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Milé čtenářky a čtenáři,

změny patří k životu, jen je k nim často potřeba najít odvahu. Něco si o tom 
můžete přečíst v následujících článcích. Třeba jak si naše Blaženka po letech 
života v institucích našla vlastní byt a žije podle svého. Nebo jak Alenka opustila 
známé prostředí fryštátského domova a zkouší to samostatněji. Jak v domově 
pro seniory znovu hledat a nacházet, čím naplním své dny a čím budu užitečný. 
A co teprve změna myšlení – co mi přinese, když budu víc myslet na druhé, 
chudší a potřebnější a třeba přiložím ruku k dílu při Národní potravinové sbírce? 

Tomáš Baťa napsal: „Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění 
starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, 
musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti 
jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, 
a tak není ani blahobytu!“

Milí přátelé, přeji Vám příjemné a povzbuzující chvíle při čtení dalšího čísla 
našeho čtvrtletníku. 

Kateřina Pivoňková

PODĚKOVÁNÍ 

Sociálně terapeutické dílny Domu Naděje a Středis-
ka Naděje jsou poskytovány za finanční podpory 
Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského 
kraje, číslo projektu: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

Sociální služby zlínské NADĚJE podporuje statutár-
ní město Zlín. Děkujeme.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu      
pro služby chráněné bydlení a domova se zvláštním 
režimem z programu k zajištění priorit na území Zlín-
ského kraje.



Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Letní měsíce byly ve Vitku již tradičně 
obdobím poklidu a odpočinku. Čerpali 
jsme síly a hledali nové nápady pro za-
čátek dalšího školního roku. Vyměňovali 
si zážitky z letních dovolených a táborů. 
Dvakrát jsme se opět zúčastnili rekon-
strukce Janova Hradu. Máme radost, že 
si naši klienti najdou čas a chuť pomoci 
dobré věci a tráví s námi odpoledne pra-

cí, i když by mohli místo toho běhat      
po hřišti. 

Prázdniny skončily a my už pilně pře-
mýšlíme, jak se zapojíme do každoroční 
akce Týden nízkoprahových klubů. Za-
tím nebudeme nic prozrazovat, dozvíte 
se v příštím čísle.

Renata Farná, sociální pracovnice

ZPRÁVY Z NÍZKOPRAHU
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INZERCE
Věnujte nám, prosím, starší froté ručníky, vhodné na šití jednorázových žínek. 

Pro naše andulky Žofinku a Filípka sháníme větší bydlení – ptačí klec. 

Pro více informací volejte: 775 889 645, pište: 

DĚKUJEME! 

fundraiser.zlin@nadeje.cz

Z PĚVECKÉHO VYSTOUPENÍ NAŠICH 
KOLEGYŇ PŘI ZAHRADNÍ PARTY.



GRILOVACÍ PARTY 
ANEB TELEVARIETÉ 

poledne zakončené ohňostrojem.  

Velké poděkování za úspěch akce patří 
přípravnému týmu, všem vystupujícím, 
týmu kuchyně, pomáhajícím studentkám 
a všem pracovníkům a pracovnicím,   
kteří s námi zůstali i mimo svoji pracovní 
dobu a tím přispěli ke zdárnému průbě-
hu akce. 

Z reakcí klientů: 

Paní N.: Akce se mi líbila, vedení to mě-
lo dobře připravené. Dalo jim to práce, 
poshánět kulturní vystoupení, zvláště    
z Valašského kroužku. Uvaděči byli 
skvělí, líbila se mi paní uvaděčka v dlou-
hých šatech. I muzika byla dobrá. 

Paní S.: Náš pan kuchař představoval 
paní Zagorovou. Vypadal moc krásně, 
vůbec jsem ho nepoznala. 

Paní Ch.: Všechno bylo výborné,            
i obsluha. Velice pobavila Zagorka.

Další: Všechno se mně tam líbilo. Nej-
lepší byl kuchař a Jiřina Bohdalová. 

Další: Všechno bylo hezké, nejlepší byl 
kuchař Zagorka. 

