MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
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CITÁT MĚSÍCE: Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek. Proto však odpočinek není ještě konečný cíl. (Aristoteles)

Mraveneček převzal
od sponzorů nové auto

„Jsme velice rádi za tento veliký
dar, opět můžeme svážet děti bez
starosti, že se nám auto cestou rozpadne,“ děkuje Hynek Závorka.
„Sloužit bude k pravidelné dopravě dětí, tedy uživatelů stacionáře,
z místa trvalého bydliště do stacionáře a zpět, ale také k výletům a
jiným akcím.“
Klíče od auta zástupci sponzorů
předali netradičním způsobem.
Každý za svou ﬁrmu naléval vodu
do skleněného tubusu, a symbolicky tak znázornil svůj příspěvek.
Klíč od auta se tak dostal na hladinu, odkud jej už Hynek Závorka
mohl převzít. Automobil pak požehnal spirituál Charity Opava P.
Mieczyslaw Augustynovicz.

Děti z Mravenečka si důkladně prohlédly nový interiér a byly spokojené.

Staré auto začíná dosluhovat a nové je drahé. Takto si před pár lety
povzdechl vedoucí stacionáře Mraveneček Hynek Závorka. Naštěstí
se našlo několik ﬁrem a organizací, kterým osud tělesně postižených
dětí nebyl lhostejný a přispěli nemalými částkami na pořízení auta
nového. A tento automobil zástupci sponzorů předali Charitě Opava
ve čtvrtek 12. června.

Reportáž můžete
shlédnout zde:
http://www.crtv.cz/index.
php?&play=1028

Zástupci sponzorů:
• Okresní fotbalový svaz
Opava – Ing. Petr Kašný,
Ing. Pavel Novotný,
Andreas Drastík
• Nadace O2 –
Jitka Heřmanová
• Auto Heller –
Vladimír Vicher
a Lucie Krečmerová
• Prestar Opava –
Ing. Josef Smutek
• Tesco Stores ČR –
omluvily se
Lenka Tovaryšová,
Radka Mentuzová

+

Ing. Petr Kašný předává auto za Okresní fotbalový svaz Opava.

ČERVENEC

Dáváme o sobě vědět

Charita Opava je v tom nejlepším slova smyslu vidět na řadě akcí. Během června například
naši sponzoři ocenili pozvání na předávání
auta pro Mravenečka, proběhla akce Pomozte
postiženým dětem či sluníčkové Sluníčkové
odpoledne.

ČERVENEC
Máme málo sociálních pracovníků

V současné době se nám nedostává sociálních
pracovníků. Mnoho z těch stávajících totiž svou
práci u nás končí, například z důvodu odchodu
na mateřskou dovolenou. Největším problémem
je pak za ně nalézt dostatečnou náhradu s odbornou praxí a znalostí dané problematiky.

Slovo ředitele
Letošní prázdniny

Přichází doba
prázdnin a
dovolených.
Věřím, že se
na chvíle odpočinku těšíte. Přál bych
vám, abyste
ho prožili co možná nejpříjemněji a podle svých představ.
Letos máme v červenci splnit jeden důležitý úkol – dokončit transformaci vnitřní
struktury a na začátku srpna
ji dovršit úspěšnou certiﬁkací na normy ISO 9001:2000
a ISO 14001:2004. Čeká nás
ještě kus práce při dolaďování
některých záležitostí, nicméně
mohu už teď říct, že očekávané
plody tento proces již přinesl. Udělali jsme si v mnohém
pořádek, určili pravidla, která
chyběla, zaměřili se na kvalitu
služeb a výroby a spokojenost
klientů či zákazníků. Všem,
kdo přiložili ruku k dílu, bych
rád poděkoval.
Je to pro mě velký mezník, protože končí moje čtyřleté období,
na které jsem byl jmenován do
funkce ředitele. Své snažení bych
rád „zarámoval“ mezinárodně
uznávaným osvědčením, které
vlastně jen potvrdí, že stojím v
čele kvalitní organizace. A protože chci dokončit i některé další
aktivity, budu se znovu ucházet
o roli ředitele Charity Opava a
přihlásím se do očekávaného
výběrového řízení. Nicméně
i v případě, že v příštím čísle
Domovníku najdete na tomto
místě fotograﬁi někoho jiného,
opavská charita nepřestane
být sama sebou a zaměstnanci
budou i nadále tvořit opravdu
dobrý tým.
Jan HANUŠ, ředitel

Příjemné prožití
prázdnin i dovolených
a šťastné návraty domů
přejeme všem
zaměstnancům,
dobrovolníkům i přátelům!

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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STALO SE
• Návštěva z Jihlavy
Několik zástupců z charity Jihlava navštívilo ve dnech 19. a 20.
června Charitu Opava. Přišli nejen na debatu, ale také se poučit,
jak si vedeme v problematice zaměstnávání a ﬁnancování. Navštívili úsek PR a FR, pohovořili
s ředitelem Janem Hanušem a
podívali se do chráněných dílen.
Z návštěvy v Opavě si odnesli
mnoho podnětů a nových pohledů na danou problematiku.

Pokojný přístav získává prestiž
Hned dvě mety dokázaly zdolat zdravotní sestry mobilní hospicové péče Pokojný přístav. Úspěšně se prezentovaly na odborné
konferenci a staly se mimořádným členem Asociace poskytovatelů
hospicové a paliativní péče.

• Audit systému
řízení a EMS
Pod strašidelným názvem audit
systému řízení a EMS se neskrývá nic jiného, než opravdová
kontrola zaměřená na znalost
ISO systému, který zavádí v
těchto měsících opavská charita. Auditoři pánové Matuška a
Horníček procházeli ve dnech
25. a 27. června organizací a
ptali se na různá zákoutí ISO
systémů. Nakolik byli s odpověďmi spokojeni se dovíme v
nejbližších dnech.

