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Milí čtenáři, 

opravdu dlouho „Mezi námi“ nevyšlo. Nebylo to tím, že by se nenašly události a témata, kterými bychom 
ho mohli naplnit, právě naopak. Vydání dalšího čísla časopisu jsme oddalovali, protože stále bylo něco 
důležitějšího. A pak jsme si řekli, že už opravdu ne. Musíme Mezi námi vydat, protože je opravdu velká 
škoda neinformovat o tom, co se u nás děje. Chceme informovat opatrovníky a rodiče a chceme informovat 
lidi a instituce, které s Nadějí spolupracují. No a v neposlední řadě samozřejmě i veřejnost. Mezi námi není 
jen souborem reportáží o tom, co se děje, chtěli bychom, aby z něj na čtenáře dýchla atmosféra z Naděje, 
možná atmosféra naděje, protože tu chceme vytvářet a předávat ji. Přeji časopisu, aby byl zajímavým a in-
spirativním čtením a aby nám pomáhal v tom, abychom si byli stále blíže.

Pavel Polák

Občasník NADĚJE Otrokovice pro interní komunikaci

Víte, že...
...si můžete namíchat koktejl podle receptu nejlepších barmanů Café Naděje?

Vážení opatrovníci, čtěte! Největší změna soukromého práva za 20 let se týká i vás.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V NAŠÍ POBOČCE

JEDEN DEN – Open-handicap festival

Oslavy v Café Naděje

Malý krok nebo velký skok? 

Seriál: Jeden den s...

Cesta do Indie na čtyřech kolečkách

Od Bulhar až po Praděd

„Krocení” dračích lodí

Taneční skupina zazářila v pražské Lucerně



ské tance, moderní tanec, až po báječnou choreografii 
Afrika v podání taneční skupiny Naděje. V tanečních 
vstupech se také představila Žaneta Šandorová, TŠ 
Orientální tance Jana a TS Evans. 

V historii festivalu jsme měli letos největší 
návštěvnost i navzdory dalším významným akcím 
pořádaných v okolí. Děkujeme návštěvníkům za jejich 
přízeň. Velké poděkování také patří městu Otroko-
vice za finanční podporu festivalu ve výši Kč 7.000,- 
a panu starostovi Mgr. Jaroslavu Budkovi, který byl 
naším čestným hostem. Počasí nám velmi přálo, což 
podpořilo úspěch celé akce. 

Jana Jordánová
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V sobotu 7. června 2014 proběhl již 3. ročník 
hudebního festivalu Open-handicap festival JEDEN 
DEN. Festival je organizován otrokovickou Nadějí 
a jeho hlavním posláním je spojovat umělce s handi-
capem a ty zdravé. 

Letošní ročník zahájil zpěvák z Naděje Jiří Vašíček, 
který se pravidelně umísťuje na předních příčkách 
pěveckých soutěží, a dále program pokračoval v režii 
kapel Kula Pikle, Pass, Hudba Fryšták a Xanax. 
Doprovodný program nabídl návštěvníkům taneční 
vystoupení různých žánrů, od bellydance, přes havaj-

Festival „Jeden den” již potřetí



Stejně jako před 5 lety, kdy se kavárna otevřela, 
předcházely tomuto otevření velké přípravy. I na za-
čátku dubna tomu nebylo jinak – bylo potřeba vše 
uklidit, připravit tiramisu a další lahůdky (které jsme 
mimochodem připravovali s klienty v naší svačinkár-
ně), rozvěsit balónky a pěkně se obléknout – pro tuto 
příležitost jsme si nechali udělat nové výšivky na tri-
čka.

K poslechu i tanci nám zazpívali pánové Jiří Kura 
a Jiří Vašíček. S panem Kurou přijeli i uživatelé 
sociální služby, se kterými pracuje, aby ho podpořili 
a nám popřáli k narozeninám. Nechyběli ani naši milí 
hosté, kteří se u nás rádi účastní nejrůznějších akcí, 
zaměstnankyně sociálního odboru města Otrokovice, 
včetně jeho „šéfové“, paní Horákové. Mezi gratulanty 
byl také místostarosta města, Ing. Milan Plesar, nebo 

ředitel otrokovické Charity, Ing. Peter Kubala. 
Přišli nám popřát také zaměstnanci i uživatelé 
domova Naděje. Bylo nás zkrátka hodně a bylo nám 
spolu dobře.

