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Milé čtenářky a čtenáři,

když si navzájem přejeme k Vánocům a Novému roku, opravdu to myslíme 
vážně. Chtěli bychom, aby se lidé kolem nás měli dobře, byli zdraví, aby se 
vyřešily jejich vleklé problémy, konečně splnily jejich touhy, aby bylo lépe a lépe. 

Ale to, co jednotlivý člověk skutečně nejvíc potřebuje, to ví jen Bůh, který hledí   
k srdci. My vidíme jenom to, co máme před očima a i to někdy nedokážeme 
správně rozpoznat. 

Je to zvlášť těžké, pokud naši přátelé nebo blízcí jsou hodně staří, vážně ne-
mocní nebo postižení. Přece nám na nich tolik záleží. Co jim popřát, co jim 
darovat? 

Blízkost, porozumění a čas. To jsou ty největší dárky, které může člověk člověku 
dát. Nic je nenahradí, nic nebude víc.  

A tak nám všem přeji, ať můžeme cítit, dostávat i dávat – blízkost, porozumění        
a čas.

Kateřina Pivoňková

PODĚKOVÁNÍ 

Upřímně děkujeme společnosti SPUR a.s. za stálou 
a velkorysou finanční podporu našich sociálních slu-
žeb. 

Děkujeme Rotary club Zlín za věnování výtěžku               
z benefičního prodeje svařeného vína při první       
adventní neděli na náměstí Míru.

Děkujeme Moravskému peněžnímu ústavu a Ob-
chodnímu centru Kvítková Zlín za to, že můžeme 
mít sociálně terapeutickou dílnu na tak krásném mís-
tě. Velice si Vaší podpory vážíme! 



Před deseti lety, v roce 2006, se stal 
VITEK – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – součástí zlínské pobočky 
NADĚJE. Jeho počátky sahají ale až  
do roku 2003, kdy se členové evangelic-
kého sboru ve Vizovicích spolu s fará-
řem Milošem Vavrečkou rozhodli otevřít 
dveře své fary dětem, jejichž zábavou 
byla „ulice“. Byla to parta dětí a dospíva-
jících, kteří se ve Vizovicích spíš bezcíl-
ně potulovali, pokuřovali a tak dále – 
znáte to. Začali se tu scházet a první 
dobrovolnice, která se jim věnovala, 
byla Jarka Surá. Později se k ní přidala 
Kamila Poláchová, obě jsou stále našimi 
kolegyněmi v NADĚJI, i když na jiných 
pozicích a v jiných situacích. 

S platností zákona o sociálních služ-
bách bylo potřeba VITEK zařadit mezi 
etablované sociální služby a zajistit mu 
slušné financování. A tehdy se stal 
součástí zlínské pobočky NADĚJE.        
To už jsme byli přestěhovaní do prostor 
nad bývalou prádelnou na náměstí.         
S Jarkou začal pracovat terénní pracov-
ník Martin Stašek. Vzpomínám si, jak se 
ho bývalá paní ředitelka na výběrovém 

řízení ptala, jestli umí jezdit na skate-
boardu. VITKEM pak prošli ještě další 
pracovníci – Maruška Valníčková           
a Mirek Štěpán. Ti později našli uplatně-
ní v našem chráněném bydlení a jsme 
rádi, že zůstali v NADĚJI. 

Teď bych mohla počítat, kolik vizovic-
kých dětí prošlo VITKEM, kolik z nich 
tam našlo vstřícné prostředí, pochopení 
a radu, pomoc, nové kamarády. Byly 
jich určitě stovky. Někdo se jen tak 
„mihl“, někdo s námi zůstal dlouho a lidé 
ve VITKU se mu stali průvodci a přáteli 
na cestě dospíváním.

Na začátku VITKU byla otevřenost, 
pochopení, tolerance a nezištná pomoc. 
Když se dům staví na dobrých zákla-
dech, vydrží. Za to patří dík všem lidem, 
kteří se od začátku až podnes zasloužili 
o to, aby VITEK byl takový, jaký je. 

Desáté výročí jsme oslavili 30. 11. s na-
šimi klienty – promítáním fotek, kvízem, 
hrou s cenami, fotokoutkem a palačin-
kovými orgiemi! 

