Měsíčník pro zaměstnance a příznivce Charity Opava
Dále čtěte:

• Životní poslání
Lenky Křížové (str. 3)
• Interview
s Danielem Kozlem
(str. 4)
• Pomohli postiženým
dětem (str. 6)

č. 7 – PRÁZDNINY 2011
CITÁT MĚSÍCE: „Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že jej nikdo z jeho žáků nepřežije.“
CURT GOETZ, německý spisovatel

V Charitě probíhá pracovní
rehabilitace nezaměstnaných

Spokojené rehabilitantky se svou vedoucí Marií Bennkovou.

Už od března probíhá v Charitě Opava pracovní rehabilitace. Potrvá do konce září a účastní se jí zdravotně znevýhodnění lidé, kteří
jsou dlouhodobě v evidenci opavského Úřadu práce. Je jich šest,
dva v Chráněné technické dílně ve Velkých Hošticích, čtyři v Chráněné dílně ve Vlaštovičkách.
A právě ve Vlaštovičkách jsme na- vodně totiž byla přadlenou. V evivštívili paní Aničku, paní Alenu, denci úřadu práce je asi rok a půl,
paní Marii a paní Renatu, které ale doma je mnohem déle, protože
pracovní rehabilitaci vnímají jako přes šest let pečovala o maminku.
novou životní příležitost. Není Práce v chráněné dílně ji baví a
divu, nejméně na dvě z nich čeká oceňuje hlavně rodinnou atmopracovní smlouva.
sféru, která tady vládne. Podobně
„Bylo to od počátku naším cílem. hovoří i paní Alena. Při glazování
Ale možná to dopadne tak, že zů- keramických výrobků si pochvalustanou všechny čtyři, protože pár je, že možnost chodit do práce je
zaměstnanců se nám chystá do dů- daleko lepší, než být doma. „Ráda
chodu,“ uvedla vedoucí chráněné bych tady pracovala natrvalo,“ říká
dílny Marie Bennková a vysvětli- s tím, že zaměstnanci zde mají vela, že lidé, kteří se tohoto projektu lice pěkné vztahy. „To se pak člověk
účastní, dostávají od úřadu práce těší na každý další den,“ dodává.
podporu v rekvalifikaci, dopravné Třetí ze čtyřlístku, paní Marie, v
a mimoopavští i stravné. A to už je minulosti pracovala jako technicpřecejen nějaký znatelný posun k ká kreslička, ale jak sama říká, s
lepšímu.
dobou počítačů této profesi odzvoPaní Aničku jsme zastihli u stavu. nilo. Po několika letech bez práce
Tkala kobereček a pověděla nám, jí nabídka pracovní rehabilitace
že tato práce je jí hodně blízká. Pů- přišla vhod. Vždy toužila dělat ně-
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OFS Opava pomáhá Mravenečku

jaké umělecké řemeslo, což se jí ve
Vlaštovičkách vyplnilo. Stejně jako
její kolegyně, také poslední ze čtveřice, paní Renata, si přeje zůstat v
dílně i po ukončení rehabilitace.
Ví, že sehnat práci je v dnešní době
téměř nemožné a to, co může dělat
nyní, ji velice baví.
Se svými rehabilitantkami je vedoucí chráněné dílny Marie Bennková spokojena: „Jsou moc šikovné
a rychle se aklimatizovaly, jako by
zde pracovaly už odedávna.“
Podobně v Chráněné technické
dílně ve Velkých Hošticích lze
hovořit o spokojenosti na obou
stranách. Zde původně nastoupili tři muži, ale jeden z nich si to
rozmyslel. O těch, kteří zůstali, se
manažer chráněného zaměstnávání Tomáš Schaffartzik vyjádřil
velmi pochvalně jako o dobrých
pracantech. Vzhledem k tomu, že
z hoštické dílny odejdou tři lidé
do důchodu, je pravděpodobné, že
i tito muži dostanou po ukončení pracovní rehabilitace pracovní
smlouvu.
Takový výsledek by se líbil i referentce zaměstnanosti opavského
Úřadu práce Bohdaně Turečkové,
která uvedla, že smyslem právě
probíhající rehabilitace je příprava
k práci. Účastníci si v praxi zkoušejí, zda by byli schopni na těchto
místech obstát a v tomto případě,
jak se zdá, se záměr podařil. „Největší radost mám, když se tyto lidi
podaří vytrhnout z jejich letargie
a posunout je dál. Ten každodenní
domácí stereotyp je ubíjející a nikomu nepřidá. Když pak člověk za
sebou vidí kus práce, vrací se mu
sebevědomí, a to je to pro něj velmi
důležité.“

Slovo ředitele
Užijte si léta
Prázdniny
jsou
tady.
Na některé z
vás už čekají rozpálené
pláže, na jiné
možná české
lesy, vody a
stráně nebo alespoň relax někde
na zahrádce či balkóně. Není ale
až tak důležité, kde strávíte svou
dovolenou, důležité je, abyste si
pořádně odpočinuli, abyste se
radovali z hezkého dne, přečetli
si třeba knížku, ke které jste se
celý rok nedostali, šli se pobavit
s přáteli a hlavně nabrali nové
síly. Zasloužíte si načas zvolnit
a vydechnout za to, jak neúnavně zvládáte náročnou práci
a nezapomínáte přitom přidat i
kus svého srdíčka. A navíc, síly
budete potřebovat, až se zase
vrátíte do práce. Na mnoha střediscích je právě léto kritickým
obdobím, protože v době dovolených musí ti, kteří zůstávají,
nahradit své kolegy či kolegyně.
Zvláště hektické léto budou mít
jako každoročně sestřičky a pečovatelky v Sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení.
Tam nelze přejít na letní provoz,
protože naši klienti potřebují
pomoc každý den bez ohledu na
to, zda je či není období dovolených.
Přeji tedy krásné léto všem a
věřím, že až se po prázdninách
opět v plném počtu sejdeme, budete v pohodě a budete se těšit
na nové výzvy, které nám naše
společné charitní dílo přinese.

Jan HANUŠ, ředitel

PRÁZDNINY
Projekt nebyl vybrán

Po celý rok budou moci ve stacionáři Mraveneček proProjekt podaný Občanskou poradnou Charity
vádět svým klientům bazální stimulaci, která jim velmi
Opava na Grantový fond České obchodní banpomáhá. Umožnili to organizátoři 10. ročníku charitativní
ky nebyl bohužel vybrán, přestože patřil dle
akce Pomozte postiženým dětem, kterými jsou OFS OpaČSOB k těm kvalitně zpracovaným. Jednalo
va a zejména pánové Andreas Drastík, Petr Kašný a Pavel
se o projekt finanční gramotnosti, který měl
Novotný. Letošní výtěžek činí 314.400 korun. Za deset let
být realizován ve spolupráci s věznicí Opava.
již Mraveneček dostal přes milion a půl. Více na str. 6.
Neklesáme na mysli, snad to příště vyjde.

