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CITÁT MĚSÍCE: „Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot.“ MICHAEL ALTHSULER

Místo „Esvépéčka“ od nového
roku symbolická NADĚJE
káčová jeho případ, který byl
dost tvrdým oříškem k rozlousknutí a vyžadoval velké
a dlouhodobé nasazení všech
zúčastněných. „Setkali jsme se
spolu asi desetkrát. Když jsme
jeho situaci pořádně zanalyzovali, navrhli jsme mu osobní
bankrot, doprovodili jsme jej
do Specializované poradny při
finanční tísni v Ostravě, kde pomohli se sepsáním návrhu. Jen
ten návrh obsahoval jedenáct
stran. Soud mu oddlužení povolil a dnes už pravidelně splácí věřitelům. Bohudíky nepřišel
o byt.“
Rostislav už se trochu usmívá,
pokyvuje hlavou a říká, že nejdůležitějším momentem spolupráce se střediskem a občanskou poradnou byl okamžik,
Katarina Durkáčová představuje nové logo střediska NADĚJE.
kdy díky lidskému přístupu
Středisko vzájemné pomoci, pro které se vžilo nevzhledné označení zdejších pracovnic pochopil, že
„esvépéčko“, má nový název. Ze tří desítek návrhů byl nakonec vy- má ještě naději. Jak symbolicbrán název NADĚJE - Středisko krizové pomoci. Od vzniku tohoto ké. Vždyť nový název střediska
střediska Charity Opava v roce 1991 se totiž mnohé se změnilo, a to vyjadřuje přesně to, co lidem
jak potřeby klientů, tak styl a náplň práce sociálních pracovníků. chybí, když poprvé stojí na
Hlavní činností se dnes stala krizová intervence.
jeho prahu a co většinu z nich
Co si pod těmito dvěma slovy i čtyřicátníka Rosťu. Svou sa- nakonec dokáže zmobilizovat
představit? Katarina Durkáčo- motu řešil neuváženými náku- k tomu, aby se svým životem
vá, manažerka sekce sociální py, na které si bral předražené něco udělali.
pomoci vysvětluje: „Lidem ve půjčky. Ostatně to je dnes prozdánlivě beznadějné situaci se blémem mnoha lidí. Vezmou
snažíme poskytnout psychickou si jednu půjčku, pak následuje
podporu, nasloucháme jim, mlu- další a rázem se ocitnou v zavíme s nimi, necháme je vyven- čarovaném kruhu, z něhož není
Soutěž o nový název Střediska
tilovat své problémy. Představte východiska.
vzájemné pomoci byla
si takovou linku důvěry, ale bez Přestože Rostislav pracuje, po
vyhlášena v červnu a sešlo se
telefonu. Prostě tváří v tvář. Poté nějaké době je nebyl schopen
v ní asi třicet návrhů. Některé
hledáme možnosti, jak pomoci. splácet a dluhy záhy dosáhly
trochu kuriózní, ale všechny
Poskytujeme základní sociální několika set tisíc korun. Hroziod srdce. Posuďte sami: SLZY
poradenství. V zájmu klientů la exekuce z bytu. „Když k nám
ŠTĚSTÍ, NEVIDITELNÉ
jednáme s různými institucemi, přišel, byl psychicky na dně,
DARY, MILOSTI, DOBRÁ
doprovázíme je například na brečel a nemohl se ani vyjádřit,
VÍLA, HOJNOST, PARTNER
úřady a podobně.“
proto jsme mu nejprve poskytli
KLUB nebo VŠICHNI VŠEM.
V nedávné době sem osud zavál krizovou intervenci,“ líčí Dur-

Návrhy na název
střediska

+

LEDEN

Poděkování za pomoc

LEDEN
Pokažená dobrá vůle

Starosta obce Hodslavice Miroslav Vyhlídal předal řediteli
Měli bychom si být vědomi toho, že dobrá
Charity Opava Janu Hanušovi pamětní plaketu Františka
vůle může být někdy na dlouho zmařena
Palackého za vydatnou pomoc při letošních povodních,
neprofesionalitou. „Pomozte nám zachraňovat
při nichž voda brala majetky i životy. Hodslavice od nás
životy v subsaharské Africe“ žádal letáček
obdržely finanční pomoc a byl jim zapůjčen automobil
Arcidiecézní charity Praha s touto výzvou a
a vysoušeč zdiva. Nečekané ocenění panem starostou je
prosbou o zapojení do sbírky. Jak žalostně to
milým povzbuzením do další práce.
dopadlo se dozvíte v Listárně na straně 6.

