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ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky a čtenáři,

nejkrásnější svátky roku jsou blízko. Vánoce znamenají, že Boží láska přišla 
na svět v malém dítěti. Nejde jen o romantický příběh jesliček, který máme všichni 
rádi. Jde o Boží přítomnost, záchranu v situaci všelijakých těžkostí a lidského trá-
pení. Jde o křesťanskou víru, že lidi nejsou ani na to nejtěžší sami. Nic není 
bez naděje.

Těšíme se na ten čas, který přeje laskavosti, dárkům, dětské radosti, rodinným 
setkáním. Končící rok byl poznamenaný nečekaným omezením a strachem 
z nákazy. Nenechme si tím však Vánoce vzít. Všem přeji krásné svátky prozářené 
radostí, láskou a pokojem.

Kateřina Pivoňková

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce, víc než dřív, chci využít našeho Čtvrtletníku k mimořádnému 
poděkování.

Děkuji kolegyním a kolegům, kteří se v obtížných podmínkách obětavě starají 
o klienty Domu pokojného stáří nakažené a nemocné Covid-19.

Děkuji kolegům a kolegyním, kteří se v personálním oslabení kvůli výskytu nákazy 
starají o ostatní klienty Domu pokojného stáří, o hladký provoz, kolegiálně podporují 
ostatní.

Děkuji všem, kteří jsou v kovidové době ochotní pustit se do úplně jiné práce, 
na jiném pracovišti nebo jiným způsobem, kteří se přizpůsobují a dělají, co je 
potřeba.

Děkuji pracovníkům, kteří vytvářejí zázemí a podmínky těm, kteří pečují o klienty 
nemocné Covid-19.

Děkuji všem dobrovolníkům v Domě pokojného stáří, bez nich bychom to nezvládali.

Děkuji dárcům za finanční i věcnou podporu v době, která je velmi náročná 
na zajištění podmínek pro naši práci.

Kateřina Pivoňková
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V minulém čísle jsem psala o tom, 
jak jsme byli vytopeni a že se těšíme 
na návrat do našich prostor. Začátkem 
října jsme se opravdu nastěhovali zpět 
a začali se znovu zabydlovat. Většina 
našeho vybavení byla zničena. První 
dny to nebylo snadné. S kolegou Mar-
tinem jsme si řekli, že chceme „vidět 
sklenici spíše poloplnou než poloprázd-
nou“, a tak jsme se radovali, že budeme 
mít věci nové. Vše jsme zařídili podle 
aktuálních potřeb nás i klientů. Teď před 
Vánoci si užíváme nový kulečník, fotbá-
lek, pohovky, nejrůznější poličky a hlav-
ně novou variabilní a praktickou kuchy-
ni. Já osobně se už nemůžu dočkat, až 
se v ní zase naplno rozjedou tolik oblí-
bené dílny vaření. Na to si ale bohužel 
budu muset ještě počkat. S další vlnou 
Covidu jsme nemuseli úplně zavřít, ale 
strach a hygienická opatření snížila 
návštěvnost v našem klubu na mini-
mum. Možnost společného vaření je 
tak zatím v nedohlednu. Také přípravy 

na Vánoce a prožívání adventu nejspíš 
nebudou letos v klubu probíhat tak, jak 
jsme každoročně zvyklí. Těšíme se 
na lepší dny a vyhlížíme s nadějí 
do nového roku 2021.

Květa Smrčková

RENOVACE NZDM A DRUHÁ 
VLNA PANDEMIE
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Přestože byla služba uzavřená pro ve-
řejnost, byl zákaz návštěv, u nás v Do-
mě pokojného stáří se pořád něco děje 
– cvičíme, procvičujeme paměť, čteme 
si, tvoříme. Máme velkou radost, že 
všichni přidávají svou ruku k dílu a do-
mov se naladil na předvánoční čas. 
Na dveřích domova máme krásný 

DNY BĚŽNÉ I SVÁTEČNÍ V DOMĚ
POKOJNÉHO STÁŘÍ

věnec, ve foyer, na chodbách i jednotli-
vých patrech vánoční výzdobu. Voní tu 
pomerančové esence, hrají koledy, svítí 
stromečky. Je zřejmé, že se všichni těší-
me na dny sváteční, vánoční. 

