
NATÁČENÍ DO POŘADU SNÍDANĚ S NOVOU
KAREL KAŠÁK S TELEVIZNÍM ŠTÁBEM ZAVÍTAL NA OBLASTNÍ CHARITU JIHLAVA
S DÁRKY A PODĚKOVÁNÍM PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE OD NEZNÁMÉ DÁRKYNĚ.

Natáčení v inovovaném vestibulu Centra sociálních služeb na ulici Mahenově  v
Jihlavě se zúčastnili tito zaměstnanci jihlavské Charity: Zdislava Součková zástupce
ředitele pro oblast sociální péče , Alena Hawerlandová vrchní sestra Domácí zdravotní
péče , Markéta Brestovská vedoucí sociální pracovnice domácího hospice Bárka  a
Zdeněk Kousal fundraiser .

Vše probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře. Naše zaměstnance potěšilo milé
překvapení a návštěva štábu TV Nova. O to příjemnější pak bylo ocenění jejich
činnosti a předání darů za jejich práci, která je v období pandemie náročnější než kdy
jindy.

"Vážíme si, že si na nás lidé vzpomenou i v tomto nelehkém covidovém období. Každá
pochvala nás motivuje dělat svoji práci ještě lépe," sdělila své dojmy Zdislava
Součková, která ve vstupu v pořadu Snídaně s Novou . .  představila naši
organizaci a poděkovala za milé ocenění a předání uzenářských pochoutek.
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Vážení pracovníci, dobrovolníci 
a podporovatelé charitního díla,
v ruce právě držíte první letošní
zpravodaj Oblastní charity
Jihlava. Předchozí úvodníky se
věnovaly pandemii COVID- ,
která naši organizaci jako všechny
ostatní velmi zasáhla. Aktuální
úvodník ale bude jiný, doufám, 
že více optimistický.

Důkazem toho, že naši
zaměstnanci v této zkoušce
obstáli, jsou například články v
tomto zpravodaji. 

Přináší příběhy ze života našich
služeb, jejichž jedinou snahou je
pomáhat lidem v kterékoli životní
situaci. Zpravodaj Vás nechá
nahlédnout do života našich
služeb, kterých v současné době
provozujeme celkem dvacet. 

Přeji příjemný čas strávený u čtení
našeho zpravodaje a všem hodně
zdraví do dalších dnů.

Ing. Hana Fexová, ředitelka

Oblastní charity Jihlava

One of the best
ways to get a
clear picture 
of your dream
home is to
write down a
list of your
ideal features.
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Pandemie nám totiž jen nebrala,
ale i něco dala. Ukázala nám, jaké
jsou skutečné životní hodnoty, 
o které stojí pečovat a nebrat jako
samozřejmost. Minulý rok nám
ukázal, jak je společnost silná,
jaká je ochota lidí pomáhat, co
všechno dokážou pro druhého
obětovat.

Naši pracovníci prokázali sílu své
osobnosti, prověřili své
schopnosti učit se rychle novým
věcem, přicházet s novými
řešeními situace, schopnost
improvizace, ale i motivace svých
kolegů. Pandemie narušila dlouhá
léta zaběhnutý systém práce a
kladla a nadále klade nové
požadavky na zaměstnance.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VSTOUPILA DO TŘETÍ DEKÁDY SVÉ EXISTENCE V PANDEMII 
S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM

Nad letošní Tříkrálovou sbírkou
visel už při přípravách otazník.
Vše se řešilo za pochodu s
ohledem na nejistou situaci
okolo epidemiologického
vývoje. Tříkrálová sbírka
nakonec proběhla, ale v jiné
formě než jsme byli doposud
zvyklí. 

Bohužel pandemie Covid-
neumožnila osobní koledování, 
a tak museli tři králové zůstat
doma. Našlo se však alternativní
řešení a pokladničky se rozmístily
po veřejně dostupných místech.   

Stacionární pokladničky tak lidé
mohli najít v obchodech,
lékárnách, na úřadech, na
informačních místech nebo v
kostelích po celé oblasti
působnosti Oblastní charity
Jihlava. Vše samozřejmě
probíhalo za přísných
hygienických opatřeních. 