KALENDÁRIUM
• V červenci 1992 proběhlo
výběrové řízení na stavební
studii Domova pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách.
• Červenec 1997 přinesl
katastrofální
povodně na
Moravě a ve Slezsku.
• V červenci a srpnu 1997
jsme ve třech turnusech
organizovali ozdravné pobyty
dětí ze zaplavených domácností
Opavska a Bruntálska.
• 14. července1998 jsme
přebírali nebytové prostory a
vybavení prodejny Unity, s.r.o.
do správy Oblastní charity
Opava. Nyní je znáte pod
názvem Krámek u Josífka.
• V červenci a srpnu 1998 jsme
na ozdravném pobytu hostili
dětí z Ukrajiny a Běloruska.
• V srpnu 2000 se Chráněné
dílny sv. Josefa zúčastnily 5.
světové abilympiády v Praze.
• V červenci 2002 byl uspořádán
dětský letní tábor pro děti v
Melči.
• 31. srpna 2004 v souvislosti
se změnou vedení Charity
Opava
proběhla
zahradní
oslava a rozloučení ředitelky
Charity Opava na jednotlivých
střediscích.
• 12 července 2007 slavil P.
František Bureš 60 let od své
primice ve Štítné nad Vláří.
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Ilustrační foto.

Mezioborové konference s názvem Karcinom prsu se za Pokojný přístav zúčastnily vedoucí
Libuše Smějová a Hana Komárková. A jejich představení hospicové jednotky odborníkům mělo
velký ohlas. „Měly jsme trochu
obavu, jak nás přijmou, přece jen
byli na konferenci především lékaři s dlouholetou praxí. Ale dopadly
jsme dobře,“ hodnotí prezentaci
Hana Komárková.

„Velice nás podpořili lékaři onkologie Opava. MUDr. Margita Nováčiková hodnotila kladně spolupráci s Pokojným přístavem nejen
za svoji osobu, ale i za klienty. A
stejně tak garant hospicové péče
Pokojný přístav MUDr. Petr Štěpánek.“ děkuje za podporu Libuše
Smějová.
„Zpočátku jsem se stavěl k myšlence hospice nedůvěřivě, protože
jsem si byl vědom, že to znamená

Opavané pomohli Karolíně k bytu
Na tom, že se v Opavě rekonstruuje jeden byt, by samo o sobě nebylo nic zajímavého, kdyby... Kdyby ovšem tento byt nepatřil Charitě
Opava. Kdyby nebyl v režimu chráněného bydlení. Kdyby se do něj
nechystala nastěhovat slečna Karolína s mentálním postižením. A
kdyby rekonstrukce neprobíhala díky tomu, že jste na ni při Akci
cihla přispěli minulý měsíc právě vy, občané Opavy.
vou částkou 159.056,50 korun, což
je v nich se pak stavěly symbolické
věže, znázorňující chráněné bydlení. Opavanům nabídli organizátoři výměnou za jejich štědrost v doprovodném programu celou řadu
kvalitních interpretů přes školní
sbory, dechovku, country, big beat
či taneční soubory až po bubenický orchestr Jumping Drums.
Akci cihla také podpořilo mnoho
Peníze na rekonstrukci bytu se známých osobností – například
střádají už po tři ročníky Akce nejkrásnější žena Evropy Monika
cihla. „V současnosti již připra- Žídková, muzikant Petr Bende či
vujeme rekonstrukci,“ uvádí ma- sportovci Petr Czudek a Jan Nenažerka Sekce sociálních služeb zmar. Společné úsilí se neminulo
Ing. Milena Žůrková. „Začínáme úspěchem - Charita Opava přivýměnou umakartového jádra a spěla až 25 hodinami kvalitního
starého linolea, chceme také poří- programu k pobavení a rozptýlení
dit nová okna. Jakmile ﬁrma práce občanů Opavy, kteří zase oplátkou
ukončí, vymalujeme a předáme byt pomohli dobré věci.
mentálně postižené Karolíně, která (Jméno mentálně postižené dívky
nejprve projde tréninkovým byd- bylo v textu změněno.)
lením a na své první samostatné
Vámi zakoupená cihla
bydlení velice těší.“
pomohla splnit sen
Charita Opava se zapojila do Akce
cihla před třemi roky. Za tu dobu
o samostatném bydlení.
občané Opavska přispěli přepočtu
Děkujeme!!!
1.590 beneﬁčních cihel. Z celko-

práci navíc. Ale nyní, po více než
roce služby vidím, že všechna ta
námaha a práce mají smysl,“ dodává MUDr. Petr Štěpánek.
Mezi onkologií Opava a Pokojným přístavem se vyvinula vynikající spolupráce. Vznik hospicové péče v Opavě je dnes již
možno označit jako veliký přínos
pro umírající klienty, kteří v závěru života potřebují klid a blízkost
rodiny. Sestry jsou schopny jim
zajistit péči i během nočních hodin, kdy již například nefunguje
Lékařská služba první pomoci.
Druhou zdolanou metou Pokojného přístavu je přijetí do Asociace hospicové a paliativní péče.
„Zúčastnila jsem se Valné hromady asociace, kde se rozhodlo o
přijetí Charity Opava do asociace
jako mimořádného člena,“ uvádí
L. Smějová. Asociace je prestižní
celorepubliková organizace, jejíž prezidentkou je zakladatelka
hospicového hnutí v ČR MUDr.
Marie Svatošová.

Hospicová jednotka
Pokojný přístav
je zařazen do adresáře
informačního portálu

www.umirani.cz

Exkurze na bydlení
Výměna zkušeností je vždy
prospěšná. Proto navštěvujeme různé organizace, abychom se poučili o tom, jak je
to jinde. A naopak řada organizací čerpá zkušenosti u nás.
Výsledkem by mělo být vzájemné obohacení, nasbírání
nových impulsů a inspirace.
Jedna z takovýchto návštěv
proběhla i minulý měsíc - skupina pracovníků oddělení 17 C
psychiatrické léčebny Opava
přišla na návštěvu chráněného
bydlení opavské charity.
„Nejprve jsme návštěvníky provedli po našich prostorách, pak
jsme jim v suterénu ukázali
cvičnou kuchyňku a prádelnu.
Nahlédli taky na naší zahrádku,
kde pěstujeme s klienty zeleninu,
kterou upotřebíme při vaření,“
vyjmenovává program sociální
asistent Jaromír Měch.
Spolupráce s PL se opět prohloubila a nabrala na intenzitě. „Následovala prezentace
střediska CHPB. Ukončena byla
diskuzí, která ukázala, že o naše
služby je velký zájem, na který
bohužel nemáme potřebné kapacity,“ komentuje sociální asistent Pavel Vilášek. „Hned na
místě jsem rozdal tři přihlášky
do CHPB klientům“.
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S Neškolou o prázdninách

