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CITÁT MĚSÍCE: „Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.“
MIROSLAV TYRŠ, kritik, historik umění, estetik a zakladatel Sokola

Okresní fotbalový svaz Opava
pomůže dětem už po desáté

Blíží se již desátý jubilejní ročník unikátní charitativní akce „Pomozte postiženým dětem“, kterou rok co rok pořádá Okresní fotbalový svaz Opava. Výtěžek je tradičně určen Charitě Opava pro
stacionář Mraveneček.
I tentokrát se odpoledne plné Kolínek a Sedláček. Do řemesla
fotbalu, zábavných soutěží a jim „zafušují“ hokejisté Piskoř a
především lidské sounáležitosti Římský. „Chtěli bychom, aby přijel
uskuteční na fotbalovém hřišti v Jan Nezmar a o účasti jednáme rovKravařích, a to v sobotu 25. červ- něž s našimi bronzovými hokejisty a
na od 12 hodin. Turnaje se zúčast- jejich trenérem Aloisem Hadamcziní mužstva 02 Telefonica, Ostroj kem,“ dodal Andreas Drastík.
Opava, Hanácká kyselka, Synot, Akce „Pomozte postiženým děStarostové Opavska a Silnice Mo- tem“ vznikla v roce 2002. Od zarava. Mediálním partnerem je letos čátku se v ní angažují tři muži – již
Opavský a hlučínský Deník.
jmenovaný bývalý místopředseda
Zlatým hřebem programu bude OFS Andreas Drastík, předseda
utkání Sportovních osobností a OFS Petr Kašný a současný místoStaré gardy Opavy, které začne v 17 předseda OFS Pavel Novotný, kteří
hodin. Také letos se na hřišti objeví tehdy uspořádali pro rozhodčí nejmnoho známých tváří. Někteří již nižších tříd utkání s jejich prvolisvou účast přislíbili, s jinými se za- govými kolegy.
tím jedná.
„Chtěli jsme jim tak poděkovat za
Podle Andrease Drastíka by za Sta- práci, kterou odvádějí a kterou nirou gardu Opavy měli nastoupit kdo neocení. Jsou první na ráně,
především prvoligoví opavští hráči když jsou hráči a fanoušci poraženédevadesátých let, jako Prasek, bra- ho mužstva naštvaní. Tehdy opravtři Bedrichové, Farský a Hadaščok, du slova díků nepadají,“ vysvětluje
v mužstvu soupeře Sportovních Andreas Drastík. Není divu, že má
osobností snad nebudou chybět pro rozhodčí takové pochopení.

+
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Chráněnky mají cédéčko

Velmi zdařilé prezentační cédéčko si navrhli a svépomocně vyrobili v Chráněných dílnách sv. Josefa. Nosič,
určený odběratelům a zákazníkům, obsahuje veškeré
důležité informace o dílně i výrobcích. Počítá se rovněž s
tím, že za výlohou charitního obchodu na Kolářské ulici
bude umístěn monitor, na němž prezentace dílen poběží
nonstop. Věřme, že zaujme všechny kolemjdoucí.

Vždyť on sám začal pískat už v sedmnácti letech a vypracoval se až
na ligového rozhodčího. „Přitom
nás tenkrát napadlo, že bychom
mohli vybírat dobrovolné vstupné,
které by posloužilo dětem se zdravotním postižením. Rozhodli jsme
se pro Charitu Opava. Vybralo se
5.700 korun, které jsme pak předali
stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček,“ vzpomíná dále Andreas Drastík na dobu,
v níž byl položen základní kámen
krásné tradice.
V následujících letech výtěžky
rostly. Loni tak Mraveneček obdržel téměř 270 tisíc korun a za devět
ročníků celková suma dosáhla výše
1.269.555 korun. Těžko zde vyjmenovat, co vše se za tyto peníze pořídilo, ale rozhodně nelze opomenout to nejdůležitější - speciálně
upravený automobil pro převoz
klientů Mravenečku. Nebýt tohoto auta, většina uživatelů by se do
stacionáře a zpátky dostávala jen
těžko – a o výletech či návštěvách
různých akcí by si mohli nechat jen
zdát.
Chcete-li si udělat příjemný rodinný víkend a přitom pomoci postiženým dětem, přijměte pozvání
organizátorů a Charity Opava a
přijďte v sobotu 25. června do Kravař. Kromě fotbalu zde bude plno
zábavy pro děti, jako jízda na poníkovi, střelba z paintbalové zbraně,
soutěže o hračky, budou zde historická auta a motorky, skákací hrad,
a to vše zdarma.

SEJDEME SE
25. ČERVNA
V KRAVAŘÍCH

Slovo ředitele
Srdečné pozvání
V
červnu
bych vás rád
pozval
na
dvě pro toto
předprázdninové období
již tradiční
akce. Jednu
charitativní a jednu charitní.
Tu první, dnes známou pod
názvem „Pomozte postiženým
dětem“, pořádá opavský Okresní fotbalový svaz v sobotu 25.
června na fotbalovém hřišti v
Kravařích.
Jedná se o zábavné odpoledne
plné kopané a atrakcí pro děti.
Výtěžek je, stejně jako každoročně, určen našemu dennímu
stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček, který za devět uplynulých ročníků
obdržel již více než milion korun. Je to až neuvěřitelné, ale za
úspěchem této charitativní akce
stojí od počátku de facto jen tři
lidé – Andreas Drastík, Petr
Kašný a Pavel Novotný.
Druhou akcí bude Sluníčkové
odpoledne, které Charita Opava pořádá ve čtvrtek 30. června
ve svém areálu v Jaktaři. Letos
se jeho organizace ujme mateřské centrum Neškola, jehož
pracovnice mají bohaté zkušenosti s nejrůznějšími akcemi pro
rodiny s dětmi. Tak věřím, že
nás příjemně překvapí. Srdečně
na Sluníčkové odpoledne zvu
všechny Chariťáky i opavskou
veřejnost, především pak rodiče
s dětmi, protože právě pro ně
zde bude nachystána spousta
zábavy a soutěží.
Jan HANUŠ, ředitel