Slovo ředitele

Zvláštní setkání

Nedávno si se
mnou domluvil
schůzku
člověk, který
po
telefonu
nechtěl
říci
důvod našeho
setkání. Když přišel, jakoby
nevěděl, jak začít. Ticho přerušil až po chvíli a vyprávěl
mi příběh své sestry. Stal se už
před lety. On sám se jej dověděl
teprve nedávno, když se vrátil ze zahraničí, kam odjel za
prací. Kontakt se sestrou tehdy
neměl a tak netušil, do jakých
problémů se dostala. Dětství
oba prožili v dětském domově
a byli na sobě hodně závislí.
Když odjížděl, bydlela u přítele.
Myslel, že ji zanechává v dobrých rukou. Ale vše bylo jinak.
Láska vyšuměla, dívka skončila
na ulici, chytila se špatné party,
narodilo se jí dítě. Hrozilo, že i
její holčička bude vyrůstat bez
rodičů. Někdo poradil, ať zavolá Linku důvěry.
Z etických důvodů nemohu
její příběh popsat podrobně,
byl velmi citlivý a složitý. Pracovnice linky i všichni ostatní,
kteří se následně osudem dívky začali zabývat, vynaložili
velké úsilí, aby ji odradili od
radikálního řešení a pomohli jí
postavit se zase na nohy. „Zachránili jste jí život. Malé je teď
sedm let a vůbec netuší, čím
její máma prošla a kolik lidí z
Charity jim pomohlo. To byla
má povinnost, ale nebyl jsem
tady – a tak chci poděkovat,“
řekl nakonec a rychle se měl k
odchodu. Zůstal po něm šálek
netknuté kávy a já ještě dlouho
cítil pevný stisk jeho ruky. Bylo
to pro mě první setkání tohoto
druhu a přiznám se, že hodně
povzbuzující. Linka důvěry
vznikla před dvanácti lety a je
tady stále pro lidi, kteří životem
nesou svůj kříž, tak těžký, že
pod jeho tíhou padají k zemi.
Stejně tak může pomoci školákovi, který propadne panice při
myšlence jak jeho rodiče zareagují například na vysvědčení.
Jan HANUŠ, ředitel
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Rok 2009
• LEDEN

Hned zkraje ledna se uskutečnila již 9. Třikrálová sbírka, při
které se vybralo 1.100.077.- Kč
11. ledna oslavilo Wellnes centrum deset let svého trvání

Ředitel předal Lukášovi
zaslouženou cenu

• ÚNOR

1. února se Klub svaté Anežky
stal součástí Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení
V únoru podpořila Nadace OKD
charitní programy pro seniory
částkou 33 tisíc korun

• BŘEZEN

V březnu byla zahájena rekonstrukce Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích
22. března se děti z Mravenečku
zúčastnily natáčení pořadu Pomozte dětem

• DUBEN

V dubnu jsme díky štědrosti ČEZu dostali nový vysokozdvižný vozík
Ve dnech 21. – 24. dubna se
Chráněné dílny sv. Josefa zúčastnily Zdravotního veletrhu Nonhandicap v Praze.

• KVĚTEN

V květnu natáčela TV NOVA
reportáž o mobilní hospicové
jednotce Pokojný přístav
28. května ukončilo rekvalifikační kurz v Chráněné technické dílně ve Velkých Hošticích 12
dělníků. Kurz dotoval opavský
Úřad práce

Soutěž o nejkrásnější obrázek, který se následně stal oficiálním vánočním přáním a novoročenkou Charity Opava, vyhrál osmnáctiletý
Lukáš Haim ze stacionáře Mraveneček. Novoročenku v prosinci obdrželo několik tisíc lidí, z čehož měl Lukáš velkou radost. Na mladého umělce však ještě čekala cena, kterou mu před Vánoci předal
osobně ředitel Charity Jan Hanuš.
„Zjistil jsem, že Lukáše velice baví sdělil nám pan ředitel, který je sám
počítače a rád hraje hry. Jako odmě- vybíral. Lukášovo nadšení bylo nenu proto dostal dvě počítačové hry,“ falšované a ten den se už nemohl

Kalendář Radosti

• ČERVEN

V červnu vyhlásilo Středisko
vzájemné pomoci soutěž o nový
název střediska
3.- 4. června proběhla na Horním náměstí Akce Cihla. Výtěžek
šel na dovybavení Chráněného
bydlení v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách
18. června se klienti Radosti
zúčastnili mezinárodního hudebního festivalu v Plumlově

Kalendárium
* 14. ledna 1994 se v Opavě
uskutečnil Seminář křesťanských
lékařů, abychom je získali
pro spolupráci s Charitní
ošetřovatelskou službou.
* V lednu 1995 jsme na
Masarykově ulici v prostorách
nynějšího denního stacionáře
otevřeli
pro
veřejnost
bezbariérové WC a sprchu, v té
době jediné v celé Opavě.
* V lednu 2001 jsme odeslali
část výtěžku Tříkrálové sbírky na
pomoc povodněmi zasaženému
Polsku.
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Nejen známé modelky se mohou chlubit svými kalendáři, mají ho i
klienti sociálně terapeutické dílny Radost. Nekřtili ho sice šampaňským, ale odvázaní z něj byli stejně jako ony.
Vedoucí Radosti Lucie Bedrichová nich většinou všichni dohromavysvětlila, že impulsem k tomuto dy. Vzhledem k tomu, že náklad
počinu bylo přání zkusit něco no- byl víceméně symbolický, už jej
vého, na čem by se společně podí- pravděpodobně neseženete. Něco
si koupili rodiče klientů, část pouleli všichni klienti.
Klasický nástěnný kalendář na žilo středisko jako dárky.
rok 2010 se opravdu povedl. Je Dodejme, že na vzniku kalendáře
nádherný. Obsahuje dvanáct re- se významně podílelo Grafické a
produkcí obrázků, na které kluci tiskové středisko L + L Ostrava,
a holky z Radosti použili různé které zpracovalo návrh a tisk provýtvarné techniky a pracovali na vedlo za výhodnou cenu.

