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Váš poskytovatel sociálních služeb 

Vydává Charita Uherský Brod 

Květnou nedělí otvíráme Svatý týden, v němž si křesťané celého světa připomí-
nají události spojené se smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. 
Květná neděle je připomínkou slavného vjezdu Ježíše z Nazareta do Jeruzaléma. 
Na Zelený čtvrtek Ježíš povečeří se svými apoštoly, při níž vzal chléb a řekl: To-
hle je mé tělo. Vzal kalich s vínem a řekl: Tohle je má krev. Pak se odebere do 
Getsemanské zahrady, kde si pro něj přijdou vojáci. 
Velký pátek je specifickým dnem, který připomíná den Ježíšova ukřižování. Je to 
den přísného postu. Neslaví se běžná liturgie, nehrají varhany a chybí květinová 
výzdoba. Čtou se texty z písma a uctívá se svatý kříž. 
Bílá sobota je připomínkou Kristova odpočinku v hrobě, která je jakýmsi tichým 
dnem bez bohoslužeb. V noci pak Velikonoce vrcholí oslavou zmrtvýchvstání 
Ježíše, takzvanou Vigílií. 
Témata viny, zrady, života a smrti, odvahy a odpuštění jsou nadčasová. Mohou 
tak být znovu aktuální i během letošních Velikonoc, ať už dolehnou k uším člo-
věka jakéhokoliv vyznání. 
Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz. 

     Velikonoce - největší  
křesťanský svátek v roce 
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T Ř Í K R Á L O V Á  

S B Í R K A :  D Ě K U -

J E M E  V Š E M  

Ú Č A S T N Í K Ů M  

Z A  P O D P O R U !  

 

 Tříkrálová sbírka přinesla rekordní výsledek 

 

    Příchod fašanku a jara do Charitního domu Nivnice  

V Charitním domě v Nivnici jsme se připravovali na tradiční masopustní veselice, které se 
vloni nekonaly. Už se ve vzduchu mísilo nadšení a napětí z očekávání, zda se letos maška-
ry na tradiční obchůzku vydají, kolik jich bude a jestli se dostanou i k nám na charitní 
dům, …. Když jsme viděli upoutávku na fašank v Nivnici, obrátili jsme se na pořadatele 
Vlastimila Ondru. Poprosili jsme ho, aby při cestě kolem charitního domu poslal pár zpě-
váků a masek, aby potěšili i naše klienty. V sobotu kolem oběda to vypuklo. Několik dětí 
z Muzikaše s hudebními nástroji a naladěnými hlasy obsadilo chodby charitního domu. 
Zpívaly a hrály zvesela. Klienti měli na pokojích otevřené dveře, aby aspoň trochu mohli 
být součástí masopustu. Děti jim vykouzlily úsměvy na tvářích. Nostalgicky se jim vyba-
vila léta, kdy se sami průvodů účastnili.  
Na začátku února jsme se také s prosbou obrátili na paní učitelku v družině. Už dříve jsme 
s nimi spolupracovali a nyní jsme je požádali o nové obrázky od dětí, které by opět oživily 
chodby našeho zařízení. Byli jsme s paní učitelkou domluvení, že na konci února obrázky 
dostaneme. V pátek před fašankem je paní učitelka přinesla. Obrázky od dětí z 1.-3. třídy 
hýřily barvami a jarní atmosférou plnou květů. Obrázky jsou pestré, nápadité, veselé a 
oživily celý dům. Ozdobili jsme s nimi chodby i jídelnu. Těšíme se na osobní setkání.  
Tímto vám všem patří veliký dík.                                                        Jarmila Kubáňová 

Tříkrálová sbírka se letos konala, po „kovidových“ opatření při minulém roč-
níku, opět  takřka v plném rozsahu. Lidé na Uherskobrodsku přispěli na po-
moc potřebným celkovou částkou ve výši 1 583 850 Kč. V historii Tříkrálové 
sbírky na Uherskobrodsku se jedná o rekordní výsledek. 
 
