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Milé ètenáøky a milí ètenáøi,

zažíváme dojemné chvíle v Domì pokojného stáøí, když pøicházejí „Ježíškova 
vnouèata“ za našimi obyvateli s dárky. Radost mají úplnì všichni – dárci i obda-
rovaní, i my okolo, kterým tak záleží na tom, aby se lidé u nás mìli dobøe. I tohle 
k tomu patøí, zprostøedkovat vztahy, zážitky, zkušenosti zvenku. Tento dùm má 
být otevøený.

Advent a Vánoce jsou dobrá doba na to, být skuteèným vnouèetem. Také part-
nerem a partnerkou, ženou nebo mužem, dcerou nebo synem, mámou nebo 
tátou. Darovat s radostí. Nezáleží na tom co, ale jak.

Milé kolegynì a kolegové ve všech službách zlínské a vizovické NADÌJE, 

dìkuji Vám za to, že do svojí práce vkládáte mnoho energie, úsilí a hlavnì vzta-
hu a lásky. Èasto mi to øíkáte: „Vždy� já jsem tady rád, ráda“. Vím, že na své 
klienty myslíte, i když nemusíte, že cítíte, co potøebují. K Vaší profesionalitì 
patøí i vztahy ke klientùm a to je nároèné. Pøeji Vám š�astné Vánoce, èas na 
odpoèinek pro sebe, krásné a obèerstvující chvíle s Vašimi blízkými.  

Kateøina Pivoòková 

Stejnì jako naši klienti i my jsme zazna-
menali pøíchod nového školního roku. 
Klub se opìt plní dìtmi z okolních obcí, 
které dojíždí na základní školu do Vi-
zovic a téma letních dovolených nás 
definitivnì opustilo. Místo toho nyní 
øešíme školní novinky, radosti i starosti 
a soustøedíme se na pomoc dìtem, 
které si neví se školou rady.

Co by to byl ale za podzim bez tradiè-
ních radovánek? V rámci celoroèní akce 
Rozjeïme VITEK jsme se nauèili stavìt 
papírového draka s dokonalou pøesností 
a hurá na kopec. V listopadu jsme ještì 
posbírali další EPP body s aplikací 
Pomáhej pohybem, abychom pomohli 
jiným a zvýšili naše skóre. Za toto celo-
roèní snažení pojedeme v prosinci                     

s klienty na motokáry do Zlína, kde 
vyzkoušíme své øidièské schopnosti                        
i odvahu. 

S chladnìjším poèasím venkovních 
aktivit ubývá, ale fotbal se samozøejmì 
hraje dál. V klubu zase hrajeme èastìji 
deskové hry, popíjíme teplý èaj a poma-
lu zaèínáme sbírat nápady na vánoèní 
veèírek s klienty, kde bychom si rádi 
zasoutìžili a užili si vánoèní atmosféru   
s vùní punèe. Závìr roku bude krušný 
zejména pro pracovníky, jelikož budeme 
pøecházet na nový systém eQuip, který 
nám usnadní odbornou práci s klienty. 
Pøestože je to pro nás velká výzva, 
doufáme, že vše probìhne hladce                   
a tìšíme se na zmìnu! 

Daniela Peprnová 
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Z korespondence mezi pracovnicí NADÌJE a „Ježíškovou vnuèkou“:

Milá paní Andreo,

posílám Vám fotografie poøízené z pøedání dáreèkù pro paní Zdeòku. Paní Zdeòka 
mìla upøímnou radost. Pozornost a upøímný zájem druhých pøináší svìtlo do našich 
životù a Vy jste ho pøinesla paní Zdeòce. O všechny naše klienty se staráme v našem 
domovì s láskou a péèí, kterou si èlovìk na sklonku svého života zaslouží.

Když se objevil projekt Ježíškova vnouèata, øekli jsme si, že jako domov se pøipojíme. 
I když naši klienti nejsou opravdovì osamoceni, mají své rodiny, své blízké a peèující, 
tak zájem dalších lidí je pro nì žádoucí a potøebný. Kdo ví, tøeba Vám paní Zdeòka 
pøiroste k srdci a budete ji chtít pozdravovat, tøeba jen tak, nìkdy v úterý odpoledne, 
na jaøe…. Zuzana

Dobrý den paní Zuzi!

