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Úvodník z klobouku...
Bobebobku, spíš?
Jak bych mohl spát, v takovém kraválu, Bobkubobe!
A co se to tu vlastně děje, Bobebobku?
Ty vado, ty to nevíš? Spolubál, Bobkubobe!
Aha. A to je už dnes, Bobebobku?
Se ví... a je to tu skvělý! Bobkubobe,
pojď, já Tě Spolubálem provedu.
Tak jo, Bobkubobe. Pojďme... ale
opatrně, ať se mezi těmi lidmi neztratím!
Koukej Bebeboku, tamhle hraje Big
band z Chrudimi. Na ten já ujíždím...
Teď mi ale utíkáš Bobkubobe... počkej
na mě, kurnik!
Bobebobku, to je lidí, viď!
To teda jo, Bobkubobe... a je tady Lůďa?
Je.
A je tady Tomáš?
Je.
A je tady Dan?
Je!
A je tady Máňa?
Je.
A Janek? A Pepek? A Máňa? A Jiřka?
A Dáša? A Máňa?
Jasně, jsou tu!
Bobkubobe, tak to tu jsou všichni.
Hele, Bobebobku, tamhle je kavárna
a mají tam mrkvičkovou kávu!
To si piš, Bobkubobe, tady je všechno.
Je to nejlepší Spolubál ze všech
Spolubálů na světě.

Bobebobku, to je dobře, že všichni ti
lidi přišli. Měli bychom jim poděkovat.
Tak jo, Bobkubobe... ale oba společně
a nahlas. Tak.. 3...2...1.... DĚKUJEME!
Bobebobku, a kdo to všechno vymyslel?
To je kapitola sama pro sebe, Bobkubobe. Vymyslelo to osm neziskových
organizací z Nového Města na Moravě
a celé to také připravily.
Bobebobku, tak to bychom jim také
měli poděkovat, že?
Tak zase oba najednou?
Jasně, Bobkubobe, tak se zase připrav
a 3...2...1....
DĚKUJEME VÁM,
NEZISKOVÉ ORGANIZACE!
Bobebobku, už se mi klížej oči...
nebudeš se zlobit, když půjdu spát?
Jasně, Bobkubobe, však i já už vidím
svět dvakrát... pojď, najdeme si svůj
klobouk a budeme spát. Ať se Ti zdají
pěkné sny, roztancované...
Tobě také přeji dobrou noc a pěkné
sny, Bobebobku... tak zase za rok, na
dalším Spolubále!
Rozhovor králíků
z klobouku
zachytil
V. Zikmund

Program akce
19:30

začátek plesu

20:00

zahájení plesu
Big Band Chrudim

20:45

defilé klobouků
pořádajících neziskovek,
1. předtančení

22:30

2. předtančení

23:30

slosování hlavních cen

24:00

Move Breakers

2:00

plánované ukončení plesu

Vtip y z klobouku I.

Babička vypráví vnučce o svém mládí: Věř
mi, holčičko, v životě ženy bývá jen jedna
velká láska. - A kdo to byl u tebe, babi?
- Námořníci, děvenko, námořníci.
···
Elegantní, byť poměrně korpulentní
dámu zastaví žebrák, smekne a nastaví
klobouk. Vzácná paní, pěkně prosím, už
tři dny jsem nejedl. - Můj bože, prohlíží
si dáma žebráka s obdivem, chtěla bych
mít taky tak silnou vůli!
···

20

Včera u mě byl Pečarič a chtěl mě spráskat,
povídá Chajim Jankel rabi Bulbonovi.
- A jak to víš tak přesně? nevěří rabi
Bulbon. - No, protože kdyby nechtěl,
vysvětluje Chajim Jankel, tak by to byl
neudělal!
···
Pane profesore Goldfingere, je tato operace svízelná? - Jak se to vezme. Pro pacienta svízelná není. Dostane narkózu
a je. Svízelná je ale pro nás, pro chirurgy.
- A to proč, pane profesore? - Děláme ji
tu už léta, a zatím se nám ne a nedaří.

···
Manželé sedí v prázdém kupé proti sobě.
Po půlhodině povídá manžel: Sáro, pojď
sem. Sedni si ke mně. - Manželka poslechne, přitulí se k němu a šeptne mu do
ucha: A co tak najednou? - Muž jí obejme
a říká: Už jsem se na Tebe nemohl dívat.
···
Někdo, kdo se jmenuje Heinrich, má
dělat chilli??? (poručík Columbo)
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Pátrání po klobouku ze křoví

Vítr vane pouští, po písku žene klobouk, zahnal ho do houští, starý a
černý klobouk… těmito slovy začíná
známá píseň trojice autorů Werich,
Voskovec a Ježek.

Klobouk ve křoví, skladba, jež poprvé zazněla před více než osmdesáti lety, je pořád stejně tajemná jako
v době svého vzniku. (Vlastně se divím,
že v dnešní době zatím nikdo nenapsal
na text písně nějakou konspirační teorii.)
Navíc sami autoři si z nás udělali dobrý
den, když v samotném závěru uvádějí, že
nikdo nic nepochopí a nikdo se nic nedoví.
Nenechme se ale ošálit, případně tímto
veršem rovnou zastrašit. Když se zamyslíme hlouběji, je velmi pravděpodobné,
že jistě přijdeme na nějakou indicii, která
nám pomůže záhadu alespoň částečně
rozluštit.
Je pravda, že nám autoři nenaznačili ale
vůbec nic. Přeskočme proto první otázky
a rovnou se zaměřme na verš: …jen zaváté stopy, starý klobouk ve křoví… a vida,
stopa. Starý klobouk leží ve křoví, ale stopy jsou pouze zaváté! To tedy znamená,
že tam klobouk nemohl ležet tak dlouho!
Stopy jsou tedy ještě vidět a jak uvádí
první sloka, klobouk je ještě černý, což by
na sluncem prozářené poušti asi dlouho
nezůstal. Ale klobouk je starý, tak tedy
musel jistojistě patřit někomu staršímu,
kdo jej nosil již dlouho, protože asi vypadá obnošeně. Jako nositele bych logicky
vynechala ženy. Protože je jasné, že klo-

bouky si ženy k vlasům připevňovaly jehlicemi nebo mašlí, a tak by se jim určitě
nestalo takové faux pas, že by jim jejich
nepostradatelná pokrývka hlavy uletěla
na veřejnosti.

Píseň vzniká ve třicátých letech 20.
století a přihlédneme-li k tomu, že
k významnému období rozvoje klobouků
patřilo 19. století, tak se nám časové období vymezilo na několik typů klobouků.
Pokud pomineme všechny klobouky,
které mají svoji typickou barevnost
a zaměříme se pouze na černé, vyjdou
nám pouze čtyři možnosti. Buřinka, cylindr, pastýřský klobouk neboli saturno a
montera. Osobně mi poslední dva přijdou
nepravděpodobné, přeci jen se jedná o
pokrývky hlavy katolických duchovních
a o černý klobouk španělských matadorů.
Na druhou stranu víme, že …vítr vane
pouští… a jediná poušť v Evropě se
nachází ve španělském Tabernas. Ale
i kdyby se ztratil nějaký matador nebo
kněží, jde o tak veřejně známou osobnost,
že by jej někdo brzy hledal a našel. Tímto
tuto dvojici vypouštím.
Zbývá tedy buřinka a cylindr. Dejme
přednost staršímu, což je cylindr, který
byl poprvé vyroben na konci 18. století
v Anglii. Už jeho vznik způsobil senzaci
i pohoršení. Dle dobových periodik prý
začali kolemjdoucí při pohledu na cylindr panikařit, několik dam omdlelo,
děti křičely, psi štěkali a mladý poslíček si
zlomil ruku, když ho převálcoval dav. Cy-

lindr se však záhy stal symbolem vyšších
společenských vrstev, během první války
skoro vymizely a staly se spíše součástí
společenského oděvu. Za jeho vymizení
může částečně i buřinka, která je asi o půl
století mladší. Pro svůj malý, pevný a oblý
tvar výborně odolávala překážkám, proto
se rychle rozšířila z Anglie až na americký západ, kde ji nosili jak kovbojové,
tak dělníci při stavbě železnice. Hm, že by
další stopa?! Přestože je buřinka odolná
a na hlavě dobře drží, ztratit se dá. Zvlášť
po tvrdé dřině, když si jdete oddechnout
do místního saloonu. To, že jde o buřinku
by mohl potvrdit i fakt, že autor textu
Jan Werich buřinku v době vzniku písně
nosil. Ne že by to něco znamenalo, ale
singl s cover verzí písně Klobou ve křoví
vyrobený v roce 1997 v limitované edici
od skupiny Lucie měl také tvar buřinky.
Já osobně bych se s touto verzí ztotožnila,
ale vy můžete mít názor zcela jiný. Co je
ale podstatnější, měli byste se jít bavit
a ne tu louskat noviny! Nicméně mějte na
paměti, aby právě ten váš klobouk nedopadl jako ten ve křoví!
Pak by se totiž zpívalo: „Vítr vane nocí,
po dlažbě žene klobouk, zahnal ho do roští,
krásný a nový klobouk. Kdepak je ta hlava,
která klobouk nosila. Byla černá či plavá?
Komu asi patřila? Kdo to venku zmizel?
Šel z plesu, ale kam? Jaký to měl svízel,
že tu klobouk zůstal sám? Jen polomokré
stopy. Nový klobouk ve křoví. Nikdo nic
nepochopí. Kamery nám nic nepoví.“
Eva Kulková

dnes vám hraje Big band Chrudim

Po roce se návštěvníci Spolubálu
mohou opět těšit z melodií, které
speciálně pro tento večer sestavil
oblíbený Big band Chrudim, orchestr skvělých muzikantů bohatých
zkušeností, v jehož širokém repertoáru se najdou skladby k divokému
tanci i poklidnému poslouchání.

