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Slavili jsme fašank 

Opravujeme dílnu 

Vyrážíme na Den Země 



 

Úvodem 

V elikonoční 

beránek 

 K velikonočním svátkům neodmyslitelně patří symbol be-
ránka. Tento lahodný pokrm nemůže na žádném stole chybět. 
Známe ale původ tohoto symbolu? 

První zmínky najdeme v bibli ve Starém Zákoně. V židovském 
náboženství byl beránek obětním zvířetem, jeho krev měla za-
jistit ochranu stáda i celého kmene. Izraelité tak konali ve sta-
rozákonní bohoslužbě. Významnou událostí bylo obětování be-
ránka při vyvedení izraelského národa z egyptského otroctví, 
které se dosud slaví jako židovský svátek pesach. 

V další části bible, v Novém Zákoně, jsou za beránka označová-
ni stoupenci Ježíšova učení, např. Ježíš říká apoštolu Petrovi: 
„Pas mé beránky!“ Ježíš je zde totiž označován jako pastýř své-

ho lidu. A při každé bohoslužbě v kostele můžeme slyšet větu: 
„hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.“ Za be-
ránka je tu označen sám Ježíš Kristus, který na sebe vzal kříž, 
aby celý svět vykoupil od hříchů. 

 

Přeji vám všem, ať nám neunikne pravý smysl velikonoc, a ať 
máme možnost se zastavit a načerpat sílu do dalších dnů. 

 

Krásné velikonoce všem! 

Jan Žalčík 

pastorační pracovník 

 



Charitní  

domov 

Fašank aneb „Pod šable, pod šable“ 

 V úterý 6. února 2018 
jsme u nás v Charitním do-
mově již tradičně oslavili 
„Fašank“. 

Zahájili jsme jej v 14 hodin 
masopustním průvodem 
masek, který nejdříve na-
vštívil naše obyvatele na po-
kojích, kteří se z důvodu 
svého zdravotního stavu ne-
mohli zúčastnit společného 
posezení v jídelně domova. 
Nebylo nás mnoho, ale i tak 
krásná princezna, usměvavý 
klaun, mourovatá kočička a 
samozřejmě tradiční med-
věd, vytvořili lidem úsměv 
na tváři a zpříjemnili jim 
všední den.  

Před 15 hodinou se jako ob-
vykle v jídelně Charitního 
domova začali scházet naši 
obyvatelé. Každý kdo chtěl, 
si mohl vzít pestrý klobou-
ček nebo škrabošku, aby-
chom v barevně vyzdobené 
jídelně plně doplnili atmo-
sféru masopustního veselí. 

Posezení jsme zahájili písní : 
,, Podšable, podšable, aj po-
dobušky, my šecko bereme 
aj plané hrušky. Tady nám 
nedali, tady nám dajú, ko-
mára zabili, slaniny majú.‘‘ 

K poslechu našim obyvate-
lům hrála ženská skupina 
„Návraty“ z Tlumačova. 

Připravily si pro nás jako 
vždy velmi originální pro-
gram tentokrát s názvem : 
,,Ve dvou se to lépe táh-
ne.‘‘(Pásmo písní pí Simono-
vé a p. Chladila). Písně do-
provázené hrou na klávesy, 
byly prokládány mluveným 
slovem ve formě povídání a 
různých vtipů. Všichni jsme 
se rádi ke zpěvu připojili. 

Po celé odpoledne v jídelně 
panovala veselá atmosféra, 
lidé byli spokojeni a po 
skončení programu si akci 
velmi chválili. 

 

Mgr. Pavla Chladníčková, so-
ciální pracovnice CHD 



 

Charitní  

domov 

Hrajeme jubilantům—naše tradiční akce 



Azylový 
dům 

Samaritán 

Rekonstrukce dílny zdárně 

dokončena! 

 Jak jsme vás již informovali 26.12.2017 došlo v prostoru 
kanceláří a přilehlé dílny k rozsáhlému požáru.  

Začátkem ledna 2018 byla zahájena náročná rekonstrukce, která 
byla ukončena v minulém týdnu. Na objektu je zcela nová stře-
cha, okna, dveře i podlaha. Znovu se musely vytvořit vnitřní i 
venkovní zdi kanceláří a dílny, nová elektroinstalace a celý ob-
jekt je znovu vymalován. Teď již stačí se znovu "zabydlet".  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na rekon-
strukci podíleli! Jsme rádi, že máme zpět prostor, kde mohou 
vznikat naše krásné výrobky!  