Mockrát Vám dìkuju za pìkné fotky paní Zdeòky, které mi udìlaly velkou radost. 
Rádio paní sluší, tak snad dlouho a dobøe poslouží. Ježíškova vnouèata je moc 
krásná akce a jsem ráda, že se do ní zapojilo tolik domovù. Vùbec nezáleží na tom, 
že všichni pøihlášení klienti nejsou opuštìní, spíše chvála Bohu za to! Zaslouží si 
dáreèek od Ježíška tak, jako všichni ostatní. Jako zdravotní sestra, která dìlá svou 
práci ráda, mùžu øíct, že mám pacienty v lásce a úctì a tím víc, když už mají svùj vìk. 
Proto dìkuju i za Vaše krásná slova o péèi o Vaše klienty a smekám pøed Vámi, 
protože vím, že Vaše práce není lehká. Pøestože jsem z Háje ve Slezsku, dám si            
za úkol se za paní Zdeòkou nìkdy podívat, moje koøeny sahají na Valašsko, takže            
tím radìji pøijedu! Sama budu ráda za jakoukoliv zprávu od Vás èi paní Zdeòky. Paní 
Zuzano, opatrujte se, pøeju Vám i celému kolektivu domova NADÌJE krásné Vánoce  
a š�astný Nový rok, pevné zdraví a hodnì lásky! Andrea Š.

JEŽÍŠKOVA VNOUÈATA

V našem denním stacionáøi bìžnì ne-
panuje klid a ticho. Naopak, je to prostor 
spoleèných a individuálních aktivit,roz-
hovorù, zpívání i pohybu. Jeho návštìv-
níci však potøebují i klidné místo                 
pro odpoèinek a uklidnìní. Odpoèin-
kovou místnost jsme mìli doposud 
vybavenou provizornì. Teï tam však 
máme krásnou a velmi pohodlnou 

sedaèku, na které se mohou klienti 
natáhnout a prospat. Sedaèku vyrobily 
ruce šikovných zamìstnancù spoleè-
nosti LENA nábytek z Holešova.

Dìkujeme panu Žùrkovi, jednateli 
spoleènosti LENA nábytek s.r.o                 
za skvìlý dar i za mnoholetou podporu 
a spolupráci.

NOVÁ SEDAÈKA VE STACIONÁØI
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PODZIMNÍ INSPIRACE

Podzimní dny plné sluníèka jsou za ná-
mi a klienti našeho domova se zvlášt-
ním režimem se místo každodenního  
pobytu na zahradì zabývají jinými akti-
vitami. V prvním listopadovém týdnu 
spoleènì s peèovatelkami krájeli jablíè-
ka a sušili køížaly, sypali bylinky a koøení 
do sklenièek a všechno krásnì nazdobi-
li. Výsledkem je kuchyòský retro koutek, 
který nejen krásnì vypadá, ale navíc vo-
òavé dózièky užíváme pøi smyslové akti-
vizaci klientù s Alzheimerovou demencí.

 

Z jiných nasbíraných rostlinek vznikl ná-
stìnný herbáø, který novì zdobí chodbu 
tøetí etáže. Poznávání jednotlivých byli-
nek nebylo nic jednoduchého, zapojili se 
do nìj všichni klienti i pracovníci a nako-
nec spoleènì vylisované kvìtiny nalepili 
a popsali názvy. Za výzdobu etáže spo-
jenou s krásnou aktivitou pro klienty pat-
øí velký dík pøedevším výtvarnì nadané 
kolegyni Renatì, která díky své tvùrèí in-
venci pravidelnì pøispívá ke zkrášlení 
prostøedí domova. Všem našim peèova-
telkám pak patøí dík za snahu o indivi-
dualizovaný pøístup, díky nìmuž i klienti           
s postupující demencí mohou zažívat   
pocit smysluplnosti a užiteènosti.

