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Dobrý den,

taky vás někdy baví dívat se na věci, život, události z druhé strany? 
Občas to rád dělám.

Například internet – ohromný zdroj informací, rad, zábavy, poučení… 
A copak máme na druhé straně? Temný internet. Zlo, násilí, krimi-
nalita… Obojí je dílem lidí. Jako kdyby odrážel dobro a zlo v každém 
z nás. Požádal jsem přítele ajťáka, aby mě tam připojil, toužil jsem 
vidět i tu druhou stranu. Odmítnul.

Když si procházím Čtvrtletníky Naděje, nyní Laskavost, mám do-

brý pocit. Popis radostných událostí, co se povedlo, co pěkného 
chystáme, co nám přineslo štěstí, radost… Je toho hodně. Co ale 
pohled z druhé strany? Je vše z toho, co děláme, jen radostné, up-

římné, druhými oceňované? Není. Vše určitě ne. Ale do Laskavosti 
podle mě tyto nedostatky nepatří. Kam tedy patří?

Když se nám podaří to, o čem zde s radostí píšeme a sdílíme s ostat-
ními, je přirozené, že při cestě k jejich naplnění dochází i ke střetům, 
konfliktům, nedorozuměním, výčitkám. Podobně jako u zmíněného 
internetu se i na naší cestě setkáváme s dobrem a zlem, máme ho 
v sobě.

Do Laskavosti ale patří to, co se povedlo. To, co je třeba zlepšit, 
změnit, co dokázalo druhému ublížit, zranit, to řešme mezi sebou 

a v sobě. Sebereflexí, pokorou, rozhovorem, odpuštěním. Je jed-

noduché odpustit nebo se podívat na druhého z jiné stránky než z té 
své, obviňující? Jednoduché a snadné to určitě není. Ale uděláme to?

Všem nám přeji, ať se to alespoň trochu daří.

Vítek Radek
vedoucí služeb pro osoby se zdravotním postižením

úvodní slovo
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AŽ SE ZIMA ZEPTÁ…

Za oknem stále panuje léto a my na Letné žijeme zážitky, které jsme prožili a společně si 
je sdělujeme. Léto jsme odstartovali sportovním pobytem SK Berani Naděje Zlín v Lipové-
lázních. Pobyt byl nabitý sportovními aktivitami, výlety, turistikou, koupáním a dobrým jídlem. 

Klienti během července a srpna absolvovali několik dalších výletů, táborů, pobytů. Když 
jsme si sdělovali zážitky, často jsme se nemohli přestat smát. Nejen klienti, ale i pracovníci si 
užívali zaslouženou dovolenou. Někteří zůstali doma a vyráželi na výlety, jiní nazuli pohorky 
a vyrazili na túru. Pár kolegů se vydalo za hranice naší země a užívali si koupání v moři. 
Zážitků jsme nasbírali až až a máme tak na co vzpomínat.

Všichni věříme, že nás čeká ještě pár slunečných dní. My v sociálně terapeutických dílnách 
už pomalu začínáme přemýšlet taky nad Vánocemi. Pokud chceme mít dostatek výrobků, 
je nejvyšší čas začít s přípravou. A tak už vymýšlíme, co by se letos zákazníkům mohlo 
líbit nejvíce, jaká látka bude nejlepší na konkrétní výrobek, ale třeba taky nad dárkovými 
balíčky. Velkou radost máme z naší Papírenské dílny, kde vznikají krásné ruční papíry, které 
používáme jako obaly na deníky, tašky nebo obálky. Novinkou je také naše voňavá relaxační 
směs „Nadějná“ plná bylinek, která určitě vykouzlí úsměv na tváři všem obdarovaným. Klidně 
se za námi zastavte a načerpejte inspiraci na dárky pod stromeček. Kdo je připraven, není 
překvapen.