Zveme Vás k nákupu
v supermarketu Terno
v Opavě - Jaktaři
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Stalo se
• Podpora Nadace OKD

Také letos podpořila Nadace
OKD Charitu Opava, a to v oblasti podpory pracovní integrace
handicapovaných. Na projekt
„Pohanka, suchá uhličitá koupel,
prodejní akce – rozvoj chráněného zaměstnávání“ věnovala
477.580 korun. Projektové aktivity se týkají keramických dílen
a šicí a tkací dílny v Chráněných
dílnách sv. Josefa, v Chráněné
dílně Vlaštovičky a Wellness
centra, kde tak může dojít k rozšíření nabídky služeb. Nadace
přispěla rovněž sociálně rerapeutické dílně Radost na projekt
„Nově v Radosti“, a to částkou
124.500 korun.

• V poradně se kradlo
Poté, co byly okradeny sestry Pokojného přístavu o mobil a klíče,
kradlo se i v Občanské poradně.
Klient zde odcizil pokladničku,
v níž bylo přibližně tisíc korun.
Incident byl nahlášen policii a
pracovnice poradny přijaly opatření, aby se věc neopakovala.
Nová pokladnička již nebude v
konzultační místnosti. Pro lidi
bez koruny byla příliš velkým
lákadlem.

• Dostali vysvědčení
Šestnáct klientů sociálně terapeutické dílny Radost, kteří každý
čtvrtek navštěvují Večerní školu
pro absolventy pomocných škol,
dostalo ve čtvrtek 23. června
vysvědčení. Předala jim je jejich
učitelka Vanda Janečková a k
důležitému dokumentu žákům
přidala i po malé čokoládce.
Známky ze čtení, psaní a počtů
měli všichni výborné, ale každému paní učitelka osobně připomenula, čemu se mají věnovat o
prázdninách.

Děti a maminky slavily v Neškole
Mezinárodní den dětí dva dny

Mezinárodní den dětí se letos v Neškole slavil na dvakrát, a to ve
dnech 2. a 3. června. Jak nám pověděla vedoucí Svatava Bláhová, bylo
to proto, aby mohlo přijít co nejvíce dětí a užít si tak svůj svátek.
„Těžko by se nám podařilo dát všech- byli spokojení. Kromě soutěží se
ny dohromady v jediný den. Mamin- uskutečnila i výtvarná dílna, kteky, které chodí ve čtvrtek, obvykle rou připravila maminka šestiletého
nemohou v pátek a naopak. A také Marečka a dvouletého Vaška Hana
by nás tady bylo najednou hodně, Binarová, která do Neškoly chodí od
prostory zase nejsou tak velké,“ vy- září. „Vyráběli jsme zvířátka a figursvětlila Svatava Bláhová. Každý den ky z nepečeného těsta. Děti to hodně
přišlo kolem patnácti dětí s mamin- bavilo, zvláště zdobení čokoládou a
kami a pro třicítku capartů by bylo v mandlemi. Moc se mi líbilo, že proNeškole opravdu těsno.
jevily hodně kreativity a vymýšlely si
My jsme charitní mateřské cent- svá fantastická zvířata,“ řekla paní
rum navštívili v pátek, kdy už byl Binarová. Ze soutěží nejvíce zájmu,
program v plném proudu. Děti se a zpočátku i obav, vzbuzoval dlouhý
bavily, maminky s nimi a všichni plátěný prolézací tunel. Nakonec jím

ale prolézaly i maminky s batolaty,
která na rozdíl od větších dětí žádný
strach neprojevovala.
S programem pomáhala také Gabriela Svobodová z Centra pro rodinu a sociální péči, které s Neškolou
sousedí. „Často spolu spolupracujeme. Paní Gabriela se nabídla, že
nainstaluje taneční koberec a byl to
dobrý nápad, všechny to bavilo,“ dodala Svatava Bláhová. Odměnou za
splněné úkoly byly sladkosti a děti si
mohly umístit papírovou květinu se
svým jménem do zahrádky, naaranžované na zdi herny. Zahrádka, která byla speciálně vyrobena pro tuto
příležitost, v Neškole zůstane a podle další pracovnice Jany Kotzianové
se bude časem rozrůstat například
o motýlky, včeličky, berušky a další
tvorečky či rostlinky.
Mezinárodní den děti v Neškole
se povedl a pochvalovala si jej také
další pravidelná návštěvnice Lucie
Pobořilová a její tři děti – šestiletá
Natálka, čtyřletá Julinka a dvouletý
Sebastiánek. „My tady docházíme už
tři roky a moc nás to baví. chodím
na zdravotní cvičení, na výtvarku a
jako lektorka zde vyučuji angličtinu.
Využíváme i prázdninový provoz, kdy
jezdíme na výlety a účastníme se různých dalších akcí. Neškola je opravdu
skvělé místo pro maminky s dětmi,“
uvedla Lucie Pobořilová na závěr.

Umělec každým coulem, tak trochu bohém se specifickým smyslem pro humor, také však věřící, skromný, až lehce asketický člověk,
zapřísáhlý vegetarián, který nejraději chroupal ředkvičky. Jeho neotřelá figurální keramika budila mimořádný zájem a padla do oka
například i herečce Simoně Stašové, která si koupila hned dvě sošky.
Řeč je o Štefanu Gúberovi. Charis- že mu bude i smutno: „Byly to skumatický mistr keramické dílny se po tečně pěkné roky, hodně jsem se tady
pěti letech práce v opavské Charitě naučil, profesně jsem vyrostl a našel
rozloučil se svými spolupracovníky, tady dobré lidi, na které určitě nebuaby zamířil o dům dál.
du chtít zapomenout.“
Jak uvedl, od července je zaměst- „Je příliš skromný,“ reagovala na slonancem rehabilitačních dílen Slez- va dnes již bývalého šéfa keramička
ské diakonie v Krnově. „Docela se Marcela Smijová. „Přinesl do Charity
těším, už jsem měl pocit, že stagnuji,“ mnoho dobrých nápadů. Díky tomu,
řekl, když odcházel. Nepopřel však, že jsme na jeho popud začali dělat

