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U nás doma

Vzpomínka na Květoslava Fryštáka
MIROSLAV POTYKA

Uherské Hradiště – Je tomu
rok – přesně 24. února – kdy
po těžké nemoci ve věku nedožitých 55 let skončila životní pouť Květoslava Fryštáka.
Milovníka a především
ochránce přírody, který se o ni
(a zejména o ptactvo) zajímal
už od mládí.
Stál u zrodu Hnutí Brontosaurus, byl jedním z prvních
absolventů Letní školy ochrany přírody. Vystudoval Les-

nickou fakultu Vysoké školy
zemědělské v Brně, byl členem aktivu ochrany přírody
při odboru kultury tehdejšího
Okresního národního výboru
v Uh. Hradišti. Přes několik
pracovních funkcí se stal vedoucím odboru životního
prostředí Městského úřadu v
Uh. Hradišti, odkud po několika letech přešel na Městský
úřad ve Starém Městě.
Aktivně se podílel na činnosti několika sdružení a
spolků (mimo jiné České spo-

NA VERNISÁŽI fotovýstavy TSTTT v ro 2013 s fotografem Radkem Motalem (vlevo).

lečnosti ornitologické). Zhruba v letech 2011 – 2016 byl
členem redakční rady Zpravodaje Uh. Hradiště, v němž
pravidelně publikoval odborné i populární texty – některé
názvy naznačí rozsah jeho
zájmu: Jaká je péče o životní
prostředí v Uh. Hradišti, O
lovci včel, O orlovi mořském
od Hradišťa, O ptácích na staroměstských loukách, Rochus
– zelený ostrov Uherské Hradiště, Slepá ramena řeky Moravy, Zeleň v Uherském Hra-

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ festivalu TSTTT v roce 2011
(Fryšták vpravo).

dišti atp. Podílel se také na
přípravě ekologického festivalu Týká se to také tebe. Byl
výborný fotograf, uspořádal
několik výstav v Uherském
Hradišti a ve Starém Městě a
své fotografie publikoval.
Měl jsem to potěšení několik let spolupracovat s Květošem (přátelé mu jinak neřekli)
v redakční radě Zpravodaje
UH i při přípravě TSTTT –
vždy to byla spolupráce radostná a smysluplná. Bohužel
– odešel příliš brzo...

KVĚTOSLAV FRYŠTÁK (vlevo) na
vernisáži fotografií Radka Motala s
Petrem Titzem a Albertem Gottwaldem (2014).
Snímky: Miroslav Potyka

Educo nabízí pomoc rodinám s postiženými dětmi

R

ádi bychom se vám
představili. Jsme tu od
toho, abychom těm,
kteří to potřebují, nabídli pomoc. Znáte rodiny, které mají
děti se zdravotním postižením
či znevýhodněním, ať už se
jedná o děti s poruchou autis-

tického spektra, Downovým
syndromem či vývojovou vadou? Neví si rady a neví, koho
se zeptat? Podpořte tyto rodiny v tom, aby se nám ozvaly.
Poskytneme jim poradenství,
nebo rovnou nabídneme pomocnou ruku.

Jsme středisko rané péče
Educo a působíme po celém
Zlínském kraji. Provozujeme
sociální terénní službu rané
péče a pomáháme rodinám
přímo v jejich domovech.
CO PŘESNĚ JE RANÁ PÉČE
A JAK TO CHODÍ?
Někteří rodiče si ještě před
porodem, či nějakou dobu po
porodu vyslechnout bolestivou zprávu o tom, že jejich dítě bude žít s nějakým zdravotním znevýhodněním. Může se jednat o různé vývojové
vady, poruchu autistického
spektra, Downův syndrom a
další formy mentálního či tělesného postižení. Tito rodiče
často přesně neví, jak dítě
rozvíjet a co vlastně takové
dítě potřebuje. Často bohužel
ani netuší, koho by mohli o

radu požádat, kdo by jim mohl
s dítětem pomoci. A od toho
jsme tady právě my. Naše poradkyně do těchto rodin dojíždí zhruba jednou za
4-6 týdnů a fungují jako takový průvodce pro tyto rodiny v oblasti specifických
potřeb a rozvoje jejich dítěte.
Konzultace probíhá většinou
formou speciálních her a cvičení s dítětem a dizkuzí s rodiči.
Raná péče pracuje s dětmi
od narození do sedmi let věku
a cílem je, aby po ukončení
služby byla rodina ve svých
kompetencích plně samostatná. Pokud sami naši pomoc potřebujete, či někoho
takového znáte, najdete nás
na www.ranapecezlin.cz.
Zaslala Andrea Škarková,
foto: Educo Zlín, archiv

