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Cíl spolku: od prvopočátku je to péče o člověka, který po mnoha letech společného
soužití ztratí svého životního partnera.
Jsme si vědomi, že je to nesmírně těžké období, na které se nelze dopředu připravit, plné
vnitřních a vnějších bojů. Pozůstalý je otřesen ve všech rovinách – duševní, tělesné i
duchovní, ztrácí svou identitu. Ve statistice zátěže na organismus stojí ztráta partnera na
prvním místě. Proto je nesmírně důležité, aby se těmto lidem nabídla pomocná ruka.
V naší zemi to jsou statisíce osamělým a strádajících lidí. My nabízíme těmto lidem
pomocnou ruku, aby tyto náročné měsíce lépe zvládali bez větších dopadů na
organismus. Náš spolek je ojedinělou organizací v celé ČR a usiluje intenzívně o rozšíření
do dalších regionů v republice.

Organizační struktura:
-

-

volené předsednictvo:
členové: Mgr. Alenka Panáková, předseda
Marie Dubská, místopředseda
Ing. Stanislav Žáček, člen
Marie Štěpánů, člen
Marie Juráňová, člen
Mgr. Iva Musilová, pokladní
ILic. Mgr. Bc. Zdeňka Konečná, člen
kontrolní komise:
Mgr. František Mrázek, předseda
Marie Kubíčková, člen
Josef Pitrun, člen

Činnost spolku „Společenství vdov a vdovců, z.s.“ za rok 2018
Srovnání plánu a skutečnosti naší činnosti

Leden: 25. 1. v 17.00 – modlitební setkání s prosbami za pokojný průběh a dobrý
výsledek druhého kola prezidentských voleb. Motto: Naše země potřebuje moudrého a
důstojného reprezentanta naší země.
Zájem o dobrou volbu dobrého prezidenta byl u mnoha lidí mimořádně vysoký. Přišli
mezi nás i nečlenové spolku, kterým nebylo jedno, kdo bude stát v čele našeho státu. Po
připomínkách všech zúčastněných ke všem kandidátům jsme se společně modlili a
následně hledali způsob, jak oslovit své rodiny, přátele a známé. I když zvolení
současného prezidenta bylo pro 32 zúčastněných určitým zklamáním, respektujeme
rozhodnutí většiny voličů.

Únor: 27. 2. - výroční a zároveň volební schůze členů. Po skončení pro zájemce
přednáška „Jak předcházet cukrovce a postup při léčbě“ – v jednání prof. MUDr. Jaroslav
Rybka.
Z důvodů špatného počasí a tím i sjízdnosti cest se na tuto schůzi dostavilo pouze 41
členů z celkového počtu 123, což stačilo na schopnost usnášení. Jako hosté za námi
přejela zástupkyně olomouckého Centra pro rodinu Mgr. Markéta Matlochová a zlínskou
Charity zastoupily paní Noela Frolková. Program obohatil duchovními a světskými
skladbami klavírista pan Jaroslav Pečiva. Průběh celé schůze je dokumentován v zápise i
na našich webových stránkách. Všechny body byly bez zbytku splněny, věcná diskuze se
vedla u všech bodů programu i při závěrečném pohoštění. Plánovaná přednáška se
nemohla uskutečnit pro vážnou nemoc přednášejícího prof. MUDr. Jaroslava Rybky. Na
závěr byli přítomní seznámeni s plánem akcí pro celý rok 2018, který byl následně i
odsouhlasen. Setkání se uskutečnilo v přátelské atmosféře a bylo zakončeno společnou
modlitbou a naší hymnou „My plujem dál a dál.“

Březen: 15. 3.- celodenní setkání s cílem poznat význam svátků nejen pro křesťany –
Velikonoce, tradice těchto dnů u nás i v jiných zemích, duchovní doprovod – P. Petr
Bulvas.
Zájem o tuto akci byl mimořádný, celkem 61 lidí doprovázel slovem i obrazem biskupský
delegát pro pastoraci P. Mgr. Petr Bulvas. Zajímavé byly připomínky o tradicích v jiných
zemích – Itálie, BRD, některé východní země. Shodli jsme se na tom, že je škoda opomíjet
význam těchto krásných svátků jara a nahrazovat je zvyky této materiální společnosti.

