ÈTVRTLETNÍK
NADÌJE
ZLÍN
ÈERVEN 2017, ROÈNÍK 8, ÈÍSLO 2

INFORMACE

ÚVODNÍ SLOVO
Milí ètenáøi a ètenáøky,
èerven pøináší velkou zmìnu v životech nìkolika klientù našeho chránìného
bydlení. Jeden z nich se úplnì osamostatòuje. Pronajal si byt a bude žít samostatnì – tak, jako bìžnì žije každý z nás. Zlínská NADÌJE dostala do pronájmu
od mìsta dva pìkné malé byty a do nich pùjdou bydlet další tøi klienti. Opustí
tak komunitní bydlení na Letné. Naši kolegové je budou podporovat ve veliké
samostatnosti a odpovìdnosti. I jejich život se podstatnì pøiblíží tomu, jak žijí
zdraví lidé. A koneènì v našem „domku“ na Letné budou dvì obyvatelky moci
žít v samostatných pokojích, bez spolubydlících. I to velmi pøispìje ke kvalitì
jejich života.
Ve spoleènosti vìtšinovì pøevládá názor, že dùstojné bydlení je zásluhová vìc,
odmìna za celoživotní píli a poctivou práci. A že kdo je bez domova, mìl by
zaèít pracovat, aby si na bydlení vydìlal. Ovšem podle odborníkù na sociální
bydlení je to naopak. Bydlení je základní lidská potøeba. Potøebuji mít obydlí,
ètyøi stìny, které mì chrání, kde mùžu být sama sebou a ze kterých mohu vycházet „do svìta“. Bydlení je východisko pro práci, je podmínkou práce i øešení
mnoha životních problémù. Naopak to nejde.
Za zlínskou poboèku všem šesti srdeènì pøeji dobré dny v nových domovech!
Kateøina Pivoòková
Inspirováno èlánkem http://protestant.evangnet.cz/bydleni-je-zakladni-lidska-potreba

PODÌKOVÁNÍ
Vážená paní øeditelko,
rádi bychom, mùj bratr i já, vyslovili velké podìkování všem zamìstnancùm zaøízení NADÌJE na Jižních Svazích. Obdivujeme, s jakou trpìlivostí a laskavostí se
zamìstnanci v pøímé péèi vìnují klientùm a jaké akce pro klienty, kteøí jsou ještì
trošku mobilní, realizujete. Obdivujeme všechny, kteøí jsou do péèe zapojeni, jelikož
moc dobøe víme, jak nároèné byly poslední roky s naší maminkou, když ještì bydlela
sama. Moc Vám dìkujeme, že mùžeme využívat Vašich služeb.
Renata Polepilová, Ivan Kubát
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Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ

ZPRÁVY Z VITKU

Ve VITKU jsme se pøipojili k jarnímu
úklidu pro naše mìsto. Odpoledne
19. dubna jsme uklízeli Baovou dráhu.
Od ulice Slušovská až po most
k Porážkám - jen za tento úsek jsme
nasbírali ètyøi pytle odpadu. Stateènì
jsme uklízeli, i když trochu snìžilo
a na teplomìru bylo jen lehce
nad nulou.
Je už tradicí, že se v dubnu úèastníme
fotbalového turnaje NZDM ve Zlínì,
který probíhá u Salesiánù. Úèast
na tomto turnaji jsme mìli velkou.
Do Zlína vyrazilo 20 dìtí a Martin jako
vedoucí výpravy. Obsadili jsme místa
na stupních vítìzù v obou kategoriích.