Také další dvì etáže domova pro senio-
ry srší nápady, pracovníci vymýšlí nové 
aktivity pro své obyvatele. Tak napøíklad 
kolegynì Žaneta v sobì objevila døívìjší 
cvièitelku aerobiku a pøi jejích službách 
se klienti ani trochu nenudí. Vsedì               
na židlièkách protáhnou záda, rozhýbají 
konèetiny a nakonec si spoleènì zazpí-
vají. Èastým oživením života na domovì 
bývají oslavy. A� už jde o narozeniny            
klientù nebo èerstvì narozené pravnou-
èátko, naši klienti si rádi spoleènì pøi-
�uknou vajeèným koòakem nebo dobrou 
slivovièkou. Naše peèovatelky nezapo-
mínají ani na individuální aktivity               
pro klienty, kteøí se nemohou úèastnit 
spoleèných aktivizací, zpívají si s nimi, 
dìlají kvízy a ètou knížky. Prostì na do-
movì bývá veselo.  

Zorka Vítková
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

POZDRAV Z KUCHYNÌ

200g hladké mouky
1 kypøící prášek do peèiva
1 vejce
250 ml mléka
vanilková esence (pár kapek)
50 g rozpuštìného másla
100 g tøtinového cukru
nasekaná bílá èokoláda
maliny

Smíchejte vejce, vanilkovou esenci, mléko, 
máslo. Zvláš� potom mouku a kypøící prášek. 
Pak vše dohromady a pøidejte èokoládu               
a maliny. Naplòte košíèky a peète na 200°C 
asi 15-20 min., podle trouby. 

Pøejeme dobrou chu�!

MALINOVÉ MUFFINY

AKTIVITY VE STACIONÁØI

NAROZENINY PANÍ ZÁBOJNÍKOVÉ
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BENEFIÈNÍ SPOLEÈENSKÝ VEÈER

Benefièní spoleèenský veèer jsme 
spoleènì prožili v pátek 10. 11. 2017. 
Bylo opìt plný veselé zábavy, hudby, 
tance a setkání. Dìkujeme všem, kteøí 
nám pomohli zvýšit výtìžek až             
na koneènou sumu 190 tisíc korun!                    
Z výtìžku zakoupíme vybavení sedmi 

nových chránìných bytù pro deset 
klientù. 

Shlédnìte více o projektu na 
https://www.youtube.com/watch?v=tr7a
QGwRFvI

5. NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA V ÈÍSLECH

11. 11. 2017 termín letošní Národní potravinové sbírky

                 2 s dobrovolníky jsme letos obsadili dva supermarkety 
(Kaufland na Vršavì a Billa Jižní Svahy) 

               41 poèet dobrovolníkù, kteøí nám pomohli sbírku zrealizovat

                 8 tolik bylo skupin, které se mezi sebou støídaly

           1897 poèet kilogramù potravin a drogistického zboží, které jsme díky 
Národní potravinové sbírce získali 

          1 000 tisíceré díky za vaši pomoc, štìdøí dárci, dobrovolníci, 
zamìstnanci NADÌJE. Za pomoc, za podanou ruku, za úsmìv, 
za èas …

https://www.youtube.com/watch?v=tr7aQGwRFvI
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Z FUNDRAISINGU

PØÍBÌH VELMI INSPIRATIVNÍ
Maruška Seidlová, naše personalistka, 
má kamarádku Blanku. Blanka se 
kamarádí s Maruškou a mnoho let 
rùzným zpùsobem podporuje zlínskou 
NADÌJI. Po sedmi letech, co ji po boku 
Marušky na nadìjních akcích potkávám, 
mi prozradila: „Pomáhám vám a po-
máhat budu, protože se v NADÌJI 
staráte o staré a bezmocné lidi a proto-
že myslet na ostatní se má“. 

Blanku jsem pro sebe poprvé objevila, 
když rychlým krokem pøišla na náš první 
dobroèinný bazar. Høíva vlnitých zlatých 
vlasù, úsmìv od ucha k uchu, ženská                
s osobitým stylem. Už tehdy byla vel-
korysá, neokázale velkorysá.