Mateřské středisko Neškola je věrno svému názvu. Na prázdniny připravilo pro rodiče s dětmi výlety, na
kterých se budou moci poučit i zažít hromadu legrace s ostatními dětmi. Takže nevíte-li, kam vyrazit a
nestihnete-li termín s Neškolou, můžete si vzít s nabízených možností alespoň inspiraci.
PÁNKOVIC - pravděpodobný vo ke krmení zvířat.
odjezd 8.40 hod. z východního * 13. srpna - VÝLET DO MUnádraží, návrat okolo 12. hod. na ZEA V HLUČÍNĚ - PROHLÍDvýchodní nádraží.
KA VÝSTAVY PLYŠOVÝCH
* 16. července - VYCHÁZKA MEDVÍDKŮ - pravděpodobný
DO KNIHOVNY P. BEZRUČE odjezd v 8.40 hod. z východního
V OPAVĚ NA POHÁDKOVÉ nádraží, předpokládaný návrat
DOPOLEDNE - sraz v 10.00 hod. okolo 13.00 hod. na východní
před budovou knihovny, předpo- nádraží.
kládaný konec 11.30 - 12.00 hod. * 20. srpna - Opět VÝLET DO
* 23. července - VÝLET DO AR- AQUAPARKU V KRAVAŘÍCH
BORETA V NOVÉM DVOŘE - - pravděpodobný odjezd 8.40
předpokládaný odjezd v 9.00 hod. hod. z východního nádraží, náod východního nádraží, předpo- vrat okolo 13.00 hod. na východkládaný návrat okolo 14.00 hod. k ní nádraží.
východnímu nádraží.
* 27. srpna - VÝLET SPOJENÝ
* 30. července - VÝLET DO RA- S OPÉKÁNÍM A DOVÁDĚPřijďte se pobavit v pátek 27. červ- DUNĚ - (prohlídka mokřadu, NÍM NA FARNÍ ZAHRADĚ V
na do charitního areálu v Jaktaři. který byl osídlen různými obojži- KRAVAŘÍCH - pravděpodobný
Ve 14 hodin začíná program dě- velníky, plazy a rozličnými mok- odjezd v 9.40 hod. z východního
kovnou bohoslužbou v jaktařském řadními rostlinami - prohlídka s nádraží, předpokládaný návrat
chrámu sv. Petra a Pavla. Od 15 průvodcem) - doprava městskou okolo 14.00 hod. na východní
hodin budou pro děti připraveny hromadnou dopravou po domlu- nádraží.
soutěže o ceny a dárečky, skákací vě se zájemci.
hrad a další atrakce. Občerstvit se * 6. srpna - VYCHÁZKA DO
Účast na výletech je vždy
budete moci opékanými párky a MINIZOO NA HUSOVĚ ULICI
nutné nahlásit
masem, ale i koláči a koblihy. K - možnost shlédnutí, krmení a
Petře Jochimové
poslechu hraje Kobeřanka, kterou nošení rozličných zvířátek (hadů,
na telefonu 731 534 048
vystřídá country kapela Karavana. morčat, křečků apod.), vhodné
Mateřské centrum Neškola
Zveme všechny příznivce charity a přinést mrkve, salát či starší pečizvláště Tříkrálové koledníky.
Aktivity budou probíhat každou
středu v dopoledních hodinách. Slavnost slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje proběhne v soboOrientační časový harmonogram tu 5. července v Domě pro nevidomé ve Vlaštovičkách.
je vždy uveden. „Jelikož některé
provádět domem pro nevidomé
aktivity mají omezenou kapacitu, Slavnostní mše svatá začne v 15
průvodce s odborným výkladem.
je potřeba se nahlásit dopředu.“ hodin a poté již začne na zahradě
Není zapomenuto ani na občerstdomu
probíhat
kulturní
program.
vzkazuje vedoucí Neškoly Mgr.
vení! Srdečně zvou zaměstnanci a
Vystoupí
v
něm
například
místní
Petra Jochimová.
uživatelé služeb!
skupina
Zpívající
kytky,
novin* 2. července - VÝLET DO
kou
budou
dva
vstupy
uživatelů
AQUAPARKU V KRAVAŘÍCH Dům sv. Cyrila a Metoděje
z Chráněného bydlení pro psypravděpodobný odjezd 8.40 hod. z
ve Vlaštovičkách
chicky nemocné, kteří předvedou
východního nádraží, návrat okolo
vlastní tvorbu básní a písní. Děti
M.
Dolanské
19, Vlaštovičky
13.00 hod. na východní nádraží.
se zabaví na několika stanovištích
tel:
553
793 401
* 9. července - VÝLET DO HŘEBs různými úkoly. Zájemce bude
ČÍNA - ALBERTOVEC U ŠTĚ-

Oslavte s námi Cyrila a Metoděje

VÍCE NEŽ ČTVRT MILIÓNU KORUN

Předat šek na podporu postižených dětí v hodnotě 251.800 korun je jistě silný emocionální zážitek. A plným právem jej prožili dva muži Okrasního fotbalového svazu Ing. Petr Kašný a Andreas Drastík, když
předávali souhrnný šek na více než čtvrt miliónu korun řediteli Charity Opava Janu Hanušovi. Přičemž výtěžek je věnován na podporu dětí s těžkým mentálním a tělesným postižením ve stacionáři Mraveneček.
„Chtěl bych jen připomenout, že před rem Kašným, místopředsedou Ansedmi léty jsme začínali s výtěžkem dreasem Drastíkem a předsedou
okolo sedmi tisíc korun,“ rekapitu- Marketingové komise Ing. Pavlem
loval při předávání šeku Andreas Novotný výsledky fotbalového
Drastík a pokračoval: „To, že dnes turnaje sponzorů. A také přišlo na
můžeme předat čtvrt miliónu je zá- řadu slavnostní vyhlášení 7. ročnísluhou sponzorů a dárců, ale i všech ku charitativní akce Pomozte postivás, kteří se této akce zúčastňujete. A ženým dětem.
za to vám všem ještě jednou děkuje- „S letošní vybranou částkou jsme se
me.“
tedy dostali přes hranici 750.000 koHlavní fotbalové mezinárodní utká- run. Věřím, že v příštím roce se nám
Předat šek je již onou třešničkou ní družstev Osobnosti Opavska a podaří vybrat částku, kterou se nám
na dortu. Tomuto předávání před- ŠK Závažné Poruby mělo velmi podaří dostat na milión korun,“
cházelo několik měsíců příprav na dobrou úroveň a domácí nakonec představuje plán akce Pomozte pobeneﬁční fotbalová utkání pod ná- zvítězili 9:5.
stiženým dětem na příští rok Ing.
zvem Pomozte postiženým dětem, Ve 21 hodin vyhlásili zástupci OFS Pavel Novotný, předseda Marketinkteré se letos konalo již po sedmé. Opava v čele s předsedou Ing. Pet- gové komise OFS Opava.
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Stane se
• ISO norma
v září

Dlouhodobé úsilí a snaha o zavedení ISO normy by měly být
korunovány 1. září. Předcházet
tomu ovšem bude školení a kontrola, zda-li všichni pracovníci
ví, kde ISO normy nalézt a jak
s nimi pracovat.