Přispět mohli lidé i na webových
stránkách ww.trikralovasbirka.cz,
kde byl zřízen Tříkrálový účet.
Zároveň zde mohli návštěvníci
webu shlédnout i koledu formou
online klipu. 

Kolik korun se nakonec podařilo v
 pokladničkách a na účtu

„Kašpara, Melichara a Baltazara“
celkově nastřádat?

"Není to atakování rekordní sumy

z loňské jubilejní dvacáté

Tříkrálové sbírky, kdy se našim

skvělým koledníkům podařilo

vybrat téměř . 8 .  Kč, ale

dostali jsme se po mírně

skeptických prognózách na

příjemnou cifru . 9.  korun, "

uvedl hlavní koordinátor Roman
Mezlík. 

Všem dárcům děkujeme!
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JAK SE ŽIJE
SESTŘIČKÁM DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE V
DOBĚ COVIDOVÉ?

REPORTÁŽ 
autor Vlasta Trutnová

Život v rouškách, obavy a
nejistota, to je zásadní změna
pro nás sestřičky v terénu v
domácí péči i pro naše klienty a
jejich nejbližší v nové době
covidové. 

První chvíle byly rozporuplné,
smutné, nezvyklé, neviděly jsme
vzájemný úsměv, komunikace se
najednou stala velmi obtížnou,
někteří klienti převážně odezírali,
najednou rouška! Naštěstí jsme
byly zásobeny postupně i štíty,
díky nim se problém vyřešil. 

Postupem času jsme si
zautomatizovaly používání všech
potřebných ochranných pomůcek
a klienti se naučili roušky vzorně
používat.

Náplň naší práce se v souvislosti s
pandemií v zásadě nezměnila,
uvědomila jsem si výhody domácí
péče, klienti jsou ve svých
domovech v bezpečí, chráněni
před nákazou, nás se bát nemusí,
protože roušky, respirátory, štíty,
rukavice, dezinfekce a pravidelné
testování antigenními testy je pro
nás všechny samozřejmost a
máme jistotu, že naše ohrožené
seniory můžeme navštěvovat,
ošetřovat i psychicky podporovat
nadále s čistým svědomím. 

Milá a vzácná návštěva čekala zaměstnance Záchranné sítě a Charitní
pečovatelské služby v Telči. Zavítal za nimi telečský patriot a
současný předseda Senátu Miloš Vystrčil, který věnoval
zaměstnancům a klientům těchto služeb ochranné pomůcky dýchacích
cest – respirátory FFP . Miloš Vystrčil zavítal během dubna i do
Denního stacionáře Pohodář  a do Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Maják v Lukách nad Jihlavou. Zde s ním dorazila i paní Eva
Decroix. Oba se zajímali o dění v našich službách a poděkovali za naši
práci jak slovně, tak i drobnými dárky a respirátory.  

Chtěla bych poděkovat našemu
vedení za podporu, za velké
zásoby všech ochranných
pomůcek, klientům děkuji za
důvěru k nám a společně bych
nám všem přála, aby úsměv
schovaný pod rouškou byl brzy
vidět na našich tvářích. 

Pomáhejte s námi 
a pomozte podpořit naše
charitní zdravotní sestry.

PŘEDSEDA SENÁTU MILOŠ VYSTRČIL NAVŠTÍVIL SLUŽBY V TELČI A V LUKÁCH

Děkujeme!
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DOBA PANDEMICKÁ V
DENNÍM STACIONÁŘI
POHODÁŘ

ČLÁNEK 
autor Jana Jelínková

Už je to více než rok, co se nám
obohatila denní slovní zásoba o slova
jako karanténa, izolace, rouška,
preventivní testování, respirátor FFP ,
atd. Naše znalosti se zase navýšily o to,
jakou desinfekci si máme lít do pusy,
jakou na ruce, jakou na kliky hlavně to
nesplést , a čím ozářit místnosti, aby
byly všechny nežádoucí viry a bakterie
náležitě zlikvidovány. Prostě je to už
rok, co je smyslem našeho počínání
ochrana před onemocněním Covid- 9.

V Denním stacionáři Pohodář v Lukách se
nám to zatím daří. A jak jsme tu tento čas
prožívali? Loňské jaro jsme měli z důvodu
vládního nařízení pro všechny klienty
zavřeno. Tuto dobu jsme využili k šití roušek
pro ostatní služby, jejich klienty a výpomoc v
ostatních charitních službách. V květnu a
červnu jsme sice už mohli otevřít, ale jen pro
osoby mladší -ti let,…pro nás tedy nic
moc. 