Sociálně terapeutická dílna – program Café Naděje 
funguje již od roku 2009. Za dobu svého působení již 
stačila „vychovat“ spoustu výborných barmanů, které 
můžete pravidelně vídat nejen v kavárně Café Naděje, 
ale také na různých soutěžích, jako je barman roku, 
kde každoročně stojí na stupních vítězů. Pro některé 
uživatele byla kavárna odrazovým můstkem pro zís-

Kavárna oslavila své pětileté výročí

kání zaměstnání – ať už v chráněných či nechráně-
ných podmínkách.

Takže jak se píše v naší kavárenské kronice 
„…minimálně ještě dalších 95 let...“, vzhůru úspěšně 
do další pětiletky J

Markéta Horková
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To to letí... již asi po dvanácté...
10. 4. 2014 jsme připravili velikonoční jarmark 

pro širokou veřejnost. 
Počasí bylo aprílové, hrálo si s námi po celý den - 

chvíli sluníčko, pak vítr, mraky, déšť, ale ani to neod-
radilo davy lidí, kteří přišli za námi, ale neodradilo to 
ani organizátory.

Velký dík patří všem, co se na této vydařené akci 
podíleli - pracovníkům údržby a kuchyně, pracovní-
kům i klientům, kteří vytvářeli nádherné výrobky či 
pochutiny pro mlsné jazýčky, těm, kteří zajišťovali 
doprovod, propagaci...

Iveta Bláhová

Velikonoční jarmark

NADĚJE Otrokovice a Veterán klub Kroměříž 
společně uspořádaly již 4. ročník výstavy veteránů. 
A bylo se letos na co dívat! Wanderer W 22 z roku 
1934, Zbrojovka Brno Z5 Expres z roku 1936... Dále 
byla k vidění Jawa 250 (r. v. 1958), Volha 21 (1965), 
Lotus Seven (1972), Fiat X1/9 (1973), hasičské 
vozidlo Mercedes 407 D (1977). Nejmladším mezi 
vozidly byla Škoda Rapid 130 z roku 1987. Akce je 
každoročně otevřena široké veřejnosti, a tak se 
všichni návštěvníci mohou nabažit krásných karose-
rií vskutku do sytosti. Bonusem pro naše klienty byla 
možnost projížďky ve veteránech po Otrokovicích. 
Věříme, že nás i příští rok veteráni "převezou" do at-
mosféry let minulých.

Veteráni umí „převézt” do dob minulých
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ním. A pak se začaly dít ty zázraky… Hlavně díky 
Městu Otrokovice, které nám vyšlo úžasně vstříc – 
pomohlo nám zajistit prostory, které nám zdarma 
poskytuje, podporuje nás finančně, odebírá naše 
výrobky a pan starosta a místostarosta nám pomáha-
jí i se sháněním dalších finančních prostředků atd. 

A tak dnes zaměstnáváme čtyři klienty z domova 
pro osoby se zdravotním postižením v rámci venkov-
ního úklidu a dva klienty z chráněného bydlení 
v rámci Svačinkárny Naděje, která připravuje občer-
stvení studené kuchyně. V administrativě organizace 
pracují další lidé se zdravotním postižením. Práce to 
není jednoduchá, musíme se vyrovnávat se zálud-
nostmi tržního prostředí a zároveň vytvořit pro naše 
klienty/zaměstnance takové podmínky, aby se jim 
dobře pracovalo, aby práci zvládali a měli z práce 
radost. A tak se učíme, co je to sociální podnikání, 
a věříme, že to stojí za to. To, že naši klienti pracují, jim 
samozřejmě přináší ekonomické výhody – mají svůj 
plat, ze kterého si mohou šetřit třeba na notebook, 
což je snem jednoho z nich. Ale také získávají sebedů-
věru, která se projeví například při návštěvě přátel 
ze zlínské NADĚJE, kterým se naši klienti/zaměst-
nanci chlubí, že mají práci. A zároveň snad ukazujeme 
i společnosti, že člověk s mentálním postižením, když 
má vhodné podmínky, tak zvládne spoustu věcí 
a ještě vás odmění svým nakažlivým smíchem a dá 
vám pocit, že jste udělali něco správného, něco, co má 
smysl…