Jana Škývarová
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ A DENNÍHO STACIONÁŘE

Personální krize ve zdravotnictví 
a v sociálních službách – v poslední 
době často opakované téma. Každý má 
na tuto problematiku svůj názor. Můj je 
takový - pokud můžu, pomůžu. Jsem 
bývalý zaměstnanec NADĚJE, proto 
jsem zkusil nabídnout své dobrovolnické 
služby v přímé péči Domu pokojného 
stáří. Nedlouho na to jsem byl osloven. 

Šlo to docela rychle - ve čtvrtek večer 
krátký pohovor a v sobotu 6:15 nástup 
na dvanáctku. Ještě před začátkem 
jsem absolvoval nezbytný test na CO-
VID a pak hned hurá na druhé patro 
domova. 

Je to už 17 let, co jsem v NADĚJI půso-
bil. Prostředí, ve kterém se služby pro 
seniory poskytují nyní, se nedají srovnat 
s tehdejšími podmínkami. Budova, býva-
lá mateřská škola postavená za dob 
Tomáše Bati na ulici Mostní, měla svůj 
zenit dávno za sebou, nicméně díky blíz-
kosti přírody a především díky přístupu 
personálu se zde klienti cítili velmi pří-
jemně. Velké pokoje, kde bylo umístěno 
mnohdy i šest postelí současně, nepo

skytovaly zrovna největší soukromí. 
Dvoulůžkové pokoje se samostatnou 
koupelnou jsou nyní ideální. Není nej-
menší problém se zde zorientovat. Větší 
obavy jsem měl z toho, jak se po letech 
dostanu do "pracovního procesu". Ale 
i tady jsem měl štěstí - díky úžasnému 
přístupu pečovatelky paní Magdy jsem 
se zapojil velmi snadno a celý den ubí-
hal v pohodové atmosféře. K té přispěli 
i samotní klienti. Jejich skromnost 
a vděčnost člověka nabíjí.

V době, kdy jsem byl v domově, bohužel 
nebyly povoleny návštěvy příbuzných. 
Nejenom v takových situacích dokážou 
zaměstnanci pro seniory žijící v této služ-
bě vytvořit zajímavý odpolední program. 
Tentokrát to bylo zdobení vánočních per-
níčků a další den výroba papírových 
vánočních hvězd k dekoraci pater.

První směna mi uběhla rychle. Nadšení 
nevyprchalo. Odhodlání přijít i příště 
zůstává. Tak se třeba někdy spolu 
na Jižních Svazích uvidíme.

Josef Hutěčka, 
starosta obce Březnice

DOKUD MŮŽE, POMŮŽE
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Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ A DENNÍHO STACIONÁŘE

Vítr sviští po strništi, 
děti piští na hřišti,
ve škole jsou samé zkoušky,
všichni lidé nosí roušky.
Vítr sviští, padá listí
a jsme v tom všichni jistí.
Dozrávají švestky,
mají uvnitř pecky.
Dozrávají jablka,
počkáme si na vlka.
Vlk už leze z lesa,
teplota nám klesá.
Dozrávají hrušky
a myslivci začínají nosit pušky.
Hrozny jsme už sklidili,
teď jsme všichni opilí.

PODZIM

Kdo nepije, tomu se špatně žije.
Je to smutné období, 
v kamnech už se zatopí.
Všichni sedí u kamen a chodí málo ven.
Smějí se vesele a ohřívají si prdele.
Brzy budou Vánoce, 
nejkrásnější svátky v roce
a z jihu pošlou ovoce.
Dáváme si dárky, 
nastal půst a nesmíme jíst párky.
Jíme jenom rybu
a všichni máme rýmu.
Čeká nás Nový rok
a do budoucna šťastný krok.

Básničku složila klientka denního stacionáře paní Fafílková v rámci aktivit a tréninku 
paměti s používáním slov. Ať i vy, čtenáři Čtvrtletníku, máte do budoucna šťastný krok.
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Do Domu pokojného stáří zavítal 
Mikuláš i se svou družinou. Rozdával 
laskominy dia i naprosto "plnotučné". 
Byl to den plný vtipných komentářů 
a dobré nálady. Jak to tak bývá i u nás 
jsme mohli zaslechnou větu: Byl jste 
hodný, hodná? Odpo-vědi byly různé, 
úsměvné. Většina členů Mikulášovy 

skupiny nebyla rozpoznána, ale co víme 
jistě, Mikuláš byl laskavý a veliký, Anděl 
něžný a milý a čertové řinčely řetězy, bli-
kaly rohy a zanechávaly za sebou černé 
šmouhy. Kéž je tak hezkých dnů plných 
pohody více.

