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Vážení a milí čtenáři,

srdečně Vás zdravím v předvánočním čase. V období, které je mnohdy náročné 
v zaměstnání i v soukromí. Na jednu stranu si přejeme poklidný vánoční čas, 
ale na stranu druhou se snažíme vše stihnout, vše dokončit. Zároveň děláme 
maximum proto, abychom udělali radost druhému člověku.

Pamatuji si na dobu, kdy naši malí kluci nechtěli jíst štědrovečerní večeři, jelikož 
se nemohli dočkat rozbalování dárků. Uběhlo pár let a jsou to nyní oni, téměř 
dospělí muži, kteří se zvědavostí a netrpělivostí přihlížejí tomu, jak pomalu rozba-
lujeme dárky. Rádi by nás potěšili a velmi silně vnímají, jak velkou radost jim 
samotným přináší, když se překvapení opravdu vydaří.

A podobnou radost v menším měřítku zažíváme, pokud se i přes své starosti 
zachováme s laskavostí ke druhé bytosti. Někdy stačí úsměv, vlídné naslouchání 
nebo nabídnutí praktické pomoci, kterou náš blízký aktuálně potřebuje. Období 
adventu nás k takovým prostým skutkům vybízí. Najděme v sobě shovívavost, 
trpělivost a dobrý úmysl, vyjděme druhému naproti. Když se nám to alespoň 
trochu povede, můžeme ve svých očích navzájem pozorovat jiskřičky radostného 
nitra.

Milí čtenáři, přeji Vám hojnost blízkých setkání, která budou pohlazením pro Vaše 
srdce a nasytí Vaši duši.

Renata Gabrhelíková, oblastní ředitelka

Děkujeme nadaci Zdraví pro Moravu 
za dlouhodobou spolupráci. V letošním roce 
pak konkrétně za dar dvou sad polohovacích 
pomůcek v celkové hodnotě 33 684 Kč. 
Děkujeme, že nám pomáháte neustále 
zvyšovat kvalitu péče o naše klienty.

Krédem Nadace zdraví pro Moravu je: "Péče 
o zdraví jednotlivce = spokojenost celé spo-
lečnosti". Toto heslo dostává díky vašim 
činům a pomoci ten správný rozměr.

PODĚKOVÁNÍ NADACI ZDRAVÍ 
PRO MORAVU
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Nejen láska prochází žaludkem, ale 
také přátelství, sebevědomí, spokoje-
nost a zábava. Aspoň tak to vnímáme 
u nás v nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež, kde jsou dílny vaření jednou 
z nejoblíbenějších aktivit. Tedy samo-
zřejmě až po fotbalu.

Podle ročního období i nálady vybíráme 
recepty, které jsou nové, zvláštní, jsou 
pro nás výzva nebo na ně máme prostě 
chuť. Jako první po rozvolnění pande-
mických opatření to bylo brownies, 
v létě asijské závitky, na podzim lívance 
a nesmí chybět každoroční vánoční 
pečení cukroví. Nemusím jistě dodávat, 
že většinou se vše náramně povede 
a můžeme sdílet nadšení z dobře 
odvedené práce.

POZVÁNKA DO KUCHYNĚ 
NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

V dílnách vaření ale rozhodně nejde jen 
o to dobře se najíst, i když je to jistě tou 
hlavní motivací. Klienti se učí finanční 
a spotřebitelské gramotnosti již při výbě-
ru receptu a nákupu potravin. Dál muse-
jí efektivně spolupracovat, vyjednávat 
a samostatně pracovat na úkolech tak, 
jak se dohodnou. Všichni se přirozeně 
učí základní principy vaření i bezpeč-
nosti v kuchyni a při práci. Při jídle se 
učíme zásady stolování. Společný 
úspěch pak všechny sbližuje. Nakonec 
není pro nikoho problém se rozdělit 
a klienti se předhánějí v tom, kdo výsle-
dné jídlo nabídne ostatním pracovníkům 
nebo třeba jako pozornost do obchodu, 
který s naším klubem sousedí.

Květa Smrčková

Z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Po roce je tu opět doba předvánoční, 
čas adventu, období klidu, ticha a rozjí-
mání, kterého se v této nepokojné době 
potřebujeme nasytit víc než dřív.

