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Milé ètenáøky a milí ètenáøi,

dnes ráno cestou do práce jsem vyslechla v trolejbuse rozhovor starší dámy se 
starším pánem. Potkali se náhodou, staøí známí a mluvili hodnì nahlas, aby se 
vùbec slyšeli. Paní se upøímnì tìší na cestu do Lurd, kterou naplánovala její 
dcera. „Našetøila jsem si sice na nový nábytek, ale co, ty Lurdy budou lepší.       
A vezmu si s sebou pìtilitrový kanystr.“ Pán zase vyprávìl, že slaví s manželkou 
55. výroèí od svatby, a že si vyjedou na rekreaci do Èech. Nedalo mi to, ohlédla 
jsem se – nebyli to žádní výjimeèní senioøi jako z reklamy na životní pojistku.     
A pøece si dìlají takové pìkné plány.

Taky plánujete hezké vìci pro váš život? A pøevažují tyto pìkné plány nad plány 
smìn, porad, závìreèných zpráv, vyúètování, pracovních povinností? Asi se to 
potøebujeme stále uèit. Jsem vdìèná za to milé ranní pøipomenutí.

Pøeji vám odvážné plány a jejich krásné uskuteèòování! 

Kateøina Pivoòková 

NOVÉ AUTO 
PRO DENNÍ STACIONÁØ

MÁŠ PLÁN?

Je to tak, starý Citroen dosloužil. 
Kupovali jsme ho v roce 2009 a už 
tehdy byl znaènì ojetý. Jsme rádi, že   
se nám pøedevším díky našim dlouho-
dobým dárcùm podaøilo koupit za zvý-
hodnìnou cenu auto nové. Kia Carens 
splòuje to, co potøebují klienti, které 
autem vozíme – vyšší sezení, pohodlný 
nástup, plnohodnotné prostøední se-
dadlo vzadu, možnost lehce dát do za-
vazadlového prostoru složený invalidní 
vozík nebo pøepravku s obìdem.             
A hlavnì je to bezpeèný vùz i pro zimní 
ježdìní po kluzkých cestách. Využívat 
se bude dennì pro pøepravu lidí s Alz-
heimerovou nemocí. Máme z nìj radost 
a vìøíme, že bude sloužit hodnì dlouho. 



Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ 

JAK ŠEL PRÁZDNINOVÝ ÈAS
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Prázdninový èas ve VITKU plynul poma-
lu a zùstávaly s námi jen dìti bydlící     
ve Vizovicích, kterých je pomálu. Dopøá-
vali jsme si hravý a pohodový program, 
abychom pøes léto naèerpali energii    
na školní povinnosti. V èervenci jsme se 
vydali opìt pomoci s rekonstrukcí 
Janova Hradu. Tentokrát jsme s sebou 
vzali i kolegynì a dìti z terénního prog-
ramu Klíè ve Zlínì. Za odmìnu nás 
èekaly špekáèky a kouzelná noc                  
pod hvìzdami.

V srpnu jsme si naplánovali sportovní 
výkon. Vyrazili jsme na celodenní výlet 
na Pulèínské skály. Èást trasy jsme se 
svezli autobusem, ale z Pulèína jsme 
ušli 15 km krásnou pøírodou. Do mobilù 
jsme nahráli aplikaci Pomáhej pohybem 
a spoleènì jsme sbírali body pro jiné 

sociální služby. Také jsme našli dvì 
kešky jako zkušení „geocacheøi“. 

V záøí chystáme v rámci Týdne nízko-
prahových klubù piknik pro dìti i rodièe. 
Snad bude hojná úèast a každý donese 
nìjakou dobrotu. Èeká nás soutìž            
o nejchutnìjší domácí výtvor.                   
Už se moc tìšíme!

Renata Farná



ROZHOVOR S PANÍ MARIÍ
DRÁBKOVOU, KLIENTKOU 
DENNÍHO STACIONÁØE

Jak jste se dozvìdìla o této službì?          
O našem stacionáøi?

Když Vám Vlastík o tom øekl, co jste    
na to øíkala?