Napsali o nás
• Postižené děti
dostanou auto
Speciálně upravený nový červený Volkswagen Transporter pro
devět osob předají ve čtvrtek
12. června sponzoři pracovníkům stacionáře Mraveneček,
patřícímu opavské charitě.
Díky tomuto automobilu mohou děti bez problémů cestovat
do stacionáře i na výlety.
Mladá fronta DNES,
9. června 2008

• Pomozte postiženým
dětem vynesla přes
čtvrt milionu korun
Okresní fotbalový svaz Opava
uspořádal 21. června ve sportovním areálu TJ SK Kravaře
7. ročník charitativní akce s
názvem Pomozte postiženým
dětem, jehož výtěžek je každoročně věnován dětskému stacionáři Mraveneček při Charitě Opava. Při slavnostním
předání šeků od významných
partnerů se mnohým ze zúčastněných hostů zatajil dech,
když z úst předsedy Ing. Petra
Kašného zazněla konečná částka, která byla předána řediteli
Charity Opava Janu Hanušovi
– 251.800 korun.
Region Opavsko,
28. června 2008

• Za peníze z Akce cihla
se zrekonstruuje byt
Akce cihla svůj účel splnila a
znovu prokázala, že lidé nejsou
k osudu postižených lhostejní.
Charita nyní jedná s firmou,
která bude za peníze z prodeje cihel provádět rekonstrukci
bytu 1+1 v Opavě. Jeho první
obyvatelkou bude mentálně
postižená žena, která už byla
vybrána, a časem se k ní přistěhuje ještě jedna obyvatelka.
Deník, 16. června 2008

ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Nalezl jsem profesionální tým,
který nezavírá oči před problémy,“
říká o Charitě Opava nezávislý publicista Ivo Mludek

Můžete jej potkat kdekoli, kde se něco děje. Jeden den křtí knihu
své známé, druhý den vyučuje na univezitě v Olomouci, aby hned
následující den zasedl v redakční radě v Charitě Opava, odtud
utíká do nakladatelství, kde vydává knihu příběhů, aby večer
napsal článek do novin a hned ráno odjíždí na konferenci
do Polska. A to je jen vršek ledovce činností, kterými se
Ivo Mludek zabývá. Nejsou vidět hodiny a hodiny přípravných prací. Při tom všem nezapomíná ani na svou
rodinu. K tomu říká: „Vlastně to má všechno logiku, jejíž
jsem nejspíše nástrojem.“
* Vyučujete mediální poradenství. Myslíte, že je tato oblast
v charitativních organizacích
potřebná?
Více než kdy dříve. Už před pěti
lety jsem studenty upozorňoval
krom jiného na blížící se účinnost nového zákona o sociálních
službách, který sliboval zasadit
sociální práci do nových podmínek. Už tehdy bylo patrné, že
zákon přinese do sociální práce řadu tržních prvků a spolu s
nimi nárůst konkurence, boj o
klienty, dotace, sponzory a dobrovolníky, zkrátka boj o pozornost. Varoval jsem, že součástí
nutných znalostí o prostředí, ve
kterém se bude sociální práce v
nových podmínkách odehrávat,
bude i tehdy výrazně opomíjená
kompetence public relations. Ale
v mnoha charitativních organizacích se na takzvané ´píárko´
nahlíželo (a někde stále nahlíží)
jako téměř na cosi nevkusného,
s čím slušná organizace snad ani
nemá přijít do styku. Uplynulo
několik let a řada studentů, kteří
tehdy tvrdili, že si bez komunikace s médií slušně vystačí, mi
dnes píše a žádá o pomoc při

budování PR obrazu z důvodu řešení
mnohdy i existenčních problémů své organizace. Jen si vždy
povzdechnu, že
ztratili mnoho
času... Dobrá
struktura PR
se totiž buduje
roky.
* Je mediální
poradenství
pro charitativní organizace v
něčem jiné?
Když jsem začal
před pěti lety
učit problematiku public relations, zjistil
jsem, že literatura, která se ji
snaží přiblížit
p r a c ov n í k ů m
charitativních
organizací, je
z velké části v
praxi nepoužitelná a místy snad vlastní propagaci někdy limitují,
i kontraproduktivní. Charitativní jindy ale naopak nabízejí mnoho
práce má svá specifika, která ji ve originálních možností. Návody
na propagaci charitativních organizací přinášely většinou popisy postupů, jak cosi do médií
protlačit, jak se prolomit do víceméně nepřátelského světa. Já
jsem ale přesvědčen – a mám pro
to mnoho příkladů ze své novinářské praxe – že charitativní
organizace a média mohou žít
ve skvělé symbióze, naleznou-li
společnou řeč. Vypracoval jsem
proto a vyučuji svůj vlastní postup, který – zjednodušeně řečeno – vychází krom jiného také z
hledání této společné řeči.
* Co Vás dovedlo ke spolupráci
s Charitou Opava (CHO)?
Ředitel Jan Hanuš mne před pár
lety pozval k práci v Radě ChaKniha Socha příběhů a její kameny zachycuje často neuvěřitelné příběhy lidí celého
rity Opava. Odkud byl pak jen
světa, se kterými se setkali na svých praxích studenti CARITAS-Vyšší odborné školy
krůček ke spolupráci na konkrétsociální Olomouc.
ních věcech ve sféře public rela-

