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CITÁT MĚSÍCE: Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. (Albert Camus)

Sportovci Opavska pomáhají

Rozhodčí A. Drastík mezi hráči Markem z Baníku a Nezmarem ze Slovanu Liberec.

Snad každý zažil ten fantastický pocit, když někomu nezištně prokázal
drobnou službu nebo pomoc. Kromě času a námahy vás to většinou
nic nestálo, ale odměna ve formě poděkování či upřímného úsměvu
jistě stála za to. A právě úsměv postižených dětí a vděčnost všech zaměstnanců i klientů Charity Opava je již řadu let odměnou rozhodčím
Okresního fotbalového svazu. Ti totiž nezištně a s velkým nasazením
pořádají pravidelně akci pod názvem Pomozte postiženým dětem.
V pozadí akce stojí muž plný ener- zuje Charita Opava,“ vzpomíná na
gie a životního optimismu. Už sed- začátky spolupráce s charitou Anmým rokem připravuje beneﬁční dreas Drastík. „Akci pořádáme také
fotbalová utkání a zařizuje podporu proto, abychom dělali dobré jméno
sponzorů. Výtěžek z akce věnuje na OFS. Po úplatkářských aférách ve
podporu dětí s těžkým mentálním fotbale je opravdu potřebná a doba tělesným postižením. Jmenuje se rá,“ upřesňuje Petr Kašný.
Andreas Drastík a je místopředse- Andreas Drastík je spolumajitedou Okresního fotbalového svazu lem ﬁrmy na dřevovýrobu Hemax,
(OFS). Společně s dalšími kolegy která vyrábí a prodává palety a zapředsedou OFS Opava Ing. Petrem městnává okolo pětadvaceti lidí.
Kašným a Ing. Pavlem Novotným Obchodují po celé republice a kose každoročně věnují přípravě akce munikují se zahraničím. Fotbalu se
Pomozte postiženým dětem.
aktivně věnuje od útlého věku. „Do
„Před sedmi lety jsme poprvé uspo- svých sedmnácti let jsem hrál fotbal,
řádali přátelské utkání a přispěli ale po zranění kotníku a po zhodpouze dobrovolným vstupným. nocení výkonnosti jsem začal uvaKaždým dalším ročníkem ale oslo- žovat, že bych mohl být platný jako
vujeme nové sponzory. Výtěžek rozhodčí,“ vzpomíná na okamžik,
věnujeme postiženým dětem ze kdy se z aktivního sportovce stává
střediska Mraveneček, které provo- rozhodčím. Z okresních soutěží, ve

+

ČERVEN

Vlna solidarity s Afrikou

Minulý měsíc jsme vyhlásili sbírku brýlí pro Afriku. Ihned poté se rozběhla vlna solidarity a lidé
začali na sběrné místo nosit starší brýle, které již
nepotřebují, ale které jsou stále ještě použitelné.
Všechny poputují do Středoafrické republiky, kde
běžná cena brýlí odpovídá průměrnému ročnímu
platu. Děkujeme!

kterých začínal, se Andreas Drastík
vypracoval až na post asistenta v
I–II Gambrinus lize.
„V roce 2006 jsme s kolegy vyhráli
volby do výkonného výboru OFS.
Sešel se tu opravdu velmi dobrý tým
lidí, kteří jsou schopni ve svém volném čase a hlavně zdarma něco pro
fotbal udělat,“ představuje Drastík
činnost OFS. „Bohužel i ve fotbale
působí lidé, kterým jde především o
sebe a ne o sport. S Petrem Kašným
se chceme pokusit to změnit a přivést
k fotbalu lidi, pro které by byl sport
na prvním místě. Pokud se nám to
povede a funkcionáři pochopí, o co
nám jde, tak si myslím, že fotbal na
Opavsku by se opět mohl posunout
na přední příčky v naší zemi.“
A co fotbalistům a rozhodčím přináší pořádání akce Pomozte postiženým dětem? „Jen to, že jsme
schopni v dobrovolné práci udělat
něco navíc,“ odpovídá Petr Kašný.
A Andreas Drastík ho doplňuje:
„Zvyšuje to prestiž fotbalového svazu
a na základě této akce se nám daří
získávat další partnery pro OFS. A
skvělý je pocit, že můžeme pomoct
těm, kteří to opravdu potřebují.“

PŘIJĎTE SE POBAVIT!

•

Přijďte v sobotu 21. června
na fotbalové hřiště do Kravař,
kde budou od 12 hodin probíhat fotbalové zápasy. V utkáních
se střetnou týmy O2, Ostroj,
Hanácká kyselka, Ritschny, starostové obcí a tým ze Slovenska
Závažná Poruba.
• V 17 hodin začne hlavní utkání sportovních osobností Opavska, za které budou hrát P. Czudek, L. Sedláček, M. Bedrych, P.
Hadašek a další. Soupeřem jim
bude výběr hokejistů Slovenska.
• Pro děti je připraven zábavný
program plný her a soutěží, nanuky, skákací hrady, motokáry a
mnoho dalšího. Bude možnost
se vznést nafukovacím balónem.

