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Motto: „V určitých chvílích musíme přijmout tajemství a pochopit, že každý má 

svůj dar. Někdo umí léčit, jiný zná řeč moudrosti, další zase hovoří s duchy…“  

Paolo Coelho 

Vydání sedmadvacáté 

 

Na počátku byla jediná touha: 

Pochopit, jakými dary jsou ob-

dařeny děti, kterým tělo, smysly 

či rozum daly určité limity.  A 

naučit se jejich dary rozvíjet 

k radosti všech, kteří jsou ko-

lem nich. A druhým krokem by-

lo uvědomit si, jakými dary 

jsme obdařeni my, kteří jsme 

kolem dětí a dospělých 

s různými druhy postižení a čím 

jim můžeme být prospěšní.   

Museli jsme se zastavit, nesou-

těžit, učit se hledat cestu a učit 

se novým věcem. Každému 

z nás ta společná cesta něco 

přinesla. Dětem zakladatelů při-

vedla dobrovolníky. Unaveným 

maminkám chvíle odpočinku, 

když byly děti na táboře. Dobro-

volníkům se rozšířily obzory o 

spoustu nových poznání. 

V táborovém týmu se zrodila 

nová přátelství a mnohá jsou 

živá stále – členové týmu se 

vzájemně vyhledávají dlouhá 

léta a rádi spolu tráví čas. 

Skalní snílkové a kreativci se 

museli naučit vyplňovat účetní 

doklady, aby věci fungovaly ve 

všech souvislostech. A skalní 

ekonomové a úředníci se učili 

nekonečné trpělivosti, neboť vy-

držet kus cesty s kreativci, kteří 

netrpí žádnou přesností, 

„nelícují“ jim strany „má dáti“ a 

„dal“ – toť opravdu velký a obdi-

vuhodný výkon.  

Když se ohlédnu za společnou 

dvacetiletou cestou lidí, kteří 

založili Otevřená OKNA, sednu 

si a děkuji za ta nádherná se-

tkání. Ne, že bychom po cestě 

nezažili spory, únavy a pochyb-

nosti. Ale stěžejní lidé, kteří ces-

tu začali, jdou v různých rolích 

společně dál. Jsou i po dvaceti 

letech nablízku všemu dění – ať 

už v rolích členů správní rady, 

koordinátorů dobrovolníků, za-

městnanců, donátorů…. Do-

konce o sobě víme, že si může-

me vzájemně napsat i něco tak 

lidského, jako: “Mám těžký den. 

Mysli na mne.“ A odpověď zní: 

„Jasně, bude to dobré….“ 

Opravdu není na světě mnoho 

lidí, se kterými můžete dlouho-

době žít ve vzájemně se oboha-

cujících vztazích. K mé velké 

radosti a udivené vděčnosti se 

takoví lidé v Oknech potkali, 

společně putují a učí se novým 

věcem. Nebudu zde vyjmenová-

vat, co všechno se za těch 20 let 

událo – na to by zde bylo málo 

místa. Udělám rychlý skok. Na 

počátku bylo pár zraněných lidí, 

kteří založili organizaci a vložili 

na účet prvních 4 500 Kč.  Po-

jmenovávali potřeby svých dětí, 

učili se, jak jim pomoci ke kva-

litnímu prožívání času. Přišli 

první dobrovolníci, pak benefič-

ní akce, pak tábory, pak dům, 

pak profesionalizace…..  

Po dvaceti letech se potkáváme 

s organizací, která působí v Jin-

dřichově Hradci a v Dačicích, 

má 70 zaměstnanců, z toho 40 

se zdravotním postižením.. 

Jsme starší, zralejší, z dětí za-

kladatelů jsou dospělí lidé a žijí 

velmi hezké a zajímavé životy. 