Aneta Kvapilová
sociální pracovnice v sociálně terapeutických dílnách
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JAK TRÁVÍ SVŮJ VOLNÝ 
ČAS LIDÉ NA DESÍTCE

Nedávno jsme s Jirkou probírali, kam společně 
vyrazíme. Jelikož jsem si vzpomněl, že Jirka 
neustále vyprávěl o tom, že byl vyzkoušet no-

vou koloběžku, volba byla jasná. Udělali jsme 
si společné odpoledne ve skateparku, kde mi 
ukázal, co umí na koloběžce. Jirka si odpoledne 
užil a mohl někomu ukázat, čím žije a co ho 
baví. Jeho spolubydlící Honza nedávno založil 
svoji bylinkovou mini zahrádku, která se mu pos-

tupně rozrůstá. Vypěstované bylinky si stříhá 
a ozvláštňuje si s nimi snídaně i obědy. Nedávno 
dostal od své paní učitelky mátu a meduňku 
a rozšířil tak svou sbírku. Honza také nějaký 
čas jezdil na koloběžce, ale nakonec zjistil, že 
by mu lépe vyhovovalo kolo. Během roku chodí 
po škole na brigádu a díky tomu si za nějaký čas 
naspořil na nové kolo. Dělá vyjížďky po okolí a je 
s novým kolem velmi spokojený. Také máme na 
Desítce nový zvěřinec. Ke králíkovi se přidaly 
dvě vodní želvy a jedna pěkná rybička. Pečlivě 
se o ně stará Maruška, která ukázala, že je vel-
mi svědomitou chovatelkou a postupně nabývá 
vědomosti, jak se o daná zvířata starat. Marek 
se nadále věnuje pěší turistice a občas si zajede 
i na delší výlet.

Mira Štěpán
sociální pracovník chráněného bydlení

TANCOVÁNÍ 
VE STACIONÁŘI 

V pátek 3. 6. jsme ve stacionáři zpívali 
a tancovali. Aktivity se zpěvem jsou velmi 
oblíbené a časté, ale toto bylo opravdu ve-

lice specifické a povedené dopoledne. 

Klientka paní K. měla narozeniny, proto jsme 
se rozhodli spojit blahopřání s tancováním, 
zpíváním a poslechem hudby. Klientce jsme 
poblahopřáli k narozeninám a pustili jí její 
oblíbenou píseň „Hájku háječku“, na kterou 
si s manželem zatancovali v kruhu ostatních 
klientů. Následně jsme tancovali všichni na 
různé písně, zpívali jsme a užívali si společný 
čas. Oslavenkyně i s manželem byli hodně 
dojatí. Vzhledem k tomu, že už nemají příliš 
příležitostí si zatancovat, uvítali to s radostí 
nejen oslavenci, ale všichni klienti.

Tým stacionáře Zelinova

20 LET V NADĚJI 
DÁŠA JANEČKOVÁ

Jmenuji se Dagmar Janečková a pro mnohé z „Nadějáků“ není potřeba, abych se představo-

vala. Ale přeci jenom: pracuji jako hospodářka v zařízení Dům Naděje Zlín na Letné a mou 
prací je zajištění základní administrativy a nákup materiálů pro chod celé pobočky. Jsem 
vdaná, mám dvě již dospělé děti.

Je tomu 20 let, co jsem poprvé překročila práh zařízení na Letné. Tak jako každé začátky, 
ani ty mé nebyly snadné. Díky kolegům a kolegyním jsem se v novém týmu cítila dobře. Do 
organizace jsem nastoupila po mateřské dovolené, před ní jsem pracovala ve zcela jiném 
odvětví. Technický obor, kde jsem působila, byl sice zajímavý, ale práce pro sociální službu 
se mi od začátku jevila jako smysluplnější. Od prvních dnů jsem vnímala empatii a vstřícnost, 
kterou kolegové dávali nejenom klientům, ale taky sobě navzájem.
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20 LET V NADĚJI 
JANA BERNÁTKOVÁ

Už dvacet let pracuji jako ekonom Naděje, 
oblasti Zlín. Do Naděje jsem přišla po 
mateřské dovolené – mám dva, nyní už 
dospělé, syny. Jsem rozvedená a žiju 
s přítelem. Před tím jsem pracovala jako 
účetní v ziskové sféře.

Za dvacet let se v Naději změnilo mnohé. Služby se rozšířily, administrativa zněkolika- 
násobila. Zůstala však profesionalita a laskavý přístup ke klientům. Matematika mi vždy šla, 
účetnictví bylo po studiu logickým vyústěním mé profese. Vždy mi vyhovovalo, že účetnictví 
a ekonomika mají svůj řád a přesně daná pravidla. Ráda se seznamuji s novými technolo-

giemi. Vyplňování online dokumentů či výkaznictví v aplikacích je pro mě běžnou součástí 
každodenních povinností. A občas je to i dobrodružné. Ve spolupráci s pečlivými kolegy-

němi se mi úskalí daňových přiznání a jiných formulářů daří zvládat dobře a ve stanovených 
termínech.  