 

Mgr. Veronika Netušilová 



Jak probíhá den v naší službě 

Terénní 
služba  

rodinám  

s dětmi 

 Je 8:00, začíná můj pracov-

ní den, dívám se do zápisníku, jak 

bude probíhat. Na 10:00 jdu do 

rodiny, kde budeme společně ře-
šit finanční situaci a bydlení, jsou 

zde dluhy, rodině hrozí ukončení 

nájmu. Odpoledne na 14:30 poje-

du do Halenkovic za rodinou, kde 

jsou tři děti, dnes se budeme vě-
novat výchově dětí, maminka ří-

ká, že nic nestíhá, děti ji nepo-

slouchají, nepomáhají jí, problém 

je i se školní přípravou. 

Nejdříve musím zapsat průběh 
včerejšího odpoledního setkání. 

Jako sociální pracovnice mám po-

vinnost dělat zápis ze setkání, 

včetně zaznamenání časů, které 
k setkání přísluší. Tato adminis-

trativní činnost je důležitou 
z hlediska doložení ukazatelů, na 

základě kterých je služba financo-

vána (počty intervencí, čas), ale i 
z hlediska možnosti kontroly mé 

práce s rodinou. Je důležité, aby 

setkání byla zaměřena na témata, 

se kterými přichází rodiče, proto-

že neví, jak je řešit. Mohu jim 

v tomto pomoci rozebráním situ-

ace, podáním informací, doprovo-

dem, nácvikem atd. Vždy kladu 

důraz na to, aby rozhodla sama 

rodina, co v dané chvíli udělá, jak 

se zachová. Nejsem kritik, nejsem 

slídil, jsem člověk, který se snaží 

být podporou, je pro mě důležité, 

že rodina chce situaci řešit a řeší. 

Začínám se připravovat na dnešní 

první setkání, setkání proběhne v 

domácnosti rodiny. Musím si vzít 

notebook, budeme mj. hledat pra-

covní nabídky a aktualizovat živo-
topis.  

Je 10:00 přicházím do rodiny a 

hned v úvodu setkání se dovídám, 

že rodina obdržela dopis od exe-

kutora, který chce uhradit částku 
ve výši 22.500,- Kč, nebo bude 

provedena exekuce. Kvůli nové-

mu tématu se zdržím s rodinou 
déle, než jsem předpokládala, čas 

setkání se odvíjí od potřeb rodiny 

ale i od časových možností mých i 

rodiny. Maminka chce příště po-

moci s vypsáním žádosti o sociál-

ní dávku, a také - kvůli špatné 

zkušenosti z minula, požádala o 

doprovod na úřad práce, proběhla 

domluva na termínu a místě se-

tkání. 

Po příchodu do kanceláře dělám 
zápis z jednání s rodinou, posléze 

Pokračování na další stránce  

Terénní služba rodinám 
s dětmi je poskytována 
za finanční podpory 
Operačního programu 
Zaměstnanost a za pod-
pory Zlínského kraje. 



Aktuality 

Charita sv. Anežky hledá dobrovolníky 

 Protože dobrovolníků 
není nikdo dost, tak průběžně 
hledáme další nové. Jako dob-
rovolník můžete působit ve 

službě Charitní domov Otro-
kovice, kde je možno trávit 
volný čas se seniory při poví-
dání, čtení, na procházkách. 
Další možností je pomáhat 
dětem z Terénní služby rodi-
nám s dětmi při zvládání 
školních obtíží. Případně pod-
le zájmu můžeme najít i jiné 
využití.  

Dlouhodobě spolupracujeme 
s dobrovolnickými organiza-

cemi Maltézská pomoc, o. p. 
s. a ADRA, o. p. s.  
Pokud se chceš stát dobrovol-
níkem, tak nás můžeš kontak-

tovat na telefonním čísle 
605 564 936 nebo na e-mailu 
zastupce@otrokovice.charita.cz.  

Budeme rádi, když se jakkoliv 
zapojíte do činnosti naší or-
ganizace. Jedinými podmín-
kami, které je potřeba splnit, 
je věk více jak 15 let a trestní 
bezúhonnost. 
 

Mgr. Tomáš Bernatík,  

zástupce ředitele 

se připravuji na další setkání. 

