setrvalý sen. Po 

deseti letech začal mít ten sen 

konkrétní obrysy. K jeho napl-

nění povede ještě dlouhá ces-

ta, neboť spící kráska bude 

potřebovat mnoho, mnoho 

práce a investic. Ale dává nám 

velikou naději….. A věříme, že 

princové s většími či menšími 

dary se najdou – aby zapadlý 

kousek světa začal znovu žít.  

Prozatím jsme krásku zbavili 

náletových dřevin a dostala 

jméno: Centrum Otevřená 

OKNA. Do centra by se mělo 

vejít zázemí pro dílny sociálně 

terapeutické i chráněné, ad-

ministrativu, chráněné za-

hradnictví, malý parčík pro 

relaxaci.  

Věříme, že k tomuto cíli dopu-

tujeme….Děkujeme, pane 

Jane Spitzere!!!  

      Drahomíra Blažková 
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výměnný bazárek. Třetí opako-

vání se uskutečnilo tentokrát v 

prostorách Bistra Karot na Ma-

sarykově náměstí. 

Kromě darování, výměny či ná-

kupu oblečení, obuvi, hraček či 

potřeb do domácnosti, měli ná-

vštěvníci možnost vyrobit si 

drobné dárečky, zakoupit výrob-

ky chráněných a sociálně tera-

peutických dílen, vychutnat si 

občerstvení z bistra Karot, poba-

vit se při divadelním představení 

v podání uživatelů chráněného 

bydlení a užít si hudební vy-

stoupení Petra Mottla a Julie 

Noskové. 

 

Již potřetí jsme se zapojili do 

akce s názvem Sbírka potravin, 

ke které nás přizvala Potravino-

vá banka Jihočeského kraje, s 

kterou spolupracujeme dlouho-

době.  

Naši uživatelé, pracovníci i dob-

rovolníci vybírali 

potraviny a další 

zboží v jindřicho-

hradeckém a dačic-

kém Penny marke-

tu. Všechno vybra-

né zboží bude slou-

žit našim uživate-

lům v chráněných bydleních. 

Děkujeme všem, kteří přispěli! 

Toto byl pouhý zlomek z toho, 

co v Otevřených OKNECH za-

žíváme. Více naleznete na na-

šem Facebooku.  

Podzim v sociálně terapeutické 

dílně Okénko odstartoval spor-

tovním dnem, který pro nás při-

pravili studenti Univerzity Karlo-

vy, Fakulty sportu a tělesné vý-

chovy. Naši uživatele si toto dopo-

ledne užili plnými doušky aktivity 

jako petanque, pantomima, jóga, 

box, slalom, tvoření či zpěv. 

 

Uživatelé chráněného bydlení se 

již řadu let těší na první polovinu 

září, a to proto, že tradičně vyrá-

žejí na několikadenní pobyt ve 

Volfířově. Ze „základny“ na míst-

ní faře vyrážejí na spo-

lečné výlety do okolí či 

na houby. Večery se ne-

sou v duchu posezení u 

ohně s kytarou 

Již po jedenadvacáté se 

uskutečnila benefiční 

přehlídka květinové vaz-

by s názvem Květinové 

odpoledne, kterou organizuje 

Ing. Vladimír Nosek.  

Studenti z floristických škol při-

pravili řadu originálních kytic a 

vše doplňoval Petr Mottl s Julií 

Noskovou hudebním vystoupe-

ním. Díky zmíněnému se podařilo 

vybrat více než 60 tisíc. Děkujeme 

všem zúčastněným. 

 

Ve zdravém těle, 

zdravý duch. V 

duchu uvedeného 

pořekadla jsme s 

chutí přijali po-

zvání na benefiční 

běh Alfa color 

run, který připra-

vují studentky ze 

sesterstva Alfa Fí při Fakultě 

managementu VŠE.  

Naši uživatelé a pracovníci se 

aktivně zapojili do běhu a ná-

sledně převzali štědrý dar ve výši 

6150 Kč. 

 

Stroom Dub, o.p.s. - tak zní ná-

zev organizace, která již řadu let 

pořádá v Prachaticích Setkání 

bez hranic - kulturně společen-

ské odpoledne, na kterém se 

schází uživatelé z celé řady orga-

nizací. I my jsme letos přijali po-

zvání a zúčastnili se.  

V STD Dačic-

ké okénko  

přivítali v 

průběhu pod-

zimu celou 

řadu hostů, 

kteří přinesli 

celou řadu 

n e v š e d n í c h 

zážitků - paní Hájková z 

odboru životního pro-

středí či paní Jakešová z 

Českého Červeného kří-

že. Děkujeme! 

 

Halloweenská párty se 

uskutečnila na zahradě 

chráněného bydlení Okénko a 

zúčastnila se jí také parta z da-

čického chráněného 

bydlení.  

Masky, buřty, soutěže 

a hlavně přátelské se-

tkání kamarádů! 