A tak si zazpívejme s Haničkou Zagoro-
vou: „Je naprosto nezbytné, aby nebe 
bylo blankytné, je naprosto důležité, aby-
chom byli šťastní!“  

Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

Ve středu 7. září pro nás kuchaři připra-
vili velkou grilovací párty. V jejich režii 
bylo nejen samotné grilování, ale také 
celý program, který se nesl v duchu zná-
mého Televarieté.  Uváděn byl samo-
zřejmě „Vladimírem Petrem Dvořákem“ 
a „Jiřinou Dášenkou Bohdalovou“. Orga-
nizátoři oslovili několik známých umělců 
a tak jsme se mohli zaposlouchat do Dě-
tí z Pirea v podání „Itala“ Libora Švajdy, 
akci ozdobili oblíbení Iveta Simonová    
s Milanem Chladilem i čerstvá sedmde-
sátnice Hanka Zagorová. Pod zámin-
kou, že chtějí omrknout domov, k nám 
zavítaly dvě krásné starší dámy s po-
vzdechem „To máme mládež“.  Z Letné 
z chráněného bydlení dorazila „mládež“, 
Rosťa zahrál na kytaru a zazpíval, něko-
lik známých písní přidalo i duo LI-MA. 
Všichni tleskali krojovaným tanečnicím  
z Bartošova souboru a velký úspěch 
měl soutěžní Kufr uváděný Katkou 
Čmaňa-Zedníčkovou. Poznávání záhad-
ných předmětů bavilo všechny zúčast-
něné, většina věcí byla identifikována, 
zbytek uschováme na další kolo. 

Za pěkného počasí jsme si pochutnali 
na skvělém jídle – měkoučké masíčko  
a grilovaný sýr se zeleninou neměly chy-
bu! Na zahradě jsme strávili příjemné od-
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

Také letos jsme přijali pozvání od kolegů 
z Charitního domova v Otrokovicích          
a vyrazili jsme na turnaj Přesná šipka. 
Jak jeho název napovídá, jedná se              
o turnaj v házení šipek na terč. Soutěží 
vždy tříčlenné týmy, přičemž každý člen 
týmu má 10 hodů. Body se počítají i jed-
notlivcům, kteří jsou potom také vyhod-
noceni. Další samostatnou kategorií je 
kategorie „doprovod – jednotlivci“. My        
z NADĚJE jsme sice opět málo trénova-
li, takže na „bednu“ to nebylo, ale zase 
jsme tam jako jediní měli 2 týmy! Jeden 
za domov, jeden za stacionář. Abychom 
se mezi sebou v NADĚJI moc nehádali, 
umístili jsme se v konečném součtu těs-
ně za sebou, s rozdílem dvou bodů. Kte-
rý z našich týmů byl lepší, prozrazovat 
nebudeme. Ale bez medaile jsme nako-

PŘESNÁ ŠIPKA V OTROKOVICÍCH

nec stejně neodjeli! Naše kolegyně Kat-
ka vybojovala ve velké konkurenci krás-
né 3. místo, když o něj musela bojovat 
dokonce v rozstřelu se zástupcem ředi-
tele pořádající Charity! V každém přípa-
dě jsme si užili krásné dopoledne, plné 
příjemných setkání, povídání i soutěže-
ní. A na příští rok slibujeme, že budeme 
konečně trénovat!

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo 
navázat spolupráci s Mgr. Adinou Julino-
vou, absolventkou Univerzity Palackého 
v Olomouci, která vystudovala logopedii 
a věnuje se logopedickému poradenství. 
Jako jedna z mála logopedů se věnuje 
především starým lidem, nemocným   
po cévní mozkové příhodě s afázií a dal-
šími logopedickými obtížemi nebo lidem 
žijícím s demencí, se kterými pracuje  
na rozvoji a podpoře komunikačních 
schopností. V rámci logopedického pora-
denství existuje mnoho možností, jak 
pomoci klientům nejen s řečí, ale také 
se čtením, psaním, polykáním, nastave-

NOVINKA - LOGOPEDICKÉ 
PORADENSTVÍ V DOMĚ 
POKOJNÉHO STÁŘÍ

ním mluvidel, tréninkem paměti apod. 
Práce může probíhat jednotlivě i ve sku-
pince. 

Logopedka bude do domova docházet 
zatím vždy v úterý a ve čtvrtek v odpo-
ledních hodinách. V případě zájmu             
o častější využití logopedického pora-
denství u jednotlivých klientů je možné 
se individuálně domluvit i na častější 
spolupráci, kterou by si ale již hradil          
klient sám. V případě zájmu o podrob-
nější informace se můžete obrátit přímo              
na slečnu Julinovou nebo na vedoucí 
pracovníky domova.



Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

VÝROČÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
PRO SENIORY V NOVÉM DOMOVĚ

Zdá se to skoro nemožné, ale je to tak! 
Letos na podzim to bude už 10 let, co 
zlínská NADĚJE poskytuje své služby 
seniorům a lidem s demencí v novém 
domově na Jižních svazích. V prosinci 
2006 se domov slavnostně otevíral. 
Přestože v NADĚJI slavíme stále nějaké 
výročí, nechtěli jsme ani toto kulaté 
jubileum nechat uplynout jen tak,          
bez povšimnutí. A protože před 
Vánocemi je akcí vždy opravdu hodně, 
budeme slavit už v říjnu a v listopadu. 
Na středu 19. října připravujeme 
společně s duchovními všech tří s námi 
spolupracujících církví ekumenickou 
děkovnou bohoslužbu, spojenou               
s posezením a popovídáním, a na 
čtvrtek 3. listopadu pak chystáme den 
otevřených dveří a setkání pro stávající   

6

i bývalé zaměstnance. Podrobnější 
informace najdete včas na pozvánkách, 
na webu i na facebooku, ale už teď 
budeme rádi, když si rezervujete uve-
dené termíny a budete slavit s námi!

TÝDEN PAMĚTI, MEZINÁRODNÍ 
DEN ALZHEIMEROVY CHOROBY
A KONTAKTNÍ MÍSTO ČALS
Jak již ze stránek Čtvrtletníku víte, stala 
se zlínská NADĚJE Kontaktním místem 
České alzheimerovské společnosti 
(ČALS). Kromě hlavní náplně Kontakt-
ního místa, kterou je poskytování 
poradenství pro pečující o někoho           
s demencí, nabízíme také pravidelné 
setkávání skupiny pečujících (nejbližší 
bude v listopadu) a testování paměti 
(pro zájemce od 50 let, kteří zazname-

návají potíže s paměti a zatím nena-
vštěvují žádného specialistu). 

Podrobnější informace najdete                 
na  - kontaktní místo. 
Aktuality se objevují také na facebooku 
zlínské NADĚJE.

V týdnu od 19. 9. probíhá Týden paměti, 
jehož součástí je i Mezinárodní den 
Alzheimerovy choroby (21. 9.). 

Jana Chovancová

www.nadeje.cz/zlin



PRAVIDELNÉ 
OČKOVÁNÍ 
KLIENTŮ 
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Stejně jako loni, i letos proběhne v pod-
zimních měsících očkování klientů Domu 
pokojného stáří. Očkovat by se klienti 
měli proti chřipce a proti pneumokokové 
infekci. Očkování je zdarma  a bude ho 
provádět registrující lékař, MUDr. Zema-
n, a to podle § 30 zákona  č. 48/1997        
o veřejném zdravotním pojištění.

Jitka Petlachová

Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ

NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU 

INGREDIENCE
8 porcí 3 x lučina 100g
150g pohankové mouky
1 hrnek vlažného mléka
25g droždí
1 vejce
lesní ovoce
lžíce cukru, sůl

KRÉM
200 ml šlehačky
1 x lučina 100 g
1 lžíce cukru

POSTUP
Do mísy prosejeme mouku, nalijeme   
do ní trochu mléka, nadrobíme droždí, 
přidáme cukr a necháme vzejít kvásek. 
Přidáme mléko, tři lučiny, vejce a trochu 
soli a necháme vykynout cca 30 minut. 
Lívance pečeme na másle nebo na oleji 
a ozdobíme krémem a ovocem.                 
Na krém vyšleháme 200 ml šlehačky, 
přidáme lučinu a cukr a vyšleháme          
do hladka. 

Dobrou chuť 
přejí pracovníci z kuchyně! 

POHANKOVÉ 
LÍVANCE Z LUČINY

HLAVNÍ JE MÍT SLUNCE V DUŠI

Dům pokojného stáří se může pochlubit 
vlastním meteorologem. 

Je jím pan Jaroslav Černý, obyvatel na-
šeho domova, původem z nedalekých 
Lechotic, který s pravidelností a nadše-
ním informuje v odpoledních hodinách  
o aktuálním dění na obloze. Díky jeho 
včasným informacím tak víme, zda mít 
následující den na sobě pršiplášť, nebo 
stačí tričko s „krátkým“ a na nose slu-
neční brýle. 