Pracovníky do této sváteční nálady 
dostala lákavá vůně perníčků, která 
provoněla celý domov a libé melodie 
vánočních písní. Co se děje, odkud se 
to line? To naše klientky z 1. patra se 
tradičně jako každý rok daly do pečení. 
Pečovatelky Renata, Lucie a Zuzana 
přichystaly těsto a zbytek už byl 
na klientkách. Některé válely těsto, jiné 
vykrajovaly a další finálně zdobily již 
upečené perníčky. Atmosféra, která 
u této činnosti panovala, je nepopsatel-
ná. Nepostrádala „lidské teplo“ a nadše-
ní z tvoření.

VŮNĚ PERNÍČKŮ PROZRAZUJE 
PŘÍCHOD ADVENTU

Bylo vidět, že společné setkání u voňa-
vé práce je těší a že tato činnost stále 
neodmyslitelně patří do života ženského 
pokolení. Pečením a zdobením perníčků 
spojily příjemné s užitečným. Procvičily 
jemnou motoriku, zapojily svou kreativi-
tu a výsledkem jsou krásné malované 
perníčky, které budou čekat na slavnost-
ní okamžik, až budou moci ozdobit 
vánoční tabuli a uspokojit mlsné jazýčky 
obyvatel domova.

Lidskost, laskavost a přiložení ruky 
k dílu přirozeně vytvořilo tým, který měl 
společný cíl – zpříjemnit si předvánoční 
těšení. Všem patří můj dík a obdiv.

Jarmila Šimčíková, vedoucí Domu 
pokojného stáří Naděje Zlín 
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V našem domově se snažíme, aby měli 
klienti širokou nabídku aktivizačních pro-
gramů. Mimo pravidelné akce jsme 
začátkem listopadu vyjely s klientkami 
2. a 3. patra do centra Zlína zavzpomí-
nat, maličko protáhnout tělo a užít si kon-
takt s okolním světem i krásné podzimní 
počasí. Při procházce na náměstí a jeho 
okolí 3. listopadu klientky ochutnaly ital-
ské dobroty (chléb, pršut, sýry,...), pose-
děly jsme v cukrárně u kávy. V pátek 
5. listopadu jsme pak směřovaly 
do vyhlášené cukrárny v Kašavě, kde 
bohužel čerstvě zavedli pouze výdejové 
okénko. Autem jsme tedy přejely do ne-
daleké cukrárny ve Slušovicích, takže 
nikdo o dobrý zákusek a kávu nepřišel. 
Jako bonus si klientky 2. patra užily ces-
tou autem krásné sluníčkem prosvětle-
né podzimní scenérie. Při obou výletech 
bylo veselo, povídaly jsme si, zpívaly, 
a proto věřím, že se výlety budou moci 
brzy opět realizovat.

Jitka Chlupová

AKTIVITY KLIENTŮ 
MIMO DPS

Milý Oláfku, Olafe,
ráda tě pozvu na kafe.
Pohárků máš dost,
možná přijde i jiný host.

Náš milý Olafe,
nemusíš se bát, že tě rozmrazí,
to tobě Oláfku nehrozí.

Drahý hochu,
stojíš – svítíš nám pro potěchu.
Ženě, která tě přivedla na svět,
patří náš velký vděk.

„I když jsem celý studený,
nemáte ani zdání,
jak vroucí vám nesu přání.
Všechno dobré, štěstí, zdraví,
ať vaše tělo, ani duše, nechuraví.
Není to žádný blaf,
přeje vám váš Olaf.“

Helena Dufková, 
klientka Domu pokojného stáří

BÁSEŇ OLAF
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Říjen 2021 – po více než ročním odkla-
du, způsobeném COVIDEM, jsme se 
konečně dočkali – přijely auditorky 
z České alzheimerovské společnosti 
(ČALS), aby svým odborným zrakem 
zhodnotily, jakou péči poskytujeme 
našim klientům. Zda je pořád na vysoké 
odborné i lidské úrovni a odpovídá krité-
riím ČALS. Pokud ano, obhájíme 
pro stacionář certifikát VÁŽKA.

Letos to pro nás ve stacionáři nebylo 
„jen opakování“, ale naopak to bylo 
„jako poprvé“. Především proto, že jsme 
se od minulého auditu Vážky rozrostli 
o další místo 
poskytování služby 
na Zelinově ulici, 
což s sebou samo-
zřejmě nese i mno-
ho nového. 
Rozrostli jsme se 
nejen prostorově, 
ale také personál-
ně, a tak máme 
mezi sebou kolegyně a kolegu, kteří 
audit Vážky zažívali poprvé.