Jana Škývarová

Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ A DENNÍHO STACIONÁŘE

MIK, MIKU, MIKULÁŠ
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Podzimní potravinová sbírka se konala 
předposlední sobotu v listopadu. Vzhle-
dem ke stávající epidemiologické situaci 
byla podmíněna řadou mimořádných 
opatření. Museli jsme striktně dodržovat 
bezpečnostní manuál pro dobrovolníky, 
dobrovolnický tým musel být maximální 
dvoučlenný, byli jsme vybaveni ochran-
nými pomůcky – roušky, rukavice, des-
infekce a dodržovali jsme princip 3R. 
Velkou novinkou byla skutečnost, že 
letáky se nerozdávaly, dobrovolníci 
potraviny jen přijímali a poté je umisťo-
vali do přistavených nákupních vozíků. 

I za těchto podmínek byla potravinová 
sbírka úspěšnější než v loňském roce.  
Velký úspěch sbírky přikládáme infor-
movanosti a reklamám v mediích. Také 
reklamní plakáty, které byly rozmístěné 
v okolí obchodu na viditelných místech 
a pravidelné oznamování v rozhlase 

v supermarketu Makro o potravinové 
sbírce a jejím významu, udělaly své. 

Lidé darovali každý podle svých mož-
ností. Někdo nám dal jednotlivé trvanli-
vé výrobky či drogerii, jiní za námi cho-
dili s plnými košíky potravin a drogerie, 
které celé darovali NADĚJI. Na naši 
otázku, zda přišli dnes pouze kvůli sbír-
ce do obchodu, odpovídali ano. Také 
nám sdělili, že formou potravinové sbír-
ky pomáhají a přispívají pravidelně. 
Většinou se jednalo o obyčejné lidi, 
dokonce i seniory, kteří ví, že pomáhat 
touto cestou je pro potřebné velkým 
přínosem. Potravinová sbírka byla o pří-
jemném setkávání s usměvavými lidmi. 

Děkujeme všem darujícím a pracovní-
kům obchodu Makro za vstřícné jednání 
a spolupráci.   

Jitka Slováková

ÚSPĚŠNĚJŠÍ NEŽ LONI
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Živý Zlín zaplnil v posledních letech 
ulice, náměstí i zlínské parky akcemi 
pro veřejnost. Nově působí na zámku 
Zlín. V průběhu roku za běžné situace 
připravuje téměř 70 akcí na různých mís-
tech města. Nabízí startovací platformu 
pro místní začínající hudebníky, setká-
vání komunit, připravuje série koncertů, 
sportovní akce, akce pro rodiny. Setkání 
a propojení činností s NADĚJÍ vzniklo 
v průběhu času zcela přirozeně. Obě 
organizace se snaží obohacovat lidem 
jejich život a proto naše propojení je 
souzněním, ze kterého mohou mít 
prospěch obyvatelé města i klienti 
NADĚJE. Tolik potřebná otevřená 
náruč, podpora a pomoc odborníků 
i činnost chráněných dílen, kde pod pří-
větivým odborným vedením tvoří pro-
dukty právě klienti organizace, má velký 
smysl. Radost z těchto výrobků může-
me šířit na akcích Živého Zlína. 

Společné setkávání a edukace směrem 
k veřejnosti nás všechny učí toleranci, 
obohacuje i baví. Taková spolupráce 
pomáhá všem, taková spolupráce nás 
naplňuje Živou Nadějí.

Jana Kubáčová, 
Živý Zlín

ŽIVÁ NADĚJE

ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Zákazníci kroměřížské společnosti 
Umabel dostanou k Vánocům víno. 
Lahve rozvezou po celé republice 
v našich textilních taškách, které jsme 
pro ně vyrobili. Při výrobě 100 kusů 
tašek se zapojili klienti obou šicích 
dílen. Na jedné z nich pak ještě 
přes šablonu dodělávali logo. Děku-
jeme za příležitost posouvat lidi s men-
tálním postižením dál. Za každou spolu-
práci s veřejností jsme rádi a vážíme 
si jí. 

