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Jsme zde s vánočním vydáním newsletteru KOLOVRÁTEK, který 
za Vámi v tomto roce přichází již po páté, a který je určený odborné  
i laické veřejnosti, která se zajímá o oblast náhradní péče.

KOLOVRÁTEK vydáváme v elektronické i tištěné verzi. Vy-
dáváme ho zásluhou podpory našeho projektu Hnízdo naděje 
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska  
v rámci EHP fondů.

NEWSLETTER (dvouměsíčník)  
pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti náhradní péče.

Krásné 
Vánoce

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

„LENOST A OTUPĚLOST SE RODÍ Z POCITU 
NEUŽITEČNOSTI A PRÁZDNOTY.“          Lectio Divina
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Projekt HNÍZDO NADĚJE je zaměřen 
na zlepšení poměru rodinné péče o děti  
a mladé dospělé na úkor péče výchovné, a to 
prostřednictvím podpory, rozvoje a zvyšování 
komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb 
pro osoby z cílové skupiny, zvyšování kvality 
náhradní rodinné péče, podpory rodičov-
ských kompetencí, šíření systému informací 
o dostupných službách.

DOMINO cz, o.p.s.

Stanoveného cíle bude dosaženo prostřed-
nictvím 5 projektových aktivit:
1. náhradní rodinná péče v komplexním 

uchopení
2. podpora dětí a mladých lidí z náhradní 

péče (výchovné i rodinné)
3. poradenství, včetně zabezpečení provo-

zu NON STOP linky a vydávání NEWSLET-
TERU

4. rozvoj spolupráce s místními OSPODy  
v rámci zavádění případových konferencí, 
tvorby IPODů a panelových odborných 
diskuzí v oblasti SPOD

5. posílení a budování kapacity organizace

Projektové aktivity jsou komplexní, prováza-
né a plynule na sebe navazují.

Dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s projektem HNÍZDO NADĚJE.

Co nového v DOMINU?

PROSBA O SPOLUPRÁCI

V prosinci jsme v jednom kole, plánuje-
me rok 2016, připravujeme lákavé nabídky 
pro naše klienty. V tomto měsíci se uskuteční 
i tři zajímavé akce.
První akcí je Odbornostní setkání pracovní-
ků z oblasti sociálně právní ochrany, kde se 
setkají pracovníci z organizací DOMINO cz, 
o.p.s. a NA DLANI, o.p.s. s pracovníky spolu-
pracujících OSPOD z vybraných měst tří krajů 
(Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj), 
které se uskuteční v úterý dne 1. 12. 2015. 
S výstupy z tohoto setkání vás seznámíme 
v některém z dalších čísel Kolovrátku.
Ve dnech 4. 12. - 6. 12. 2015 se uskuteční po-

slední aktivizačně-vzdělávací pobyt pro ná-
hradní rodiny. Tento se uskuteční v Horském 
hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk  
a pro zúčastněné děti bude i s Mikulášskou 
nadílkou. Pěstouni budou mít možnost 
zúčastnit se akreditovaného vzdělávacího  
24 hodinového programu na téma Cesta  
za šťastným dětstvím. Přednášejícími budou 
lektoři Leona Hozová, Helena Langerová  
a Karel Matocha.
Třetí velkou akcí bude v pořadí již druhé 
Setkání pěstounských rodin, které se pro 
cca 300 účastníků uskuteční v sobotu dne  
12. 12. 2015 na Hotelu Moskva ve Zlíně.
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Organizace DOMINO zažádala Nadační 
fond Albert o finanční podporu projektu 
MRAVENIŠTĚ, který je zaměřen na komplexní 
pomoc dětem a mladým lidem do 26 let věku 
z náhradní péče (rodinné i ústavní).

Nadační fond Albert schválil náš projekt 
„Mraveniště“, ale konečná výše nadačního 
příspěvku závisí také na výtěžku z prodejní 
akce „Vánoční perníček“ a na počtu hlasů, kte-
ré náš projekt obdrží.  Čím více organizace zís-
ká hlasů, tím větší podíl z celkového výtěžku 
prodejní akce Vánoční perníček může získat.

Pokud máte srdce otevřené pro dobrou 
věc, pomozte nám, prosím, svým hlasováním 
podpořit získání finančního grantu na námi 
plánovaný projekt.

Hlasovat můžete od 2. prosince 2015 na
http://www.nadacnifondalbert.cz/akce/
hlasovani-verejnosi-o-podpore-projektu-v-
-krajích, a to nejpozději do 27. prosince 2015. 

UPOZORŇUJEME všechny naše klienty  
i spolupracovníky, že ve dnech od 21. 12. 2015 
do 3. 1. 2016 je organizace DOMINO cz, o.p.s. 
i spolupracující organizace NA DLANI o.p.s. 
uzavřena. Naši pracovníci si v těchto dnech 
budou vybírat dovolené, užívat si svých blíz-
kých a odpočívat po nabitých dnech roku 
2015. Taktéž budou nabírat energii a nápady 
do roku nového. Pokud se budete nutně 
potřebovat v těchto dnech s námi spojit, 
volejte na naši bezplatnou NON STOP linku 
800 888 942, která je nepřetržitě v provozu 
i po dobu vánočních svátků.

Postup při hlasování:
1. Rozkliknout http://www.nadacnifondal-

bert.cz.
2. Kliknout 1x na žlutý obdélníček (Podpořte 

svůj projekt) pod červenou vánoční kometou.
3. Na mapce ČR kliknout na Zlínský kraj, který 

následně zezelená a nabídne projekty.

Poté najet na projekt č. 4 DOMINO – 
Mraveniště a kliknout na PODPOŘIT (Každý 
hlasující může do hlasování zaslat maximálně 
3 hlasy z jedné IP adresy, tzn. z jednoho inter-
netového připojení. Další osobu ze stejného 
připojení systém hlasovat nepustí). Využijte, 
prosím, všechny tři hlasy.

Technická poznámka – pokud máte da-
tové připojení v mobilním telefonu či pře-
nosné wifi připojení, tak při každém novém 
připojení systém načte novou IP adresu  
a vy můžete znova poslat 3 hlasy.

Prosíme Vás, hlasujte a podpořte náš 
projekt! Kontaktujte, prosím, také Vaše přá-
tele, příbuzné a známé, emailem či přes so-
ciální sítě, a poproste je o podporu našeho 
projektu.

Děkujeme za spolupráci a podporu. 
Vážíme si jí.
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Během podzimních prázdnin jsme pro 
děti z náhradní péče uspořádali terapeutický 
pobyt, který se konal od 27. 10. do 31. 10. 
2015 v rekreačním středisku Celnice na konci 
valašské obce Huslenky. Tato obec se nachází 
na úpatí Vsetínských vrchů. Po celou dobu 
pobytu byli přítomni odborní pracovníci: spe-
ciální pedagogové, psychoterapeuti, sociální 
pedagogové. Děti měly možnost využít indivi-
duálních konzultací. Psychoterapeuti pokra-
čovali v další práci s těmi dětmi, se kterými 
dlouhodobě a systematicky pracují po celý rok.

Už z názvu terapeutického pobytu Akti-
vity camp II. vyplývá, že program byl pojat 

TERAPEUTICKÝ POBYT PRO DĚTI Z NÁHRADNÍ PÉČE V HUSLENKÁCH
zážitkově. Děti se aktivně zapojily do všech 
her, výtvarných činností a soutěží. Jednou 
z aktivit bylo rozluštění šifry, ve které byla 
skryta informace týkající se cíle odpoledního 
výšlapu, kterého se účastnily všechny děti. 
Jen ty nejvytrvalejší dosáhly hraničního 
kamene. S úspěchem jsme překonali státní 
hranice se Slovenskem tam i zpět. Cestu 
jsme si zpestřili plněním různých úkolů 
(např.: přenos raněného, poznávání rostlin 
a stromů, stavění pyramid ze šišek v časo-
vém limitu). Největší úspěch u dětí měly 
hry outdoorového charakteru, zejména hra 
Chyť si svého vedoucího či Ocásky. Nechyběl 

ani táborový oheň. Děti prokázaly, že jsou 
správní zálesáci.

Děti starší 12 let se zúčastnily interak-
tivní besedy, která byla zaměřena na vztahy. 
Jednou z aktivit terapeutického pobytu bylo 
i zhlédnutí filmu Černobílý svět, po kterém 
následovala živá diskuze, která se dotýkala 
nejen daného filmu, ale také témat lhaní  
a šikany. 

Věříme, že děti strávily krásné chvíle 
v malebném valašském prostředí. Měly mož-
nost nejen aktivního odpočinku, ale i relaxa-
ce, mnohé navázaly nová kamarádství. Už teď 
se těšíme na další setkání s nimi.
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Co připravujeme?
V této rubrice za Vámi přicházíme s na-

bídkou pro rok 2016. 
Jedná se o nabídku vzdělávacích víken-

dových pobytů pro náhradní rodiče, vzdělá-
vacích pobytů v zahraničí, terapeutických 
pobytů pro děti a mládež z náhradní péče.

Jelikož je nabídka velmi široká, můžete 
si vybírat z palety různorodosti. V dalším 
čísle Kolovrátku Vám přineseme nabídku er-
goterapie aneb brigád na nečisto, dětských 
prázdninových pobytových i příměstských 
táborů i termíny jednodenních vzdělávacích 
seminářů pro náhradní rodiče pro rok 2016.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO NÁHRADNÍ 
RODIČE

Tak jako každý rok, přicházíme s nabíd-
kou vzdělávání pro náhradní rodiče, kterým 
toto ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. 
Pěstouni jsou tak povinni zvyšovat si odborné 
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče 
o svěřené děti v rozsahu alespoň 24 hodin 
v období 12 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců.

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY 
PRO NÁHRADNÍ RODINY S DĚTMI

Během jednoho pobytu nabízíme ví-
cero besed a přednášek, komunitní kruhy 
a workshopy. Po dobu pobytu mohou pěs-
touni také využít možnost individuálních 
rozhovorů a konzultací s odborníky – např. 
psychoterapeut, psycholog, psychiatr, speci-
ální pedagog. Po dobu vzdělávacích seminářů 
je pro děti připraven aktivizační program, 
který obsahuje různé sportovní, výtvarné 
a rukodělné aktivity, kolektivní hry, vycház-
ky do přírody apod. a který je uzpůsoben 

věku, možnostem i schopnostem dětí. O děti  
se starají zkušení pracovníci organizace.