ČERVEN
Jateční nedostaneme

Duševně nemocných zájemců o charitní službu chráněného bydlení přibývá, proto se naše
organizace zúčastnila výběrového řízení o dům na
Jateční ulici, které vyhlásil Magistrát města Opavy.
Ač jsme splnili všechny náležitosti a podmínky,
nebyli jsme vybráni. I nadále se však zajímáme o
další možnosti.

Slovo ředitele
Nelehké období nás posílí

Pracovat v
neziskovce
znamená být
ﬂexibilní a
stále ve střehu. Mění se
zdroje ﬁnancování, mění
se způsoby práce i situace ve
společnosti. Jedinou naší jistotou je, že pomoci bude vždycky
třeba. A možná, že právě tento
morální aspekt mnohé z nás
přivedl k myšlence pracovat v
Charitě Opava. Věřím, že se při
současné složité ﬁnanční situaci více semkneme a půjdeme za
svým posláním. Že se o to víc
budeme respektovat a oceňovat
práci druhých.
V celé organizaci se dlouhodobě
snažíme posílit počet zaměstnanců pracujících přímo s klienty a snížit počet administrativních pracovníků a těch, kdo
zabezpečují podporu a zázemí.
V důsledku toho jsou na posledně jmenované kladeny větší
nároky. Menší počet lidí musí
zvládnout více práce. Přichází
únava, která se pak promítá i
do vztahů.
Dalším letošním handicapem
je, že po pěti letech nemáme
spuštěný žádný projekt spoluﬁnancovaný EU, což v rozpočtu
organizace znamená absenci 3
až 4 miliónu korun určených
k hrazení provozních nákladů.
Možnost žádat o ﬁnance bedlivě sledujeme, bohužel již dva
roky nebyla vypsána pro nás
akceptovatelná výzva.
Snažíme se v maximální možné
míře přeskupit materiální prostředky tam, kde budou nejvíce
využity. Patří k nim především
auta, kterých je u nás stále nedostatek. Dobrá práce se sponzory Mravenečku umožní nákup nového vozidla pro těžce
postižené klienty, nicméně další
dva osobní automobily bychom
ještě potřebovali.
Navzdory všem současným
problémům jsem přesvědčen, že
toto nelehké období nás všechny vytříbí a posílí do dalších let
práce.

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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STALO SE
• Školení řidičů
Pravidelné školení řidičů, kterého se zúčastnilo 23 osob z charity, proběhlo ve středu 14. května.
Školení jsou podmínkou pro řízení služebních automobilů. Přítomní byli jistě obohaceni o nové
poznatky ze silničního provozu.
Všem přejeme mnoho šťastných
kilometrů bez nehody.
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Věž Akce cihla byla vysoká
Věž solidarity a pochopení - tak by se dala nazvat stavba z cihel, která
vyrostla v posledním květnovém týdnu na Horním náměstí v Opavě.
Věž složená z beneﬁčních cihel byla tak vysoká, že zdaleka ne všichni
lidé dokázali na horní patro vložit svou cihlu bez pomoci žebříku.

• Úspěšný Michal na hraní
Michal Nesvadba vystoupil minulý měsíc v opavském kině Mír
v rámci Akce cihla s dětským
představením. Dětští diváci dostali při vstupu do kina od organizátorů malý dárek. Kino bylo
téměř vyprodáno a šťastné obličeje malých diváků prozrazovaly,
že představení bylo úspěšné.

• Svatodušní zamyšlení
Úspěšně proběhlo „Velikonočně-svatodušní zamyšlení“ pro seniory i ostatní zájemce, které se
uskutečnilo v sobotu 10. května
v prostorách Církevní konzervatoře v Opavě. Setkání navštívilo
devadesát účastníků. Promluvu
měl otec Pavel Kuchař.

KALENDÁRIUM
• V červnu 1999 jsme zahájili
1.
ročník
Sluníčkového
odpoledne.
• 5. června 2000 navštívil
charitu vicepremiér a ministr
práce a sociálních věcí Vladimír
Špidla.
• 10. června 2000 se vydali
zástupci charit ostravskoopavské diecéze k Panně Marii
ve Skále.
• V červnu 2001 se sešli
zástupci Občanské poradny
s ombudsmanem Otakarem
Motejlem.
• 8. června 2002 proběhla
pouť Charit ostravsko-opavské
diecéze na Annaberg u
Andělské Hory.
• 7. června 2003 vyšli poutníci
na pouť Charit ostravskoopavské diecéze na Uhlířský
vrch u Bruntálu.
• 13. června 2003 otevřelo
Středisko vzájemné pomoci
Charitní sekáč.
• 20. června 2003 uspořádal
Okresní fotbalový svaz 2. ročník
akce s názvem Hřiště plné
rozhodčích.
• 5. června 2004 proběhla
pouť Charit ostravsko-opavské
diecéze na Cvilín.