Jako vždy i letos jsme se snažili na au-
dit pečlivě připravit. Bohužel jsme kvůli 
mnoha okolnostem nemohli přípravu 
uskutečnit tak, jak jsme si sami řekli. 
Přesto se nám povedlo několik týmo-
vých setkání, na kterých jsme si prochá-
zeli jednotlivá kritéria hodnocení, podně-
ty z minulého auditu v roce 2018 a změ-
ny, které jsme uskutečnili. Některá 
kritéria jsme si jen zhodnotili a řekli si, 
jak to máme u nás. U jiných jsme hodně 
diskutovali a vyjasňovali si vše potřeb-
né. Tyto diskuse byly velmi cenné a vzá-
jemně jsme se obohacovali.

A jaká kritéria se hodnotí? Je jich cel-
kem 19! Například celkové zaměření 
služby a její filozofie, individualizovaná 
péče, aktivity, důstojnost klientů, výživa 
a hydratace, bezpečnost, práce s rodi-
nami klientů. Dále také prostředí služby, 
její dostupnost, vybavení. A v neposled-
ní řadě jsou to oblasti zaměřené na per-
sonál a jeho potřeby – zaškolování, 
vzdělávání, počet a podpora pracovníků 
a jejich kompetence. Posledním krité-
riem je tzv. Grandmother's test, ve kte-
rém auditorky vyjadřují svoje vlastní 
pocity ze dne stráveného v dané službě 

– jak na ně služba pů-
sobila a zda „by do ní 
daly svoji babičku“.

Přišel den „D“ a s ním 
lehká nervozita, nejis-
tota i obavy. Aby toho 
nebylo málo, hned 
ráno jsme zjistili, že 
si kolegyně hnula se 
zády a nepřijde. Také 

nastalo několik změn u klientů, které 
bylo nutné operativně vyřešit. Den ale 
uběhl velmi rychle, auditorky navštívily 
oba naše stacionáře a zapojily se 
do aktivit. Než jsme se nadáli, už jsme 
se sešli k závěrečnému hodnocení. 
Potěšilo nás, že za námi přišla také 
paní ředitelka a mohla tak spolu s námi 
vyslechnout shrnutí, hodnocení i dojmy 
auditorek. A že těch dojmů bylo! Dámy 
z ČALS nás velmi potěšily a jejich slova 
některé z nás dohnala až k slzám.

Shrnuto slovy pracovníků stacionáře – 
VÁŽKA 2021 byla nová, trošku jiná, pod-
nětná, naše původní obavy se nakonec 
díky skvělým auditorkám ukázaly jako 
zbytečné. Hodnocení nám ukázalo, že 
to, co děláme, má smysl a děláme to 

VÁŽKA VE STACIONÁŘI POTŘETÍ
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Být vedoucí týmu pracovníků oddělení 
domova se zvláštním režimem (DZR), 
který pracuje s přesvědčením poskyto-
vat klientům co možná nejkvalitnější 
péči, je pro mne čest. Hodnotícím měřít-
kem je pro nás spokojenost klientů 
a jejich rodinných příslušníků, slova 
uznání a děkovné dopisy. Ale i přes tato 
ubezpečení je skvělé nechat odborníky 
z České alzheimerovské společnosti, 
aby se ke kvalitě poskytované péče vyjá-
dřili. Vždy je prostor pro zlepšení.

První certifikát „Vážka“ jsme získali 
v roce 2015. Jde o certifikát kvality, kte-
rý uděluje ČALS na základě auditu zaří-
zením, která poskytují kvalitní péči lidem 
s Alzheimerem nebo jinou formou 
demence.

Certifikaci předchází vypracování 
Sebehodnotícího dotazníku, který musí 
splňovat kritéria hodnocení kvality. 
Co to znamená?

Cílem celého týmu pracovníků je, aby 
se klienti u nás cítili dobře a důstojně, 
aby jim byla v co největší míře zachová-
na schopnost sebeobsluhy, aby přístup 
ke klientovi byl vždy individuální. 
Sebehodnotící dotazník je takovou osob-
ní sebereflexí a introspekcí kvality odvá-
děné práce a naplňování daného cíle 
každého pečujícího pracovníka.