ČERVEN
Za dobrotu na žebrotu

Sestry Pokojného přístavu zůstaly jako opařené, když jim po návštěvě rodiny hospicového
pacienta zmizel z kanceláře pohotovostní
mobil i s důležitými klíči. Rodinní příslušníci
přišli z důvodu stěhování vyřídit ukončení
péče, a při té příležitosti si zřejmě chtěli vzít
něco malého na památku.

Zveme Vás k nákupu
v supermarketu Terno
v Opavě - Jaktaři
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Stalo se
• Děti v dílnách

Charitu navštívily děti z Mateřské školy na Olomoucké ulici.
Nezamířily však do Denního
stacionáře pro seniory, kam často
docházejí s kulturním vystoupením. Tentokrát se šly podívat do
Chráněných dílen sv. Josefa, kde
si prohlédly šicí a keramickou
dílnu. Nejvíce se jim líbila šitá
zvířátka, s nimiž si mohly pohrát. V keramické dílně zase obdivovaly pokladničky na peníze
a zaujalo je, že hlína se vyvaluje
válečkem jako těsto na cukroví.

Oběti trestných činů a jejich blízcí
už se nemusí obávat o svá práva!

• Vydařený
Den rodin na Cvilíně

Den rodin na Cvilíně, který v
květnu uspořádalo mateřské centrum Neškola s Centrem pro rodinu, se opravdu povedl. Počasí
přálo a vylákalo tak do přírody
hodně lidí. Akce se zúčastnilo
asi čtyřicet dospělých a pětatřicet dětí, které musely, buď samy
nebo s rodiči, projít stezkou plnou strašidel a plnit úkoly. Pro
Bílou paní hledaly klíč od zámku, hejkalovi zase vybíraly správný čaj na uzdravení, tancovaly s
vílami a hledaly ztracený poklad.
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Před lety prožil tragédii. Jel autem na romantický výlet se svou dívkou, ale do cíle nedojeli. Opilý řidič, který za jízdy usnul a napálil to
do nich v plné rychlosti, vystoupil ze zdemolovaného auta po svých a
aniž by se zajímal o osud svých obětí, z místa nehody zmizel.
On i ona zatím bojovali o život, a jeho potřeby, a protože na právníka
přestože se časem ze svých zranění neměl, nedověděl se ani, oč mohl
oba jakž takž dostali, už se k sobě žádat. Dnes říká, že kdyby to věděl,
nevrátili. Auto, které by mu po úra- žil by teď asi úplně jinak.
ze ulehčilo život, bylo na odpis. Jiné Spravedlnost neexistuje! Je to jedna
už si nekoupil. Přišel o zaměstnání, z nejčastějších vět, které člověk slýprotože původní práci vzhledem ke chá právě ve chvíli, když se jí domázdravotním omezením už vykonávat há. Po celá léta jsou oběti trestných
nemůže. Živoří s částečným inva- činů a jejich blízcí či případní pozůslidním důchodem, občas si přilepší talí na vedlejší koleji. Mnohdy vůbec
nějakou sezónní brigádou. Ale to nevědí, jaká mají práva – a obvykle
je všechno, nikdy nedostal žádné jim to nikdo neřekne. Teď se ale
odškodnění, nikdo se nezajímal o oběti trestných činů už mají na koho

obrátit, a to i v Opavě. Otevírá se tak
před nimi reálná šance domoci se
své spravedlnosti.
Od 1. dubna letošního roku mají
oběti trestných činů a jejich blízcí
možnost využít bezplatného poradenství v rámci dlouho očekávaného
projektu s názvem „Restorativní justice – podpora a poradenství obětem
trestných činů.“ Projekt je realizován
Probační a mediační službou České
republiky v partnerství s Asociací
občanských poraden a je financován
Evropskou unií v rámci programu
Criminal justice. Záměrem je vytvořit síť služeb „první pomoci“ obětem
a jejich blízkým tak, aby se jim dostalo včas právní i psychosociální
podpory. Lidé se tak dovědí, co jim
náleží, jak a kde uplatnit své nároky,
jak probíhá trestní řízení a mají si o
své situaci s kým popovídat. V Opavě byla do projektu vedle Probační a
mediační služby ČR v Opavě vybrána také Občanská poradna Charity
Opava. Během prvního měsíce už
jejích služeb využili již tři klienti.
Se svými problémy se na Občanskou poradnu Charity Opava můžete obracet v době, která je v rámci
projektu vyhrazena speciálně pouze
pro oběti trestných činů, a to vždy v
úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek
od 12 do 15 hodin. Informace na tel.
553 616 437.

Sportovci z Charity byli na olympiádě

• Vlaštovičky na Flóře

Po dobrých zkušenostech s prodejem na loňské letní výstavě
Flóra Olomouc, vyjela letos
Chráněná dílna Vlaštovičky se
svým zbožím také na jarní výstavu. O zboží byl velký zájem.
A přestože nejvíce šly na odbyt
drobné keramické výrobky do sta
korun, tržba se vyšplhala až na
17 tisíc korun.