V Moravskoslezském kraji se do
celonárodní sbírky Akce cihla
zapojuje Charita Opava již třetím rokem. Sbírá tak po tři léta
prostředky na pořízení bytu pro
mentálně postižené. Byt ze střediska Chráněného a podporovaného bydlení projde během
letošního léta rekonstrukcí a
bude poskytnut v rámci chráněného bydlení mentálně postižené
osobě.
Výsledky sbírky ukazují na štědrost a velkorysost dárců. V pondělí jste přispěli částkou 8.308,50
korun, v úterý částkou rovných
16.000 korun. Ve středu to už

bylo16.699 korun a nakonec ve
čtvrtek 17.594 korun.
Po celé tři dny doprovodného
programu bylo na náměstí stále
velké množství lidí, kteří sledovali jednotlivá hudební vystoupení a také kupovali beneﬁční
cihly. „Vy jste naplnili lidmi celé
náměstí,“ řekl organizátorům
překvapený ředitel charity.
„Určitě to byla úspěšná akce. Nejenže se podařilo shromáždit velice slušný ﬁnanční obnos, ale akce
také úspěšně propagovala charitu.
Podařilo se nám sestavit vyvážený program, takže jsme dostali na
náměstí maminky s dětmi, mladé

lidi, generaci našich rodičů, ale i
starší posluchače, kteří mají rádi
dechovku,“ rekapituluje organizátorka akce Ludmila Vicherková. „Lidé kupovali, ale byli také
spokojeni s programem, který pro
ně charita připravila. Spokojení
byli i účinkující, a to je důležité,
protože jedině tak budou opět
chtít naši organizaci podpořit.“
Všichni jsme se také mohli přesvědčit o tom, že pomáhat dokáží
i slavné osobnosti. Cihlu si u nás
koupil Michal Nesvadba, všichni
účinkující a také sportovci, kteří dokonce cihly pomáhali prodávat. Byli mezi nimi například
fotbalista týmu Slovan Liberec
Jan Nezmar, hráč BK Opava a
reprezentant basketu ČR Petr
Czudek nebo asistent 1-2 GL
Andreas Drastík,
Jestliže jste nestihli přijít na náměstí a zakoupit si beneﬁční
cihlu, nezoufejte. Do 13. června
se můžete zastavit v charitním
obchodě Krámku u Josífka nebo
v supermarketu Terno, kde sto
můžete napravit.
Děkujeme všem účinkujícím,
dobrovolníkům a sponzorům,
ale i vám všem, kteří jste přišli a
podpořili dobrou věc.

Reportáž z Akce cihla:
http://www.tvopavsko.cz/?page=0&kategorie=2&id=338

A. Drastík, P. Czudek a J. Nezmar se svými fanoušky.

Ivo Batoušek se skupinou Jumping Drums měli úspěch.

Také bubenický orchestr Boris naplnil náměstí.

Beneﬁční cihlu si kupovali i nejrůznější „týpci“.
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Přijďte, Sluníčkové odpoledne
je přichystáno pro vás!

Nevšední akci ve všední den nabízí Charita Opava, která bude pořádat pro své přátele, příznivce, sponzory, zaměstnance a dobrovolníky Sluníčkové odpoledne. Touto pravidelnou akcí chtějí zaměstnanci
charity poděkovat všem za celoroční přízeň.

Brýle pro Afriku
Vlnu solidarity rozpoutala
sbírka brýlí pro Afriku, kterou jsme prezentovali i v našem Domovníku. Lidé začali
na sběrné místo nosit starší
brýle, které již nepoužívají,
ale které jsou stále použitelné. Tyto brýle nyní budou
prospěšné jinde. Poputují do
Středoafrické republiky.

3

Stane se
• Foto soutěž Můj svět
Jednou z doprovodných akcí
hudebního festivalu Smetanova
Litomyšl bude letos i putovní výstava foto soutěže Můj svět, kterou organizuje Charita Opava.
Výstavu bude pořádat farnost
Litomyšl v chrámu Povýšení sv.
Kříže od června do konce srpna.

• Auto pro Mravenečka

Přijďte se pobavit v pátek 27. června do charitního areálu v Jaktaři.
Ve 14 hodin začíná program děkovnou bohoslužbou v jaktařském
chrámu sv. Petra a Pavla. Od 15
hodin budou pro děti připraveny
soutěže o ceny a dárečky, skákací

hrad a další atrakce. Občerstvit se
budete moci opékanými párky a
masem, ale i koláči a koblihy. K
poslechu hraje Kobeřanka, kterou
vystřídá country kapela Karavana.
Zveme všechny příznivce charity a
zvláště Tříkrálové koledníky.

Poděkování patřilo ženám

Ženám můžeme děkovat za dar života, domácí péči, výchovu. A pokračovat v tomto výčtu bychom mohli donekonečna. Charita Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoři Opava připravila v květnu
jako poděkování koncert ke Dni matek.