S vedoucím kapely Stanislavem Jandou
jsme si příjemně povídali nejen o půvabu
zpěvaček, mužnosti muzikantů a radostech vedoucího, ale hlavně o orchestru
a jeho ambicích.

Big band je jen podle názvu početné uskupení, kolik vás aktuálně koncertuje?
Momentálně máme 21 členů, tento počet
se občas liší díky projektům s různými
hosty.

Uplynulou sezónu jste účinkovali s Dashou,
s kým plánujete příští spolupráci?
27. listopadu nás čeká tradiční velký
koncert před domácím publikem,
letos přivítá Chrudim spolu s Big
bandem i Janu Koubkovou, s níž
bychom následně rádi navštívili,
tak jako loni s Dashou, pár dalších

českých měst. Na 29. března 2016 pak
plánujeme v Sukově síni konzervatoře
v Pardubicích koncert s Dashou a Janem
Smigmátorem, těšíme se hlavně na novou
zkušenost s koncertním prostorem, se
kterým jsme dosud neměli tu čest, a spolupráci s těmito dvěma úžasnými zpěváky.
Dnešní akce vás přivádí opětovně na
jeviště sálu novoměstského Kulturního
domu, jak se vám u nás vystupuje?
V Novém Městě hrajeme už počtvrté
a pokaždé se nám hrálo báječně. Zvláště
atmosféra Spolubálu byla pohodová, a proto se na ten letošní ročník všichni těšíme.
I my jsme se na Big band Chrudim
moc těšili a jsme rádi, že jej právě dnes
v Novém Městě na Moravě díky Spolubálu můžeme užít. Tak do tance!!!
Lada Hubáčková
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Spolubál a občanská společnost v NMnM

Novoměstský Spolubál je radostným projevem toho, čemu se říká
občanská společnost. Neziskovky si
jdou společně zatancovat a přizvou
k tomu své spoluobčany.

Svobodná občanská společnost je realita,
se kterou se dnes v naší zemi, chválabohu, setkáváme na každém kroku, takže ji
možná už ani nevnímáme. Není to ovšem
samozřejmost. Osobně jsem hrdý na to,
že jsem spoluobčanem již zesnulého Václava Havla, jehož angažovaná podpora
obnově a rozvoji občanské společnosti
v postkomunistické éře je dobře známá.
Co je občanská společnost? Nevím, zda
je třeba to vysvětlovat, ale možná to
neuškodí. Mou formulaci berte spíš jako
rychlou ´palbu od boku´:
Občanská společnost je pavučina lidských aktivit, které jsou nezávislé na
centrální správě státu a vyvěrají jaksi
´zezdola´, od občanů. Společným účelem
i motivací těchto aktivit je nezisková
dobročinnost, neboli různorodé ´činění´
prospěšné společnosti, znevýhodněným
skupinám lidí či přírodě. Jednoduše
řečeno, jde o spolky, nestátní vzdělávací
nebo kulturní instituce, kroužky, dobrovolné hasiče, florbalisty, ochránce přírody,
pečovatele v nouzích a malérech různého
druhu, bojovníky proti korupci, církevní
farnosti nebo sbory, taky o nezávislá politická uskupení. Dále si dosaďte sami podle svých zkušeností.

PODĚKOVÁNÍ

Spolupořadatelé
Spolubálu
tímto děkují Novému Městu na
Moravě za vyjádřenou podporu. I díky ní můžeme Spolubál
pořádat a společně prožít intenzivní večer plný tance a radosti.
Dále děkujeme všem dárcům
úžasných cen, jejichž seznam
naleznete na svých stolech a na
této stránce... ;-)

»»»

A dále také děkujeme všem
„bezejmenným“ spolupracovníkům, kteří se na přípravě
dnešního Spolubálu jakkoli
podíleli...
DĚKUJEME! :-)

Proč je občanská společnost (OS)
důležitá? Za prvé, OS je projevem života
– v konkrétní obci nebo v nějakém regionálním, národním nebo dokonce nadnárodním sektoru života společnosti. Za
druhé, OS je podhoubím demokracie,
její živnou půdou, zdrojem, a zároveň
stabilizujícím faktorem, prevencí úletů
a extrémů, jakýmsi oponentem (a také
partnerem) centralizované moci různého
druhu. Za třetí, OS je prostorem, kde
může každý člověk uskutečňovat svou
občanskou svobodu ve smyslu ´dělám
něco prospěšného, z čeho nemám užitek
jen já sám, ale co nějak přispěje k lepšímu
životu druhých´. Tím není řečeno, že
práce v neziskovce je jedinou cestou, jak
´přispívat k lepšímu životu druhých´; je
to jedna z cest. Možnost společný život
tvořit a účastnit se ho je důležitá pro
pocit sounáležitosti a bezpečí i pro individuální spokojenost člověka.
Osobně vnímám znovuotevření svobodného veřejného prostoru jako jedno
z hlavních pozitiv polistopadového vývoje, jako dobré ´koření´ hořkého postkomunizmu, a taky jako naději do budoucna.
Zdravím tedy účastníky Spolubálu. Přeji
všem, aby vnímali společnost jako svou.
Aby je těšilo spolupodílet se na jejím
udržení i rozkvětu.
Vojtěch Hrouda,
farář Českobratrské církve evangelické

Seznam dárců
Spolubál 2015

Vůbec nejdůležitější je na občanské
společnosti ovšem něco jiného. Totiž
to, že umožňuje člověku, aby se
uskutečňoval vskutku a cele jako ten,
kým potenciálně je, totiž jako zoon
politikon, tvor společenský. Člověk
přece není jen výrobcem, tvůrcem
zisku či konzumentem. Je zároveň
a možná nejhlouběji i někým, kdo chce
být s druhými, kdo touží po různých
typech soužití a spolupráce, kdo se chce
konkrétně účastnit života lidské obce
či pospolitosti, kdo chce mít vliv na to,
co se děje kolem něho. Člověk je prostě
bytostně disponován k tomu, aby byl
nelhostejný ke svému lidskému okolí,
ke společnosti; touží být svým okolím
oceněn za to, co mu dává; je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky
k bližnímu. Občanská společnost
je jedním ze způsobů, jimiž se
uskutečňuje či může uskutečňovat
naše lidství ve své celistvosti, tedy
i v tom subtilnějším, tíž uchopitelném,
ale možná ze všeho nejdůležitějším,
čím je tvořeno. Občanská společnost,
aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou
odpovědnost za svět.

(Z projevu Václava Havla na sympóziu “Myšlenky Václava Havla a koncept
občanské společnosti” v Minneapolis,
USA, 26. dubna 1999, celý projev na
www.obcan.ecn.cz/docs/projev_havel.doc )

. p. Homolková M.
. p. Ježová J.
. p. Kavalír Miloš
. Atletický oddíl TJ
. p. Líbalová
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. p. Lukeš S.
. Domácí hospic Vysočina, o.p.s. . p. Maštera Jaromír, Mgr.
. E.ON
. p. Novotná Dita
Nové Město na Moravě
. p. Papáčková Dagmar
. EFKO - karton, s.r.o.
. p. Papáčková Marie
Nové Veselí
. p. Pech Jiří
. Farma Počítky - p. Daďourek . p. Poukarová H.
Milan, Mgr. et. Bc.
. p. Ptáčková M.
. Hotel Horní Dvůr
. p. Růžičková Kateřina
. Kosmetický salon Charm
. p. Sáblíková Ladislava
- p. Hallerová Michaela
. p. Skalníková Pavla
. MEDIN, a.s.
. p. Šafaříková Zuzana
. Městské lázně
. p. Ševčíková Z.
Nové Město na Moravě
. p. Šormová Ruth
. NTSUP
. p. Štěpánek Zdeněk
Nové Město na Moravě
. p. Švejdová Marie
. Obec Křižánky
. p. Topinková L.
. p. Blažek Tomáš
. p. Veselá Markéta
. p. Čejková E.
. p. Vodičková Kateřina
. p. Fialová J.
. p. Zelená Anna
. p. Gregorová D.
. p. Žáková H.
. p. Holasová Alena
. Pečené čaje Vysočina

- p. Nečasová Taťána
. Pekařství Slonková
. Penzion Klokočí Kadov
- manželé Leskourovi
. Plastia, s.r.o. Nové Veselí
. Portimo, o.p.s.
. Potraviny Flop Pohledec
. RP Comp
. Salón Hortenzie
Nové Město na Moravě
. Sdružení Krajina
. SKI areál Nový Jimramov
- p. Fiala Ivo
. SPORTEN,a.s.
. Tokoz, a.s.,
Žďár nad Sázavou
. Turistická chata Studnice
- manželé Hladíkovi
. V-studio krásy
- p. Veronika Ptáčková
. Wera Werk, s.r.o.,
Bystřice nad Pernštejnem
. Zemědělské družstvo
Nové Město na Moravě
. ZZN Hospodářské
potřeby, a.s.
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Představujeme MoveBreakers
Elektronická show s prvky swingu,
funky a několika dalších hudebních
žánrů… to jsou MoveBreakers!