Kalendárium
* V červnu 1999 jsme
uspořádali první Sluníčkové
odpoledne.
* V červnu 2001 se zástupci
Občanské poradny sešli s
ombudsmanem
Motejlem.
* V červnu 2006 proběhla v
Opavě první Akce cihla s účastí
Miss Moniky Žídkové.
* V červnu 2007 změnila
Neškola zaměření na mateřské
centrum.
* V červnu 2008 proběhla v
Charitě kontrola na znalost ISO
systému.

kapela a mezi sportovci se procházel
maskot her – hrošík. Jednotlivými
disciplinami pak každé družstvo
provázeli opavští vojáci – to se líbilo
především uživatelům Radosti. Jak
řekl jeden z nich, Martin Tusher, jim
přidělený voják slíbil, že se do sociálně terapeutické dílny přijde někdy
podívat.
Na výsledky svých svěřenců mohli
být pyšní jak v Mravenečku, tak v
Radosti. Vedoucí Mravenečku Lubomír Blecha uvedl, že především Lukáš Haim navázal na zlaté úspěchy z
předchozích let. Z prvního místa a
Již 9. ročník Olympiády zdravotně postižených sportovců Morav- zlaté medaile měl obrovskou radost.
skoslezského kraje se uskutečnil ve středu 18. května na hřišti Zá- „Sbírku kovů rozšířil také Marek Lokladní školy na Englišově ulici v Opavě. Této mimořádné sportovní koč, který se ve své kategorii umístil
události se zúčastnili také klienti Charity Opava.
na třetím místě. Lukáš Holeček sice
Své družstvo postavil Mraveneček, zaměstnanci Stanislav Schindler, Eva na medaili nedosáhl, nemusel však
který dosud nevynechal ani jediný Dubová a Lubomír Blecha. Klání se truchlit, neboť i on byl odměněn, a to
ročník. Stacionář reprezentovali tři zúčastnilo také třináct klientů Rado- speciální cenou za snahu.“
klienti, a to Marek Lokoč v kategorii sti. Ti však startovali za Společnost Stejné ocenění jako Lukáš Holeček
starších chlapců (mechanický vozík pro podporu mentálně postižených, získala i Lucie Konečná z Radosti.
s částečnou asistencí) a Lukáš Hole- v níž mají členství. Klienti Radosti V trojboji pak zazářil Michal Halfar.
ček s Lukášem Haimem v kategorii absolvovali trojboj, který se skládal z Následujícího dne přišel do Charistarších chlapců (mechanický vozík běhu na 50 metrů, házení míčku do ty nejen v závodním tričku, ale i se
s pnou asistencí). Závodilo se v jíz- dálky a skoku do dálky
zlatou medailí na krku a rád ji půjdě na vozících, v hodu kriketovým Už nástup byl pro všechny velkým čil každému, kdo projevil zájem. Na
míčkem a závěrečnou disciplinou zážitkem, po vzoru skutečných dalších místech se pak umístili drubyl dojezd vozíku na jeden záběr. olympijských her se uskutečnil slav- hý Radim Katerinec a třetí Jaroslav
Sportovcům z Mravenečku asistovali nostní průvod sportovců. Hrála živá Vltavský. Bravo všem účastníkům!
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Den otevřených dveří v Radosti
byl zážitkem pro příchozí i klienty

Někteří z klientů sociálně terapeutické dílny Radost Charity Opava
nemohli v úterý 17. května ani dospat. Těšili se na Den otevřených
dveří ve své dílně a hlavně na návštěvníky. Zvláště pak na jednoho z
nich. V Radosti se totiž ohlásil reportér ostravského studia Českého
rozhlasu Martin Knitl a představa, že budou v rádiu, byla pro mnohé
klienty hodně vzrušující.
Prvními, koho v Radosti uvítali, kterém tkal Jirka Chudík bílý kobyly paní učitelky a žáčci ze Zá- bereček. „To bych chtěl taky umět,“
kladní školy a Praktické školy na nechal se slyšet a také řekl, že až
ulici Slezského odboje, kterou vět- vyjde školu, určitě bude chodit do
šina z uživatelů této charitní dílny Radosti.
navštěvovala. Pěkné prostředí a Mezi návštěvníky byli i rodiče klipříjemnou atmosféru ocenila uči- entů, pracovnice odboru sociáltelka Ivana Radková: „Přišli jsme ních věcí opavského Magistrátu a
se s dětmi podívat, jak to tady chodí lidé, kteří se přišli podívat jen tak
a jsem moc ráda, že jsem se mohla ze zájmu. Například paní Mirka
setkat s klienty. Téměř všechny jsem přijela z Kylešovic. O Dni otevřeučila, tak je vždy ráda vidím.“ Je- ných dveří četla v novinách a když
den z jejích současných svěřenců, jí pak volala sestra, že by se mohly
třináctiletý Olin všechno kolem jít podívat spolu, neváhala ani na
sebe pozorně sledoval. Do oka mu chvíli. „Moc se mi tady líbí, vůbec
padl především tkalcovský stav, na jsem netušila, že existuje takové