VÍKENDOVÉ POBYTY:
• únor (26.2. - 28.2.2016) Hotel Tanečnica 

(Pustevny)
• duben (29.4. - 1.5.2016) Hotel Kopanice 

(Žítková, Bílé Karpaty)
• srpen (19.8. - 21.8.2016) Hotel Adaman-

tino (Luhačovice)
• říjen (14.10. - 16.10.2016) Hotel Adaman-

tino (Luhačovice)
• prosinec (2.12. - 4.12.2016) Hotel Kopřiv-

ná (Jeseníky)

AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY – 
týdenní  (termíny upřesňujeme)

• červen (Itálie)
• září (Francie)

JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE (6ti 
hodinové) se uskuteční 5x za I. pololetí a 
5x za II. pololetí v těchto městech:

• Zlín
• Otrokovice
• Uherské Hradiště
• Uherský Brod
• Nový Jičín

Termíny a témata pro jednodenní vzdě-
lávací semináře Vám upřesníme v některém 
z dalších čísel Kolovrátků.

TERAPEUTICKÉ POBYTY PRO DĚTI 
Z NÁHRADNÍ PÉČE

Tyto pobyty jsou určené pouze dětem 
a mládeži ve věku od 6ti let, se kterými naši 
odborní pracovníci (psychologové, psychote-

rapeuti, pedagogové apod.) dlouhodobě pra-
cují, a kteří jsou členy terapeutických skupin.

• jarní prázdniny
 neděle 31. 1.  - sobota 6. 2. 2016, 
 RS Celnice Huslenky
• velikonoční prázdniny
 čtvrtek 24. 3. - neděle 27. 3. 2016, 
 RS Celnice Huslenky
• prázdninový pobyt u moře v Itálii pro mlá-

dež starší 12 let
 termín bude upřesněný
• letní prázdninový terapeutický pobyt
 sobota 9. 7.  - sobota 23. 7. 2016, chatový 

tábor Ratiboř
• podzimní prázdniny
 úterý 25. 10. -  sobota 29. 10.2016,  
 RS Celnice Huslenky

 
V termínu 1. 2. – 5. 2. 2016 organizujeme pro 
děti ve věku 5 – 12 let příměstské tábory 
v následujících městech: Zlín, Otrokovice, 
Uherský Brod, Chvalčov, Slušovice, Nový Jičín. 

Pro děti z pěstounských rodin, které 
mají s organizací DOMINO nebo NA DLANI 
sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče, 
jsou terapeutické pobyty, tábory i příměstské 
tábory zdarma. Pozor! Pouze zahraniční po-
byt v Itálii je za poplatek.

Zapište si již nyní do svého kalendáře,  
že III. Setkání náhradních rodin se uskuteč-
ní v sobotu 10. 12. 2016 ve Zlíně.

V případě zájmu či potřeby získání infor-
mací se neváhejte obrátit na Vašeho klíčové-
ho pracovníka či na pracovníky v kanceláři or-
ganizace (tel. 577 211 809) anebo se mrkněte 
na naše webové stránky www.idomino.eu.
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AKTUÁLNĚ NA TÉMA: VÁNOCE

Vánoce – nejkrásnější svátky z celého 
roku, které slaví miliony lidí na celém světě. 
Pokud bychom měli zajít trochu do historie, 
můžeme si připomenout, že už ve starověku 
lidé v těchto dnech (vždy 21. 12.) oslavo-
vali tzv. návrat slunce, kdy se délka dne 
po zimním slunovratu začíná prodlužovat.  
Ve 4. století tyto svátky nahradila křesťanská 
církev oslavou Narození Páně. A od té doby 
se Vánoce považují za svátek křesťanský.  
Je nutno říci, že v dnešní době slaví Vá-
noce jak lidé věřící, tak i lidé nevyznáva-
jící žádné náboženství. Vánoce se stávají  
i svátkem rodinným. Měly by být především 
svátkem pohody, klidu, radosti i odpuštění,  
ale i svátkem, kdy se můžeme odpoutat  
od napětí a každodenního pracovního sho-
nu. Právě Vánoce by měly být příležitostí 
k upevnění rodinných vazeb, tak i k vychut-
nání si slavnostní atmosféry vánočních dnů. 
Vánoce jsou i časem bilancování. 

Ovšem největší půvab mají Vánoce pro 
naše děti, které se těší na to, co jim Ježíšek 
přinese, na dárky, na ozdobený stromeček, 
na pomáhání při pečení cukroví a zdobe-
ní domova krásnými třpytivými ozdobami  
a světelnými řetězy. 

Kouzlo Vánoc z dětských let si neseme 
v sobě každý z nás po celý život, někdo vzpo-
míná na krásné chvíle v rodinném kruhu, 
někdo má vzpomínky i smutné. 
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„Vánoce znamenají: kousek nebe na zemi, trocha slunce tam, kde očekáváme jen 
špínu a čemu se obvykle velkým obloukem vyhneme...“ 

(zdroj: www.pastorace.cz)

Právě o Vánocích nejvíce vyplouvají na 
svět bolesti duše, zranění, smutek ze ztráty, 
osamocení, stesk. Někteří z nás vánoční dny 
propláčou a prosmutní. Je to období, kdy se 
otevírají naše silné prožitky a emoce s nimi 
spojené. Nejnáročnějším obdobím jsou asi 
pro ty z nás, kteří ztratili někoho blízkého, 
nebo u nich došlo k významné životní změně. 
Vánoce jsou emočně velmi náročným obdo-
bím, kdy se tyto emoce ještě více zesilují. 
Lidé šťastní jsou zpravidla ještě šťastnější 
a lidé, kteří prožívají smutek, zoufalství, 
osamocení, lítost, jsou ještě více smutní, 
zoufalí, osamělí a lítostiví.

Velmi často doporučuji lidem naplno 
prožít emoce, i emoce smutné, neradostné. 
Se svými klienty mluvím i o tom, aby své 
emoce přijali, nepotlačovali je, aby se za 
svůj smutek neodsuzovali. Emoce, ať už jsou 
jakékoliv, jsou pro nás doslova požehnáním. 
Nic nám nepomůže, když budeme předstírat, 
jak jsme v pohodě, když tomu tak není. 
Dokud si nepřiznáme a nedovolíme naplno 
prožít svou nejsilnější emoci, nebudeme 
schopni uvolnit se. Stav v neustálém napětí 
se nám může podepsat na zhoršujícím se 
zdraví a stále trvající nepohodě. Nezapomí-
nejte i na to, že nikdo nemá právo nám říkat, 
jací bychom měli být. Není totiž tajemstvím, 
že nejčastější potlačování emocí provádíme 
kvůli druhým lidem, kvůli našemu okolí. 
Většina z nás se bojí dát najevo svou slabost, 

přitom však spousta vý-
zkumů v oblasti sociální 
psychologie hovoří spíše 
o opaku. Druhé lidi odpu-
zuje spíše to, když někdo 
vypadá jako příliš doko-
nalý, tváří se, že je bez 
problémů. V momentě, 
kdy odhodíme „masku“, 
ukážeme svou zranitel-

nost a své pravé emoce, druhým se často 
více přiblížíme, než oddálíme.

Je vhodné položit si otázku, zda ná-
sledky na vlastním zdraví nebudou nakonec 
mnohem horší, když v nás budou emoce 
neprožity bouřit, bujet a usazovat se v těle. 
O tomto hovoří i autor knižního bestselleru 
Zapomenutá tajemství hovorů s Bohem Gre-
gg Braden: „Pokud nás bolí duše, pociťovaná 
bolest se přenese do těla coby duchovní kva-
lita životní síly, kterou pak nasytíme každou 
buňku svého těla.“

Myslím si, že bolest dává našemu životu 
hloubku, že se díky ní stáváme více lidmi. 
Abychom ve své budoucnosti vydrželi pří-
val zvýšeného štěstí, musíme být schopni 
napřed zvládnout jeho nedostatek. Bolest 
nás připravuje na lásku.

Přeji Vám prožití blížících se vánočních 
dnů naplno. Mějme své emoce rádi. Nepotla-
čujme je, místo toho se v nich naučme číst. 
Naučme se s nimi žít a přijímat je. Taktéž 
učme naše děti prožívat emoce naplno, aby 
s nimi uměly pracovat, aby je uměly chápat 
a taktéž přijímat. Vždyť celý náš život je  
o emocích!

Požehnané vánoční svátky a šťastný 
celý rok 2016!

Leona Hozová
autorka článku je psychoterapeutka 

Vánoce a emoce
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TÉMA DNE:

10 důvodů proč se na Vánoce neoběsit
Alena Hamerníková

1. NEPOCHOPITELNÝ SVÁTEK
Rozdíl mezi sváteční atmosférou v ob-

chodech a následnou deziluzí vychází z toho, 
že stále většímu počtu Evropanů uniká pravý 
smysl Vánoc. Tím je oslava narození Ježíše 
Krista. Skutečný význam má pouze pro dvě 
skupiny lidí: praktikující křesťany a děti, jimž 
přináší něco tajemného… a dárky, pocho-
pitelně. Většině ostatních Čechů jsou nabí-
zeny svátky, kdy se mají zastavit a povinně 
rozjímat, ale o čem? Nabízím několik rad, 
jak beze ztráty na životě z tohoto rozporu 
mezi společenským očekáváním a realitou 
vybruslit.

2. IGNORUJTE VÁNOČNÍ MARKETING
Nepodléhejte komerční masáži ze všech 

stran. Je to samozřejmě těžké, když už v září 
na nás číhá v obchodech vánoční výzdoba,  
z časopisů vykukuje reklama na vánoční zbo-
ží, v televizi se ptají, zda už máme všechno 
nakoupené, a firmy nabízejí půjčky na dárky. 
 
Konzumní vydírání nutí i nás ostatní ke koupi 
zbytečných věcí, vlastně jen proto, abychom 
něco dali. Lidé si tak předávají hromady ne-
potřebných věcí a zbytečně vyhazují peníze.

 

Rolničky, Ježíšek a optimisticky rozzářené výlohy supermarketů – to je jedna tvář 
Vánoc. Odvrácenou je všeobecná nervozita, deprese a sebevražednost. Stále však 
existuje dostatek důvodů, proč se na Vánoce neoběsit.

Každý rok se nabízí možnost udělat to jinak, 
například vysvětlovat dětem, co je důležité  
a že jsou ještě jiné věci, pro něž stojí za to žít.

3. NE UKLÍZENÍ
Dalším programem zvnějšku vloženým 

do naší hlavy je, že před vánočními svátky  
je nezbytně nutné umýt okna, vyleštit nábytek, 
nejlépe ještě vymalovat, položit koberce atd.

Neumytá okna rozhodně vánoční po-
hodu nepokazí stejně jako nenaleštěný 
nábytek. Připomíná to dokument o Květě 
Fialové, která se zmínila, že když je venku 
hezky, podívá se na prach na poličkách, řek-
ne mu, že je miláček, a v klidu odchází pryč. 
Není tohle lepší řešení než viset na štaflích  
a nadávat? K čemu jsou umytá okna, do-
konale uklizený byt, uštvaná, hysterická 
manželka a manžel znechuceně sedící nad 
několikátou skleničkou tvrdého alkoholu, 
nutného k přežití toho šílenství kolem?