Desátého listopadu letošního roku byla 
ve spoleènosti (naší) Marušky na bene-
fièním veèeru. Jak sama øíká, podpoøit 
dobrou vìc. Den na to, brzy ráno, nás 
Blanka pøekvapila ve zlínském Kauf-
laudu, pøi potravinové sbírce. Koupila             
a darovala potraviny a vìci, které se 
urèitì budou hodit a navíc pøiložila jedno 
èokoládové francouzské „dìkuji“ pro nás 

dobrovolníky. Blanka uspoøádala jednu 
soukromou finanèní sbírku, kterou obra-
tem promìnila v potravinovou pomoc 
pro potøebné. Dìlá to tak nìkolik let.            
S necelou desítkou lidí dala dohromady 
1 800 Kè. Výbìrem potravin a toho 
ostatního myslela na dìti, osamìlé 
matky i staré lidi. 

Blanka neèeká na velké díky ani                  
na darovací smlouvy. Blanka má                   
pro nás všechny jeden prostý vzkaz: 
„Myslete na ostatní“. 

Zuzana Šlúchová

DOPIS Z POTRAVINOVÉ BANKY, 
PÁR DNÙ PO NÁRODNÍ SBÍRCE POTRAVIN

Ahoj Katko, ahoj Zuzko,
dneska mi volala jedna paní, která byla velmi smutná z toho, že prošvihla 
NPS ... Øekla jsem ji, a� nezoufá a pokud je z Otrokovic, a� pøinese potraviny 
pøímo do banky. Øekla, že je ze Zlína, tak jsem ji uklidnila, že se nic nedìje     
a do sbírky se mùže zapojit v pøíštím roce. Paní chodí nakupovat do Kauf-
landu do Zlína. Je prý pravidelný dárce. Už dnes si znaèí do kalendáøe druhou 
sobotu v listopadu. Volala, aby si ovìøila, zda to bude opìt 11-tého!
Èaute M. 

Marcela Grygerová, pracovnice Potravinové banky v Otrokovicích
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ROZHOVOR SE SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICÍ LENKOU CHMELOVOU

V tomto vánoèním èase naše spolupra-
covnice Lenka Chmelová „oslavuje“ své 
pracovní výroèí. Tím je 20 let zamìstná-
ní v NADÌJI. 20 let je úctyhodná doba          
a navíc je to témìø pùlka jejího života.  
Nebudu vyjmenovávat všechny její 
úspìchy, na to by nestaèil prostor                        
v tomto periodiku. Jen vám ji krátce 
pøedstavím. Lenka nastoupila v roce 
1997 a prošla v NADÌJI mnoha pracov-
ními funkcemi. Pøijali jsme ji jako tech-
nicko-hospodáøského pracovníka. Pak 
byla administrativní pracovnicí, dále 
byla mistrová chránìné dílny, také 
instruktor pro terapii, následnì pracov-
ník v sociálních službách a po úspìš-
ném absolvování kombinovaného studia 
na UTB povýšila v roce 2011 na sociální 
pracovnici. Jak uznáte sami, Lenka je 
svými pracovními zkušenostmi k neza-
placení a hned tak ji v práci nìco neza-
skoèí. V souèasné dobì pracuje v so-
ciálnì terapeutických dílnách. Mùžete ji 
potkat v naší Svíèkárnì, kde zrovna 
finišují s vánoèní tvoøivostí a vyrábìjí 
neskuteènì roztomilé a krásné vánoèní 
dekorace a dárky. A pøi té pøíležitosti se 
už Lenky ptám:

Každé Vánoce mají své kouzlo a jsou 
nìèím výjimeèné. Nedá se øíct, které 
jsou nejhezèí.

Urèitì bez vánoèního stromeèku, svìtý-
lek, svíèek, koled, ale hlavnì že je mùžu 
trávit se svými nejbližšími. Líbí se mi,                     
i co dìlá pro lidi mìsto Zlín. Vánoèní 

Které Vánoce ti utkvìly natolik v pamìti, 
že na nì nezapomeneš? 

