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     Exkurze do chráněné dílny u sv. Anny v Žirči 

 V pátek 7. června 2013 dostali pedagogové a žáci ze čtyř tříd naši školy možnost, strávit 

jeden den na exkurzi v chráněných dílnách u sv. Anny v Žirči nedaleko Dvora Králové nad 

Labem. Celým dopolednem nás velmi mile provedla paní ing. Flosová, která nám postupně 

představila všech pět pracovišť chráněných dílen, které spravuje společnost s ručením omezeným 

PRO CHARITU. Samotné dílny jsou pak určeny osobám zdravotně postiženým nebo 

dlouhodobě nezaměstnaným. 

První naší zastávkou byla zahradnická dílna. Jednalo se o zbrusu novou dílnu, která je 

zaměřena na pěstování bylinek, letniček, pokojových rostlin a na výzdobu nedalekého Domova 

sv. Josefa, jenž slouží klientům s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Samotná zahrada nese 

jméno jezuitského přírodního badatele Josefa Kamela, žijícího v 17. století byla rozdělena na dvě 

části – ukázkovou a prodejní. Praktičnost zahrady pak podtrhovaly vyvýšené záhony, které 

umožňují práci i lidem na vozíku.  

 Druhým navštíveným pracovištěm byla chráněná počítačová dílna, ve které se 

zaměstnanci věnují výrobě a správě webových stránek, úpravě digitálních fotografií, výrobě 

propagačních materiálů (plakáty, prezentace, pozvánky, vizitky…), zadávání dat do databází 

nebo digitalizaci předloh. 

 

 

  

 

 

 

 

Třetí chráněné pracoviště představoval bufet s občerstvím, jenž je určen klientům, 

zaměstnancům a návštěvníkům Domova sv. Josefa. Kromě nápojů a pochutin je zde možné 

zakoupit i zboží určené k osobní hygieně. 
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Čtvrtou chráněnou dílnou byla kuchyň s prodejnou. Kuchyň nyní připravuje na 200 obědů denně, 

přičemž klientelu tvoří nejen osazenstvo Domova sv. Josefa, ale i místní občané a firmy působící 

v regionu. Prodejna pak umožňuje obyvatelům Žirče, nákup potravin přímo v místě bydliště. 

 Poslední pátou chráněnou dílnou byla ta umělecko-tvořivá. Toto pracoviště se 

specializuje na výrobu reklamních, dekorativních a dárkových předmětů jako jsou polštáře, 

podnosy, dekorační lampičky a keramika, obrázky malované na sklo a hedvábí, hedvábné šály, 

šátky a kravaty. Poslední novinkou je pak výroba polohovacích pomůcek.    

 Závěrem se pak sluší poděkovat našim hostitelům za velmi milé kolegiální setkání, které 

nám dalo možnost další inspirace, kterou je možné využít na našich pracovištích.                           

      

    

V Hradci Králové dne 8. 6. 2013                                  Tomáš Bedrna 

 

 

 

 

 