Duchovní dimenze ustupuje hmotě, která nikdy nemůže uspokojit vnitřní nepokoj
dnešního člověka.

Duben: - termín v jednání – setkání s významnou osobností kulturního nebo
politického života našeho kraje.
Bohužel, tato plánovaná akce se neuskutečnila v tomto měsíci a byla přesunuta až na
prosinec 2018. Není snadné pro významné osobnosti vyšetřit čas na besedu podle
našich představ.

Květen: - 26. 5. – poutní zájezd ke kapli sv. Antonína z Padovy nad Blatnicí. Po duchovní
části bude následovat sdílení, seznámení s historickými památkami v okolí. Důležitý je
také přínos tohoto regionu pro zachování lidových tradic Slovácka – beseda.
Tuto akci převážně zajišťovaly naše členky z Vnorov a Ostrožské Lhoty. Ačkoliv je na
tomto místě více poutí za rok, byl zájem o naši akci mimořádný. Téměř 400 lidí
sledovalo mši svatou s nově jmenovaným pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.
Jeho slova z promluvy jsou uložena na našem webu. Výrazně se do srdcí přítomných
zapsalo svědectví mladé 43- leté „čerstvé vdovy“, která zůstala sama se sedmi dětmi.
Vysoce byla hodnocena také prezentace o životě a díle významné osobnosti tohoto
regionu P. Antonína Šuránka, připravená zástupkyní Matice svatoantonínské paní
Alenou Skřenkovou. Nechybělo pohoštění a čas na sdílení, naslouchání i pohlazení a
objetí. Den jsme zakončili křížovou cestou, která je v areálu poutního místa. Rozjímali
jsme nad slovy Křížové cesty pro vdovy, kterou připravila předsedkyně spolku Alenka
Panáková.

Červen: 9. – 16. 6. – zájezd do italských Dolomit s relaxačním i turistickým obsahem,
denní výjezdy s různě obtížnými trasami, výjezdy lanovkou, okružní jízda Dolomit,
návštěva hlavního města Tyrolska Innsbrucku.
Dolomity jsme navštívili už po čtvrté. Zájem byl mimořádně velký, autobus naplněný do
posledního místa – 50 lidí. Poutní dům ve sv. Martinu je v majetku semináře v Olomouci
a nabízí skutečně všestranné osvěžení těla, duše i ducha. Program všech dnů je stejný:
ráno dobrovolná mše svatá, snídaně, chystání jídla a pití na celý a kolem 9.00 hodiny se
každý den vyráželo na túry. Vzhledem k rozdílné zdatnosti účastníků jsme vždy volili 3
různě náročně trasy. Nechyběly výjezdy lanovkou do výše téměř 3000 m, kde ležel ještě
sníh. Počasí nám velice přálo, nikdo neměl úraz ani jiné zdravotní problémy. Po návratu
do pastoračního domu byla vždy teplá večeře s polévkou. Večery vyplňovaly zábavné
programy, které si dopředu připravily různé skupiny. Vtipné bylo vystoupení mužů ze
Zlínska a žen ze Šumperka. Nelze opomenout jednodenní výlet do nedalekého

Innsbrucku. Přesto, že nám počasí zrovna nepřálo, naše česky mluvící průvodkyně,
pocházející z Českého Těšína, byla obdivuhodná. Svým fundovaným, ale zábavně
laděným slovem nás zasvětila nejen do historie tohoto hlavního města Tyrolska a
problémů současné EU, ale pozvedla také notně naši náladu.

Červenec a srpen – menší setkávání: Kelč, Štípa, aj s cílem upevnit vzájemné vztahy,
povzbudit ty, kteří strádají, relaxační chvíle, prostě být sobě blízko.
Během prázdnin je vždy čas na setkávání těch, kteří si za dobu 6 let dokázali vytvořit
pevnější přátelství a mají k sobě hodně blízko. Už po třetí bylo vítané pozvání od našeho
aktivního člena Josefa Pitruna do jeho rodného městečka Kelče. Po procházce městem
s prohlídkou historických budov a zastávkou v kostele jsme se rádi posadili u dobrého
oběda a zákusků, které jsme si různě doma připravili a nechyběl ani přípitek na setkání.
Samozřejmě se opět povídalo co je kde nového, co nám chybí a prospívá, co bychom
mohli pro obohacení našeho společenství ještě podniknout. Radost a štěstí, které jsme
v Kelči prožili, 23 z nás vydrželo ještě další dny doma. Pro mnohé, žijící v samotě, jsou
podobná setkání pohlazením na duši.