Na své práci mám ráda také to, že jsem součástí velkého celku, který pomáhá. A že mám 
kolem sebe kolegy, kterým záleží na druhých. Jsem v Naději ráda.

Jana Bernátková
ekonomka Naděje, oblasti Zlín

Za dobu mého dlouholetého působení v zařízení vše prošlo mnohými změnami. Dovoluji si 
zhodnotit, že změnami k lepšímu, tak jak se sociální služby v Naději průběhem let vyvíjely.  
Personální změny za 20 let byly tou kapitolou nejnáročnější. Lidé přicházeli a odcházeli, ale 
díky tomu jsem mohla poznat spoustu skvělých lidí, kterých si vážím dodnes. S některými 
to „táhneme“ léta, a to je pro mou práci důležité. Mám ráda stabilitu nejenom v pracovním, 
ale i v soukromém životě. 

Svou práci dělám opravdu ráda, i když by se někomu mohla zdát nudná. Rozmanitost úkolů, 
setkávání se s kolegy, klienty a jejich členy rodiny dávají mé práci lidský rozměr.

Dagmar Janečková
hospodářka

KAVÁRNIČKA VE STACIONÁŘI

V červnu jsme pro klienty připravili nový, nečekaný zážitek! Ve stacionáři na Zelinově vznik-

la opravdová kavárnička. Přichystali jsme nápojový lístek s výběrem kávy, čajů, limonád 
a dezertů. Usadili jsme klienty, zapnuli hudbu z gramofonu a přivítali je v kavárničce. Rozdali 
jsme nápojové lístky a dali klientům chvíli čas, aby si lístky pročetli a promysleli si, co by si 
rádi dali. Někdo si vybral kávu, někdo čaj a k tomu výborné dezerty, které pro nás připravila 
naše kolegyně. K dispozici všem byly i domácí limonády s mátou, citronem. Všichni si to užili. 
Na dezertech jsme si moc pochutnali a společnou pohodovou atmosféru jsme zpříjemnili 
povídáním o tom, na co je kdo za svůj život hrdý, co dokázal, co mu šlo. Bylo to nádherné 
dopoledne, které určitě zopakujeme.

Popsané a mnohé další aktivity se na Zelinově odehrávaly v horku a za výrazných omezení, 
která nám způsobila oprava balkónů u bytů nad námi. Ta s sebou na více než měsíc přinesla 
lešení před stacionářem, nemožnost otevřít okna, vyvětrat horký vzduch a teplotu téměř 
30°C, anebo chvíli posedět v chládku před stacionářem. Zničené kytičky a záhon opravíme 
a jsme hrdí na sebe i klienty, že jsme vše zvládli.

Tým stacionáře Zelinova



7 8

DEVÁTÉ VÝROČÍ A NAPLNĚNÁ KAPACITA 

V záplavě mnoha událostí a řešení pro-

vozních záležitostí nám skoro unikla jedna 
skvělá zpráva – denní stacionář pro lidi žijící 
s demencí oslavil (i když bez oslav) deváté 
výročí otevření! A to myslím stojí za drobné 
připomenutí. 

Psal se rok 2013, bylo také horké léto, 
a v prostorách na ulici Voženílkova vznikala 
služba, kterou ve Zlíně nikdo neznal – denní 
stacionář pro klienty žijící s demencí. Při 
jednom obědě minulý týden jsme si s kole-
gyní Blankou, která „u toho byla se mnou“ 
od samého začátku, trošku zavzpomínaly… 
Blanka popisovala, jak jsem ji vzala s sebou 
podívat se do stacionáře, abych jí ukázala 
službu, na kterou by možná měla přejít 
z domova (bude-li souhlasit) a jaký přitom 
zažila šok. Přišly jsme na Voženílkovu 
a tady byly „jen holé zdi, díra místo okna, 
vybouchané kachličky a trčící trubky 
v místech budoucích toalet.“ „Jani, to myslíš 
vážně? Tady to bude?“. Dnes už se tomu 
smějeme, ale bylo to opravdu zajímavé. 
Vzpomínaly jsme na našeho prvního 

klienta, na to, jak si kolegyně vyráběly různé 
pomůcky k aktivitám doslova „na koleni“, 
na to, jak se nás manželka onoho klienta 
ptala, jestli bychom ho vzaly plavat… a na 
spoustu dalších historek.