V kategorii mladších jsme vyhráli tøetí
místo a v kategorii starších místo druhé.
V mladší kategorii náš Ríša získal trofej
za nejlepšího støelce. Už se tìšíme
na další roèník.
Na kvìten jsme plánovali vodáckou
víkendovku. Bohužel se pøihlásilo málo
úèastníkù, tak jsme jí museli zrušit.
Zato probìhl turnaj v stolním tenise.
Renata a Martin se zúèastní 3. èervna
jako „nadìjní bìžci“ festivalového pùlmaratónu ve Zlínì. A na zaèátek prázdnin opìt chystáme pomoc pøi revitalizaci
Janova hradu a možná i bivakování, hry
a opékání.
Martin Stašek
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ

ROZHOVOR S PANÍ HANKOU
SVOBODOVOU, NOVOU
AKTIVIZAÈNÍ PRACOVNICÍ

Na zaèátku kvìtna došlo v domovì
k personální zmìnì, kterou jistì zaznamenali všichni klienti, pracovníci i rodiny. Po deseti letech, i když pøerušených
mateøskou dovolenou, opustila naše øady Katka Perùtková. Naštìstí nešla daleko, ale jen ke kolegùm do støediska na
Letnou. Katka na domovì odvedla kus
výborné práce a moc jí za to dìkuji.
Už teï se tìšíme na setkání na zahradní slavnosti.
Na její pracovní pozici nastoupila paní
Hana Svobodová, která má zkušenosti
s prací se seniory z jiných služeb. Poprosila jsem ji, aby se ètenáøùm krátce
pøedstavila.
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Hanko, máte za sebou první dva mìsíce
práce v NADÌJI, v Domì pokojného stáøí. Mùžete ètenáøùm øíct, jaká jste mìla
oèekávání a jestli se tato oèekávání naplòují? Pøípadnì je už teï nìco, co se
urèitì nesplní?
Moje rozhodnutí pro zmìnu zamìstnání
vyústilo v osobní potøebu zmìny.
Chtìla jsem si najít práci v domovì
s menším poètem klientù. Toto prostøedí
se mi zdá pro klienty více domácké. Pøání se mi splnilo. Dlouhodobé oèekávání
já osobnì ani nemám, snažím se brát
každý den s láskou a pokorou tak, jak
pøichází.

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ

Rádi bychom Vás také trochu osobnì
poznali – prosím, øeknìte nám nìco
o sobì. Co Vás pøivedlo do NADÌJE
a k této práci vùbec?
K práci v sociálních službách mì pøivedla náhoda. Po mateøské dovolené jsem
hledala zamìstnání a oslovila mì paní
øeditelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Hrádek ve Fryštáku
pøed dvanácti lety. Nastoupila jsem
do pozice pracovníka v pøímé obslužné
péèi, v které jsem pracovala asi jeden
rok. Pak jsem pìt let pracovala na pozici
instruktora a aktivizaèního pracovníka
v terapeutické dílnì. Chtìla jsem zkusit
práci se seniory, proto jsem pøešla
do Domova pro seniory Burešov ve Zlínì, kde jsem pùsobila ètyøi roky na pozici aktivizaèního pracovníka a dva roky
jako vedoucí pøímé péèe na oddìlení se
zvláštním režimem. Velmi si tìchto
zkušeností cením. Byly pro mne velkým
poznáním. Práce v sociálních službách
není jednoduchá. Obdivuji pracovníky
v pøímé péèi za jejich práci, která je hodnì nároèná.
A mé další pùsobení je nyní v NADÌJI.
Rozhodla jsem se, že chci v sociálních
službách zùstat a myslím si, že jsem se
rozhodla správnì.
Na dveøích máte cedulku „aktivizaèní
pracovnice“. Co si pod tímto oznaèením
mají ètenáøi pøedstavit? Co z Vašeho
pohledu vlastnì znamená „aktivizovat“
klienty?
Aktivizace klientù, a se jedná o jakoukoliv skupinu lidí (senioøi, osoby a dìti
se zdravotním, mentálním a psychickým
postižením), je v podstatì osobní pøístup k èlovìku jako k jedineèné bytosti.
Aktivity by mìly klienta naplòovat, pokud jsou vykonávány se zaujetím. To
znamená vytvoøit z nich „srdeèní záležitost“, aby je klient dìlal rád. Protože pokud pùsobí jen pro rozptýlení, nakonec
zanechají zklamání a prázdnotu.