dočkat, až pojede domů a zahraje si
společně se svým bratrem Michalem.
Soutěž o nejkrásnější vánoční a novoroční blahopřání vyhlásila v říjnu
loňského roku Charita Opava pro
své klienty. Do soutěže se přihlásilo
mnoho našich pracovníků, klientů
i sympatizantů. Všem děkujeme!
Všechny obrázky z Denního stacionáře ozdobily spolu s kresbou andílka, kterou jsme dostali od Natálie
Peterkové, chodby a kanceláře ředitelství v Jaktaři.
Lukáš však není jediné dítě z Mravenečku, jehož obrázek putoval jako
novoročenka k některému příznivci
Charity Opava.
Děti z Mravenečku totiž vytvořily
celkem 50 překrásných originálních přání, která vznikla technikou
Encaustie, což je vpalování barev.
Originální umělecké dílo tak letos
obdrželo padesát spolupracovníků,
příznivců a přátel Charity Opava
jako výraz díků. Všechny ostatní pak
jistě potěšila reprodukce Lukášovy
novoročenky.

Tempo pomáhá
Opavané už si zvykli, že při nákupech v supermarketu TERNO v Jaktaři mohou koupit i
nějakou na pohled roztomilou
drobnost sobě či někomu blízkému pro radost.
Obchodní družstvo TEMPO
Opava totiž poskytuje Charitě
Opava prodejní místo, a to právě ve svém supermarketu Terno.
Keramické a tkané výrobky, které vyrábějí nevidomí a duševně
postižení zaměstnanci Chráněné
dílny ve Vlaštovičkách tak mají k
zákazníkům blíž.
Chráněná dílna vznikla v říjnu
2006 aby zaměstnávala právě
lidi, kteří se kvůli svým handicapům jen těžko mohou zapojit do
pracovního procesu. Každý jejich výrobek je malým zázrakem,
který většina autorů nikdy nespatří. O to víc budí obdiv jemné
detaily zdobných prvků a barvy.
Nevidomí, jako by nacházeli své
oči v dotecích. Jak uvedla vedoucí dílny Marie Bennková, přístup
OD Tempo není jen krásným
gestem, ale pomocí, které si ve
Vlaštovičkách nesmírně váží.
„Jsme Tempo vděčni a věříme, že
vzájemná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Těšíme se
z každého prodaného výrobku,
zvláště nyní, kdy se krize dotýká
každého z nás a lidé musejí obracet každou korunu.“
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Právě nyní začíná už desátá
jubilejní Tříkrálová sbírka

Jenom proto, aby se mohla v Opavě zúčastnit koledování při letošní
Tříkrálové sbírce, se do Opavy chystá desetiletá Natálka Peterková z
Prahy. V Opavě bude s babičkou koledovat už podruhé. Neodradí
ji ani dlouhá cesta vlakem, ani zima a mráz. „Úžasná atmosféra lidského soucítění ji loni vzala za srdce. Byl to silný zážitek a už dlouho
dopředu se ujišťovala, že opravdu půjdeme i letos,“ říká o vnučce
babička Jana Ryplová.
Letošní Tříkrálová sbírka, pořáda- jubilejní sbírky, a to především
ná Charitou Opava, se uskuteční těm, o které se Charita stará v
ve dnech od 1. do 11. ledna. Ani rámci pečovatelské, ošetřovatelské
tentokrát nebudou v ulicích chy- a hospicové služby.
bět koledníci s radostnou zprávou Prostřednictvím příspěvků tisío narození Ježíše Krista. Jako kaž- ců lidí bude moci Charita péči o
doročně budou obdarovávat lidi tyto seniory ještě zkvalitnit. Velká
drobnými dárečky, popřejí štěstí, část klientů má nesmírně těžké
zdraví a Boží požehnání a poprosí zdravotní problémy, někteří jsou
o finanční příspěvek do zapečetě- navíc úplně sami. Díky sestřičkám
ných pokladniček opatřených lo- a pečovatelkám z Charity Opava
mohou své stáří prožít důstojně
gem Charity.
Před rokem se na Opavsku vybral doma. Část výtěžku bude poskytpřes milion korun, který pomohl nut také Dennímu stacionáři pro
při financování péče o seniory. Jim seniory. Stacionář se o ně stará v
bude určen i výtěžek nadcházející době, kdy jsou jejich blízcí v práci

a nemohou se jim věnovat. Pobyt v
tomto zařízení má na klienty blahodárný vliv.
Také letos se uskuteční již tradiční
Tříkrálový průvod, a to v úterý 5.
ledna. Začne v 15 hodin v kostele
sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v
Opavě, kde koledníkům požehná
děkan Pavel Cieslar. Poté se průvod vydá městem. Cílem bude
Horní náměstí. Před Slezským divadlem se tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar pokloní a předají
dárky novorozenému Ježíškovi. V
doprovodném programu vystoupí
opavští herci, bubenický soubor
Boris a pěvecký sbor Domino.
Stejně jako v minulých letech
je pro děti připravena soutěž o
nejkrásnější korunku, kterou si
koledníci vyzdobí podle své fantazie. Musí ji však do 15. ledna v
době od 7 do 15 hodin odevzdat v
Denním stacionáři pro seniory na
Masarykově ulici nebo v Charitě
Opava v Jaktaři na ulici Přemyslovců 26, vždy v době od 6 do 16
hodin. Vyhodnocení proběhne 28.
ledna v kině Mír.