Udělení nebo obhajobě certifikátu před-
chází osobní audit (kontrola kvality), kte-
rého se účastní auditorky z ČALS a pra-
covníci DZR.

Letos v říjnu jsme „Vážku“ obhajovali 
podruhé a řečeno slovy auditorek: 
„Je těžší certifikát obhájit než získat.“ 
Dokázali jsme sobě i veřejnosti, že 
můžeme být na kvalitu naší práce prá-
vem hrdi, jelikož jsme se ctí cenu kvality 
obhájili!

Nadšení pro práci s klienty, elán a dobrá 
nálada, která v našem týmu panuje, je 
odrazem nejen dobrých přátelských 
vztahů kolegů na oddělení s přesahem 
na klienty, ale i dobré spolupráce se 
zdravotními sestrami a motivujícího 
přístupu vedení domova.

Ľubica Jurčíková, 
vedoucí přímé péče DZR

OPĚT JSME V DZR OBHÁJILI 
VÁŽKU!

dobře. Některé podněty nás vedou k dal-
šímu zamýšlení nad naší prací.

Obavy, napětí, radost, dojetí. A povzbu-
zení do dalších let. To všechno a určitě 
ještě víc byla pro nás letošní VÁŽKA.

Můj milý týme – moc díky!

Jana Vrubelová, 
vedoucí denních stacionářů
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Jsem studentkou Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně a mým oborem je Sociální 
pedagogika. Pro svou odbornou praxi 
jsem si vybrala neziskovou organizaci 
jménem Naděje, která mi byla velmi 
doporučována. Je mi velkou ctí, že jsem 
mohla po dobu čtyř týdnů pracovat 
ve skvělém kolektivu. Doba strávená 
v Naději mi dala mnoho zkušeností, 
získala jsem plno nových informací 
a především spoustu příjemných vzpo-
mínek. Díky této příležitosti jsem zjistila, 
že senioři jsou mojí cílovou skupinou, 
na kterou se chci v budoucnu zaměřo-
vat. Od klientů jsem se dozvěděla hned 
několik zajímavých příběhů, bohužel 
osudy některých z nich byly velmi smut-
né. Ovšem díky tomuto jsem začala být 
k lidem více empatická. Rozvíjela jsem 
nejen své odborné zkušenosti, ale 
i samu sebe. S jednou klientkou jsem 
často hrávala karty, což mě velmi bavilo 
a byla jsem ráda, že i ona se mnou chce 

NADĚJE OČIMA PRAKTIKANTKY

trávit svůj čas. Překvapilo mě, jak moc 
je práce pečovatelek náročná po fyzické 
stránce, ale také a to především po té 
psychické. Mnoho lidí si tuto skutečnost 
ani neuvědomuje. Jsem ráda, že já už 
to vím. Zvolit si odbornou praxi 
na tomhle pracovišti bylo jedno z mých 
nejlepších rozhodnutí.

Adéla Grycová

V pondělí 6. 12. u nás naděloval Miku-
láš, na pomoc si vzal anděla a dva čer-
ty. Někteří klienti se odvděčili písničkou 
nebo básničkou, jiní vlídným slovem. 
Jiskřička radosti v očích se však ten den 
objevila u všech navštívených. Byli jsme 
trochu překvapení, že se někteří klienti 
hlásili spíš k čertům než k hodnému 
andělovi, naštěstí si však čerti nikoho 
neodnesli. O legraci ten den nebyla nou-
ze a za to jsme opravdu vděční.

MIKULÁŠ A ANDĚL NADĚLOVALI
A ČERTI NIKOHO NEODNESLI

Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ A DENNÍHO STACIONÁŘE
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INFORMACE

Jmenuji se Marie Pavelková a od září 
2021 pracuji v Naději jako personalistka 
a mzdová účetní. Ačkoliv jsem vystudo-
vala stavební průmyslovku, vždy mě to 
táhlo spíše k ekonomice. Po mateřské 
dovolené jsem se tedy začala vzdělávat 
a ubírat tímto směrem. Téměř celý můj 
profesní život se točí kolem čísel. 
Pracovala jsem současně jako účetní, 
mzdová účetní a personalistka čili balí-
ček 3v1. Teď již „jen“ jako mzdová účet-
ní a personalistka.