Při odchodu je to pro nás úsměvné roz-
loučení s pracovištěm a příjemný každo-
denní rituál. 

I když je venku slota, u nás není nikdy 
špatné počasí, protože máme slunce         
v duši!

věrné příznivkyně pana Černého M&Z 



Z DENNÍHO STACIONÁŘE

8

V denním stacionáři s klienty prožíváme 
nejen přítomné okamžiky, ale častokrát 
také vzpomínáme. Někdy je to vzpomí-
nání náhodné, jen tak při řeči, jindy rea-
gujeme třeba na události, jejichž výročí 
si připomínáme. Při jedné takové chvilce 
jsme s naším klientem, panem Zdeň-
kem Machů, vzpomínali na výročí vypá-
lení Ploštiny.  A zjistili jsme, že pan 
Machů má za sebou velmi zajímavou 
minulost. Jeho otec se stal hrdinou 
válečné doby – a jeho hrdinství je spoje-
no právě s obcí Ploština. V dubnu roku 
1945 němečtí okupanti vypálili pasekář-
kou oblast Ploština. Tímto ztrestali míst-
ní obyvatele za to, že pomáhali partyzá-
nům.  Při této události zemřelo bezmála 
24 obyvatel. Tatínek pana Machů, pan 
Jan Machů, měl být také obětí této hrůz-
né události. Jako jediný se však dokázal 
zachránit. Utekl z hořícího domu               
do lesa. V rámci dalšího vzpomínání 
jsme si s p. Machů pustili i dokument, 
který byl k této události natočen. Pan 
Machů byl také ochoten nám poskytnout 
krátký rozhovor, který vám nyní přiná-
šíme.

To já Vám už nepovím, to jsem zapo-
mněl, ale pamatuju si, že se tam můj 
otec zachránil.

Bylo mi asi šest.

Oni utíkali asi dva nebo tři a můj otec se 
schoval. Měl ohromnou kliku. (v obličeji 
klienta se zračí dojetí)

Pane Machů, pamatujete si na válečné 
události, které se odehrály na Ploštině?

Kolik Vám bylo let?

Jak se Vašemu tatínkovi podařilo 
zachránit?

VZPOMÍNKY NA PLOŠTINU

Váš tatínek na Ploštině bydlel?

A jaký Váš tatínek byl? Jak si na něj 
vzpomínáte?

Změnilo se u Vás doma něco po událos-
tech na Ploštině?

Ne, můj otec bydlel ve Vysokém poli. 
On jezdíval na Ploštinu pro dřevo.

Můj otec byl velice pracovitý člověk.  
Zaměstnaný nikde nebyl, ale velice pra-
coval pro rodinu. Bylo nás osm dětí. Můj 
otec velmi rád zpíval. Byl jsem jeho oblí-
benec, protože jsem často zpíval s ním. 
(smích)

Můj otec byl velice silný. Určitě se to      
na něm podepsalo, ale nikdy své chová-
ní nezměnil. Choval se vždy dobře.        
Su na něho hrdý. My jsme tvrdí Valaši. 
(dojetí)

U p. Machů vzbuzuje vzpomínání emo-
ce dojetí a hrdosti.  Je to hlavně díky 
tomu, že měl jeho tatínek obrovské štěs-
tí a nesmírnou odvahu.

rozhovor vedla Lucie Kolaříková,                 
denní stacionář

Autor: Martin Zachar, www.turistika.cz



ZPRÁVY Z FUNDRAISINGU
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Z FUNDRAISINGU

LETNÍ GOSPELOVÁNÍ PRO NADĚJI ZLÍN POTŘETÍ

BENEFIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER … NA VLNĚ NADĚJE

Krásný hudební zážitek to byl. A co mu předcházelo? Hledání nových pěveckých 
talentů, vhodné aparatury, choreografie, ale též podporovatelů a příznivců gospelů       
a spirituálů. Vše se sešlo a vznikl nezapomenutelný koncert jak pro účinkující, tak            
pro diváky. 

Mnohokrát děkujeme spolku „Duše zpívej“ a partnerům akce, že si v nepřeberném 
množství příležitostí „darovat“ vybrali právě tuto událost. 