O prázdninách a v září jsme fungovali více
méně v normálním provozu, ale s podzimem
získala pandemie opět na síle. Museli jsme
na další měsíce omezit počet osob ve
vnitřních prostorách na pouhých , a to
včetně pracovníků. Od září tedy velká část
našich uživatelů z důvodu obav z nakažení
do stacionáře nedocházela a byli v péči
svých rodin. S většinou jsme byli v tel.
kontaktu a víme tedy, jak jim již naše služba
chyběla, jak pro ně byla tato pauza těžká.
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Naštěstí se ale od března začalo
blýskat na lepší časy. Jsme ve
stacionáři už naočkováni,
probíhá testování pracovnic,
celkově se nálada o hodně
zlepšila a my můžeme opět
„normálně“ fungovat. 

Teď, kdy je okolí stacionáře v
jednom květu, je nám spolu
fajn. Máme konečně kompletní
pracovní tým, vrátila se nám do
služby většina uživatelů, se
kterými si povídáme o životě,
cvičíme tělo i mysl, zahrajeme si
hry, vzděláváme se.  

Jen co vykouklo jarní sluníčko,
ogrilovali jsme si buřtíky a
začali jsme konečně jezdit i na
výlety po okolí. Navštívili jsme
například klášter v Nové Říši a
hospodářský dvůr v
Bohuslavicích. 

Doufám, že je všechno špatné
už za námi a čeká nás klid a
pohoda, kterou si všichni po
této nepříjemné etapě našeho
života jistě zasloužíme.

Všem čtenářům přejeme pevné

zdraví a veselou mysl.
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One of the best
ways to get a
clear picture 
of your dream
home is to
write down a
list of your
ideal features.

NOVÝ STAROSTA TELČE
NAVŠTÍVIL NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ ZASTÁVKU TELČ 
A POKŘTIL NOVÝ ČASOPIS
ZASTÁVKY

REPORTÁŽ

V rámci jedné z prvních
oficiálních návštěv zavítal
Vladimír Brtník, nový starosta
města Telče, do místního
Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež ZASTÁVKy.

Prohlédl si zdejší příjemný a
zdařilý interiér, zahrál na bicí i
klavír a společně s Hanou
Fexovou, ředitelkou Oblastní
charity Jihlava a zaměstnanci
ZASTÁVky řešil například možnou
spolupráci, fungování
nízkoprahového zařízení v době
lockdownu, nebo i současné
problémy klientů a jejich chování
v rámci distanční výuky.

„Pan starosta nás mile překvapil jeho

přehledem a zájmem o sociální sféru,

děti a mládež, a ukázal svoji

iniciativu, když nastínil možnou

pomoc,“ reagoval s povděkem
Martin Lacina, vedoucí ZASTÁVky
Telč. Vladimír Brtník se stal zároveň
i kmotrem nově vycházejícího
časopisu „…Aneb co se děje v
NZDM?“  
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Při přátelské debatě pan starosta
ocenil činnost pracovníků a
propagaci ZASTÁVky: „Je velmi

dobře, že informujete veřejnost a

obyvatelé Telče o tom, co vlastně

děláte, a že se věnujete dětem a

mládeži, kterým pomáháte řešit jejich

problémy. Sám si vaše příspěvky v

Telčských listech čtu. A věřte, že vaši

činnost občané Telče vnímají a

sledují. Děkuji vám, že řešíte

problémy jiných. Je to těžká práce a

patří vám upřímné poděkování.“.

JE HEZKÉ VĚDĚT, ŽE POMÁHÁME NEJEN MY, ALE ŽE NĚKDO JE OCHOTNÝ POMOCI I NÁM 
... aneb hladová srna nespolkla charitní auto ani naši kolegyni pečovatelku

Jedno úterní ráno jela kolegyně na
péči ke klientce a na silnici mezi
lesy jí do cesty před auto skočila
srna. Došlo ke střetu, kolegyni se
naštěstí nic nestalo, ale srna to
nepřežila, a i naše auto bylo značně
poškozené. 