4. NENIČTE SE
Říkejte si do omrzení: Vánoce nejsou 

svátky, kdy se musíte setkat s nepříjemnými 
lidmi, kteří vám jsou podsouváni k návštěvě 
s odůvodněním, že jsou vašimi příbuznými. 

Pokud podlehnete, výsledkem většinou 
nebývá příjemně strávené odpoledne, ale 
pokažený celý den. Ale proč vlastně?

Možná by bylo jednodušší, kdyby nadše-
ný navštěvovatel/ka vyrazil(a) na návštěvu 
sám/sama, vše proběhlo v klidu a doma po 
svém návratu má šanci najít přívětivého 
jedince, který (pokud je jen trochu rozumný) 
tento ústupek náležitě ocení.

5. SVÁTKY OBŽERSTVÍ
Hlavní postava z filmu Evalda Schorma 

s názvem Každý den odvahu říká: „To by 
snad nebyla neděle, abychom se nepřežra-
li.“ Totéž lze aplikovat na vánoční svátky,  
z nichž se staly skutečné svátky obžerství. Lidé  
v obchodech nakupují potraviny v takovém 
množství, že má člověk pocit, jako by Vánoce 
trvaly měsíc. A to nemluvím o té příšerné 
nervozitě, jež to provází. Lidé jsou protivní, 
hádají se u pokladen, kádí s kapry, prostě 
typická vánoční idylka!

Mám úžasné kamarády, kteří na Sil-
vestra pořádají v Kersku pochod, začíná se 
přípitkem a občerstvením u nich doma, po-
tom procházka ke hřbitovu, zapálení svíčky 
Bohumilu Hrabalovi, procházka lesem, pro 
mě tam vložil Zdeněk návštěvu hřebčína (dě-
kuji), zastávka v místní hospůdce, pouštění 
lampiónů štěstí u Labe, přípitek u menhiru, 
další pochod a zakončení v Hájence. Skvělý 
zážitek a jinak strávený den, který jsem 
nikdy předtím neměla ráda.

6. MUŽSKÁ ÚZKOST
Vánoce jsou pro mnoho lidí obdobím 

neveselým, neboť daleko hůř snášejí po-
city osamění nebo vzpomínky na ztrátu 
někoho blízkého. Organizace Samaritans, 
poskytující psychologickou péči po telefo-
nu, tvrdí, že depresi v období Vánoc zaží-
vá 48 % mužů, 37 % mužů se cítí osaměle  
v čase, jenž je obecně považován za období 
rodinného štěstí, a 30 % mužů prožívá ex-
trémní stres a úzkosti kvůli potížím s penězi 
a ve vztahu.

Muži páchají sebevraždy třikrát čas-
těji než ženy. Nejspíš je to tím, že mají víc 
komunikačních bloků, větší problém jim 
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dělá svěřit se do péče odborníka. Ženy jsou 
otevřenější a schopnější se svěřit se svými 
problémy. Muži, ač na pohled silní a sebevě-
domí, jsou vnitřně daleko zranitelnější, než 
jsou ochotni si připustit.

Psychiatři používají termín vánoční de-
prese, kdy na lidi celoročně zvládající různé 
životní těžkosti během volných dnů dolehne 
tíha toho všeho a i doposud silní jedinci se 
mohou zhroutit a podlehnout depresi. Vá-
noce jsou z tohoto hlediska nejzátěžovějším 
obdobím v roce.

7. NEHÁDEJTE SE
Pro rodinné vztahy jsou kritická období 

společná dovolená a Vánoce. Lidé, kteří se 
během roku míjejí, jsou najednou nuceni 
spolu trávit většinu času a někdy s hrůzou 
zjišťují, jak velký s tím mají problém.

Ženy podléhají tlaku, že musí všechno 
připravit dokonale, jinak budou svátky po-
kažené, muži se tedy místo pomoci naopak 
snaží z napjaté situace uniknout a dochází 
k tradičním vánočním hádkám. Ženy, pokud 
jsou rozumné, by neměly po partnerovi vyža-
dovat nákladné a obtížně sehnatelné dárky. 
Měly by ocenit, že partner místo s kamarády 
nebo na chalupě tráví čas s nimi, a jít s ním 
třeba na koncert nebo hokejový zápas, i když 
se jim moc nechce.

Daleko důležitější než množství dárků je 
ve vztahu ten pocit, že je pro vás partner/
partnerka oporou, podpoří vás, když váháte, 
rozesměje, když je vám smutno, a uvaří vám 
čaj, když je vám špatně. Je hezké, že dosta-
nete hodně věcí, ovšem když ležíte doma  
s horečkou, je vám fakt špatně a partner 
odjede na chalupu, místo aby vám uvařil 
ten čaj, ale potom vám nechá zahrát roman-
tickou píseň v rádiu, asi to moc neoceníte.

8. EXPERIMENTUJTE
Proč se nutit dodržovat tradice, pokud 

vám nechutná kapr, v němž je plno kostí,  
a nesnášíte bramborový salát? Vánoční jíd-
lo nemusí být pro vás nuda. Receptů na 
internetu je tolik a svět se nezboří, když si 
uvaříte jinak.

Pokud preferujete japonskou kuchyni, 
je nesmysl smažit kapra, když tahle ryba 
nikomu z vás nechutná. Jde jen o to, ne-
podlehnout tlaku a udělat si Vánoce po 
svém, takže klidně suši, miso, karé raisu  
a všechno to zapijte kvalitní japonskou senčou  

(zeleným čajem). Pokud jste trochu požit-
káři a jídlo si užijete, může být takhle „jiná“ 
štědrovečerní večeře zajímavým chuťovým 
zážitkem.

9. ZMIZTE
Pokud ve vás vánoční čas vyvolává hlav-

ně nepříjemné pocity, odjeďte někam pryč. 
Hodně lidí mizí někam za teplem, možná je 
v tom i touha uniknout komerčnímu tlaku  
a zažité představě, jak máme trávit svůj 
volný čas. Pokud to tak cítíte, jeďte k moři, 
na Štědrý den se vykoupejte ve vlnách  
a užijte si teplo.

Nebo na hory, zalyžujte si, nechte se  
u jídla obsluhovat, vychutnejte si volné dny 
se svými blízkými.

Nikdy jsem nechápala, jak mohou lidé 
odjet právě v tomto čase někam do zahra-
ničí, k moři, na hory. Připadalo mi, že je 
škoda ochudit se o vánoční atmosféru. Dnes 
bych možná i odjela a vůbec by mi nechyběly 
reklamy na dárky, nervózní lidé v obchodech, 
dopravní zácpy, vaření, nádobí atd.

Udělám kompromis a půjdu se projít 
po Praze, pořád má historické kouzlo, přes 
všechny ty kýče, jež jsou všude k vidění. 
Sednu si do kavárny s knihou, ty tři hodiny 
klidu jsou k nezaplacení a opět načerpám 
energii na další vaření. Nebudu tedy protivná 
matka, manželka, na kterou dopadá jako 
závaží „kouzlo Vánoc“.

10. JEDEN SKUTEK
Na Vánoce si všichni připomínáme,  

že máme být k sobě milí, laskaví, přátelští.
Předchází tomu stres, hádky, nervózní 

komunikace a potom jako mávnutím kou-
zelného proutku se všichni u stromečku 
máme rádi, usmíváme se na sebe a tváříme 
se šťastně.

Nebylo by lepší se snažit každý den být 
milí, laskaví a udělat vědomě alespoň jeden 
dobrý skutek? Než se přetvařovat jednou za 
rok na Vánoce, prostě se naučit takto žít.  
A ideální je začít hned!

(zdroj:http://www.reflex.cz/clanek/zaji-
mavosti/61123/10-duvodu-proc-se-na-va-
noce-neobesit.html?utm_source=reflex.
cz&utm_medium=copy)
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RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 
250 g  hladká mouka  
200 g máslo  
100 g vlašské ořechy (mleté)  
70 g moučkový cukr  
moučkový a vanilinový cukr na obalování
 
Mouku prosijeme na vál, přidáme cukr  
a strouhané prosáté oříšky. Promneme tuk  
a pomocí žloutků zpracujeme těsto. Necháme 
 v chladnu odležet. Rozdělíme na několik kusů, 
z každého vyválíme válečky, odkrajujeme stej-
noměrné kousky a tvoříme rohlíčky. Cukroví 
upečeme do růžova na plechu vyloženém pa-
pírem na pečení. Ihned po upečení rohlíčky 
opatrně obalíme v cukru (teplé jsou křehké).

Jelikož je toto číslo věnováno vánočním svátkům, aktuálně přinášíme několik receptů na vánoční cukroví. 

VÍNOVÉ CUKROVÍ
15 dkg másla
15 dkg hladké mouky
1 žloutek
2 lžíce bílého vína
moučkový a vanilinový cukr 
na obalování

Všechny suroviny zpracujeme v hladké těsto 
a dáme alespoň na půl hodiny do chladu.
Na pomoučeném vále vyválíme plát asi  
5 mm silný a vykrajujeme různé menší tvary.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C, dokud 
se cukroví nenafoukne a nezrůžoví.
Ještě teplé obalujeme v cukru.

SÁDLOVÁ KOLEČKA
30 dkg hladké mouky
25 dkg sádla
25 dkg cukru
25 dkg mletých ořechů
1x žloutek, kakao / marmeláda na zdobení

Mouku, sádlo, cukr, ořechy a žloutek zpracuje-
me do hrubší fáze. Pokud chceme mít dvě barvy 
koleček, rozdělíme si těsto na dvě hromádky, 
kdy do jedné vmícháme lžičku kakaa. Obě těsta 
samostatně zpracujeme a dáme do lednice 
odpočinout. Na pomoučeném vále tvoříme  
z těsta malé kuličky, do kterých uděláme důlek 
a dáme kousek marmelády. Pečeme v mírně 
vyhřáté troubě při 150 °C asi 25 minut.  Pozor, 
aby se nepřipálily, rády pak hořknou.

VOSÍ HNÍZDA
20 dkg mletých ořechů
21 dkg cukru
1 vejce
rum, máslo na spojení
krém na plnění (popř. marmeláda)

Suroviny spojíme v pevnou hmotu. Formičky 
na vosí hnízda vysypeme moučkovým cuk-
rem a naplníme hmotou, do které uděláme 
důlek. Ten naplníme máslovou náplní nebo 
marmeládou a hnízdo zakryjeme kulatým 
piškotem nebo kolečkem z lineckého těsta. 
Poté vyklopíme z formičky. Cukrujeme nebo 
zdobíme čokoládovou polevou.