CHYSTÁME * AVIZUJEME * SRDEČNĚ ZVEME 

Interhotel Moskva Zlín, pátek 11. 11. od 19 hodin

Letos pošesté! Neuvěřitelné, jakou má tento jeden podzimní páteční večer tradici.

Možné i nemožné podnikáme už teď, abyste se mohli příjemně bavit a strávit příjemné 
chvíle v kruhu přátel, a zároveň podpořit dobrou věc. Výtěžek poputuje do Domu 
pokojného stáří a denního stacionáře pro lidi s demencí.

Kapela Showband, bohatá tombola, rozmanitý raut, kulturní vystoupení. Večer bude 
přát klasickým párovým tancům, na své si přijdou i tanečníci v rytmu disco.

Rezervace míst proběhne pro velký zájem již od září.

Své vstupenky si můžete rezervovat, případně zakoupit u paní Jany Škývarové 

Kontakt: j.skyvarova@nadeje.cz, 778 475 147



Z FUNDRAISINGU

NÁRODNÍ SBÍRKA POTRAVIN

ADVENTNÍ JARMARK V TKALCOVNĚ NADĚJE

SBALTE KUFRY NA BAZAR!

A KOMU SE NELENÍ, PRO TOHO JE CVIČENÍ

Federace potravinových bank ve spolupráci s Byznys pro společnost vyhlásili celoná-
rodní sbírku potravin, která se uskuteční ve vybraných marketech  v sobotu 12. 11. 
Do akce se určitě zapojíme! I pro tentokrát budeme v Kauflandu na Sokolské ulici. 
Staňte se, prosím, dobrovolníky této sbírky. 

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

Na čtvrtek 24. 11. chystáme od dopoledních hodin pestrý program v naší tkalcovské 
dílně. Voňavý a kreativní den pro všechny začne v 9,00 hodin povídáním o Adventu        
a tvořením pro děti. Během dne ochutnáme tradiční i netradiční vánoční pochoutky. 
Odpoledne, pod vedením floristky, budeme tvořit adventní výzdobu. 

Po celé léto až do podzimu probíhá 
sbírka čehokoliv, co můžete postrádat      
a my na pultech dobrobazaru, v čase 
předvánočním, proměnit v potřebnou 
finanční pomoc. 

„Dobrobazar“ proběhne 14.–15. 12.         
v Obchodním centrum Kvítková ve Zlíně.

Od července zahradě u Domu 
NADĚJE sluší venkovní 
cvičební stroj. Byl pořízen            
za přispění Nadace Agel. 
Děkujeme! 

Cvičební stroj využívají klienti 
chráněného bydlení pro 
zlepšení své fyzické kondice. 
Příležitost protáhnout si tělo           
a zlepšit kondičku mají i sociální 
pracovníci. Tito dohlížejí            
na správné tempo, styl cvičení 
a též pitný režim při zátěži 
klientů, kteří si cvičení oblíbili. 
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
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V měsíci srpnu jsme navštívili naše hlav-
ni město Prahu a mohli shlédnout nej-
známější místa a historické památky, 
jako je Karlův most, Hradčany, Vyše-
hrad, Petřín, technické muzeum a mno-

CESTA DO PRAHY

ho dalších. V Praze se nám moc líbilo   
a největším zážitkem byla plavba lodí 
po řece Vltavě. 

Jitka Slováková

V NAŠÍ SVÍČKÁRNĚ PLÁNUJEME NOVOU 
ČINNOST - TKANÍ KOBERCŮ. 
PETR HERODES SE PŘIPRAVUJE NA TO, 
ŽE SI SPLNÍ PŘÁNÍ A NAUČÍ SE TKÁT.

VÁNOČNÍ VÝROBA ZAČÍNÁ JIŽ BRZY 
NA PODZIM. V NAŠICH DÍLNÁCH TVOŘÍME 
ROZMANITÉ VÝROBKY PRO LETOŠNÍ 
"ANDĚLSKÉ VÁNOCE".



Z CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

V srpnu jsme se rozloučili s klientkou 
chráněného bydlení Blaženou Oršulíko-
vou. Bláža se přestěhovala do městské-
ho bytu na Jižních Svazích. 

Těší nás, že jsme jí mohli pomoci v pří-
pravě na samostatné bydlení. Přejeme 
jí, ať potkává jen dobré lidi a ať jí samo-
statný život přináší hodně radosti. 