Září: 12. – 19.9. – společný pobyt v lázních ve slovenské Nimnici, v ceně 7-denního
pobytu je 18 procedur sloužících k upevnění fyzického i duševního stavu člověka.
Tentokrát je to už 3. pobyt a zájem o ně stále roste.
Podle plánu září obohatily další dvě akce. První bylo v sobotu 1. září „podolomitové“
setkání v Lipníku nad Bečvou, kde se sešlo celkem 37 lidí.
Začátek našeho programu byl naplánován na 11. hodin, kdy pro nás otec Stanislav
sloužil mši svatou ve farním kostele sv. Jakuba. Už kolem půl desáté začali přicházet na
lipenskou faru první hosté. Většinou nepřišli s prázdnou a donesli něco dobrého k
odpolední kávě.
Po mši svaté místní členka společenství ukázala kostel sv. Jakuba a seznámila přítomné s
jeho historií. Pak se lidé přesunuli do restaurace hotelu Lípa, kde se naobědvali a
posilněni pokračovali prohlídkou kostela sv. Františka Serafimského, který byl dříve
součástí piaristického kláštera. Na závěr návštěvy tohoto chrámu jsme vyslechli malý
koncert. Na varhany nám hrál Pavel Tomáš a zpívala Eliška Radostová.
Prohlídka města pokračovala návštěvou bývalé synagogy, nejstarší na Moravě a druhé
nejstarší v České republice, která dnes slouží jako kostel Církve československé
husitské.
Několik vytrvalců si pak ještě vystoupalo na věž kostela sv. Jakuba, ale většina se už
těšila na kávu a dobroty, které jsme společně připravili. Po odpočinku si šli někteří
zájemci prohlédnout zvonici a zvony zde zavěšené. Poděkování patří naší člence
Božence Musilové.

Na závěr příjemného dne a rozloučení přišel konečně po delší době vytoužený vydatný
déšť. Bylo to úžasné zakončení tohoto krásného setkání.

Pro zlepšení zdravotního stavu seniorů i pro osvěžení duše jsme navštívili už po
třetí slovenské lázně Nimnica. Prostředí, služby zdravotního personálu i společná
posezení umocněná krásným podzimním počasím bylo nad očekávání. Celkem 34
zájemců si prožilo skutečně krásný týden. Přiložená fota napoví více. Jediným
zklamáním se stala navýšená cena pobytu oproti první návštěvě v roce 2016.

Významnou událostí bylo ocenění předsedkyně spolku Alenky Panákové Čestným
uznáním v kategorii Senzační senior roku udělované Nadací Charty 77 za rok
2018. Toto ocenění obdržela předsedkyně za činnost našeho spolku, které založila po
smrti svého manžela z potřeby pomáhat lidem v podobné životní situaci. Jak sama
uvádí, ocenění se týká celého Společenství vdov a vdovců, protože sama bez společenství
téměř 150 členů neznamená vůbec nic. Toto ocenění převzala spolu s dalšími 6 členy
spolku 30. září 2018 v divadle ABC v Praze. Díky tomuto uznání se naše společenství
dostává do podvědomí širší veřejnosti v dalších regionech našeho státu.

Říjen: termín v jednání – společné setkání na Regině s cílem sdílení, naslouchání a
předávání zkušeností ze života ovdovělého – jak nejlépe toto náročné období zvládnout,
kratší film o této problematice. Účast psycholožky!
Tuto plánovanou akci jsme „vyměnili“ za návštěvu podzimní Flóry s názvem Rozkvetlé
památky v pátek 5. října 2018 v Olomouci. Letos byly nazdobeny kostely Panny Marie
Sněžné, Neposkvrněného početí Panny Marie, sv. Mořice a památka UNESCO sloup
Nejsvětější Trojice. U každé památky jsme si krátce připomenuli historii a jednotlivé
prohlídky jsme zakončili modlitbou. Neocenitelnou pomocí pro nás byla naše členka Eva