MOKA PUSINKY
½  hrnku mletého cukru
1   lžíce instantní kávy
2   bílky

šťáva z ¼ citronu
hořká čokoláda na ozdobu
linecké kolečka

Bílky s cukrem vyšleháme do pěny, zakápne-
me citronovou šťávou a zašleháme instantní 
kávu. Vyšleháme v pevný sníh. Na plech 
urovnáme linecké, nastříkáme na ně sníh 
a doprostřed vmáčkneme kousek čokolády. 
Pečeme zvolna – sušíme.

...mňam

8
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KNIHOVNIČKA:

V této rubrice se pravidelně setkáváte s doporučeními na autory, kteří píšou čtivé a zajímavé knihy ze života 
našich dětí a rodin. Tentokrát uděláme malou výjimku. Dnes Vám předkládáme osm vánočně laděných příběhů 
pro potěchu duše a pro chvíle pohody.

1. SMYSL VÁNOC
JAK JE MÁM PŘESVĚDČIT, ŽE TO MYSLÍM 
PRO JEJICH DOBRO?

Brian Cavanaugh z knihy „Kolik váží sně-
hová vločka“

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého 
večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kte-
rém plápolal oheň, a přemítal o významu 
Vánoc. „Pro Boha nemá cenu, aby se stal 
člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemohoucí 
Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým, 
jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl na-
rodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je 
nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na 
zem, určitě by si našel jiný způsob.“

Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk 
přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a opřel 
se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, 
které divoce mávaly křídly a zoufale se plá-
caly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené 
a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly 
od většího hejna směřujícího do teplejších 
krajin.

Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal 
do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se 
zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale 
čím víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. 
„Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ po-
myslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, že to 
myslím pro jejich dobro?“ 

Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na 
chvilku stal taky sněžnou husou a mohl  
s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily.“

V náhlém osvícení si vzpomněl, že je 
Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční 
příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu 
si představil prostě vyhlížející dítě ležící  
v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vá-
noční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby 
naší řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás 
miluje právě teď a že mu jde o naše dobro.

2. A VĚDÍ TO VŮBEC LIDÉ?
ZVÍŘECÍ SNĚM O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Bruno Ferrero z knihy „Vánoční příběhy 
pro potěchu duše“

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška 
se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají 
Vánoce?“

Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce 
znamenají krásný stromeček ozdobený spous-
tou svíček a cukroví, které mám tak ráda.“

Liška se připojila se svou představou: 
„Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá 
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové 
Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd: 
„Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou 
sladkou vánočku!“

Slyšet se dala také straka: „Podle mne 
jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící 
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“  
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá 
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil 
klidně dvě lahve!“

A osel, který to už nevydržel, se rychle 
zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na 
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na 
to zapomněl?“  Vůl se zastyděl, sklopil velkou 
hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

3. STÉBLO SLÁMY
PROČ JEŽÍŠ PŘIŠEL JAKO DÍTĚ

Bruno Ferrero z knihy „Vánoční příběhy 
pro potěchu duše“

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se po-
klonili Ježíškovi, narozenému v chlévě. Nesli 
mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma 
rukama. 

Kromě jednoho z nich, mladičkého pas-
týře, téměř ještě chlapce. Ten si z betlémské-
ho chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu 
tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho 
ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: „Co to 
máš v ruce?“

„Stéblo slámy“ odpověděl mladík. „Vzal 
jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě.“ 
„Stéblo slámy“ ušklíbali se ostatní. „Takové sme-
tí! Zahoď to!“ Mladý pastýř rozhodně zavrtěl 
hlavou. „Kdepak,“ namítl, „já si ho schovám. 
Pro mě je to znamení, připomíná mi malého 
Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpo-
menu si na něj i na to, co o něm řekli andělé.“ 

Druhý den si pastýři mladíka znovu zača-
li dobírat: „Co jsi udělal s tím stéblem?“ Mla-
dík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe.“ 
„Zahoď to, k ničemu ti není.“ „Ne. Má velkou 
cenu. Ležel na ní Boží Syn.“ „A co má být? 
Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy.“ 
„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem 
jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn 
potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že 
Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje 
nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho 
moc nevíme.“ Stéblo jako by mělo pro toho 
pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho 
často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů 
a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se 
stal stejně malým jako oni.

Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl 
stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už 
s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás  
z těch hloupostí hlava!“ Stéblo vztekle zmačkal  
a zahodil.

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země 
a opatrně narovnal. „Vidíš, zůstalo stejné jako 
předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj 
vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo 
slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy 
o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když 
potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? 
Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho 
neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, 
čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh.“ 
Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem 
pokračoval: „Boží láska se totiž nedá zničit 
a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako 
stéblo slámy.“

4. KRVAVÝ DUB 
NEBO JEŽÍŠKOVA JEDLE?

Bruno Ferrero z knihy „Vánoční příběhy 
pro potěchu duše“

O vánočním stromku se vypráví řada 
legend. Tato je jedna z nich:

Jednoho temného a sychravého vánoč-
ního podvečera se přibližně před dvanácti 
sty lety Winfred Anglický (který se pozdě-
ji proslavil pod jménem Bonifác) odvážně  
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vypravil do lesů v severním Německu. Do-
razil až na rozlehlou planinu, na níž hořel 
velký oheň. Plameny šlehaly vysoko do nebe  
a jiskry létaly všude kolem. Okolo ohně se 
shromáždil kmen, který uctíval přírodní živly 
a přinášel jim lidské oběti. Všichni tiše sle-
dovali starého velekněze Hunrada. Ten se 
pomalu blížil k velkému dubu, k němuž byl 
připoután vyděšený chlapec, který se měl 
stát obětí skandinávskému bohu Thorovi.

Winfred rychle oběhl shromážděný dav 
a postavil se přímo před velekněze. Starý 
Hunrad právě pozvedl obětní palici z černého 
kamene a ze všech sil jí zatočil ve vzduchu. 
Zlomek okamžiku předtím, než palice do-
padla na chlapcovu hlavu se světlými vlasy, 
se Winfred Anglický vrhl dopředu a svou 
mohutnou holí ji vyrazil starci z ruky.

Planinou se rozlehly výkřiky údivu, 
když Winfred vyděšeného chlapce odvázal 
od stromu a vrátil mu svobodu. Chlapec se 
rozběhl k matce. Poté Winfred promluvil 
ke shromážděným lidem a tvář mu přitom 
zářila, jako by ani nebyl člověk, ale anděl: 
„Muži ze severních kmenů a synové lesa, 
dnes večer nebude prolita krev. Této noci 
se totiž narodil Kristus, Spasitel všech lidí, 
ten, který je větší než vaši staří bohové Thor 
a Odin, který je láskyplnější a krásnější než 
Baldur a Freia. Od Kristova příchodu je konec 
s lidskými oběťmi. Oběti u Krvavého dubu už 
víckrát neposkvrní vaši zemi. Já ho ve jménu 
našeho Pána zničím!“

Před ohromenými pohledy příslušní-
ků krutého kmene Winfred vytáhl dřevěný 
křížek a rozmáchl se jím proti obrovskému 
stromu. Jako by byl tažen neviditelnou silou 
se v té chvíli Krvavý dub vyvrátil z koře-
nů. Při dopadu na zem se kmen se zaskří-
pěním rozštípl vedví. Za ním však zůstala 
stát mladá jedle s větvemi mířícími k nebi. 
„Tento strom, který nikdy neopadává, se ode 
dneška stane vaším posvátným stromem,“ 
prohlásil Winfred směrem k mužům a ženám, 
jichž se zmocnila uctivá bázeň. „Je symbo-
lem věčného života, protože je stále zelený. 
Kolem něj se tedy shromažďujte a oslavujte, 
nikoli však krvavými činy, nýbrž projevy lásky 
a dobroty.“

Potom jim Winfred vyprávěl o Ježíškově 
narození v Betlémě a darech lásky a milosr-
denství, které Kristus přinesl celému světu. 
Všichni mu naslouchali se zbožnou úctou. 
Strom pak nazvali „Ježíškovou jedlí“ a na 
větve jí rozvěsili dárky. Zatímco strom tiše 
zářil ve světle měsíce a hvězd, lidé děkovali 
zpěvem za narození betlémského dítěte.

5. SAMSON
KDO JE NEJSILNĚJŠÍ?

Bruno Ferrero z knihy „Vánoční příběhy 
pro potěchu duše“

Nikdo ve vesnici mu neřekl jinak než 
Samson. Byl ze všech největší a nejsilnější.  
V hostinci i na ulici rád předváděl své mohut-
né paže, obří sílu a pak svou slávu zapíjel pi-
vem a hlasitě se smál. Nikdo se mu v pěstním 
souboji nevyrovnal a Samson žil z vyhraných 
sázek na své vítězství.

Ale když zůstal sám, plakal. Byl smut-
ný, protože nedokázal rozevřít pěsti. Ruce 
měl ztvrdlé na kámen a nemohl je narovnat.  
Se zaťatými pěstmi nemohl ani nikomu podat 
ruku, nemohl kreslit nebo darovat květinu. 
Svými pěstmi, tvrdými jako ze železa, mohl 
jen bouchat, bít, rozbíjet dveře, bourat zdi 
a děsit lidi.

Ale jedné noci kdosi udýchaně volal: 
„Pojďte honem! Poběžte! Kde jste kdo! Nesu 
vám dobrou zprávu. Narodil se Kníže pokoje, 
ten, kdo je na světě největší a nejsilnější!“ 
Křik slyšel i Samson a pomyslel si: „Největší 
a nejsilnější jsem tu přece já.“ Vstal a zamával 
pěstmi kolem sebe. Celá ves už byla na nohou 
a na ulici se hemžila spousta lidí.

„Já jsem nejsilnější!“
Všichni zamířili ke slabě osvícené chatr-

či. Její chabé světlo se odráželo od ležícího 
sněhu. Uvnitř uviděli v záři lampy úplně malé 
novorozeně. „To je Kníže pokoje!“ Celá ves se 
radovala, smála a tancovala. Spolu s ostatní-
mi doběhl i Samson. Sevřené pěsti držel před 
tělem, aby si prorazil cestu kupředu. Všichni 
mu raději bez reptání uhnuli, takže se vzápětí 
ocitl přímo před dítětem. Oproti němu vypa-
dal Samson ještě mohutnější a novorozeně se 
zdálo ještě menší než doopravdy.

„Tohle mrně má být Kníže pokoje? Nedě-
lejte si ze mě legraci!“ zahřímal. „Podívejte se, 
jak je malé. Kníže musí být velký a silný. Nej-
větší a nejsilnější jsem tu já!“ V tom okamžiku 
si však Samson vzpomněl na své zaťaté pěsti 
a zalil ho veliký smutek. Dítě otevřelo oči  
a podívalo se na něj. Pak se usmálo a otevřelo 
malé růžové dlaně. Z ničeho nic se začaly 
otevírat i Samsonovy dlaně - pomalu, jako 
když se rozvíjejí dvě poupata. Obr se zadíval 
na své nové, teplé ruce.

