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INFORMACE

HORKÉ CHVILKY

Milé ètenáøky a ètenáøi, 

název sloupku je i není symbolický. Horké kvìtnové a èervnové dny nám pøipo-
mnìly, že se doèkáme dovolené, užijeme léta a odpoèinku od každodenního pra-
covního namáhání. 

Horké chvilky, spíš celé hodiny ale také zažívají kolegynì a kolegové v pøímé péèi 
v Domì pokojného stáøí – když se lidem zhorší zdravotní stav, když pøibývají nemo-
ci, neklid. Je to tìžká práce a já jsem vdìèná za každého z našich pracovníkù, kteøí 
do ní dávají tolik ze sebe. 

Chci také pøipomenout nasazení kolegù a pøátel NADÌJE pøi zlínském pùlmarató-
nu. Nehledìli na vedro, a reprezentovali nás v trièkách s nápisem „Jsem bìžecká 
nadìje“. Jako témìø nesportovec jsem mìla možnost zažít to nadšení a týmového 
ducha – bylo to moc pìkné.

Radovali jsme se z požehnání, kterého se dostalo Ros�ovi a Jarce. Uzavøít man-
želství nemohou, ale mohli si pøed svìdky a pøáteli slíbit lásku a vzájemnou pomoc 
na celý život. Smíme se høát v blízkosti jejich opravdového vztahu. 

Máme si èeho vážit a z èeho se radovat.Pøeji vám pìkné léto a krásnou dovolenou!

Kateøina Pivoòková
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PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme zamìstnancùm a dobrovolníkùm za reprezentaci na Festivalovém 
pùlmaratonu 2018. Všechny „bìžecké Nadìje“ pøedvedly skvìlé výkony!

Jana Škývarová



Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ
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NAŠE RADOSTNÉ UDÁLOSTI 
A PLÁNY

Od dubna nastoupila Kvìta Smrèková, 
která je vedoucí sociální pracovnicí                 
v našem zaøízení. Postupnì se zapraco-
vává a seznamuje s našimi klienty.  
Práce se jí daøí a u klientù je oblíbená.

Máme za sebou fotbalový turnaj nízko-
prahových zaøízení ve Zlínském kraji. 
Uskuteènil se v termínu 28. dubna. Mìli 
jsme obsazeny obì vìkové kategorie. 
Povedlo se nám nìco, co nikdy pøedtím! 
V obou kategoriích jsme obsadili vynika-
jící první místa. Dokonce jsme získali           

v obou kategoriích i nejlepšího støelce           
a nejlepšího brankáøe. 

V prùbìhu celého roku chceme spor-
tovními aktivitami podporovat projekt 
„Pomáhej pohybem“ s aplikací EPP. 
Nyní každou druhou støedu chodíme            
na nové høištì, kde je možnost posilo-
vání.  

Na prázdniny plánujeme akci na pomoc 
pøi revitalizaci Janova Hradu a bivako-
vání. Pokraèují i dílny vaøení a výtvarné 
èinnosti.

Martin Stašek

VITEK pomáhá vizovickým dìtem a mládeži už          
od roku 2006. Letos po dlouhé dobì prožíváme velké 
zmìny – do jiného zamìstnání odešla Renata, vedoucí 
sociální pracovnice. Vždycky kladla velký dùraz na od-
bornou úroveò sociální práce. Díky ní máme promyš-
lené a osvìdèené metodické postupy, víme o rizicích,        
o svých odborných silných a slabších stránkách. Ještì             
o nìco døív odešla na jiné pracovištì sociální pracovnice 
Daniela, která do VITKU pøinesla nové nápady a také 
socioterapeutické pøístupy v práci s klienty. Obìma 
bývalým kolegyním pøejeme mnoho úspìchù na nových pùsobištích. Martin zùstal, 
jako stabilní opora støediska. Mám radost ze dvou nových kolegyní. Kvìta se ujala         
s odhodlaností a peèlivostí pozice vedoucí sociální pracovnice a Nikola pøichází                   
na výpomoc a spolu s ní i nové nápady, humor a zájem o vìc.