Dneska nám hrajete na Spolubále a my se
na to tak těšíme, že bychom od vás chtěli
vyzvědět, zda se těšíte též a co vás v poslední době potkalo za jiné příjemné akce?
Těšíme se opravdu hodně a dlouho. Poslední víkend v září jsme strávili na festivalu v Křídlech, kde jsme poznali řadu
milých lidí a užili si spoustu legrace,
atmosféra byla výborná. Podívali jsme
se samozřejmě i do Nového Města, kde
většina z nás byla poprvé. Náš pozounista
David nedaleko vyrostl, takže okolí velmi
dobře zná, dělal nám průvodce.
V poslední době byly pro nás asi
nejzajímavější vystoupení na akcích
Electro Swing Fever v pražském Roxy
a na večírku po zahájení Design Bloku.
Byly to hodně velké akce a pro nás taková zkouška ohněm. Ale myslíme, že po
zkouškovém maratonu a všech přípravách
to dopadlo všechno skvěle.
Kde a pro koho se vám nejlíp hraje? A jaké
očekáváte publikum v Novém Městě?
My spolu vystupujeme v tomto složení
teprve od června, takže každá akce je pro
nás tak trochu nová zkoušenost, kterou
si umíme vychutnat. Líbilo se nám velké
podium a plný sál v Roxy, první koncert
jsme odehráli na písčité pláži na Lipně,
nedávno jsme také podpořili dobročinnou
výstavu vystoupením na vernisáži v jedné
malé galerii. Křídla! Skoro by se dalo říct,

že se nám hraje pokaždé nejlíp. Když
vidíme, že se lidé baví, že mají úsměv
na tváři, tančí, víc nepotřebujeme. Nové
Město jistě nebude výjimkou.
Přijdete s kloboukem, či bez? (to je podtitul
letošního Spolubálu)
Zkusíme něco přichystat a asi se nechte
překvapit. Ale určitě s klobouky!

Nosíte vůbec klobouky? Proč?
U nás je to spíš na zpěvačce, protože té
by slušel snad i hrnec na hlavě. Klobouk
nosí pravidelně i baskytarista Michal.
I DJe Swing Gardena bez pokrývky hlavy
nepotkáte. Trochu smůlu má David,
v uplynulých letech mu na hlavu pasoval jen jeden slamák, který však nepřežil
letošní festival Mighty Sounds, ostatní
klobouky jsou mu zkrátka malé.
Jaké taneční kroky máme nastudovat,
abychom byli vaší kapele nejhvězdnějšími
tanečníky?
Můžete se těšit na elektronickou show
s prvky swingu, funky a několika
dalších hudebních žánrů. Taneční
kroky postačí dosti improvizační.
Následná DJ show s jamujícími muzikanty bude o electroswingu, takže
swingové kroky jsou dobrý základ, ale
co jsme tak viděli, chytne se určitě
každý.

Kapelní složení se ustálilo prozatím
v následujícím složení:
Alena Krejčová - zpěv
David Kadlec - pozoun
Michal Rolčík - basskytara
Antonio Cammarata - akordeon
Jiří Let aka DJ Swing Garden - loopy,
samply, texty, DJing
Začátek kapely by se dal popsat asi tak,
že se dala dohromady parta lidí, co si rozumí a rozhodla se pro myšlenku postavit netradiční projekt založený na elektronické muzice. No a pak jsme začali na
nějaké ty beaty a základy vymýšlet texty,
do toho pár melodií... a je to.
Díky za pozvání a moc se těšíme!
David - MoveBreakers

Jak dlouho vlastně uskupení MoveBreakers existuje a jak se stalo, že jste
se poskládali právě tihle a právě takhle? Byla na začátku vize, hledání, kapela,..., nebo muzikanti, společná řeč,...
???
Naše kapela začala vznikat asi před
rokem a půl, jako takové vyústění spolupráce DJingu a improvizujících muzkantů.
Postupně jsme přešli od improvizování
k vlastním skladbám, se skvělou
zpěvačkou, posbírali zajímavé muzi-

Vtip y z klobouku II.

Rivka přišla pozdě do práce a omlouvá
se: Musela jsem ještě ráno přestěhovat
nějaký nábytek a strašně mě vzaly záda.
- Šéfová se na ni vyčítavě podívala: A to
jsi nemohla počkat, až přijde večer tvůj
starej domů? - Rivka na to: Ovšemže
mohla. Ale ten gauč se líp stěhuje, když
na něm nikdo neleží.
···
Dcera texaského farmáře přijde domů
a rozzářeně říká: Mami, Jack si mě chce

kanty. To vše dohromady dalo za vznik
takové elektrické kapelní rodině, která
vystupuje od června jako MoveBreakers.

vzít. - Požádal tě snad o ruku? - Ještě ne,
ale už zastřelil manželku.
···
Neschopný právník může vést případ
několik let. Schopný právník i déle.
···
Lordovi utekla manželka. Třetí den někdo
zazvoní. Služebná jde otevřít a povídá
překvapeně: Jé, to jste vy, milostpaní? - A
kdopak by to měl být? ptá se paní přísně.

- No, povídá služka, já myslela, že je to
zas nějakej gratulant.
···
Při náletu na Tel Aviv běží Kohn s Blumenfeldem do krytu. - Šem to ale vyved, zaběduje Blumenfeld. Žapomněl
jšem ši doma švoje žuby. - A co myslej,
že bude padat? otočí se Kohn. Obložený
chlebíčky?
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S paní Líbou Topinkovou jsem
se sešel v jedné z novoměstských
kaváren. Popíjeli jsme horký čaj,
který nás náležitě rozproudil. Slova
se pak sama skládala, na papír psala…
Paní Topinková započala náš rozhovor
bonmotem: „Důchodce nemá čas…“.
Slušně jsem se tomu zasmál, ale když mi
pak sdělila, že za hodinu bude v Horácké
galerii na vernisáži (bylo právě šestnáct
hodin přesně) a večer se chystá ještě na
divadelní představení do Kulturního
domu, tak jsem jen obdivně mlčel. Nastal
čas kladení otázek…
Čaj byl stále ještě horký, jeho vůně nás
zavedla do strání himalájských velikánů
a já položil první otázku, velice komplikovanou: Co se vám, tedy seniorům,
povedlo? Tak, a teď se předveďte, senioři
a seniorky….
Čtyři zájezdy (Brno Špilberk, Bystřický
Eden, výstava květin v Lysé nad Labem
a Kuks se ZOO ve Dvoře Králové).
Účast na divadelních představeních Šest
miliard sluncí a Charleyova teta v Brně.
Besedy (Doc. Ing. L. Slonek o souostroví Karibiku a pan Koutenský o konci 2.
svět. války v Novém Městě na Moravě.
Hudební akce (Průvan písněmi Jižní
Moravy, Skotsko - dudy) a k tomu ještě vycházky po okolí Nového Města, bowling,
Masopustní merenda, Stůl plný dobrot,
Okresní setkání seniorů,
cestopisná
videa,
návštěvy
Horácké
galerie,
výroční
členská schůze…
UFFFF…. A to
všechno v období
od ledna do září.
Přátelé, pokud
se budete chtít
s někým ze
seniorů setkat,
tak doporučuji
je zachytit na
tom Okresním
srazu, jinak jsou
nepolapitelní!

Libuše Topinková se aktivně účastní akcí
pořádaných městem...