města Olomouce. Poděkování patřilo i Zdeňce Konečné, která akci organizovala.
Před kostelem Panny Marie Sněžné se sešlo celkem 20 zájemců.
V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie byla výzdoba v červené barvě. Byly při ní
použity nejen květy, ale i jablka. Poděkování za úrodu nemusí být pouze s dýněmi a
množstvím plodů. Zde jsme se přesvědčili, že toto téma lze zpracovat velmi jemně a
elegantně. Poslední rozkvetlou památkou v letošním roce byl Sloup Nejsvětější Trojice.
Jednoduchá výzdoba ze skalníků a bramboříků doplnila majestát této památky UNESCO.
Ve dvanáct hodin nás přijal na krátkou návštěvu o. arcibiskup Jan Graubner, kterému
jsme dodatečně popřáli k jeho sedmdesátým narozeninám a zazpívali mu písničku o
našich pobytech v Dolomitech. Po požehnání jsme se odebrali na oběd a pak znovu na
Horní náměstí. Po kávě a dezertu, jsme na vinařských slavnostech, ochutnali nejen
letošní „burčák“, ale i vína z Gruzie, Chile a samozřejmě z naší krásné Moravy.

Listopad: 19. – 22. 11. Svatý Hostýn - dobrá příprava na Advent a samotný vánoční
čas, čím jsou Vánoce pro každého z nás, jak nejlépe tuto dobu prožít, abychom se
vzájemně obohatili ve vztazích v našich rodinách.
Toto setkání 35 lidí bylo spíše duchovního charakteru. Význam Vánoc se bohužel
v posledních letech ztrácí. Je nahrazen kupou dárků, množstvím jídel po celou vánoční
dobu a zůstávají pouze vzájemná setkání v rodinách. Ježíš Kristus, kterého si v této době
připomínáme, a který nám přinesl „pokoj, dobro, lásku a odpuštění“, je odsunut „na
vedlejší kolej.“ Dětem se ukazují v kostele jesličky, ale to je vše. Proto jsme se mnozí
z nás chtěli ztišit a „naslouchat, jak naše duše zpívá.“
Básnicky zpracované poděkování naší členky Laděnky, která prožívala zrovna období
chemoterapie, vyjádří víc, než jakékoliv slovo.
„Vážený a milý otče Serafime, protože se dnes už, bohužel, loučíme, dovolte mi, prosím, za
vdovy a vdovce, poděkovat Vám z celého srdce za vše, co dal jste nám tím, že byl jste našim
“vůdcem” duchovním. Ať už při mších svatých, které jste celebroval nebo přednáškách,
které jste poctivě připravoval. Váš projev byl úžasně silný a krásný, a obsah srozumitelný a
jasný. Působíte na nás tak svým lidským přístupem, že hned problém přestane být
problémem. Najednou máme pocit, že se všechno zvládnout dá, stačí věřit, že nejsme sami,
že je s námi Pán. Když se naučíme být tou správnou solí života, pak nás může těšit také
jistota, že náš Otec nebeský je vždy s námi. Vždyť i Vám umožnil, být s vdovci a vdovami.
Pro nás to bylo setkání opravdu milé, prožívat s Vámi tak krásné chvíle. Za mě říkám, že
podobáte se Bohu velice, jste lékař těla, ale duše nejvíce. Pán dobře věděl, proč povolal Vás
k službě pastýře duchovního, protože nenašel by za Vás nikoho lepšího. Proto, milý otče,
zaplať Pán Bůh za vše, co udělal jste pro nás vdovy a vdovce. Drazí moji, všichni moji
milovaní, děkuji Vám, že mohla jsem být zase s Vámi. Jsem naplněná novou silou a věřte, že

mi s Vámi bylo milo. Že berete mě takovou, jaká jsem, a každý z vás je mi přítelem. Pán
opravdu ví, co dělá, když seslal mi do cesty anděla, který jmenuje se otec Serafim. A já dobře
vím, že pomohl mi velice, když “práskla” mě naše šéfka a dobrovolnice, která řekla mu o
problémech mých zdravotních. Děkuji tedy oběma a vám všem za podporu, pochopení a
lásku. A odpovím vám na otázku: Kdy se příště sejdeme? To ví jen Pán, jestli a kdy si s vámi
zase zazpívám.“

