
Karle a Tomáši, vy dva jste na sebe narazili 
v chráněném bydlení Ctiborov v Kladně. 
Kde jste žili předtím?

Karel: S Tomášem jsme se potkali v roce 
2011, tou dobou jsem tam žil už dva roky. 
Předtím jsem byl ve vilce, která byla tako-
vou tréninkovou domácností, vlastně prv-
ním chráněném bydlení. Učili nás, jaké jsou 
práce v domácnosti, jak nakládat s penězi, 
jak být více samostatní. Mně se to líbilo, 
věděl jsem, že bych zvládl žít v chráněném 
bydlení. A ještě předtím jsem bydlel v Do-
mově pro osoby se zdravotním postižením. 

Tomáš: Já jsem také žil v Domově pro 
osoby se zdravotním postižením. Nemám 
rád velké množství lidí, vyhovuje mi spíše 
menší kolektiv. Můj opatrovník mi doporu-
čil chráněné bydlení v Ctiborově, a tak jsem 
se tam přestěhoval. 

A hned jste si padli do oka? 
Karel: Ano, viděl jsem na něm, že je v ně-

kterých věcech nejistý a měl jsem chuť mu 
pomáhat. Třeba neznal město a nehlídal si 
čas. Pořád jsem mu připomínal, kdy má jít 
do práce. 

Tomáš: Začátky byly těžké, byl jsem 
rád, že v tom nejsem sám. S Karlem jsem 
si vždycky měl o čem povídat, smějeme 
se stejným věcem. A také máme stejné 
koníčky. 

A jaké jsou to koníčky?
Karel: Baví nás divadlo. Chodíme pravidel-

ně na nejrůznější představení. 
Tomáš: A hokej! Fandíme kladenským 

Rytířům. Nevynecháme žádný zápas.

Nejen, že spolu bydlíte a trávíte volný čas, 
ale i spolu pracujete?

Karel: Ano, jsme barmani v kavárně Bez 
konce.

Tomáš: Prodáváme tam výborné domácí 
dezerty a Fairtrade kávu. Není to jen ka várna, 
pořádají se tam dětské oslavy, soukromé 
akce, čtení knih a různé přednášky. Já mám 
ještě druhou práci – zajišťuji předávání pošty 
mezi Zahradou (pozn. příspěvková orga-
nizace Středočeského kraje, poskytovatel 
sociálních služeb) a účetní firmou. 

Tomáši, vy máte i přítelkyni. Jak s Karlem 
vychází?

Tomáš: Ano, mám, jmenuje se Drahuška, 
také žije v chráněném bydlení.  Naše kama-
rádství to ovlivnilo jedině pozitivně. Všichni 
tři milujeme divadlo, takže spolu chodíme 
na dramaterapie do spolku Čágobélo. A také 
každý rok společně jezdíme na dovolenou. 
Už jsme byli i u moře. (PR)

V nouzi poznáš přítele
Tento příběh je jedním z mnoha, jejichž společným jmenovatelem je Zahrada,  

největší poskytovatel sociálních služeb v Kladně. Díky jejich službě „chráněné bydlení“  
se podařilo pomoci mnoha jejich klientům začlenit se do běžného života. 

A tak je to i s Karlem a Tomášem, které navíc spojuje velké přátelství a potvrzuje tak všeobecnou 
platnost rčení, že dobré kamarádství má pozitivní vliv na naše zdraví, pocity štěstí a spokojenosti.

• • •

Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku 
kvalitních, dostupných a udržitelných komunitních 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 
zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.