nové výrobky a používat jiné barvy,
jsme se postupně dostávali na další
trhy, například jsme se prosadili v
Kunštátě, což je pro keramiky prestižní záležitost.“
Štefan Gúber se původně, více méně
proti své vůli, vyučil řezníkem. Šokující zážitky z porážek dobytka
způsobily, že nadobro přestal jíst
maso. Už tehdy v něm však hřímala
umělecká duše a stresy z nenáviděné
práce si kompenzoval fotografováním. Začal se věnovat také keramice.
Fotografii později vystudoval v Institutu tvůrčí fotografie na opavské
Slezské univerzitě.
Přátelství se svým pedagogem a významným fotografem Jindřichem
Štreitem pak po letech zúročil, když
jej přivedl do poroty fotosoutěže pro
zaměstnance a dobrovolníky Charit
z celé České republiky „Můj svět“.
Tato soutěž byla jeho nápadem a
Charita Opava zatím uspořádala
úspěšné čtyři ročníky.
Svým spolupracovníkům Štefan
Gúber na rozloučenou vzkázal, že
všichni byli fajn a ocenil, jak se snažili. Nezbývá než popřát také jemu,
aby chodil jen po šťastných cestičkách a aby se mu v nové práci líbilo
alespoň tak, jako v opavské Charitě.

Štefan Gúber se vydal na novou dráhu

Kalendárium
* V srpnu 2000 se Chráněné
dílny sv. Josefa zúčastnily 5.
světové abilympiády v Praze.
* V srpnu 2002
Charita
Opava pomáhala obcím v
Čechách, zasaženým ničivými
povodněmi.
* V červenci 2003 uspořádala
Neškola příměstský tábor pro
romské děti.
* 31. srpna 2004 se bývalá
ředitelka
Anna
Ekslerová
rozloučila s Charitou Opava.
* 26. srpna 2008 zemřel otec
František Bureš.
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Péči o kapličku sv. Josefa přijala
Lenka Křížová jako životní poslání

Kaplička zasvěcená svatému Josefovi, stojící hned vedle brány do
areálu Charity, je vždy pečlivě udržovaná. Skleněné dveřní výplně
září čistotou a u sošek Panny Marie a jejího druha svatého Josefa
jsou vždy čerstvé květiny.
Málokdo možná ví, že o kapličku připomenout, že jí někdy pomáse tak dobře stará klientka sociál- há i Katka Hanková. Do kapličky
ně terapeutické dílny Radost Len- dochází Lenka obden. Jak sama
ka Křížová. Do Radosti dochází říká, nejde jen o výzdobu, všechno
každý den už pět let a přibližně tři musí být upravené a čisté nejen na
roky pečuje o kapličku.
pohled, ale z gruntu.
„Požádali mě o to pan ředitel a naše Pokud jsou květiny ještě pěkné,
vychovatelka paní Zdislava, když vymění vodu a zastřihne stonky,
odešla do důchodu paní Mlýnková, jinak přináší kytky z vlastní zahrakterá to dělala předtím,“ říká Len- dy. V této době především pivoňka, která tento úkol přijala jako své ky, růže a fialové kopretiny. Když
životní poslání. Neopomene však už má kapličku podle svých před-

stav, pomodlí se. Za své blízké, ale
i za Charitu, v níž je šťastná.
Mezi klienty Radosti je Lenka Křížová spíše výjimkou. Jako většina
z nich absolvovala zvláštní školu,
ale jako jedna z mála měla kdysi
skutečnou práci. Třináct let byla
zaměstnaná v Květeně, kde pracovala ve sklenících. „Byla to těžká
práce, ale hodně zajímavá. Naváželi jsme hlínu, zalévali a pečovali o
rostliny,“ vzpomíná a upřesňuje, že
pak ještě pracovala jako zahradnice v parku.
Kvůli zhoršujícímu se onemocnění štítné žlázy však musela práci
opustit. Na opavském Úřadu práce ji pak nasměrovali do Charity a
v Radosti se jí zalíbilo hned první
den.
„Lenka je velmi šikovná, jsem ráda,
že jsme jí mohli kapličku svěřit, získali jsme tak člověka, který to dělá
nikoli z povinnosti, ale s opravdovou láskou,“ pochválila svou
svěřenkyni Zdislava Sovadinová.
Uvedla také, že jí to dobře jde i v
kuchyni. Lenčinu práci pak ocenil spirituál Charity Opava otec
Mieczysław Augustynowicz. „Řekl
mi, že by byl rád, kdybych se mohla starat ještě i o jeho kapličku, ale
je moc daleko, tak to musí dělat on
sám,“ řekla na závěr s kapkou lítosti Lenka Křížová.

V Mravenečku bude pomáhat míček

V červnu převzal ředitel Charity Opava Jan Hanuš šek na deset
tisíc korun, který věnovala Nadace Arcelor Mittal Ostrava stacionáři Mraveneček na podporu projektu „Míček pomáhá“.
„Šek nám předal generální ředitel Mravenečku – Hana Staňková a
a předseda představenstva spo- Jiřina Kremserová. Obě už se těší,
lečnosti Arcelor Mittal Augustine že načerpají nové vědomosti a
Kochuparampil a přitom pozna- hlavně mají radost, že svým klimenal, že tato investice je tou z entům v jejich těžkém údělu zase
nejlepších, neboť ví, že ji využije- o něco uleví.
me srdcem,“ uvedl Jan Hanuš.
A co vlastně je ono míčkování?
V tom se generální ředitel spo- Na to nám odpověděl vedoucí
lečnosti Arcelor Mittal nemýlil. stacionáře Mraveneček Lubomír
Peníze budou dobře vynaloženy. Blecha: „Jedná se o bezbolestnou
Poslouží na úhradu vzdělávacího komplexní masážní metodu, ktekurzu míčkování, kterého se na rou lze s výbornými výsledky aplipodzim zúčastní dvě pracovnice kovat u všech věkových kategorií,

od miminek až po seniory. Míčkování se provádí speciálními molitanovými míčky koulením a takzvaným vytíráním, kdy se míčkem
projíždí po kůži, jako byste táhli
gumu po papíře. Tato metoda je
pro naše klienty ideální. Mimo
jiné podporuje nádech, výdech a
ovlivňuje měkké tkáně, relaxuje
a protahuje břišní, hrudní a krční
svaly, svaly pánve a páteře pletence ramenního, pomáhá při astmatu a stavech dechové tísně. Také
dobře působí na pohybový aparát
a klouby a uvolňuje křeče.“
Lubomír Blecha dále řekl, že si
pomoci Nadace Arcelor Mittal
Ostrava velmi váží. Není to poprvé, co Charitu Opava a Mravenečka podpořila. „Loni jsme z
takzvaných malých grantů získali
finance na projekt zajišťování
bazální stimulace, která má na
naše klienty s těžkým zdravotním
postižením velmi příznivý vliv,“
uzavřel rozhovor vedoucí Mravenečku.