tions. Musím říci, že má původní
lehká skepse, která pramenila z
několika předchozích zkušeností v podobných organizacích, se
záhy rozplynula. Nalezl jsem tu
ku svému překvapení profesionální tým, který nezavírá oči
před problémy, vnímá měnící se prostředí a je nachystán v návaznosti na tyto
změny pracovat s celou
organizací.
* V čem se tedy CHO
liší od ostatních jí
podobných organizací?
Stávalo se mi občas,
že jsem leckde nalezl ve vedení typy,
kterým pracovně
říkám blouznivci
našich hor. Zatímco zásadní problémy neviděli nebo
si je nepřipouštěli,
byli schopni dlouhé hodiny zbytečných porad řešit
naprosto okrajové
hlouposti, během
čehož se dostávali
do stále složitějších konstrukcí a
vyráběli si další a
další problémy, aby
na konci ve vítězné agónii naprosté
zmatenosti
prohlásili, že to stejně všechno vyřeší
Všemohoucí. Má námitka, že to
je stejné rouhání, jako kdybych
chodil na přechodu pro chodce
na červenou a přehazoval odpovědnost za své přežití na Boha,
byla většinou i mou poslední poznámkou, protože pak už jsem to
vzdal.
Řada organizací podobného
typu vznikla před mnoha lety
jako výraz dobré vůle a chuti
pomáhat. Bez tohoto původního nadšení by nejspíše mnoho
z nich nezačalo pracovat nebo
dlouho nepřežilo. Dnes to už ale
nestačí, naopak často bývá dobrá
vůle omluvou nekvalitní práce
– sice se to dělá neprofesionálně,
neefektivně a neuvěřitelně draze,
ale myslíme to přece dobře. Řekl
bych, že by se dobrá vůle sama
o sobě měla tolerovat tak ještě v
raném dětství – my starší už bychom měli posuzovat výsledek.
(pokračování na straně 5)
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(pokračování ze strany 4)
Ten hlavní rozdíl tedy vidím v
tom, že v Opavě jsem se setkal s
promyšleným koncepčním uvažováním v krátkodobých úkolech, ale také v dlouhodobých
vizích. Dobrá vůle se neztratila,
ale na pomoc ji přichází rozmysl
a profesionalita. Je to příjemné
– a protože se buduje i něco nového, tak také dobrodružné.
* Jaký by byl optimální vývoj
naši organizace z Vašeho pohledu?
Myslím si, že do budoucna bude
velmi důležitá flexibilita organizace. Mění se a dále se bude
měnit struktura obyvatelstva,
které potřebuje a vyhledává sociální služby, budou také vyvstávat
nové sociální problémy. Změnami mohou procházet i systémy
financování a dotací. Požadavky na profesionalizaci a kvalitu
služeb nadále porostou a budou
ještě zvyšovány v konkurenci.
Organizace, která bude chtít v
tomto dynamickém prostředí
obstát a udržet si svou pozici,
bude muset umět na tyto změny
neustále reagovat, ba dokonce je
předvídat. Nesmí je vnímat jako
ohrožení, ale vidět v nich příležitost.
* Nedávno Vám vyšla kniha
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Socha příběhů... O čem pojednává?
Knihu Socha příběhů a její kameny jsme vydali se studenty
CARITAS-Vyšší odborné školy
sociální v Olomouci. Právě tady
vznikl před pěti lety projekt, na
kterém se mimo jiné snažím v
rámci výuky ukázat studentům,
že public relations pro charitativní organizace může být také procesem tvůrčím a originálním.
Každým rokem totiž vyráží
zhruba dvacet studentů oboru
Sociální a humanitární práce na
několikaměsíční praxi na mnoho
míst celého světa – od Ukrajiny
po Indii, Afriku, Afghánistán,
Mongolsko, Jamajku či Srí lanku. Před čtyřmi lety jsme spolu
s první skupinou odstartovali
projekt Socha příběhů. Každý ze
studentů se na místě své praxe,
probíhající většinou v charitativních organizacích, setkává s
ohromným množstvím neuvěřitelných a často velmi těžkých
lidských osudů. Když se potká s
člověkem, kterému se podařilo
díky pomoci jiných lidí se se svou
těžkou situací vyrovnat, zvedne ze země kámen. Ten přiveze
do Olomouce spolu s příběhem
a fotografií člověka, jehož osud
kámen symbolizuje. Tyto kame-

Nejnovější rodinná fotograﬁe ze svatby přátel o posledním červnovém vikendu.

Na křtu knihy Socha příběhů v Olomouci v červnu vystoupil opavský sbor DOMINO.

ny již pátým rokem vkládáme do
sochy, kterou vytvořil na naše
přání můj přítel sochař Lubomír
Dostál z Loděnice. Svůj příběh
z okupovaného Čečenska sem
přidal i novinář Jaromír Štětina,
který se stal kmotrem sochy.
Letos nám Arcidiecézní charita
Olomouc v rámci projektu Česká republika pomáhá vydala knihu, zachycující prvních přibližně 80 příběhů. Mám z ní radost
– opravdu se povedla, což je také
zásluha grafika Marina Feikuse,
který mimochodem před časem vytvořil nové logo Charity
Opava a její grafický manuál.
No a samozřejmě kniha a skoro
stovka článků a otištěných a odvysílaných příběhů ve všemožných médiích vedle toho také
propagují školu. Studenti se tak
mohou přesvědčit, že charitativní organizace může velmi často
nedostatek finančních prostředků na své zviditelnění nahradit
invencí.
* Kudy vede cesta od novináře
k práci pro charitativní organizace?
Vždy jsem byl vnitřně přesvědčen, že i v médiích má psané slovo vyšší poslání, než jen přinášet
zábavu. V časech předlistopadového samizdatu slovo osvobozovalo od okolní lži, znamenalo
více, než jen informaci, přinášelo étos neporobení se, umožňovalo důstojnost vzdoru tomu
zlému. Také po revoluci sehrávala média důležitou roli v nově se
utvářející společnosti, stála většinou na straně toho lepšího, co
se ji snažilo měnit. Stále těsnější
příklon k zábavě, k takzvanému
infotaimentu, který dnes z řady
důvodů postihl všechna média,
mi ovšem není příliš blízký. Ne,
že bych snad chtěl tvrdit, že je ve
sdělovacích prostředcích všechno špatně, to ani náhodou. A
také nemám nic proti zábavě....
Ale svou vlastní roli v médiích

jsem spíše nacházel v tom, co v
nich pomalu odeznívá.
Má nechuť k rezignaci na přesvědčení, že informace v médiích
může pomáhat, že může mnohé
změnit k lepšímu, mě vcelku logicky přivedla k hlubšímu angažování v problematice propagace
charitativních organizací. Dokonce když teď o tom přemýšlím,
nacházím v tomto svém směřování jasnou kontinuitu. Doteď
jsem si myslel, že mne k charitě
a k učení na školách se sociálním zaměřením přivedla náhoda
– ale nebylo to tak. Vlastně to má
všechno logiku, jejíž jsem nejspíše nástrojem.