Ve stejné dobì tìchto zmìn jsme také byli pøizvaní ke Komunitnímu plánování 
sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, Kvìta bude dál zastupovat VITEK                  
v Pracovní skupinì NZDM ve Zlínském kraji. Úplnì poprvé jsme pøizvaní k pøípadové 
konferenci, kterou svolává sociální odbor mìstského úøadu ve Vizovicích.

A na závìr: pøi fotbalovém turnaji nízkoprahových zaøízení dostal Martin Stašek 
ocenìní za vytrvalé trénování sportù s klienty NZDM – byl nominován na cenu 
Pracovník roku. I my gratulujeme!

Kateøina Pivoòková   



Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

CO PRO NÁS V PÉÈI O NAŠE 
KLIENTY ZNAMENÁ BIOGRAFIE?
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V domovì se zvláštním režimem zlínské 
NADÌJE je v souèasné dobì 19 klientù. 
O kvalitì péèe vypovídá spokojenost             
klientù a jejich rodin a také certifikát 
Vážka, udìlovaný Èeskou alzheimerov-
skou spoleèností, který v letošním roce 
obhajujeme. K tomu, aby péèe o klienty 
byla individualizovaná, nám velmi pomá-
há dobrá spolupráce s rodinami a zna-
lost osobního pøíbìhu našich klientù. 
Èasto dostaneme od rodiny už pøi nás-
tupu klienta jeho životopis a fotografie         
s popisem. Je pro nás dùležité, aby pra-
covníci vìdìli, jaký byl klient v prùbìhu 
svého života, èím žil, co jej tìšilo a co 
znamenal pro své blízké. Na životopi-
sech je vidìt, jak moc se náš život                
za posledních 80 let promìnil. Chceme 
Vám nabídnout pohled do dvou biogra-
fií, které naše peèovatelky vytvoøily spo-
lu s klientkami samy, pomocí jejich vzpo-
mínek a povídáním nad albem fotografií.  

Paní Z. vzpomíná a sama krásným pís-
mem i zapisuje: 

Narodila jsem se v Jiraticích, okres     
Mor. Budìjovice. Bylo nás pìt dìtí. Jan, 
Marie, Alžbìta, Antonín, Anežka. Rodièe 
mìli malé hospodáøství. Do školy jsem 
chodila v Polici. Ve škole jsem mìla 
samé jednièky. Po pøijití ze školy jsem 
pásla husy. Byla jsem dítì chudých rodi-
èù, proto jsem odešla v 15 letech            
do Zlína, kde jsem bydlela na 3. Dív- 
èím domovì. V pokoji se mnou bydlela 
Anièka Javùrková a Marie Hoøejší.                 
V 15 letech jsem zaèala pracovat ve 
Svitu a studovat obchodní školu. Uèil 
nás dr. Vošta na tìsnopis, prof. Grepl, 
Labounek, Pokorný, Marie Pokorná. 

Školu jsem ukonèila státní zkouškou         
z tìsnopisu a psaní strojem. Celý život 
jsem pracovala na podnikovém øeditel-
ství Energetických rozvodných závodù, 
jako sekretáøka hlavního inženýra. 
Pozdìji jsem poznala doc. Ladislava 
Zelinu, kterého jsem si vzala za manže-
la. Mìla jsem jediného syna Jiøího. Ale 
zemøel 20. listopadu 2016. Život bez nìj 
je chudý. Mám ještì sestru Anežku, ale 
až v Daèicích. Poslední dobou si telefo-
nujeme. Mám vnuka Ondøeje a vnuèku 
Zuzanku, která má malého chlapeèka, 
takže jsem prababièka. Nyní jsem                  
v Domì pokojného stáøí na Jižních 
Svazích ve Zlínì. Jsou zde hodné 
sestøièky, zvykla jsem si na nový domov. 
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