Hledáme vedoucí
skupinek!

Charita Opava hledá
dospělé vedoucí skupinek
koledníků. Máte-li zájem
pomoci dobré věci, budete
vítáni.
Informace:
Bližší informace podá
koordinátorka Tříkrálové
sbírky Marie Gilíková,
tel. 604 175 518.

Dvacetiletí Charity knižně

Kniha se vrací i do historie Charity Opava, např. k počátkům Sluníčkového odpoledne.

Charita Opava vydá publikaci, která dokumentuje dvacet let její
historie od raných počátků do dneška. Jak uvedl ředitel Jan Hanuš, je reálný předpoklad, že kniha spatří světlo světa na přelomu února a března.
Jak vůbec vznikl nápad uchovat by současnost Charity byla nepro budoucnost nejdůležitější myslitelná? „Cítím to jako svou
jména, data a události, bez nichž povinnost. Když to neuděláme

teď my, tak už to asi nedá dohromady nikdo. Za těch dvacet
let se toho stalo tolik a lidé odcházejí, vzpomínky blednou…
Já vnímám důležitost kořenů
a kořeny Charity Opava jsou v
dobrovolnících. Je třeba, aby si
lidé uvědomili z čeho vycházejí a aby si to mohli uvědomovat, musí o tom něco vědět,“
odpověděl na naši otázku Jan
Hanuš a dodal, že při mnoha
příležitostech mu bývalý děkan
Msgre. Josef Veselý zdůrazňoval a kladl na srdce, že historii
je třeba zapisovat. „Takže lze
říci, že plníme i jeho přání.“
V této souvislosti není třeba
dlouze hádat, kdo asi bude jedním z prvních, koho Charita
svou publikací obdaruje. Kniha, s jejíž konečnou podobou
teď finišuje Štěpánka Gecová,
bude samozřejmě i v prodeji.

Rok 2009
• ČERVENEC

V červenci zaslala Charita
Opava více než 200 tisíc korun na likvidaci škod po letních povodních
V červenci byl zaznamenán
velký nárůst hospicových klientů Pokojného přístavu

• SRPEN

V srpnu proběhla kolaudace
zrekonstruované Chráněné
technické dílny ve Velkých
Hošticích

• ZÁŘÍ

8. září se na vernisáži výstavy fotografa Dalibora Gregora
uskutečnila dražba obrázků
dětí ze stacionáře Mraveneček.
Výtěžek 9.500 korun šel na
speciální pásy do auta Mravenečku

• ŘÍJEN

28. října byl prezidentem
republiky vyznamenán spoluzakladatel Charity Opava
Msgre Josef Veselý Řádem T.
G.Masaryka III. třídy

• LISTOPAD

V listopadu prověřila Krajská
inspekce
Moravskoslezského
kraje naši Linku důvěry, a to s
velmi dobrým výsledkem
24. listopadu se uskutečnilo v
pastoračním středisku Minoritského kláštera slavnostní
setkání k 20. výročí založení
Charity Opava

• PROSINEC

5. prosince uspořádal Klub sv.
Anežky Adventní duchovní obnovu pro seniory, která se konala v Církevní konzervatoři v
Opavě
Během celého prosince se
všechny naše chráněné dílny
účastnily se svými výrobky
předvánočních
prodejních
akcích

Napsali o nás
• Výtvarník
v Mravenečku

Na letošní Vánoce nikdy nezapomene osmnáctiletý Lukáš
Haim z denního stacionáře pro
děti s kombinovanými vadami
Mraveneček. Zúčastnil se soutěže o nejkrásnější vánoční a
novoroční blahopřání, kterou
před měsícem vyhlásila opavská Charita. Jeho působivý obrázek byl vybrán jako oficiální
novoročenka a projde rukama
tisíců lidí.
Opavský a hlučínský Deník,
2. prosince 2009
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„Byla to kreativní práce i služba druhým,“
říká o svém působení v Charitě Opava služebně nejstarší zaměstnanec Pavel Rychta