IVO MLUDEK
• BYDLIŠTĚ: Narozen v roce
1964 v Opavě.
• RODINA: Je šestnáct let ženatý, s manželkou Andreou mají tři
děti – Tomáše (11), Barborku (9)
a Ondřeje (3).
• STUDIUM: Maturita na střední ekonomické škole v Opavě,
dálkově navštěvuje studijní program Sociální politika a sociální
práce oboru Veřejná správa a regionální politika na FPF Slezské
univerzity v Opavě.
• ZAMĚSTNÁNÍ: Do listopadu
1989 vykladač vagónů, skladník
a kulisák. Signatář Charty 77, v
roce 1989 trestně stíhán za vydávání samizdatu. Po revoluci spoluzakládá novinové vydavatelství
Region.
Od roku 2001 působí jako nezávislý publicista a mediální
poradce pro charitativní organizace. Externě přednáší mediální
gramotnost a komunikaci s médii pro charitativní organizace,
například na CARITAS-Vyšší
odborné škole sociální Olomouc či katedře sociální práce
CMTF UP.
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HYDE PARK

Dovolená je dovolena

Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

Vzrostlé stromy vrhající stíny
na podrost a mech, pod nimi se
svíjí šumící potok. Zpěv ptáků v
korunách a prosvítající sluneční
paprsky vítají nový den. Vstávám
s pocitem, že nemusím nic a že je
mi jedno, kolik je hodin. Splynutí
s přírodou. Čtyři kilometry od civilizace, nikde ani živáčka. Cítím
se být jen člověkem… Má krásná
dovolená.
Dovolená je od toho, abychom si
dovolili, co jinak dovoleno nemáme. Déle pospat, celý den se věnovat své oblíbené činnosti – třeba
slunění, čtení nebo jízdě na kole.
Také abychom zažili něco nového,
potkali se s jinými lidmi nebo se
raději nepotkali vůbec s nikým
a byli sami se sebou. „Ale jak ji
udělat krásnou? Někdy to bývá
horor…“, říkáte si. Každý člověk
má jinou představu o své ideální dovolené. Pár dobrých rad ale
existuje.
ZAPRVÉ: „Nečekejte nesplnitelné.“ Dovolená je jen pár dní v
roce, a tak se rázem z Vašich škádlících se dětí nestanou „vzorňáčci“
ani z Vašeho poměrně racionálního partnera romantik. Důležité
je, v jakém rozpoložení odjíždíte.
Možná to víte, dovolená patří

mezi významné stresující události, i když pozitivní.
ZADRUHÉ: „Plánujte, ale nepřežeňte to.“ Novákovi mají v kufru
přesně sepsaný seznam věcí, Paní
Nováková do půlnoci pere, žehlí,
zavařuje, aby jim s sebou náhodou
něco nechybělo. Pan Novák chystá
přesný plán akcí a výletů. Ideální?
Sotva. O spokojenosti nerozhoduje, jak precizně máte naplánovanou dovolenou. Myslete na to,
aby byla pro všechny Vaše blízké
uvolněním. Pro rodiny s malými
dětmi se například příliš nehodí poznávací zájezdy. Stejně jako
„puberťáky“ nenadchnete dovolenou strávenou na pustém ostrově.
ZATŘETÍ: „Udělejte si čas.“ Zní
to divně? Představte si pana Nováka, který je v práci každý den přesčas, dovolenou delší než tři dny už
neměl pár let. Má pocit, že bez něj
ﬁrma padne. Ten bude hned první
týden dovolené nervózní z „nicne-

dělání“. Převládne u něj pocit, že
se zblázní. Doporučuje se každý
rok dva pracovní týdny volna pohromadě a relaxovat dle možností
i jindy. Pracovní stres a rychlý životní rytmus se jinak podepisuje
na našem zdraví. A to dnes je, a do
budoucna bude, drahou devizou.
ZAČTVRTÉ: „Nechejte práci
doma.“ Řeknete si: „Ale to nejde.“ Nechejte odpočinout ruce i
uši, a hlavně mysl. Mobilní telefon
vypněte nebo poproste, aby volali
z práce jen v nejnutnějších případech. Málokterá věc se nedá odložit o pár dní. A počítači udělejte
prázdniny, s notebookem na klíně
se špatně opaluje.
Investujte do sebe a do vztahů s
Vašimi blízkými. Vklad se Vám vyplatí. Vrátí se klid a třeba poznání,
že máte kolem sebe lidi, se kterými
jste rádi i 24 hodin denně.
Přeji Vám krásnou dovolenou.
(Autorka je sociální pracovnicí)

Kresba zůstala koníčkem

Slečna Hanka je dlouholetou návštěvnicí klubu Setkávárna a arteterapeutické skupinky. Ne každý
ale ví, že její zálibou je kreslení
- především portrétů. Dokáže vystihnout na papíře podobu i náladu lidí kolem sebe, ale i zvířátek,
nejraději má pejsky. Ještě prozradíme, že kromě kreslení má i řadu
dalších zájmů - např. sport (stolní
tenis), květiny atd.
Zeptali jsme se slečny Hanky, co
pro ni kreslení znamená:
„Odmalička jsem se ráda vyjadřovala formou kresby. Snažím se
zachytit podobu zajímavých nebo
známých tváří i třeba z kulturního
života. Na ZŠ jsem navštěvovala
LŠU-obor výtvarný projev, v roce
1978 jsem získala 2. místo v soutěži Alšova země s kresbou „Moje
třída“. Mým snem bylo stát se

aranžérkou, ale moje cesty vedly kem. Ráda také navštěvuji různé
jiným směrem. Pracovala jsem v výtvarné výstavy, některých se i
administrativě a v současné době sama účastním.“
hledám práci na částečný úva(Autorka si přeje zůstat
zek. Kresba zůstala mým koníčv anonymitě)
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Sociální práce
• Změny a zase změny