Díky vlně solidarity se do charitního obchodu Krámku u Josífka sešlo více než 1700 brýlí.
Ty se nyní odešlou organizaci
SIRIRI, kde dobrovolníci ve
spolupráci s oční lékařkou provádí jejich třídění, měření a
čištění. Následně jsou brýle posílány do nemocnice v Bangui
– hlavního města Středoafrické
republiky.
Běžná cena brýlí odpovídá ve
Středoafrické republice průměrnému ročnímu platu, v
dispenzáři však díky sbírkám
v Evropě za brýle vybírají jen
symbolický poplatek. Největší nouze je především o brýle
dětské, drtivá většina populace
SAR je mladší třiceti let. Staré
dioptrické brýle, které v Česku
nenajdou využití, tak pomůžou
lidem ve Středoafrické republice.
Děkujeme!

Exkurze Hendikep klubu
Pravidelné poznávací procházky Opavou organizuje
Hendikep klub pro své členy i
zájemce z řad veřejnosti. Průvodcem znalým nejrůznějších
historických souvislostí je pan
Váleček z Opavy. Naposledy
členové klubu zamířili minulý měsíc do Jaktaře. A začali
v charitě.
Pestrý program připravili pedagogové a studenti Církevní
konzervatoře Opava, aby potěšili
nejedno srdce ženy-maminky,
které přišly v pondělí 12. května
na oslavu. Den matek připravilo
charitní středisko Denní stacionář pro seniory. „Pro každého
účinkujícího jsme s uživateli připravili drobný dárek,“ řekla Jana
Řehulková, vedoucí Denního stacionáře pro seniuory.
A že bylo co poslouchat! Na programu byly skladby G. Aichingera
v podání komorního sboru CKO,
který řídil J. Šikula, či skladby
G. F. Händela se zpěvem V. Čížka, kompozice F. Liszta provedla
na klavír H. Zechová – abychom

jmenovali alespoň některé. Z vystupujících umělců. „V roce 1870
vyzvala sociální aktivistka Julia
Ward Howe ženy ke dni matek,
aby se sjednotily proti válkám - a
to jak proti americké občanské,
tak proti prusko-francouzské,“
připomněl historické pozadí Dne
matek zástupce ředitele Charity
Opava Ing. Tomáš Schaﬀartzik.
Po skončení programu Tomáš
Schaﬀartzik všem přítomným ženám popřál a předal karaﬁát.
Závěrem poděkovala Hana Matějíčková, která se zhostila moderování, všem vystupujícím studentům i pedagogům, ale také vedení
Církevní konzervatoře Opava za
jejich vstřícnost.

Díky příznivců Charity Opava budou zástupci sponzorů
v červnu předávat charitnímu
středisku Mraveneček nový automobil Wolsvagen Transporter.
Ten je určen pro potřeby postižených dětí ze stacionáře, které
denně toto auto potřebují.

Napsali o nás
• Akce cihla se vrací
do Opavy

„Budoucí uživatelé bytu se na
své první bydlení velice těší.
Díky příspěvkům každého z vás
se letos budou moci dva lidé začlenit do společnosti. „Celou akci
můžeme dělat jedině díky naším
partnerům, bez jejichž pomoci
by doprovodný program nebyl
myslitelný,“ zmiňuje Ludmila
Vicherková, organizátorka akce.
Region Opavsko,
6. května 2008

• M. Nesvadba v kině Mír
V 16.30 hod. vystoupí M. Nesvadba v programu pro děti Michal na hraní. Výtěžek z prodeje
vstupenek bude použit na pořízení bytu pro mentálně postižené.
Katolický týdeník,
19. května 2008

• Charita pořádá akci na
pomoc postiženým lidem
Letošní výtěžek se přidá ke dvěma z minulých ročníků a za celkovou sumu se pořídí byt pro dva
mentálně postižené lidi. Díky
štědrosti se tak dvěma lidem
podaří vyplnit životní sen. Sen,
který by pro ně byl vinou jejich
postižení nedosažitelný. Bude
jim poskytnut byt.
Deník, 24. května 2008

• Akce cihla na Horním
náměstí pokračuje
Ludmila Vicherková zde účastníkům prezentovala činnosti charity.
Zájemci se také seznámili s činností rehabilitačních dílen, které
hned navštívili. Dalšími zastávkami byl kostel sv. Petra a Pavla v
Jaktaři, který stojí na místě původní středověké tvrze a je nejstarším
kostelem v okolí.