Aktivizace mùžou probíhat skupinovì
i individuálnì. Ke každé skupinì klientù
musí èlovìk pøistupovat jinak a mít jiná
oèekávání. Jinak se pracuje s dìtmi, jinak s dospìlými lidmi a jinak se seniory.
Ale vždy by se mìlo pracovat s individualitou èlovìka. A svou práci brát, jak já
øíkám, s láskou na dlani.
Mùžeme mít stejná jména i pøíjmení,
mùžeme si být tìlesnì velmi podobní,
a pøesto nežijeme stejný život, neèteme
stejné knihy, nechutná nám stejné jídlo
a každý den žijeme svùj život. (Hana
Vojtová)
Zažila jste za tu krátkou dobu u nás
už i nìjaké veselé historky?
Každý den v práci je jiný. Nìkdy je veselejší, nìkdy ne. Není to až tak úsmìvná
historka, ale poznání je nedocenitelné.
Na canisterapii k nám dochází paní se
sedmi jezevèíky a kólií. Nosí sebou
i malou pìtimìsíèní dceru Anièku, která
se stala miláèkem všech klientù i pracovníkù. Takže klienti se tìší jak s pejsky, tak holèièkou. S paní canisterapeutkou jsme se smály, že máme babyterapii. Obyvatelé jsou velmi šastní, když si
mohou Anièku pochovat. Prostì radost.
Práci se seniory se vìnujete už nìkolik
let. Mùžete ètenáøùm øíct, co Vám tato
práce pøináší? A je i nìco, co Vám naopak bere?
Ano, v oboru pracuji již nìkolik let. Tato
práce mì nauèila brát vìci hodnì s pokorou, prožívat každý den s láskou. Uvìdomìní si, že život je vzácný dar a být
zdravý je víc než výhra v loterii. V zaèátcích mé práce jsem neumìla oddìlit
práci od svého vlastního života, hodnì
jsem si ji tzv. nosila domù. Èasem jsem
se toto nauèila zpracovat, umìt vypnout,
než pøijdu domù.
Pracovní dny nejsou vždy jen pøíjemné.
Nìkdy nás stojí hodnì sil a energie.
Máte nìjaký svùj „dobíjeè“?
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

Myslím si, že každý pracovník v sociálních službách a obecnì ve všech profesích, kde se pracuje s lidmi, musí mít
svùj dobíjeè. Já se pøiznám, že mám
ráda samotu a klid. Hodnì chodím
do pøírody. Vìnuji se zahradì. Naši
domácnost obývají pejsek a papoušci.
A asi mým nejvìtším koníèkem je hrnèíøina. Když zaboøím ruce do hlíny, je to
velmi pøíjemný pocit. Docházím do Starokatolického spoleèenství ve Zlínì a taky se vìnuji józe.

Hanko, máte nìjaká pøání do dalších
pracovních dní? Co byste ráda, aby se
Vám v NADÌJI splnilo?
Mé pøání do dalších pracovních dní?
Najít dobré pracovní zázemí, a to se mi,
doufám, splnilo. Poznat více klienty a jejich problémy a sžít se s chodem domova.
Pøeji všem pracovníkùm NADÌJE
radostné léto a slunce v duši.
rozhovor vedla Jana Chovancová

AKTIVITY V DOMÌ POKOJNÉHO STÁØÍ

SETKÁNÍ VE STACIONÁØI
ZDOBENÍ MÁJKY
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

DEMENCE!?
TÝKÁ SE I VAŠICH BLÍZKÝCH?
Dne 25. dubna 2017 jsme slavnostnì
otevøeli Kontaktní místo Èeské alzheimerovské spoleènosti ve Zlínì, na nové
adrese Kvítková 4703.
Pøijali jsme spoustu pøíjemných hostù,
které naše téma zajímá nebo se jich
pøímo dotýká.
Vìøíme, že se i vy nebudete ostýchat
pøijmout naši nabízenou pomoc.