Chtìla jste k nám jít? Nevadilo Vám to?

Když k nám chodíte, co máte u nás              
nejradìji za aktivity?

Co tady ráda dìláte?

Jak jsem se dozvìdìla? Dìda Vašendù 
nìkoho známého mìl a on mu o tom         
øekl. No a Vlastík se ho šel optat (syn        
p. Drábkové).

Nic. Byla jsem ráda. Já chodím do tako-
vého sboru. Tam jedna paní dìlá taky 
peèovatelku a já jsem se s ní o tom bavi-
la a ona mi taky o této službì øíkala. Je-
nomže já jsem si poøád pøedstavovala, 
že je to nìkde níž, nìkde u cesty.

Nee.

Co myslíte jako?

Všecko. Vycházky, výlety, se všeckým 
jsem tady spokojená, jsem tu fakt velice 
spokojená.

I když dìláte nìjaké procvièování              
pamìti?

Co byste tady ráda dìlala nebo           
co oèekáváte?

To si myslíte, že Vám dìlá problém?

Doporuèila byste nìkomu tuto službu?

Jo, to je dùležité.

Co mi nejde, tak skládat ty obrázky,                
to je tìžké na hlavu.

Jo, velmi. Tøeba si všimnìte, vy nìco 
øeknete a mnì se z toho nìkdy tak zapá-
lí, že vím hned odpovìï. A nìkdy nevím 
nic.

Doporuèila, jo. Že máte zájem s tìma  
lidma pracovat nebo na ty vycházky    
není jednoduché taky chodit.

Rozhovor vedla 
Blanka Krajíèková
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AKTIVITY V DENNÍM STACIONÁØI
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

MÁTE RÁDI MERUÒKY?

My ano. Malé kulaté pohlazení, do kte-
rého se každý s radostí zakousne.         
A co vùbec víme o meruòkách?

Když sníte tøeba ke svaèince tøi 
meruòky, pokryli jste si více než 
polovinu denní dávky provitaminu A. 
Zdaleka to není jediná zdravá látka, 
kterou meruòky obsahují. 

Meruòka je pro naše tìlo pøímo zlatý 
poklad! Patøí mezi nejzdravìjší ovoce 
vùbec, navíc obsahuje ve100 gramech 
jen 57 kalorií! Je tak ideálním mlsáním 
pro ty, kteøí chtìjí hubnout.

Proè jsou zlatavì oranžové? Protože 
obsahují velké množství betakarotenu – 
minerálu, který prodlužuje opálení, ale 
jako antioxidant také pùsobí preventivnì 
proti nádorovým onemocnìním.

Pokud vás obèas zaráží hnìdé teèky          
na plodu, nemusíte se bát, že jde                    
o hnilobu. Tu poznáte tak, že teèku 
pøejedete prstem a ta se rozmázne. 
Vìtšinou jde ale jen o kosmetickou, 
zdraví neškodnou vadu.

-

Jak meruòky pùsobí na zdraví?

-provitamin A (betakaroten) udržuje 
opálení a jako antioxidant pùsobí proti 
rakovinì,

-vitamíny skupiny B, napøíklad vitamín 
B1, neboli thiamin, jsou dobré                 
na posílení nervù,

-vitamín C zvyšuje fyzickou výkonnost, 
a u kardiakù posilují obranyschop-
nost,

-draslík reguluje srdeèní tep a tlak, 
dokáže pøemìòovat krevní cukr              
na glykogen,

-niacin se podílí na mnoha metabolic-
kých reakcích v tìle,

-kyselina listová, která snižuje riziko 
demence, ovlivòuje vznik 
Alzheimerovy choroby a je také 
prevencí proti vysokému tlaku,

-kyselina pantotenová (vitamín B5) je 
dùležitá pro tvorbu mastných kyselin. 
Nedostatek této kyseliny mùže 
zpùsobovat depresi, špatné trávení        
a vøedy.

My jsme se rozhodli letos opìt uvaøit 
meruòkový džem. Sešli jsme se                 
s klientkami jedno èervencové odpoled-
ne v jídelnì našeho domova a spoleènì 
s pomocí našich zlatých kuchaøek se 
nám podaøil bájeèný meruòkový džem.