Žáci a studenti ve škole skončili,
čekají je krásné prázdninové
dny. Nás velká zkouška ISO
teprve všechny čeká, ale věřím,
že jsme dobře připraveni. Na
mnoha střediscích jsme se opět
zamysleli nad našimi standardy
kvality a systematicky seřadili
základní dokumenty. Ani naši
zákonodárci na přelomu jara
a léta nezaháleli a obdařili nás
novinkami v sociálně-právní
oblasti.
Co je nového?
* V nemocnicích nebudou
regulační poplatky platit
novorozenci.
* Nemocenská bude v době od
1. července 2008 do 31. srpna
2008 vyplácena i v prvních
třech dnech a to ve výši 65%; od
září do konce roku to bude ve
výši 25% denního průměrného
výdělku.
* Definitivně bylo schváleno
další kolo důchodové reformy,
které pro nás v zásadě
znamená odchod do důchodu
v 65 letech a povinnou dobu
placení důchodového pojištění
35 let.
* Základní výměra důchodu,
která je jednotná pro všechny
důchodce, se zvýší z 1.700 Kč
na 2.170 Kč měsíčně. Zvýšení
bude stejné pro všechny druhy
důchodů a platí od 1. srpna
2008.
A také se stávkovalo za lepší
platy a pracovní podmínky,
podle odhadů se odborářské
stávky účastnilo až 1 mil.
lidí. V Česku na stávky moc
nejsme zvyklí a ani nemívají
dlouhodobý pozitivní dopad.
Všem sociálním pracovníkům,
a nejen jim, přeji klidné
letní dny, aby nestávkovalo
sluníčko, hezkou dovolenou
a přiměřený odpočinek po
poměrně náročných měsících
příprav na ISO.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

(Autorka je sociální
pracovnice)
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Charita Opava
vyhlašuje 2. ročník celonárodní
fotograﬁcké soutěže
Můj svět
Po úspěchu a velkém zájmu zúčastněných vyhlašují organizátoři foto soutěže Můj svět druhý ročník. Organizátorem je Charita
Opava a zúčastnit se může každý pracovník nebo dobrovolník charity v České republice.
Tématem je opět portrét. „Věříme, že soutěžící letos využijí čas
do uzávěrky soutěže, aby nalezli
ten nejlepší objekt a ten zachytili na svém fotoaparátu,“ říká
Ludmila Vicherková, organizátorka soutěže. Uzávěrka soutěže
je stanovena na 10. října 2008.
Organizátoři zpracují a roztřídí
dodané snímky a data a koncem
října se sejde odborná porota,
aby fotograﬁe vyhodnotila.
Letos do odborné poroty zasednou tito profesionálové: Doc.
Jindřich Štreit, profesionální
fotograf a pedagog na Institutu tvůrčí fotograﬁe FPF Slezské
univerzity v Opavě. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., pedagog ITF
FPF SU v Opavě a Mgr. David
Machač, profesionální fotograf a
absolvent ITF FPF SU v Opavě.
Pravidla soutěže:
* Zapojit se mohou zaměstnanci a dobrovolníci charit v České
republice.

* Všechny soutěžní snímky budou po vyhodnocení zveřejněny
na webových stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz.
Ceny pro vítěze:
První tři ocenění dostanou věcné ceny. Následující tři získají
čestné uznání.
Předání cen se uskuteční při
slavnostní vernisáži začátkem
listopadu. Termín bude upřesněn.

Kontakt
* Téma soutěže je portrét.
* Lze zaslat maximálně 3 snímky
za osobu.
* Fotograﬁe posílejte pouze v digitální podobě.
* Fotograﬁe nesmí být oceněná v
jakékoliv předchozí soutěží.
* Uzávěrka soutěže je 10. října.

* Fotograﬁe posílejte na:
vicherkova@charitaopava.cz
* Organizátoři si vyhrazují právo
použít soutěžní fotograﬁe pro propagační účely.
* Čtyřicet porotou vybraných fotograﬁí bude zařazeno do putovní
výstavy.

Charita Opava
Ludmila Vicherková
tel: 553 612 788
mobil: 604 175 518
vicherkova@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Sluníčkové sluníčkové odpoledne

Již desáté Sluníčkové odpoledne jste mohli prožít poslední červnový pátek v Charitě Opava v Jaktaři. Jako obvykle bylo připraveno pro děti mnoho her, které se letos nesly v duchu desetiboje. A aby
nikdo nepřišel zkrátka, bylo pro všechny připraveno překvapení.
„Překvapení bylo dokonalé, ani ře- čekali, jak se s problémem ﬁngované aby s ním navázal kontakt a poskytl
ditel organizace nevěděl co to bude,“ havárie profesionální hasiči vypořá- mu první pomoc. Ostatní mezitím
komentuje ukázku cvičného zása- dají.“ Vypořádali se s tím naprosto pneumatickými kleštěmi nenávrathu Hasičského záchraného sboru skvělé. Za houkání sirény přijeli do ně otevřeli jedny i druhé dveře a
Ludmila Vicherková a pokračuje: dvora, z auta vyskákalo pět mužů v ještě z kapotovaného vozu udělali
„Na auto vrakovišti jsme domluvili plné výstroji a pustili se do práce. kabrio. Řidiče vyprostili, naložili
jeden starý vůz, do které jsme posa- Nejdříve za uvízlým řidičem zad- na nosítka a poodnesli pár metrů.
dili i přes protesty kolegu. Pak jsme ním oknem vlezl hasič záchranář, Ačkoli se jednalo o profesionální

zásah, každý byl rád, že to nebylo
„doopravdy“.
Na Sluníčkovém odpoledni bylo
letos opět příjemně. A o tom, že se
lidé dobře bavili, všechny přesvědčilo několik zaměstnanců Charity
Opava, kteří se zdrželi, i když sluníčko dávno zašlo za obzor.
A komu to letos nevyšlo, nezoufejte, rok uteče jako voda a Sluníčkové
odpoledne tady bude natotata.