Jana Bartošková

P.S. A co vlastně naši zaměstnanci v „ópéesce“, jak 
důvěrně Naději, otrokovickou o.p.s. nazýváme, 
dělají? To můžete ochutnat v prvním dílu našeho 
nového seriálu „Jeden den s … “

Sociální integrace, transformace, deinstitucionali-
zace, humanizace… to jsou pojmy, s nimiž se každý 
člověk alespoň trochu se zajímající o život lidí se 
zdravotním postižením už pravděpodobně setkal. 
A pravděpodobně taky alespoň trochu tápal a nevě-
děl, co si pod tím představit. Stejně jako spousta z nás, 
co ve službách přímo pracujeme. 

Vlastně je to ale velmi jednoduché a jediné správ-
né – každému člověku s postižením se snažit zajistit 
to, co potřebuje, aby mohl žít co nejvíce jako ostatní 
lidé. A o to se v Naději snažíme už velmi dlouho. 
Jenom tomu málokdy říkáme cizími slovy, kterým 
sami moc nerozumíme… Ale proto, že se snažíme 
udělat všechno pro to, aby naši klienti měli co nejvíce 
„normální život“, tak máme široké spektrum služeb, 
nemáme žádné uzavřené oddělení, naše klienty 
můžete běžně potkat ve městě, v kině, na koncertě 
atd.

A od konce minulého roku můžete naše klienty 
potkat i při práci. A nemyslíme tím vyrábění košíčků 
nebo obsluhu v tréninkové kavárně, na což si už 
spousta lidí zvykla. Myslíme tím běžné zaměstnání, 
se všemi právy a povinnostmi a samozřejmě s nále-
žitou mzdou. Bylo to dalším logickým krokem 
v našich dlouhodobých snahách. Někteří z našich 
klientů se už naučili postarat se o sebe a svou domác-
nost, hospodařit s penězi, natrénovali si základní 
pracovní návyky… Už „jenom“ zbývalo si to všechno 
ověřit v opravdovém zaměstnání. Ale jak to zařídit? 
Nezaměstnanost není zrovna nejnižší a zaměstnat 
člověka se zdravotním postižením se rovná skoro 
malému zázraku - přesto, že existují předpisy o po-
vinném zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 
Najít práci pro člověka s mentálním a/nebo kombino-
vaným postižením je pak už zázrak velký.

Ale zázraky se dějí! Jenom je třeba trochu tomu 
vyjít vstříc. A tak jsme tomu vyšli vstříc. Naděje 
založila svou dceřinou společnost – Naději, otroko-
vickou o.p.s., které dala do vínku hlavní úkol: vytvářet 
pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postiže-

Malý krok nebo velký skok?
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Dovolte mi, abych pár větami Standu představila, i když spousta z vás Standu zná. Tak tedy: Standa je uživatelem 
domova pro osoby se zdravotním postižením, ale také rovněž uživatelem sociálně terapeutické dílny, kde se připravuje 
na práci v programu Svačinkárny. Standa také pomáhá v kuchyni, ať už s mytím nádobí, nebo loupáním cibule. Ale 
hlavně to dělá s nadšením a láskou! 

Přiznám se, že když jsem za Standou přišla, abychom odstartovali „pilotní“ reportáž „Jeden den s...“, nevěděla 
jsem, jestli vůbec bude pro. Ale Standa je člověk, o kterém by se dalo říci, že je „veselá kopa“ a určitě se s ním nemáte 
čas nudit! Nu a tak se tedy může podívat, jak vypadá Standův den…

Jeden den se... Staňou Jankielem

1. 
Svačinkárny. Když ho jdu 6:45 vyzvednout, 

abychom odstartovali naši fotoreportáž, je už 
dávno vzhůru a má také připravené věci.