Lidé už koledníky sice v ulicích nepotkají, mohou však stále přispívat on-line (viz 
info níže).  „Ve velké většině obcích byl o koledování velký zájem. Zájem byl i 
mezi dárci  o čemž svědčí rekordní výtěžky v mnoha obcích,“ poznamenal Franti-
šek Bílek, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku.  
Jak dodal, překvapil ho zájem koledníků, a také to, že je lidé nedočkavě čekali. 
"Myslel jsem, že po roční pauze zájem opadne, ale bylo to spíš naopak. Například 
v Uherském Brodě vybrala nejvíce peněz skupinka koledníků, která procházela 
tamní Dům s pečovatelskou službou – lidé tam darovali přes 15 000 korun," připo-
mněl František Bílek. 
Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili. V Uherském Brodě děkujeme Slovác-
kým pekárnám z Uherského Brodu za svačinu pro koledníky. 
Výsledky Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku můžete zhlédnout na webovém 
stránce:  
1901_2022_Trikralova sbir-
ka_uherskobrodsko_2022.pdf 
 
Další informace a výsledky letošní 
Tříkrálové sbírky najdete zde:  
https://www.trikralovasbirka.cz/
vysledky/ 
 
Oleg Kapinus, pracovník pro PR a 
fundraising 
 
 
 

 

https://www.uhbrod.charita.cz/res/archive/020/002640.pdf?seek=1642578101
https://www.uhbrod.charita.cz/res/archive/020/002640.pdf?seek=1642578101
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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 Ředitel brodské Charity Petr Houšť: Covid nás  

nezastavil, obdrželi jsme řadu významných ocenění 

Ředitel Charity Uherský Brod Petr Houšť vnímá rok 2021 jako velmi úspěšný. Komplikace způsobené 

pandemií COVID – 19, ale i řada úspěšně naplněných plánů, takový byl rok 2021 v uherskobrodské Cha-

ritě. 

Pane řediteli, co se Vám vybaví při vyslovení slov „rok 2021“? 

 

Obětavost. Proč právě toto slovo? Bez obětavosti našich pracovníků bychom nebyli schopni zvládat náročné 

úkoly, které nás v tomto roce potkaly. Zejména musím vzpomenout zvládnutí následků covidové pandemie. 

Měli jsme klienty s covidem, stejně jako naše pracovníky. Mnoho našich lidí bylo doma v karanténě nebo ma-

minky kvůli dětem, v době zavření škol. V těchto případech přichází právě vzpomínaná obětavost našich kole-

gů, kteří zastoupili chybějící síly. Nezavřeli jsme díky tomu, ani jsme neomezili, žádnou z našich služeb.  A to 

připomínám, že provozujeme přes dvacet služeb.  Obětavost našich lidí se projevila, mimo jiné, také 

v oblastech postižených tornádem, kam odjeli, nad rámec svých pracovní povinností, pomáhat postiženým rodi-

nám. Jednalo se o skupinu spolupracovníků z našeho týmu pro mimořádné události. Tito lidé zjišťovali v rámci 

sociálního šetření skutečnou potřebu rodin ze zasažené oblasti. 

Dále jsme byli spolupořadateli rockového Koncertu pro Moravu ve Strání, kde jsme vypomohli pořadatelsky a i 

díky obětavosti našich pracovníků, se podařilo vybrat téměř 50 tisíc korun, určené konkrétním lidem postiže-

ných tornádem. 

Nemohu nevzpomenout obětavost našich zdravotních sester, ale i dalších kolegů, kteří od 10. března den poté, 

co jsme zkolaudovali Víceúčelové komunitní centrum v Uherském Brodě, začali s testováním pracovníků firem 

a institucí na Uherskobrodsku. Týdně jsme tak otestovali až 1800 lidí a umožnili tak firmám a institucím nor-

málně fungovat. 