Měl ruce, kterýma mohl sevřít ruce ji-
ného člověka. Mohl rozdávat dárky, podr-
žet otevřené dveře, kreslit, darovat květiny, 
jíst drobné cukroví, hladit... Konečně mohl 
vyjádřit lásku rukama. Samsonovi vyhrkly  
z očí slzy štěstí. Po chvíli ze sebe vypravil: 
„Je to pravda. Ty jsi na světě největší a nejsil-

nější. Jedině ty jsi dokázal, že jsem teď šťast-
ný.“ A roztančil se s rozevřenými dlaněmi  
a zbrusu novým srdcem.

6. CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO, ANEB PROČ 
BYL U JESLIČEK OSLÍK S VOLEČKEM

Bruno Ferrero z knihy „Vánoční příběhy 
pro potěchu duše“

Zatímco Josef s Marií putovali do Bet-
léma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, 
aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která 
budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: 
„Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. 
,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by 
se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ 
,,Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.

Andělovi se k nohám ihned začala lísat 
liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem 
přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. 
Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlep-
ší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou 
také budou mít dobře. Každý den jim přinesu 
mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ 
namítl anděl.

Po těch slovech před andělem roztáhl 
svůj nádherný ocas páv. Zamával mu pe-
řím duhových barev před očima a prohlásil:  
„Se mnou se i obyčejná stáj změní v králov-
ský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!“  
„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.

Zvířata předstupovala před anděla jedno 
po druhém a vychvalovala své největší před-
nosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani 
jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Praco-
vali na poli u vesničana, který bydlel poblíž 
betlémské stáje.

Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabíd-
nout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel, sklopil hlavu 
a skromně se usmál: „Právě dlouhé uši. „My 
jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a tr-
pělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom 
rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by 
vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom mohli 
odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně!“ 
zvolal anděl spokojeně „vás jsem potřeboval.“

7. BABIČKA - BOŽENA NĚMCOVÁ
Václav FROLEC a kolektiv z knihy „Vánoce 

v České kultuře“
Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v mysli vně  

i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na 
Štědrý den a Boží hod, jíst a pít dostal do 
sytosti, a kdyby nikdo nepřišel, babička byla 
by šla hledat hosta na rozcestí. Jakou radost 
měla ale tenkráte, když znenadání přišel 
před Štědrým dnem syn Kašpar a bratrův syn 
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z Olešnice. Celého půl dne radostí plakala  
a přes chvíli od pečení vánoček odběhovala 
do sednice, kde příchozí mezi dětmi seděli, 
aby se na syna podívala, aby se bratrovce ze-
ptala, co dělá ten nebo ta v Olešnici, a dětem 
opakovala nejednou: „Jak tuhle vidíte strejčka, 
tak byl v tváři také váš dědeček, jenže vzrůst po 
něm nemá.“ Děti prohlížely strejčky ze všech 
stran, a velice se jim líbili, zvláště to, že mile 
na každou jejich otázku odpovídali. 

Každý rok chtěly se děti postit, aby vidě-
ly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo, 
vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na Štědrý den 
štědře podělen byl kdekdo, drůbež a dobytek 
dostaly vánočky, a po večeři vzala babička 
ode všeho, co k večeři bylo, po kousku, ho-
dila polovičku do potoka, polovic zahrabala 
do sadu pod strom, aby voda čista a zdráva 
zůstala a země úrodná byla, všecky pak drob-
ty sesbírajíc hodila „ohni“, aby „neškodil“.

Za chlívem třásla Bětka bezem, volajíc: 
„Třesu, třesu bez, pověz ty mi, pes, kde můj 
milý dnes;“ a v světnici slívaly děvčata olovo  
a vosk a děti pouštěly svíčičky v ořechových 
skořepinách na vodu. Jan tajně postrkoval 
mísu, v níž voda byla, aby se hnula, a sko-
řápky, představujíce loďky života, od kraje ku 
středu se houpaly. Pak volal radostně: „Dívej-
te se, já se daleko, daleko dostanu do světa!“

„Ach milý hochu, až se dostaneš do prou-
du života, mezi víry a úskaliny, až budou vlny 
loďkou tvého života smejkat, pak budeš vzpo-
mínat toužebně na tichý přístav, z něhož jsi 
vyplul,“ řekla si tiše matka, rozkrajujíc jablko 
chlapcovo „na štěstí“ v příční polovice. 

„Přinese nám Jezulátko něco?“ ptaly se 
děti babičky potajmo, když se začalo uklízet 
se stolu. „To já nemohu vědět, uslyšíte, jestli 
zazvoní,“ řekla babička. Děti menší postavily 
se k oknu míníce, že Jezulátko musí jít okolo 
oken a že je uslyší.

„Což nevíte, že není Jezulátko vidět ani 
slyšet?“ pravila babička. „Jezulátko sedí  
v nebi na světlém trůnu a posílá dárky hodným 
dětem po andělích, kteří je přinášejí na zlatých 
oblacích. Neslyšíte nic než zvonků hraní.“

Děti se dívaly do oken, nábožně babičku 
poslouchajíce. Vtom kmitla okolo oken světlá 
zář a zvenku zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly 
ruce, Adélka pak šeptala tiše: „Babičko, to 
světlo bylo Jezulátko, viďte?“ Babička při-
svědčila, vtom také matka do dveří vcházela, 
oznamujíc dětem, že v babiččině světnici 
Jezulátko jim nadělilo. To byl shon, to bylo 
radosti, když viděly osvětlený, okrášlený 
strom a pod ním krásných darů! Babička 
sice neznala ten způsob, mezi lidem se to 

nedělalo, ale líbil se jí; dlouho před Vánocemi 
vždy už sama pamatovala na strom a dceři 
okrašlovat ho pomohla.

„V Nise a Kladsku panuje vesměs ten způ-
sob; víš-li pak se pamatovat, Kašpare, byl jsi 
tenkráte, když jsme tam byli, už hodný hoch?“ 
pravila babička synovi, nechajíc děti těšit se 
s dary a usednouc vedle něho ke kamnům.

„Jak bych se nepamatoval, hezký to zvyk  
a dobře, Terezko, děláš, žes ho zavedla; budou 
to někdy dětem krásné vzpomínky, až se octnou 
v trudech života. Na ten den si člověk dokonce  
v cizině nejraději vzpomíná, já to zkusil po kolik 
let, co jsem ve světě byl. Dost dobře jsem se 
mnohdy měl u mistra, ale vždy jsem si myslil: 
Kýž bych seděl raději u matky a měl kaši s me-
dem, buchtičky s makovou odvárkou a hrách se 
zelím, všecka ta dobrá jídla bych vám za to dal.“

„Naše jídla,“ usmála se babička a při-
kývla hlavou; „ale ještě jsi zapomněl sušenou 
míchaninu (ovoce).“ 

„To víte, o to jsem nehrubě dbal;  
v Dobrušce říkají tomu muzika. Na něco jiného 
jsem ale vzpomínával, co jsme všichni rádi 
poslouchávali.“

„Však já vím, co myslíš: pastýřskou ko-
ledu, to je zde také, počkej, uslyšíš to zane-
dlouho,“ pravila babička, a sotva to dořekla, 
ozvala se zvenčí u okna pastýřská trouba. 
Nejdřív odtroubil melodii pastýřské písně 
kolední, pak začal zpívat: „Vzhůru vstaňte, 
pastýřkové, hlásná novina, Spasitel se nám 
narodil v Betlémě v chlívě.“

„Máš pravdu, Kašpare, kdybych neslyšela 
tu píseň, ani by mi Boží hod nepřicházel tak 
veselý,“ pravila babička, poslouchajíc s po-
těšením. Pak ale šla ven a naložila pastýřovi 
do mošny výsluhu.
 
8. HORKÉ VÁNOCE – ŽIVÝ BETLÉM 

Zdeněk Čížkovský z knihy „V Africe mi 
říkali Sípho“

Jednou o Vánocích, nedlouho před půl-
noční, najednou přiběhl zpocený a udýchaný 
mladý muž, padl přede mnou na kolena, 
což není zrovna jejich zvykem, a prosil mě  
o pomoc: „Otče, moje žena má rodit, ale nějak 
to nejde, musí do nemocnice, prosím odvezte 
ji tam. Bude to naše první dítě.“

Nebylo by to sice poprvé, co bych někoho 
vezl do nemocnice, vzdálené asi půldruhé ho-
diny jízdy od fary, ale za necelou půl hodinu 
měla začít slavná mše svatá. Nastala chvilka 
horečného uvažování. Na pláni za kostelem 
je asi tak dva tisíce lidí čekajících na obřad, 
vrátit se mohu nejdříve za tři čtyři hodiny,  
a když už to nebude půlnoční, počkají na mě? 

Promluvil jsem s mými poradci, staršími jed-
notlivých rodů a vysvětlil jsem jim naléhavost 
situace. Jednohlasně řekli: „Ano, otče, jeďte, 
někdo by mohl zemřít, a to se nesmí stát.“ 
Podíval jsem se po zástupech lidí, všichni už 
věděli, co se děje a upírali na mě své oči. Cítil 
jsem, že si opravdu přejí, abych jel a zachránil 
ohrožené životy. Bylo hrobové ticho a do 
tohoto ticha jsem jen řekl: „Jedu zachránit 
životy, a Ježíšek se narodí.“ Tak jak jsem byl, 
jsem sedl do džípu v doprovodu mladého 
muže a sjeli jsme dolů z kopce, kde už na 
nás čekala rodička, celá zkroucená bolestí,  
s mladou dívenkou, která ji doprovázela.

Jeli jsme nejdříve velmi pomalu, pro-
tože cesta byla samý hrbol a výmol, no nic 
příjemného pro takové cestující. Auto místy 
až nesnesitelně kodrcalo a hrkalo, ale díky 
tomu se stalo něco, co bych ani v nejmen-
ším nepředpokládal. Asi po půl hodině jízdy 
se najednou ozvalo bušení na okénko, křik  
a dívenka vzadu gestikulovala. Manžel ženy, 
která měla rodit, seděl vedle mě.

Položil ruku na volant a řekl, že zjistí, 
co se vlastně děje. Zastavil jsem a zbledl  
v tom okamžiku zároveň, protože zezadu se 
ozval pláč a křik novorozeněte. Neměl jsem 
s porody žádné zkušenosti, myslím, že ani 
manžel mladé maminky či dívenka z jejího 
doprovodu. Mohlo se ještě leccos stát. Ale 
nestalo, dopadlo to s Boží pomocí dobře, 
a když jsme se vydali nazpátek, domorodé 
osazenstvo už jen samou radostí pískalo, 
výskalo, jeden překřikoval druhého. 