Vzpomínky paní F. zapsala peèovatelka: 

Paní F. se narodila v roce 1942                       
v Teèovicích. Mìla tøi další sourozence, 
spolu s rodièi žili v domku u potoka. 
Rodièe chodili pomáhat sedlákùm,                 
hodnì se pracovalo na zahradì, tatínek 
pracoval v koželužnách. Paní F. navštì-
vovala základní školu, hodnì vzpomíná 
na spolužáka Felixe Slováèka. Dále se 
uèila pro obuvnickou firmu Svit ve Zlínì, 
kde pozdìji také pracovala. Ráda tanco-
vala a zpívala, pøi tanci poznala svého 
manžela. Vzali se v roce 1961, oba mìli 
rádi spoleèenský život, chodili tancovat 
do restaurace Morava. Rádi spolu jezdili 
do Luhaèovic, na kolonádu a na luhaèo-
vickou pøehradu. V roce 1963 se jim 
narodila první dcera, o devìt let pozdìji 
druhá. Pozdìji se celá rodina pøestìho-
vala do Malenovic, kde byl k dispozici 
byt pro promítaèe kina. Paní F. následo-
vala manžela i v zamìstnání, kontrolo-

vala vstupenky do kina a pomáhala          
s úklidem a také s promítáním.                    
Po odchodu do dùchodu se pøestìhovali 
na Jižní Svahy. Paní F. mìla problémy              
s pohyblivostí, manžel jí pomáhal, 
dokud mohl, ale sám mìl mnohé zdra-
votní neduhy. Když byla možnost pøe-
stìhovat se do Domu pokojného stáøí, 
využila ji nejprve paní F. a pozdìji i man-
žel. Užívali si spoleèné blízkosti, trávili 
spolu každou volnou chvíli. O nìkolik 
mìsícù pozdìji však manžel paní                   
F. nemoci podlehl. Dnes paní F. vzpomí-
ná na spoleèné chvíle pøi prohlížení foto-
grafií. Radost jí dìlají návštìvy dcer                   
a vnouèat, sledování filmù v televizi               
a hlavnì hudebních poøadù. Hudba je 
spojila s manželem, jak øíká: „Kdyby  
neumìl tancovat, tak bych si ho ani 
nevzala.“

Zorka Vítková
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SPOLUPRÁCE S RODINAMI
V DENNÍM STACIONÁØI

Tento den byl trochu odlišný od ostat-
ních. S klienty odpoledne nenastupuje-
me do auta a nejedeme domù, jako 
tomu obvykle bývá, ale naopak. 
Chystáme stoly, zdobíme je kvìtinami, 
talíøky plníme dobrotami a v televizi 
pouštíme prezentaci fotografií. Èekáme 
spoleènì s klienty na jejich rodiny.             
Ve stacionáøi se opìt po pùl roce usku-
teènilo setkání s rodinami, které jsme 
naplánovali na støedu 10. 5. 2018. Chtìli 
jsme umožnit rodinám chvilkové zpoma-
lení, zastavení se. Pøipomenout si,               
co se u nás za tu dobu událo. S pøekva-
pením jsme zjistili, že do stacionáøe rádi 
pøicházejí nejen pøímí rodinní peèující 
našich klientù, ale také jejich vnouèci, 
které k nám láká tøeba i stále se rozrùs-
tající tlupa domácích zvíøecích mazlíkù 
(nejnovìjším pøírùstkem je køeèek 
Ferda, který doplnil morèe Sáru                   
a afrického šneka Pepina). 

Spoleènì s klienty a jejich rodinami 
jsme strávili velmi milé odpoledne –              
pøedáním dùležitých informací, ale také 
popovídáním u kávy a sladkostí, zasmá-
ním se nad fotografiemi i prohlídkou kro-
niky a novì vybavených prostor stacio-
náøe.