Bez jakých tradic si neumíš Vánoce 
vùbec pøedstavit? 

atmosféru naladí rozsvìcení vánoèního 
stromu, které si nenechám ujít. Také vá-
noèní trhy, které si již letos užiji ze strany 
zákazníka nikoli prodávajícího.

Líbily by se mi Vánoce na nìjaké zapad-
lé chaloupce, kolem hromady snìhu a v 
ní praskající krb a mí nejbližší a pøátelé.

Radìji dárky dávám, nemám potøebu 
dárky dostávat. Dárkù jsem dostala                 
za život hodnì, ale na jeden opravdu 
nezapomenu, to když jsem dostala 
štìnì.

Jak si pøedstavuješ ideální Vánoce? 

Jaké dárky nejradìji dostáváš a dáváš? 
Který dárek byl ten nejkrásnìjší? 
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

Kdyby sis mohla pøát na Vánoce jen 
jednu vìc, co by to bylo? 

Jak prožiješ letošní Vánoce? 

Pøání jsou tajná, proto jsou to pøání a ty 
se nevyslovují, ty se pøejí. Mám jedno           
a to si nechám pro sebe.

Vánoce jsou u nás na Svíèkárnì                        
v plném proudu již od záøí. Vyrábíme 
drobné dáreèky, o které je opravdu 
mimoøádný zájem a nìkolikrát musíme                  
i odmítnout zájemce o konkrétní vìc.       
Po 15 letech se poprvé nebudu zúèast-
òovat pøedvádìcích vánoèních akcí                    
o víkendech, což jsem ráda, jelikož 
mohu zažít pohled z druhé strany.  

Ráda bych navštívila vánoèní trhy                     
na námìstí a tam si v klidu vyslechnu           
i vánoèní koledy. Také bych se ráda 
zúèastnila i rozsvìcení vánoèního stro-
mu. Štìdrý den trávím se svými rodièi. 
Jsou již staøí a tak si vážím, když s nimi 
mohu být každou volnou chvíli. Dále si 
užiji se svými vnuèkami, dìtmi, rodinou 
a pøáteli. Snad napadne sníh. Poøídila 
jsem si lyžaøskou výbavu a ráda bych ji 
vyzkoušela.  

Rozhovor vedla kamarádka 
a personalistka Marie Seidlová

V dílnách na Letné se uskuteènil work-
shop nazvaný „Uple� si svùj košík“, kte-
rý se protáhl pro velký poèet zájemcù 
na dva dny. Do pletení košù se pøihlási-
lo a následnì také zapojilo, 14 košíkáøù, 
tentokrát však z øad zamìstnancù 
NADÌJE. Pro nìkoho to byla výzva, 
vyzkoušet si vyrobit košík od prvního 
kroku až po ten závìreèný, pro mnohé 
pak zároveò zkouška trpìlivosti a zruè

UPLE� SI SVÙJ KOŠÍK

nosti. Chtìla bych tímto podìkovat 
všem zúèastnìným za opravdu zodpo-
vìdný pøístup a snahu i pøes menší 
nesnáze v nìkterých postupech, že          
to nevzdali a vše dotáhli až do konce. 
Dìkuji celému kolektivu, že mì podpoøi-
li, a snad jim je odmìnou pohled                  
na jejich vlastnoruènì upletený košík.

       Eva Vaòharová
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Ve zlínských lázních se 4. 10. 2017 
konala sportovní akce s názvem Plavec-
ká soutìž mìst. Byl to již 26. roèník                    
a od nás se jí zúèastnilo osm sportovcù 
se dvìma doprovody. Celkem jsme zís-
kali pro mìsto Zlín 19 bodù. I když to 
není mnoho, všichni byli nadšení, že 
mohli jako každý rok podpoøit mìsto                    

PLAVECKÁ SOUTÌŽ MÌST

a být souèástí zlínské štafety, stát se 
reprezentantem mìsta Zlína. Jaké bylo 
pro všechny zúèastnìné pøekvapení, 
když jsme se dozvìdìli, že mìsto Zlín 
se v celkovém poøadí umístilo na prvním 
místì. Dìkujeme a blahopøejeme všem 
úèastníkùm k reprezentaci.