Prosinec: 11. 12– „Setkání v Adventu“ – formační a vzdělávací setkání. Po mši sv.
v kostele s Mons. Josefem Nuzíkem, pomocným biskupem diecéze, následuje na Regině
společenské odpoledne.
Bohužel, termín musel být kvůli oslavě 80. výročí postavení kláštera Regina ve Zlíně
přeložen na 29.11. V kostele sv. Filipa Jakuba jsme slavili mši svatou. Hned po ní jsme si
mohli ještě vyslechnout půlhodinový koncert v podání kvarteta Otto Mani (Haydn,
Mozart, Bach). Poté už na více jak stovku přihlášených čekala krásně připravená tabule v
sále na Regině. Milým hostem byl rovněž Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora města
Zlína, do jehož činnosti mimo jiné spadá i oblast sociální. Dá se říct, že byl až udiven
přátelskou atmosférou, která je na našich setkáních vždy nepřehlédnutelná. Jako
právník si ve svém krátkém projevu všiml toho, že naše společenství pomáhá lidem
přijmout ztrátu, kterou smrtí partnera utrpěli. Z praxe totiž dobře ví, že právě toto je pro
mnoho lidí velký problém.
Po dobrém obědě, občerstveni kávou a zákuskem, kterých se vždy sejde dost, začala
zábavná část. Milé je, že zábavu umí vytvořit sami účastníci. Letos se představily ženy ze
Vnorov dokonce v krojích a naše nepřekonatelné „Šumperačky“ zavířily sálem coby
berušky v náležitém převleku … Takto čas dospěl až k 16. hodině, kdy jsme se
obdarováni drobnými dárky připravené tomboly museli začít loučit. Pro všech 120
přítomných, kteří odcházeli se slovy: „Naše setkání jsou stále lepší a lepší, už se těšíme
na další“, to byl mimořádně zdařilý den.
Poslední akcí v roce 2018 byla 4. 12. přednáška s foto presentací paní Hany Chrastinové,
oceněné městem Zlín jako „Osobnost města.“ Tím jsme doplnili v plánovaném programu
chybějící dubnovou akci s názvem „Život křesťanů na Sibiři.“
Paní Hana strávila několik měsíců v Jakutsku, kde působí slovenští Salesiáni. Tato
nesmírně zajímavá beseda se konala ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba v Klubu
pod kanoí. Nevšední tematika přilákala tolik lidí, že si ani nebylo kam sednout a
mnohým nevadilo celou dobu stát. Všech 80 přítomných nejen z řad ovdovělých byla
přednáška velkým přínosem. Na Sibiř se určitě v životě už nepodíváme.
Mimo tyto akce se uskutečnily během roku menší setkání u příležitosti významného
životního jubilea členů – 60, 65, 70, 75, 80, 85. Skupiny v počtu 5 – 15 lidí blahopřáli
jubilantovi v rodném domově nebo v kanceláři spolku. Odměna se pohybovala v rozmezí

150 – 300 Kč. Takto bylo v roce 2018 obdarováno nejen návštěvou celkem 12 jubilantů.
Tato pozornost je vždy velmi vítaná, protože probíhá v duchu srdečnosti a laskavosti.

Všechny akce jsou zdokumentovány na našich webových stránkách:
www.vdovyavdovci.cz

Hospodářský výsledek v roce 2018
Výnosy
Provozní dotace

20 000,00 Kč

Členské příspěvky

16 400,00 Kč

Použité dary a ostatní příspěvky

11 747,97 Kč

Příjmy za duchovní obnovy

261 540,00 Kč

Celkem výnosy

309 687,97 Kč

Náklady
Nákup materiálu a služeb

263 753,62 Kč

Osobní náklady

41 038,00 Kč

Ostatní náklady

4 896,35 Kč

Celkem náklady

309 687,97 Kč

Výsledek hospodaření hlavní činnosti

0,00 Kč

Zprávu připravila : Mgr. Alenka Panáková a účetní spolku Veronika Krajčová

Ve Zlíně dne 31. 12.