Akce cihla každoročně připomíná, že lidé s mentálním postižením nepatří do zvláštních ústavů, ale mají právo žít v běžném
prostředí mezi ostatními lidmi.
Přispívá k vytváření moderních
sociálních služeb, které v mnoha
zemích fungují již desítky let, ale
u nás zatím prakticky chybí.
Deník, 28. května 2008
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„Můžeme pomoct těm,
kteří to opravdu potřebují,“

říká Andreas Drastík, místopředseda Okresního fotbalového svazu
Andreas Drastík je místopředseda OFS a garant marketingové komise. Okresní fotbalový svaz je servisní organizace, která má na
starosti všech 72 fotbalových oddílů oddíly v okrese Opava. „Máme
na starosti organizaci okresních soutěží, koordinaci řady komisí disciplinární (řeší prohřešky družstev a hráčů), sportovně-technické
(zajišťuje termíny utkání a zpracovává tabulky), komise rozhodčích
(stará se o rozhodčí), marketingové a ekonomická (stará se o ﬁnance
a propagaci OFS), komise fotbal pro všechny (stará se organizaci a
reprezentaci dorostových kategorií a o kempy mládeže) a komise mládeže (stará se o organizaci žákovský kategorií),“ představuje činnost
OFS pan Drastík.
Zároveň spolu s Ing. Petrem Kašným a Ing. Pavlem Novotným připravují každoroční akci Pomozte postiženým dětem. Výtěžek této společenské akce, na níž je připraveno mnoho atrakcí pro děti i řada fotbalových utkání pro dospělé a která je podporována mnoha sponzory,
putuje na podporu dětí v charitním středisku Mraveneček.
V polovině našeho rozhovoru přišel Ing. Petr Kašný, předseda
Okresního fotbalového svazu a předseda OS ČSTV
Opava, který se na přípravě akce Pomozte postiženým dětem spolupodílí. Pan Kašný se také zapojil
do rozhovoru.
* Jaká je Vaše práce?
Společně s Vratislavem Maiselem
vlastníme ﬁrmu na dřevovýrobu
Hemax. Zabýváme se především
výrobou palet. Společník se stará
o samotnou výrobu, já mám na
starosti odbyt, ﬁnanční záležitosti
a další.
* Již dlouhé roky jste aktivním Určitě chci, aby sportoval. Je jedno
fotbalovým rozhodčím. Jak jste jaký sport, ale aby se sportu věnose k tomu dostal?
val.
Do svých sedmnácti let jsem hrál * Proč jste se rozhodli pomáhat
nejdříve za žáky, potom za dorost dětem z Mravenečku?
fotbal v TJ Ostroj, ale po zranění Drastík: Před sedmi léty jsme s
kotníku i po zhodnocení výkon- Petrem Kašným převzali vedení
nosti jsem začal uvažovat o tom, OFS a chtěli jsme našim rozhodže bych mohl být platný jako roz- čím poděkovat a nějakou formou
hodčí. Můj bratr mě k tomu navedl se prezentovat. A také ukázat lia bratranec mě přihlásil do kurzu dem, že fotbal se dá dělat jinak,
rozhodčích. Absolvoval jsem kurz, než byli zvyklí funkcionáři, kteří
úspěšně napsal závěrečný test a za- vedli fotbal před námi. Tak jsme
čal pískat. Nejdříve asi rok okres, uspořádali přátelské utkání a výpak jsem postoupil do kraje, kde těžek z dobrovolného vstupného
jsem byl asi čtyři roky, pak jsem jsme chtěli věnovat pro potřebné.
přestoupil do moravských soutěží. (k rozhovoru se přidává Petr Kašný)
Tam jsem pískal také čtyři roky. Kašný: Chtěli jsme přispět nezisNyní jsem nějakou dobu jako asis- kové organizaci. Tak jsme se dotent v I –II Gambrinus lize.
stali k Charitě Opava. A letos akci
* Co obnáší být rozhodčím mimo Pomozte postiženým dětem orgahřiště?
nizujeme již sedmým rokem.
Musíme čtyřikrát týdně běhat,
vést o tom tréninkové plány a ty
pravidelně co čtrnáct dní posílat
do Prahy. Protože jsem v I– II GL,
učím se anglicky. Máme pravidelné semináře k teorii, pravidlům a
fyzickým testům. Jednou za měsíc
jezdíme na trénink rozhodčích do
Brna, kde na nás dohlíží kondiční
trenér. A čtyřikrát ročně máme semináře v Praze. Jinak co se týče samotné delegace na každý jednotlivý zápas, ty se dovídáme e-mailem
a jsou tajné.
Na výletě s rodinou.
* Vedete svého syna ke sportu?

Drastík: První rok jsme přispěli
pouze dobrovolným vstupným.
Každým dalším ročníkem oslovujeme nové sponzory.
Kašný: Akci pořádáme také proto,
abychom dělali dobré jméno OFS.
Po úplatkářských aférách ve fotbale je tato akce potřebná a dobrá.
Drastík: Postupně se to rozšiřuje
a sponzoři se rádi přidávají, protože vidí ﬁnanční průhlednost a
význam.
* Zmínil jste se o funkcionářích
před Vámi. Co jste tím myslel?
Drastík: Bohužel jako jinde ve
společnosti i ve fotbale působili a
pořád působí lidé, kterým jde jen
především o sebe a ne o samotný
sport. S Petrem se chceme pokusit
to změnit a přivést k fotbalu lidi,
kteří myslí tak, aby byl sport byl
na prvním místě. Pokud se nám
to povede a funkcionáři pochopí,
o co nám jde, tak si myslím, že
fotbal na Opavsku by se opět mohl
posunout na přední příčky v naší
zemi.
* Co Vám to přináší?
Kašný: Jen to, že jsme schopni v
dobrovolné práci udělat něco navíc.
Drastík: Zvyšuje to prestiž fotbalového svazu a na základě této
akce se nám daří získávat další
partnery pro OFS. A pocit, že můžeme pomoct těm, kteří to opravdu potřebují.