 

Péče o tak velkou Charitu (brodská Charita zaměstnává 220 osob, vlastní 42 automobilů a provozuje téměř 

25 služeb - pozn. autora), jakou je ta brodská, přináší i potřebu nemalých investic. Jak jste se vypořádali 

s touto otázkou?  

 

Musím připomenout, že jako nestátní nezisková organizace máme velké problémy se získáváním finančních 

prostředků na investice. Musíme být velmi aktivní, a hledat různé výzvy a zdroje, jak získat potřebné prostřed-

ky. Největší naší radostí uplynulého roku byla kolaudace a zprovoznění Víceúčelového komunitního centra v 

Uherském Brodě. Náklady na tento projekt činily 35 milionů korun. Dále bych rád připomněl náročné opravy 

Charitního domu ve Slavkově, které se dotkly zejména interiéru. Celkové náklady se v tomto případě vyšplhaly 

na 800 tisíc korun. To vše proběhlo ve spolupráci s obcí Slavkov. Vysoké náklady si také vyžádala rozsáhlá 

rekonstrukce zázemí v Charitním domě v Horním Němčí. Opravy si vyžádaly částku 400 tisíc korun. Dílem v 

tomto případě rovněž pomohla obec. Také jsme museli kompletně vyměnit zastaralé a poruchové signali-

zační zařízení sloužící pro klienty v Charitním domě v Nivnici. Tato oprava nás stála 160 tisíc korun. 
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Ř E D I T E L  P E T R  

H O U Š Ť :  O B D I V U J I  

O B Ě T A V O S T  

P R A C O V N Í K Ů  

C H A R I T Y  

 

Také jsme museli kompletně vyměnit zastaralé a poruchové signalizační zařízení 
sloužící pro klienty v Charitním domě v Nivnici. Tato oprava nás stála 160 tisíc 
korun. Bylo nutné investovat i do pravidelných provozních potřeb, jako jsou na-
příklad auta, pračky, sušičky, lednice, počítače, tiskárny, zdravotní a kompenzač-
ní pomůcky a jiné. Abychom zajistili všechny tyto naše potřeby, musíme být ak-
tivní v hledání výzev, které nám tyto nemalé prostředky částečně pomohou zís-
kat. Nejedná se ale jen o výzvy z Evropské unie, ale i hledání nabídek od různých 
nadací a sponzorů. Osobně navštěvuji vedení firem, kde vysvětluji naše potřeby a 
žádám o finanční pomoc. Nelze nevzpomenout i pomoc ze strany města Uherské-
ho Brodu a některých obcí regionu.  Ročně pořádáme dvanáct různých sbírek 
(finančních i materiálních), včetně té nejznámější – Tříkrálové. Tímto chceme 
všem našim podporovatelům vyjádřit velké poděkování. 
 
Kdybyste měl vyzdvihnout největší úspěchy a ocenění Vaši organizace 
v loňském roce, které by to byly? 
 
Možná proto, co děláme a jak to děláme, nezůstává mimo pozornost veřejnosti. 
Jako jediná nezisková organizace jsme, na poskytování sociální, zdravotní a hu-
manitární pomoci, získali ocenění Czech Made. Obdrželi jsme i ocenění redakce 
časopisu „Péče o seniory“ ve spolupráci s Radou kvality ČR. Řediteli Petru 
Houšťovi byla udělena Cena sympatie. Stejný vyhlašovatel pak udělil ocenění 
„Zdravotně zodpovědné zařízení“ v kategorii „Poskytovatelé sociálních služeb 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ Azylovému domu pro matky s dětmi 
v tísni Uherský Brod. V kategorii „Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory - 
terénní služby“ ocenil vyhlašovatel Pečovatelskou službu Strání, a v kategorii 
„Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením“ obdržela 
ocenění Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod. Posledním oceněním, udě-
leným v roce 2021, byla značka Prověřená veřejně prospěšná organizace. Všech 
udělených značek a ocenění si velmi vážíme, ale zároveň připomínám, že tyto 
ceny patří především našim pracovníkům za jejich obětavost a kvalitní péči o 
klienty. (Udělená ocenění jsou vyobrazena na předposlední szraně zpravodaje—
pozn. autora) 
 
Vy jste ale obdržel i osobní ocenění od kolegů… 
 
Nebývá zvykem, aby pracovníci oceňovali svého ředitele. O to víc mě překvapilo 
a potěšilo ocenění od kolegů, "Za houževnatost, a péči o Charitu i její pracovní-
ky". Stejně tak mi udělalo radost dřívější ocenění od našich dobrovolníků, za 
„Skvělé ředitelování a neutuchající důvěru“. 
 