Paní vedoucí kuchynì objednala 
meruòky. Pracovnice v kuchyni je umyly 
a my jsme je spoleènì oèistily, vypecko-
valy a nakrájely. Ingredience jsme tím 
pøipravily k vaøení. Paní kuchaøka 
uvaøila džem jak s cukrem, tak se 
sladidlem, aby naši dobrùtku mohli 
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využívat i klienti s diabetickou dietou. 
Džem se nachystal do sklenièek                  
a rozvezl po etážích k ochutnání všem 
obyvatelùm našeho domova. 

Setkání pøi krájení merunìk bylo velmi 
pøíjemné. Vznikla krásná atmosféra. 
Klientky vzpomínaly na své mládí.               
Na situace, kdy se spoleènì s rodinami 
scházely. Povídaly se rùzné historky             
ze života a samozøejmì jsme si                     

s radostí zazpívaly. Budeme se tìšit              
na další spoleènou aktivitu.      

Mùžete si vyzkoušet náš recept: 

Gelfix 2:1, 1 kg ovoce, pùl kila cukru 
(sladidla) a vaøíme pìt minut.

Pøejeme Vám dobrou chu�.

                      Dagmar Volková                                                            
(vedoucí kuchynì) a Hana Svobodová 

(aktivizaèní pracovník)

ROZKVETLÝ STACIONÁØ

TERAPIE S PONÍKEM

PÉTANQUE NA BUREŠOVÌ

GRILOVÁNÍ FESTIVALOVÝ PÙLMARATON

VONIÈKA
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

KONTAKTNÍ MÍSTO ÈALS
VE ZLÍNÌ A TÝDEN PAMÌTI

V týdnu od 18. záøí opìt probìhne 
Týden pamìti, který Èeská alzheime-
rovská spoleènost poøádá jako pøipo-
mínku Mezinárodního dne Alzheimerovy 
choroby. Tento den pøipadá na 21. záøí. 
V jeho prùbìhu budou po celé republice 
probíhat Dny pamìti s Èeským 
rozhlasem a mnoho dalších aktivit. 
Všechny mají jedno spoleèné – zvýšit 
povìdomí veøejnosti o této doposud 
nevyléèitelné nemoci, o dùležitosti 
vèasné diagnostiky, o dopadech nemoci 
nejen na nemocného, ale také na celou 
jeho rodinu a spoleènost. V rámci Dnù 
pamìti bude probíhat testování pamìti, 
které nabízí také naše Kontaktní místo. 
Testování pamìti je urèeno všem zá-
jemcùm od 50 let, kteøí poci�ují potíže          
s pamìtí a nejsou doposud registrováni 
u žádného odborného lékaøe (neurolog, 
psychiatr). Testování, stejnì jako další 
aktivity Kontaktního místa, je zdarma, 
ale je nutné se pøedem objednat             
na tel. 575 758 131 nebo 775 889 644.

V rámci Týdne pamìti probìhne také 
beseda pro veøejnost na téma „Alzhei-
merova nemoc – jak peèovat o nemoc-
ného i o sebe“. Beseda se uskuteèní         
v prostorách Zlínského klubu 204                
ve støedu 20. 9. od 15 hodin.

Kontaktní místo ve Zlínì nabízí i další 
aktivity, které jsou urèeny pro širokou 
veøejnost – poradenství pro peèující          
o lidi s demencí a Èaje o ètvrté, aneb 
neformální setkávání rodinných 
peèujících o nemocné s Alzheimerovou 
nemocí. Peèujícími jsou nejen ti, kteøí       
o svého blízkého peèují ve své nebo 
jeho domácnosti, ale také ti, kteøí svého 
blízkého svìøili do péèe denního stacio-
náøe nebo pobytové služby a nároènou 
péèi si rozdìlili s profesionály. Proto je 
poradenství i Èaje o ètvrté otevøeno               
i rodinným pøíslušníkùm klientù tìchto 
služeb. 