Stane se
• Úprava dvora

Venkovní plochy v Chráněné technické dílně ve Velkých
Hošticích se budou během
prázdnin zpevňovat silničními
panely. Jak uvedl manažer Sekce chráněného zaměstnávání
Tomáš Schaffartzik, vedle toho,
že se srovná povrch, sníží se významně i prašnost a dojde ke
zvětšení skladovací plochy.

• Angličtina v Neškole

I po prázdninách budou v
Neškole pokračovat kurzy angličtiny pro maminky. Pokročilé, které měly angličtinu na
střední škole, mohou docházet
v pondělí a ve středu od 9 do 10
hodin, mírně pokročilé maminky v pondělí od 10 do 11 hodin
a začátečnicím je vyhrazena
středa od 10 do 11 hodin. Jedna hodina stojí 50 korun a platí
se pololetně. Hlídání dětí je zajištěno a zájemkyně o kurzy si
mohou první hodinu vyzkoušet
zdarma. Informace: 733 676
707.

• Končíme v Hlásce

Vedení města Opavy rozhodlo, že v městském zpravodaji
Hláska již nebude vycházet
Charitník, který od roku 2006
informoval Opavany a našich
službách a pomoci, kterou jim
můžeme poskytnout. O Charitník ale nepřijdou. Od srpna
bude vycházet v magazínu „Vysoké tempo“, který bude v prodeji ve všech prodejnách OD
Tempo. Samostatný Charitník
pak čtenáři dostanou zdarma
v opavských kostelech, v trafice
u obchodu Moravice v Kylešovicích a na dalších místech, o
kterých budeme informovat.
Bude též umístěn na našem
webu a zájemci jej na požádání
dostanou mailem, napíší-li na
gilikova@charitaopava.cz.

Napsali o nás
• Byla vybrána
rekordní částka

Ředitel Charity Jan Hanuš převzal v prostorách kravařského Bully centra šek na částku
314.400 koru. „V roce 2002
jsme vybrali 5.000 korun, jsem
rád, že za tu dobu deseti let
jsme se posunuli dále,“ usmíval
se Drastík, kterému při pořádání akce byl pravou rukou místopředseda OFS Opava Pavel
Novotný, jenž celé odpoledne
moderoval.
Opavský a hlučínský deník
28. června 2011
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„Je třeba si pomáhat a méně o tom mluvit,“

říká podnikatel Daniel Kozel, který toho pro Charitu Opava hodně udělal
Bolatický podnikatel Daniel Kozel, majitel firmy DK1 Kravaře,
je jedním z významných sponzorů Charity Opava. O Vánocích
roku 2009 překvapil nečekaným dárkem. Jeho firma DK1 sponzorsky zhotovila novou podlahu v kompletační dílně Chráněných dílen sv. Josefa. Svůj počin, kterým výrazně zlepšil pracovní podmínky lidem se zdravotním postižením vysvětlil tak, že
částku, kterou by jinak firma věnovala nákupu dárků obchodním
partnerům, raději vynaložil na něco užitečného.
* Tehdy jste také dodal, že věříte, * Potřeboval jste vy osobně něže tento krok vaši partneři po- kdy něčí pomoc?
chopí. Pochopili?
Samozřejmě a mnohokrát.
Pochopili. Nemáme žádnou zápornou reakci. U některých part- * Čím vším se vaše firma DK1
nerů se „nápad“ ujal a uvažujeme zabývá? Můžete nám ji krátce
i o spojení našich aktivit v tomto představit?
směru. Pokud se to povede, bude
to jenom dobře.
Naše firma existuje od roku
1991. Vždy jsme se zabýva* V následujícím roce jste ještě li stavařinou. Začali jsme
provedli opravu podlahy v soci- v garáži – jako většina
álně terapeutické dílně Radost a živnostníků v té době.
v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Projektovali jsme,
Vlaštovičkách jste rekonstruova- dozorovali stavby,
li suterén. Co rozhodlo, že jste postupně i začali
svůj zájem orientoval právě na realizovat stavCharitu Opava?
by od drobných až po
Charitu Opava jsem vnímal dlou- velké v hodho a měl jsem pocit, že to, co se notách desítam dělá má smysl a je to pro lidi. tek milionů
Že to není divadlo pro veřejnost korun. Spea mašina na dotace, které skončí cializujeme
někde v prostoru. Všechna jedná- se předení s kýmkoliv byla příjemná, akč- v š í m
ní, bez zbytečných řečí. O to více n a
jsme se mohli věnovat práci.
* Myslíte si, že charita, míněno
rodinné
všeobecně, by měla mít své místo
d o m y.
Kromě toho provov životě každého člověka?
zujeme dvoje stavebniny, recykNějak mám pocit, že se okolo lujeme stavební odpady a máme i
charity všeobecně hodně hovoří. další činnosti.
Myslím, že je třeba si pomáhat a
méně o tom mluvit. Pomáhat si, * Na firemních webových stránje přece naše přirozenost i povin- kách máte prohlášení, které něco
nost. Je mnoho způsobů, jak lze napovídá o vašich občanských
pomáhat, každý podle svých mož- postojích: „Jako majitel firmy
ností a schopností. A nejde vět- DK1 prohlašuji, že jsem nikdy
šinou o peníze. Pomoc v pravou nezískal žádnou veřejnou zakázku na základě korupčního nebo
chvíli obvykle nic nestojí.

nekalého jednání a v budoucnu
se o to nepokusím. Vyzývám
všechny, aby se připojili k této
výzvě a skončili
s podporou
korupce a
nekalého
jednání
při získávání
veřejných zakázek
fi -

je také pohodlná. Nebude si pálit
pusu a raději se nechává okřikovat
menšinou s ostrými lokty a svými
zájmy. Dokud nebude většině lidem opravdu špatně, nic s naší pohodlností nebudeme chtít udělat.
Naše země patří mezi nejbohatší
a nejvyspělejší země světa, aniž si
to uvědomujeme. Takže i přes ten
maras okolo nás se nám žije vcelku „dobře“.
* Máte na toto prohlášení od lidí
nějaké pozitivní ohlasy?
Že jsem blázen, že jsem směšný, že tím nic nezměním,
na co si to hraju, že ztrácím čas… Nic jiného a
nic pozitivního…
* Prozradíte našim
čtenářům také něco ze
soukromého života?
To, co mě na podnikání baví, je stavařina. I
doma pořád vymýšlím,
co bych ještě postavil a
tímto „koníčkem“ jistě
zatěžuju rodinu. Ale moje
rodina si na to zvykla a
podporuje mě v tom. Kdo
si hraje nezlobí. S kamarády
si občas vymyslíme nějaké
sportovní a společenské cíle a
pak za nimi jdeme.

nancovaných z
prostředků nás všech.“ Reagoval
jste tím na nějakou konkrétní
situaci, nebo jste už prostě jen
otráven z toho, co se v této republice děje?