Dnes je středa a Standa jede do 
2. 

svačinu a nasnídat se. Pak může 
vyrazit.

 Standa si musí vyzvednout 

3. 
sušenky. Směs jsme navážili a umíchali 
společně, dávkování však Standa zvládá 
bravurně – i když sušenky pořádně lepí! 

Standa má dnes za úkol vyrábět ovesné 

Velké díky patří Standovi, že byl ochotný se nechat fotografovat při běžné denní činnosti. Touto cestou bych mu 
chtěla popřát, aby mu co nejdéle vydržel elán, chuť do práce a dobrá nálada.

Markéta Horková

4. Součástí programu je také úklid. 5. 
dámami (ten se ale má). 

 Standa dnes spolupracuje se samými 6. 
Uživatelé musí zvládat nejrůznější úskalí, jako 

je třeba cestování správným autobusem. 
Standa se však cestovat autobusem už naučil a 

nečiní mu to nyní žádný problém.

Zkoušet práci ve Svačinkárně není jen tak. 

7. 
(ZASLOUŽENÝ, pozn. autorky)

 Odpoledne je prostor na odpočinek 
8. 
aby mu nic nechybělo – v pátek totiž odjíždí 

na dovolenou do Chorvatska.

Standa ještě přemýšlí, co přibalit na cestu, 9. 
a vybrat ty nejlepší!

Je potřeba fotografie zkontrolovat 
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vyhlídku. V takový svátek se sjede milion lidí, modlí 
se, meditují, chodí okolo hory celodenním procesím 
a pak podniknou výstup až na vrchol, aby se zde 
nechali pomazat posvátným olejem i mlékem. 

V Indii jedí velmi málo maso, zato vegetariánská 
jídla jsou velmi pestrá. 

Zpátky do Bombaje jsme tentokrát letěli a v tomto 
rušném městě jsme strávili jeden den nákupy a pro-
hlídkou města.

Cesta na vozíku do vzdálené země není jednodu-
chá. Kolegovi ulomili jedno přední kolečko už při 
manipulaci v letadle. Naštěstí měl náhradní řešení a 
v ulicích měst mu pak v jednom z krámků pomohli 
vozík opravit. Na ulicích se v Indii třeba trhají zuby, 
prodává všechno možné a samozřejmě mezi tím 
nezúčastněně prochází posvátné krávy.

Mgr. Milan Langer

V březnu jsme měli možnost v Café Naděje zhléd-
nout zajímavou přednášku o cestování po Indii na vo-
zíku. O své zážitky se s námi podělil pan Milan Langer 
s přáteli.

Indie je pro nás země vzdálená a exotická. Pro člo-
věka na vozíku znamená cestovat na jiné kontinenty 
velkou výzvu. Poznat Indii však není možné jen 
během dvou týdnů dovolené. Protože tato země má 
více než dvakrát tolik obyvatel než Evropská unie 
a rozlohou je srovnatelná. 

Letěli jsme přes Istanbul do Bombaje a potom 
vlakem 24 hodin přes celý poloostrov na východní 
pobřeží do Chennaje. Už jen cesta byla obrovský 
zážitek. Motorové rikši a těch lidí kolem. Do vlaku 
jsme se málem nedostali a dokonce nás po 4 hodinách 
z vlaku kvůli špatně pochopenému systému rezerva-
ce místenek vyhodili a museli jsme čekat na další. 