          David Hrùzek

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

CO NÁS ÈEKÁ V POBOÈCE ZLÍN                      

4. 12.       

6. 12     Dìvèice z Vonice 

13. 12.     Hudební skupina MaLiLu v Domì pokojného stáøí

14. 12.     Vánoèní jarmark „Na plácku“ u Tkalcovny 

20. 12.     Vánoèní posezení s pøáteli a turnaj v šipkách na Letné 

Mikulášské posezení s harmonikou v Domì pokojného stáøí 
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MISTROVSTVÍ JIŽNÍ MORAVY
VE STOLNÍM TENISU

Ve støedu 25. 11. 2017 se ve Zlínì            
uskuteènilo Mistrovství Jižní Moravy          
ve stolním tenisu. Organizátorem byl SK 
Berani Nadìje Zlín a Èeský svaz men-
tálnì postižených sportovcù. Do Zlína 
pøijelo 66 sportovcù z 12 sportovních 
klubù. Hráèi se utkali v pìti kategoriích   
a opìt jsme byli svìdky nádherných              
a napínavých her. Bìhem turnaje vládla 
pøíjemná sportovní atmosféra a probìh-
la celá øada výborných zápasù, kterým 
nechybìly emoce a napìtí. 

Po celodenním zápolení si poháry               
a medaile odnesli ti nejlepší, dobøe si 
vedli i sportovci domácího klubu SK 
Berani Nadìje Zlín. V kategorii Muži A 
se bez vìtších nesnází umístil Bedøich 
Bulava, tøetí místo obsadil Radim Juøica. 
V kategorii Muži B byl velkým pøekvape-
ním Zdenìk Dvoøák, který obsadil krás-
né druhé místo. V kategorii Žen pak         
získala medaili za první místo Alena 
Hožïorová, tøetí místo obsadila Barbora 
Spáèilová. Tøetí místo v kategorii Dívek 
a zároveò Cenu Fair Play si odnesla 
naše nová a nejmladší hráèka Nela 
Divošová.  Sportovcùm gratulujeme              

ke krásným sportovním výkonùm, všem 
zúèastnìným pak dìkujeme za skvìlou 
atmosféru. 

Dìkujeme firmì GRASPO za pøípravu 
diplomù pro sportovce.

    Michal Gregušiak



Klientùm sociálnì terapeutických dílen 
se snažíme pomáhat s hledáním vhod-
ných pracovních pøíležitostí. Tìch pár, 
kteøí již na brigády chodí, je velkou moti-
vací pro ostatní. Mnozí tak mají snahu 
hledat uplatnìní i mimo naše dílny, zkou-
ší uplatnit v bìžném životì dovednosti, 
které si v dílnách osvojili a vydìlat si 
mnohdy své první peníze. V doprovodu 
dobrovolníkù tak zkouší nejrùznìjší pra-
covní nabídky. A� už je to práce v lese, 
víkendový úklid výrobní haly, hradu         
po koncertì, nebo sbìr švestek v sadu, 
vždy je to pro mnohé skuteèná výzva 
následovaná obrovským zadostiuèinì-
ním, když obdrží zaslouženou odmìnu. 
Vážíme si spolupráce tìch, kteøí nám 
umožòují s klienty tyto zkušenosti sbírat, 
a zároveò vítáme pomoc dobrovolníkù, 
kterých je stále nedostatek. Také díky 
Vám pøibližujeme naše klienty bìžnému 
životu.

POMÁHÁME HLEDAT VHODNÉ
PRACOVNÍ PØÍLEŽITOSTI
PRO KLIENTY
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Èinnosti v dílnách samotných obohacu-
jeme díky spolupráci s firmami, díky kte-
rým mají klienti možnost vyzkoušet nové 
èinnosti a uèit se novým dovednostem. 
K firmám V+L Mais a STAMA jsme novì 
navázali spolupráci také s firmou Pod-
ravka, které jsme pomáhali s lepením 
etiket na konzervy a aktuálnì pøibaluje-
me ke koøenícím smìsím dárkové 
škrabky na zeleninu. Pokud Vám tedy           
v obchodì škrabka jako dárek udìlá 
radost, vzpomeòte si na nás, i to je prá-
ce našich klientù.