Prozraďte, prosím, něco z plánů Charity na rok 2022 
 
Máme připravený projekt z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) ve výši 36 milionů korun. V tomto programu žádáme prostředky zejména 
na výměnu vozového parku, dále pak na rekonstrukci charitní kuchyně, vydláž-
dění a úpravu dvora u Víceúčelového komunitního centra, výměnu nábytku v 
řadě našich služeb a zařízení, obnovu a doplnění zdravotních a kompenzačních 
pomůcek a mnohé další. Také pracujeme na dovybavení komunitního centra. Če-
kají nás také práce na výzvách z Evropské unie týkající se rozvoje sociálních slu-
žeb a mnohé jiné.  

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus 
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Pomoc běžencům: Regionální dobrovolnické  
centrum Zlínského kraje působí v KACPU Zlín   

Od soboty 5. března pomáhá naše Regionální dobrovolnické centrum v Krajském asistenčním centru pomoci 
uprchlíkům (KACPU) ve Zlíně v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati. Zde je vyčleněn prostor v budově pro 
vyřizování formálních náležitostí osob uprchlých z Ukrajiny a venku jsou postaveny 3 stany, ve kterých mohou 
lidé odpočívat, vypisovat v klidu papíry, najíst se a ohřát se. Byli jsme osloveni o koordinaci dobrovolníků pro 
zajištění dětského koutku, což jsme přijali a v pátek jsem oslovila spolupracující dobrovolnické organizace z 
celého Zlínského kraje s žádostí o předání poptávky dobrovolníkům a o spolupráci v zajištění této aktivity. 
Osloveni byli tak dobrovolníci nejen z Charit, ale také z dalších organizací a veřejnost. Pomocí online registrač-
ních tabulek a formulářů jsme sestavili první tým dobrovolníků, rozepsali směny a řešili pojištění a smlouvy. V 
sobotu odpoledne jsme se vydali s první směnou dobrovolníků do KACPU. Na místě bylo potřeba nastavit sa-
motné fungování dobrovolnické pomoci, také pracovníci se na místě potýkali s organizačním zajištěním chodu 
KACPU, protože takovouto situaci zkrátka a dobře neřešíme každý den. Provoz se tedy postupně mění a vyvíjí 
a všichni se snaží udělat to co nejsnazší pro osoby prchající z Ukrajiny, kteří za sebou mají dlouhou cestu a čas-
to také traumata z posledních dní. V sobotu jsme tedy srovnali dětský koutek uvnitř budovy, rozdávali dětem 
omalovánky, hračky, svačiny, pití a snažili se být jim na blízku, pokud ony samy budou chtít. Od té doby zajiš-
ťují dobrovolníci každý den v době 7:00 – 19:00 chod dětského koutku v obsazení 2-3 dobrovolníků v každý 
čas. Od neděle už to není jen dětský koutek uvnitř budovy, ale k tomu ještě odpočinková místnost pro děti a 
další 2 dětské koutky ve venkovních stanech. Jsem velmi mile překvapena, že se nám během několika málo dnů 
zaregistrovalo 70 dobrovolníků, že není problém obsadit jednotlivé směny a když náhodou někdo vypadne, 
bleskově se daří najít náhradníka. Velmi nás – a zejména obdarované děti – potěšily omalovánky, pastelky, 
hračky a další věci od Korunka pomáhá, které osobně přivezla paní Veronika Záhorská. Moc děkujeme! Mé 
poděkování také patří kolegyním z dobrovolnických center ADRA Zlín, Maltézská pomoc Otrokovice, Dvě D 
Zlín a Diakonie ČCE Vsetín. A největší dík všem dobrovolníkům! Přišla ke mně zpětná vazba od dobrovolnice 
Mirky: „Pondělní dvě hodinky strávené s dětmi mě strašně moc nabily energií. Bylo to skvělé! Děti byly rády, 
pořád mě chodily objímat. Přinesla jsem jim malované kamínky a ty měly velký úspěch - další objímání a děko-
vání! Dokonce jsem dostala dva vyrobené náramky! Už se těším na další směnu.“  
 