Kateřina Pivoňková

Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

VÝROČÍ, KTERÉ STOJÍ 
ZA PŘIPOMENUTÍ
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

OSLAVILI JSME 10 LET V NOVÉM
DOMOVĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

V průběhu října a listopadu jsme oslavili 
10 let poskytování služeb v nové budo-
vě domova. Oslavy začaly slavnostní 
ekumenickou bohoslužbou, které se vel-
mi ochotně ujali všichni tři duchovní, kte-
ří s námi spolupracují – pánové Zdeněk 
Kovalčík, Petr Pivoňka a Pavel Glogar. 
Bohoslužbou jsme poděkovali za uply-
nulé desetiletí a zároveň jsme také pro-
sili o požehnání pro všechny pracovníky 
i klienty zlínské NADĚJE do dalších let. 
Byl to krásný duchovní zážitek. Po boho-
službě byl prostor i na krátké posezení  
u kávy a dobrot z naší kuchyně a hlavně 
na popovídání s našimi hosty – paní 
PhDr. Irenou Ondrovou, Ing. Janou Po-
bořilovou, paní Oharkovou, pány faráři  
a dalšími. Všem přítomným moc děkuje-
me – nejen za účast na bohoslužbě, ale 
především za spolupráci, pomoc, pod-
poru v jakékoli oblasti, za modlitby                  
i za přátelství. Jsme za vás vděční.

V listopadu jsme domov otevřeli veřej-
nosti při Dni otevřených dveří. Zájemců 
o prohlídku přišlo poměrně málo, ale         
o to větší byl prostor na osobní rozhovo-
ry. Na závěr dne ožila velká jídelna, a to 
nejen díky našemu panu správci, který 
se s chutí pustil do muzicírování, ale            
i díky paní floristce, která nám ochotně 
věnovala svůj čas i trpělivost a učila 
všechny zájemce tvořit podzimní deko-
race z přírodních materiálů. A nakonec 
došlo kromě společného zpěvu i na ta-
nec!

Naši kuchaři se zase s aktivitou sobě 
vlastní zhostili úkolu připravit dýňové 
speciality. Přichystali nejen domluvenou 
dýňovou polévku a pomazánku, ale po-
mazánek hned několik! A všechny vyni-
kající. O recepty na dvě z nich se nako-
nec rozhodl jejich autor, pan Petr Janko, 
rozdělit se čtenáři Čtvrtletníku (i když to 
stálo hodně přemlouvání).
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

V naší minigalerii v chodbě před kaplí 
máme opět novou výstavu. Kdo jste ji 
ještě neviděli, neváhejte a přijďte se 
podívat! Výstava je výjimečná v tom,           
že autorem uveřejněných děl je klient 
našeho domova, pan Odstrčil. 

Pan Odstrčil se narodil v létě roku 1929 
v Prostějově. Po základní škole v Olo-
mouci vystudoval gymnázium v Holešo-
vě a vysokou školu chemickou v Brně. 
Celý život pracoval jako chemik ve výz-
kumu i v provozu. Ve Zlíně pracoval 
také ve Filmových laboratořích.                  
Na svém kontě má i několik zlepšova-
cích návrhů.

Pan Odstrčil byl vždy velmi aktivní, měl 
hodně koníčků i kamarádů. Nejvíce ho 
po celý život těšily rukodělné činnosti – 
malování obrazů (křídou, temperou,           
na sklo, linoryt, dřevoryt), fotografování, 
vytváření koláží apod. Dokonce vyráběl 
i nábytek. Kromě toho chodil do divadla, 
do kina, tancovat i na různé výlety              
a sportovní akce. Také rád četl, přede-
vším životopisy malířů jako je Zrzavý, 
Tichý, Born, Miró. Svou tvorbou ho oslo-
vil také Hieronymus Bosh.

Přestože je pan Odstrčil v současné 
době nevidomý, stále rád poslouchá 
hudbu i mluvené slovo na CD přehráva-
či a opět se začíná věnovat drobným 
rukodělným činnostem.

VÝSTAVA PRACÍ PANA ODSTRČILA

O své celoživotní zálibě – malování – se 
vyjadřuje velmi skromně, sám říká, že je 
jen samouk, kterého tato činnost 
nesmírně bavila. 

Jana Chovancová

Jsem velmi ráda, že pozvání na poseze-
ní pro zaměstnance přijaly i kolegyně, 
které nyní nejsou aktivně zapojeny          
do práce v NADĚJI a společně s ostat-
ními pracovníky a našimi klienty pomoh-
ly vytvořit velmi příjemnou atmosféru.



Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

JITKA RICHTEROVÁ ZÍSKALA
OCENĚNÍ „ZLÍNSKÝ ANDĚL”

Město Zlín letos vyhlásilo první ročník 
ceny „Zlínský anděl“. Ocenění je určeno 
zasloužilým pracovníkům v sociálních 
službách za jejich výjimečný přístup          
ke klientům a k práci. Nominovali jsme 
naši kolegyni Jitku Richterovou, která 
dne 1. 12. ocenění slavnostně převzala           
v obřadní síni zlínské radnice. Vybíráme 
z nominačního dopisu:

… je to bezvadná ženská, se kterou se 
dobře pracuje i dobře vychází,

… je spolehlivá, obětavá, když je             
v práci, je vždycky veselo,

… vždycky dokáže najít způsob, jak 
klienta povzbudit, když je mu těžko,

… nelekne se žádné výzvy, nebojí se 
změn, vždycky hledá další možnosti              
a přístupy ke klientům,  

… umí vycítit, co potřebuje ten, kdo se 
již nedokáže vyjádřit,

… rozesmátá tvář, která ke klientům         
i kolegům přistupuje s otevřeným 
srdcem i myslí.

Naše klientka paní Zehnalová, když se 
dozvěděla, že paní Jitku nominujeme na 
Zlínského anděla, o ní řekla: „…Při noč-
ní službě všechny obejde, na nikoho 
nezapomene, poopraví, povykládá, po-
těší. Jsem tu v NADĚJI 13 let a paní 
Richterovou znám 10 roků. Nikdy jsem 
si nevšimla, že by měla špatnou náladu, 
za celou tu dobu je pořád stejná. Při té 
vysoce náročné práci si dokáže udržet 
úsměv a dobrou náladu, všechno zvládá 

Co říkají o paní Jitce její spolupracovníci 
a nadřízení?
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úplně s přehledem. Hodnotím ji vysoko, 
smekám.“

Paní Jitka nedělá svou práci pro žádná 
ocenění, je v ní šťastná a v péči o staré 
lidi nachází smysl: „Víš, já tady pořád 
chodím ráda.“ řekla celá rozesmátá                
a tato věta ji dokonale vystihuje. 

Milé Jitce upřímně gratulujeme k získání 
ocenění. Pro celou NADĚJI je to velká 
radost! 

Kateřina Pivoňková
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU 

Suroviny:
dýně (nejlépe hokaidó)
skořice mletá
majonéza
tavený sýr – krabička
sůl
medvědí česnek (asi lžička sušeného, 
lžíce čerstvého)
cibule menší
olivový olej

Dýni zbavíme slupky, nakrájíme          
na cca 3 cm tlusté pásky, posolíme       
a lehce zaprášíme mletou skořicí. Takto 
připravenou dýni dáme péct pod alobal 
na 1 hodinu, dokud dýně není úplně 
měkká. Po vychlazení dáme dýni do 
mísy, přidáme jemně nasekanou 
cibulku, medvědí česnek, majonézu     
(s tou to nesmíme přehnat, aby poma-
zánka nebyla příliš řídká) a tavený sýr. 
Při šlehání elektrickým šlehačem dle 
potřeby doředíme olivovým olejem.  
Pokud neseženeme medvědí česnek, 
můžeme použít půl stroužku česneku   
a petrželku.

Suroviny: 
dýně (nejlépe hokaidó)
skořice, sůl
lučina
cibule menší, půl stroužku česneku
margarín (nejlépe Rama či Perla           
s vitamíny)
lžička hořčice

Dýni připravíme jako v předešlém 
receptu. Smícháme všechny suroviny    
a vyšleháme šlehačem.

Dobrou chuť přejí pracovníci z kuchyně 

DÝŇOVÁ POMAZÁNKA
„TA DOBRÁ”

DÝŇOVÁ S LUČINOU

AKTIVITY S KLIENTY



Z FUNDRAISINGU
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Co jsem viděl, zaslechl, vypozoroval         
na Benefičním večeru? Spontánnost! 
Téměř plný parket při první písni, pak už 
plný úplně. Úžasný kontakt zpěvačky 
Moniky s hosty. Módní přehlídka: orga-
nizovaná laiky, provedení profesionální. 
Obdiv hostů nad kvalitou i kvantitou 
pohoštění. Přirozené a dynamické splý-
vání všech “Nadějáků”: klientů, jejich 
rodinných příslušníků, pracovníků, spon-
zorů, hostů, hudebníků. Živé fotografo-
vání. Šíleně rychle to uteklo. Nezačne-
me příště už v pět odpoledne?