          Michal Køižka 
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CHORVATSKO 2017 - CRIKVENICA

Zaèátkem záøí jsme jeli na dovolenou              
do chorvatského lázeòského mìsta 
Crikvenice. Užili jsme si spoustu neza-
pomenutelných a zábavných chvil i pøes-
to, že nám poèasí tento rok moc nepøá-
lo.  V moøi jsme se ale stejnì okoupali      
a aspoò jsme se mohli více vìnovat pro

TRÉNINKOVÝ BYT - GARSONKA
Od èervna 2017 jsme z garsonky                    
na chránìném bydlení udìlali tréninko-
vou bytovou jednotku pro jednu osobu. 
Bydlí v ní Míša R., která by se chtìla 
hodnì osamostatnit, aby v budoucnu 
byla co nejménì závislá na pomoci dru-
hých.  Pomalu se vše uèí a postupuje 
malými krùèky ke svému snu. V øíjnu 
ovšem udìlala krok velký a z uspoøe-
ných penìz si koupila vlastní praèku,              
ze které má obrovskou radost i pøes to, 
že ji èeká další uèení a osvojování 
nových dovedností.

cházkám a poznávání krás starobylého 
mìsta. Ochutnali jsme i místní speciality 
– moøské plody. Na Chorvatsko jsme 
nezanevøeli a pøíští rok se budeme tìšit. 

   Marie Valníèková
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tují!!! Spontánnì a srdeènì zdraví naše 
sportovce, spoleènì se fotíme, vzpomí-
náme na zápasy. Baskytarista Milan 
Špalek pøichází na Benefièní veèer, kde 
z pódia obklopen klienty zdraví všechny 
úèastníky. S upøímností vzpomíná               
na, dle jeho slov, „nakládaèku“, jakou                  
od našich sportovcù v ping-pongu 
dostal.  Žádné namyšlené „primadony“, 
ale pohodoví hudebníci. Nevšední 
zážitek se zopakoval. Díky, Kabáti!

Radek Vítek

KABÁTI PODRUHÉ! 

18. øíjna 2003, Zlín, skupina Kabát 
veèer koncertuje v našem mìstì.               
V tentýž den poøádá zlínská NADÌJE 
Mistrovství Moravy ve stolním tenisu    
pro sportovce s mentálním postižením. 
Jiøí Hrubý, náš zamìstnanec, volá 
jednomu èlenovi skupiny a domlouvá 
velké pøekvapení. Všichni èlenové 
kapely pøicházejí pozdravit sportovce. 
Více než stovka úèastníkù sleduje 
napínavé zápasy našich klientù s muzi-
kanty a všichni si užívají následující 
autogramiádu. Krásný, nevšední záži-
tek…mysleli jsme si neopakovatelný.

Po 14 letech pøijíždí kapela opìt koncer-
tovat do Zlína. Veèer pøed koncertem se 
koncentrují v baru na hotelu Moskva.        
O patro výš probíhá Benefièní ve-
èer…na vlnì nadìje. Nìkdo pøichází        
s informací „Kabáti jsou tu!“ 

Naši klienti i pracovníci jdou pozdravit 
muzikanty populární kapely. Jsme mile 
pøekvapeni, naše dávné setkání pama-



Z FUNDRAISINGU

BENEFIÈNÍ SPOLEÈENSKÝ VEÈER 
NADÌJE ZLÍN PODPOØILI:

ZA DARY DO TOMBOLY DÌKUJEME:

RAUT VZNIKL ZA PODPORY:

A DÁLE PØISPÌLI LUCIE KRÁPKOVÁ BÁRTOVÁ A DALŠÍ PØÍZNIVCI NADÌJE ZLÍN.