ZMĚNY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

Dne 2. 9. 2016 se uskutečnila vernisáž 
společné výstavy obrazů klientky chrá-
něného bydlení Míši Rochovanské              
a sociální pracovnice Bc. Marie Valníč-
kové. Míša a Maruška společně absol-
vovaly kurz kreslení pod vedením malíř-
ky Táni Havlíčkové. Takto vznikly obra-
zy, které můžete shlédnout v Křesťan-
ském kulturním centru ve Zlínském klu-
bu 204. Výstava potrvá do 30. 9. 2016. 

VÝSTAVA OBRAZŮ
- MÍŠA A MARUŠKA

Děkujeme panu Trávníčkovi, který nám 
pomohl zajistit prostory, aby se tato 
výstava mohla uskutečnit. Další dík patří 
klientům a pracovníkům chráněného 
bydlení, kteří připravovali občerstvení 
pro hosty vernisáže. 

A na její místo jsme od září přivítali 
novou klientku Alenu Hožďorovou                
z Fryštáku - Hrádek. Alence přejeme, 
aby se jí v chráněném bydlení líbilo          
a byla spokojená, měla hodně nových 
přátel a získala nové zkušenosti a 
dovednosti potřebné k samostatnějšímu 
bydlení. 
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INFORMACE

KALENDÁRIUM

17. 9. Prodej a ukázka výrobků klientů v Luhačovicích na akci 
Mezinárodní festival dětských folklorních souborů                         
PÍSNÍ A TANCEM

26. 9. Posezení s harmonikou v Domě pokojného stáří
ŘÍJEN Turnaj ve stolním tenisu sportovců se zdravotním postižením 

–  Mistrovství Jižní Moravy
19. 10. Ekumenické bohoslužby k 10. výročí Domu pokojného stáří
20. 10. Divadelní představení pro seniory v Městském divadle Zlín
3. 11. Den otevřených dveří v Domě pokojného stáří
11. 11. Benefiční společenský večer
12. 11. Národní sbírka potravin
24. 11. Adventní jarmark v Tkalcovně Naděje
26. 11. Prodej a ukázka výrobků klientů dílen ve Hvozdné na akci 

Výstava betlémů
14. – 15. 12. Dobročinný bazar v Tkalcovně Naděje

NA ZAHRADNÍM DNU SI KLIENTI MOHLI ZASOUTĚŽIT 
V MNOHA SPORTOVNÍCH DISCIPLÍNÁCH.



NEPRACOVNÍ SOBOTA
ANEB POTKAT SE „JEN TAK”

Na tuto akci, která se konala jednu sobo-
tu před prázdninami, jsem srdečně po-
zvala všechny zaměstnance oblasti Zlín. 
Bylo to neformální setkání zaměstnanců 
všech našich služeb. Sešlo se nás na 
fotbalovém hřišti Příluky Zlín třicet. Plus 
jeden pes, jedno dítě a jedna manželka. 

Neslibovala jsem nic moc. Pro každého 
byl zajištěn párek, pivo, limo, káva.            
Jinak byli účastníci vyzváni, aby také při-
spěli něčím dobrým na zub pro své kole-
gy. Byly z toho hody. Brambůrky, tyčin-
ky, pomazánky avokádové, česnekové   
a jiné, ovoce, vdolečky, frgály. 

Na programu bylo povídání si s kolegy, 
soutěžní klání družstev, zpívání s kyta-
rou, opékání špekáčků, a hřeb odpoled-
ne: „Možná přijde i ……?“

INFORMACE

V pozvánce na akci stálo, že si účastníci 
mají nahlásit 4 členná družstva, která bu-
dou mezi sebou soutěžit. A probudila se 
zdravá soutěživost. Vzniklo pět týmů, 
které urputně bojovaly v pěti disciplí-
nách. Po velmi vysilujícím zápolení zví-
tězilo družstvo „Sestry v triku“. Avšak 
žádný soutěžící neodešel bez medaile.

Nakonec přišla i Ewa Farná v podání  
našeho kuchaře Petra. Celé odpoledne 
nás svými kytarovými exhibicemi prová-
zel náš správce Libor. Myslím, že nám 
nic nechybělo. Užili jsme si spolu pěkný 
čas a těšíme se na další rok s ještě vět-
ší účastí.

organizátorka Maruška
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