Současně jsme si naplánovaly, že desáté 
výročí opravdu oslavíme, a to už v rozšířené 
sestavě týmu dvou stacionářů. Od pro-
since 2019 totiž máme druhé místo posky-

tování naší služby, a to na Zelinově ulici. 
A pro nás, pracovníky není překvapením, 
že jsme dokázali už po dvou a půl letech 
fungování stacionáře se zdvojnásobenou 
kapacitou tuto kapacitu naplnit! Přes uza-

vření stacionáře nařízením vlády na jaře 
2020, přes různá další covidová omezení 
a krátkodobá uzavření. Nyní, v srpnu 2022 
máme 36 aktuálních klientů a jedno jediné 
volné místečko, jeden den v jednom sta-

cionáři. A i to bude brzy zaplněno. Jsme 
šťastní, že se klientům u nás líbí, že mají 
možnost smysluplně trávit svůj čas, smát 
se, povídat si, tancovat, chodit na procház-

ky – prostě žít tak, jak jim zdraví dovolí. 

POBYT – KASÁRNY JAVORNÍKY

V termínu od 1. do 4. srpna se klienti chráněného bydlení Domek a 1010 zúčastnili pobytu 
na Kasárnách – Javorníky. Ubytovaní byli v překrásné roubence rodinného typu ve dvou, tří 
a čtyřlůžkových pokojích. Pobytu se zúčastnilo 15 klientů. Odměnou za 6kilometrovou túru 
do lyžařského střediska nám byla nádherná příroda a dechberoucí výhledy. Klienti chodili na 
vycházky, relaxovali na terase, sbírali borůvky. Pro náročnější gurmány byl v blízkosti horský 
hotel Fran, kde klienti ochutnali borůvkové knedlíky a oblíbené slovenské halušky. Taky tam 
chodili i samostatně na zmrzlinové poháry a oblíbené nápoje. Každý si prostředí hor užil dle 
svých představ a využil jej k aktivnímu nebo pasivnímu odpočinku.

Také nás nesmírně těší pozitivní zpětná 
vazba od rodin a pečujících. Velmi dojemné 
jsou slzy v očích klientky, která mi minulý 
týden povídala, jak se za námi nesmírně 
těší a jak je šťastná, že nás našla.

Toto všechno by se ale nestalo bez 
skvělého a stabilního týmu pracovníků, 
kteří do práce ve stacionáři dávají kus sebe 

a svého srdce, vymýšlí nové aktivity a jsou 
ochotni si navzájem pomoci a zastoupit se. 
To se názorně ukázalo letos, když v době 
plánovaných dovolených navíc nečekaně 
dvě kolegyně onemocněly a z plného počtu 
osmi pracovníků jsme „zůstali“ tři. Zvládli 
jsme to. Moc díky všem!

Jana Vrubelová
vedoucí denních stacionářů
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LETNÍ POHODA VE VIZOVICÍCH

Léto se u nás ve „VITKU“ (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Vizovicích) neslo ve 
znamení pohody. V červnu jsme prozkoumali sanitku, vařili dobroty a taky nocovali na Janově 
hradě, abychom prázdniny přivítali jak se patří. Během prázdnin jsme často hráli deskové 
hry. Oprášili klasické Dostihy a sázky, ale naučili jsme se i některé nové hry. Letní odpoledne 
jsme trávili na hřišti hraním fotbalu, a dokonce ani pálící slunce pro nás nebylo překážkou. 
(Znovu)objevovali jsme okolí během vycházek.

Stejně jsme se ale nejvíce těšili na nový školní rok, až se zase kromě místních ukážou holky 
a kluci z okolí, kteří k nám chodí po škole a o prázdninách je nevídáme. 

V září se také účastníme celorepublikové akce Týden nízkoprahových klubů a u nás ve 
Vizovicích jsme pro týden 19. až 23. září nachystali bohatý program – den otevřených dveří, 
hru se stanovišti i sportovní odpoledne. 

František Georgiadis
vedoucí sociální pracovník NZDM

LÉTO V LÁZNÍCH, ALE JINÉ, 
NEŽ BYSTE ČEKALI

Léto v plném proudu nemusí vždy značit jen dovolenou a sluníčko. V letních měsících inten-

zivně probíhají venkovní pracovní terapie klientů sociálně terapeutických dílen. V letošním 
roce se do úklidu prostor kolem Městských lázní Zlín zapojili také klienti ze sociálně terapeu-

tické dílny Svíčkárna/Tkalcovna.