Po několika doušcích lahodného a voňavého
čaje předkládám další údernou otázku: Co
by vám, tedy seniorům, pomohlo?
Více mladších seniorů, kteří by ve výboru nahradili stávající členky.
Zdálo se mi snad, že jsem zachytil vyzývací pohled paní Topinkové? A jistě jste si
všimli, že ve zralém věku převládá touha
po společenství nad finanční jistotou.
V keramické konvičce zůstává čaj
neuvěřitelně dlouho teplý a já s obavou
kladu otázku: Z čeho máte obavu?
Obáváme se, že je dnes málo lidí,
kteří jsou ochotní cokoliv dělat zdarma.
Většina očekává, že někdo bude pro ně
vymýšlet zábavu.
Že jsem to ale paní Topinkové vymyslel
báječnou zábavu :-)
Síla horských bylin vyluhovaných v čaji
rozproudila mojí zvědavost a kladu otázku další: A co plány na další rok?
Pokusit se získat nové aktivní členy (tajím fakt, že jsem držitelem seniorpasu) .
Pokračovat v pestré a zajímavé činnosti,
aktivně se účastnit akcí v Novém Městě
na Moravě.
Skrze páru vystupující z čajové konvičky
sleduji kavárenský ruch, což mě inspirovalo k následující otázce: Jak a kdy se
může i veřejnost zapojit do vašich aktivit?
Mohou kdykoliv a jakkoliv :-) například
při organizování Mezinárodního dne
seniorů či při pořádání různých besed.
Jsme vždy rádi, když se lidé aktivně zapojí.
Marně otáčím konvičku vzhůru dnem. Už
ani kapičku nevydá… jen letmé voňavé
pohlazení vyjde z jejího hrdélka a tak
přišel čas na poslední otázku. Co vede
seniory ke spolupráci na Spolubále?
Jsme jedna z neziskových organizací.
Domníváme se, že spolupráce různých
věkových skupin je prospěšná. Chceme
být užiteční.
Odcházím z tohoto setkání s pocitem,
že jsem dostal lekci! Jednak z přípravy
dobrého čaje, ale především z postoje
k životu. Celou hodinu jsem seděl a povídal si s člověkem, který si za celou tu
dobu na nic nestěžoval!
Otázky kladl a do odpovědí se montoval
Vojtěch Zikmund
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Pár fotograií z akcí,
kterých se Klub seniorů účastní...
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Lysina
lenina o.s.
Lysina lenina, to je kolektivní duch,
smích, hudba, divadlo, elán, ochota,
nasazení… tak je vidím já. Jo, a v tom
všem jsou strašně nakažliví…
V. Zikmund
Na otázky odpovídala Kačka Vodičková,
členka Lysiny lenina.
Co se vám povedlo?
Myslím, že s klidným srdcem můžu říct,
že se nám letos opravdu podařilo spoustu
věcí. Samozřejmě divadelní festival Sbírka motýlů, který se konal v červnu, a na
který se nám podařilo pomocí serveru
Startovač (který podporuje různé projekty) vybrat nějaké peníze, které se
prostě vždycky hodí. Letos se poprvé konala Sbírka motýlů na náměstí v šapitó,
což se nám moc líbilo a snad i divákům!
Takže za mě osobně, už to, že se šapitó
podařilo zdárně postavit a zase složit je
asi největším úspěchem! Také Festival
Křídla měl veliký úspěch myslím, letos
se podruhé konal Megasekáč a snad už
se uchytil a lidí bylo hodně, kapely veselé
a skvělé. Festival Křídla se opět může
konat jen díky spolupráci se Sdružením
Krajina a každoročním hrabáním luk na
Fryšavě a Samotíně. Takže všem, kteří
s radostí hrabali, MOC DĚKUJEME!
Co by vám pomohlo, aby se toho povedlo
ještě víc?
Jak už jsem zmínila v předchozí
odpovědi: finanční příspěvek se hodí
vždy. Sponzoři jsou pro nás věčné téma
a je těžké je sehnat. Při letošní Sbírce
jsme zjistili, že máme málo statných
a šikovných dobrovolníků mužů na nošení
židlí, například, nebo skládání šapitó...:)
Takže pokud nějací někde jsou, nechť se
hlásí! A samozřejmě budeme rádi, když
na divadla a koncerty budou chodit diváci
všech věkových kategorií a bude jich co
nejvíce! Máme rádi veselé, usměvavé, divadla chtivé a kulturychtivé (tohle slovo
asi neexistuje...) lidi! (takové slovo trochu
existuje, ale je dobře, že existuje hodně takových lidí :-))
Jaké máte plány do dalšího roku?
Nevím jaké jsou plány ostatních členů
Lysiny, ale střídá se, myslím, asi tohle:

otěhotnět, rodit, kojit (jeden z důvodů mé
nespolupráce s Lysinou. V. Zikmund), vychovávat, popřípadě zdárně dostudovat
a stíhat práci a ještě chystat nějaké ty festivaly k tomu. Jinak nic zbrusu nového
neplánujeme. Ovšem čeká nás jubilejní
ročník Sbírky motýlů, který bude opravdu
speciální. Takže se těšte. Víc neprozradím
:)
Jaké je zapojení veřejnosti na vašich
aktivitách?
Nejvíc se veřejnost podílí hlavně divácky.
Jinak se snažíme spolupracovat s jinými
spolky, jako je Portimo nebo Základní
uměleckou školou či Klubíčkem. A určitě veškeré zapojení vítáme a hlavně
vlastní iniciativu, která občas chybí.
Co vás vede ke spolupráci na Spolubále?
Tak mě osobně hlavně ten proces tvorby
a celkem okamžitý výsledek :) Tím myslím to, že si můžu vyzkoušet roli organizátorky plesu, chodit na schůzky a občas
jen tak důležitě pokyvovat hlavou i když
netuším, o čem je zrovna řeč. Ale právě
tím, že se můžu účastnit téhle úžasné
a pro mě smysluplné práce mě vážně těší!
Baví mě ten původní smysl proč Spolubál
vznikl, címž je myslím hlavně propojit
neziskový sektor v NMnM a prezentovat
se SPOLEČNĚ, protože SPOLEČNĚ
jde vždycky všechno líp. Líbí se mi, že
můžeme tenhle ples udělat něčím jiný
a výjímečný, protože jsme všichni
ohromně tvořiví a možností je mnoho. Je
pravda, že občas si říkám: “proč já tohle
dělám?” Ale myslím, že až přijde opravdu
ten večer 14. listopadu a do kulturního
domu se začnou scházet všichni ti milí
a skvělí lidé, tak mě to všechno zase zapadne do sebe a já budu mít ten blažený
pocit radosti, že to má smysl.
(Hned po prvním přečtení odpovědí
Kačky Vodičkové z Lysiny leniny jsem
si uvědomil, že Lysina je jen jedna
a že můžeme být rádi, že působí zrovna
v našem městě!)
Otázky kladl
Vojtěch Zikmund
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Maracaibo, o.s.
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Odpovídá Mgr. Martina Skalniková

Mohla bys prosím představit vaši organizaci?
Maracaibo funguje více než 15 let,
máme asi 20 členů a organizujeme letní
stanový tábor u řeky u Olešínek. Dřív, už
jako děti, jsme jezdívali na tábor do Podolí.
Pak jsme se rozhodli, že se oddělíme
a tak vznikly dvě samostatné organizace,
původní Gohiral a nové Maracaibo. Naše
tábory jsou bez elektřiny. Stan, polní sprcha polní kuchyně, suchý záchod, svítíme
svíčkama, petrolejovýma lampama. Jde
o to být v přírodě a zapomenout na civilizaci. Na tohle dnes nejsou děti moc zvyklé, být jen tak v přírodě, být na louce, zajít si do lesa, jen tak si zahrát fotbal nebo
volejbal. Doba je hodně technická, děti
jezdí s plně nabitými mobily, jsou zvyklé
být on line, být ve spojení s kamarády a na
táboře tohle mít nemůžou.
Myslíš to tak, že děti nejsou zvyklé žít
v reálném prostředí, v reálném přírodním
prostředí?
Je to tak a my se je snažíme naučit přežít
třeba i v polních podmínkách. Vaříme na
ohni, vaříme čaj z bylin, které si natrhají,
snažíme se je naučit žít v přírodě. Jsme
volnočasová
organizace,
ukazujeme
dětem i něco jiného než je technika, ukazujeme jim, že je okolo příroda, louka, les
a že se tam dá úplně normálně žít. Ale to
je obvyklé spíš u nově přicházejících dětí,
ty co s námi jezdí déle, ty to znají, už jsou
na to přichystaný.
Co vás k téhle práci motivuje?
Je to naše. Nechali jsme tam kus srdce.
Dlouho se známe a pojí nás dlouhodobé
přátelství, potkáváme se i mimo tábor.
Tábor máme zase spojený s historkami