Dìkujeme rodinám za jejich vìrnost            
a ochotu spolupracovat a podílet se             
na dobrém nastavení našich služeb.

Pomalu a jistì si uvìdomujeme, že                
v srpnu to bude již pìt let, co se naše 
dveøe poprvé otevøely prvnímu klientovi. 
Rádi bychom naše jubileum s Vámi osla-
vili letos v záøí v rámci Týdne pamìti. 
Podrobnìjší informace a pozvánka bude 
zveøejnìna v prùbìhu léta. Zván je kdo-
koliv, koho naše pozvání osloví a bude 
mít zájem poznat nás, naši službu                 
a podívat se, jak to ve stacionáøi vypa-
dá.

Lucka Kolaøíková

Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁØÍ A DENNÍHO STACIONÁØE

VYSTOUPENÍ VONIÈKY A BARTOŠÁÈKA

VYSTOUPENÍ KLUBU SENIORÙ KVÍTKOVÁ

SLAVNOST TÌLA A KRVE PÁNÌ STAVÌNÍ MÁJKY

KLIENTI A DÌTI



Dìkujeme tìmto spoleènostem: 

Zlínský deník, Kabelky LUKA, LAGEN, 
FALCON MEDIA, IS TISKY, Mìstské 
divadlo Zlín, RV print, Halka Adamová, 
Benetton, Mania Fashion, Ba�ùv institut 
14/15, Family Point, Knihovna Slušovi-
ce, Krajský úøad Zlínského kraje, Celní 
správa, Mìsto Kromìøíž, Èeský èervený 
køíž Val. Klobouky, Ba�ova nemocnice, 
Univerzita Tomáše Bati, Støední škola 
odìvní a služeb Vizovice, Katastrální 
úøad ve Zlínì a stovky jednotlivých dár-
kyò, které byly ochotné vìnovat svou 
kabelku.

Dìkujeme spoleènosti Konform Plastic 
s.r.o za dar v hodnotì 10 000 Kè, vìno-
vaný na poøízení šesti nafukovacích anti-
dekubitních matrací pro klienty Domu 
pokojného stáøí. 
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S nadsázkou je tomu tak. Dva roèníky 
úspìšné benefièní akce napomohly          
prostøednictvím kabelek k úspìšné rea-
lizaci nároèného projektu. Od návrhu    
po realizaci ubìhly dva roky a jsme            
ve finále. Letošní horké letní dny stráví 
klienti Domu pokojného stáøí ve stínu 
zahradní pergoly. Pobyt venku si užijí           
i klienti na lùžku. Stavba má bezbariéro-
vý pøístup, s postelí i vozíkem nebo             
s chodítkem je vjezd jednoduchý a bez-
peèný. Pohodlný venkovní nábytek otes-
tovali první návštìvníci. Slunce svítí,   
pergola stojí, zásoba všelijaké zmrzliny 
je prùbìžnì doplòována, vše je jak má 
být. Máme velkou radost, že se dílo 
podaøilo a zahrada bude i díky pergole 
èastìji využívána. Vìøíme, že ani v zimì 
nezùstane ladem. Ale o tom nìkdy          
v pøíštích èíslech našeho ètvrtletníku.

Dìkujeme každému, kdo pøiložil ruku           
k dílu. V dobì, kdy je rùzných bohuli-
bých projektù jako máku, je pro nás 
vaše pomoc nesamozøejmá a potøebná.