Michal Křižka

NADĚJE NAPŘÍČ REPUBLIKOU



10

ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Usmívám se. Jsem moc ráda, že všech-
no funguje, i když by se mohlo zdát, 
že ne. Sociálně terapeutické dílny jsou 
pro veřejnost zavřené. Ale vy voláte, 
píšete, chcete naše výrobky, protože 
jste zvyklí u nás pořizovat drobnosti 
pro své blízké. Chcete to dělat stejně 
jako každý rok před Vánoci. Chcete 
dělat radost. Chcete nás podpořit.

„Ráda bych si u vás zakoupila pytlíky 
na balíčky pro děti do mateřské školky. 
Jsem z Týnce nad Sázavou, je to pro-
blém?“ „Každý rok jezdím k vám 
do Svíčkárny a kupuju drobnosti, které 
vaši klienti vyrábí. Jsou to úžasné 
výrobky, které pak dělají radost dál.“ 
„Nenašel by se u vás kobereček 
na prodej? Případně dva, tři?“

TOUŽÍTE PO NÁS

Těší mě, že tímto oceňujete práci nejen 
mých kolegů, ale i lidí s mentálním 
postižením. Děkuji těm všem za vás. 
Protože pružně reagují na vaše dotazy, 
poptávky a všechno řeší k vaší spokoje-
nosti. Téměř bych řekla motto: 
„Nemožné ihned, zázraky do dvou dnů“. 

Jana Škývarová
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Košíkářská dílna na Letné jede v plném 
proudu. Tentokrát nemyslíme jen 
na praktiky, kteří chtějí mít všechno 
hezky uspořádané v košících. Klienti 
s podporou zkušené pracovnice inten-
zivně pracují na výrobě exkluzivních 
demižonů. Některé z nich poputují 
do vinárny, jiné si objednali lidé pro své 
potřeby. Chcete tajný tip jako bonus? 
Takový demižon neurazí ani jako vánoč-
ní dárek. Praktický, stylový a po naplně-
ní jeho obsahu jistě i chutný.

Michal Křižka

DEMIŽONY MÁME, CO DO NICH
DÁTE?

I přesto nebo právě proto, že dny všední 
jsou stále s covidovými opatřeními, těší-
me se na vánoční svátky o to víc. 
Obyvatelé chráněného bydlení začali 
vyrábět dekorace na Vánoce. Použili 
modelovací hlínu a vytvořili malé svícny 

ve tvaru domečků a ozdoby na strome-
ček. Napadá vás také koleda Vánoce, 
Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé?

Jitka Slováková

DOMEČKY V DOMKU
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Se společností Podravka, s paní Jarmi-
lou Botlíkovou spolupracujeme už něko-
lik let. Klienty baví učit se nové věci. 
Když vidí 60 tisíc bookletů ajvaru s gu-
mičkami, těší se, že jejich tolik oblíbená 
činnost je opět tady. Nejprve provléknou 
gumičku dírkou v rohu bookletu, udělají 
uzel a jeden kus je hotov. Tyto se poslé-
ze svážou do balíčku o dvaceti kusech 
a skládají se do krabic. Klienty tato prá-
ce nejen baví, ale díky ní si rovněž zlep-
šují jemnou motoriku a učí se být trpěliví 
a vytrvalí. 

Adam Závada

Chtěla bych touto cestou velice poděko-
vat všem zaměstnancům zlínské NA-
DĚJE a hlavně všem klientům, kteří 
nám pravidelně pomáhají s kompletací 
a jinými úkony, které bychom zejména 
v dnešní době byli jen velmi složitě 
schopni realizovat prostřednictvím 
našich výrobních kapacit. Kromě toho, 
že spolupráce s NADĚJÍ a jejími klienty 
je pro nás velkou pomocí, je pro mě 
každá návštěva potěšením a to hlavně, 
když vidím, rozzářené tváře klientů, 

kteří se těší na nový úkol. Nutno říct, 
že zejména ze začátku naší spolupráce 
bylo pro mě opravdu velmi nezvyklé 
vidět, jak má někdo radost  z toho, že 
dostane práci. Když se pak ještě zpětně 
dozvím, že to klienty baví, mám ze spo-
lupráce radost o to větší.