s osudy, na táboře si odpočineme od
běžných starostí.
Kolik dětí na táboře míváte?
Držíme si standard okolo 50, 55 dětí.
Jeden rok jsme měli kolem 70 dětí a to už
bylo náročné.
Jaké jsou zpětné reakce dětí, vracejí se?
Naše nejlepší zpětná vazba je, když si
dítě přivede i svého kamaráda. Třeba
v loňském roce jsme měli spoustu nových
dětí. Zpětná vazba je i pláč dětí, které
odjíždějí z tábora a říkají: jé my ještě nechceme jet domů, nám se tady líbilo, to je
pro nás výborná zpětná vazba.
Jde odhadnout kolik dětí vám prošlo
táborem od vzniku Maracaiba?
To si říct netroufám, ale každý rok
odchází dvě nebo tři děti, které s námi
jezdily na tábory třeba od šesti let a dnes
jim je už 16 a jdou na střední školu. Pak
jsou děti, které jedou jeden nebo dva roky
a pak z nějakého důvodu nepokračují,
po čase se zase vrátí, nebo se účastní
našich dalších aktivit. Přijdou třeba na
promítání fotek nebo pálení čarodějnic,
které organizujeme, abychom na sebe
nezapomněli, protože i když se setkáváme
třeba přes sociální sítě a píšeme si, tak
osobní setkání je úplně o něčem jiném.
Co se vám během letošní sezóny povedlo, co
vás potěšilo?
Podařilo se nám k táborům přidat i další
akce, třeba pálení čarodějnic. Zapálíme
oheň, hrajeme na kytary a zpíváme. Pak
společné promítání fotek, aby je děti
neviděli jen na facebooku. A hlavně jsem
ráda, že se nám podařil tábor bez úrazů
a mohli jsme děti udělat šťastné.

Je něco, čeho se obáváte?
Že bude málo dětí, nebude mládež, která
bude chtít na tábory jezdit.
Dá se s tím něco dělat?
Mohlo by se rodit víc dětí, třeba :-)
Snažíme se před táborem rozmisťovat
plakáty, snažíme se fungovat na facebooku,
informace šíříme i prostřednictvím dětí,
které s námi jezdí. Mohli by nám pomoc
rodiče, kteří nenechají děti zpohodlnět.
Někdy děti na tábor chtějí jet, ale rodiče
je nechtějí pustit. Mohli by naopak dětem
vysvětlit, že v přírodě na ně nebude čekat
vlk ani medvěd a že se nemusí bát. Dobré je, pokud si dítě najde kamaráda a ten
s ním jede. To je pak minimální problém,
děti se dokážou vzájemně nadchnout a je
pro ně vždy snazší jet s kamarádem.
Jaké plány máte na příští rok?
Udržet to, být lepší než loni, udržet
si počet dětí, udržet si členy a hlavně
doválčit se zákony a paragrafy, to není
žádná legrace.
Jak se může zapojit veřejnost?
Sledovat náš web, náš facebook, dát
o nás vědět ostatním. Jsme rádi za
finanční příspěvek například od města.
Co vás vede ke spolupráci na Spolubálu?
Co nás k tomu vede? Ze začátku jsme
do toho šli proto, abychom byli vidět,
abychom se spojili v Novém Městě s ostatními neziskovými organizacemi, abychom se pro-pagovali a přilákali nové
děti. Nevím, jestli se očekávání všech naplnila, ale je to teprve třetí ročník, ples
pořád teprve rozjíždíme, tak uvidíme.
Ptal se Tomáš Blažek
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Novoměstské sociální služby
dlí si mohou po dobu 24 hodin přivolat
službu. Slouží tady zdravotní sestra.

Odpovídá ředitelka Ing. Mgr. Hana
Janů
Co jsou Novoměstské sociální služby?
Jsme terénní pečovatelská služba,
příspěvková organizace města Nového
Města na Moravě. Poskytujeme pomoc lidem, kteří žijí ve svém domácím prostředí.
Našim cílem je pomáhat jim tak, aby
mohli doma žít co nejdéle. Pomáháme se
základními úkony, hygienou, nákupy, péčí
o domácnost, vozíme obědy, dovážíme
lidi k lékařům, na úřady, pomáháme lidem
s kontaktem se společenským prostředím,
pomáháme při návštěvě úřadů.
Jste i dům s pečovatelskou službou, klienti
u vás i bydlí?
Bydlí tady v klasických nájemních bytech, které přiděluje rada města. Na domě
je nepřetržitá služba. Lidé, kteří zde by-

Na vašich webových stránkách jsem se
dočetl o mezigeneračním soužití a o integraci obyvatel DPS do společnosti…
Generace se u nás potkávají, spolupracujeme s mateřskými školami, malujeme
třeba na chodníku, nebo uděláme malou
besídku. Snažíme se pořádat kavárničky.
Zveme na ně rodinné příslušníky
a přátele. Rádi k nám chodí žáci z druhé
základní školy, společně tvoříme,
vymýšlíme společně programy. Ve spolupráci s městem jsme zahájili projekt
Doma je doma, který zapojuje i veřejnost.
Studenti – senioři navštěvují univerzitu
třetího věku. Spolupracujeme i s dalšími
neziskovkami. Třeba v souvislosti se Spolubálem je u nás úplná kloboukománie.
Volají mi děti některých našich obyvatel
a říkají: paní ředitelko vy sbíráte klobouky? Máti mně volala, chce klobouk!!!
A co to je za klobouky nebo jak to teda
vlastně je... Ve čtvrtek jsme pořádali kloboukovou kavárničku. Hudbu zajišťoval
Domácí hospic s dobrovolníky.
Máme-li se vrátit k aktivitám NSS, jaký
je poměr domácí péče a péče poskytované
přímo obyvatelům domu s pečovatelskou
službou?
Dá se říct, že všichni pracujeme v terénu, máme 29 pracovních úvazků, máme
asi 150 klientů. Náročnost péče je podle
objemu práce a nákladů 50 na 50. Na
budově bydlí 54 obyvatel, mimo dům
poskytujeme péči cca 100 lidem. Mimo
dům poskytujeme spíše příležitostnou
službu, víc se spolupodílí i rodina. Snažíme

se, aby byty v DPS byly přidělovány lidem s ohledem na jejich sociální a zdravotní situaci – tzn., kteří potřebují pomoc. Nezohledňuje se délka žádosti, ale
to, kolik péče klient aktuálně potřebuje.
Záleží také na poloze uvolněného bytu
v DPS.
Využíváte při své práci také externí
pomoc, například službu psychologa?
Naší kompetencí není poskytovat odbornou sociální nebo lékařskou pomoc,
klienti mají své lékaře. Pro terénní službu
máme nastaveny hranice. Ve chvíli, kdy
při domácí péči začíná hrozit neúměrně
velké riziko, své klienty odkazujeme na
další odbornou pomoc. Stává se to třeba
při zhoršení zdravotního stavu, kdy
člověk nemusí dobře vyhodnotit situaci
a je schopen odejít v domácím oblečení
ze svého bytu nebo domu do mrazu.
Například v domově pro seniory by se
tohle stát nemělo. Ve chvíli, kdy by si
klient takto mohl sám ublížit, máme povinnost jej odkázat na navazující službu.
Může být tato služba poskytována i doma
u klienta?
Doma u klienta to může být služba
osobního asistenta, který bude držet
nepřetržitou službu 24 hodin denně.
To už je práce pro minimálně tři lidi
a v ten moment je terénní služba pro
klienta finančně hodně náročná a je
ekonomičtější přijmout umístění v pobytovém zařízení, například na Mitrově.

Takže nepřetržitou péči neposkytujete?
Nepřetržitá služba je pouze na domě
s pečovatelskou službou. Mimo dům ji
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neposkytujeme. Navíc se služba stává hodně
finančně náročnou. Na pobytových službách
je jiný způsob úhrad za službu. Pokud se
klient rozhodne být doma, je upozorněn
na rizika, která toto přináší (bezpečí, finance). Respektujeme jeho rozhodnutí.
Spolupracujeme v tomhle třeba s Portimem
nebo Domácím hospicem Vysočina. Pokud
klient potřebuje několikahodinovou asistenci, doporučíme Portimo, které má službu
osobního asistenta. Nebo když se člověk
dostane do závěrečné fáze života, do období umírání, tak zase doporučíme služby
Domácího hospicu.
Říkala jste, že při přidělování bytů v DPS
není doba, po kterou má klient podánu
žádost o byt, tím hlavním kritériem.
Existuje tedy nějaký pořadník na přidělení
bytu, nebo jak to vlastně funguje?
Máme žádost od 200 osob z města
a 30 mimoměstských, ale ne všichni
chtějí jít bydlet v DPS hned. Děláme
každoročně průzkum a v současnosti
je 7 – 10 žadatelů, kteří by tuto službu
přijali okamžitě. Někteří naše služby
ani nepotřebují, nebo je nevyužívají, ale
uvažují spíše do budoucna, kdy se bez
našich služeb už neobejdou. Někteří
řeší bytovou situaci, jiní zase naše služby
potřebují a odebírají, ale jsou raději doma.
Je to hodně individuální.
Poskytujete pro novoměstskou veřejnost
nějaké další služby?
Poskytujeme prostory pro různé setkávání a přednášky, v pondělí zde má
zázemí například Klub seniorů, poradna
Svazu neslyšících. Dále zde má zázemí
pedikérka, masáže, kosmetička. V rámci
aktivizačních činností pro seniory pro-