Její manžel mě poprosil, abych je zavezl 
domů, že mi dají kozu. To je na africké poměry 
velký dar. Vystoupil jsem z auta a řekl jsem 
jim: „Já jsem pomohl vám, vy teď pomůžete 
mně.“ Hleděli na mě s otevřenými ústy, bez 
představy, co asi tak můžu chtít. Ale nasedli 
znovu do džípu a společně jsme vyjeli na ko-
pec mezi jásající a čekající davy lidí. Maminku 
s jejím novorozenětem jsem odvedl k dřevěné 
chýšce, posadil na slámu a jejího manžela  
k ní „instaloval“ jako Josefa. Začala dítě kojit 
a v tom okamžiku jsem si myslel, že zahřmělo, 
protože stovky a stovky lidí zajásaly a začaly 
zpívat „Narodil se Kristus Pán, veselme se...“ 

Ke skutečným jesličkám jsem si oblékl 
roucho a začal se mší svatou jednu hodinu 
po půlnoci. Děti a dospělí chodili před tuto 
rodinu a dávali jí jablíčka, banány, bonbony. 
Bylo to dojemné, krásné. Jak se vydařily 
tyhle Vánoce, na to do smrti nezapomenu.

(zdroj: www.farnostpocatky.estranky.cz/
file/25/van.-pribehy-k-zamysleni.doc
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DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Organizace DOMINO cz, o.p.s. jako 
pověřená osoba dle zák. č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje 
pěstounům uzavírat Dohodu o výkonu pěs-
tounské péče v souladu s výše uvedeným 
zákonem, jež typem odpovídá veřejnoprávní 
smlouvě. 

V organizaci se zaměřujeme na spolu-
vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí  
v náhradních rodinách ze Zlínského, Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje prostřed-
nictvím setkávání, doprovázení, poradenství 
a vzdělávání. 

Pěstounství vnímáme jako službu dítěti 
a společnosti. Pěstounství, ale i adoptivní 
rodičovství by mělo být doprovázené a pod-
porované kvalitními odbornými službami. 

Dětem, pěstounům a adoptivním ro-
dičům ze Zlínského, Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje poskytujeme podporu  
a pomoc prostřednictvím následujících slu-
žeb a aktivit, které si vybírají podle svých 
potřeb a možností. 

U pěstounů je využití služeb podmíněno 
uzavřením Dohody o výkonu pěstounské 
péče, díky níž získáváme na zajištění služeb 
finanční prostředky od státu. Pěstounům 
nabízíme uzavření této dohody. Dohoda je 

základem pro to, aby pro každé dítě (rodi-
nu) vznikl ve spolupráci naší organizace  
a pěstounské rodiny unikátní způsob za-
jištění podpory a potřebných služeb, který 
zohledňuje individuálně jedinečnost kaž-
dého dítěte a stejně tak i potřeby každé 
pěstounské rodiny. V této Dohodě je sta-
noven rozsah služeb, podmínky spolupráce  
a zodpovědnost všech zúčastněných. 

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o vý-
konu pěstounské péče s OSPOD či jinou or-
ganizací, a některou naši službu by přesto 
rádi využili, se na nás také mohou obrátit, 
ale bude třeba vyjednat podmínky využití 
služby (zejména finanční) u nás s „jejich“ 
doprovázejícím subjektem.

 
Naše činnosti jsou směrem k vám následující:
• doprovázení při výkonu náhradní rodinné 

péče (min. 1x za 2 měsíce konzultace) 
• poradenství (sociální, psychologické, 

speciálně-pedagogické)
• pomáháme při kontaktu dětí s jejich 

biologickými rodiči
• pomáháme při komunikaci s dalšími 

subjekty (OSPOD, školy, pobytová zaříze-
ní, pedagogicko-psychologické poradny, 
atd.)

• nabízíme vzdělávání, odlehčení pro ná-
hradní rodiny formou odpoledních, ví-
kendových a týdenních aktivit, pravidelné 
činnosti dobrovolníka s dítětem přímo  
v rodině či mimo ni (včetně bezplatného 
doučování dětí)

• sociální služba pro rodiny, které se potý-
kají s dluhy, hrozí jim ztráta bydlení, jsou  
v akutní krizi a hrozí rozpad náhradní 
rodiny 

Informace o službách a uzavírání Dohod 
o výkonu pěstounské péče Vám poskytneme 
každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.: 
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu

Pokud byste se chtěli dozvědět více  
o našich službách, neváhejte nás kontaktovat, 
domluvíme si osobní schůzku, na které Vás se 
službami seznámíme podrobněji. Schůzka 
může proběhnout v našich prostorách, nebo 
po dohodě na jiném pro Vás vhodném místě. 
Dozvíte se také, za jakých podmínek je možné 
služby využívat a také, zda aktuálně máme 
kapacitu na poskytování služby Vaší rodině. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

Poskytované služby jsou zdarma, při 
naší práci se řídíme zákonem o sociálně-
-právní ochraně dětí a zákonem o sociálních 
službách.

12
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OKÉNKO NEJENOM PRO DĚTI

Příběh třetí - O TŘECH KOŤATECH
Žily, byly tři holčičky, Verunka, Lucinka 

a Zuzanka. Všechny tři měly rády koťátka. 
Jednou se stalo, že kde se vzala, tu se vzala, 
objevila se hned tři koťátka. Jedno bylo 
bílé, a to se objevilo u Verunky, druhé mělo 
kožíšek červený, a to přiběhlo k Lucince  
a třetí bylo modré, a to našla Zuzanka. Holčič-
ky byly šťastné, že mají taková krásná koťátka. 

První holčička Verunka, vzala své koťát-
ko do náručí a běžela s ním hledat bílou 
misku. Dlouho nemohla žádnou misku najít. 
Ale potom, když už mělo koťátko veliký hlad, 
misku našla. Nalila do ní mléko a koťátko pilo 
a pilo, až všechno mléko vypilo. Verunka si 
sedla ke svému koťátku a to si vyskočilo 
holčičce na klín, tam vrnělo a vrnělo, až 
usnulo. Verunka se ani nepohnula, jen aby 
koťátko neprobudila.

Druhá holčička, Lucinka, vzala také své 
koťátko do náručí a běžela s ním hledat 
červenou misku. Velice dlouho nemohla 
žádnou červenou misku najít. Našla žlutou, 
zelenou, ale ty by se koťátku nelíbily. Tak 
hledala dál. Až potom, až už mělo koťátko 
veliký hlad, červenou misku našla. Nalila do 
ní červenému koťátku mléko a koťátko pilo 
a pilo, až všechno mléko vypilo. Lucinka si 

Dnešní „okénko“ přináší další pokračování Příběhů holčičky Zuzičky a její babičky, tentokrát nám bude povídat 
příběh o třech koťátkách.

sedla vedle svého koťátka a to si vyskočilo na 
její klín a vrnělo a vrnělo, až usnulo. Lucinka 
se bála, pohnou, jen aby koťátko nevzbudila. 

„Zuzanko, už spíš?“ ptala se potichoun-
ku babička své vnučky. „Ne, babi, jak to 
bylo s tím třetím koťátkem? S třetím?“ Tak 
to třetí koťátko našlo nejdříve kluka, ale 
ten se o něj neuměl starat, a tak si koťátko 
našlo Zuzanku. Jenže modrá koťátka bývají 
neposedná. Kotě běhalo po celém bytě a Zu-
zanka za ním. „Modrásku, Modřinko, počkej 
na mne“, volala Zuzanka. Ale kotě ne. Řeklo 
si: „Ještě si vylezu na záclonu a potom…“ 
„Na záclonu ne, no počkej, však já přijdu na 
to, jak tě dostanu dolů“, zlobí se Zuzanka.  
A šla hledat modrou misku. Hledala dlouho, 
už si myslela, že ji nenajde, ale potom na-
jednou uviděla na polici v kuchyni – modrá 
miska s proužky a puntíky. Nalila do ní 
mléko. Jak to modré koťátko uvidělo, 
rychle slezlo a pilo a pilo, až všechno 
mléko vypilo. Mělo tak plné bříško, že 
už nechtělo zlobit, ale vlezlo si Zuzance 
na klín a vrnělo a vrnělo, až usnulo.  
Vrr, vrr, vrr. A usnula i Zuzanka, Lucin-
ka a Verunka. Zdál se jim krásný sen  
o jejich koťátkách.

„Dobré ráno Zuzanko, tak o čem 
se ti zdálo?“ „Já už nevím, babičko, 

ale chtěla bych jít ven. Co si mám vzít na 
sebe?“ „Zuzanko, tady máš teplý svetřík, 
fouká ještě studený vítr. Když si jej právně ob-
lékneš, budou se dít zvláštní věci. Ten svetřík 
je kouzelný. Je po tetě z Prahy, upletený její 
tetou, z klubíček, která zůstala v košíčku po 
její pratetě.“ Holčička se opatrně vsoukala 
do svetříku s modrými a oranžovými pruhy.

Milé děti, přicházíme za vámi ještě jednou s poetickým vánočním příběhem, 
který se bude líbit nejenom vám, ale i vašim blízkým.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO DĚTI
V době, kdy Maria s Josefem očekávali 

narození miminka, vydal tehdejší císař Au-
gustus příkaz, aby se v celé říši provedlo 
sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, 
ze kterého pocházela jeho rodina. A tak 
Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na 
náročnou cestu do města Betléma. Když po 
dlouhém a únavném putování dorazili za 
brány Betléma, všude bylo plno lidí a Josef 
marně hledal volné místo, kde by se mohli 

ubytovat. Procházeli městem, ale všechny 
hostince už byly obsazené. Ani u posledních 
dveří Josef nepochodil. Jediné, co mohl mu 
hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek 
za branami města. Josef s Marií se tam tedy 
vydali a konečně si mohli odpočinout.

Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, 
kterou každým dnem očekávala – porodila 
miminko a s Josefem mu dali jméno Ježíš 
- tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel. 
Maria děťátko zabalila do plínek a Josef mu 

připravil postýlku v jeslích vystlaných měk-
kým senem. Na pastvinách v okolí Betléma 
odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá stáda 
ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo  
a před nimi se objevil anděl. Velmi se poleka-
li, ale anděl jim hned řekl: „Nebojte se! Mám 
pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu. 
Dnes v noci se ve stáji u Betléma narodil Boží 
Syn!“ V tu chvíli se kolem něho objevili další 
andělé a všichni radostně zpívali: „Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, 
kteří ho milují!“
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Když se kolem pastýřů opět rozhostila 
noční tma, nemeškali a rozběhli se hledat 
tu stáj, o které jim řekl anděl. V jesličkách 
opravdu nalezli novorozené děťátko. Proto-
že věděli, že je to Syn Boží, poklonili se mu 
a pak Marii a Josefovi pověděli vše, co jim 
řekl anděl. Poté se vydali do ulic a po celém 
Betlémě rozhlašovali o té veliké události, 
kterou právě prožili.

Pak se vrátili ke svým stádům a radostně 
oslavovali Boha.