Máme s mým mužem dvě dcery a syna. 
Ti nás již obdarovali dvěma vnučkami, 
a kdo jste nyní před Vánocemi uslyšeli 
radostný křik z mé kanceláře, znamena-
lo to, že jsem se stala trojnásobnou 

babičkou. Nik-
dy mě nena-
padlo, že tato 
role může být 
tak zábavná 
a dobrodružná.

Ve volném 
čase se bavím 
plaváním, turis-
tikou a posle-
chem hudby 
širokého 
spektra.

Jsem ráda, že můžu být součástí 
Naděje a podílet se na smysluplné 
práci.

Marie Pavelková

PŘEDSTAVENÍ MARIE PAVELKOVÉ

Rodiče mi dali jméno Klára, 
které znamená „světlá, jas-
ná“. Vyvážila jsem to tím, že 
jsem se přivdala do rodiny 
Švarců. Toto příjmení je odvo-
zeno od německého slova 
„schwarz“, v překladu „černá“. 
Součástí týmu Naděje jsem 
od července tohoto roku 
a pracuji zde na pozici 
fundraiser a PR. Vystudovala 
jsem Fakultu multimediálních 
komunikací, obor Marke-
tingové komunikace 
na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Díky studiu jsem se 
setkala s Nadějí v rámci zpracovávání 
diplomové práce. Věřím, že nic se nedě-
je náhodou, a proto ač jsem si nikdy 

nemyslela, že se budu věno-
vat zrovna fundraisingu, při-
hlásila jsem se do výběrové-
ho řízení a byla jsem vybrá-
na. A ono to všechno najed-
nou dávalo smysl. 

Když zrovna nejsem v práci, 
ráda trávím čas v přírodě, 
v kavárnách, na cestách, 
čtením knížek nebo se s man-
želem koukáme na filmy. 

Přála bych si, aby každý 
našel v životě svůj kousek 
štěstí a jsem ráda, že pracuji 
v organizaci, pro kterou je las-

kavost a starostlivost o druhé na prvním 
místě.

Klára Švarcová

PŘEDSTAVENÍ KLÁRY ŠVARCOVÉ
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Jsme otevření novým spolupracím 
a výzvám. Jedna taková se aktuálně 
rodí s nám blízkým Bezobaláčem Zlín. 
Ten se rozhodl pro zřízení Re-dílny – 
dílny, ve které se budou zpracovávat 
obalové a jiné odpadní materiály 
a z nich vyrábět užitečné věci a doplňky 
pro další využití. Pro nás je to výzva 
v tom, že se s děvčaty z Bezobaláče 
budeme učit výrobní postupy a ty 
následně předáme našim klientům 
v rámci sociálně terapeutických dílen. 

Budeme se učit pracovat s dodanými 
obaly a pomáhat s výrobou dále použi-
telného materiálu, který dá vzniknout 
sešitům, zápisníkům, balicím papírům, 
květináčům, rámečkům a mnoha dalším 
užitečným věcem. Materiály, které by se 
běžně vyhodily, tak najdou uplatnění 
v často překvapivých alternativách.

SPOLUPRÁCE BEZ OBALU

Jakmile se naučíme potřebné a Bezoba-
láči se podaří rozšířit stávající prostory, 
vznikne samotná Re-dílna. Prostor, kam 
se výroba „recyvěcí“ přesune a kde 
snad najdou uplatnění a možnost 
zaměstnání také někteří z našich
klientů.

Je pro nás velmi důležité nacházet příle-
žitosti pro klienty a umožňovat jim reali-
zaci na trhu práce. Jsme proto rádi, že 
s děvčaty z Bezobaláče sdílíme stejný 
zájem. Spolupráce nám dává smysl 
a vidíme v ní skvělou příležitost 
pro klienty, dílny i Bezobaláč samotný.

Pokud se chcete dozvědět více o Bez-
obaláči či přímo Re-dílně, neváhejte je 
navštívit osobně v obchůdku nebo 
na www.bezobalac.cz. Najdete zde také 
možnosti, jak vznikající projekt podpořit. 
My si navzájem držíme palce.

Michal Křižka

ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
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Letná, Tkalcovna, Svíčkárna. Tři poboč-
ky, samostatná pracoviště v rámci jedné 
služby - Sociálně terapeutické dílny. 
V této službě zajišťujeme našim klien-
tům, osobám s mentálním hendikepem, 
podporu při získávání pracovních 
dovedností, osamostatňování a s přípra-
vou na opravdové zaměstnání.