vozujeme výtvarnou dílnu, nabízíme
keramické kurzy. Provozovat chceme
odlehčovací službu s kapacitou 1 lůžka.
Co se vám během posledního roku povedlo?
Povedlo se nám vždy nastavit službu tak,
abychom konkrétnímu klientovi vyhověli,
alespoň co se týká terénních služeb.
Samozřejmě nemohli jsme vyhovět všem,
kdo požadují bydlení. Díky státním dotacím, Kraji Vysočina a našeho města se
nám podařilo zajistit financování služeb.
Největší podíl nese město. Podařilo se
nám připravit na ples a trochu se oprostit
od starostí. Podařilo se nám udělat benefici, zaregistrovat odlehčovací službu,
opravit vodu.
Z čeho máte naopak obavu, nebo co by vám
pomohlo?
Máme obavu z nového způsobu financování, než se vše nějak usadí. Ze
strany města byla vůle posílit kapacitu

pečovatelské služby, klientů nám přibývá.
Vůli k posílení kapacit měl i kraj, ale je
otázka jak dopadne celé financování
s ohledem na nové podmínky veřejné
podpory.
A vaše plány na příští rok?
Budeme rádi, když nastavená kapacita
klientů bude dostačující. Doufám, že se
nám podaří najít schopné a spolehlivé
zaměstnance, kteří tuhle práci budou
mít rádi, protože je to náročná práce.
Budeme rádi, když se podaří pomoci rodinám v rámci odlehčovací služby.
Co vás vede k účasti na organizaci Spolubálu?
Nadšení, líbilo se nám téma plesu, je to
motivace něco společně vyrobit, spojit se
s ostatními, pobavit se, už teď se společně
bavíme při kavárničce na DPS, kde se konala přehlídka klobouků.
Ptal se Tomáš Blažek
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PORTIMO, o.p.s.

ditace dvou dobrovolnických programů.
Daří se nám dávat o sobě vědět a získávat tak nejen potřebné prostředky, ale
i nové kontakty a dobrovolníky, to je pro
nás důležitá “přidaná hodnota”. Povedla
se také říjnová benefice JSME NA JEDNÉ LODI, MUSÍME SI POMÁHAT...

Na položené otázky odpověděla
paní ředitelka Ruth Šormová.
Co se Portimu v posledním roce povedlo?
(Na prezentačních akcích novoměstských
neziskovek vždy vidím kolem stánku Portima se pohybovat nespočitatelné množství
mladých lidí, kteří s velkým elánem předvádí
veřejnosti ukázky své činnosti. Když tohle
vidím a představím si cílovou skupinu poskytovaných služeb Portima, přeji jim, aby neziskovky již nemusely řešit svou každoroční
nestabilitu… viz odpovědi dále. Poznámka
člena redakční rady Spolužurnálu V.Z.)
Všechny služby i programy fungují, jak
mají a ještě občas začne něco nového.
Když mám vybrat, tak nám dělá radost
třeba náš nový projekt “Škola (nemusí
být) nuda ?!”, který podporuje především
romské děti, včetně předškoláků. Také
jsme rádi, že Raná péče mohla rozšířit
svoje služby o psychologické poradenství
a v poslední době nás potěšila úspěšná akre-

Co by Portimu pomohlo ke stabilnímu
„ukotvení“ v naší společnosti?
Potřebovali bychom konečně spolu
s dalšími neziskovkami v Česku prosadit, aby byly sociální služby financované jako víceleté projekty. Pak bychom
každý rok nezačínali “nanovo” a nemuseli se obávat, jak všechno zvládneme.
Umožnilo by nám to plánovat ve větším
předstihu a ve výsledku by se naše sociální služby a programy mohly líp rozvíjet
a posouvat dál.
Z čeho máte obavu?
Nejvíc asi z toho, že se “utopíme”
v narůstající administrativní agendě a že
dlouhodobá nejistota odvede klíčové pracovníky.
Jaké jsou plány Portima na příští rok?
Pokud uspěje jeden z našich
projektů, rádi bychom nabídli
psychologické
poradenství klientům
všech služeb Portimo. Hledáme taky
způsob, jak navázat
na úspěšný projekt
pro romské děti, který
skončí na jaře a o jehož
pokračování stojí děti,
rodiče i pedagogové...

Těšíme se na společné dvoudenní
vzdělávání, to je pro nás výjimečná
možnost, kdy se kolegové z různých služeb
potkají a trochu víc poznají. Na 29. únor
2016 chystáme benefiční představení Pátá
dohoda & Jaroslav Dušek a doufáme, že
zájem bude i o naši tradiční podzimní
benefici NA JEDNÉ LODI, kterou
budeme pořádat už popáté.
Zapojení veřejnosti do vašich aktivit?
Příznivci, přátelé a dobrovolníci
přibývají a zdá se, že je to i baví - to nás
moc těší a vážíme si toho. Stálí dobrovolníci pomáhají u nás hlavně v nízkoprahovém centru EZOP a v Rané péči, při
individuální i skupinové práci s dětmi,
při doučování apod. Máme ale také
příležitostné dobrovolníky, bez kterých
by nemohly proběhnout některé jednorázové aktivity nebo benefice apod. V říjnu
nám “na jedné lodi” pomáhaly desítky lidí,
ať už přímo na místě nebo třeba tím, že
nám něco darovali, upekli, půjčili nebo
podpořili benefici fotkami, videem, propagací :-)
Co vás vede ke spolupráci na Spolubále?
Možnost
potkat
nové lidi, představit
se
veřejnosti
netradiční
formou,
připravit
něco
společně
s dalšími místními neziskovkami a užít si
hezký večer.

Spoluzurnál
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SDRUŽENÍ KRAJINA

Svět je plný divů a my se můžeme
divit od rána do večera, každý den.
Co se třeba přihodilo mně… to si
nechte vyprávět… Odeslal jsem
Kateřině Marečkové do Sdružení
Krajina několik otázek, aby pro náš
Spolužurnál odhalila zákulisí jejich
práce. A za pár dní, co to slyším…?
Co to cítím…? Z počítače slyším
zpěv skřivana a šustění kos ve vysoké
otavě… cítím vůni čerstvě posekané
trávy, suchého sena, lučního kvítí...
Ano, nemohlo to být nic jiného, než
e-mail ze Sdružení Krajina.

Co se povedlo?
(po položení této otázky zřetelně vidím
urostlé, opálené a svalnaté žence s vyhrnutými rukávy, jak postupují s kosami z jedné
louky na druhou a vesele si zpívají….)
Povedlo se realizovat snad většinu
z toho, co jsme si naplánovali - posekali
a pohrabali jsme cca 160 ha podmáčených
květnatých luk, obnovovali tůně a
stružky, vysazovali stromy, pořádali akce
pro veřejnost, povídali si s pamětníky,
uspořádali výstavu o praktické ochraně
přírody a mnoho další práce ...
Co by pomohlo?
(ajajaj… jako bych uslyšel, že kosa padla na
kámen…)

Pomohlo by, kdyby se naše organizace
mohla více věnovat praktické činnosti
a ubylo by administrativní zátěže s tím
spojené. Pomáhá nám to, že na to nejsme sami, ale máme “za zády” naše členy,
příznivce a spolupracovníky, bez kterých
bychom to sami nezvládli.
Z čeho máte obavu?
Doufáme, že nám vydrží síly a elán,
doufáme v osvícenost a stabilitu státní
ochrany přírody, doufáme, že ochrana přírody nebude nadále pro spoustu lidí nutným zlem, ale přirozenou
součástí našeho života. (Bohužel každý,
kdo dělá něco smysluplného ví, jaké to je bouchat hlavou do zdi… a krajina se přitom zdá
taková jasná, otevřená…. )
Plány na příští rok?
Plánujeme nadále budovat pozemkový
spolek Sdružení Krajina, dobře se starat
o pozemky v něm, kvalitně a s rozvahou
působit v krajině kolem nás, aby se zachovaly její cennosti a případně zlepšovat co
se zlepšit dá :-)
Zapojení veřejnosti na vašich aktivitách?
Činnost Sdružení Krajina je rozprostřena
na poměrně velkém území - během ní
se potkáváme se spoustou lidí - ať už
to jsou naši spolupracovníci, brigád-
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níci, živnostníci, dobrovolníci, vlastníci
pozemků, o které se staráme a další...
K naší činnosti a tématu ochrany přírody
se snažíme přitáhnout i širokou veřejnost
a zejména děti. Pořádáme různé akce
- například jarní botanickou vycházku,
letní hrabání luk, podzimní sázení stromů
apod. Jsme rádi, že se daří spolupracovat
i se školami. Zveme všechny, koho naše
téma zajímá, ať se k nám připojí.
Co vás vede ke spolupráci na Spolubále?
Na Spolubálu nás těší to slovíčko “spolu” - akci chystáme spolu s dalšími sedmi
neziskovkami. Je to skvělá příležitost se
potkat, poznat, naučit se spolupracovat.
Spolu pak strávíme bezva spolubálový
večer, na kterém se odráží kreativita
a pracovní nasazení jednotlivých spolků
a jejich členů a pracovníků
(Po bližším seznámení se Sdružením Krajina se nám třeba při procházkách po okolí
více otevřou oči i srdce…)
Otázky kladl a lehce vstupoval do odpovědí
Vojtěch Zikmund
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Tělovýchovná jednota
Nové Město na Moravě, z.s.