 
 V té době také do Izraele přišli  

z dalekých zemí moudří muži, kteří věděli  
o znamení, které se má objevit v době, kdy 
se narodí židovský král. Tím znamením byla 
jasná hvězda na noční obloze. Mudrci se 
vydali na dlouhou cestu, každý s sebou vzal 
vzácné dary a putovali tím směrem, kde 
zářila jasná hvězda.

Když mudrcové dorazili do města Je-
ruzaléma, začali se vyptávat, kde najdou to 
dítě, které se má stát králem Židů. Říkali: 
„Viděli jsme jeho hvězdu a přišli jsme se mu 
poklonit.“ Dozvěděl se o tom i zlý král He-
rodes, a protože se začal bát o svůj trůn, 
dal si mudrce předvolat. Řekl jim: „Až to 
dítě najděte, oznamte mi to, abych se mu  
i já mohl poklonit.“ Mudrci se pak vydali na 

cestu, kterou jim hvězda stále ukazovala, 
až dorazili k Betlému. Když nalezli Marii 
a Josefa s maličkým Ježíšem, klaněli se mu  
a položili před ním všechny vzácné dary, 
které s sebou vezli: zlato, voňavé kadidlo a 
mast zvanou myrha.

Potom se vydali na zpáteční cestu.  
V noci se jim ale zdál sen, ve kterém jim anděl 
řekl, aby se už nevraceli ke králi Herodovi, 
protože se chystá Ježíše zabít. Do Jeruza-

léma se tedy už nevraceli a vydali se domů 
jinou cestou. Také Josef měl v noci sen,  
ve kterém ho anděl varoval před Herodo-
vou zlobou. Hned tedy vstal, vzbudil Marii, 
rychle si zabalili všechny věci a i s malým 
Ježíšem se na oslíkovi vydali na dlouhou 
cestu do Egypta.

(zdroj: http://deti.vira.cz/kalendar/vano-
ce/Vanocni-pribeh/)
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Dovolte nám, abychom vás seznámili s ob-
lastmi poskytování poradenství naší orga-
nizací.
Poradenství probíhá na základě individuál-
ních konzultací osobně, telefonicky, emailem 
či po dohodě také přes skype.

Poskytujeme poradenství psychoterapeutic-
ké, výchovné, párové poradenství, rodinné 
poradenství, psychologické poradenství, 
psychosociální poradenství, speciálně pe-
dagogické poradenství, poradenství v tíživé 

sociální situaci, poradenství sociálně-práv-
ního charakteru, individuální poraden-
ství pro děti z náhradní péče, poradenství  
pro pěstounské rodiny, zprostředkování 
následné pomoci u odborníků, supervizní 
podporu. 

Prostřednictvím poradenské činnosti je dě-
tem, pěstounům a adoptivním rodičům na-
bízeno poskytnutí základních informací, po-
moc při jednání s úřady, sepisováním žádostí  
a návrhů např. k soudu. Dále můžeme být ná-

pomocni v orientaci v nabízených službách.  
V rámci poradenství se soustředíme na řešení 
konkrétních úskalí a problémů, reagujeme na 
specifické zakázky, se kterými děti či rodiny  
s přijatými dětmi přicházejí. 
K poradenství se můžete objednávat každý 
všední den od 7,00 do 15,00 hod. na tel.:  
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu. 
K objednání můžete taktéž využít svého 
klíčového pracovníka z doprovázející orga-
nizace, který Vám ochotně podá všechny 
potřebné informace.

Pro všechny klienty z oblasti náhradní péče je k dispozici také telefonická nonstop poradenská linka organizace, která je bezplatná  
a její provoz je nepřetržitý. Nonstop linku obsluhují pouze odborní pracovníci naší organizace, kteří jsou připraveni poskytnout klientům 

okamžitou radu v aktuální nepříznivé situaci. NON STOP LINKA - tel. 800 888 942

NON STOP LINKA:

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PORADENSTVÍ:

V této rubrice Vás budeme s jednotlivými Standardy srozumitelnou formou 
seznamovat. V minulých číslech jsme Vás seznámili se standardy, které se zabý-
vají vyřizováním a podáváním stížností, a dále s pravidly a postupy stanovující 
odmítnutí poskytování sociálně-právní ochrany a informovaností a výkonu 
sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby. V dnešním čísle se budeme 
zabývat standardem č. 1 – CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY.

Od 1. 1. 2015 je dle vyhlášky Minister-
stva práce a sociálních věcí č. 473/2012 
Sb. každá pověřená organizace pracující 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do-
držovat standardy kvality svých poskytova-
ných služeb. Celý proces standardizace má 
zajistit poskytování sociálně-právní ochrany 

dětí organizace DOMINO cz, o.p.s. v rámci 
předem vytvořených a schválených pravidel 
a postupů, nikoliv nahodile. Část obsahu  
Standardů poskytuje veřejnosti informa-
ce, jak naše organizace postupuje. Vedle 
toho Standardy stanoví závazné postu-
py pro  pracovníky, které v oblasti sociálně-
právní ochrany poskytují služby.

Ve standardu Cíle a způsoby činnosti pově-
řené osoby je definováno a zveřejněno základ-
ní prohlášení o oblasti působení organizace, 
formulováno poslání, cíle a zásady činnosti, 
vymezena cílová skupina, zveřejněn seznam 
činností vykonávaných na základě pověření, 
definovány oblasti a situace, v nichž může do-

cházet ke střetu zájmů, včetně postupů a pra-
videl pro předcházení a řešení těchto situací. 
Organizace DOMINO má písemně zpracovány 
základní informace o své činnosti a zaměření. 
Tyto jsou zveřejněny na webových stránkách 
organizace, prostřednictvím tištěných ma-
teriálů aj. Zveřejňované informace jsou vždy 
aktuální a srozumitelné širokému okruhu osob. 

• Poslání a cíle organizace DOMINO
Posláním organizace DOMINO je pod-

pora aktivit zaměřených na ochranu dětí  
a mládeže před sociálně nežádoucími a ne-
gativními vlivy, podpora zdravého fungování 
rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, 
upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, 
integrace rodin do společnosti, poskytování 
preventivních opatření v rámci sociálního 
vyloučení rodin s dětmi, pomoc a podpora 
sociálně znevýhodněných rodin při začle-
ňování do běžného života. 

Dále je posláním organizace DOMINO 
doprovázení náhradních rodin za účelem po-
silování rodinných vazeb, podpora a rozvoj 
náhradní rodinné péče, posilování hodnot 
náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské 
rodiny) v rámci Zlínského, Moravskoslezské-
ho a Olomouckého kraje. 

Cílem organizace DOMINO je podpo-
rovat rodiny a děti ze sociálně slabých  
a ohrožených rodin a oblasti náhradní péče. 
Podporovat zdravé fungování rodin a podpo-
rovat je při začleňování do běžného života.
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Poskytovat aktivity zaměřené na ochra-
nu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími 
a negativními jevy. Podporovat oprávněné 
zájmy dětí a mládeže (podpora „Úmluvy  
o právech dítěte“). Poskytovat odborné po-
radenství, supervize a další podpůrné služby.

Rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci, 
věnovat se osvětové činnosti, vykonávat 
sociálně výchovnou činnost, poskytovat vý-
chovně vzdělávací činnosti, pracovní, sociál-
ní a výchovnou rehabilitaci dětí z náhradní 
péče a sociálně slabých a ohrožených rodin. 

Budovat a provozovat centra volnoča-
sových aktivit, zabezpečovat mimoškolní 
činnosti dětí a mládeže, účelně vyplňovat 
jejich volný čas. Posilovat roli rodiny a ro-
dičovské výchovy. 

Budovat a provozovat střediska pro 
ozdravné, rekreační či sociálně výchovné 
pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi. Orga-
nizovat tyto pobyty v rámci celoroční práce 
s dětmi, mládeží a rodinami s dětmi.

Dále je cílem organizace budovat a pro-
vozovat dobrovolnické centrum - výchova  
a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků 
pro práci s organizovanými i neorganizo-
vanými dětmi a mládeží, rodinami s dětmi  
a jinou sociální skupinou.

Budovat vztahy s veřejností, poskytovat 
poradenství v oblasti činnosti organizace 
a spolupracovat s organizacemi podobného 
zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

• Cílová skupina
Cílovou skupinu organizace DOMINO tvoří:
	náhradní rodiče (pěstouni, osvojitelé)  

a jejich blízcí
	děti v náhradních rodinách (děti v pěs-

tounské či osvojitelské péči)
		zájemci o všechny typy náhradní rodinné 

péče
		děti umístěné v náhradní výchovné péči
		mladí lidé opouštějící dětský domov
		sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi
		matky samoživitelky
		rizikové skupiny dětí a mládeže
		funkční rodiny s dětmi
		dle § 8 zákona č. 359/1999Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí, každé dítě, které po-
žádá „o pomoc při ochraně svého života 
a dalších svých práv“

• Zásady činnosti
Organizace DOMINO se při své činnosti řídí 
následujícími zásadami:

		pracovníci organizace jednají v soula-
du se standardy kvality sociálně-právní 
ochrany, platnou legislativou a Etic-
kým kodexem pracovníka organizace  
DOMINO cz, o. p. s.

		pracovníci organizace dodržují mlčenli-
vost (Povinnost mlčenlivosti pracovníka 
organizace DOMINO cz, o. p. s.)

		výkon sociálně-právní ochrany je zajišťo-
ván pracovníky, kteří splňují kvalifikační 
požadavky

		spolupráce s klienty je postavena na 
principu partnerství a rovného přístupu 
(bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, et-
nické příslušnosti, sociálního postavení, 
víry a náboženství, názorového smýšlení 
či sexuální orientace)

		pracovníci organizace respektují indivi-
dualitu klientů a jejich názory

		pracovníci vedou klienty k participaci na 
řešení jejich situace

		předním hlediskem činnosti organizace 
je, v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech 
dítěte, zájem dítěte

		je respektována identita dítěte, pracovníci 
naslouchají dětem a respektují jejich názor

		organizace přistupuje k rodině jako celku

• Seznam činností vykonávaných 
na základě pověření
Organizace DOMINO vykonává na základě 
pověření k výkonu sociálně právní ochrany 
dětí tyto činnosti:
		vyhledávání dětí, na které se sociálně-

právní ochrana zaměřuje [§ 10 odst. 1 
písm. a)]

		pomoc rodičům při řešení výchovných 
nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a)]

		poskytování nebo zprostředkování rodi-
čům poradenství při výchově a vzdělávání 
dítěte a při péči o dítě zdravotně posti-
žené [§ 11 odst. 1 písm. b)]

		pořádání v rámci poradenské činnosti 
přednášek a kurzů zaměřených na řešení 
výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
[§ 11 odst. písm. c)]