Každé z pracovišť je něčím výjimečné, 
má svoje kouzlo a dynamiku a samotný 
název vypovídá o zaměření každého 
z nich. Navíc díky rozmístění na růz-
ných místech po Zlíně jsme mohli klien-
tům nabídnout pestrost nejen v nabíze-
ných činnostech, ale také v různém 
prostředí, kolektivech a nakonec 
i při nácviku cestování napříč dílnami.

Tkalcovna se po svém přestěhování 
z centra města do výrazně menších 
prostor na jižních svazích stala dílnou 
nejmenší, se stavy a potřebným vybave-
ním nabízela prostor max. pro 8-10 
klientů. Zároveň se také stala, díky své-
mu plácku před vstupem, útočištěm 
pro pořádání komorních akcí pro veřej-
nost na Velikonoce či Vánoce, snažili 
jsme se o sbližování okolních prodejců 
a komunity kolem dílny.

Menší prostory Tkalcovny ale neumož-
ňují realizaci více klientům, když jsme 
k tomu přidali plánované personální 
změny i rostoucí nájmy, rozhodli jsme 
se k novému roku pobočku Tkalcovny 
zrušit a sloučit oba provozy na Svíč-
kárně.

Od této změny si slibujeme vytvoření 
dvou totožných týmů na pracovišti Letná 
a Svíčkárna s možností lepší zastupitel-
nosti mezi pracovníky, s profilováním 

REKONSTRUKCE SVÍČKÁRNY - 
PROČ, JAK, KDY? 

pracovníků přímé péče a jejich vzdělá-
vání na specialisty na konkrétní proble-
matiku. Na stávajících dvou pobočkách 
se zpestří činnost sestěhováním Tkal-
covny se snazší dostupností pro klienty. 
Klienti z Tkalcovny budou mít možnost 
se opět začlenit do větších kolektivů 
pro navázání nových vazeb a přátel-
ských vztahů, možnost nácviku cestová-
ní mezi pobočkami a o to větší pestrost 
pro jednotlivé klienty bude zachována.

Pro plánované sloučení je na Svíčkárně 
potřeba do konce roku provést stavební 
úpravy, které již započaly a které umož-
ní nastěhování vybavení z Tkalcovny 
a úpravu vnitřních prostor na zázemí 
a odpočinkovou zónu pro klienty, pro jed-
notlivé dílny a také prostor pro prezenta-
ci činnosti dílen, výrobků a setkávání 
s veřejností. Každá podobná změna je 
náročná pro pracovníky i pro klienty. 
Děkujeme všem, kteří nám přispějí 
k této změně finančním příspěvkem, 
nabídkou pomoci při stěhování nebo 
návštěvou dílen a zakoupením výrobků 
našich klientů.

Radek Vítek, vedoucí služeb pro lidi 
s mentálním postižením

Michal Křižka, vedoucí přímé péče 
sociálně terapeutických dílen 

ZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
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Po dlouhém čekání se sportovci SK 
Berani Naděje Zlín konečně dočkali 
a mohli vyrazit na sportovní turnaje. 
Za poslední dva roky byla velká většina 
akcí zrušena, proto jsme rádi, že jsme 
stihli dva kvalitní turnaje s velkou účastí 
sportovců z celé České republiky.

První akcí byl turnaj v bowlingu v Praze, 
kterého se zúčastnilo více než 100 spor-
tovců ve špičkové bowlingové herně, 
kde bylo připraveno 12 drah. Naději Zlín 
reprezentovalo šest sportovců a v sou-
těžích jednotlivců a dvojic získali celkem 
10 medailí.

Druhou akcí byl turnaj ve stolním 
tenisu ve Dvoře Králové, kde nás

SPORTOVNÍ OKÉNKO

reprezentovalo pět sportovců. Konal se 
zde již 28. ročník, naši sportovci se 
zúčastnili již dvaceti ročníků. Přijelo 
velké množství klubů, celkem 43, ale 
pouze 58 sportovců, což je pouze polo-
vina účasti dřívějších ročníků. O to více 
si naši sportovci zahráli a dokázali vybo-
jovat sedm medailí v soutěžích jednot-
livců, čtyřher a soutěži Unified, ve které 
hraje sportovec se svým trenérem.