* Jak budete trávit letošní léto?
Ani letošní léto nebude jiné než
předchozí… hlavně rychle uteče.
Určitě stihneme s rodinou dovolenou. Ale pro nás stavaře je v létě
sezóna. Jsme rádi, když se nám s
kolegy podaří aspoň se prostřídat
na dovolených, a o to je to pak v
práci náročnější. Pro mě osobně
je léto obdobím přípravy práce
na zimu a vymýšlením vánočního
přání.

Je to „výsledek“ delší doby i konkrétních situací. Otráven jsem.
Nejde jen o to, co se děje „nahoře“, ale i to, co se děje okolo nás.
Mnoho bychom dokázali svým
jednáním v dobrém ovlivnit. Jenže, rozumná a poctivá většina lidí * Děkujeme za rozhovor.
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Sláva nazdar výletu, bylo fajn a už jsme tu

Senioři šli na mši a mladí zatím poznávali krásy přírody v Arboretu. Dohromady se pak sešli v areálu Orlovny ve Stěbořicích, kde si
pochutnali na opečeném trampském cigáru. Společný výlet klientů
Denního stacionáře pro seniory a sociálně terapeutické dílny Radost
se navýsost povedl.
Výletníci z Radosti se ovšem do tum návštěvy ostravské ZOO na
Charity vrátili trochu zmožení, nejteplejší den měsíce, tak se jim
protože stejně jako když loni na- to podařilo i v tomto případě. A
plánovali v denním stacionáři da- zatímco senioři trávili dopoled-

Senzační prázdniny v Neškole

Možná právě v této chvíli řešíte známou nerudovskou otázku „Kam
s ním?“. Jsou prázdniny, školky a družiny nefungují tak, jako po zbytek roku, vy musíte pracovat a ještě nemáte jasno, co s dítětem.
Jak zajistit hlídání? Jak naplánovat rou děti zhlédnou 17. 8., o týden
zajímavý program, aby potomek později 24. 8. se pojede do Stěboneseděl v parných letních dnech řic krmit labutě a 31. 8. je v plánu
doma u počítače? Dobrou alterna- mini ZOO v Jaktaři a exkurze v
tivou je charitní mateřské centrum charitních Chráněných dílnách sv.
Neškola. „Mnoho lidí je v situaci, Josefa, kde se šijí hračka a vyrábí
že neví jak zajistit hlídání dítěte v keramika.
době velkých prázdnin. Rodiče to O prázdninách bude čas i na kulčasto řeší tím, že si vybírají dovo- turu, 11. srpna navštíví Neškolu
lenou každý zvlášť, protože jinou divadelní spolek Rarášek, který
možnost nemají. My jim v tom mů- zahraje rozvernou pohádku „Čeržeme pomoci, na prázdniny jsme tíkovy lumpačinky“. Vstupné je
připravili bohatý program,“ říká třicet korun.
vedoucí Svatava Bláhová.
V době od 25. 7. do 29. 7. bude
Děti zde mohou během prázdnin Neškola z důvodu dovolené uzaděti pobývat každý den od 8 do 12 vřena. Bližší informace na telefohodin a v případě zájmu i mimo nu 733 676 707.
provozní dobu. Vše záleží na domluvě, která je ale nutná předem.
Cena za hodinu hlídání činí 20
korun. Děti si sebou musí přinést pouze přezůvky a svačinku s
pitím, pokud se jedná o batole, je
třeba přibalit i plínky.
Kromě běžného programu, čeká
na děti každé pondělí od 11.
července cvičeníčko s hudbou a
spousta výletů, které se budou konat vždy ve středu. Už 13. 7. pojede Neškola do Aquaparku v Kravařích, 20. 7. je v plánu procházka
naučnou stezkou ve Slavkovském
lese, 3. 8. exkurze do Hřebčína
Albertovec a projížďka kočárem,
10. 8. navštíví děti Dům sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách,
kde se mohou vykoupat v krytém
bazénu a podívají se na výcvik vodících psů. Zajímavá bude výstava
panenek v raduňském zámku, kte-

ne v chládku stěbořického kostela, klukům a děvčatům z Radosti
bylo ve sklenících přecejen trochu
horko. „V Arboretu se nám moc líbilo v expozici tropických motýlů.
To jsem ještě nikdy neviděl, motýli
byli všude. Sedali na nás a museli
jsme dávat pozor, abychom na ně
nešlápli, protože byli i na zemi,“
podělil se o své dojmy Jirka Musila
z Radosti. Fascinovalo jej také, že
motýli prožijí celý svůj krátký život na tomto jediném místě, aniž
by se kdy podívali ven. Nicméně
parno ani smutný osud motýlů
nezanechaly na pěkném dni žádný stín a klienti Radosti měli v cíli
společného setkání ve Stěbořicích
ještě dostatek sil a v krásném sportovním areálu si zahráli fotbálek a
další míčové hry.
Výletníky ze stacionáře doprovázel
také otec Krzysztof, farář kostela
sv. Ducha a spolu s dalšími dobrovolníky – manžely Ziffrovými a
paní Marií Víchovou pomáhal se
seniory na invalidních vozíčcích

a vlastně se vším, co bylo třeba.
„Všichni si zaslouží dík, bez jejich
pomoci bychom jet nemohli,“ řekla vedoucí stacionáře Jana Řehulková. Stěbořický kněz otec Jožka
Motyka otci Krzysztofovi pro tuto
příležitost velkoryse přepustil své
místo a nechal jej celebrovat mši
svatou. On sám později babičkám
ukázal zajímavosti chrámu a povídal jim o jeho historii. Pomalou
procházkou se pak senioři se svými průvodci vydali do Orlovny.
„Tam už jsme se promíchali – mlaďoši s našimi klienty si vyměňovali
zážitky a vyměnili jsme si i buchty,
protože jsme ve stacionáři na výlet
napekli něco sladkého a v Radosti
udělali totéž. Otec Krzysztof hrál
na kytaru a bylo to prostě super,“
zhodnotila výlet vedoucí denního
stacionáře Jana Řehulková.
Nejinak společný výlet okomentovala také zástupkyně vedoucí
Radosti Yvona Mladá, která navíc
na adresu stacionáře vyslala naším
prostřednictvím i slova díků.

