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Milé čtenářky a čtenáři, 

advent nechápu jako čas, kdy je nejlepší jenom romanticky přemítat, zdobit 
svá bydlení a plánovat, koho a čím obdaruji. 

Svět je v pohybu, zdá se víc, než dřív.  Země severní polokoule jsou čím dál 
bohatší a mnohé země jižní polokoule jsou chudší a rozbitější. Lidé, kteří 
nemohou vydržet ve válečném prostředí, hledají záchranu, klid a mír v cizích 
zemích. 

Přemýšlím, kdo a jak se v těchto zemích, kde jde o holý život, stará o lidi 
s handicapem, komu leží na srdci pohodlí a důstojnost starých a nemocných 
lidí. V jakých podmínkách tam asi pracují humanitární organizace? A jak je tam 
zásadní mít rodinu, někoho, kdo se o mě postará, když budu slabý. 

A tak si myslím, že je teď před Vánoci dobrý čas na vděčnost – za naše 
báječné životní a pracovní podmínky, za smysluplnost práce, za pozitivní 
zpětnou vazbu od lidí, o které se staráme. Jsme vděční za dary a další podporu 
pro naši práci, vděční za kolegy a kolegyně v NADĚJI.

Milé čtenářky a čtenáři, za zlínskou NADĚJI vám děkuji za vaši přízeň. Přeji 
svátky plné radosti, vděčnosti, přátelství a láskyplných vztahů.

Kateřina Pivoňková
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Zprávy z nízkoprahového klubu ve Vizovicích

S příchodem chladného počasí se 
VITEK začíná plnit klienty, kteří se sem 
chodí ohřát a zabavit. Čím dál více chtějí 
tvořit něco kreativního, tak chystáme vá-
noční výzdobu klubu a vyrábíme kera-
mické předměty za pomoci lektorky 
Jarky. Nejvíce plno je u pingpongového 
stolu, kde se zejména kluci snaží vybít 
svou energii. Naštěstí kluci nejsou z cuk-
ru ani líní, takže ani o fotbalisty na hřišti 
není nouze. 

Protože snad každý má rád perníčky, 
uděláme si i my radost a upečeme si ty 

mikulášské. Radši před Mikulášem, pro-
tože nevíme, kolik dětí nám čerti odne-
sou.  

Školáky čekají čtvrtletní písemky a do-
učováním v klubu chtějí nasbírat dobré 
známky. 

A abych nezapomněla, přibyla nám 
do klubu posila týmu. Pomáhá nám stu-
dentka sociální pedagogiky Dominika. 
Je velice šikovná hlavně na výtvarné čin-
nosti. S klienty našla brzy společnou řeč 
a mají ji rádi.

Renata Farná

Fundraising

Děkujeme společnosti KKS, spol. s r. 
o., která nám darovala vrtačku. Využije-
me ji při údržbě Domu pokojného stáří!

Společnost LEMICOM s.r.o provozu-
jící obchod  nám daro-
vala 20 bílých triček, které klienti sociál-

www.bezpotisku.cz

Naši milí dárci, poděkování za přízeň vám píšeme v čase adventu, který 
vybízí ke zklidnění, k zamyšlení se nad lidmi, kteří se ocitli v nelehké životní 
situaci, k pomoci. 

Děkujeme za vaši podporu, která nás provází každý den v roce. Uvědo-
mujeme si, že s vaší pomocí se snáz pouštíme do potřebných, ale též zají-
mavých projektů, prospívajících těm, kteří nemohou stát pevně na vlastních. 
Kéž jsou k vám dny roku 2016 laskavé a štědré, podobně, jako byly ty letošní 
k nám.

z bývalé mandlovny přejí fundraiserky NADĚJE Zlín   

ně terapeutických dílen batikovali a vyro-
bili z nich kostýmy na vystoupení, které 
předvedli na Benefičním večeru. 