Někoho stáří děsí. Pro mnohé 

z nás, kteří jsme se „motali ko-

lem Oken“ přináší naše stárnutí 

velmi šťastné chvíle. Protože ta 

cesta měla smysl. Protože jsme 

se mnoho naučili a mnohé zjis-

tili – jak o sobě, tak o lidech ko-

lem nás. Protože nejsme ještě 

tak staří, abychom nepřijali no-

vou výzvu. A jsme šťastní, pro-

tože uvnitř Oken dozrávají mla-

dí lidé, kterým věříme, že zved-

nou štafetu a půjdou dál….  

Ještě chvíli budeme společně 

pracovat na tom, abychom 

SPOLEČNĚ PROBUDILI SPÍCÍ 

KRÁSKU. Děkujeme Vám všem, 

kteří jste v tom jakkoli 

s námi….. 

      Drahomíra Blažková 
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Jak vidíte výše v seznamu akcí, které nás v letošním roce čekají, rozhodně 

se nudit nebudeme a věříme, že se s vámi na řadě s nich setkáme.  

Výtěžek z většiny akcí v letošním roce bude určen k hlavnímu cíli - aby-

chom mohli společně probouzet spící krásku na Radouňce, tedy Centrum 

Otevřená OKNA. K tomuto účelu byla zřízena veřejná sbírka, do které mů-

žete přispět i prostřednictvím přiloženého QR kódu či přímo na účet: 

77733376/0300  



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 

ho autora 

a básně-

mi Jana 

Skácela. 

Pohodový 

čas byl 

umocněn 

i společ-

nou ká-

v i č k o u . 

Moc dě-

k u j em e ! 

A všichni mají šanci tu krásu 

shlédnout ještě do konce února!  

 

11. ledna navštívila Sociálně tera-

peutická dilna Dačické okénko Pla-

netárium a hvězdárnu v Jindřicho-

vě Hradci. Bylo to dopoledne plné 

nových informaci a zajímavostí, 

které jsme se dozvěděli. Děkujeme 

zaměstnancům za milé přivítání a 

krásný výklad o našem vesmíru.  

Do sbírky se zapojili také uživa-

telé a pracovníci z Dačických 

okének. 

Děkujeme všem, kteří přispěli a 

našim králům. 

Poslední lednový den jsme spo-

lu s členy D-klubu prožili ve 

Strmilově na výstavě "Dialogy s 

krajinou". Krása 

fotografií byla 

umocněna bese-

dou s autorem 

Vladimírem Se-

motánem, pa-

nem starostou a 

Jaroslavou Sed-

lákovou. Výsta-

va je doplněna 

texty samotné-

Závěrem 

Příroda se pomaličku probouzí a my s 

se spolu s ní chystáme objevit naši 
Spící krásku. Pojďte ji objevovat s ná-

mi! 

 

Číslem Vás provázeli  

 

Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý, 
Zdeňka Nováková a Denisa Dohnalová 

První týdny v novém roce 

obvykle bývají obdobím klid-

nějším, kdy člověk vstřebává 

zážitky z konce roku.  

My jsme do však tentokrát 

vstoupily aktivně. Na řádcích 

níže se dočtete o tom, co 

jsme už stihli prožít: 

Petra, Tomáš a Pavel se s 

podporou dobrovol-

níka Honzy zapojili 

do celorepublikové 

Tříkrálové sbírky 

pořádané Charitou 

České republiky. V 

Buku u Jindřichova 

Hradce se jim spo-

lečně podařilo vy-

brat více než 6 tis. 

korun.  

Velmi si vážíme všech, kteří 

na naší činnost přispívají 

jak finančně, tak materiál-

ně, tak třeba pomocnou ru-

kou či zapoje-

ním do našich 

aktivit.  

I v letošním 

roce vás bude-

me potřebovat, 

abychom mohli 

plnohodnotně 

naplňovat naše 

poslání.  

Pevně věříme, 

že s námi budete spolupra-

covat i nadále a oslavíte s 

námi naše narozeniny. Dě-

kujeme! 