		činnost zaměřená na ochranu dětí před 
škodlivými vlivy a předcházení jejich 
vzniku (§ 31 a § 32)

		zřizování a provoz zařízení odborného 
poradenství pro péči o děti (§ 40)

		zřizování a provoz zařízení sociálně vý-
chovné činnosti (§ 41)

		zřizování a provozování výchovně rekre-
ačních táborů pro děti (§ 43)

		uzavírání dohod o výkonu pěstounské 
péče podle § 47b

		poskytování odborného poradenství  
a pomoci žadatelům o zprostředkování 
osvojení nebo pěstounské péče a po-
skytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo 
pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům 
v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče  
[§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]

		poskytování výchovné a poradenské péče 
osobě pečující, s níž pověřená osoba 
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské 
péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče 
a sledování výkonu pěstounské péče; po-
kud osoba pečující o tuto službu požádá, 
je pověřená osoba povinna výchovnou  
a poradenskou péči poskytnout

		vyhledávání fyzických osob vhodných 
stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 
oznamování obecnímu úřadu s rozšíře-
nou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), 
§ 48 odst. 2 písm. g)]

		vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, 
kterým je třeba zajistit péči v náhradním 
rodinném prostředí formou pěstounské 
péče nebo osvojení, a jejich oznamo-
vání obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 
odst. 2 písm. h)]

Organizace DOMINO má definovány 
oblasti a situace, v nichž může docházet ke 
střetu zájmů mezi organizací (pracovníkem) 
a osobami z cílové skupiny, včetně postupu 
a pravidel pro předcházení a řešení těchto 
situací. Možný střet zájmů by mohl pracov-
níkovi organizace bránit postupovat objek-
tivně a nezávisle a v nejlepším zájmu klienta,  
a poškozovat tak jeho potřeby a práva. Jasné 
vymezení oblastí možného střetu zájmů je 
tak ochranou jak klientů, tak i pracovníků 
organizace. Umožňuje předcházet a řešit 
možná poškození práv obou stran. 

Cílovou skupinu organizace DOMINO 
tvoří náhradní rodiče (pěstouni, osvojitelé) 
a jejich blízcí, děti v náhradních rodinách 
(děti v pěstounské či osvojitelské péči)  
a děti umístěné v náhradní výchovné péči, 
zájemci o všechny typy náhradní rodinné 
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OSMISMĚRKA

T K I D R E V D K M Č A K Č O Č S A
L E S B O S A A R U E L P R Z R T V
Á L S Á I M N B N M Č Š V É D I A U
É K L I P S A Í R E U M O V R K T L
T Z U E L J K K I A P N A I O Ř I M
U O R V A K Č I V H A L O V J S V S
P R E J A Š R Z I O P I L I A O L U
U R A L R J E P T I Š K Y V D O O N
N I O Y K Í T R N O V N Í K D U H A
K Š T M A S D U A B C A A O A V A R
E O E N O Z M H S K N V N N O I E U
R N T V O T O A A I E E I Z F D R T
T U O V B N É K N L Z C D Č I N K A
K N Í R A M A R T L U T A V A L A S
S L A K V O T Š A L V Z Z É T C B I
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ALPINUM - ANŠOVKA - ANTIVIR - AUDION - BAJAJA - BLIZNA - BOIOHAEMUM -  
ČINKA - ČOČKA - ČUNÍK - DAMPER - DUHA - EKLIPSA - FIAT - HALUZ - HVOZD -  
IBIS - KAKAO - KALOŠE - KMENT - KNÍR - KOTVA - KRAAL - KUČMA - KUTNA -  
KUVAJT - LAHVIČKA - LESBOS - LIKNAVEC - LUCINA - ODVYK - PAPUČE - 
PLEURA -  PROMOTÉR -  PUNKER -  PUTEÁL -  REDIV -  ROZKLEK -  RTÍKY -  
SALAVAT -  SMLUVA -  SNOVOST -  STATIV -  SUNAR -  ŠANON -  ŠVÉDI -  
TERČKA -  TESIL -  TRNINA -  TRNOVNÍK -  TURAN -  ULTRAMARÍN -  URNA -  
VAKOVLK -  VASIL -  VERDIKT -  VIVÉR -  VLAŠTOVKA -  VLOHA -  VODKA -  
VOZDR - VUZE - ZADINA - ZDROJ - ZPRUHA   

péče, mladí lidé opouštějící dětský domov, 
sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi, 
matky samoživitelky, rizikové skupiny dětí 
a mládeže a také funkční rodiny s dětmi. 

Dle § 8 zákona č. 359/1999Sb., o so-
ciálně právní ochraně dětí, patří do cílové 
skupiny organizace každé dítě, které požádá 
„o pomoc při ochraně svého života a dalších 
svých práv“. 

Střetem zájmů organizace DOMINO 
a klientů se rozumí takové jednání či opome-
nutí, jež narušuje důvěru klienta v nestran-
nost nebo při kterém pracovníci zneužívají 
svého postavení k získání neoprávněného 
prospěchu pro sebe, organizaci či jinou  
fyzickou nebo právnickou osobu. 

Střet zájmů je obecně vymezen jako 
situace, ve které by profesní úsudek ohledně 

primárního zájmu mohl být natolik ovlivněn 
zájmem sekundárním, že by byla ohrožena 
jeho nezávislost a nestrannost. Jedná se 
zpravidla o souběh profesní odpovědnosti, 
nezávislosti v rozhodování a existenci dal-
šího, často finančního, osobního, či sou-
kromého zájmu. 

Střet zájmů je stav, kdy je pracovník 
organizace DOMINO povinen něco konat či 
se nějakého konání zdržet, ale současně by 
měl z daného konání či nekonání prospěch 
nebo by mu bylo dané konání či nekonání 
ke škodě.

• Prevence a řešení střetu zájmů
Pracovníci organizace jsou seznáme-

ni s výše definovaným vymezením střetu 
zájmů, uvědomují si tyto situace, vylučují 

je, případně jim předcházejí. Pracovníci 
organizace jsou povinni jednat dle souvise-
jících právních norem a standardů kvality 
sociálně-právní ochrany. 

Na prvním místě sledují zájem klienta  
a naplňování veřejného závazku jednotli-
vých služeb organizace. 

Pravidla pro předcházení a řešení střetu 
zájmů jsou vymezena v dokumentu Prevence 
a řešení střetu zájmů v organizaci DOMINO 
cz, o. p. s. 

Další podrobnější informace o cílech  
a způsobech činnosti pověřené osoby jsou 
popsány ve Standardu č. 1 a v Přílohách 
k tomuto standardu, do kterých můžete 
kdykoliv nahlédnout přímo v organizaci 
DOMINO cz, o.p.s.
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LUŠTĚNÍ PRO VOLNÝ ČAS:

SYNOVA DRUH CITOSLOVCE BARVIVO BÍLÝ

MANŽELKA LUŠTĚNINY SMÍCHU NA VEJCE SÁDROVEC

PASTÝŘSKÁ

ŘÍMSKÝ PÍŠŤALA

CÍSAŘ 99

ŘÍMSKY

PYTLÁCKÉ

AKADEMIE NÁSTRAHY

VĚD (zk.)

HRANIČNÍ

ČESKÉ POPLATKY

MĚSTO POKOJ HIMALÁJSKÝ

(angl.) KRAJ

DRUHÁ

TRÁVA

MNIŠSKÝ

ŘÁD DRUH

PALMY

TITUL

KOZÁČTÍ DOKTORA

NÁČELNÍCI

KÓD HNACÍ

PERU STROJ

JAPONSKÁ

HORA

MUŽSKÉ

JMÉNO

POMŮCKA:

ROOM

© Martin Kratochvíl, http://www.krizovky.4fan.cz

PŘELUD

KANAPE

1000 G

ÚTOK

KOLEM

NADUTEC

MODŘ

PŘES

A SICE

VSTŘÍCNOST

KINO

ZRAK

K ČEMU

SPOJKA

SALAMANDR

DRŽADLO

OBCHODNÍ 
REJSTŘÍK 

(zk.)

ZKOSENÍ

LEŠTIDLO

ZÁMEZÍ

EVROPAN
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Ano, hledáme VÁS, zájemce o náhradní rodin-
nou péči. Jste to Vy, co přemýšlíte o pěstounství 
či zvažujete adopci dítěte? Chcete poskytnout 
zázemí dětem, které vyrůstají v ústavní péči? 
Rozhodujete se, zda se pěstounem stát? Potře-
bujete znát, co Vás na této budoucí a možné 
cestě čeká? 

Jsme moc rádi, že máte zájem nabídnout místo 
ve své rodině dětem, které rodinu potřebují! 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT A ZÍSKAT TAK 
DALŠÍ INFORMACE! 
 
bezplatná NON STOP LINKA
tel. 800 888 942

Další telefonní čísla a e-mail pro zájemce  
o náhradní rodičovství (př. pěstounství, adopci):  
577 211 809, 577 218 708, 734 602 177, e-mail: 
info@idomino.eu

Pojďte nám pomoci tvořit newsletter  
KOLOVRÁTEK. Posílejte nám Vaše náměty, 
připomínky, přání, dotazy do rubrik i příbě-
hy z Vašich životů. Pošlete nám fotky Vašich 
rodin a dětí či činností, které s náhradním 
rodičovstvím nějak souvisí. Pište na e-mail 
leona.hozova@idomino.eu nebo dopisem na 
adresu: DOMINO, Štefánikova 5462, 760 01 
Zlín. Všechny své připomínky či náměty mů-
žete osobně zkonzultovat i s Vašimi klíčovými 
pracovníky (pouze z organizací DOMINO či  
NA DLANI), kteří vše předají.

www.idomino.eu
Redakční rada:
předsedkyně: PhDr. Ing. Mgr. Leona HOZOVÁ, PhD. MBA
členové: Bc. Michaela Slavíková, Mgr. Helena Langerová, Bc. Martina Stuchlíková, Mgr. Lenka Míčová, Mgr. Martina Pastorčáková.

Toto číslo vyšlo v tištěné podobě v nákladu 150 ks.

HLEDÁME VÁS:
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„Zastavİt čas v tuto vánoční chvílİ.
Poslouchat, ȷak andělé mávaȷí křídly.
A vİdět štěstí všude kolem sebe.
Cítİt, ȷak sněhová vločka zebe.

Kéž neȷenom o Vánocích, 
ale po celé další roky,
nacházíme cestu k sobě
radostnýmİ kroky….“

Vážení a mİlí!
Přeȷeme Vám krásné, 
pohodové a radostné prožİtí 
svátků vánočních. 
Dětem přeȷeme kouzelné dny 
se splněnýmİ přánímİ a dárečky, 
které sİ ze srdce přeȷí.
Do nového roku 2016 
přeȷeme ȷen vše dobré, 
hlavně zdraví, štěstí a lásku!
Jsme s úctou k Vám!

Kolektİv pracovníků 
organİzací 
DOMINO a NA DLANI.