Zájem o pracovní terapie byl skutečně velký, a to až natolik, že se zájemci museli střídat, 
neboť ne na každého se z kapacitních důvodů dostalo každý týden. Pro klienty je práce na 
čerstvém vzduchu vítanou možností, jak si k činnosti na dílnách přidat něco dalšího a zpestřit 
si už tak široké portfolio pracovních příležitostí v Naději.

Čisté chodníky jsou poté odměnou nejen pro naše klienty, ale také návštěvníky lázní a zdej-
ší pracovníky, kteří již mnohokrát dokázali naši snahu ocenit. Jsme vděční za dlouhodobě 
vynikající spolupráci s Městskými lázněmi Zlín vedoucí k všestranné spokojenosti.

Adam Závada
pracovník v sociálních službách, STD Svíčkárna/Tkalcovna
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AKTIVITY V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

V Domě pokojného stáří Naděje Zlín se pořád něco děje. Kavárničky s promítáním známých 
filmů, canisterapie, muzikofiletika, zpívání s panem farářem, oslavy narozenin... A v létě se 
k tomu navíc přidávají i procházky v nedalekém parku a relaxace na zahradě za libých zvuků 
fontány a s příjemným výhledem na rozkvetlou zahradu. Ta se nám však za chvilku před 
očima promění. My se ale stejně těšíme, jak si letošní podzim užijeme. I přesto, že je léto 
krásné, každé roční období má něco do sebe. A ty barevně zbarvené listy jsou taky kouzelné.

GRILOVACÍ PÁRTY  

Na závěr letních prázdnin a dovolených 
jsme pořádali v chráněném bydlení Domek 
grilovací párty. Pozvali jsme všechny klien-

ty chráněného bydlení, sociálně terapeu-

tických dílen i dětského domova Emanuel. 
Nezapomněli jsme ani na bývalé pra-

covnice, které s námi dříve taky pracovaly 
v chráněném bydlení. Společně s klienty 
mohly zavzpomínat, povykládat si, zatančit 
si a užit si to dle svých představ. Také gri-
lování se vydařilo, na menu byly špekáčky 
a kuřecí maso, které všem moc chutna-

lo. Nechyběla dobrá káva, zákusek a jiné 
pochutiny.

PODĚKOVÁNÍ NADACI OLGY HAVLOVÉ 
– VÝBOR DOBRÉ VŮLE

Klientské lůžko je nedílnou součástí života klientů u nás v Domě pokojného stáří Naděje 
Zlín. Mnozí z nich na něm kvůli zdravotním obtížím tráví většinu svého času. Je tedy nez-

bytné, abychom jim poskytli pohodlné a kvalitní vybavení. Díky podpoře Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové jsme mohli pořídit další kvalitní pečovatelské lůžko pro jednoho 
z našich klientů, jehož zdravotní stav vyžadoval speciální vybavení. Lůžko splňuje nejvyšší 
kritéria funkčnosti, pohodlí a životnosti. 

Jménem celé organizace Naděje, oblasti Zlín tímto děkujeme za podporu, které se nám 
od Výboru dobré vůle v tomto roce dostalo. Tato spolupráce je pro nás nesmírně důležitá 
a vážíme si jí nejen my, ale také klienti, kteří vaši pomoc pociťují nejvíce. Díky!
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POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ VEČER

Srdečně vás zveme na Benefiční večer Naděje, který se uskuteční už 7. října v Interhotelu 
Zlín! Akce je to již tradiční, nicméně v loňském roce z pochopitelných důvodů neuskutečněná. 
O to více se letos těšíme na setkání s vámi všemi, kteří si najdete čas a přijdete si s námi užít 
příjemný večer v milé společnosti, s dobrou muzikou, výborným jídlem a pitím. Akci takového 
formátu můžeme uskutečnit díky celoroční podpoře partnerů a sponzorů.