Velkou oblibu si bě-

hem posledních let 

vysloužila akce Swap - 
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V adventním období se uskuteční dva 

benefiční koncerty, jejichž výtěžek 
poputuje naší organizaci: 

7. 12. Rotary club J. Hradec ve spo-

lupráci se ZUŠ V. Nováka v J. Hradci 

pořádají koncert žáků Základní umě-
lecké školy, a to nově v KD Střelnice 

od 17 hodin. 

20. 12. V sále ZUŠ Dačice se od 18 
hodin uskuteční koncert Vánočního 

orchestru a pěveckého sboru ZUŠ. 

Vystoupí také uživatelé STD Dačické 

okénko.  

 

Od 3. prosince rozšiřujeme otevírací dobu naší prodejní Gale-

rie Okénko, která se nachází v prostorách OMC Sv. Floriána v 

Růžové ulici v Jindřichově Hradci: 

Úterý až pátek: 9:00—12:00 a 12:30-16:00 

Sobota a neděle: 9:00—13:00 

Vždy od středy do pátku se také můžete těšit na vystoupení 

hudebníka Petra Mottla. 

V prostorách OMC bude také od 26. 11. otevřen Vánoční dvůr 

s betlémem, živými zvířaty či vánočním občerstvením. 

26.11. 9:00-17:00 Jindřichohradecké JINoHRÁtky Minoritský klášter, JH 

26. 11. Od 13:00 Adventní tvoření ve Veverčím Dvoře Penzion Veverčí Dvůr, Roseč 

27. 11 14:00-17:00 Vánoční minitrhy U kostela, Nová Včelnice 

27. 11. 15:00- 17:00 
Adventní výstava  

Rozsvěcení vánočního stromu 

Školní zahrada, Novosedly nad 

Nežárkou 

3.-4. 

12. 
10:00 - 17:00 Adventní trhy Jindřichův Hradec 

3. nádvoří zámku, 

Jindřichův Hradec 

3. 12. 7:30- 12:30 Adventní trhy Počátky Sokolovna, Počátky 

4. 12. Od 14:00 Vánoční trhy Bílkov Bílkov 

7.12. 17:00 Adventní koncert, ZUŠ V. Nováka JH KD Střelnice, J. Hradec 

10. 12. 14:00 - 17:00 Vánoční trhy Nová Říše Nová říše 

11. 12. 10:00 - 16:00 Vánoční jarmark Dačice Muzeum, Dačice 

12. 12. 12:00 - 18:00 Vánoční trhy na Fakultě managementu Fakulta managementu VŠE, J. 

17.12. 10: 00 - 16:00 Adventní trhy Plavsko Plavsko 

20.12. 18:00 Benefiční koncert ZUŠ Dačice ZUŠ Dačice 



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 

z a h n a l i 

zpět do 

v ě z e ň -

ských cel 

v Azkaba-

nu.  

Studenti tak mohli zdárně zakončit 

první ročník studia a získat vysvěd-

čení o jeho absolvování.  

Už nyní se všichni těšíme, co nás 

čeká příští rok.  

To vše díky podpoře 

více než 20 dobro-

volníků.  

A protože náš pobyt 

není obyčejný, pro-

žili jsme opět mno-

ho nevšedních zážit-

ků. Přejezd přes ře-

ku na lanové dráze, 

návštěvu kostela s varhanním 

a sborových 

vystoupením, 

orientální tan-

ce, vystoupení 

kapely či jízdu 

na motorkách. 

Nakonec se 

vše vydařilo a 

temné síly 

jsme společně 

Závěrem 

Adventní čas je před námi a my se 

spolu s vámi těšíme na období plné 
setkávání a rozjímání! 

 

Číslem Vás provázeli  

 

Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý, 
Zdeňka Nováková a Denisa Dohnalová 

Mrazivé počasí 

láká ke vzpo-

mínkám na 

teplejší dny. 

My si jeden 

letní týden uži-

li v Chlumu u 

Třeboně, kam 

již řadu let jez-

díme na rekre-

ační pobyt.  

V letošním roce se ze 40 

účastníků stali studenti Ško-

ly čar a kouzel v Bradavicích.  

Vyzkoušeli si tak létání  na 

koštěti, famfrpál, věštění, 

výrobu lektvarů, rozličné 

kouzelné formule, poznali 

magické tvory a rovněž se 

bránili černé magii.  

V příštím roce oslaví Otevře-

ná OKNA významné jubile-

um, konkrétně 20 let půso-

bení.  

Od malé dobrovolnické or-

ganizace jsme se postupně 

rozrostli o profesionální so-

ciální služby, zaměstnávání 

osob se zdravotním postiže-

ním, nové dobrovolnické 

programy či doprovázení 

pěstounských rodin. Také 

jsme se rozšířili z domov-

ského Jindřichova Hradce 

do Dačic.  

A takovéto jubileum a dlou-

holetý růst si jistojistě za-

slouží pořádnou oslavu.  

Rozhodli jsme se, že oslavy 

budou probíhat v podstatě 

celý rok a vy si budete moci 

vybrat z pestré palety akcí, 

které pro vás chystáme.  

Informovat vás budeme prů-

běžně na našich stránkách 

www.otevrenaokna.cz a soci-

álních sítích. 

Máte se na co těšit! 