Každý chce být jedničkou a nikdo tím druhým, tak to alespoň
lidé často říkají. Pavel Rychta se před osmnácti lety stal po ředitelce Anně Ekslerové v pořadí druhým zaměstnancem Charity
Opava. Vydržel až dodnes a na status charitní dvojky si nestěžuje.
* Jak se stalo, že jste spojil svůj nové a zajímavé. Například jsem
život s Charitou?
nikdy nebyl domácí kutil, ale
Pracoval jsem tehdy v JZD v Kra- mám rád pěkné věci, takže jsem
vařích, kde jsem byl vedoucím si hned utvářel představy, co by se
zahradnictví a po pravdě už jsem dalo vyrábět a vymýšlel další věci.
delší dobu uvažoval o změně. Do Byla to hodně kreativní práce a
toho přišla nabídka Magdy Gri- neměl jsem důvod ničeho litovat.
mové, kterou jsem znal ze skau- * Jste nejdéle pracující zaměstnatingu. V Charitě právě zakládala nec Charity Opava. Děláte stále
Rehabilitační dílny pro duševně totéž, nebo jste si toho vyzkoušel
nemocné. Byla čerstvě v důchodu víc?
a jako bývalá sestřička z psychi- Víceméně dělám stále
atrie jejich problematiku dobře totéž. Jsem pořád v
znala a proto se s velkým nasa- dílně. S dobou se
zením pustila do práce. Oslovila měnily jen nároky,
mne, zda bych měl zájem dělat v přibývalo papírodílnách vedoucího. Dobře to do vání. Před desesebe zapadlo. Já chtěl pryč z JZD a ti lety jsme se
její nabídka přišla v pravou chvíli. přestěhovali z
Dílny jsme otevřeli v únoru 1992. Marianum do
Předtím jsem ještě absolvoval stáž Jaktaře,
kde
v psychiatrické léčebně, kde jsem jsem byl až do
vlastně poprvé přišel do styku s loňského roku
duševně nemocnými a také jsem vedoucím Resi zkusil práci v dřevodílně, kterou habilitačních
jsem pak vedl až do ukončení její- dílen. Klienty
ho provozu.
byli jak dušev* Nebylo to trochu riskantní? Ne- ně
nemocní
šel jste jen do nové práce, šel jste tak i mentáli něco nového budovat…
ně postižení.
Samozřejmě, že jsme to probrali Toto spojení,
i doma s manželkou, která mi mé i když dlouho
rozhodnutí schválila. Jako riziko fungovalo, se
jsem to však nevnímal. Naopak, nakonec neukázalo jako nejlepší
líbilo se mi, že vzniká něco nové- a tak se loni dílny rozdělily. Menho a navíc jako křesťan jsem měl tálně postižení zůstali v Jaktaři
dobrý pocit z toho, že jdu do křes- v dnešní Radosti, já jsem přešel
ťanské organizace. Takže jsem se pod Chráněné bydlení a s duševně
nepotřeboval ani rozmýšlet.
nemocnými pracujeme v dílně na
* Nepřišly pak okamžiky, kdy jste Komenského ulici.
třeba svého rozhodnutí litoval?
* Stále vás to v Charitě baví? NeV žádném případě. Na podobné máte po těch letech pocit vyhomyšlenky ani nebyl čas. Už první ření?
den jsme měli sedm klientů, ale Už mě to zase baví. Je pravda, že
ještě jsme objížděli další, které před rokem a půl jsem měl celdoporučili jejich ošetřující lékaři. kovou krizi. Měl jsem stále méně
V podstatě bylo pro mě všechno času na klienty a tvoření pěkných

i užitečných věcí, seděl jsem více
nad papíry všeho druhu a moc mi
to nesedělo. Teď už jsem ale zase
spokojený a to co dělám mně baví.
* Za tu dobu jste poznal mnoho
lidí, klientů i kolegů, mnoho rozdílných osudů. Vzpomínáte na
někoho víc než na ostatní?
Za ta léta prošla dílnami více jak
stovka klientů. Někteří tam pobyli
jen krátce, ale řada z nich navštěvovala dílny více let, hodně jsme
toho spolu prožili a tak samozřejmě na ně vzpomínám více. Z kolegů rád vzpomínám na paní ředitelku Ekslerovou a na dlouholetou
spolupracovnici Hanku Mlýnkovou, se kterou jsme pracovali asi
čtrnáct let společně v Rehabilitačních dílnách.
* Změnil se nějak v souvislosti s
prací v Charitě nějak váš žebříček životních hodnot?
Řekl bych, že ne. Jako věřící sloužím v církvi – tedy lidem, a Charita je součástí církve. Je to prostě další forma služby. Na prvním
místě pro mě vždycky byl a je Bůh,
na druhém rodina a pak ty ostatní
věci…
* Co vám v pracovním životě
chybí ke spokojenosti?
Jak už jsem řekl, jsem spokojen.
Jsme tady sice v nouzových prostorách, ale hledáme nové. Hodně