Účast na turnajích byla skvělou repre-
zentací klubu i Naděje Zlín a také 
potřebnou motivací do dalších tréninků.

Radek Vítek 

Barbora Spáčilová a Vlastimil Harapes

Bowlingový tým Naděje

František Kosík (uprostřed) hází strike
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V sobotu 20. listopadu se uskutečnila sbír-
ka potravin. Děkujeme, že jste se zapojili 
a nakoupili drogerii a potraviny také 
pro Naději, pro naše klienty. Drogerie se 
nasbíralo krásných 90,2 kg a potravin ne-
uvěřitelných 1062,9 kg. Pokud si to nedo-
kážete představit, tranzit (dodávka) byl 
plný až k prasknutí. Kaufland na Vršavě 
nám poskytl příjemné zázemí a spolupráce 
se zdejšími zaměstnanci byla zkrátka skvě-
lá a my si jí moc vážíme a děkujeme za ni. 

Klára Švarcová

LETOŠNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
BYLA ÚSPĚŠNÁ

Barbora Spáčilová a Patrik Kamas jako rozhodčí Sportovec Radim Juřica s trenérem 
v soutěži čtyřhra Unified

Úspěšná dvojice Mirek Galia a Bedřich Bulava Stříbro pro Béďu a Mirka



14

ANKETA

Marie Pavelková, personalistka 
a mzdová účetní: Ze všeho nejdřív si 
vybavím svoje dětství. Dobu, kdy jsem 
byla malá. Je vánoční večeře. Rodiče, 
já a dva bráchové sedíme u jednoho 
stolu. Já už mám skoro dojedeno, rodi-
če téměř taky, ale bráchové jí strašně 
pomalu a ještě si stále přidávají. Hrozně 
mě to vytáčelo. Ložnice, kde je stromek, 
je zavřená a my všichni stojíme přede 
dveřmi do té doby, než taťka konečně 
otevře dveře a já křičím: „Já první!“ 
Miluji Vánoce…

Zuzana Šlúchová, fundraiserka: 
Pohádek špalíček, vanilkový rohlíček… 
Kupa lineckých koleček a vánoční věne-
ček… A v Popelce Trávníček, rozjímání, 
zastavení, klid, mír, rodina…

Klára Švarcová, fundraiserka a PR: 
Láskyplná atmosféra, světýlka všude 
kolem, sníh, i když ten na Štědrý den už 
dlouho nebyl, jiskřičky radosti v očích 
při rozbalování dárků, cukroví a zpívání 
koled u stromečku, kapr ve vaně.

Eva Hlavačková, klientka DPS: 
Vánoční stromeček, koledy, šťastné 
děti, dárečky, pohádky, Nastěnka.

Vojtěch Babica, klient DPS: Kapr, 
bramborový salát, stromeček, hodně 
dárků a pěkná hudba.

Jiřina Hlavačková, klientka DPS: 
Vánoční koledy, pohádky, Mrazík, štěd-
rovečerní večeře, kapr.

Franta Kosik, klient STD: Vánoce jsou 
nejkrásnější svátky roku. Vybaví se mi 
milí lidé, dárky, ryba, salát. A také Ježíš, 
Bůh, modlitba.

ZEPTALI JSME SE ZAMĚSTNANCŮ
A KLIENTŮ NADĚJE, CO SE JIM 
VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE „VÁNOCE”

Adam Trlida, klient STD: Pohoda, 
odpočinek, láska, zábava, vaření. 
Hlavně doma je hodně práce.

Kamil Malík, klient STD: Nebeská 
hvězda, vánoční stromek, rodina, 
pohádky.

Marek Šnédar, klient STD: Vánoční 
atmosféra, dobrá nálada.

Lukáš Kousalík, klient STD: Nena-
dávat si a být veselý, dobrá nálada.

Mira Galia, klient STD: Budu veselý, 
těším se na vánoční sladkosti a taky 
na to, že se po Novém roce všichni 
sejdeme. Těším se na pohádky.

Iva Kořínková, klientka STD: Vybaví 
se mi rozsvícení vánočního stromku 
a také vánoční zvyky – pouštění lodiček, 
krájení jablíčka, prskavky na stromečku. 
Na Vánocích mám také ráda setkávání 
s blízkými lidmi.

Radim Juřica, klient STD: Představím 
si dárky, dobrou večeři, ale také shon 
a kosti v krku.