Odpovídá Petr Hubáček starší...

Co je u vás nového?
Novinka je, že TJ změnila sídlo a nesídlí
už ve středisku, kde se uvažuje o výstavbě
sportovní haly, ale ve svém na stadionu, Sportovní ulice 1479. Sdružujeme
ve čtrnácti oddílech 527 členů a jsme
nejmasovější tělovýchovnou organizací v Novém Městě. Nejpočetnější je
atletický oddíl. Vlastníme atletický stadion, tenisové kurty a kuželnu. Recipročně
využíváme i tělocvičny škol, které pak
zase využívají atletický stadion. TJ má
zájemcům o sport co nabídnout, populární je zejména tenis, stolní tenis, basketbal, atletika, moderní je dnes běhání, což
je znát i na přílivu mladých do atletického
oddílu.
Jak TJ vlastně vznikla, jak dlouho funguje?
Sport tady byl vždycky, hrál se fotbal,
lyžování, nejvíc aktivní byli fotbalisti
a v roce 47 až 49 se tady vybudoval
atletický stadion. Fotbal byl sezónní
sport, dnes se hraje celoročně, ale dřív to
tak nebylo, takže fotbalisti byli všestranný,
lyžovali a dělali atletiku a třeba Karel Kotovic vzpomíná, jak tady stavěl škvárový
ovál a atletika tady byla populární. Stadion se otvíral někdy v roce 47, zahajovalo
se utkáním Morava – Slovensko. Byl tady
Sokol Nové Město na Moravě a my jsme
chodívali do Sokola, ale věrných Sokolů
bylo málo a postupně odešli. Někdy
v roce 64 jsme se museli přejmenovat
na Tělovýchovnou jednotu, patřili pod
ČSTV a dnes jsme součástí České unie
sportu. Na tribuně je ještě písmeno S, byl
to vlastně Sokolský stadion.
Z jakých oddílu se TJ skládá?
Atletika, silový trojboj, volejbal, stolní
tenis, basketbal, tenis, cvičení rodičů
s dětmi, rytmická gymnastika nebo

cvičení s hudbou, tajči, jóga a další sporty.
Původně byli členy TJ i lyžaři, ale pak se
oddělili. Osamostatnil se i fotbalový oddíl, dnes Sdružený fotbalový klub Vrchovina.

Zmiňoval jste běh a jeho dnešní popularitu,
čím myslíte, že to je, že je běh tak oblíbený?
Myslím, že lidem došlo, že prosedí hodně
času u počítačů a jak už moc necvičí,
tak mají problémy a je potřeba to nějak
kompenzovat a běh je ideální. Na běh
si koupíte boty, trenky nebo teplákovku
a můžete běžet. Můžete se snadno srovnávat s ostatními, potkáte se na závodech, je
to takový hecuňk, v jiných sportech je to
těžší, nebo to stojí hodně peněz.
Co se vám během posledního roku povedlo,
z čeho máte radost?
Podařilo se dodělat stupně pod
zastřešením tribuny a dnes vidíme jaká je
to supr věc. Když prší, tak si dáme věci
pod střechu, můžeme se tam rozcvičit,
odběháme a jsme zase v suchu. Diváci se
tam můžou schovat, takže je to maximálně
využitý. Jsem rád, že máme takovouhle
tribunu, je to výborný i v tom, že voda,
která měla jít do kanalizace je odvedena
do vsakovací jímky, kde se bez problému
vsákne. Stupně jsme dodělali svépomocí
a tribuna je myslím hodně dobrý počin, co
se nám podařil.
To je vylepšené zázemí a co třeba výkony
vašich svěřenců?
Výkony šly medailově trošku dolů, ale
nemůže být samozřejmě každý rok jako
byl ten loňský, letos je to o něco míň,
ale pořád je to přes deset - nějakých

třináct medailí z mistrovství republiky. Nejúspěšnější je Petr Vitner, který
má čtyři tituly mistra republiky a jenom
těsně mu unikla účast na mistrovství
Evropy v hale v Praze, potom Jitka Kubelová se dostala na univerziádu, běžec
Karel Kulíšek se dostal na olympiádu
mládeže do Tbilisy, Lucie Maršánová na
podzim běhala výborně a dostala se na
mistrovství světa v běhu do vrchu, což
jsou takový nejvýraznější úspěchy. Dobrý
výsledky mají i kuželkáři, kteří se účastní
mistrovství republiky, ale on každý kdo
dělá nějaký sport je na pochvalu a hodnotím ho kladně.
Čím to je, že máte takové výsledky?
Chce to všechno čas, a jak já říkám
kouzlo místa, to je jedna věc. Taky
myslím, že máme dostatek zkušeností,
které teprve teď přetavujeme. Sám jsem
dlouho běhal, pak jsem začal trénovat.
Trénoval jsem svého syna, který to dotáhl
na medaile z republiky a ty zkušenosti
člověk pak přenáší dál. Ono těch cest
k vrcholu je hodně, člověk si nějakou vybere, ale hlavně jí pak musí věřit, důležitá
je důvěra a příklady, třeba když tady běhá
Kourek, nebo Sárová když běhala, tak si
řeknu : Kruci já to dokážu taky. Musí být
taky parta, když běhají tří čtyři a je sranda,
tak je to něco jiného než když tam člověk
krouží sám a říká si dneska mě to nebaví.
Hlavně tomu musíte věřit, že trénink,
který děláte dovede k cíli. Důležitá je
taky přítomnost trenéra, aby to závodník
neodběhal podle papíru. Aby tam byl ten
osobní kontakt.
Co jsou věci které vás tíží, nebo co by vám
pomohlo?
Myslím si, že vybavení stadionu máme
dobrý. Teď jestli dopadne nějaký ten
grant, chceme doplnit pod tribunu sezení,
nějaké dřevěné lavičky. Opravit bunkr co
máme na stadionu. Máme trochu problém s víceúčelovým městským hřištěm
vedle kurtů, kde se schází různá mládež
a popíjejí, pak to naháží na atleťák. Nebo ti
skákači nám roznášejí písek z doskočiště,
on stojí 80 tisíc
A zkoušeli jste je třeba nějak oslovit nebo
zapojit?
Já s tím mám špatné zkušenosti. To
nám takhle přišli dva tři, že by chodili
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do atletiky. Pak jsme skákali do dálky
a on se rozběhne, hodí tam salto a ostatní na to koukají a když jsme končili, tak
přišla osmiletá holka a houpla po hlavě do
pískoviště. Ona si myslí, že to je normální,
takhle skákat a nedojde jí, že se to musí
umět. Co kdyby špatně padla a zlámala si
vaz. Ti kluci to umí, ale osmiletým to nedojde. Taky mám zkušenost, že tihle lidi
nevydrží, a já nemám čas za nimi chodit.