PERGOLA POSTAVENÁ
Z KABELEK

FUNDRAISING
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FUNDRAISING

BÝT V SUCHU ZNAMENÁ VÍC, 
NEŽ SI MYSLÍME

Víte, kolik kilogramù prádla se dennì 
vypere a vysuší v prádelnì Domu pokoj-
ného stáøí? Nìco mezi 100–120 kg 
prádla. Od tøídìní podle barev a typu 
textilie až po dùkladné vysušení.               
V prostorách domova neexistuje mož-
nost volného sušení tak velkého množ-
ství prádla. Bez "sušièky prádla" nelze 
odìvy plynule mìnit, zejména v zimním 
období je vysoušení prádla obtížnìjší. 
Nový prùmyslový sušiè bude nenahradi-
telným pomocníkem zamìstnankyním 
prádelny, které se starají o prádlo a lùž-
koviny 65 klientù, 33 pracovníkù v soci-
álních službách, zdravotnickému perso-
nálu, 11 pracovníkù úklidu a údržby 
budovy, 5 kuchaøù. Moneta Money   

Bank a. s. poskytne v rámci svého gran-
tového øízení penìžitou podporu ve výši 
91 960 Kè na poøízení profesionálního 
bubnového sušièe do prádelny. Dìkuje-
me paní Martinì Závojské, osobní ban-
kéøce Moneta Money Bank v poboèce 
Zlín, za osobní pøístup a nasazení                  
ve vìci grantového øízení. 

Zuzana Šlúchová

Pro 19 lidí s Alzheimerovou nemocí        
a jinými druhy demencí, žijících             
ve tøetím patøe Domu pokojného stáøí, 
chceme poøídit klimatizaci. Proto jsme 
se zapojili do grantového øízení ÈSOB   
s názvem „ÈSOB pomáhá regionùm“. 
Byli jsme vybráni mezi 4 žadatele.                
V dobì, kdy tento ètvrtletník vzniká, 
bojujeme o prvenství. Pøíspìvky budou 
pøidìlovány podle pravidla „èím více 
vyberete od veøejnosti, tím vyšší dar 
získáte“. Rádi bychom podìkovali všem, 
kteøí se zapojili do této výzvy a podpoøili 
náš projekt Klimatizace pro horké dny. 

Vìøíme, že vaší zásluhou zvítìzíme                    
a získáme 50 tisíc korun, díky nimž 
zpøíjemníme horké dny nejen klientùm, 
ale i peèujícímu personálu nejvyššího 
patra Domu pokojného stáøí. A to krásné 
video pro nás natoèil kolega Michal 
Køižka.

ÈSOB POMÁHÁ REGIONÙM
S VAŠÍ POMOCÍ
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SPOR�ÁÈEK 
A SPECIÁLNÍ PROLÍNÁNÍ

ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ

V kvìtnu jsme mìli možnost být souèás-
tí dvou mimoøádných sportovních udá-
lostí, pøièemž obì již nìkolik let patøí               
k Film festivalu Zlín. Tou první byl 
Spor�áèek, festival a pøehlídka sportù. 
Poèasí bylo pøekrásné, úèast hojná,                
a to jak pøedvádìjících, tak i návštìvní-
kù. Nic tedy nebránilo vyzkoušet snad 
všechny možné sporty, na které si èlo-
vìk vzpomene. Na našem stanovišti, 
které prezentovalo sportovní èinnosti 
osob s mentálním hendikepem, si 
zájemci mohli zahrát stolní tenis s na-
šimi sportovci z SK Berani Nadìje Zlín, 
vyzvat je mohli i ve stolním fotbálku èi 
šipkách. Mnozí se tak mohli pøesvìdèit 
o tom, že porazit naše medailisty,                
i když s handicapem, není až tak jedno-
duché.