zařízení. Jsem překvapená, jak lidé
s takovým postižením dokáží být
soustředění na to, co dělají. Viděla
jsem tady chlapce, který nádherně
a pečlivě vyšívá. Na sestru jsem nakonec sice čekala marně, ale nelituji, je to tady ohromné!“
Z Kateřinek přijela na kole paní
Marie Jakubíková. Také ona měla
informace z tisku a protože do
charitního Wellness centra chodila na rehabilitace, ráda využila
možnosti poznat z blízka další
středisko Charity Opava. Vyzkoušela si také některé z činností.
„Ono se to nezdá, když člověk jen
tak přihlíží, tak to vypadá jednoduše, ale když to pak zkouší sám, není
to tak snadné,“ řekla paní Marie,
kterou klient Jarek Vltavský učil
ubrouskovou metodu.
Když pak přijel Martin Knitl, každý toužil, aby se se svým mikrofonem obrátil právě na něj. A přestože do vysílání se vejdou pouhé
dvě minuty, projevil reportér velkou dávku empatie. Zastavil se u
každého z klientů, poptal se jak se
kdo jmenuje, co právě dělá, co ho
nejvíc baví a pochválil i práci, kterou odvádějí. Znásobil tak jejich
zážitky z tohoto dne a magický
mikrofon způsobil, že se uživatelé
Radosti cítili opravdu výjimečně.
A právě to si zasloužili všichni do
jednoho, protože svou činnost v
sociálně terapeutické dílně prezentovali na výbornou.

Kdo má v paměti loňské Sluníčkové odpoledne, jistě si pamatuje,
že nezůstalo svému názvu nic dlužno. Záplava slunce a horko jak
v tropech. Zda bude počasí Charitě opět nakloněno, to se teprve
uvidí, program však je slibný už teď.
Letos se Sluníčkové odpoledne dařilo se zajistit známého klauna
uskuteční ve čtvrtek 30. června Mirka Bulandu. Věřím, že to bude
ve 14 hodin, a to již po dvanác- pro malé návštěvníky Sluníčkovété. Proběhne v režii Neškoly. Její ho odpoledne skutečně zajímavé.
vedoucí Svatava Bláhová, přesto- Mirek dokáže s dětmi navázat
že tuto charitní akci dosud nikdy dobrý kontakt a úplně přirozeně
ani nenavštívila, se úkolu chopila je vtáhnout do svého představení.
jako nové výzvy. Scénář má již Součástí jeho programu je i matéměř celý hotový a dovolila nám lování na obličej,“ říká Svatava
do něj nahlédnout. Takže co je Bláhová s tím, že klaun své vyletošním hlavním tahákem? „Po- stoupení v opavské Charitě pojal

jako sponzorský dar. Nevšední
zážitek slibuje také účast malých břišních tanečnic, které si
říkají Hlavnické Šeherezády a
protipólem tomuto vystoupení
by mohly být ukázky umění roztleskávaček z Církevní základní
školy v Jaktaři.
Neškola má pod palcem rovněž
občerstvení. O svá bříška se nemusí nikdo bát, budou prý hot
dogy a pečené sele, nealko i čepované pivo, zákusky a koláče. A
kdo bude chtít, může si ve stánku nakoupit věci, které v Neškole vyráběly maminky.
Samozřejmě, nebudou chybět
ani soutěže pro děti – ty si již
připravují další charitní střediska. Jak uvedla koordinátorka
Sluníčkového odpoledne Marie
Gilíková, letos se děti nebudou
projíždět na oslovi, ale na poníkovi, kterého zajistil, rovněž
sponzorsky, spirituál Charity
otec Mieczysław.
Svou troškou do mlýna pak přispějí i klienti Radosti, kteří v
těchto dnech malují sluníčka na
výzdobu areálu.

Přípravy na Sluníčkové odpoledne vrcholí

Stane se
• Společné modlení

V úterý 7. června se v chrámu
sv. Ducha na Masarykově ulici v Opavě uskuteční společná
modlitba před Slavností seslání
Ducha svatého, a to po odpolední mši svaté. Modlení proběhne od 18 do 21 hodin.

• Budou opékat párky

Klienty Denního stacionáře pro
seniory čekají v brzké době dvě
příjemné události. Ve středu
15. června půjdou do Slezského
divadla na představení Veselé
paničky Windsorské, na které
už se velmi těší. O týden později, ve středu 22. června, vyrazí
na výlet do Stěbořic. Jak uvedla
vedoucí stacionáře Jana Řehulková, první zastávkou bude
stěbořický kostel, kde otec Jožka
Motyka odslouží seniorům mši
svatou. Poté se k nim připojí
klienti sociálně terapeutické
dílny Radost, kteří místo kostela plánují návštěvu Arboreta.
Všichni dohromady se sejdou v
areálu Orlovny, kde budou společně opékat párky.

• Hurá do ZOO

V šicí i keramické dílně Chráněných dílen sv. Josefa právě
finišují s výrobou speciální kolekce nejrůznějších zvířátek. Ve
dnech 18. a 19. června je budou
prodávat v liberecké ZOO, kde
v tu dobu vyvrcholí v rámci
projektu „Tvoříme duší“ celostátní soutěž umělecké tvorby
zdravotně postižených umělců
o Modrého slona. Na tuto akci
byly Chráněné dílny sv. Josefa
pozvány poté, co jedna z organizátorek soutěže shlédla naši
expozici na dubnovém veletrhu Non Handicap. „Byli jsme
požádáni, abychom akci podpořili prodejem našeho zboží,“
uvedl Pavel Šefránek.