* Kolik volného času věnujete
přípravě akci Pomozte postiženým dětem?
Kašný: Ten čas nejde přesně změřit. Začínáme někdy v únoru, v
březnu.
Drastík: Ano, je to tak půlroční příprava. Musíme včas oslovit
sponzory, sehnat peníze. A vážím
si každého daru, ať je to tisíc nebo
patnácti tisíc korun.
* Kolik lidí je zapojeno do organizace této akce?
Drastík: Není nás moc, tak do deseti lidí. Hodně nám také pomáhá
Ing. Pavel Novotný.
Kašný: Akce se stále
rozrůstá, takže
letos poprvé
nebude
tým rozhodčích
h r á t
fotbal,
protože
s e
musí
starat o chod akce. Budou pískat zápasy, podílet se organizačně.
* Organizujete ještě jinou podobnou akci?
Drastík: V zimě sehráli ligoví rozhodčí utkání na podporu infekčního dětského oddělení ve Slezské
nemocnici.
* Kde čerpáte energii na všechny
Vaše činnosti?
Drastík: To nevím (usměje se a
pokrčí rameny). Baví mě práce s
lidmi a pomáhat druhým. Taky se
snažím všechno naplánovat, nejde
dělat sto věcí najednou. A jak jsem
již jednou zmínil pocit, že jsme
pomohli dětem, které to opravdu
potřebují.
* Děkujeme. A zdaleka nejen za
tento rozhovor.

Andreas Drastík

• BYDLIŠTĚ: Opava
• RODINA: manželka Pavla, syn
Matyáš (3)
• STUDIUM: Střední zemědělská škola Opava
• ZAMĚSTNÁNÍ: 1990-1993 řidič, v letech 1994 – 1998 nákupčí v papírnách v Žimrovicích, od
roku 1998 spolumajitel dřevařské ﬁrmy Hemax
• KONÍČKY: rodina, zahrada, les,
sport – od sedmnácti let aktivní
fotbalový rozhodčí

HYDE PARK
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Bylo to více, než pracovní vztah

Mája DURKÁČOVÁ

Moji milí spolupracovníci, dobrovolníci, klienti a přátelé Charity,
po sedmi letech práce v Charitě
Opava končím a odcházím z důvodu stěhování se do jiného města. V
charitě ale nekončím, budu působit
v Oblastní charitě Rajhrad.
S většinou z vás jsem se již stačila
osobně rozloučit. U ostatních, se
kterými jsem to nestihla, využívám
tuto možnost a chci každému z vás
poděkovat za spolupráci, svědectví
a nadšení pro dobré dílo.
Když se ohlédnu nazpátek - na začátky, průběh a závěr - cítím v srdci
jen velkou vděčnost Bohu za všechno, co mi skrze vás dal. Zvláště chci
poděkovat Aničce Ekslerové, bývalé ředitelce Charity Opava, Olze
Rampáčkové, srdci dobrovolníků a
v neposlední řadě bývalému panu
děkanovi Mons. Josefu Veselému,
který se stále modlí a zajímá o dění

v Charitě Opava. Jsou to pro mne
vzory odvahy, empatie a oběti. Mé
díky patří také všem, kteří mi pomáhali a byli oporou. Vzpomenu
alespoň některé, se kterými jsem
úzce spolupracovala nebo sdílela
kancelář – Hanka Friedrichová,
Iva Burianová, Boženka Mejzlíková, Dáša Sližová, Tomáš Pchálek,
Jan Hanuš, Milada Květová, Eva
Pospěchová, René Bednář, Marie
Smolková či Ludmila Vicherková.
V charitě jsem začala pracovat s
romskými dětmi, byla jsem kontaktní osobou pro zájemce o dobrovolnou činnost, administrativně
jsem vedla Evropský projekt D-venkov (podpora aktivního života
seniorů), taky jsem moc vděčná za
zkušenost koordinace Tříkrálové
sbírky a Akce cihla. Něco se mi
dařilo lépe, něco méně, ale všechny
úkoly, které mi byly svěřeny, jsem
přijala s vědomím mých lidských
limitů a v poslušnosti vůči nadřízeným, s důvěrou v Boží pomoc, která - musím říct - nikdy nechyběla.
V charitě jsem ráda proto, že vím,
že je součástí církve, V Charitě
Opava jsem byla svědkem toho, že
Bůh se skutečně o své dílo stará,
rozšiřuje je, nechává růst, zkvalitňovat a k tomu používá různé
„nástroje“ – věřící i nevěřící, svaté
i méně svaté, silné i slabé….. prostě
všechny, a navíc k tomuto svému
dílu zve další.
Omluvte mou smělost, ale napadá