Druhou podobnou akcí bylo Speciální 
prolínání. To probìhlo v nedìli a v pon-
dìlí se zaèátkem festivalu u zlínského 
zámku a organizace se ujali naši pøátelé 
z Èeského hnutí speciálních olympiád. 
Spoleènými silami jsme na spoustì pøi-
pravených aktivit umožnili návštìvníkùm 
festivalu pomìøit síly s handicapovanými 
sportovci a také si vyzkoušet, jak se 

tìmto lidem sportuje. U našeho stanu  
se i letos vystøídali mnozí slavní hosté 
festivalu, napø. patron speciálních olym-
piád Vlastimil Harapes, europoslankynì 
Martina Dlabajová, prezident festivalu 
Èestmír Vanèura i mnozí další. Pøíle-
žitost zahrát si s našimi medailisty si 
však nenechaly ujít ani mnohé pohádko-
vé postavièky festivalu, stejnì jako 
spousta návštìvníkù. Atmosféra byla  
po celé tøi dny skvìlá, nemalou mìrou 
také díky nadšení všech organizátorù        
a zúèastnìných. Opìt bylo nádherné 
zjistit, jak snadno lze propojit dva 
pomìrnì odlišné svìty a prožívat spolu 
hezké chvíle bez pøedsudkù.

Dìkujeme organizátorùm obou akcí        
za možnost zúèastnit se i v tomto roce  
a už teï se tìšíme na další. Pøijdete 
taky?

Veronika Saòáková



ZE SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNÌNÉHO BYDLENÍ
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AJVAR Z PODRAVKY

Jaro se v našich sociálnì-terapeuti-
ckých dílnách, obzvláštì pak té balící, 
neslo opìt v duchu spolupráce s Pod-
ravkou. Tentokrát jsme mìli za úkol balit 
ajvary - smìs z peèených paprik a další 
èerstvé zeleniny s širokým využitím        
ve studené i teplé kuchyni na mnoho 
zpùsobù.

Zabalení jedné krabice ajvarù pøineslo 
nové rozmanité pracovní úkony, které 
byly pro naše klienty vítanou zmìnou            
a umožnily jim dál rozvíjet potøebné pra-
covní dovednosti. Nagumièkovat book-
lety, ty pøipevnit na každou sklenici,           
složit obalový karton a do nìj vložit dvì 
rùzné receptury, opatøit balení etiketou, 
uložit do velké krabice urèené množství, 
zalepit a dát etiketu i na ni. Spolupráce 
s Podravkou je klienty vždy vítána s nad-
šením z nové a zajímavé práce, o to víc, 
když své dílo mohou následnì nacházet 
v obchodech. Sklenic ajvarù bylo ke dvì-
ma tisícùm a každá z nich prošla ruka-
ma našich klientù. Dìkujeme Podravce 
za nové pøíležitosti a milou spolupráci.

Aneta Kvapilová

Jaro se v našich sociálnì-terapeuti-
ckých dílnách, obzvláštì pak té balící, 
neslo opìt v duchu spolupráce s Pod-
ravkou. Tentokrát jsme mìli za úkol balit 
ajvary - smìs z peèených paprik a další 
èerstvé zeleniny s širokým využitím        

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Tøi dny vedoucí pracovníci poboèky tvoøili plány na následující tøi roky          
pod vedením kouèe Honzy Kosteèky. Stanovených úkolù a cílù máme mnoho 
- chceme se zlepšovat, kvùli našim klientùm, zamìstnancùm, kvùli Vám 
všem!

Kateøina Pivoòková, øeditelka poboèky øekla: “Náš nový strategický plán je 
pøimìøenì ambiciózní a jeho vize nás vede dál. Obèas si pøipadáme vláèeni 
spodními proudy byrokracie a provozních problémù, ale po plánování jsme 
opìt vynoøili hlavy, vidíme nové ostrùvky inspirací, nové možnosti i vzdále-
nìjší obzory...” 



V pátek 20. 4. nás navštívila tøída 1.A 
základní školy Døevnická. Bezprostøední 
pøivítání a zájem o naši dílnu nás mile 
pøekvapil. Dìti se mohly seznámit s cho-
dem dílny, kdo ji navštìvuje a co se zde 
vyrábí. Spoleènì s našimi klienty se 
zapojily do vlastní výroby v mýdlárnì, 
keramické i šicí dílnì.