Několik dní jsme si odpočinuli u Indického 
oceánu. Navštívili jsme okolní památky i novodobý 
chrám v Auroville, nechali se požehnat slonem v Ga-
nešově chrámu a po změně místa pobytu jsme se 
v Ramana Ašram účastnili poutního pochodu (Pra-
dakšíny) okolo poutní hory Arunáčala. Ke svátku 
světla a ohně patří také výstup na vrchol hory, já 
s pomocí pěti nosičů zvládl jen část po krásnou 

Cesta do Indie na čtyřech kolečkách
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 Od Bulhar až po Praděd
I my v Naději jsme navštívili kraje blízké i vzdálené. Začalo to na jaře v Bulharech na jižní Moravě. Pak jsme to 

vzali přes Rusavu a Svatý Hostýn až do Jeseníků na Praděd. A kam nás ještě nohy zanesou ???  Tak to si necháme 
na příště… Bude se na co těšit. A že těch výletů bylo hodně a stránek v časopise je málo, tak za všechny aspoň jednu 
básničku:  

 My jsme byli v Bulharech, 
lepší nežli ve Varech. 
Vařili jsme, uklízeli. 
Někteří nám záviděli. 
 

Potom tiché rozjímání, 
o vínečku povídání. 
Seděli jsme jako myšky, 
měli pořád plné rysky. 
 

My procestovali tento kraj, 
ještě teď se dojímám. 
Cukrárnu jsme navštívili 
a pusenky zamastili.
Chutnalo nám, to je skvělé,
vzpomněli si na přátele. 

 Lidé jsou tu srdeční, 
ne jak v PRAZE neteční. 
Já miluju tento kraj, 
na rodinu vzpomínám, 
která nám to umožnila, 
srdíčka otevřela. 
Ještě jednou děkujem 
a na pomoc přijedem. 
 

Vinohrady, kraj a láska, 
celá je moje páska. 

Za všechno děkují 
Klienti Nebeského světa 
 

Jaroslava Bočková
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Pobyt v Bulharech
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Dalším jeho cílem je paralympiáda v roce 2016 
v Riu de Janeiru. Takže držíme pěsti a plavání ZDAR!

Iva Netová a Jasmína Conevová

Každoročně se naši klienti ChB zúčastňují plavec-
kých závodů. Přípravou k těmto závodům jsou 
každotýdenní návštěvy a tréninky plavání ve Zlíně 
na bazéně. Náš tým reprezentují Roman, Michal, Jirka 
a nová posila našeho týmu Adriana. 

Letošní první závod se konal v Přerově – kde získal 
Roman zlato v kategorii muži - 50 m VZP a zlato 
v kategorii M—100 m VZP. Dobrých výsledků dosáhli 
i ostatní účastníci. Úspěšným absolvováním tohoto 
závodu se Roman akreditoval na celostátní plavecké 
závody do Liberce. Mezi tím však stihli ještě všichni 
jmenovaní reprezentovat naši organizaci na plavání 
v Hodoníně, kde byla úspěšná naše štafeta –  opět 
1. místo, stejně tak Roman dvakrát 1. místo ve svých 
disciplínách.

Vyvrcholením byla naše cesta do Liberce poslední 
dubnový víkend – kde opět Roman splnil očekávání 
a získal 2. místo na 50 m VZP a 1. místo na 100 m VZP.

Naši plavci bodují

a obhájení ceny z minulých let, také z osobní pochvaly 
hlavní porotkyně soutěže, plného počtu bodů, které 
jsme mohli v této soutěži získat.

Odměnou za veškeré nacvičování jsou zlaté 
medaile a pohár, nezapomenutelné zážitky při tré-
nování, soutěžení i oslavách.

Avšak nic netrvá věčně, a tak po krátkém odpočin-
ku jsme se opět vrhli do práce a pravidelně se schází-
me a připravujeme další vystoupení.

Iveta Bláhová

Taneční skupina klientů otrokovické pobočky 
NADĚJE měla jedinečnou možnost 25. 5. 2014 
vystupovat na prknech Lucerny v Praze, letos se 
scénickým tancem „AFRIKA“.

Sdružení „Děti fitness aneb sportem proti dro-
gám“ pořádá soutěž dvacátým rokem a ta je určená 
zejména pro ty, kdo mají za cíl uspět v soutěži prestiž-
ního mezinárodního klání. Hlavním kritériem v sou-
těži skupinových choreografií je nápaditost předve-
dené sestavy a radost z pohybu.