Jana Škývarová
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Novinky z Domu pokojného stáří

Ve středu 14. října jsme na domově 
přivítali velmi vzácnou návštěvu – na-
vštívila nás paní Ivana Zemanová, man-
želka prezidenta České republiky. Paní 
Zemanová přijela společně s manželkou 
hejtmana Zlínského kraje, paní Mišáko-
vou a s doprovodem. Návštěvě předchá-
zela z naší strany spousta příprav a oče-
kávání. Byla to pro nás všechny zcela 
nová zkušenost se státní návštěvou. 
Návštěva paní Zemanové trvala asi hodi-
nu a paní Zemanová si během ní proh-

lédla domov, krátce pozdravila klienty  
i zaměstnance a podiskutovala s vede-
ním pobočky. Část návštěvy strávila také 
na pokoji s naší klientkou paní Strání-
kovou. Paní Zemanová se zajímala o ži-
votní příběh paní Stráníkové a ráda přija-
la pozvání na čaj. Paní Stráníkovou obda-
rovala květinou a krásnou knihou.  

Celá návštěva se nesla v příjemném 
duchu, a přestože jsme předtím měli tro-
chu obavy, jak vše zvládneme, byli jsme 
nakonec spokojení. Na památku máme 
také zápis v naší kronice a společnou fot-
ku paní Zemanové se zaměstnanci domo-
va.

Návštěva paní Zemanové, 
manželky prezidenta ČR
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Výlety a aktivity

Letošní podzim byl na domově boha-
tý na různé výlety a akce – podělím se s 
vámi alespoň o některé z nich. Jako se již 
stalo tradicí, zúčastnili jsme se akce na-
zvané „Přesná šipka“ v Charitním domo-
vě v Otrokovicích. Tentokrát jsme posta-
vili dokonce dva týmy – jeden za domov 
a jeden za stacionář! I přesto, že jsme se 
neumístili na stupních vítězů, odvezli 
jsme si dobrý pocit a také rozhodnutí, že 
do příštího roku musíme více trénovat. 
Další zajímavou  akcí byla návštěva diva-
delního představení pro seniory v Měst-
ském divadle, kterého se zúčastnilo 12 
klientů. Návštěva divadla byla dobrou pří-
ležitostí vytáhnout ze skříní dlouho neno-
šené sváteční oblečení a užít si vzácnou 
příležitost společného setkání při velké 
kulturní akci.

Protože podzim nabízel hodně pří-
jemných dní, vyrazili jsme po velmi dlou-
hé době do zoologické zahrady na Leš-
nou, kde se největší atrakcí stalo setkání 
s rejnoky. Tradičně jsme zamířili i do Vi-
zovic na výstavu ručně malovaných ba-
něk a také do čokoládovny, na vánoční 
jarmark na Tkalcovnu a na Lesní hřbitov, 
kde jsme zapálili svíčky našim zemře-
lým.

Také jsme si užili vystoupení Rarášků 
a velmi oblíbené společné tvoření s dět-
mi ze Základní školy na Kvítkové.

O spokojenosti a pohodě při těchto 
akcích nejlépe vypovídají fotografie – po-
dívejte se! Další najdete na webových 
stránkách.

Jana Chovancová
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NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU

Mandlové mušličky 
s čokoládou

SUROVINY NA 30 KOUSKŮ
100 g mandlí
1,5 dl krupicového cukru
1 – 2 vaječné bílky

MÁSLOVÝ KRÉM
100 g másla nebo margarínu
1,5 dl moučkového cukru
1 vaječný žloutek
2 lžičky vanilínového cukru
2 – 3 lžíce kakaa

POLEVA
125 g hořké čokolády

Připravte si sušenky: předehřejte 
troubu na 175°C. Oblanšírujte    

mandle, oloupejte je, umelte a smí-
chejte je s cukrem. Z bílků ušlehej-

te tuhý sníh a vmíchejte do něj 
mandlovou směs. Na plech vylože-
ný pečícím papírem naneste asi 30 
malých kulatých hromádek těsta. 
Sušenky pečte asi 10 minut upro-

střed trouby a poté je rozložte      
na kovovou mřížku a nechte je vy-

chladnout.
Připravte si máslový krém: utřete 

do hladka máslo s moučkovým cuk-
rem, vaječným žloutkem, vanilíno-
vým cukrem a kakaem. Sušenky 

potřete kakaovým krémem a nech-
te je vychladit, nejlépe v mrazničce.
V horké vodní lázni nebo v mikro-
vlnné troubě rozehřejte čokoládu. 