Radek Vítek

JAKÝ BYL BENEFIČNÍ 
SPOLEČENSKÝ VEČER 2016

Děkujeme společnosti AIP tisk, která 
nám bezplatně vytiskla pozadí do foto-
koutku na Benefiční večer. 
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Z FUNDRAISINGU

ADVENTNÍ JARMARK 
VE TKALCOVNĚ

Celý den 24. listopadu se v Tkalcovně 
Naděje v Obchodním centru Kvítková 
Zlín konal adventní jarmark.

Přišly děti z mateřské školy Kolektivní 
dům, klienti Domu pokojného stáří               
a denního stacionáře zlínské NADĚJE, 
ale též lidé, kteří u nás byli poprvé! 
Přilákalo je tvoření vánočních přání, 
nákup drobností ze sociálně terapeutic-
kých dílen, poutavé povídání o Váno-

cích od evangelického faráře pana 
Pivoňky nebo výroba adventních věnců 
pod vedením zkušené floristky Evy 
Daniekové. Ať už to bylo jakkoliv, byla 
krásná předvánoční pohoda, radost          
pro všechny smysly – vonělo chvojí, 
svařené víno, rybí polévka, medový 
vosk, hořely svíčky. Všem bylo jasné,         
že Vánoce přicházejí...
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

V polovině září jsme si užívali posled-
ních letních dní v Chorvatsku ve městě 
Primoštejn. Městečko bylo menší se 
spoustou historických památek. Některé 
z nich jsme společně s delegátkou na-
vštívili. Nechyběla ani malá ochutnávka 
zdejších proslulých vín a likérů. Moc se 
nám tam líbilo a vše jsme si užili. Poz-
nali jsme nový kraj a dozvěděli se mno-
ho nového. 

CESTA DO CHORVATSKA

Jako každý rok pořádá NADĚJE večer, 
na který se všichni z chráněného bydle-
ní moc těšíme. Někteří z nás se účastní 
vystoupení, které je součástí programu. 
Užíváme si to ve všech směrech! 

BENEFIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER
Posloucháme, tancujeme, seznamuje-
me se a vychutnáváme si společně strá-
vený čas do pozdních večerních hodin. 

Jitka Slováková   



ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
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V úterý 25. října přijelo do sportovní haly 
Zelené celkem 57 sportovců z 10 spor-
tovních klubů, aby soutěžili nejen o pos-
tup na Mistrovství republiky, ale přede-
vším aby si dobře zahráli, setkali se se 
svými přáteli, navázali nové kontakty. 
Akci organizoval Český svaz mentálně 
postižených sportovců ve spolupráci        
s NADĚJÍ Zlín.

MISTROVSTVÍ JIŽNÍ MORAVY
VE STOLNÍM TENISU

Z domácího klubu byl nejúspěšnější 
Josef Slovák, který vybojoval stříbrnou 
medaili, čtvrté a páté místo patřilo opět 
domácím z NADĚJE Zlín Bedřichu Bula-
vovi a Radimu Juřicovi.  

V kategorii Ženy obsadily první dvě příč-
ky hráčky SK Berani Naděje Zlín, zlato 
vybojovala Alena Hožďorová a stříbro 
Marie Přikrylová. 



Podařilo se nám navázat a udržovat 
úspěšnou spolupráci se společností 
Lesy města Zlína, která se postupně  
rozvinula až po zajištění dlouhodobější 
brigády pro dva naše klienty.

Vše začalo prvními společnými setkání-
mi při úklidech lesa a lesní pedagogice, 
kterou pro nás připravovali Marek Kout-
ný s Veronikou Gajdůškovou z této fir-
my.