Vyškolené poradkynì budou s vámi
pøi testování pamìti, poradenství
i pøi setkávání rodin, tzv. Èajích o ètvrté.
Pøijïte do pøíjemných prostor nového
kontaktního místa a využijte našich
bezplatných služeb.
V tìžkých chvílích jsme tu pro vás!
Èinnost Kontaktního místa ÈALS
podpoøila finanènì Kovárna VIVA.
Dìkujeme!

NAHLÉDNUTÍ POD POKLIÈKU

JEDNODUCHÁ JABLEÈNÁ ROLÁDA
KORPUS
4 vejce
180 g cukru
6-8 lžic hladké mouky
250 g nastrouhaných jablek
trochu skoøice a cukr
Vejce s cukrem ušleháme do husté pìny,
potom lehce mícháme 6-8 lžic hladké
mouky.

Na plech dáme peèící papír, na nìj
stejnomìrnì rozprostøeme jablka, podle
chuti posypeme skoøicí a cukrem.
Zalijeme ušlehanou hmotou a peèeme
asi 15-20 minut 200 °C.
Po upeèení roládu stoèíme jablky dovnitø.
Nakonec posypeme cukrem, kakaem
nebo zalijeme èokoládou.
Dobrou chu
pøejí pracovníci z kuchynì
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Z FUNDRAISINGU

KABELKOVÝ VELETRH A NAŠE
VELKÉ PØÁNÍ DO DALŠÍCH LET
Kabelkový veletrh je naší nejoblíbenìjší
benefièní akcí z pohledu veøejnosti. Moc
si vážíme toho, že lidé kabelky darují,
kupují…èlovìk by si myslel, co víc si
pøát. Pøesto máme jedno velké pøání
do dalších let. Rádi bychom, aby si
všichni návštìvníci a lovci kabelek uvìdomili charitativní podtext této akce.
Vìøíme, že pøíští rok bude ještì lepší
a všichni si ho užijeme, bez strkanic,
zadržování kabelek na pøedloktí, èekání
na šastnou hodinku, bez žádosti o slevy. Pøijïte všichni, i vy, kteøí jste kvùli
výše zmínìnému letos vynechali.

Výtìžek veletrhu, který se uskuteènil
18. 4. 2017, dosáhl výše 70 265 korun.
Pomùže nám vybudovat na zahradì
Domu pokojného stáøí pergolu, ve které
najdou soukromí na èerstvém vzduchu
klienti se svými rodinami a také ti, kteøí
jsou dlouhodobì na lùžku nebo invalidním vozíku.
Upøímnì dìkujeme všem, kteøí se
do veletrhu zapojili a které kabelky stále
baví. Pomáháte tam, kde je Vaše
pomoc potøebná!
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Kabelkový veletrh každoroènì vzniká
díky rùznorodým formám podpory
a pomoci. Velký dík patøí Kožené galanterii LUKA za nìkolikaleté partnerství
a poskytnutí finanèního daru.
Jana Škývarová

Z FUNDRAISINGU

ÈTETE RÁDI? ÈTÌTE S NÁMI!
Nová Nadìjná knihovna, která stojí
u Domu pokojného stáøí, je Vám k dispozici 24 hodin dennì, sedm dní v týdnu, bez prùkazu a poplatkù, formou
samoobsluhy.