Jana Haluzová - vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje  
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Velikonoční recept, křížovka 

K upečení výborného velikonočního be-
ránka si můžete vybírat ze spousty recep-
tů. Také přemýšlíte, jakého upečete le-
tos? Pomyslným esem v rukávu může být 
ten náš, kde nechybí kromě klasiky – másla, 
mouky a cukru – ani tolik oblíbený tvaroh, 
který těsto neuvěřitelně zvláční. Až ho 
ochutnáte, nejspíše si zařadíte tento recept 
do vašeho rodinného archivu.  
Největší výzvou při pečení velikonočního 
beránka bývá kritérium, aby zůstal po upe-
čení vláčný a bylo jej možné konzumovat i 
bez zapíjení hrnkem čaje. Kromě polohrubé 
mouky (kterou je nutno prosít) je sázkou na 
jistotu použití tvarohu. Při jeho použití je 
vláčné téměř každé těsto, nemluvě o faktu, 
že bude beránek chutnější.   

Suroviny: 

polohrubá mouka 250 g 
máslo 250 g 
polotučný tvaroh 250 g 
cukr krupice 200 g 
vanilkový cukr 1 sáček 
vejce 3 ks 
kypřicí prášek 1/2 sáčku 
citronová kůra  
špetka soli  
máslo na vymazání formy 

             Velikonoční beránek z tvarohového těsta 

 

 

 

 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/polohruba-mouka-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/polotucny-tvaroh
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr-krupice
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vanilkovy-cukr
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vejce-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/kyprici-prasek-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/citronova-kura-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/spetka-soli
https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-na-vymazani-formy-0
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  OCENĚNÍ CHARITY UHERSKÝ ROK V ROCE 2021 
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Charita Uherský Brod: poděkování za finanční podporu  
                                
 

PODĚKOVÁNÍ NADACI TESCO 
 
Charita Uherský Brod děkuje Nadaci Tesco za příspěvek ve výši 30.000 Kč. Tento příspěvek Charita Uherský 
Brod získala v roce 2022 z programu Nadace Tesco "Vy rozhodujete - my pomáháme". Získa 
né prostředky budou použity na podporu charitní Domácí hospicové péče Uherský Brod. Děkujeme!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACI OLGY HAVLOVÉ 
 
Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu v roce 2022. Nadace podpoří nákup elektric-
kých polohovacích lůžek pro klienty Charity Uherský Brod, a to částkou 50.000 Kč. Děkujeme!! 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACI OLGY HAVLOVÉ 
 
Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu v roce 2022. Nadace podpoří nákup potravin a 
hygienických potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny, kterým Charita Uherský Brod pomáhá prostřednictvím Centra po-
travinové a materiální pomoci sv. Zdislavy. Nadace podpoří tuto činnost částkou 20.000 Kč. Děkujeme!! 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ FÓRU DÁRCŮ 
 
Děkujeme Fóru dárců za příspěvek v roce 2022. Fórum dárců podpořilo Charitu Uherský Brod částkou 30.710 Kč 
prostřednictvím programu „CSOB pomáhá regionům“. Prostředky budou použity na pořízení automobilu pro Do-
mácí hospicovou péči Charity Uherský Brod. Děkujeme!!  
 

 

 
 

 

 