Jednotlivé sušenky namočte krátce 
do čokolády tak, aby byl máslový 
krém zcela pokrytý polevou. Před 
podáváním je skladujte v chladu.

 
Dobrou chuť přeje 
kolektiv kuchyně! 



8 NADĚJE FUNDRAISING

BENEvečer 2015

Popáté v řadě máme úspěšně za se-
bou benefiční večer … na vlně NADĚJE. 

Dovolím si poděkovat všem, kteří se 
na jeho zdárné realizaci podíleli. Jan 
Werich ve své písni zpívá: „ten dělá to    
a ten zas tohle a všichni dohromady udě-
láme moc“. A přesně o tom náš večírek 
každoročně je. Každý, kdo se na jeho re-
alizaci podílí, je důležitý svým způso-
bem. Prací, nápadem, informací, finanč-
ním příspěvkem, úsměvem...

Těšíme se z důvěry a štědrosti dárců, 
z ochoty studentů – dobrovolníků strávit 
s námi hodiny nad tombolou, z vystoupe-
ní klientů a pracovníků NADĚJE Zlín.

Výsledek snažení: krásná akce s vý-
těžkem 144 795,- Kč ve prospěch sociál-
ně terapeutických dílen.

Za podporu benevečera děkujeme:
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„mám pro tebe vzkaz...” v kalendáři NADĚJE Zlín 2016

Příštím rokem bude mnohé z nás 
provázet speciální průvodce. Jedná se 
o kalendář, který vybočil ze stereotypu 
těch tradičních, například způsobem, jak 
obdarovat blízkého a pomoci potřeb-
ným. Jednotlivé dny tohoto kalendáře 

doprovází krásná vyznání, vzkazy, citáty 
„od někoho někomu”, a pomáhají. Děku-
jeme.

Který den bude ten váš v kalendáři 
NADĚJE 2017?

Zuzana Šlúchová
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Ze sociálně terapeutických dílen

Dvacátého třetího ročníku Mistrovství 
ČR ve stolním tenisu se zúčastnilo všech 
čtrnáct regionů z ČR a za Jižní Moravu 5 
hráčů z našeho klubu SK Berani NA-
DĚJE Zlín. Maruška Přikrylová se dosta-
la až do finále kategorie Ženy B, kde ve 
vyrovnaném zápase podlehla hráčce 
Smetákové 3:1 na sety a získala tak stří-
brnou medaili. Barbora Spáčilová bojo-
vala o bronzovou medaili proti Z. 
Podešvové z České Lípy, se kterou pro-
hrála 3:1 na sety a tak Barča získala čtvr-
té místo.

Ve skupině Muži A Bedřich Bulava ob-
sadil celkově čtvrté místo. V kategorii 
Muži B Mirek Galia získal stříbrnou a Jo-
sef Slovák bronzovou medaili.     