Na Akci cihla, Horní náměstí v Opavě. (2006)

mě, že takovými prvními „klienty“
charity jsme právě my – zaměstnanci, kteří dostali dar dobré práce,
„šéfuje“ jim ten nejlepší Vrcholový Manager a také dává možnost
pomáhat jiným, mít radost a vidět
spokojenost těch, kterým je pomoženo.
Ale je dobré dávat Mu náležitou
úctu a vděčnost, komunikovat s
Ním, ukázat Mu radosti i starosti a
pak se podřídit Jeho vůli.
Takže si uvědomuji, že na jednu
stranu je to práce jako každá jiná,
pracovně-právní vztah, 8 a půl hodiny - a přece, pro mě to bylo něco
více.
Závěrem vás prosím o odpuštění,
bylo-li z mé strany něco špatného.
A když bylo něco dobrého, Bohu
díky.
(autorka byla koordinátorka
dobrovolníků)

Rómské minicarusoshow. (2003)
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Sociální práce
• Měsíc loučení

Červen bude pro nás sociální
pracovníky měsícem loučení.
Ale radostným a milým. Naše
kolegyně Radana Hartošová
odchází
na
rodičovskou
dovolenou. Co možná o Radaně
(ne)víte? Radana v Charitě
pracuje už pět let a pár měsíců.
Vystudovala obor Sociální práce
s poradenským zaměřením na
Ostravské univerzitě, Filozoﬁcké
fakultě. V posledních měsících
pracovala jako zástupce vedoucí
v Domě pro zrakově postižené,
kterému téměř nikdo neřekne
jinak než „Vlaštovičky“. Je to
zajímavé, ale zastupovala
právě vedoucí na rodičovské
dovolené. A hádejte, kde máme
nejvíce maminek na rodičovské?
No, právě ve „Vlaštovičkách“.
Náhoda? Kdo ví.
Také převzala štafetu po „Petře
a Petře“ a je koordinátorkou
sociálních pracovníků spolu
s Katarínou Durkáčovou. „S
Radkou se dá vždy na všem
domluvit. Kdybych si měla
vytvářet nějaký tým, určitě by
v něm byla. Je totiž samostatná
a navíc týmový hráč,“ říká
Katarína Durkáčová. Byla
i
koordinátorkou
sociální
práce v projektu PRAPOZA.
A co jí vzkazují její nejbližší
spolupracovníci? „Radko, jsi
oporou týmu zaměstnanců ve
Vlaštovičkách a budeš nám
tady hodně chybět. Jsi prostě
taková chytrá hlavička, která
vždy na vše potřebné myslí a
se vším si ví rady,“ vzkazuje za
všechny z Vlaštoviček vedoucí
Eva Kubesová. Mohu dodat, že
Radka nemluví příliš, ale když
něco řekne, tak to sedí. A dovede
slovem povzbudit i pohladit.
Přejeme jí vše nejlepší v její nové
roli maminky.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

(Autorka je sociální
pracovnice)

Se sestrou Katarínou Durkáčovou na Sovinci. (2005)

V Andělské Hoře s Petrou Kretkovou. (2006)

LIDÉ
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Inzerce charity
Poděkování
• Ráda bych touto cestou
poděkovala všem pracovníkům
Občanské poradny za jejich
podporu, ochotu a trpělivost při
mém seznamování se s prací na
jejich středisku. Do další práce
jim přeji hodně zdaru.
Radana PLEVOVÁ
• Poděkování patří úseků
PR za organizaci Akce cihla.
Není snadné připravit akci
tohoto rozsahu. Snad se na vás
nikdo nebude zlobit, že jste
se v pracovní době opálili. A
poděkujte tam nahoře - za to
počasí.

Blahopřejeme
* Pavel VILÁŠEK oslaví 2.
června narozeniny.
Milý Pavle, ať se daří
doma i na středisku
Ať Ti hrnce samy vaří
dle francouzských předpisků
Ať jsi zdravý, plný síly
v každé době nervy pevné
přejí Tobě dobré víly
za kolegy převlečené
Kolektiv pracovníků
CHrPB

KOPÍROVÁNÍ
V Krámku u Josífka
Kolářská 14,
naproti kinu Mír

Černobílá kopie:
A4 za 1,-; A3 za 2,Barevná kopie:
A4 za 8,-; A3 za 16,-

Společenská kronika
Jubilea
* Naší Evě PISKÁČKOVÉ přejeme krásné pětadvacáté narozeniny, které oslaví 5. června.
Přejeme štěstí, lásku a hodně spokojenosti v osobním životě.
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Blahopřejeme
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Info servis
Daruji
• Daruji za odvoz starší obývací
stěnu, barva béžovobílá. Tel:
605 848 514.

