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Děkujeme, že nám pomáháte s Tříkrálovou sbírkou!

Bývalý hokejista je v péči Charity

Výtěžek Tříkrálové sbírky je již několik let po sobě určen především
Sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení. Za tu dobu z něj
bylo zakoupeno již osm automobilů. Auto je totiž klíčovým pomocníkem, bez něhož by pečovatelky a sestry jen těžko zvládaly stále větší nával práce a klientů.
Jedním z nich je Karel Šulc z té doby žije bez zubů a nikdy si
Hradce nad Moravicí, kterému nepořídil ani ty vytahovací.
je už jednadevadesát. Je jako Kromě hokeje hospodařil doma
věchýtek, tak trochu jako by na statku. Když se pak zaklávystoupil z pohádky o kouzel- dala „jézédé“ zařekl se a do
ném dědečkovi. Jeho život byl družstva nevstoupil, ačkoli za
plný zvratů, těžké práce a také to posléze platil dvojnásobnou
zarputilosti. Je možná nejstar- dřinou. Zatímco družstevníci v
ším žijícím opavským hokejis- noci spali, on na nádraží vyklátou. Za první republiky hrál za dal s manželkou vagóny s uhOpavu a za Vítkovice. Tam při lím. Naposledy si postavil hlavu
potyčce s protivníkem přišel o před dvěmi lety. Dlouho stonal
zuby. Chtěl, aby mu udělali zla- s prostatou a močovým měchýté, ale zubař si kvůli jeho zni- řem. Z nemocnice jej nechtěli
čeným dásním netroufnul. Od pustit domů. Měl jít rovnou do

domova seniorů, protože někdo
usoudil, že ve své chalupě nemá
dost dobré podmínky. I dnes,
když si na to pan Šulc vzpomene, rezolutně říká, že by do domova nikdy nešel.
„Ještě že mám tu Charitu,“
říká tento klient Charitní pečovatelské služby, když emoce
ochladnou a v očích mu zazáří
jiskřičky. „Provedli jsme šetření a začali bojovat, aby se mohl
vrátit domů, což se nám podařilo,“ dodává vedoucí Sekce služeb seniorům a zdravotnických
zařízení Petra Thiemlová. Pečovatelky zpočátku jezdily třikrát
denně a později se z Čech přistěhoval syn, aby se i on mohl
o tatínka starat. „Když se chci

Mezi doprovodné programy Tříkrálových sbírek už tradičně patří
soutěže pro koledníky. Letos, podobně jako v uplynulých letech, děti
zdobily své tříkrálové korunky. Do soutěže o tu nejkrásnější jich bylo
přihlášeno na sedmdesát, a porota to neměla vůbec jednoduché.
Vybrat nejzdařilejší korunu se na- tuloval ředitel Charity Opava Jan
konec podařilo. Byla dílem Aničky Hanuš a předal jí malý dárek.
Seifriedové z Chlebičova (na obr.), Druhé místo obsadili Terezie a
která vyrobila hned tři korunky. Tomáš Smolkovi z Opavy se spoTa vítězná byla sladěna v kombi- lečným dílem. Pro nazdobení své
naci modrozelené a žluté barvy se koruny si sourozenci vybrali čerzdobením z drcených vánočních venou a žlutou barvu a jako zdobbaněk. Během závěrečného vy- ný prvek zvolili hvězdičky a „drahodnocení Tříkrálové sbírky 2011, hokamy“. Třetí místo vybojovala
které se uskutečnilo v kině Mír, Terezka Piekarczyková z Mateřské
Aničce k úspěchu v soutěži pogra- školy na Olomoucké ulici v Opa-

vě. Svou korunku celou obalila do
alobalu a doplnila drobným růžovým zdobením. Zvláštní cenu pak
obdržely Magdalena Vlková a Zuzana Prymusová z III.B třídy Církevní základní školy sv. Ludmily v
Opavě – Jaktaři. Děvčatům se podařilo ozdobit korunu výjevem z
Betléma, který obsahoval dvanáct
postaviček.
Soutěž se uskuteční také v příštím
roce. Soutěžit se bude o nejkrásnější tříkrálovou kometu, kterou
si koledníci sami vyrobí a ozdobí.
Přejeme hodně fantazie a štěstí!