Jarmila Botlíková, 
Podravka – Lagris a. s.

PODRAVKA NÁS BAVÍ

Máme pro vás novinku!

Adventní svícen s roztaveným 
sklem.

Jak se vám líbí?

Nás učarovaly...a vás asi taky, 
protože byly hned pryč.

Michal Křižka

STÁLE  NOVÉ
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ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Máme dva klienty, úspěšně zaměstnané 
u Lesů města Zlína. Během roku se jed-
nou týdně setkávají v lese s Markem 
Koutným, případně dalšími pracovníky 
a pomáhají se sázením stromků, úkli-
dem klestu či lesa samotného. Před 
Vánoci jsme se v lese potkali také, stej-
ně jako v posledních letech pravidelně 
v tuto dobu, tentokrát však kvůli vánoč-
ním stromečkům. Ty nám Marek umož-
nil získat pro naše jednotlivá střediska. 

PŘÍJEMNÁ TRADICE

Stromeček jsme také odvezli do útulku, 
Církevní školy a na magistrát. Radost 
bude dělat v sociálně terapeutických díl-
nách i v chráněném bydlení. Děkujeme 
Markovi Koutnému za celoroční milou 
spolupráci, stromečky a za příjemnou 
tradici, kterou se nám daří dodržovat. 
Jsme za ni moc rádi…obzvláště v této 
nejisté době.

Michal Křižka
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24. listopadu se rozsvítila budova 
Krajské nemocnice T. Bati, která se tím-
to připojila k celorepublikové akci „Svět-
lo lékařům.“ Jejím smyslem je symbolic-
ky podpořit zdravotníky, pečovatele 
v domovech pro seniory a dobrovolníky 
v nelehkém boji s onemocněním CO-
VID-19. Připojujeme se k poděkování! 

Velké poděkování patří všem partne-
rům, kteří nás podpořili v těžkých kovi-
dových dnech a zároveň ve chvílích, 
kdy jsme museli zrušit všechny benefič-
ní akce. Díky finančním darům jsme 
mohli zakoupit ochranné pomůcky 
pro pracovníky ve všech službách 
a speciální ochranné pomůcky do „Co-
vid zóny“. V předchozích letech jsme 
pořizovali nové věci pro příjemnější dny 
našich klientů. V současné situaci peču-
jeme především o to, aby byli zdraví 
a v bezpečí. Všechny finanční prostřed-
ky jsme použili na ochranu našich klien-
tů a k ulehčení práce všech pečujících. 

Děkujeme společnostem i jednotlivcům 
za podporu:
Moneta Money Bank, Monet +, Vitar, 
Kuraray Europe Moravia, Navláčil, 
Rovenika, Kovárna VIVA, Výbor dobré 
vůle Nadace Olgy Havlové, RAPOS, 
DATART, Potravinová banka ve 
Zlínském kraji, Nestlé, Baloušek Tisk, 
Graspo, SPUR, RV print, LAGEN, 
Městské divadlo Zlín, Lékárna Slunce, 
Purity vision, GS, Miroslav Ferák, Josef 
Křemeček, Hana Legierská, Marie 
Tomanová, Pavlína Trojková, Radomír 
Matulík, Reg Edwards, Jan Trecha.

Velké díky patří dobrovolníkům, kteří 
nás ve složitých situacích podpořili 

svým dobrým úmyslem a prací:
Pan Machů, Denisa Kočnarová, Tereza 
Strunzová, Renata Dudová, Michaela 
Nováková, Tereza Kamenčáková, 
Ludmila Novotná, Veronika Hartigová, 
Richard Chmelař, Eliška a Pavla 
Davidovy, Josef Hutěčka, Jan Dufek.

Děkujeme kolegům a kolegyním z na-
šich služeb, kteří ochotně pomáhali 
v Domě pokojného stáří v době nákazy:
Lenka Chmelová, Lucie Mlčková, Aneta 
Kvapilová, Jitka Slováková.

Vaše pomoc měla, má a vždycky bude 
mít smysl!

Zuzana Šlúchová 
a Jana Škývarová

PODĚKOVÁNÍ 



POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
PŘEJE