by mně potěšilo, kdyby se nám podařilo obnovit dřevařskou dílnu.
Samozřejmě ne jen kvůli sobě, ale
hlavně kvůli klientům. Teď děláme jen keramiku a vitráže a je lepší, když těch aktivit je co nejvíce.
Někteří například nemají výtvarné
cítění, jiní mají problém s jemnou
motorikou a bylo by pro ně dobré
vzít kus dřeva a uříznout jej, něco
ohoblovat nebo nalakovat.
* Jaké máte koníčky?
Těch mám skutečně hodně. Na
prvním místě je skauting, ale to
není ani koníček, spíš poslání –
asi jako práce v Charitě. V roce
1968 jsem jako kluk přišel
do skautského oddílu,
bohužel oficiálně to
trvalo jen dva roky.
Ale ministroval
jsem a o prázdninách jsem brával
malé ministranty na chalupu.
Tam jsme měli
takový improvizovaný tábor
a já jsem využil znalostí
základů a zásad skautingu.
V roce 1990
jsem
oddíl,
v němž jsem
kdysi byl, obnovil a dnes
působím jako
vedoucí Junáka – střediska Zvon
Opava.
* Začíná nový rok. Co byste přál
sobě, co klientům a co Charitě?
Sobě, aby se mi práce dařila. Klientům, aby byli spokojeni, aby se
jim tady líbilo a aby se posunuli
trochu dál. Charitě přeji, aby přes
všechny těžkosti a krize dál fungovala a aby měla dostatek schopných a ochotných zaměstnanců a
klientů. Ačkoli úplně ideální by
bylo, kdyby klienti žádní nebyli, čímž myslím, že by bylo fajn,
kdyby byli všichni zdraví a měli se
dobře.
* Děkujeme za rozhovor.

PAVEL RYCHTA

NAROZEN: 14. 4. 1955
BYDLIŠTĚ: Opava
RODINA: manželka Marie, děti
Lucie, Jan, Matouš a Jakub, vnuci Šimon a Dominik
STUDIUM: Gymnázium Opava, po maturitě se vyučil zahradníkem
ZAMĚSTNÁNÍ: zahradník v
Květeně Opava, vedoucí zahradnictví v JZD Kravaře, Charita
Opava
ZÁLIBY: skauting, zahrádkaření, fotografování, sbírá papírové
betlémy a známky
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Hyde Park

Dům sv. Cyrila a Metoděje v datech

Loni v září jsme vzpomenuli třinácté výročí od otevření Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách,
který poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace dospělým osobám s tímto handicapem.
Klienti se zde učí zvládat kaž- meňme si některá důležitá data.
dodenní situace a úkony, jako V lednu 1991 nabídly sestry D
například prostorovou orientaci, ominikánky objekt kláštera ve
vedení domácnosti či hospoda- Vlaštovičkách. V dubnu 1993 jej
ření s penězi, učí se samostat- pak Charitě darovaly na výstavbu
nosti. Biskup Opavsko ostravské domova pro zrakově postižené.
diecéze František Václav Lob- V září 1994 proběhlo výběrokowicz před časem řekl, že Dům vé řízení na dodavatele stavby a
sv. Cyrila a Metoděje poskytuje v říjnu zde byl uspořádán Den
právě to, co člověk ke své život- otevřených dveří, spojený s tiskoní pouti potřebuje nejvíce – a to vou konferencí na téma zahájení
pocit, že je jeho život brán vážně. rekonstrukce. Byla odsloužena
Za třináct let fungování využi- první mše svatá. V září 1996 byl
lo služeb domu kolem padesáti Dům sv. Cyrila a Metoděje pro
osob a někteří z těch, co odešli, zrakově postižené slavnostně
se po čase zase vrátili. Prvním otevřen a vysvěcen. Jako vedlejší
vedoucím Domu sv. Cyrila a zařízení vznikly Chráněné dílny
Metoděje byl současný ředitel sv. Josefa pro lidi se zdravotním
Charity Jan Hanuš, který svou handicapem. V lednu 1999 činfunkci vykonával do roku 2004. nost tohoto střediska doplňuje
Po něm převzala žezlo Petra další chráněné pracoviště pro
Hrbáčová a od loňského roku zrakově postižené rehabilitační
zde šéfuje Eva Kubesová. Připo- pracovníky a maséry – Středis-

ko masážních služeb. V červnu
2000 proběhlo ve Vlaštovičkách
zasedání Rady Sdružení Česká
katolická charita. V srpnu 2001
se Chráněné dílny sv. Josefa zúčastnily 5. světové abilympiády
v Praze. V lednu 2003 realizovala Charita Opava a pracovníci Domu sv. Cyrila a Metoděje
projekt Vlaštovčí hnízdo. Díky
pomoci sponzorů koupila dům,
ve kterém po rekonstrukci získali samostatné bydlení někteří
z klientů. Obyvatelka domu Iveta
Dunková se zúčastnila 6. ročníku světové abilympiády v Indii
v keramické tvorbě. V květnu
2005 ve Vlaštovičkách proběhla kněžská konference – setkání
zástupců církve s Charitou. V
říjnu 2006 bylo otevřeno nové
chráněné pracoviště pro zrakově postižené. V červnu 2007
se zaměstnanci Chráněné dílny
Vlaštovičky zúčastnili X. ročníku
Výstavy lidové tvořivosti a uměleckého řemesla polsko-českého

pohraničí v Prudniku a XII. Ročníku prodejní Výstavy výtvarných
prací zdravotně postižených občanů v Olomouci. V září založily
Chráněné dílny sv. Josefa novou
ušlechtilou tradici darování krve.
Rok 2008 probíhá ve znamení
mnoha výstavních a prodejních
akcí. V září odchází na věčnost
otec František Bureš. Každou říjnovou středu probíhal v Domě
sv. Cyrila a Metoděje prožitkový
seminář pro strážníky opavské
Městské policie. V červnu 2009
se uskutečnila již 4. Akce Cihla,
jejížvýtěžek je věnován na dovybavení chráněného bydlení ve
Vlaštovičkách. V červenci pořádá
obec Vlaštovičky společně s domem sv. Cyrila a Metoděje oslavu
svátku slovanských věrozvěstů.
Při té příležitosti byla umožněna prohlídka domu a chráněné dílny veřejnosti. V listopadu
probíhá ve Vlaštovičkách praxe
studentů CARITAS – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci.