dívat na televizi, tak se dívám –
třeba do jedné v noci. Hlavně na
fotbal a hokej, ale baví mě i další sporty. Škoda, že už nemůžu
chodit na fotbal tady na Hradci,
ale to si vytáhnu do chodby židli
a slyším, když dá někdo gól. Jenom nevím kdo. Ta atmosféra mi
stačí, a když přijde kluk, všechno mi to poví,“ říká Karel Šulc,
který oplakal nedávnou smrt tří
českých hokejistů a na druhé
straně byl rád, že v letadle nebyl
jeho milovaný Jágr.
Dnes je Karel Šulc na svůj věk
docela fit, tak za ním pečovatelská služba dojíždí sice každý
den, ale už jen ráno. „Mrzí nás
jen to, že pan Šulc nechce teplé
obědy,“ postěžuje si Petra Thiemlová.
Jinak vzorný klient ale mávne
rukou a říká, že nejraději má
chleba s máslem a jitrničky.
Prozradí také, že charitní pečovatelky už jeho chutě znají,
a když je zabíjačková sezóna,
občas mu některá oblíbenou
pochoutku přiveze. „Jsou moc
hodné, pořád se mě ptají co bych
chtěl. A víte co jim říkám? Že
bych chtěl, aby mi někdo ubral
roky, jinak mi vůbec nic nechybí.“
Pan Šulc je živým příkladem
toho, že když se rodinná péče
vhodně skloubí s terénní službou, není třeba starý strom přesazovat. A to je také smyslem
Charitní pečovatelské služby.
Vždyť když je člověk šťastný, co
víc si přát…

Soutěž pro koledníky: Kdo udělá nejhezčí kometu?
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Tříkrálová sbírka
2012

VIP skupina koleduje již osm let
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Tříkrálová sbírka
ve zkratce
• Co možná nevíte

• Termín a záměr

Příští Tříkrálová sbírka se
uskuteční ve dnech od 1. do
12. ledna 2012. Výtěžek bude
opět použit na zkvalitnění péče
o seniory. Nově pak bude část
výtěžku věnována mateřskému centru Neškola na provoz
a rozvoj projektů a sociálně terapeutické dílně Radost na dovybavení nábytkem a program
alternativní komunikace.

• Tříkrálový průvod

Tříkrálový průvod Opavou,
spojený s požehnáním koledníčkům, se uskuteční ve čtvrtek 5.
ledna 2012 v 15 hodin. Průvod
vyrazí po mši svaté od kostela
sv. Vojtěcha na Dolním náměstí
v Opavě. Zakončen bude divadelním představením představením na Horním náměstí.
Bude pěkné, pokud děti přijdou
již v kostýmech.

Před osmi lety se v Charitě Opava zformovala takzvaná VIP skupina koledníků. Již od začátku v ní figuruje ředitel Charity Opava Jan
Hanuš. Loňská mise byla úspěšná. Na Magistrátu a na Úřadu práce
skupina vykoledovala částku dvacet a půl tisíce korun.
VIP skupina každoročně navště- některého z tří králu nejčastěji
vuje především opavskou nemoc- převlékají Hynek Závorka a Jirka
nici a úřady, jako Magistrát a Úřad Leifert, v minulosti pak ještě Topráce.
máš Pchálek.
„Jednou jsme koledovali i na Po- Předloni se koledování na radnici
licii,“ zavzpomínal Jan Hanuš. zúčastnil dokonce i opavský děkan
Společně s ním se do kostýmu P. Pavel Cieslar v roli Melichara.

Pomáhal také Jaroslav z Radosti

• Soutěž

Součástí Tříkrálové sbírky 2012
bude soutěž o nejkrásnější kometu. Podmínky budou sděleny
5. ledna 2012 v kostele sv. Vojtěcha po mši svaté, která začíná
v 15 hodin. Nazdobené komety
je nutno odevzdat do 15. ledna
2012.

• Vyhodnocení sbírky
Ve čtvrtek 26. ledna se v kině
Mír uskuteční slavnostní vyhodnocení průběhu sbírky a
soutěže o nejkrásnější kometu,
spojené se zábavným programem. Začátek je v 15.30 hodin.

• Bruslení

Ani v příštím roce nebude chybět bruslení na opavském zimním stadionu. Proběhne během
jarních prázdnin, a to v pondělí
5. března 2012 od 11 do 12.30
hodin. Vstupenkou bude keramická placka koledníka.

• Sluníčkové
odpoledne

A na závěr to nejlepší. Zábavné
odpoledne pro děti i dospělé v
areálu Charity Opava v Jaktaři je naplánováno na pátek 22.
června 2012 od 14 hodin. Koledníci mají vstup zdarma.