Výjezdy na prodejní akce jsou
pro chráněné dílny přínosem

Vyrobit a prodat – to je jednoduchá rovnice, kterou mají v charitních
Chráněných dílnách svatého Josefa stále na zřeteli a je to také jediná
cesta, vedoucí k úspěchu. Obojí je umění a neobejde se bez hledání
nových odbytišť a výjezdů na prodejní akce.
Tržby z nich rozhodně nejsou za- z pražských kostelů nějaký čas v
nedbatelné. V tomto ohledu se modlitbách za charitní dílo.
mimořádně podařila nedávná ná- O prázdninách budou výjezdy povštěva Keramického jarmarku v kračovat. Například v červenci se
Kostelci nad Černými lesy. Mezi Chráněné dílny sv. Josefa poprvé
třemi stovkami prodejních stánků představí na festivalu Colours of
na kosteleckém náměstí měly svůj Ostrava, a to na pozvání Nadace
stánek i chráněné dílny a jak uve- OKD. O týden později pak pojedl marketingový pracovník Pavel dou prodávat na Dostihový den
Šefránek, byl neustále v obležení. do Albertovce. „Na letošním zdra„Představte si, že všude kam se po- votním veletrhu Non Handicap si
díváte, všichni prodávají keramiku. nás kromě jiných všimla také jedA při takové obrovské konkurenci natelka agentury Střechy s.r.o., ktejsme za jediný den utržili přes čty- rá pořádá různé akce pro seniory.
řicet tisíc.“ Jak ale prozradil jeden z A bylo z toho pozvání na Veletrh
kolegů, Pavel Šefránek si výsledek Senior Praha, který se uskuteční
tak trochu předem pojistil, den počátkem září na pražském výstapřed akcí totiž strávil v jednom višti,“ řekl na závěr Pavel Šefránek.
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Za deset let dostal Mraveneček 1,5 milionu

V sobotu 25. června se v Kravařích za účasti známých sportovních
osobností, fotbalových nadšenců a veřejnosti uskutečnil již 10. ročník charitativní akce POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM.
Každoročně ji pořádá opavský pována jako fotbalové odpoledne,
Okresní fotbalový svaz a výtěžek je bývalý ligový fotbalový rozhodje vždy určen pro Charitu Opava a čí a bývalý funkcionář OFS Opava
její stacionář Mraveneček pro děti Andreas Drastík. Celých deset let
a mládež s těžkým kombinovaným mu s organizací vydatně pomáhají
postižením. Duchovním otcem předseda OFS Petr Kašný a místotéto bohulibé akce, která je konci- předseda Pavel Novotný.

Ředitel Charity Opava předává Aloisi Hadamczikovi puk k narozeninám.

Coby hráči se fotbalového turnaje
každoročně účastní mnohé známé osobnosti opavského sportu
– bývalí i současní fotbalisté, hokejisté či basketbalisté. Letos tak
návštěvníci mohli vidět například
Jaroslava Kolínka, Zdeňka Partyše, Jakuba Šiřinu – a také nejslavnějšího fanouška Slezského FC
Opava „Džekyho“. Autogramy pak
rozdával trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik.
Letošní akce „Pomozte postiženým dětem“ se vydařila, výtěžek
byl 314.400 korun. Na tom se
nejvíce podílejí sponzoři, kteří
posílají příspěvky na fotbalový
svaz nebo své šeky mohou Charitě
Opava předat osobně na večerním posezení sponzorů a dalších
významných osobností. V rámci
programu se též uskutečnila dražba obrázků klientů Mravenečku.
Vzhledem k jejich postižení je
vytvořili za asistence svých vychovatelů. Slavnostního večera se
zúčastnil ředitel Charity Opava
Jan Hanuš. S díky převzal výtěžek,
který poslouží na celoroční prová-

dění bazální stimulace. Tato rehabilitační metoda se v Mravenečku
již praktikuje a není pochyb, že
zlepšuje kvalitu života klientů stacionáře. „Je to úžasné, co pánové
Drastík, Kašný a Novotný pro nás
dělají, jak dokáží zapojit další a
další lidi. Je to úplná lavina solidarity. Děkujeme,“ řekl s dojetím
ředitel Jan Hanuš.
Ani Charita Opava nejela do Kravař úplně s prázdnou. Vzhledem k
tomu, že trenér Alois Hadamczik
v červnu oslavil 59. narozeniny,
dostal od Jana Hanuše keramický
puk, vyrobený v Chráněných dílnách sv. Josefa. Další dar – keramické hodiny, předal pan ředitel
významnému sponzoru Charity
Opava Jindřichu Mikuleckému,
jednateli firmy Vážeme s.r.o. Choceň, který byl na akci rovněž přítomen a měl zrovna narozeniny.
Za deset uplynulých ročníků již
Okresní fotbalový svaz Opava pro
Mraveneček vybral celkem neuvěřitelných 1.583.955 korun a jak
se Andreas Drastík nechal slyšet,
příští rok se pokračuje.

Především zásluhou Andrease Drastíka dostal Mraveneček 1,5 milionu korun.

Auditor ocenil atmosféru na všech pracovištích

Koncem června proběhl v Charitě Opava dvoudenní audit systému
jakosti a environmentu. Hlavní auditor Petr Kozel ocenil především
vysokou úroveň prevence, pozitivní atmosféru na všech pracovištích
a v neposlední řadě rovněž to, že zaměstnanci dávají do práce také
kus svého srdce.
Pro Domovník to uvedl ředitel systém certifikovaný právě tak
Charity Opava Jan Hanuš. Ne- dlouho.
shody nebyly zaznamenány, ale „Protože jsme recertifikací prošli,
několik námětů na zlepšení jsme budeme mít opět certifikovaný sysdostali. „Jsem rád, že jsme systém tém na dobu tří let s tím, že každý
ISO zavedli, díky němu vykoná- rok proběhne dohledový audit. Z
váme práci efektivněji. Chtěl bych, pohledu představitele managmentu
aby systém ISO byl chápán jako jakosti a člověka, který byl u tvorby
synonymum pro zvyšování kvality, systému od začátku, musím říci, že
orientaci na klienta a stále se zlep- se dosti výrazně změnil pohled na
šující práci,“ dodal Jan Hanuš.
ISO od něčeho, co bylo přijímáno
Tentokrát se jednalo o takzvanu se značnými rozpaky po něco, co je
recertifikaci. Certifikáty totiž platí dobré a k něčemu to i je,“ doplnil
jen tři roky a Charita Opava má slova ředitele Jana Hanuše jeho záuž svůj integrovaný manažerský stupce Tomáš Schaffartzik.