CHARITA OPAVA NABÍZÍ
PROFESIONÁLNÍ SKARTACE PAPÍRU

Charita Opava vám na svém pracovišti v Chráněných technických dílnách ve Velkých Hošticích zajistí profesionální skartaci papíru.
Papír se zpracovává na zařízení MULTIBRIK 085 rakouské firmy POTTINGER. Tento stroj má certifikaci ke skartaci TOP SECRET.
Kromě profesionální skartace jsme pro vaše pohodlí schopni zajistit i další služby:
• pro papír ke skartaci si můžeme dojet vlastním automobilem FORD TRANZIT s přívěsným vozík do celkové váhy 2 tisíce kg.
• naši pracovníci papír u vás také mohou sami naložit.
Cena za dopravu je 14,- Kč/km.
Cena je 85 Kč za pracovníka/hodinu.

Podmínky přijetí papíru ke skartaci.

Příjem papíru bude proveden pod kódem 200101. Papír, u něhož si zákazník nepřeje třídění (například z důvodu citlivých údajů), bude zvážen a uložen zvlášť
v gitterboxech s označením Netřídit za cenu 4,- Kč za 1 kg . Ostatní papír se opět zváží a bude uložen do gitterboxů za cenu 2,- Kč za 1 kg.
Papír s označením NETŘÍDIT nesmí obsahovat železné komponenty větší než kancelářské spony.
Pokud bude zákazník například z důvodu utajení informací na skartovaných materiálech chtít, může být u skartace celou dobu přítomen.
Vážení proběhne na certifikované váze po naložení do gitterboxů. Celý objekt je oplocen a vybaven kamerovým systémem.
Možnost objednat si naše služby i další informace
získáte na tel. 553 76 40 57.

Svou objednávkou u Charity Opava nejen vyřešíte své problémy, ale také pomůžete dobré věci.
Děkujeme!
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Inzerce Charity
Pozvánka

Blahopřejeme

• Pozvánka na ples

* Narozeniny v lednu
Přejeme dlouhý život a zdraví pevné jako skála. A s každým rokem
více moudrosti, ať láska ve vašich srdcích sálá a vaše cesta, ať je cestou radosti! V lednu slaví své narozeniny naši zaměstnanci Milena
BÍNOVÁ, Kristýna BRÍDZIKOVÁ, Sebastián DUNKA, Libuše
GEBAUEROVÁ, František CHALUPA, Hana CHLACHULOVÁ,
Lucie KAMRÁDOVÁ, Josef KLIMEŠ, Jana KOTZIANOVÁ, Martin KUBÁNEK, Světlana LEBEDOVÁ, Lenka MARTÍNKOVÁ,
Jaromír MĚCH, Hana OSLADILOVÁ, Jana RAŠTÁKOVÁ, Anna
VAŇKOVÁ a Ing. Milena ŽÚRKOVÁ. Hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání přeje
Redakce
* Život den po
dni a rok po roku,
nechť plyne šťastně jako klidná
řeka. Ať místo
smutku radost a
veselí vás na ní
vždycky čeká. Kulatá životní jubilea v lednu oslaví Ing. Pavel ŠEFRÁNEK, Miroslav PETRATUR a Marie TURKOVÁ. Hodně zdraví a
pracovních úspěchů přejí
Zaměstnanci Chráněné dílny sv. Josefa

Orel Jednota Stěbořice srdečně
zve na společenský ples, který se
bude konat 30. ledna ve zdejším
Kulturním domě.
Ples bude zahájen tradičně
slavnostní polonézou. Čeká
vás dobrá zábava, kvalitní
hudba, výborné moravské víno
a chutné jídlo, bohatá tombola
a tanec až do rána. Předprodej
vstupenek u Radky Bergerové,
mobil 732 159 383, výjimečně
též u Jany Řehulkové.

Za sportem
• Chcete si zasportovat?

Máte chuť zbavit se zimního
sádla a vyformovat si postavu?
Lze to i bez drastických diet.
Orlovna ve Stěbořicích nabízí
jízdu na spiningových kolech,
a to každou středu od 17 do 18
hodin.
Cena: 1 hodina 50,- Kč/osoba,
během jedné hodiny může
jezdit až 8 cyklistů najednou.
Předem nutná telefonická
domluva: Martin Řehulka,
mobil 731 225 096.