Napsali o nás
• Charita Opava
pomáhá postiženým

Současná ekonomická krize
postavila zaměstnavatele před
otázku, co dál se zdravotně
postiženými zaměstnanci. K
regionálně nejvýznamnějším
patří opavská Charita, která
je pracovními nabídkami pro
sociálně vyloučené osoby často
posledním útočištěm. Pomoci
by mohl projekt Firmy Opavska
pomáhají Charitě Opava, zahájený v tomto měsíci.
Opavský a hlučínský deník
10. května 2011
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„Mám dobrý pocit, když mohu lidem poradit,“
říká Milena Bínová, která je od června novou recepční Charity Opava

Nikomu zřejmě neušlo, že na charitní recepci došlo ke střídání
stráží. Helenu Smějovou, která odešla na zasloužený odpočinek
vystřídala Milena Bínová. Její království bylo dosud za recepčním pultíkem ve Wellness centru – a za jejím úsměvem možná
málokdo tuší, že i ona, stejně jako velká část zaměstnanců Charity Opava, má za sebou těžké období, kdy ji zradilo zdraví.
* Bylo vám čtyřicet a z aktivní nedělala a tady v Charitě jsem se
ženy jste se najednou stala paní po více než dvaceti letech dostala k
s hůlkou…
ručnímu stavu, který jsem vlastně
od školy neviděla. To bylo radosti,
Do té doby jsem byla pořád na že jsem tkaní ještě nezapomněla!
nohou. Dělala jsem prodavačku, Vlastnoručně udělaný kobereček
dělala jsem v pekárně a taky jsem mám dodnes v ložnici.
uklízela. Jednu dobu jsem i podnikala, měla jsem v Malých He- * Pak jste nastoupila do Wellneralticích second hand s drogérií a ss?
manžel měl pronajatou hospodu,
takže jsem mu pomáhala i tam. Ne, v chráněných dílnách jsem
Ale podnikat v malé vesnici a v dělala dva roky, prošla
pronajatých prostorách, kde vám jsem si je celé –
stále zvyšují nájem, není žádný kompletaci, kemed. Nebylo to k uživení. Nako- ramiku a ponec jsme po zralé úvaze šli zase do máhala jsem
normální práce. Potom jsem náh- i v šicí dílně.
le dostala zánět kyčlí. Bolesti byly Teprve poté,
hrozné a teprve tehdy se zjistilo, že asi s ohlemám vlastně neléčenou vrozenou dem na to,
vadu kyčlí. Od toho také, jak se že jsem měla
ukázalo, pocházely moje celoži- ten počítačovotní problémy s páteří. Prognózy vý kurz, jsem
nebyly dobré, doktoři mě připravi- dostala nabídli na to, že záněty se budou opako- ku přejít
vat a operace bude nezbytná. Bylo
to strašné. Na jedné straně jsem si
připadala ještě mladá na to, abych
chodila s holí, ale popravdě, ty bolesti se někdy nedaly vydržet a nejednou se mi podlamovaly nohy,
nic jiného mi prostě nezbylo.
Práci, kterou jsem předtím dělala, jsem musela nechat a asi
rok jsem byla registrovaná
na úřadu práce.
* Jak jste se dostala do Charity?
Na pracáku mi nabídli počítačový kurz, a protože jsem
ho zdárně absolvovala, hodně
mi to pomohlo. Jedna pracovnice úřadu práce se mě pak zeptala, jestli bych to nechtěla zkusit v
Charitě. Ona sama tady kdysi pracovala a byla tak hodná, že mi sem
donesla i dotazník. První měsíc
jsem dělala ve Chráněných dílnách sv. Josefa jako dobrovolník a
už to bylo fajn. Tak jako mi předtím nemoc obrátila život naruby,
tak Charita byla pro mě takovou
živou vodou. To, že jsem vybředla
z toho neustálého stereotypu – vaření, uklízení, praní, žehlení, bylo
pro mě důležité, i když jako dobrovolník jsem dělala zadarmo. Najednou jsem byla zase mezi lidmi,
s nimiž jsem si rozuměla a práce
mě bavila. Jsem vyučená tkadlena,
ale od vyučení jsem tu práci nikdy

do Wellness jako druhá recepční.
Jsem prostě ráda s lidmi a ta práce mi připomínala doby, kdy jsem
měla svůj obchod. Maséři jsou bezva parta a je s nimi sranda.
* Ale už před časem se proslýchalo, že byste jednou mohla pracovat na recepci…
Byla to taková náhoda, asi před
rokem jsme se při obědě bavily s
paní Žůrkovou a s paní Smějovou
o tom, že ji čeká odchod do důchodu. Tehdy jsem říkala, že by