Za odmìnu si pak každý mohl odnést 
keramickou kopretinu. Nìkteré z dìtí si 
také vyzkoušely zboží balit a prodávat. 
Pøedbíhaly se, které nám døíve pomùže. 
Na závìr si pak spoleènì s klienty za-
hrály spoleèenské hry. Bylo to pøíjemné 
dopoledne, kdy se dìti na vlastní oèi  
pøesvìdèily, že lidé se zdravotním posti-
žením vyrábìjí krásné výrobky. 

NÁVŠTÌVA PRVÒÁÈKÙ 
VE SVÍÈKÁRNÌ
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Každá podobná návštìva je pro naše 
klienty pøíjemným a vítaným zpestøením, 
což jistì platí i u dìtí, které bìžnì nema-
jí možnost potkat se s našimi klienty              
a blíže se s nimi seznámit. I proto pok-
raèujeme ve spolupráci s touto i dalšími 
školami, zprostøedkováváme tato milá 
setkávání a vzájemnì se obohacujeme. 

Lenka Chmelová

OSLAVA ŠEDESÁTIN 
V CHRÁNÌNÉM BYDLENÍ
Jitka, obyvatelka chránìného bydlení, 
oslavila 1. kvìtna velké životní jubileum 
– 60 let. Poèasí pøálo, tak se se jí splnil 
sen o velké oslavì na zahradì Domeè-
ku. Jitka pomohla pøipravit pohoštìní           
a svùj velký den strávila se svou rodinou 
a pøáteli. Stoly se prohýbaly, kytary 
hrály, bylo veselo. Oslava se vydaøila          
a Jitka na ni s nadšením vzpomíná 
dodnes. 

Jitce všichni ze srdce pøejeme hodnì 
zdraví a životního elánu, který jí proza-
tím nechybí. Vždy� šedesát by jí nikdo 
nehádal.

Kamila Poláchová
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CO NOVÉHO VE TKALCOVNÌ

Po vánoèním Jarmarku na plácku, který 
mìl pozitivní ohlas veøejnosti i zúèastnì-
ných okolních škol a školek, jsme                   
v Tkalcovnì spoleènì pøipravili podob-
nou akci i na Velikonoce.  Konala se  
22. 3. na stejném místì. Pro pozvané 
dìti bylo pøipraveno nìkolik soutìží, klu-
ci i nìkterá dìvèata si pod odborným 
vedením našeho Franty vyzkoušeli 
uplést tatar, který si pak odnesli domù. 
Vyrábìla se nápaditá velikonoèní pøání, 
kdo chtìl, mohl si vyzkoušet lití vosko-
vých ozdob nebo i tkaní na opravdovém 
tkalcovském stavu. Naši klienti všemu 
dìní  asistovali, pøedvádìli a radili, jak 
na to. Prolínání malých a velkých, zdra-
vých a postižených bylo opìt spontánní 
a radostné. K ochutnání byla i spousta 
dobrot ze sousedního Jižního Klidu, 
obchùdku se zdravou výživou, s jehož 
milými majiteli pøi pøípravì podobných 
akcí spolupracujeme.

Na podzim jsme také kontaktovali           
pracovníky Mìstské zelenì, že bychom 
mìli zájem o spolupráci pøi úpravì           
a údržbì „našeho“ plácku pøed Tkal-
covnou. Náš návrh podpoøil již pøipravo-
vanou akci a hned se zaèalo konat.         
Po podzimní proøezávce naši kluci           
na jaøe plácek zametli, posbírali papíry  
a odpadky, pomohli s rozhazováním 
navezené kùry. Je kvìten, vše je èers-
tvì vyèištìno, odpleveleno, záhony   
upraveny èerstvou kùrou a pøichystáno 
k další výsadbì kvetoucích trvalek.        
Ty budou po dohodì s mìstskou zelení 
v naší péèi, budeme zalévat v horkých 
dnech. Je pøíjemné moci se alespoò 
trochu podílet na vítané promìnì naše-
ho okolí. Dìkujeme paní Surovcové            
za zprostøedkování a další milou spolu-
práci.