Informujeme
• Sluníčkové odpoledne

* Milá Radko, protože tady s námi už v červenci nebudeš, chceme
Ti pogratulovat ke Tvým narozeninám. Touto cestou Ti chceme
přát hodně zdraví pro Tebe i toho, koho nosíš pod srdíčkem, lásku
a Boží požehnání, také radost z rostoucí ratolesti, pohodu a příjemnou změnu životního rytmu.
Tým sociálních pracovníků
* Všem oslavencům - Ivaně KVITOVÉ, Silvii LARISCHOVÉ a
Aleně STRANICKÉ -přejeme krásné narozeniny, hlavně zdraví,
štěstí, lásku a hodně spokojenosti v osobním životě!
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa
* Koncem května oslavily narozeniny naše bývalé spolupracovnice Dana KALUSOVÁ a Monika SÝKOROVÁ. Přejeme všechno
nejlepší, hodně síly do dalších let a děkujeme za víc než roční spolupráci.
Kolektiv pracovníků CHrPB
* Třináctého v pátek oslaví narozeniny Jan HANUŠ. Jelikož víme,
že náš ředitel není pověrčivý, přejeme mu pěkné prožití narozenin
a mnoho zdaru v osobním i profesním životě.
úsek PR
* Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a duševní rovnováhu přejeme
naším milým kolegyním Hance HAASOVÉ a Petře HRBÁČOVÉ, které v červnu oslaví narozeniny. Totéž přejeme i obyvateli
našeho domu panu Martinu TARČINCOVI.
Zaměstnanci Domu sv. C. a M
* Milá Hanko, milý Marku, v červnu máte narozeniny a já vám přeji
hodně štěstí v životě. Ačkoli nemáte
kulatiny, přece to oslavíme:-)
L idka

Nově provádíme
kroužkovou vazbu!

Listárna Domovníka
Díky za pomoc

byl v domácím ošetřování až do
konce svého života jen díky výrazné pomoci zdravotních sestřiček z mobilní hospicové jednotky
Pokojný přístav, která je součástí
Vaší organizace.
Dovoluji si alespoň touto cestou
poděkovat za obětavou a příkladnou péči a velice lidský přístup k
pacientům, i rodinným příslušníkům. Jmenovitě děkuji paní
Haně Komárkové a paní Libuši
Byli jste nám oporou
Smějové, které nejčastěji pečovaVážený pane řediteli,
dne 27. 3. 2008 zemřel můj tatí- ly o mého tatínka a byly velkou
nek, pan Ladislav Marek, který morální oporou mé mamince při
Vážená paní Durkáčová,
chtěla bych Vám i celé Charitě
Opava prostřednictvím tohoto
emailu poděkovat za báječnou
spolupráci a také za to, že jsem
pomocí Charity Opava mohla
vypracovat svou praktickou část
své bakalářské práce.
Děkuji. S pozdravem
Eliška WERTICHOVÁ

Pište nám!

její celodenní péči o něj. Dále
bych chtěla jmenovat a poděkovat paní Lence Roháčkové, která
byla velkou oporou mamince v
posledních chvílích tatínkova
života. Jen díky jejich obětavé
péči a velice lidskému přístupu k
člověku se nám daří zvládat toto
těžké období.
Děkuji mnohokrát za jejich
smysluplnou práci a přeji Vám
všem hodně sil v této velmi užitečné činnosti.
S přáním hezkých dnů
Hana KAMENICKÁ, dcera

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

Opět po roce bude charita pořádat pro sponzory, příznivce,
zaměstnance a dobrovolníky
Sluníčkové odpoledne. Přijďte
se pobavit v pátek 27. června
od 14 hodin do charitního
areálu v Jaktaři. Připravujeme
soutěže spojené s dárečky pro
děti, skákací hrad, ale i opékání a občerstvení pro malé i
velké. A kdo přijde, může se
dočkat překvapení.

Nepropásněte
• Koncert
Lubomíra Brabce
Významný koncertní kytarista
Lubomír Brabec bude koncertovat v opavském kostele sv.
Václava ve čtvrtek 19. června v
19 hodin.

• Svatodušní zamyšlení
Svatodušní zamyšlení nejen
pro seniory na téma Ani nevíme, že nějaký Duch svatý existuje přednese P. Pavel Kuchař,
farář ze Zlatých Hor. Zájemci
se mohou setkat 10. května v
8.30 v kapli sv. Kříže na Matiční ulici. Přihlášky na tel: 553
716 997.

• Rok 1968
Vernisáž výstavy Rok 1968
proběhne ve čtvrtek 26. června
v 17 hodin ve Výstavní budově
Slezského zemského muzea v
Opavě.

• Orelská slavnost
Orel jednota Stěbořice zve
všechny v neděli 22. června ve
14.30 hodin na Orelskou slavnost na orlovnu do Stěbořic. Je
připraven kulturní program,
bohaté občerstvení i hudební
vystoupení.
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