Mistrovství ČR ve stolním tenisu Hradec Králové

Na zahradě chráněného bydlení byla 
ve středu 18. 11. uskutečněna výsadba 
stromů. Ve spolupráci s pracovníky 
Městské zeleně Magistrátu Města Zlína 
zasadili klienti NADĚJE okrasný strom 
Gingo biloba a švestku, o kousek dále    

Výsadba stromů v zahradě chráněného bydlení

3 okrasné třešně sakury. O stromy se bu-
dou starat obyvatelé chráněného bydle-
ní, slavnostní zasazení stromu připomí-
ná památeční cedule s názvem stromu 
a datem. 
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Přestože se náš tým mužů rval v napí-
navých soubojích o každý bod, nestačili 
na silnou konkurenci a obsadili nakonec 
čtvrté místo. Ženám se letos dařilo o mno-
ho lépe, a přestože byly další týmy v dob-

Turnaj bocca Střelice 30. 9. 2015

ré formě, i díky troše štěstíčka nakonec 
obsadily krásné druhé místo.

Radek Vítek
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Dne 26. 11. 2015 jsme prodávali výrobky sociálně terapeutické dílny na Úřadě prá-
ce ve Zlíně. Již po několikáté nás pozvali na Vánoční jarmark, kterého se účastní ně-
kolik zlínských sociálních služeb.  Se mnou zde prodávali také dva klienti a to Petr 
Herodes a Veronika Dolanská. Jelikož již průběh prodeje dobře znám, zeptala jsem 
se Petra na dojmy z této akce. 

Bylo to super, nemělo to žádnou chybu.

Ano, byl velký zájem o všechny výrobky, co jsme tam měli.

Ano, nabídl jsem jim i velkou tašku.

Já jsem to měl spočítané dříve než všichni ostatní a Lenka na kalkulačce.

Ano, strašně rád.

Tak to byl pohled klienta na prodej výrobků, které nejenom sám některé vyrobil, 
ale učí se je prodávat veřejnosti. 

Lenka Chmelová

Peťo, jak se ti na Úřadě práce prodávalo? 

Nabízeli jste lidem své výrobky? 

Učil ses i výrobky pro zákazníky balit? 

Dokázals spočítat, kolik zákazník bude platit? 

Chtěl bys jít i příště znovu prodávat naše výrobky?

Prodej výrobků na vánočním jarmarku na Úřadě práce ve Zlíně

S blížícími vánočními svátky nás če-
ká na chráněném bydlení řada činností, 
tak jako v běžných domácnostech. 
Máme naplánované úklidy ve všech     
prostorách chráněného bydlení, pečení 
cukroví a výzdobu. 

Vánoční výzdobu jsme začali kon-
cem měsíce listopadu s výrobou advent-
ních věnců, příspěvek můžete shlédnout 
na facebookových stránkách NADĚJE, 
kde jsou umístěny i fotografie, jak výroba 
adventních věnců probíhala. O další akti-
vitách jako je pečení cukroví, úklidy, vá-
noční výzdoba vás budeme průběžně in-
formovat pomocí příspěvků na našem 
FB.

Šťastně prožité svátků vánočních 
vám přejí klienti chráněného bydlení. 

Jitka Slováková

Vánoce a příchod Nového roku na chráněném bydlení
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Co chystáme?

každou středu účast na vánočních bohoslužbách roráty
10. 12. Vánoční bazar na Tkalcovně
16. 12. Mše svatá pro klienty NADĚJE
18. 12. Poselství Vánoc a Vánoční turnaj v šipkách

Jaké prodejní a ukázkové akce sociálně 
terapeutické dílny jsme měli:

3. 12. NADĚJE Otrokovice

4. 12. Luhačovice

6. 12. Kašava

8. 12. Dům pokojného stáří Zlín

10. 12. Základní škola Brumov
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Vánoční jarmark

Dne 26. 11. 2015 v Tkalcovně zlínské 
NADĚJE začaly vonět Vánoce. 

Ráno nastal shon s chystáním velké 
akce, která měla jasný cíl…aby si to 
všichni užili. Hned po příchodu prvních 
návštěvníků jsme pocítili příjemnou at-
mosféru, která ovládala celý den.