Letos se uskuteční již 12. Tříkrálová sbírka. Probíhá v 71 obcích
na Opavsku. Na výrobě dárečků, které koledníci předávají se
zprávou o narození Ježíška, se
podílí 11 mateřských škol, 8 základních škol, některá střediska
Charity Opava, dobrovolníci a
ženy z opavské věznice. Během
sbírky navštívíme zhruba 11
tisíc domácností. Napočítali
jsme 17 koledníků, kteří dosud
nevynechali ani jedinou sbírku.
Již 8 let koleduje VIP skupinka, která navštěvuje úřady a
nemocnici. Nejvyšší suma byla
vykoledována v roce 2005, a to
1.423.514 korun. V roce 2006
jsme přestali koledovat ve 12
obcích, které byly přičleněny k
Charitě Hrabyně.

• Divadelníci jsou
při sbírce s námi

Již tradičně nám s Tříkrálovým
průvodem pomáhá Slezské divadlo, především pak režisérka
Jana Andělová – Pletichová,
herci a také technický personál.
Paní režisérka se letos už potřetí ujala ztvárnění prastarého biblického námětu, líčícího
putování Tří králů a klanění se
Ježíškovi. Na zajímavý program
a známé opavské herce se můžeme těšit i při Tříkrálové sbírce
2012.

• Živý Ježíšek

Mezi koledníky Tříkrálové sbírky ve Slavkově byl už tradičně také
pětatřicetiletý klient charitní sociálně terapeutické dílny Radost Jarek Vltavský. Pomoc potřebným bere velmi zodpovědně.
„Nechodil jsem po Slavkově, ale Jarek nikdy neopomene pozdravit
stál jsem s pokladničkou před kos- druhého člověka, i když ho osobtelem,“ vyprávěl mladý muž s nad- ně nezná.
šením. Svůj úkol plnil svědomitě, „Vychází to zřejmě z jeho krásného
však si za to vysloužil také pochva- vztahu ke světu, kterým nás obdalu pana faráře. „Jarek patří mezi rovává Bůh. Tím pádem u příležilidi, které má Bůh obzvláště rád. tosti Tříkrálové sbírky Slavkovští
Svým srdcem upřímně miluje lidi hojně přispívali do kasičky, kterou
kolem sebe a také samotného Boha. před dveřmi kostela držel Jarek a
Dává to najevo hlavně, když Pánu on měl velkou radost, že může poBohu zpíváme děkovnou hymnu sloužit těm, kteří jsou potřební.“
Te Deum Laudamus,“ řekl kněz Na závěr pak otec Marcin vyjádřil
Marcin Kieras z kostela sv. Anny naději, že se Jarek Vltavský bude
ve Slavkově a trochu si povzdechl, i nadále zapojovat do farních a
že by si přál, aby takovou radost charitních akcí a poznamenal, že
při mši svaté a při modlitbě měli každý z nás má v životě své místo
všichni farníci. Zároveň dodal, že a úkoly. Jarek ty své bere vážně.

POJĎTE KOLEDOVAT S NÁMI
Ještě jste to nikdy nezkusili?
Nevadí, přihlaste se!
mail: gilikova@charitaopava.cz

V uplynulých dvou Tříkrálových
průvodech jsme během klanění
Tří králů Ježíškovi mohli vidět
živé miminko. V roce 2010 to byl
Toníček Kuběna, letos Johanka
Klásková. Obě děti svou první
hereckou roli zvládly na jedničku. Neplakaly a nevadil jim
ani mráz. Už nyní známe jméno miminka, kterému se, coby
Ježíškovi, budou králové klanět
během Tříkrálové sbírky 2012.
Je to také holčička a jmenuje se
Nikolka Ondráčková.

• Hledáme koledníky

Chcete-li se stát koledníkem
Tříkrálové sbírky 2012, přihlaste
se e-mailem na adrese: gilikova@charitaopava.cz nebo telefonicky: 604 175 518, a to do
10. prosince 2011.
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V čem pomohly
vaše peníze

Největší obnos v pokladničce
letos odevzdal Jan Pohaněl

• úhrada provozních nákladů
Linky důvěry
• příspěvek na vybudování integrovaného střediska pro práci s
dětmi a mládeží Elim

• provozní náklady, zkvalitnění
péče o seniory v Denním stacionáři pro seniory

Rok 2002

• Rok 2009
• nákup ojetého auta a zdravotnického materiálu pro Charitní
ošetřovatelskou službu
• provozní náklady Charitní
pečovatelské služby

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

• sbírka určena na pomoc lidem
na vesnicích a lidem v sociální
nouzi
• nákup ojetých vozidel pro
Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
• v rámci Střediska vzájemné
pomoci rozšíření charitních
služeb pro seniory na Opavsku
pomocí sítě dobrovolníků D –
Venkov
• humanitární pomoc do oblastí
postižených vlnou tsunami v
Asii