Později jsme s paní Marií Surovcovou     
z Odboru městské zeleně Magistrátu 
města Zlína zasadili v zahradě chráně-
ného bydlení několik okrasných stromů. 
A odtud už byl jen krůček k prvnímu 
sázení stromků v lese. Klienti, kteří se 
práce v lese zúčastnili, byli nadšení          
a obzvláště dva z nich - Petr Kočiščák         
a Mirek Galia - se nechali zlákat myš-
lenkou na vyjednání trvalejší brigády. 
Týden na to se již dalšího sázení stromů 
účastnili samostatně a jako oficiální bri-
gádníci, se stejným nadšením a již             
za zaslouženou odměnu. Nyní jsou oslo-
veni s nabídkou práce každý týden, jed-
nou sázet stromy, jindy uklízet v lese 

PODAŘILO SE!

apod. Práce je baví, do lesa se těší          
a věříme, že jim toto nadšení vydrží                
i nadále a svou první brigádu si udrží.

Michal Křižka
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
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Balení vánočních dárků pro zaměstnan-
ce firem Tescoma a Lapp Group. 

Celkem bylo zabaleno pro Tescoma 
1750 dárkových tašek rozdělených                      
do 11 kategorií. Pro společnost Lapp 
Group zase 250 kusů vánočních svíti-
len. Veškerou práci s chutí odvedli klien-
ti sociálně terapeutických dílen. 

Radek Vítek

BALENÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ 
PRO TESCOMU A LAPP GROUP

KALENDÁRIUM
každé úterý 
v prosinci účast na vánočních bohoslužbách - roráty

6. 12. vystoupení Děvčice z Vonice v Domě pokojného stáří

8. 12. předváděcí akce dílen v Domě pokojného stáří

13. 12. teambuilding pracovníků sociálně terapeutických dílen

vystoupení pěveckého sboru ze střední školy v Domě 
pokojného stáří

14 - 15. 12. Vánoční dobročinný bazar v Tkalcovně

16. 12. poselství Vánoc a Vánoční turnaj v šipkách na Letné

19. 12. předváděcí a prodejní akce na krajském úřadě

tvoření s dětmi ze ZŠ Malenovice v Domě pokojného stáří

21. 12. mše pro klienty, rodinné příslušníky a pracovníky NADĚJE 
Letná v Regině

Vystoupení hudební skupiny MaLiLu v Domě pokojného 
stáří

ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ



V čase, kdy píšeme tyto řádky, hoří na adventním věnci první svíčka. A říkáme si, jak 
se rok 2016 rychle ubírá ke svému závěru. Není divu, že uběhl, protože jsme měli 
spoustu práce, a když má člověk plné ruce práce, tak se s ním čas rozhodně nevleče! 

Závěrem ať dopisu, akce nebo roku se sluší poděkovat. Takže …

Z FUNDRAISINGU
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

I letos jsme byli součástí Národní potra-
vinové sbírky. Děkujeme společnosti 
Byznys pro společnost, České federaci 
potravinových bank a též zákazníkům 
zlínského Kauflandu za bezvadnou 
spolupráci, dík které mají klienti chráně-
ného bydlení vytvořenou zásobu potra-
vin různého druhu na mnoho měsíců. 
Dobrovolníkům, neváhajícím obléknout 
si zástěry, vzít do ruky letáky a oslovo-
vat potencionální dárce, zapisovat počty 
darovaného do příslušných kolonek             
a pak se natahat s těžkými bednami 
potravin, upřímně děkujeme. Opome-
nout bychom neměli rychlost, s jakou  
se do sbírky zapojili. Radost s vámi být!

Krásný čas budoucí, sluncem zalitý, vám 
přejí 

Jana Škývarová a Zuzana Šlúchová

PODĚKOVÁNÍ OD FUNDRAISEREK

Naši milí …,

ze srdce děkujeme vám všem, kteří jste s námi v roce 2016 spolupracovali. 
Spolupráce s vámi pro nás neznamenala pouze úspěch v pracovní rovině, ale 
především důvěru, kterou jste nám projevili. Bez důvěry by nebylo ničeho. 

Vážíme si různorodé pomoci a podpory dárců, dobrovolníků, zaměstnanců, kte-
ří s nadšením, nad rámec svých povinností neváhali podpořit vznikající projek-
ty i projekty s tradicí. Vaše pomoc byla radostná, laskavá a upřímná a společ-
ně jsme ji poslali dál, lidem potřebným.

Máme za sebou bohatý rok, ve kterém nám každý den přinesl něco nového. 
Plány, výzvy, setkání a inspirace, na které, pevně věříme, společně navážeme 
i v nadcházejícím roce. 
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POŽEHNANÉ VÁNOCE
A NOVÝ ROK 2017
PŘEJE

NADĚJE