Knihy si mùžete pùjèit nebo vzít, mùžete
za nì darovat jinou knihu, pøípadnì
do ní i napsat vzkaz pro dalšího ètenáøe. Vìøíme, že si naši knihovnu oblíbíte
a zpøíjemní Vám pøicházející hezké dny.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme Nadaènímu fondu Alzheimer za nadaèní pøíspìvek
v hodnotì 10 tisíc korun na projekt vzdìlávání poradkyò
Kontaktního místa Èeské alzheimerovské spoleènosti ve Zlínì.
Klienti Domu pokojného stáøí se mohou lépe pohybovat za pomoci
nového hydraulického chodítka. U nás v poøadí druhé, získali jsme
ho díky pøíspìvku NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU. Dìkujeme,
že naší žádosti bylo vyhovìno v konkurenci ostatních, jistì
prospìšných, projektù.
Dìkujeme prodejnì nábytku ASKO za vìnování mobilního
sluneèníku. V jeho stínu teï klienti a klientky denního stacionáøe
tráví sluneèné dny na èerstvém vzduchu.
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Z FUNDRAISINGU

JAKÝ BYL VELIKONOÈNÍ JARMARK
VE TKALCOVNÌ?
Dìtský, písnièkový, nauèný, chutný,
jarní, øemeslný, pohodový, nìžný,
radostný a plný pøíjemných setkávání.
A povedl se! Dopoledne patøilo dìtem
z mateøských a základních škol. Usazené na kobercích, které vznikly pod rukama našich klientù, naslouchaly panu
Pivoòkovi, který velmi poutavì vyprávìl
o Velikonocích. Zaujetí a nadšení, které
dìti projevují, nás vždy potìší a pøesvìdèí o tom, že i v dnešní uspìchané
dobì dìti zajímá, proè se velikonoèní
svátky slaví. Po písnièce nakonec
najednou byla Tkalcovna plná švitoøících dìtí. Každé z nich si vyrobilo pøání
nebo jarní dekoraci.
Po celý den jsme nabízeli lehké jarní
obèerstvení, za jehož výrobu dìkujeme
pracovníkùm kuchynì Domu pokojného
stáøí. Suroviny na nì nám dodal náš vìrný partner, spoleènost Podravka.
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V odpoledních hodinách pøicházely pøedevším ženy na tvoøení jarních vìncù
a dekorací domù a domácností.
Pod vedením zkušené floristky Evy
vznikaly krásné, vkusné vìci.
Jsme rádi, že náš jarmark nejen pøibližuje lidem øemesla a tradice, sbližuje
naše klienty s veøejností, ale stává se
i místem pøátelských setkávání.
Dìkujeme Statutárnímu mìstu Zlín
za poskytnutou dotaci.
Vìøíme, že i další svátky pøijdete
do Tkalcovny nauèit se novým vìcem,
vyzkoušet si øemesla a ochutnat nové
chutì. Budeme se na vás tìšit. Tentokrát už na nové adrese!
Alice Marková

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

PRACOVNÍ ÈINNOST V LESE
Máme radost, že se nám díky skvìlé
spolupráci s Markem Koutným ze spoleènosti Lesy mìsta Zlína podaøilo zajistit práci dvìma našim klientùm. O to
více nás tìší, když vidíme nadšení, se
kterým oba mladí muži do lesa chodí,
jakou mají radost z každého odpracovaného dne a tìší se na další. V lese pomáhají pøi sázení stromkù, úklidu klestí,
staví oplocenky nebo „jen“ uklízí nepoøádek v lese, kterého je, bohužel, všude
stále dost.
A protože i další klienti mají o podobnou
práci zájem, umožnili jsme také jim
vyzkoušet si, jak nároèný je napøíklad
právì úklid klestí. Tentokrát s panem
Blažkem, hajným, který nám ochotnì
umožnil tuto aktivitu podniknout. Nìkolikrát s pracovní skupinou navštívíme
mýtiny v lesích u Rackové a ty vyèistíme.