se mi taková práce líbila. Tak když svého soukromí?
teď vyvstala ta potřeba, dostala
jsem nabídku.
Proč ne, bydlím v Malých Heralticích, jsem dvaatřicet let vdaná,
* Rozhodovala jste se dlouho, mám tři dcery, jednoho vnuka
zda ji přijmete?
a protože se starám i o holčičku
mé nejmladší sestry, máme ji jako
Ne. Já bych z Wellness neodešla. vnučku. Všichni milujeme zvířata,
Ale jako provozní pracovník jsem takže naši rodinku doplňují dva
nebyla jen v recepci. Ta další prá- psi, vlčák Belinka, ořech Bobík a
ce mě už vzhledem ke zdravotním kočka Kiki.
problémům často vysilovala. K
mým povinnostem patřila i ob- * Máte nějaké koníčky?
sluha sauny, vany a přikládání
rašelinových zábalů. Ve Wellness Mezi mé velké záliby patří zahrase pak denně pere, uklízí, myjí da, především skalka a kromě kyse podlahy, někdy je u toho třeba tiček pěstuji i jahody. Těžkou práci
klečet, a když u toho máte boles- sice dělat nemohu, ale mám hodné
ti, není to právě ideální. Ale tím si holky i zetě, tak když je třeba ponechci stěžovat, protože jsem tam rýt, vždycky mi pomohou. Ovšem
byla ráda.
největšími koníčky jsou film a historická literatura. Nejraději mám
* A jak se vám líbí na no- knihy Vlastimila Vondrušky. Pak
vém pracovišti?
miluji všechny české filmy a starší
francouzské a italské, zvláště, když
Jsem tady zatím jen pár v nich hrají herečky Gina Lollodnů a se vším se teprve brigida a Brigitte Bardot. To byly
seznamuji. Ale líbí se mi skutečné hvězdy filmového plátna.
tady. Recepce, to je taková Mám však ráda i pohádky, a to v
brána do Charity, je tady jakékoli formě, ať už jako film,
stále živo a lidé zvenčí, kteří knížku nebo rozhlasovou dramapřijdou, většinou potřebují tizaci. Z trochu jiného soudku je
nějakou pomoc. Už v má sbírka kamenů, kterými se
recepci si utvá- ráda obklopuji. Cítím z nich takořejí obrázek vou dobrou energii. Většinou mi
o celé orga- je někdo přiveze třeba z dovolené,
nizace
a hodně jsem jich dostala od kolegů
já mám z Wellness centra.
z toho
p ě k n ý * Vaše záliba v literatuře je,
p o cit, jak jsme slyšeli, prospěšná celé
k d y ž obci…
Snad máte pravdu. Už dvacet let
vedu Místní lidovou knihovnu v
Malých Heralticích. Když jsem
nemocná, dělá to za mně dcera.
Knihy jsou teď hodně drahé, tak
chtějí-li lidé číst, chodí do knihovny, hlavně ženy. V poslední době
mám radost z toho, že se rozrůstá
počet malých čtenářů a půjčovat
si chodí i maminy s těmi nejmenšími dětmi. Je dobře, že jim čtou
i v době, kdy počítače vedou nad
vším ostatním.

mohu
lidem alespoň poradit,
když třeba nevědí, na koho
se obrátit. V
této chvíli je pro mě ještě oříškem
kopírka a fax, ale doufám, že to * Děkujeme za rozhovor.
brzy všechno zvládnu. Vyhovuje mi i pracovní doba. Když jsem
byla ve Wellness, končila odpoledMilena BÍNOVÁ
ní po osmé večer. To pro mě bylo NAROZENA: 25. 1. 1961
v zimním období čím dál víc stre- Bydliště: Malé Heraltice
sující. Venku tma, a když jezdíte Rodina: manžel Zbyněk, děti:
autem, člověk nikdy neví, v jakém Michaela (31), Magdalena (28),
stavu bude silnice, někdy jsem ce- Tereza (20), vnoučata: Kačenka
lou cestu domů nepotkala žádné (5) a Vojtíšek (3)
další auto. Teď mohu vyzvedávat i VYUČENA: obor tkadlena
vnoučata ze školky.
Koníčky: zahrada, literatura,
film, voda, les, příroda
* Prozradíte čtenářům něco ze
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Kachlíky z Charity pro Flemmichovu vilu

Keramická dílna Chráněných dílen sv. Josefa sehrála důležitou roli
při právě probíhající rekonstrukci Flemmichovy vily na Hlubčické
ulici v Krnově. Vyrobila totiž kachlíky, které v zimní zahradě nahradí část původních, již nepoužitelných obkladů.
Podle mistra Štefana Gúbera bylo Městského úřadu, v jehož vlastnejtěžší namíchat glazuru, aby nictví rezidence je. „Po dlouhém
se barva nijak nelišila od sto let hledání dodavatele jsem využila
starých kachliček. To se podařilo. známosti s panem Gúberem. Vaši
Spokojenost s odvedenou pra- dílnu i prodejničku jsem v minuloscí projevila i Taťána Koláriková, ti několikrát navštívila a proto jsem
referentka investic krnovského se obrátila na vaši organizaci. Pan

Změny v Hradci nad Moravicí

Gúber přijel osobně a přislíbil, že
se repliky kachliček dle původních
vzorů pokusí vyrobit. S výsledkem
jsme opravdu spokojeni,“ říká Taťána Koláriková a ukazuje fotografie
zimní zahrady, které pořídila před
a po rekonstrukci.
Neoklasicistní Flemmichova vila
je skutečnou architektonickou
perlou Krnova. Továrník Theodor Flemmich toto rodinné sídlo,

postavené podle projektu vídeňského architekta Otto Prutschera,
obýval až do roku 1948. V letech
1951 až 2003 sloužil celý komplex
budov kojeneckému ústavu, po
vzniku krajů ji vlastnil a provozoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Areál s vilou nakonec získalo
město Krnov pod podmínkou, že
jej bude využívat k nekomerčním
účelům. Jak dále Koláriková uvedla, v roce 2006 bylo rozhodnuto
upravit vilu a hospodářské budovy pro kulturní účely a spolkovou činnost. Vila se rekonstruuje
od října loňského roku a cílem
je navrátit této kulturní památce
původní vzhled. A právě k tomu
přispěly kachlíky z charitní keramické dílny.
V budoucnu má rezidence sloužit
k pořádání česko-polských kulturních akcí a výstav a k dalším
aktivitám na podporu příhraničního cestovního ruchu, vznikne
zde informační místo pro turisty a
prostory bude využívat i Městské
muzeum.