Za sportem
• Poděkování Charitě
za profesionální přístup

Vážený pane řediteli, chtěl bych
poděkovat vaším prostřednictvím
všem vašim zdravotním sestrám,
které mi pomáhaly při ošetřování
mé manželky Anny Slivkové,
za jejich profesionální přistup a
ochotu, kterou poskytli.
Přeji vám všem šťastné Vánoce a
veselý nový rok.
Děkuje rodina

* Naší milé a usměvavé Zuzce PAVEROVÉ přejeme
všechno nej nej k narozeninám, hodně zdravíčka,
štěstíčka, hojnost Božího požehnání a k roli dvojnásobné babičky přejeme hodně sil.
Kolektiv Denního stacionáře pro seniory
* Přáníčko od srdce, kytičku pro radost, zdraví a štěstíčka ať máte
vždycky dost! K narozeninám blahopřejeme našim milým kolegyním
Aleně RICHTROVÉ, Veronice ŠUGAROVÉ, Drahomíře
KONEČNÉ, Věře ZÁLOHOVÉ a Ivaně MACKUROVÉ a totéž
přejeme i kolegovi Dušanu GIBESOVI.
Zaměstnanci Chráněné dílny sv. Josefa

Vzpomínáme
* V těchto dnech myslíme na vzácného člověka, jehož srdce bylo
naplněno pochopením a láskou k bližnímu. Vzpomínáme na otce
Františka BUREŠE, který by 5. ledna oslavil své 88. narozeniny.
Charita Opava

Vaše inzeráty, které zde umístíme zdarma, posílejte na
adresu ivana.harazimova@centrum.cz.

Listárna Domovníka
Místo pomoci velké
zklamání
„Pomozte nám zachraňovat životy v subsaharské Africe“ - letáček Arcidiecézní charity Praha s touto výzvou a prosbou o
zapojení do sbírky vypadl na
pana Jindřicha z Katolických
novin. Už tři roky pomáhají
čeští a slovenští lékaři v nemocnici sv. Karla Lwangy v
Ugandě a bez pomoci štědrých
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LIDÉ

dárců by to nebylo možné.
Pan Jindřich je manželem jedné
z členek Klubu svaté Anežky.
Rád v rámci svých možností pomůže a proto se dlouho
nerozmýšlel. Prostřednictvím
přiložené složenky poslal sto korun. Dobrý pocit mu ale nevydržel dlouho. Za nějakou dobu
obdržel oznámení o reklamaci
s žádostí, ať se dostaví na poštu. Tam mu vrátili jeho stovku,
protože na předtištěné složence

Pište nám!

byl uveden špatně kód banky.
Dvaadvacet korun za poštovné zpět samozřejmě nedostal.
„Přemýšlel jsem, kolik lidí asi
poslalo své peníze na dobrou
věc a kolika z nich taková nedbalost, jak jinak to nazvat,
zkazila náladu. V tomto případě totiž kasírovala jen Česká
pošta a nikoli potřební lidé,“
míní správně pan Jindřich a
dodává, že už nic nepošle.
Redakce

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu ivana.harazimova@centrum.cz. Těšíme se na ně!

Info servis
Akce charity
• Naši v Albertovci

V prosinci se uskutečnila v Galerii Albertovec předvánoční
charitativní akce Jiný svět II.
Prodejní výstavy se vedle žáků
Základní školy ve Štěpánkovicích zúčastnily také Chráněné
dílny Vlaštovičky a Stacionář
Mraveneček. Vlaštovičtí vystavovali především keramiku a
tkané polštářky, klienti Mravenečku pak obrázky, keramické
a další výrobky, které vyrábějí v
rámci arteterapie.

• Den sociálních služeb

Počátkem prosince uspořádala
Sekce sociální pomoci Charity
Opava vzdělávací akci pro sociální pracovníky a pracovníky v
sociálních službách příznačně
nazvanou Den sociálních služeb. V Malých Hošticích se sešlo
více než padesát zaměstnanců
K radosti všech nechyběl ani
ředitel Jan Hanuš. Program byl
rozdělen do bloků. Ten první byl
zaměřen na zásady poskytování
první pomoci. Sestry, pečovatelky i sociální pracovníci, kteří
jsou v denním kontaktu s klienty,
totiž občas musí řešit i situace,
v nichž jde o život. Role školitelek se ujaly sestřičky z Charitní
ošetřovatelské služby Lenka Roháčková a Miroslava Stoklasová.
V druhé části vysvětlili poradci z
Občanské poradny novinky, které od nového roku přináší zákon
108/ 2006 Sb. o sociálních službách a vedoucí sekce Katarína
Durkáčová přítomné podrobně
informovala o proběhlé inspekci
kvality na Lince důvěry.

Nepropásněte
• Přijďte do knihovny

Srdečně vás zveme do naší Křesťanské knihovny ve farní budově
na Masarykově ulici v Opavě.
Můžete si vybrat z více než dva
a půl tisíce svazků převážně duchovní a náboženské literatury.
Knihovna disponuje rovněž bohatou nabídkou knížek pro děti
a mládež. Provozní doba: každou
neděli od 8 do 11 hodin a každou
středu vždy od 16 do 18 hodin.

• Mše za Charitu

Mše sv. za Charitu Opava jsou
slouženy pravidelně každý čtvrtek v 7 hodin v kostele sv. Petra
a Pavla v Jaktaři. Zveme vás ke
společné modlitbě za klienty i
pracovníky a dobré dílo Charity
Opava.
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