Panu Koutnému i panu Blažkovi dìkujeme za ochotu a pøíjemnou spolupráci,
která ani dnes není samozøejmostí.
O to více si práce s nimi vážíme.
David Hrùzek

NOVÉ CHRÁNÌNÉ BYDLENÍ
NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
Od zaèátku èervna jsme získali
od mìsta Zlína do nájmu dva byty
na I. segmentu na Jižních Svazích.
Byty jsou krásnì zrekonstruované
a stanou se souèástí našeho chránìného bydlení. Do pøíštího ètvrtletníku pøipravujeme rozhovor s klienty, kteøí zde
najdou svùj nový domov.
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

MISTROVSTVÍ ÈR V PLAVÁNÍ
Ve støedu 13. 4. 2017 náš sportovní klub
Berani NADÌJE Zlín ve spolupráci
s NADÌJÍ Zlín a Èeským svazem mentálnì postižených sportovcù poøádal Mistrovství Moravy v plavání. Závodù se
zúèastnilo pøes 70 závodníkù z celé
Moravy, kteøí soutìžili v rùzných plaveckých stylech. Našim sportovcùm se
v mnoha závodech podaøilo umístit
na medailových pozicích. V kategorii
ženy se podaøilo Marii Pøikrylové v závodu 25 m prsa vybojovat tøetí místo
a Barbora Spáèilová zvítìzila v disciplínì 25 m znak. V kategorii muži 50 m
prsa se umístil na druhém místì Marek
Šnédar a na tøetím místì Milan Horòák.
Jako tøetí doplaval také Jiøí Rychlík
v disciplínì 25 m prsa muži. V nároèné

disciplínì 200 m volný zpùsob dokázal
Miroslav Galia vybojovat druhé místo.
V závodu 100 m prsa muži zvítìzil
Marek Šnédar a druhý se umístil
Bedøich Bulava. Poslední závod patøil
štafetám a našim závodníkùm se podaøilo získat krásné druhé místo. Celé
mistrovství doprovázela výborná atmosféra a stejnì tak výborné výkony sportovcù. Dìkujeme našim trenérkám Evì
Königové a Janì Kouøilové za obìtavou práci a kvalitní pøípravu našich
sportovcù. Jim a také dalším èlenùm
Plaveckého klubu Zlín patøí velké díky
za výpomoc na závodech, které si
i letos udržely svou vysokou úroveò.
Všem zúèastnìným dìkujeme za krásný sportovní zážitek a vítìzùm gratulujeme!
Radek Vítek

VESELÁ PÌTKA Z LUŽNÉ
V úterý 16. 5. 2017 pøijeli za námi
do Zlína již potøetí naši pøátelé z Lužné.
Jejich skupina Veselá 5tka zahrála
pro klienty i jejich maminky. A jak je již
tradicí, bylo fajn, bylo veselo! Letos bylo
i pøekvapení, jako „pøedskokani“ se pøedstavila taneèní skupina „Dark Stars“.
Školaèky z Valašské Polanky zatancovaly choreografii, kterou si samy vytvoøily. K tanci strhly i vìtšinu publika a ihned
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tak vznikla spontánní a pøátelská atmosféra, která všem vydržela až do konce.
Odpoledne za námi pøijel i pan starosta
Lužné Miroslav Papšík, aby všechny
pozdravil a pozval na letošní Den
pro radost, který každoroènì poøádají
obyvatelé Lužné pro naše klienty.
Všichni se již tìšíme, až se 16. 6. se
všemi dobrými lidmi opìt potkáme.

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

STÌHUJEME SE
TKALCOVNU NOVÌ NAJDETE NA JIŽNÍCH SVAZÍCH NA ADRESE NA HONECH I 5540
VEDLE CYKLOPRODEJNY FOR RIDE
O TERMÍNU OTEVØENÍ NOVÉHO PRACOVIŠTÌ A OBJEDNÁNÍ KOBERCÙ NA ZAKÁZKU
SE MÙŽETE INFORMOVAT
NA TELEFONNÍM ÈÍSLE 731 848 183
NA WEBU NADÌJE WWW.NADEJE.CZ/ZLIN
NA NAŠEM FACEBOOKU
DÌKUJEME ZA POCHOPENÍ A TÌŠÍME SE NA VÁS.