LIDÉ
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Společenská kronika

Blahopřejeme

Blahopřejeme

* Paní Gabrieli BERNARDOVÉ z CHD Vlaštovičky
se 4. června 2008 narodila dcera Anička. Také jim
přejeme hodně zdravíčka,
štěstíčka.
Přeje kolektiv dílen
ve Vlaštovičkách

* Všechno nejlepší hodně radosti a Božího
požehnání přejeme naší spolupracovnici
Růžence HONOVÉ, která 19. srpna oslaví
narozeniny. Růženko, máme Tě rádi, ať si
mezi námi šťastná.
Jana, Míša, Zuzka, Staňa, Petra
* Milá Hani, i když se řadíš mezi 151.179 Haniček, Han a Ančí v
České republice, věříme, že se neztratíš. S přáním všeho nejlepšího k svátku.
Kolegové z LD
* Milá Dášo, hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať
Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Ať dál kolem šíříš
pohodu a klid, a za to Ti patří náš dík.
Kolegové z CHPB
* Úspěch v práci a spokojenost v osobním životě přejí k narozeninám Věře KRAMNÉ, Lucii LENKOVÉ, Radaně PLEVOVÉ a
Vojtěchu HUSÁROVI.
zaměstnanci a obyvatelé Domu sv. C+M ve Vlaštovičkách

* Milí Stando a Jiřinko přijměte i touto cestou srdečné
blahopřání k vašim letním
narozeninám. Ať se vám v
profesním i soukromém životě daří.
Kolegové i děti
z Mravenečku

Prodám
* Prodám rozkládací jídelní stůl (kulatý na ovál, průměr: nerozložený 109 cm,
rozložený 150cm, výška 75
cm) a 8 židlí. Dále nabízím k
prodeji psací stůl (2 zásuvky
uzamykatelné; šířka 135 cm,
prac. deska 70 cm šíře a 76,5
cm výška) Vše zachovalé,
materiál dřevo středně hnědé barvy - viz foto.

* V červenci oslaví své narozeniny Renáta TENGLEROVÁ, Miloslav PÍPAL, Eva HARAZIMOVÁ a Tomáš RYCHLÝ. V srpnu
Marcela KRIEGISCHOVÁ a Jana VOJTKOVÁ, ale také naši bývalí zaměstnanci CHD sv. Josefa Marie ŠENKAPOULOVÁ, Pavel
MARUŠÁK, Štěpán BÍNER, Drahomíra VLTAVSKÁ a Květoslava MARUŠÁKOVÁ. Všem oslavencům přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí, pohodu a osobní spokojenost.
Přejí zaměstnanci CHD sv. Josefa
* Všem na vědomí se dává, že půl hodiny po dvanácté v obřadní síni Petra
Bezruče v Opavě svou lásku navždy
zlatými prstýnky zpečetili Libuška
KOŠKOVÁ a Radim JANOTA.
Na společné cestě životem ať Vás provází láska, porozumění i tolerance,
jakož i Boží požehnání přejí
spolupracovníci z chráněných
dílen v Jaktaři
* O prázdninách oslaví narozeniny Vojta HUSÁR, Pavel MARUŠÁK, Květoslava MARUŠÁKOVÁ, Lenka BARTESKOVÁ a
Martina PLESNÍKOVÁ. Hodně štěstí, zdraví, lásky a moře pohody v práci i osobním životě
Přeje kolektiv dílen ve Vlaštovičkách
* Kolegyně Gabka KARHANOVÁ má 1. července narozeniny.
Přejeme hodně zdraví, elánu, spokojenost v práci, pohodu v kruhu rodiny a Boží požehnání.
Kolektiv pracovníků a klientů RD

Listárna Domovníka
Bylo to u vás
inspirativní

na nějaké spolupráci, dejte vědět
a domluvíme se.
Moc zdravím z Jihlavy
Pane Hanuši,
Michal NOVOTNÝ, ředitel
ještě jednou děkuji Vám i vašim
Oblastní charity Jihlava
pracovníkům za umožnění pobytu u vás, bylo to pro nás velmi
Pokojný přístav slouží
inspirativní a vyhodnotili jsme
Děkuji touto cestou mobilnímu
to jako pozitivní a přínosné.
Pokud bychom vám to mohli hospici Pokojný přístav za pomoc
jakkoli oplatit či se dohodnout v posledních dnech mého manže-

Pište nám!

la Jiřího Víchy. Vzorná pracovní péče a přátelský přístup paní
Hany Komárkové a paní Libuše
Smějové mi velmi pomohly v
těchto těžkých dnech. Díky charitě mohl manžel zemřít doma
mezi svými blízkými. Moc děkuji.
Magdaléna VÍCHOVÁ,
manželka

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu chovanec@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!
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Info servis
Informujeme
• Nově v Darkově
Na úspěšnou prezentaci v
lázních Klímkovice jsme navázali návštěvou dalších lázní
Darkov u Karviné. Prezentace
spojená s prodejem proběhla v
rámci konání celostátní lékařské konference. Podle ohlasu
všech přítomných se naše výrobky líbily a již dnes máme
pozvání k další účasti.

• Jedeme na Velehrad
CHD sv. Josefa dostaly pozvánku na Dny lidí dobré vůle,
které se konají u příležitosti
slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na slavném poutním místě Velehradě. V pátek
4. července tu představíme
naši dílnu a zároveň nabídneme výrobky k prodeji.

• Umění bez hranic
Umění nezná hranic. Tato věta
platí pro umělecké aktivity
našeho zaměstnance Tomáše
Koliandra, který v červnu se
svým divadelním vystoupením zavítal do Slušovic a Zlína. Představení Malého prince
zaujalo více jak 80 lidí a sám
Tomáš měl velkou radost z
toho, že může předvést umění
i ve vzdálenějších místech od
svého domova.

Nepropásněte
• Výstava vojenské
techniky
Začátek prázdnin můžete se
svými dětmi strávit v krásné
přírodě Mladecka. Bude tam
od 28. června do 13. července probíhat Výstava vojenské
techniky. K vidění budou nejrůznější těžké tahače, tanky,
transportéry, ale také dnes již
legendární jeep.

• Deset let v centru
Krámek u Josífka slaví 13. července 10 let od svého otevření.
K této příležitosti připravila na
pondělí 14. července vedoucí
obchodu akci na vybrané druhy zboží. Pro děti je připravena malé pozornost. Srdečně
všechny zveme.

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky a příznivce. Tel. a fax: 553 612 780, 553 612 788, e-mail: info@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Červenec - srpen 2008.