Soutěže se zúčastnilo našich 16 tanečníků, kteří 
kroky v choreografie měli ušité přímo na míru 
dle svých možností a schopností a pilně se rok 
připravovali v pravidelných trénincích.

V kategorii Handicap na této mezinárodní soutěži 
jsme bohužel letos neměli soupeře, o to víc jsme se 
museli snažit, neboť hodnoceni bylo pouze bodové 
a neměli jsme žádné srovnání s jinými tanečníky 
v naši kategorii. O to větší radost jsme měli z 1. místa 

Taneční skupina zářila v pražské Lucerně
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pádlovali sami … někteří byli ve vodě, jak kdyby se 
tam narodili, šlo jim to perfektně, jiným se zase velmi 
úspěšně dařilo vpádlovávat vodu do lodi… ale 
na všech bylo vidět, že si to užívali. Ten týden byl 
náročný, navíc bylo dost horko a naši vodáci chodili 
z tréninků opravdu unavení. 

A pak už tu byl pátek a my poprvé sedli do oprav-
dových dračích lodí. Proběhly ještě poslední úpravy 
ve složení týmu, a už jenom pořádně se na ten velký 
dračí den vyspat. V sobotu vystoupaly teploty až 
vysoko nad třicet stupňů, ale ani to nás nezastavilo 
v tom, abychom předvedli skvělý sportovní výkon. 
S časem 1:17 na 100 metrů jsme sice nevyhráli, ale to 
vlastně nebylo až tak důležité…hlavní bylo, že jsme se 
celý týden dokázali na něco připravovat, na něco se 
těšili a celé si to užili. Takže příští rok určitě znovu 
Ahóóój na vodě.

Zuzka Kadlčáková

Klienti otrokovické Naděje zažili ve třetím červen-
covém týdnu opravdu nevšední zážitek. 

Na pět dní se proměnili ve vodáky a statečně se 
prali se všemi nástrahami, které vodácký život 
chystá…ale pěkně od začátku. Již tradičně se u nás 
v Otrokovicích konají letní slavnosti, v rámci kterých 
se jede na vodní ploše Štěrkoviště i závod dračích lodí. 
Naděje dostala nabídku od vodáků z Opavy, klubu 
Přátel dračích lodí, zda by nechtěli klienti utvořit také 
jednu posádku, a to je prostě nabídka, která se 
neodmítá. A tak jsme každý den od pondělí do pátku 
docházeli na loděnici u Moravy a úplně od začátku se 
seznamovali s vodou, loděmi, základy kormidlování 
lodi, pádlováním, prostě vším, co nás mělo připravit 
na to, že v sobotu usedne tým Naděje do opravdové 
dračí lodě a za zvuku bubnu vyrazí na svůj závod. 

Nejdříve jsme zkoušeli pádlovat na suchu, na lavi-
čce, poté nás zkušení instruktoři na vodě spíš jen 
vozili, abychom si zvykli na houpání lodi, pak už jsme 

Krocení dračích lodí

syna/dcery/opatrovance, zadání znaleckého posud-
ku pro vašeho syna/dceru/opatrovance a také vás 
bude soud  žádat o zastupování vašeho svěřence 
před soudem. Zároveň má soud povinnost se setkat 
s osobou, která je přezkoumávána. Tohoto setkání 
u nás v zařízení by se měl účastnit i opatrovník. 

Potřebujete-li další informace, kontaktujte mne 
na: k.koutna@nadeje.cz, tel. 775889668. 

Karla Koutná

Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje 
povinnosti a práva opatrovníka a zároveň ukládá 
soudu přezkoumání  způsobilosti k právním úkonům 
u každé osoby, která byla v minulosti omezena/zba-
vena ve svých právech. Tímto procesem v následují-
cích třech letech projdou vaši rodinní příslušníci či 
opatrovanci. Konkrétně to znamená: dopis od soudu 
s informacemi o zahájení přezkoumávání vašeho 

Vážení opatrovníci, čtěte! 
Největší změna soukromého práva za 20 let se týká i vás
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§se uživatelé Café Naděje pravidelně účastní soutěže Barman roku, která již dosáhla celorepublikové úrovně, 
takže zde soutěží ti nejlepší z nejlepších?