Podrobnosti najdete na webu
nebo                    

na facebooku Kontaktního místa ÈALS 
ve Zlínì. 

 
www.alzheimerzlin.cz 

AKTIVITY V DENNÍM STACIONÁØI
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Z FUNDRAISINGU

DUŠE ZPÍVALA S NADÌJÍ

V sobotu 15. 7. 2017 se v Kongresovém 
centru ve Zlínì konal již 4. gospelový 
koncert Duše zpívej s NADÌJÍ. Pøed-
chází mu nároèný týden, ve kterém kaž-
dý podveèer úèastníci prázdninové 
gospelové školy Duše zpívej  zpívali         
a zkoušeli, kam až mohou zajít se svými 
hlasovými možnostmi. 

Nejvìtší zážitek pro mì samotnou nebyl 
úžasný zpìv, obrovské nasazení zpìvá-
kù a francouzských lektorù, nadšení 
posluchaèù, ale jedna jediná vìta, která 
mì potìšila a chci se o ni s vámi podìlit.

Byla jsem u prodeje lístkù, když dorazili 
naši klienti chránìného bydlení s dopro-
vodem a s Blaženkou, která také døíve 
bydlela v chránìném bydlení. Nyní bydlí 
samostatnì, pouze s dohledem sociál-
ního pracovníka a pracuje v Domì 
pokojného stáøí jako pomocná peèova-
telka. Když jsem ji požádala o èástku    
za snížené vstupné, které jsme lidem      
s postižením nabídli, opáèila: „Ne, já 
vám chci dát plnou èástku. Už nejsem 
klientkou chránìného bydlení a navíc 
chci podpoøit NADÌJI.“ Øekla to              
s hrdostí a úsmìvem. Moje duše zpívala  
s nadìjí, že práce všech, kteøí se starají 
o lidi v NADÌJI a posouvají je dál, má 
smysl.

Velký aplaus nejen pro Blaženku,                 
ale i pro vás všechny!

Jana Škývarová, 
NADÌJE Zlín, fundraiser

Dìkujeme za partnerství a rùznou formu 
podpory níže uvedeným firmám a spo-
leènostem. 

Spoleèným úsilím se nám podaøí vytvá-
øet nový domov desítce lidÍ s mentálním 
postižením. 

Už brzy, s vaší podporou a naší pomocí, 
budou tito lidé žít nezávisleji, svobodnì-
ji, kvalitnìji než døíve.

R
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Z FUNDRAISINGU

MOŽNOST ZAKOUPENÍ VÝROBKÙ
Z PRACOVNÍ TERAPIE
V NOVÉ TKALCOVNÌ
Všechny pøíznivce podpory služeb             
pro lidi s postižením zveme do naší 
nové Tkalcovny na adrese Na Honech I, 
5540. Mùžete si zde koupit ruènì tkané 
koberce, keramiku, textilní, proutìné            
a voskové dekoraèní pøedmìty, voòavá 
mýdla – vše produkty pracovní terapie 

našich klientù. Zveme vás do krásného 
prostøedí plného inspirace, dobré nálady 
a pracovního zaujetí. Možnost nákupu 
stejného zboží je nadále i ve Svíèkárnì 
Nadìje na adrese Díly IV 3692. Pøijïte 
se podívat!

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY 

Kaufland Zlín - Vršava, Billa Zlín - Jižní Svahy
Potøebujeme dobrovolníky v tìchto èasech po 4–6 lidech.

 I.  skupina   6.45–10.00 III. skupina 13.00–16.00
 II. skupina 10.00–13.00   IV. skupina 16.00–19.00

NÁPLÒ PRÁCE DOBROVOLNÍKA: 
rozdávání informaèních letáèkù, pøebírání daru potravin od nakupujících, 
nakládání potravin do auta 

Více informací: Zuzana Šlúchová, tel. 775 889 645, fundraiser.zlin@nadeje.cz

 NA POMOC PØI NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRCE

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 11. 11. 2017
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Prázdniny na chránìném bydlení byly 
nabité novými zážitky. Také letos jsme 
byli pozváni do obce Lužná, kde pro nás 
a naše pøátele opìt místní pøipravili 
bohatý kulturní program v rámci Dne 
pro radost. V zahradì chránìného byd-
lení se uskuteènila další tradièní 
Zahradní slavnost, s jejíž pøípravou 
jsme pomáhali sociálnì-terapeutickým 
dílnám a vzájemnì si tak pøipravili den 
plný pohody a dobré zábavy. Byli jsme 
se podívat na gospelový koncert „Duše 
zpívej s Nadìjí“.