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš s hlavním auditorem Petrem Kozlem.
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Sluníčkové odpoledne se změnilo v dešťové

Hymnou letošního Sluníčkového odpoledne v opavské Charitě se
klidně mohla stát písnička „Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme…“ To se možná honilo hlavou ponnymu, který měl na charitní zahradě vozit děti. Místo toho skončil v restauraci pod velkým
stanem, a než se vydal zase zpátky domů, malí návštěvníci deštivého
Sluníčkového odpoledne si jej mohli alespoň pohladit.
Nebylo to poprvé, co počasí orga- no. Nikdo ale nečekal, že bude lít
nizátory Sluníčkového odpoledne jako z konve a že oblohu budou
vyšplouchlo. Loni bylo dusno a křižovat i blesky. A přitom vše
vedro, tentokrát předpovědi sig- bylo perfektně připraveno. Slunalizovaly spíše chladno a zataže- níčkové odpoledne probíhalo v

režii Neškoly, která zajistila nejen
zábavný program ale operativně
řešila i další organizační záležitosti
- když se například den před akcí
zjistilo, že nebudou slíbené koláče,
napekla je doma paní Řehulková,
maminka vedoucí Neškoly Svatavy Bláhové.
Intenzivní déšť se spustil okolo půl
třetí, takže se odrazil i na návštěvnosti. Ti, kteří stačili přijít na začátek, ale zůstali a kupodivu dětem
to až tak nevadilo. Stačily si obejít
všechna stanoviště se soutěžemi,
zadarmo dostaly nanuka, a v neustálén obležení bylo hlavně kolo
štěstí. Mnohé děti, mezi nimi i
Filip Thiemel a Max Stoklasa, využily umění klauna Mirka Bulandy,
který jim na tváře namaloval, co
si jen přály. Přestože se povážlivě
ochladilo, lehce oděné roztleskávačky a Hlavnické Šeherezády si
svá vystoupení nenechaly ujít, a
tak nemusel být rušen ani zábavný
program.
Přes nepřízeň počasí a přesto,
že všechno nakonec bylo trochu

nebo úplně jinak než mělo, nelze
říci, že by se Sluníčkové odpoledne nepovedlo. Ani Svatava Bláhová to tak nevnímá: „Mrzí mě
to moc, protože s organizací bylo
hodně práce, lidé přišli a kdyby bylo
počasí jen o něco lepší, přišlo by jich
daleko více. Jsem alespoň ráda, že
vystupující neodmítli vystoupit a že
se lidé i v polních podmínkách dokázali bavit.“

Děkujeme
generálnímu sponzorovi
Sluníčkového odpoledne
OD TEMPO Opava
a firmám

Kofola, Accom Czech, Bivoj,
Krásno, ZVOS NOVA, Patrik
Hlobil, Madeta, Kraft foods,
Nestlé, Alimpex, I.D.C.,
Nowaco Opava, Lena-hračky s.r.o., Kodex a.s., MK
Klemens, Slezská pekárna
a Bohemiaflex!

Prohlídka ZOO byla zajímavá i pro nevidomé

Nevidomý obyvatel charitního Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách Petr Vrána kdysi viděl a jako kluk se byl podívat i v ZOO.
Ví, jak vypadají zvířata, a tak lze říci, že když si okolo krku nechal
pověsit dvoumetrového hada, projevil kus odvahy.
Klienti chráněného bydlení si to- li omotat i okolo krku,“ pověděla
tiž nedávno v doprovodu zaměst- nám Hana Haasová, která klienty
nanců domu vyjeli do ostravské doprovázela. „Byl to zvláštní poZoologické zahrady. Cesta byla cit, měl jsem zato, že had je slizký,
dost náročná na přestupy, jelo se ale byl spíš suchý. Obavu jsem měl
autobusem, vlakem a tramvají, ale jen zpočátku, člověk nikdy neví,
to výletníci bravurně zvládli. Ve- jestli ho to neuštkne nebo nezačne
doucí Domu sv. Cyrila a Metoděje škrtit,“ pokračoval ve vyprávění
Eva Kubesová dbá, aby se jezdilo Petr Vrána. Ještě týden po výletu
všude veřejnou dopravou právě byl plný dojmů. Dodal, že pozděproto, aby její svěřenci byli samo- ji měli všichni možnost osahat si
statnější.
připravené exponáty. „Bylo to fajn,
„Protože ve skupině byli většinou protože spolubydlící, kteří jsou nenevidomí klienti, po procházce za- vidomí od narození, už teď mají
hradou nás už čekala pracovnice nějakou tu představu jak vypadají
ZOO se zajímavou přednáškou o zvířata a ptáci. Byla tam vycpaná
životě zvířat. Ta všechny velice za- lasička, rys, plameňák, mohli jsme
ujala a velkým zážitkem byla na- vzít do ruky paroží jelena, zub
bídka sáhnout si na živého hada. hrocha, pštrosí vejce, tygří kůži a
Někteří, jako pánové Petr Vrána dokonce i sloní trus. Paní ze ZOO
nebo David Novák, si jej necha- nám též povídala o slůněti, které se

tam narodilo a brzy pošlo.“ Netřeba dodávat, že pro většinu to bylo
první tak blízké setkání s faunou.
Po návštěvě tamního bufetu, kde
si pochutnali na hamburgerech,
zašli proto Vlaštovičtí ještě do výběhu s hnědými horskými kozami.

„Pro nás nevidomé je každý takový
výlet nesmírně obohacující, proto bych rád za všechny poděkoval
zaměstnancům domu i praktikantům, kteří nás doprovázejí a umožňují nám nové zážitky,“ zakončil
rozhovor Petr Vrána.
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Poděkování

Blahopřejeme

Děkujeme paní Janě ŘEHULKOVÉ a zaměstnankyním
Denního stacionáře pro seniory za to, jak 22. června krásně
zorganizovaly výlet do Stěbořic,
kterého jsme se mohli zúčastnit.
Byl to opravdu pěkný den, plný
zážitků.
Zaměstnankyně a klienti
RADOSTI
Denní stacionář Mraveneček
letos dostal od účastníků Albertovského plesu sponzorský dar
ve výši 7.200,- korun. Těchto
finančních prostředků jsme využili na pořízení nastavitelných
stolů pro naše uživatele, kteří
tak mají lepší přístup k pracovním činnostem. Děkujeme
organizátorům a všem, kteří
přispěli.