§některé koktejly, se kterými naši uživatelé soutěžili, můžete ochutnat přímo v Café Naděje?
§si nyní můžete v Café Naděje zakoupit fresh z čerstvého ovoce?

Věděli jste, že...?

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

26. 9. Pohádková zahradní slavnost 

23. 10. Dušičkový prodej 

  8. 11. Mezinárodní přehlídka taneční tvorby 

pro handicapované Motýlek Kopřivnice

26. 11. Vánoční bowling

28. 11. Rozsvěcování vánočního stromu

  4. 12. Vánoční jarmark

17. 12. Vánoční posezení s programem

24. 12. Zpívání koled u klavíru

Mimo jiné se připravujeme na:

Děkujeme všem obcím, firmám a dalším dárcům za jejich finanční i nefinanční podporu 
a spolupráci v tomto roce:

C&A Moda, s.r.o., Continental Barum s.r.o., Lékárna Baťov s.r.o., Lesy Města Zlína, spol. s.r.o., OBSIDIAN, a.s., Teplárna 
Otrokovice a.s., GE Money Bank, Continental Barum s.r.o., Mit metal, PMS Energo, SK Sokol Žlutava , MPSV, Město 
Brumov-Bylnice, Město Fryšták, Město Napajedla, Město Otrokovice, Město Slavičín, Město Veselí nad Moravou, Obec 
Hostišová, Obec Jablůnka, Obec Sazovice, Obec Tlumačov, Obec Zborovice, Statutární město Zlín, Obec Žlutava,  Bláhová 
Iveta, Brsciková Veronika, Černý Albert Antonín, Dubovský Petr, Jordánová Jana, Jugas Jiří, Ing. Kotík Petr, Klub důchodců 
Veselá, MVDr. Mišák Stanislav, Nedbal Lumír, Odstrčilová Lenka, Patík Zdeněk, Ing. Plesar Milan, Pšenčíková Eva, Straka 
Martin, Šimek Filip, Vrlová Michaela, Wasserbauerová Zdenka

Sociální služby:
§Domov pro osoby se zdravotním postižením
§Týdenní stacionář
§Denní stacionář
§Chráněné bydlení
§Sociálně terapeutická dílna

NADĚJE, pobočka Otrokovice
Wolkerova 1274
765 02 Otrokovice
Tel.: 577 112 982
e-mail.: otrokovice@nadeje.cz
www.nadeje.cz/otrokovice
Číslo účtu: 1404621369/0800 (ČS, a.s.)

na zahradě Domu Naděje (Wolkerova 1274, Otrokovice)

...a k tomu všemu živá a veselá hudba skupiny Pexeso a Jalové hlasy.

Podporují nás:

v pátek 26. září 2014 od 15 hod.

Děkujeme všem obcím, firmám a dalším dárcům za jejich finanční i nefinanční podporu a spolupráci.

Tento zpravodaj vyšel díky podpoře firmy Z-STUDIO ve Zlíně, které nám zajišťuje tisk sponzorským darem. Děkujeme.

Sezona ovoce už je téměř u konce, ale zkuste dát do nádoby pár jahod, cca 
2 dcl mléka, kdo chce, přidá trochu cukru a pár lístků máty, všechno 
umixujte tyčovým mixérem – a víte, co vám vyjde? No přece dobrota.

Stejně tak se nemusíte dívat na černající banán, který stejně už nikdo 
nechce – zase si nachystejte tyčový nebo stolní mixér, přidejte 2 dcl mléka, 
trochu vanilkového cukru – a máte výborný banánový koktejl. A komu se to 
nepodaří, tak se zastavte v Café Naděje na koktejl od profesionálů.

V Café Naděje máme skvělé koktejly, ale co si tak třeba vyrobit nějaký doma?