V polovinì mìsíce srpna jsme se 
zúèastnili tøídenního pobytu v maleb-
ném mìsteèku v Rožnovì pod Radhoš-
tìm, které je známé mnoha historickými 
památkami. Navštívili jsme valašské 
muzeum, kde jsme se seznámili s lido-
vou architekturou Moravského Valašs-
ka. Mohli jsme si pøedstavit, jak se žilo 
na pøelomu 19. a 20. století, jak døíve 
lidé pracovali a trávili volný èas. Mìli 
jsme možnost poznat funkèní technické 
stavby, jako je pila, vodní mlýn, lisovna 

CO JSME ZAŽILI?

na olej, kovárna, stavby, které byly pøe-
vážnì na vodní pohon. Zhodnotili jsme 
zruènost a schopnost našich pøedkù,  
jak využívali pøírodní zdroje. 

Dále jsme navštívili Jurkovièovu roz-
hlednu, z které jsme mìli výhled na celé 
mìsteèko i na kemp, ve kterém jsme 
byli ubytováni.

Poèasí nám pøálo, takže jsme hojnì vyu-
žívali koupalištì v kempu. Jezdili jsme 
na tøíkolkách a samozøejmì nechybìlo 
zpívání u táboráku a naše oblíbené       
opékání špekáèkù. 

Moc jsme si to užili a dny utekly jak 
voda a my se vraceli zpátky domù               
s novými, nezapomenutelnými zážitky.    

Prázdniny jsme završili super podívanou 
na Barum Rallye.

Jitka Slováková

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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Na pøelomu kvìtna a èervna jsme se         
ve spolupráci s Èeským hnutím speciál-
ních olympiád již podruhé zúèastnili Spe-
ciálního prolínání, doprovodné akce           
v rámci Zlínského filmového festivalu. 
Akce, která propojuje svìt zdravých se 
svìtem lidí s handicapem prostøednic-
tvím sportu, se také letos vydaøila. Kro-
mì našich zdatných sportovcù, kteøí na 
úrovni sehrávali zápasy ve stolním teni-
se s festivalovými hosty, slavnými osob-
nostmi i náhodnými kolemjdoucími, se 

SPECIÁLNÍ PROLÍNÁNÍ

letos zúèastnili také další naši klienti, 
kteøí pøímo na místì pøedvádìli své 
dovednosti pøi výrobì drobných dárko-
vých pøedmìtù. Zájemcùm tak ochotnì 
vysvìtlili a spoleènì zkoušeli, jak se 
vyrábí svíèky z vèelího vosku, pletou 
košíky nebo tkají koberce na stavu.  
Dva dny u zlínského Zámku tak byly 
plné dobré nálady a skvìlé atmosféry, 
vznikla nová pøátelství a došlo k mno-
hým pøekvapením. Vše se bez rozdílù 
krásnì prolnulo.

NADÌJE SE STALA ÈLENEM
EASPD
Dávno jsme si to pøáli – mít informace       
o tom, jak se podobné sociální služby 
provozují v ostatních zemích. Zajímá 
nás inspirace ohlednì vzdìlávání, 
zamìstnávání a bydlení lidí s mentálním 
postižením nejen v západní Evropì. 
Proto NADÌJE požádala o èlenství         
v EASPD, nyní jsme èlenem pozorova-
telem. Pracovníci zlínské poboèky se 
této spolupráci budou vìnovat za celou 

NADÌJI. Už teï dostáváme informace, 
prezentace, výsledky výzkumù a také 
pozvání na konference a workshopy. 
Letos v øíjnu se zúèastní Kateøina 
Pivoòková konference v Podgorici                
v Èerné Hoøe, pøi které bude také 
NADÌJE pøijata za øádného èlena asoci-
ace. Tìšíme se, že se pøed námi budou 
otevírat nové podnìty a možnosti spolu-
práce.