Když je někdo hodně talentovaný, tak za
ním dvakrát třikrát jdu a řeknu měl bys
to zkusit.
Když byste měl zmínit nějaké plány do budoucna?
Udržovat stadion alespoň tak jak je.
Ono když se podíváte na ten tartan, tak
je to nějakých 7 let a za čtyři roky se bude
muset udělat nový nástřik, je to jen slabounká vrstvička a ta se začne odlupovat
a pak se to musí obnovit a to je hned jeden
nebo dva miliony. Ale doufám, že stadion
ještě chvíli vydrží.
Teď je taky takový přelomový období,
kdy ti špičkoví budou pomalu končit, ale
máme tam pár mladých a talentovaných,
které chceme postupně zase dostat na
špičkovou úroveň. Chtěli bychom ukázat,
že umíme vytrénovat nejenom běžce, ale
i ostatní, třeba vrhače. Myslím, že jsme
schopni svěřence dostat na světovou
nebo minimálně evropskou úroveň ale
nemůžeme je potom financovat. Je také
problém, když odcházejí na školu a mají
další zájmy, tam to většinou končí. Taky
by bylo pěkný, kdybychom měli dvě pěkné
šatny, abychom si měli kam dávat věci.
Kvituju, že bude bazén, že budeme mít
kde rehabilitovat.
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A co plány se svěřenci, nerozšíříte třeba
počet sportovních odvětví?
To bychom museli mít dva životy, ale
myslím že bychom schopní byli, snažíme
se, ale trénovat něco dalšího to asi ne.
Ale přemýšlíme, že bychom v létě udělali
nějaký závod pro širší veřejnost, třeba
šest kilometrů, ale je problém se vejít do
termínů, protože pořád něco je. Mám
taky vizi, že by mohla být nějaká trať od
městských lázní do Michov, zpevněná
cestička jako třeba singltreky, kde by si
lidi odběhli okruh a pak si šli zaplavat.
Kdo by chtěl, doběhne si do lesa a zpátky
pak si zajde do bazénu nebo do vířivky
a je spokojený.
Co vás vede k tomu, že se podílíte na Spolubálu?
Myslím si, že prvotní bylo, že to je zajímavý projekt. Třeba když se na prvním
ročníku dražil Dvořákův dres, to bylo super a lidi na to vzpomínají. Tím jsme se
zviditelnili, ale prvotní bylo, že to je dobrý
nápad, který tady chyběl a nás to zaujalo
a my se dobrým věcem nebráníme. A taky
aby si lidi nemysleli, že my tady jen lítáme
po stadionu a nic jiného neděláme.
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Domácí hospic
Vysočina, o.p.s.

Odpovídal nám Ing. Petr Havlíček,
ředitel
Všiml jsem si, že jste v poměrně nedávné
době změnili název z Hospicového hnutí
Vysočina na Domácí hospic Vysočina. Jak
k tomu došlo?
HHV vzniklo v roce 2000 a pod tímto
názvem přetrvávalo do roku 2013. Pak
jsme procházeli transformací a při té
příležitosti jsme pozměnili název na
DHV. Poskytované služby se nezměnily
a stále je na prvním místě domácí hospicová péče. Kromě toho poskytujeme
odlehčovací služby, domácí zdravotní
péči, odborné sociální poradenství, provozujeme půjčovnu zdravotních pomůcek
a to všechno, co jsem jmenoval děláme

vlastně třikrát, protože krom Nového
Města máme další pracoviště v Jihlavě
a ve Velkém Meziříčí.
V novém názvu se objevuje slovo domácí,
má to nějaký konkrétní důvod?
Slovo domácí je v našem názvu důležité.
Směřuje k tomu, že naše služba je poskytována terénně, v domácnostech nemocných, tam kde jsou zvyklí, kde jsou obklopeni svými nejbližšími.
Proč jste se nedali cestou kamenného hospicu?
Nás tahle myšlenka láká. Ideální by bylo
mít zároveň kamenný i domácí hospic.
Ideální mě připadá varianta, která je běžná
v Holandsku, Dánsku nebo Německu, kde
mají menší hospice o kapacitě 4 až 6 lůžek
spojené s domácí hospicovou péčí. Ale
platí pořád jedno, domácí hospicovou péči
považujeme za vrchol všeho, za nejlepší
co se může dotyčnému dostat. Ideální je,
když si může klient vybrat.
Jak dlouho klient v takovém zařízení
pobývá?
Průměr je kolem třiceti dnů, což se
považuje i za jakýsi ideál, ale mezi tím
jsou hodně početné služby, trvající jen
několik dní, což je dáno hlavně tím, že se
k hospicové péči klienti dostávají pozdě.
Na druhé straně je pak třeba klient, který
je v hospicové péči i rok.
Jak se k vám klient dostane?
Rodina o nás ví nebo si o nás informace
najde na Internetu. Druhá hlavní cesta
k nám vede prostřednictvím odborných
nebo praktických lékařů.
Asi není pořád zcela běžné, zvát do chvil
umírání někoho cizího. Je dobré, snažit
se tuhle situaci nejprve nějak zvládnout
vlastními silami a teprve když to nejde
požádat o pomoc, nebo je lepší neotálet
a o pomoc požádat hned?
Samozřejmě ta druhá možnost, nebát se
toho. Jestliže to člověk nebo rodina jen
tak zkouší, obvykle s pocitem nejistoty,
způsobuje tím nervozitu sobě i nemocnému. Kdežto když se od začátku domluví s námi, tak mohou být klidní, protože
my jim zaručíme čtyřiadvacetihodinovou
dostupnost, mohou požádat o pomoc, ať
je den nebo noc.
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S jakými konkrétními situacemi pomáháte?
Jedna část naší služby je vyloženě lékařská
a zdravotnická a týká se nemocného. Jde
hlavně o zajištění důstojnosti člověka tak,
aby netrpěl bolestí, aby ho jeho symptomy netrápily nad únosnou mez. Léčbu
nastavuje lékař a jde především o tlumení
bolesti. Druhá je sociální složka. Máme
to zavedeno tak, že ke klientovi vyjíždí
vždy dva, zdravotník a sociální pracovník. Zdravotník se věnuje nemocnému
a pracovník v sociálních službách se věnuje
rodině nebo rodinnému příslušníkovi,
který se stará a potřebuje se poradit nebo
si jen o té situaci popovídat.
Kdo platí vaše služby, platí si je klient?
Klient sice platí naše služby, ale
spočítáme-li to za celý rok, tak příjmy od
klientů činí asi 5% našeho rozpočtu. Víc
než 50% našich nákladů kryjí státní dotace, 20% kryjí sponzoři, dalších asi 15%
platí nadace, zbytek jde od měst a obcí.
Klienti platí vstupní poplatek, z něhož je
hrazena především první návštěva lékaře.
Pak máme denní poplatky, které jsou
určeny na krytí naší pohotovosti. Každý
hospic to má nastaveno jinak, ale většinou
tyto poplatky kryjí reálné náklady služby
jen z části.
Co se vám v poslední době podařilo, z čeho
máte radost?
1.9.2014 jsme otevírali ve Velkém
Meziříčí. Máme rok za sebou a o službu

je zájem. Daří se nám zvyšovat objem
péče jak v Jihlavě, tak v Novém Městě.
Zvládáme to, ale potřebovali bychom
v Jihlavě posílit tým o zdravotní sestru,
což se nám zatím nedaří. Uspěli jsme také
ve dvou velkých grantech od Nadačního
fondu Avast. Jeden projekt byl zaměřený
na fundraising, druhý na podporu spolupráce hospiců a ostatních poskytovatelů
sociálních služeb, především pobytových.
Jsme v tuhle chvíli v jednání se čtyřmi
subjekty a doufám, že se nám alespoň
u jednoho podaří prolomit bariéry, které
mezi námi jsou.
Čeho se obáváte?
Máme se stěhovat a situace se
pořád mění. Naštěstí, podle posledního vyjádření paní ředitelky, nemusíme bezpodmínečně opustit prostory
v nemocnici k 30.11.2015, jak je v podepsané výpovědi. To nám umožní jednat
o nových možnostech. Ale budeme s nostalgií na tyto prostory vzpomínat.
Jaké plány máte do budoucna, krom
hledání nových prostor, kde by asi bylo
ideální, kdyby vám někdo v Novém Městě
věnoval vilu?
Náhodou takové zázraky se taky někdy
stanou, i když nám zatím ne. Ale co dál?
Za týden zahajujeme práci na strategii
pod vedením lektora. Musíme si sednout, vyhodnotit situaci a dospět společně
ke strategii, k rozhodnutí kam vlastně
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chceme směřovat. Já sice svoji vizi mám,
ale ta se nemusí zcela shodovat s názory
ostatních.
Může se do vašich aktivit nějak zapojit
veřejnost? Pracujete nějak s veřejností?
Snažíme se, oslovujeme veřejnost přes
média nebo prostřednictvím benefičních
koncertů a představení. Odehrávají se
také besedy. Minulý týden například
beseda s paní Sosnarovou, jedinou naší
žijící svědkyní hrůz gulagu, na kterou
přišlo v Jihlavě 200 a ve Velkém Meziříčí
150 lidí. Dvakrát ročně pořádáme
v Jihlavě bazárek, kam lidi mohou během
roku přinášet obnošené věci, které pak
prodáváme. Jsme vděčni za každý dar a za
každou podporu.
Co vás vede k účasti na Spolubálu?
Tradice, už je to třetí ročník a myslím,
že by nebylo dobré stát mimo. Považoval
bych za hanbu a ostudu, kdyby měl
Domácí hospic stát stranou. Doufám, že
letošní klobouková šou přiláká. Jsem rád,
že ve společenství neziskovek jsme, že si
navzájem rozumíme a vyjdeme si vstříc.
Ptal se Tomáš Blažek.
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Ohlédnutí za Spolubálem 2014 :-)
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