Alice Marková
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FILMOVÝ FESTIVAL VE ZLÍNÌ

Rádi se úèastníme kulturních a spole-
èenských akcí, a proto jsme si nemohli 
nechat ujít 58. roèník Zlín Film festivalu. 
Nejdøíve jsme si vybrali akci „filmová 
klapka“, která je pro nás favoritkou. 
Neodmyslitelnou souèástí festivalu je 
setkání s hvìzdami ZFF na èerveném 
koberci pøed Kongresovým centrem, 
kde jsme mìli možnost vidìt režiséry         
a hlavní pøedstavitele jednotlivých filmo-

vých snímkù. V rámci festivalu jsme si 
mohli také vyzkoušet virtuální realitu, 
konkrétnì pøípravu smoothie nebo jízdu 
na horské dráze. A jelikož jsme fandové 
èeské filmografie, tak jsme se vždy tìšili 
na autogramiádu èeských filmových 
hvìzd, napø. Romana Vojtka. A samo-
zøejmì nesmìlo chybìt spoleèné selfie!

Alena Vráblíková



a spoleènosti Jižní klid. Díky všem si 
mohli Jaruška s Rostikem splnit svùj 
sen a jejich den „D“ byl se vším, co by 
mìla pravá svatba. 

Zejména je tøeba podìkovat panu faráøi 
Pivoòkovi za pøípravu požehnání, kte-
rým otevøel cestu k novým možnostem 
pro lidi s mentálním postižením, pøi res-
pektu k soudním rozhodnutím a omeze-
ním svéprávnosti.             

Samotné požehnání se uskuteènilo               
v kostele Èeskobratrské církve evange-
lické ve Zlínì. Obøad byl doprovázen 
hrou na kytaru a zpìvem pracovníkù 
NADÌJE i všech shromáždìných hostù. 

Oslava pak probìhla v zahradì chránì-
ného bydlení ve Zlínì. Hrála hudba, 
tanèilo se, dobøe se jedlo, pilo a zkrátka 
bylo veselo, jak už to na poøádné oslavì 
má být. 

 A co øíci závìrem? Staèí se podívat             
na spokojené tváøe Rostika a Jarušky          
a není tøeba nic dodávat.

 Víta Klamtová 

POŽEHNÁNÍ PRO ROS�U A JARKU

V chránìném bydlení probìhla dne          
8. 6. 2018 ojedinìlá a slavnostní udá-
lost. Faráø Èeskobratrské církve evan-
gelické ve Zlínì, p. Petr Pivoòka, požeh-
nal klientùm chránìného bydlení, Jarmi-
le Hustákové a Rostislavu Kubelkovi,          
v jejich lásce.

Nejedná se o právoplatnì uzavøený 
sòatek, ale o stvrzení, že dva lidé se 
mají rádi a chtìjí spolu žít. Oba se znají 
více jak tøi roky, poznali se v denním 
centru, jiskra pøeskoèila a vznikla láska 
jako trám. Jejich snem bylo mít svatbu 
se vším všudy, svatební obøad, šaty, 
hostinu. Vzhledem ke svému handicapu 
však nemohou uzavírat manželství. 
Kvùli omezení svéprávnosti se sny              
o svatbì pomalu hroutily jako hromádky 
z karet. Našli jsme øešení - celá událost 
mohla zdárnì probìhnout díky vstøícné-
mu pøístupu vedení NADÌJE, zástupcù 
Èeskobratrské církve evangelické                 
ve Zlínì, všech pracovníkù chránìného 
bydlení, sociálnì terapeutické dílny               
a sponzorùm, Svatebnímu studiu K+L               
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