Výtěžek letošního Benefičního večera bude investován do rozvoje služby sociálně terapeu-

tických dílen, zkvalitnění prostředí dílen a nákup nového potřebného vybavení. Dílny potřebují 
vymalovat, některé prostory zrekonstruovat, vyčistit podlahy. Rádi bychom dovybavili zázemí 
pro program Asistenta údržby novým nářadím, nástroji a nábytkem, více rozčlenili otevřené 
prostory dílen a zajistili tak možnost většího klidu a soustředění na práci klientům při nácviku 
nových dovedností. Chceme se více zaměřit na individuální práci s jednotlivými klienty, při 
které využijeme nové pomůcky pro rozvoj jemné motoriky. Úprava jedné z místností nám za-

jistí klidné zázemí pro tuto práci, pro soukromé rozhovory s klienty i pro pracovníky samotné.

Vážíme si zájmu všech zúčastněných, kteří se zapojují do přípravy Benefičního večera, 
i hostů samotných a děkujeme za podporu. Jsme rádi, že můžeme na takovéto akci informo-

vat o smyslu a činnosti jedné z našich služeb, zároveň jsme otevřeni intenzivnímu setkávání 
se zájemci, stávajícími klienty a jejich blízkými i širokou veřejností pro sdílení informací.

Služba sociálně terapeutických dílen se stále vyvíjí, za což jsme rádi a cítíme potřebu infor-
movat o změnách, které rozvoj služby nutně přináší. Rádi je s vámi budeme sdílet u sklenky 
vína na Benefičním večeru, příp. kdykoliv jindy na jedné z poboček dílen. V případě dotazů 
ohledně dílen se můžete obrátit přímo na mě – michal.krizka@nadeje.cz, 604 274 734.

Michal Křižka
vedoucí sociálně terapeutických dílen

32 LET NADĚJE

21. 8. 2022 jsme si připomněli 32. výročí vzniku NADĚJE. Proto vám i zde chceme připo- 
menout, jak to celé začalo.

NADĚJE vznikla v roce 1990 zcela spontánně. Do tehdejšího polistopadového Československa 
začaly přicházet větší skupiny uprchlíků z Rumunska. V horkém létě zůstávaly na pražských 
nádražích desítky lidí. Naši zakladatelé Vlastimila a Ilja Hradečtí těmto lidem přinesli první 
hrnec polévky a pár kusů oblečení. V pomoci pak pokračovali skrze zajišťování ubytování 
a stravování v Praze, později v narychlo zřízených uprchlických táborech v Jablonečku 
u Mimoně a v Bělé pod Bezdězem, posléze opět v Praze při přípravě vlastních středisek. 

V tomto prvním období, od srpna 1990 do dubna 1991, pomoc probíhala výhradně dobro-

volně bez peněz na provoz.

Od pomoci uprchlíkům se služby postupně rozšiřovaly pro další skupiny potřebných lidí. 
Z počátečního nadšení několika jednotlivců vyrostla bez finanční pomoci ze zahraničí 
nezisková organizace, která dnes působí na celém území České republiky a zaměřuje se 
na pomoc v pěti oblastech: pro lidi bez domova, lidi ve stáří, lidi s handicapem, ohrožené 
rodiny a ohrožené děti a mládež.

Více o příběhu Naděje se můžete dočíst v knize, kterou napsal zakladatel této neziskové 
organizace, pan Ilja Hradecký. Kniha se jmenuje ŽÍT NADĚJÍ a najdete ji na novém e-shopu 
Naděje - www.eshop.nadeje.cz.
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Kofila, Miňonka, Lentilka,
Fidorka, Hašlerka, Elizabet,
kdo to je, chcete vědět?

Až vám to řeknu,
budete sedět.

Nejsou to kokina na mlsání,
ale naši milí hafáčci na hraní.

Pejsci ke canisterapii vycvičení,
nám dávají na bolesti zapomnění.

Vždy za 14 dnů k nám přiběhnou,
a na klín nám ochotně usednou.

Když už jsem stará a nikdo mne nelíbá,
milá Miňonka mi celý obličej olízá.

Nejvíc jí chutná můj nos,
čeká až zavelím: „Už dost!“.

Hašlerka teď za námi nemůže chodit,
rozhodla se, že bude rodit.

Štěňátka jsou tu čtyři.
Až je paní Bílková vycvičí,
jistě k nám taky zamíří.

U nás neplatí: „Pozor! Zlý pes!“,
ale: „Pejsku, vítáme tě dnes!“.

KOKINA 
NA MLSÁNÍ 
ANEBO BÁSEŇ 
O PEJSCÍCH?
Helena Dufková
klientka DPS
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