Kolegyně byla z celé události v
šoku, protože to byla nečekaná
událost a najednou nevěděla co
dělat…

Naštěstí vzápětí u ní zastavila kolem
jedoucí dvě vozidla a řidiči ihned
nabízeli pomoc. Jedno auto po
dohodě odjelo, ale řidič z druhého
auta pečovatelce ochotně pomohl
přejet s autem za krajnici, zavolat na
asistenční službu, odklidit mrtvé
zvíře a nabízel kolegyni i další pomoc.
Velmi ochotně se ptal, jestli
nepotřebuje někam dovést, něco
přivést a počkal s ní na místě až do
příjezdu odtahové služby.

Pro někoho bezvýznamná věc. Pro
nás, a hlavně pro naši kolegyni v
danou chvíli obrovská pomoc a
podpora! Bohužel gentleman a
muzikant Tomáš Vochyán z kapely
Devět životů už nepomohl hladové
srně a jejímu pozemskému životu.
Rádi bychom mu i touto cestou
poděkovali za dobrý skutek…a třeba
bude takových pomocných andělů
okolo nás více.
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One of the best
ways to get a
clear picture 
of your dream
home is to
write down a
list of your
ideal features.

„Základem preventivních
programů CPP Vrakbar je
interaktivita a prožitek. Proto
jsme dlouho zvažovali přesun do
on-line prostoru, jenž tyto dva
aspekty zásadně limituje. Snažili
jsme se tedy vytvořit metodiku
programů tak, abychom žákům
umožnili setkat se v on-line
prostoru bezpečně, bez školních
povinností, s cílem podpořit
sounáležitost třídy či zdravý životní
styl v době epidemických
opatření“, popisuje lektor
programů primární prevence Jan
Tkadleček.  Žáci tak měli možnost
vzájemně se inspirovat, jak zdravě
trávit čas v dlouhodobé
karanténě, zamýšlet se nad
možnými pozitivními přínosy.   

Programy proběhly na třech
jihlavských školách ve  třídách
pozn. 6. až 8.třídy . Program vedli

vždy dva lektoři, časová kapacita
byla  vyučovací hodiny. Přítomný
byl také třídní učitel, který měl
možnost se zapojit do
jednotlivých aktivit. 

„Reakce dětí byli veskrze pozitivní,
tato forma aktivit je pro ně určitým
vybočením z každodenní rutiny“,
hodnotila zájem žáků Romana
Kubů. Spokojenost vyjadřuje i Jan
Tkadleček: „Od žáků i od třídních
učitelů zaznívají pozitivní zpětné
vazby.“

ON-LINE PROGRAMY
PRIMÁRNÍ PREVENCE
HRÁLY V DOBĚ
UZAVŘENÍ ŠKOL
DŮLEŽITOU ROLI

ČLÁNEK 
autor Romana Kubů

I v době úplného či částečného
uzavření škol bylo Centrum
primární prevence Vrakbar
aktivní. 

CPP Vrakbar se zaměřuje na
realizaci programů primární
prevence rizikového chování pro
žáky a studenty ZŠ a SŠ již přes

 let. Cílem programu primární
prevence je, aby žáci a studenti
získali znalosti, dovednosti a
postoje podporující zdravý životní
styl. 

Důležité je, aby tyto přednosti
dokázali následně uplatnit ve svém
chování nejen v době realizace
programu, ale především ve svém
životě. 

V únoru tohoto roku spustilo CPP
Vrakbar realizaci on-line
preventivních programů pro školy
na Jihlavsku a Pelhřimovsku.
Dlouhodobé uzavření škol s sebou
neslo negativní dopady na třídní
klima a zvýšilo se ohrožení žáků
spojené s rizikovým trávením
volného času. 

„V průběhu uzavírání škol v

loňském roce jsme hledali cestu, jak

pokračovat v preventivním

působení ve třídách. To se podařilo

díky on-line preventivním

programům. Zpětně tuto variantu

řešení vnímáme jako velmi

potřebný krok. A jsme rádi, že jsme

jej uskutečnili“, sdělila Romana
Kubů, vedoucí Centra primární
prevence Vrakbar. 
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Reakce žáka . třídy:
 

„Líbilo se mi na tom to, že to bylo
velice akční, a protože to bylo také

zlepšení nálady.“ 
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