S ohledem na připravovanou novelu zákona o sociálních službách
dojde v domech s pečovatelskou službou v Hradci nad Moravicí k organizačním změnám. Po důkladném zmapování situace a požadavků klientů v těchto domech se na nich dohodli představitelé města a
Charity Opava, která zde zajišťuje pečovatelskou službu.
Jak uvedl ředitel Charity Opava ně drobných pochůzek, jako jsou
Jan Hanuš, změny nikterak nena- například návštěvy lékařů, nákuruší péči, na níž jsou obyvatelů py a nově i praní prádla,“ uvedla
domu zvyklí. Naopak povedou k vedoucí Charitní pečovatelské
zefektivnění práce pečovatelek a služby Petra Thiemlová s tím, že
zkvalitnění služby.
tyto služby klientům bezplatně
„Až dosud zajišťovaly pečovatel- poskytne a uhradí město Hradec
skou službu dvě charitní pečova- nad Moravicí.
telky na plný úvazek, a to přímo v Charitní pečovatelská služba bude
domech. Nutno říci, že nebyly zcela zajišťována i nadále podle uzavřevytíženy. Od 1. července zde proto ných smluv s jedinou změnou,
bude k dispozici jen jedna pracov- kterou je skutečnost, že pečovanice, kterou klienti už dobře znají. telky budou dojíždět za klienty
Je to paní Eva Satková, která se od z Opavy dle jejich požadavků.
zmíněného data stane zaměstnan- Službu tak budou hradečtí seniokyní Městského úřadu v Hradci ři moci využívat třikrát denně ve Neuvěřitelné životní jubileum, které by jí nikdo nehádal, oslavila v
nad Moravicí. Tato pracovnice za- všední dny a dvakrát denně bě- květnu bývalá ředitelka Charity Opava Anna Ekslerová. Mezi gratulanty, kteří jí přišli popřát, nechyběli ani její tehdejší spolupracovníjistí v obou domech dohled, včet- hem víkendů a svátků.
ci – ředitel Jan Hanuš, Pavel Rychta a Dagmar Sližová.
Paní Ekslerová právě prožívá krás- velkou radost a dárky samozřejmě
.
né období a je to na ní vidět. Ne- také, jsem moc ráda, že jste tady,“
dávno se jí narodil zdravý vnou- uvedla Anna Ekslerová, když graček Michael a z Kanady přijel na tulantům servírovala jablečný konávštěvu syn s rodinou.
láč a zmrzlinové poháry se šlehačHosty z Charity přivítala bývalá kou a čerstvými jahodami.
paní ředitelka s úsměvem na tváři. Přestože se sešli samí pracovití
Kromě blahopřání od nich dosta- lidé, rozhovor se výjimečně netola láhev ledového vína a krásného čil kolem práce, ale spíše kolem
keramického anděla z motivační dětí a vnoučat, a protože právě
dílny Pavla Rychty. Obzvláště se vrcholil světový hokejový šampiopak líbila kytice orchidejí, netra- nát, přišla řeč i na sport.
dičně laděná do hnědého odstínu, Bohužel návštěva se musela brzy
kterou osobně vybíral Jan Hanuš. rozloučit, a tak se všichni domluA nebyli by to snad ani Chariťá- vili, že se brzy zase sejdou, i tenci, kdyby své hostitelce nejdříve tokrát u Ekslerů, ale například při
nezazpívali. „Návštěva mi udělala grilování na zahradě.

Anna Ekslerová oslavila
významné životní jubileum

LIDÉ
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Inzerce Charity
Poděkování
Děkujeme panu Václavu BURDOVI za grafické zpracování
materiálů pro akci Firmy Opavska pomáhají Charitě Opava.
Redakce

Zaznamenali jsme
• Navštíví léčebnu

Pracovnice naší Občanské
poradny navštíví v červnu
Psychiatrickou léčebnu, kde
budou přednášet o finanční
gramotnosti. Už se stalo
dobrým zvykem, že jsou se
svými přednáškami zvány
pokaždé, když dojde k obměně
pacientů.

Info servis

Blahopřejeme
* Narozeniny v červnu
Leť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem. Pohlaď
toho, kdo dnes slaví, a popřej za nás hodně zdraví. Že jsou o rok starší, komupak to vadí, vždyť je máme stále rádi. V červnu oslaví své
narozeniny tito zaměstnanci Lenka BARTESKOVÁ, Svatava BLÁHOVÁ, Milan ENGSTLER, Hana HAASOVÁ, Jan HANUŚ, Petra
HRBÁČOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Petra JOCHIMOVÁ, Ivana
KVITOVÁ, Lucie LEIFERTOVÁ, Silvie LARISCHOVÁ, Yvona
MLADÁ, David NEORAL, Eva PISKÁČKOVÁ, Pavla ŠŮSTKOVÁ,
Lucie VEHOVSKÁ, Markéta VIDLIČKOVÁ a Pavel VILÁŠEK.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů.
Redakce
* Své narozeniny v červnu oslaví naše kolegyně
Yvona MLADÁ. Tak tiše jako sen, přišel Tvých
narozenin den. Žij si blaze v plném zdraví, užívej
toho, co Tě baví! Ať splní se Ti nejtajnější přání,
ať nepřemýšlíš do svítání, ať se na Tebe jen štěstí
směje, to ze srdce Ti přejí Tvé kolegyně
Mirka,Maruška,Martina a Zdislava

