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Klienti Diakonie před kamerami. Na Jabloňové a Vyhlídce natáčela Česká televize 

 

Kamera! Klapka! Akce! Povely dobře známé z filmové branže zněly na konci září v poněkud 
netradičních prostorách. Štáb České televize zavítal do vsetínské Diakonie, aby zde natočil 
speciální benefiční díl oblíbeného pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. 
V něm se první listopadovou neděli od 18.25 hodin na obrazovkách ČT1 v ústředních rolích 
představí klienti domovů Jabloňová a Vyhlídka či denního stacionáře Zahrada.  

 

Během dvou natáčecích dnů poznali členové televizního štábu, že klienty Diakonie Vsetín jsou lidé 
mnoha talentů, s bohatými zkušenostmi a zajímavými životními příběhy. Moderátor pořadu, divadelní 
a filmový herec Petr Pěknic, si mohl například zahrát fotbal s někdejší československou 
reprezentantkou Věrou Babicovou, Milada Hasalová se zase s filmaři podělila o rodinné stříbro – 
recept na vynikající pišingrový dort. Marie Kvasničková pak společně s dalšími klienty připomněla a 
názorně ukázala, jak se kdysi dralo peří. Došlo i na vyšívání, sázení česneku nebo odpočinek při 
hraní kuželek.  

A jak se vlastně spolupráce s Českou televizí zrodila? Pracovníci Diakonie říkají, že jednoduše zkusili 
štěstí a zareagovali na televizní výzvu k podávání přihlášek do nového benefičního speciálu. A uspěli. 
„Byla to pro nás všechny nová zkušenost a zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Televizní 
štáb byl velmi empatický a ohleduplný, reagoval na naše podněty a nápady. Byl to velice příjemně 
strávený čas a my moc děkujeme,“ řekla Martina Dudová, aktivizační pracovnice Domova Jabloňová. 

Podle její kolegyně Moniky Křenkové z Domova Vyhlídka si klienti natáčení užili. „Jak sami říkají, 
odnesli si na ‚stará kolena‘ novou báječnou zkušenost, a ještě dlouho budou vzpomínat. Příchodem 
do domova pro seniory totiž život nekončí, ale jak vidíme, mohou se otvírat nové možnosti,“ 
připomněla Monika Křenková. 

Návštěvu Diakonie si užili i samotní filmaři. „Točí se tady velice dobře. Všichni nám maximálně 
vychází vstříc. Jsou perfektní. Zdejší prostředí je krásně opravené. Je skvělé, že lze podzim života 
trávit v takovém zařízení a s veškerou péčí,“ nešetřil chválou moderátor a herec Petr Pěknic. 

Pořad Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli Česká televize tvoří a vysílá už pět sezon. 
A jde o pořad velmi oblíbený. „Každý týden v neděli před zprávami na ČT1 nás sleduje v průměru od 
půl milionu do šesti set tisíc diváků. A nejsou to jen starší ročníky, ale také lidé, kterým je třeba třicet, 
čtyřicet. To je pro nás velmi potěšující,“ prozradil režisér pořadu Vít Karas.  

Tento konkrétní díl, který vznikal ve vsetínské Diakonii, se od ostatních liší tím, že je benefiční. ČT 1 
ho odvysílá v neděli 6. listopadu od 18.25 hodin. Diváci budou moci finančně přispívat formou 
dárcovských DMS či prostřednictvím QR kódu na sbírkový účet. „Získané prostředky využijeme k 
dotvoření domáckého prostředí v domově seniorů a jeho okolí tak, aby tu každý z jeho obyvatel našel 
něco, co mu připomene jeho domek, zahrádku a umožní tu žít a dělat takové činnosti, na jaké byli 
z domu zvyklí,“ prozradil ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.  

Peníze podle jeho slov půjdou například na pořízení vybavení, nádobí a kuchyňských pomocníků pro 
vaření, pečení, zavařování a sušení, na vybudování rybníčku s násadou kaprů na zahradě za 
domovem, na vybudování kneippova chodníku, na zahradní altán, lavičky, venkovní udírnu či 
zahradní a zahradnické nářadí, sazenice nebo stromky. 

 

Diakonie Vsetín je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 18letou tradicí. Zajišťuje komplexní 
služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc 
dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Od 
roku 2016 poskytuje službu domácího hospice. Diakonie Vsetín zaměstnává 120 stálých zaměstnanců, 
poskytuje podporu přibližně 490 uživatelům ročně.
 