EVROPSKÉ ASOCIACE SLUŽEB PRO LIDI S POSTIŽENÍM



Rádi bychom podìkovali Markovi Kout-
nému ze spoleènosti Lesy mìsta Zlína 
za dlouhodobou spolupráci a podporu 
našich dvou klientù. Kromì toho, že jim 
umožnil a trpìlivì zajiš�uje brigádnickou 
èinnost v lese, od Lesù mìsta Zlína 
jsme obdrželi také finanèní dar pro zajiš-
tìní potøebného tìmto dvìma klientùm. 
Pro brigádníky tak mùžeme nakoupit 
kvalitní pracovní obleèení, obuv a také 
základní vybavení, které využijí pøi bri-
gádách v lese. Lesní práce klienty baví, 
stále více se osamostatòují v zaøizování 
brigády i v jejím výkonu samotném            

PODÌKOVÁNÍ
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a interakce s bìžným prostøedím je sku-
teènì nenahraditelná. Dìkujeme.

S klienty, kteøí se s lesními pracemi 
teprve seznamovali pøi úklidu klestu                
s panem Blažkem, se nám podaøilo   
pøes léto vyèistit urèené mýtiny a zùstal 
za námi také kus tìžce odvedené práce. 
Každý z úèastníkù byl podle zásluh 
odmìnìn a se zadostiuèinìním se tak 
všichni doèkali zasloužené odmìny.

Dìkujeme za tyto pøíležitosti a vstøícnost 
pøi vzájemné spolupráci.

Michal Køižka

CO NÁS ÈEKÁ V POBOÈCE ZLÍN?

ZÁØÍ úèast na turnaji v bocci ve Støelicích u Brna
pracovní výjezd dílen na faru do Rudy nad Moravou
20. 9. Týden pamìti – beseda pro veøejnost v Senior Pointu 
22. 9. piknik ve Vizovicích k pøíležitosti Týdne nízkoprahù 
 26. 9. Schùzka s rodinami v denním stacionáøi 

ØÍJEN Mistrovství Jižní Moravy ve stolním tenisu 
– organizuje SK Berani Nadìje Zlín

12. 10. Èaj o ètvrté – setkání skupiny peèujících 

LISTOPAD celostátní turnaj ve stolním tenisu ve Dvoøe Králové 
– organizuje ÈHSO

9. 11. Èaj o ètvrté – setkání skupiny peèujících 
10. 11. Benefièní spoleèenský veèer v Interhotelu Moskva  
11. 11. Národní potravinová sbírka v Kauflandu a Bille 
23. 11. Adventní jarmark v Domì pokojného stáøí 
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technické parametry tkalcovských stavù, 
nechali si ukázat, jak funguje strojová 
mechanika. Nás ženy pak zaujaly hotové 
výrobky a rozmanitost barev a materiálù, 
ze kterých se tká.

Jsme rádi za spolupráci, kterou nám 
firma nabízí. Je hezké vìdìt, že i díky 
našim klientùm zùstává staré èeské 
øemeslo živé.