• Bojový den
sociálních služeb

Sekce služeb seniorům a
zdravotnických
zařízení
uspořádala 26. května Den
sociálních služeb, který byl
zaměřen na sebeobranu. „Jsme
tady téměř samé ženy a učily
jsme se zvládat situace, v nichž
je třeba se bránit, a to tak,
aby pokud možno nedošlo k
fyzickému kontaktu,“ vysvětlila
manažerka
sekce
Petra
Thiemlová. Pro případ, že by
to však bylo nevyhnutelné se
účastníci naučili pár základních
postojů, úchopů, úderů a kopů
pod vedením lektorů Marka
Vinárka a Michala Šenka, kteří
se již dvacet let věnují bojovým
uměním. Takto pojatý Den
sociálních služeb se setkal se
zájmem. „Nikdo neví, kdy to
bude potřebovat,“ komentovala
akci jedna z pečovatelek.
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* Přejeme Ti vše, co ti můžeme přát, ať máš svou
lásku komu dát, ať Tě má někdo hodně rád. Rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí,
přátele, co nikdy nezradí a Boží pomoc a ochrana
nechť tě provází. To svému panu řediteli Janu HANUŠOVI přeje k narozeninám
kolektiv Radosti
* V chráněných dílnách se něco chystá, oslava velká
– toť věc je jistá. Narozeniny mají tři lidé milí, tak
nechť jsou šťastní a nejen v tuto chvíli. Svým kolegyním Silvii LARISCHOVÉ a Evě PISKÁČKOVÉ
a kolegovi Davidu NEORALOVI přejí vše nejlepší
Zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa
* Dvěma rodným sestřičkám Svaťce BLÁHOVÉ a Hance HAASOVÉ přejeme k narozeninám hodně zdraví, štěstí a lásky!
Redakce
* Panu řediteli Janu HANUŠOVI přejeme šťastné narozeniny a ať ho netrápí problém ani jediný.
Hodně zdraví a Božího požehnání přejí
Zaměstnanci Charity Opava

Listárna Domovníka
Napsali nám
Chtěla bych moc poděkovat
sestřičkám, které mi pomáhaly, když byl můj manžel upoután na lůžko. Jejich práce byla
příkladná, obětavá a láskyplná. Moc mi pomohly v těžkých
chvílích.
Anna MARKOVÁ, Otice
Na našem dubnovém setkání
seniorů jsme si vyslechli zajímavou přednášku Občanské

poradny. Dvě pracovnice Radana Plevová a Lucie Vehovská
nám přednášely na téma „Pozůstalost a dědictví“. Přednáška
nám dala podnět k zamyšlení,
zda jsme se rozhodli dobře. Děvčata hovořila jazykem, kterému
jsme rozuměli a mohli jsme se
na místě ptát. Za jednašedesát
seniorů ze srdce děkuje
VOLOVSKÁ, Otice
dobrovolná pracovnice
Charity Opava

Pište nám!

Vážená paní Hahnová, díky
Bohu jsem se dočetla v Katolickém týdeníku, že pletete
malomocným obvazy. Také
jsem je pletla, ale po menší
operaci ruky jsem nějaký čas
byla nucena přestat. Zase bych
ráda přispěla svojí trochou, ale
ztratila jsem adresu, na kterou
jsem obvazy posílala. Moc vás
prosím, zašlete mi ji. Děkuji
Blanka ŠAŠKOVÁ,
Česká Lípa

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

Informujeme
• Pouť do Hrabyně

Biskupství ostravsko-opavské
a Diecézní charita ostravskoopavská pořádají ve středu 8.
června Diecézní pouť Charit do
Hrabyně. Cestu lze absolvovat
také jako pěší pouť z Kyjovic –
Zátiší. Trasa je přibližně čtyři
kilometry dlouhá a vede pěšinkou přes les. Není tedy vhodná
pro vozíčkáře a lidi s berlemi.
Sraz bude v 8 hodin na zastávce
MHD (č.5) v Kyjovicích – Zátiší. Během poutě je plánována
také zastávka v domě sv. Kláry
v Charitě Hrabyně. Za deštivého počasí se pěší pouť neuskuteční. V 9.45 hodin přivítá
poutníky v Hrabyni v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo a
již v 10 hodin začne mše svatá,
celebrovaná Mons. Františkem
Václavem Lobkowiczem, biskupem ostravsko-opavským. V
11 hodin se poutníci sejdou v
hrabyňském Kulturním domě,
kde proběhne přednáška biskupova sekretáře Aleše Ligockého na téma „Služba v církvi“.
Poté je plánováno neformální
setkání s otcem biskupem, které se rovněž uskuteční v tamním Kulturním domě.

• Sněhurka na Prašivé

V prvním dnu prázdnin se
na Prašivé uskuteční tradiční setkání dětí s biskupem
Františkem Lobkowiczem. Jak
uvedla Eva Muroňová z Biskupství ostravsko-opavského,
vstupenkou letos bude klubíčko bavlněné příze Sněhurka.
Přinesená klubíčka poslouží
dobrovolnicím klubu svaté
Anežky, které tak budou moci
pokračovat v pletení obvazů
pro malomocné. Aby měly děti
bližší představu, pojede čtveřice našich dobrovolnic na Prašivou a svou bohulibou činnost
předvede na místě.

Nepropásněte
• Mše za Charitu Opava

Mše svaté 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. Mše celebruje charitní spirituál otec
Mieczyslaw Augustynowicz.
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