EXKURZE V DÍLNÁCH
Na zaèátku dubna nás v dílnách navštívili studenti UTB z oboru Zdravotnì
sociální pracovník. Pøipravili jsme
pro nì prezentaci o èinnosti našich
dílen a o NADÌJI ve Zlínì jako takové.
Na ni navázala naše sociální pracovnice
krátkou prezentací o komunikaci
s osobami s mentálním postižením.
Po prohlídce dílen se studentky skvìle
vypoøádaly také se zadaným úkolem.
Na konci dubna k nám pak pøišli studenti ze Støední zdravotnické školy ve Zlínì,
aby se stejnì jako vysokoškoláci dozvìdìli více o naší èinnosti a poznali klienty. S tìmi se zapojili u pracovních èin

ností na jednotlivých dílnách. Zvládli také
sportovní disciplíny, ve kterých se utkali
s našimi medailisty.
Pøíjemnou návštìvou byli také žáci
ze ZŠ Malenovice, kteøí si vyzkoušeli jak
práci, tak volnou zábavu a dokonce si
sami pøipravili program – puzzle, skládání origami a spoleènì s klienty nakonec
vytvoøili strom pøátelství.
Tìší nás zájem o naši práci, obzvláštì
pak mladých lidí, a vítáme každou možnost, která pomùže našim klientùm
dostat se ze stereotypu, navázat nové
kontakty, poznat a nauèit se nové vìci.

AKCE
27. 5.
31. 5.
7. 6.
16. 6.
èerven

úèast na Festivalu sportu Sporáèek
úèast na Speciálním prolínání pøi Filmovém festivalu Zlín
Zahradní slavnost v chránìném bydlení
Den pro radost v Lužné
otevøení Tkalcovny na nové adrese Na Honech 5540
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ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN

MINISERIÁL O TKALCOVNÌ
1. DÍL
S hledáním nového místa pro Tkalcovnu
se s nostalgií vracíme do historie
a vzpomínáme na zaèátky a postupný
vývoj tohoto pracovištì až do souèasnosti. A protože je vzpomínek spousta
a zmìn se událo hodnì, rádi se o nì
v nìkolika krátkých ohlédnutích podìlíme také s Vámi. Zaèít mùžeme krátkým
úvodem…
Koncem devadesátých let zaèalo tkaní
kobercù tehdy ještì ve stacionáøi na
Letné. Zakoupili jsme první dva stavy,
nejvìtší dvoumetrový a jeden z menších. Nutno podotknout, že dvoumetrový
stav nám vydržel celá léta tkaní a pøestože je již znaènì opotøebovaný, opatrujeme jej a slouží nám dodnes k výrobì
kobercù mimoøádných nejen svými
rozmìry. Na nových stavech zaèínali
tkát pouze dva klienti, kteøí se postupnì
zdokonalovali ve svém øemeslu a také
je i dnes mùžete na Tkalcovnì potkat.
Postupem èasu zájem klientù o tkaní
kobercù rostl, podaøilo se proto poøídit
další ètyøi menší stavy, které si rychle
našly své tkalce. V roce 2003 již bylo
nutné stavy pøestìhovat na samostatné
pracovištì na Díly, tehdy ještì do praco-
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vištì U vèelky, dnes do Svíèkárny Nadìje
a tkalcovská dílna se tak mohla rozrùst
o další ètyøi stavy. V této dobì již tkalo
šest klientù. Mnozí si tkaní vyzkoušeli
s vìtšími èi menšími úspìchy, poznali
nároènost tohoto øemesla, ale také jeho
krásu. A již v této dobì se zaèala formovat skupinka tkalcù, která pod kvalitním
vedením pracovnic, díky jejich trpìlivé
a peèlivé práci, vydržela tkát až dodnes.
To už se však blížíme roku 2013, kdy
Tkalcovnu èekalo další stìhování…
Michal Køižka