* Narozeniny o prázdninách
Kytici květů neseme a samé štěstí přejeme. Tak pozvedněte číše
a vypijte si na zdraví, ať nejste nikdy churaví, ať vás stále baví žít,
ať vaše srdce pro koho má bít. O prázdninách oslaví narozeniny
tito zaměstnanci Eva HARAZIMOVÁ, Václav HRBÁČ, Markéta KLÁSKOVÁ, Jiřina KREMSEROVÁ, Lucie LENKOVÁ, Dana
ONDŘEJOVÁ, Miloslav PÍPAL, Radana PLEVOVÁ, Tomáš
RYCHLÝ, Stanislav SCHINDLER, Dagmar SLIŽOVÁ, Hana
STAŇKOVÁ, Milan SUROVČÍK, Renata TENGLEROVÁ, Kateřina TICHÁ, Pavel VEVERKA, Irena VLTAVSKÁ, Jana ŽÍDKOVÁ, Jana FIALOVÁ, René HARASIM, Růžena HONOVÁ, Jana
KONOPKOVÁ, Karel KOSTERA, Milan KRUMMER, Vladimíra
LHOTSKÁ, Petr LICHTBLAU, Renata MOLNÁROVÁ, Roman
POPOVSKÝ, Vilém PRÁŠIL, Soňa ŠŮSTKOVÁ, Petra THIEMLOVÁ a Jana VOJTKOVÁ.
Redakce

Informujeme

* Milá LUCKO, přejeme Ti, ať splní se Ti všechna
přání a Tvé sny, ať prožíváš jen krásné dny! Všechno nejlepší k narozeninám přejí
Radka, Radana, Veronika, Pavla a Veronika

Lubomír BLECHA,
vedoucí Mravenečku

Prodej

* Život ať Ti štěstí dá, ať každý den se krásný zdá.
Splň si všechny svoje sny a prožívej jen krásné dny!
Vše nejlepší naši kolegyni RADANĚ přejí

• Řepkový med

Prodám výborný řepkový med.
Sklenice za 100,- Kč + prázdnou
sklenici a víčko. Informace na
telefonu 733 969 770.
Zuzana PAVEROVÁ

Lucka, Radka, Veronika, Pavla a Veronika
* V srpnu oslaví narozeniny a svátek manažerka
Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení
Peťulka THIEMLOVÁ. Hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a pracovních úspěchů přeje

• Prodám luxusní
kočárek pro dvojčátka

Prodám dvojčátkový kočárek
Easy Duo Walker, lehce
ovladatelný a skladný. Sporťák
je hnědý s černým nánožníkem,
pláštěnkou a síťkou proti
hmyzu. Na stříškách sluneční
clony, třípolohový. Kočárek je na
velkých kolech, plně otočných,
výškové nastavení rukojeti.
Hluboké korbičky červené
barvy, včetně oboustranných
matrací a pláštěnek. Rok výroby
2009, záruka do listopadu 2011.
Pořizovací cena 30 tisíc, dnes 17
tisíc. Možná i sleva. Informace
podá Radka Bergerová: 732 159
383.

Iva
* Blahopřejeme Lucce VEHOVSKÉ a Ivo MLUDKOVI k úspěšnému zakončení magisterského studia.
Radka, Radana a Veronika
* Jako loni, tak i letos, jak nám velí tradice, přejeme Vám štěstí, zdraví a lásky co nejvíce. Renatě
TENGLEROVÉ, Miroslavu PÍPALOVI, Ireně VLTAVSKÉ, Evě HARAZIMOVÉ, Tomáši
RYCHLÉMU a Romanu POPOVSKÉMU blahopřejeme k narozeninám
zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa

Listárna Domovníka
Vážený pane Hanuši,
moc se mi líbila Vaše poznámka
v REGIONU OPAVSKO. Sestřičky z hospicové jednotky jsou
bezesporu většími hrdiny či si-

• Oslava svátku patronů

V úterý 5. července proběhne
ve Vlaštovičkách Cyrilometodějská oslava. Pořádá ji tamní
obecní úřad ve spolupráci s
Domem sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené, který si
lidé budou moci prohlédnout,
a to od 12 do 15 hodin. Ve 13
hodin se pak v kapli domu
uskuteční mše svatá, kterou
bude celebrovat spirituál Charity Opava otec Mieczysław
Augustynowicz. Zábavně kulturní program v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách
zahájí v 15 hodin dechová
hudba SDH Dolní Životice,
v 16.30 hodin budou k shlédnutí ukázky bojového umění
Aikido, které předvede Aikido Dojo Opava a ve 20 hodin
začne taneční zábava. K tanci
zahraje Špek band. Připraveno
je bohaté občerstvení a děti
budou mít během odpoledne
možnost vyřádit se na trampolíně, ve skákacím hradě a na
dalších atrakcích. Své výrobky
zde bude prodávat charitní
Chráněná dílna Vlaštovičky.

• Také na Prašivé pršelo
Každoroční setkání dětí s
biskupem Lobkowiczem na
Prašivé, tentokrát zaměřené
na obgenerační vztahy v rodinách, se letos příliš nevyvedlo.
Kvůli nepříznivému počasí byl
zrušen program a poté, co byla
pod širým nebem odsloužena
mše svatá, bylo setkání ukončeno. Vstupenkou na tuto tradiční akci bylo klubíčko příze
Sněhurka, která se zde vybírala pro Klub svaté Anežky,
aby měly dobrovolnice z čeho
plést malomocným obvazy. Na
místě měly tuto činnost dětem
předvést, ale na to již nedošlo.
Odhadem tři sta klubíček si
však přivezly domů a tak mohou zase plést.

Nepropásněte

láky než „nějaký“ Golem. Akorát
jejich nesmírně těžká a záslužná
práce není patřičně oceněna v
médiích. A nikdy jim nedokážeme dostatečně poděkovat za to,
co dělají. Vím to z vlastní zkuše-

Pište nám!

nosti a nadosmrti budu vděčná
sestrám z mobilního hospice za
pomoc ve chvílích nejtěžších. S
pozdravem
Alena WIDLOVÁ

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

• 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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