Zařídil tu pohodu vánoční nápoj, kří-
žaly z jablíček, všude vonící chvojí, vá-
noční melodie a hořící svíčky? Nebo 
možnost vyzkoušet si tradiční řemesla    
a vidět vše, co k vánočním svátkům pat-
ří? Ať už to bylo cokoliv, lidé u nás zapo-
mínali na shon, který je čeká, až zase vy-
jdou z Obchodního centra Kvítková. Vy-
tvářeli svíčky ze včelího vosku, zkoušeli 
tkát, zdobili perníčky, vyráběli vánoční 
přáníčka a adventní věnce. 

Chceme poděkovat všem „nadějným 
zaměstnancům“ i všem příchozím za vy-
tvoření toho příjemného, které se nedá 
popsat a zažíváte to jen se správnými lid-
mi a na správném místě. Jsme rádi, že 
jste k nám přišli, že jste u nás zůstávali 
a odcházeli s úsměvem na rtu a rukama 
plnýma výrobků. Zpětné vazby, které 
jste nám následující dny posílali, volali, 
nás těší. Rádi se o ně s vámi podělíme. 
Věříme, že si příště nebudete číst cizí slo-
va, ale budete vědět, jaký náš Vánoční 
jarmark byl. Těšíme se na viděnou!

Jana Škývarová

A co na náš jarmark říkali někteří 
účastníci?
„Byla to nádherná předvánoční ak-
ce…nejvíc si to užil syn. Vánoční přá-
níčka, která si vyrobil, už mají své čest-
né místo v obýváku. Příští rok na vidě-
nou.“  Lenka S.

„Moc pěkná a vydařená akce, kterou 
jsme si s dcerou náramně užily. Bylo su-
per potkat tolik milých a usměvavých 
lidí na jednom místě.“  Barbora S.

„Minulý týden jsem byla pracujícím hos-
tem na jednom vánočním jarmarku. Ak-
ce byla úplně super, lidi byli příjemní 
a šikovní. A poprvé letos jsem si připus-
tila, že se opravdu blíží kvapem Váno-
ce.“  floristka Monika M., díky které 
vznikly nádherné adventní věnce

„Moc děkujeme za krásný zážitek!”
 MŠ Kolektivní dům
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Čím pro nás byl ve zlínské NADĚJI rok 2015?

§NADĚJE oslavila 25. výročí od svého vzniku
§zlínská NADĚJE se stala jedním ze zakladatelů Potravinové banky          

ve Zlínském kraji
§Marek Šnédar byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem roku               

ve Zlínském kraji
§vítězství ve fotbale na Turnaji nízkoprahů
§prostory denního stacionáře jsme rozšířili o další místnost
§úspěšné benefiční akce – Kabelkový veletrh, koncert gospelů, benefiční 

společenský večer, dobročinný bazar, kalendář
§zrekonstruovali jsme garsonku a koupelnu na chráněném bydlení
§týmy domova se zvláštním režimem a denního stacionáře procházely 

přípravou na audit České alzheimerovské společnosti 
§Zdeněk Dvořák reprezentoval na Speciální olympiádě v Los Angeles,  

2. místo ve fotbalu
§posílili jsme tým chráněného bydlení o 2 nové sociální pracovnice
§v Domě pokojného stáří umíme testovat paměť a nabízíme to veřejnosti
§cesta klientů z chráněného bydlení k moři
§tým pracovníků Domu pokojného stáří byl doplněn o psycholožku a léka-

ře – psychiatra
§spolupráce s domovem Hrádek – Fryšták, noví klienti v sociálně terape-

utických dílnách
§klienti nízkoprahu se zapojili do dobrovolnické práce na rekonstrukci Ja-

nova hradu
§Jitka a Lucie absolvovaly výcvik poradců kontaktního místa České       

alzheimerovské společnosti
§zavedli jsme nové logo a vizuální styl 
§a hlavně: denně jsme poskytli naše sociální služby průměrně 125 lidem 

– staráme se o lidi s handicapem, s Alzheimerovou nemocí, lidi ve stáří, 
pracujeme s dětmi a mládeží ve Vizovicích.
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