Přípravu zaměřuji na témata 

podle domluvy z minulého se-

tkání a individuálního plánu 

(pro vysvětlení, jedná se o doku-

ment, který popisuje cíle a kro-

ky spolupráce s rodinou na kte-

ré se během určeného období 

budeme zaměřovat s ohledem 

na zákonné možnosti služby, a 
přání a potřeby rodiny). Časově 

mi příprava zabírá dost času, 

musím uvážit věk a schopnosti 

dětí, udělám návrh režimu dne, 

který budeme s maminkou pro-

bírat, chystám si i informace a 

příklady k využití principu logic-
kých důsledků ve výchově. Ma-

rušce (2. třída) dělá problém 

matematika, dělám si přípravu 

k procvičování sčítání a odčítá-
ní, chci rodině ukázat, jaká me-

toda učení se dá využít 

k pochopení učiva.   

Ve 14:30 zvoním u rodiny, čas 

rychle utíká, nestihly jsme 
s maminkou všechno, ale neva-

dí, dohodly jsme se na příště, 

slíbila jsem, že přinesu i notebo-

ok, a budeme se věnovat mj. i 

výběru kroužků. 

Ke své práci využívám do vzdá-

lenějších míst služební vůz, kte-

rým teď přijíždím zpět do Otro-

kovic, za chvíli tj. 16:30 mi kon-
čí můj pracovní den. 

 

Sepsal kolektiv sociálních pra-

covnic Terénní služby rodinám s 

dětmi 

Pokračování z předchozí  stránky 

mailto:zastupce@otrokovice.charita.cz


 
 

Tříkrálová sbírka i letos úspěšná 

 Máme za sebou další roč-
ník Tříkrálové sbírky. Jaký byl?  

Počasí nám letos přálo, do teré-
nu za našimi občany vyrazilo 
121 skupinek koledníků, lidé by-
li většinou milí, vstřícní a také 
velmi štědří. Jen v samotných 
Otrokovicích se vybralo 
293 798 Kč,  celkový výtěžek 
včetně okolních obcí spadajících 
do působnosti naší charity, pak 
činil úctyhodných 717 118 Kč.  

Velké díky všem dárcům, proto-
že právě díky vám můžeme po-
máhat zejména konkrétním li-

dem ve vašem okolí. Vážíme si 
toho, že osud druhých vám není 
lhostejný.  

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat také všem, kteří nám 
v této již mnohaleté tradici po-
máhají.  

Děkujeme všem našim kolední-
kům, převážně z řad dětí, kteří 
se rok co rok vydávají na cestu, 
aby přinesli trochu radosti do 
vašich domovů. I oni se často 
vrací s úsměvem na tváři nad-
šení se setkáním s vámi a se 
spoustou krásných zážitků. Na-
še tříkrálová sbírka totiž není 
jenom o samotném koledování, 
ale velký smysl vidíme právě 
v tom, že se můžeme navzájem 
setkávat a těšit na společná se-
tkávání.  

Velké díky i všem obětavým po-
mocníkům z řad dobrovolníků, 
kteří nám s přípravami a průbě-
hem této akce pomáhají.  

 

Jan Žalčík, pastorační pracovník 

TKS 2018 
Vybráno 

v Kč 

Počet poklad-
niček 

Otrokovice 
293 798 31 

Žlutava 
35 924 6 

Tlumačov 
52 986 14 

Spytihněv 
55 651 10 

Pohořelice 
26 430 6 

Oldřichovice 
12 777 2 

Komárov 
12 341 2 

Napajedla 
168 135 38 

Halenkovice 
59 076 12 

Celkem 
717 118 Kč 121 ks 



Velikonoční přání 

Zúčastníme se 

Dne Země 

Neděle 22. dubna, od 15  do 18 hodin 

park před poliklinikou 

 

Přijďte se podívat na naše stanoviš-
tě, dozvíte se něco víc o naší aktivitě 
„Sbírejte hliník pro charitu.“  

Připraven bude i program pro děti.  

 

Těšíme se na vaši účast! 

 



I díky vám můžeme pomáhat  

druhým, přidáte se také? 

 

Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě  

50 Kč   

na charitní účet 

124 883 044/0300 

 

Nebo se napřed přijďte podívat… 
 

 

„Kde je vůle, tam je cesta.“ 

Na Uličce 1617 

765 02 Otrokovice 

 

tel./fax: 

577 112 031 

577 112 032 

 

Email: 

info@otrokovice.charita.cz 

 

Web: 

www.otrokovice.charita.cz 

 

Facebook: 

Charita sv. Anežky Otrokovce 

 

Ředitel: 

Ing. Peter Kubala 