Alice Marková

EXKURZE TKALCÙ VE STRMILOVÌ 

Dne 27. 7. 2017 jsme s klienty uskuteè-
nili dlouho plánovanou exkurzi Tkalcov-
ny ve Strmilovì. S touto rodinnou firmou 
naše tkalcovská dílna dobøe spolupracu-
je již mnoho let. Osnovují pro nás válce 
tkalcovských stavù a také od nich máme 
tøi zbrusu nové tkalcovské stavy. V ost-
rém provozu tkalcovny jsme tak mohli 
vidìt, jak se namotávají válce, zpraco-
vává materiál na tkaní a také jak se tká 
na velkých stavech. Majitel a provozo-
vatel tkalcovny, pan Kubák, nás provedl 
malou fabrikou, která se od dob, kdy ji 
otevøel jeho dìdeèek, pøíliš nezmìnila. 
Krásné, historické stroje jsou stále             
v provozu a jejich dùmyslný systém je 
tak dokonalý, že jej zatím žádný nový, 
chytrý tkalcovský stroj nenahradil. Pan 
Kubák nám povyprávìl o historii, co 
vyrábìjí, kam jejich výrobky vìtšinou 
putují. Zajímavá byla i dílna pro zpraco-
vání ovèí vlny, kde z pytlù ostøíhaného, 
surového rouna vzniká pøíze, ze které 
se tkají krásné vlnìné deky na export. 
Mužskou èást výpravy zaujaly hlavnì 
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…na jaøe 2013 jsme se tedy opìt stìho-
vali, tentokrát do nových, velkých pros-
tor nového obchodního centra Kvítková. 
Poèáteèní obavy, jak budeme prakticky 
zvládat nové prostøedí i podmínky, 
kterým jsme se museli pøizpùsobit, se 
rychle vytratily. Ukázalo se, že pøímý 
kontakt lidí s postižením s bìžnou veøej-
ností byl asi nejvìtším pøínosem zmìny 
adresy. Klienti dílny se pøirozenì zaèle-
nili do chodu obchodního centra,                       
s ostatními pracujícími zde vznikla nová 
pøátelství. Stali se více samostatnými, 
sami si docházeli do restaurace na 
obìdy, nauèili se využívat vymožeností 
a služeb centra.

Své dovednosti u tkalcovských stavù 
mohli klienti pøedvádìt v pøímém kon-
taktu s širokou veøejností, za což se jim 
dostávalo pochval, ocenìní a vlídných 
slov jako vítané zpìtné vazby. Reakce 
veøejnosti byly vždy vstøícné, pozitivnì 
hodnotící, bez pøedsudkù.

Tkalcovna na Kvítkové se stala dìjištìm 
mnoha spoleèenských akcí. A� už šlo            

o dobroèinné bazary, velikonoèní nebo 
vánoèní jarmarky, èi jen milá setkání         
s pøáteli, vždy byly tyto akce provázeny 
skvìlou atmosférou a dobrou náladou. 
V kolektivu nám za tu dobu pøibylo 
nìkolik nových tváøí, nìkteøí naopak 
odešli do zaslouženého dùchodu. 
Nìkterým se zhoršilo zdraví a docházet 
již za námi nemohou. Tým tkalcù je 
však stále vìrný svému øemeslu                
a nìkteøí noví se zkouší pøidat. 

Po èase se ale zaèal mìnit koncept 
budovy, docházelo k postupným pøe-
stavbám a reorganizacím prostor a nás 
tedy po ètyøech letech èekalo opìt velké 
balení a další stìhování. Po nároèném 
hledání vhodného místa se nám snad 
podaøilo najít prostory, kde mùžeme 
opìt zaèít pracovat.   

Máme novou Tkalcovnu, nové stavy, 
materiál v nových barvách a také novou 
chu� pracovat. Bude to jiné. Na novém 
místì, s novými možnostmi a plány, 
jsme plni oèekávání. Od toho ale zøejmì 
nové zaèátky jsou…



10. LISTOPADU 2017, 19 HOD.  
INTERHOTEL MOSKVA ZLÍN

7. BENEFIÈNÍ VEÈER 
... NA VLNÌ NADÌJE

VSTUPNÉ: 250 KÈ
K TANCI A POSLECHU HRAJE SHOWBAND PAVLA BØEZINY

PØEDPRODEJ: J.SKYVAROVA@NADEJE.CZ, +420 778 475 147
MÍSTA: DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ NADÌJE (OKRUŽNÍ 5550, ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY)

TKALCOVNA NADÌJE (NA HONECH I 5540)

VÍCE INFORMACÍ: WWW.NADEJE.CZ/ZLIN

VÝTÌŽEK VYUŽIJEME NA PØÍPRAVU CHRÁNÌNÝCH BYTÙ 
PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.