• zdravotní materiál pro Charitní ošetřovatelskou službu

• nákup ojetého auta pro Mobilní hospic

• nákup speciálně upraveného
auta pro stacionář Mraveneček
• příspěvek na zakoupení objektu pro resocializační zařízení
Charity Opava – Domov Agapé

• koupě garsoniéry, úhrady
pronájmů, opravy, náklady na
dopravu, nákup pomůcek a
materiálu pro Chráněné a podporované bydlení pro duševně
nemocné
• úhrada telefonních poplatků
Linky důvěry

• Rok 2008
• nákup ojetého auta pro
Charitní pečovatelskou službu

Rok 2001

• celá sbírka určena jako provozní náklady na služby pro
seniory Charitní ošetřovatelské a
pečovatelské služby a pro Denní
stacionář pro seniory
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Během letošní Tříkrálové sbírky se v Opavě a příměstských částech
se vybralo celkem 333.602 korun. Největší obnos v jediné pokladničce odevzdal Jan Pohaněl. Suma činila 18.633 korun. Pan Pohaněl chodí koledovat především v okolí Englišovy, Strossmayerovy a
Vančurovy ulice, a to již od samého začátku sbírky.
Jeho žena Brigita Pohanělová, kte- Vždyť nikdy neopomene zazvonit
rá je vedoucí Charitní ošetřovatel- u jejich dveří a předat požehnání.
ské služby vzpomíná, že myšlenka Dopředu mu někteří již hlásí kdy
se mu zalíbila okamžitě. „Před je- budou nebo nebudou doma. „Ledenácti lety jsem mu pověděla, že tos před Vánoci mi jedna paní dala
Charita chystá Tříkrálovou sbírku a sto korun, že bude v době Tříkrájeho to hned nadchlo. Řekl, že je to lové sbírky v lázních, tak ať to pak
pro dobrou věc, a že tedy bude kole- dám do pokladničky,“ usmívá se Jan
dovat také. Chodil nejprve s našimi Pohaněl s tím, že o smyslu sbírky
dětmi. Když odrostly, tak koledoval nikdy ani na okamžik nezapochys dětmi Kališanovými a letos měl boval. Ostatně, informace o tom,
dvě skupinky dětí z našeho domu. co se z výtěžku pořídilo má z první
Jsou to vnoučata paní doktorky ruky, protože v posledních letech
Waletzké a chodil s nimi i chlapec, jdou vybrané peníze především na
jehož tatínka jsme měli v péči. Děti péči o seniory a nemocné. „Manbyly hodně aktivní a už vždycky če- želka mi vždy poví, co všechno se
kaly, až se manžel vrátí z práce, aby koupilo. Hřeje to u srdce, když člomohly zase vyrazit na koledování.“ věk ví, že také svou kapkou přispěl
Jana Pohaněla už na jeho trase na dobrou věc,“ dodal pan Pohaněl
za těch jedenáct let všichni znají. na závěr. Už se těší na sbírku 2012.

Toto auto jsme pořídili
z letošního výtěžku sbírky

Rok 2006

• nákup ojetého auta a zdravotnického materiálu pro Mobilní
hospic
• humanitární pomoc povodněmi postiženým lidem na Novojičínsku

• Rok 2010
• zdravotnický materiál, provozní náklady Charitní ošetřovatelské služby
• nákup ojetého auta pro Charitní pečovatelskou službu
• provozní náklady Mobilního
hospicu
• provozní náklady Denního
stacionáře pro seniory

• zvýšení kultury pracovního
prostředí Charity Opava, v
němž jsou poskytovány služby a
administrativní zázemí

• humanitární pomoc lidem,
postiženým zemětřesením na
Haiti

• provoz zařízení a zkvalitnění
poskytovaných služeb Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské
služby

• zdravotnický materiál, provozní náklady Charitní ošetřovatelské služby

• Rok 2011

• nákup ojetého auta pro Charitní pečovatelskou službu

Rok 2007
• zdravotní materiál pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
• provozní náklady Denního
stacionáře pro seniory
• zřízení terapeutické místnosti,
včetně kuchyňky a prádelny, nákup auta pro Chráněné bydlení

Tato krásná červená Fabie byla zakoupena z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Každý den s ní jezdí pečovatelky Charitní pečovatelské
služby za svými klienty, kteří už na ně čekají.
Děkujeme vám všem, koledníkům jej tak mohou rozdělit mezi více
i štědrým dárcům. Přesuny mezi osamělých a bezmocných lidí, pro
jednotlivými klienty by bez auta něž je návštěva známé tváře často
zabraly hodně času. Pečovatelky tím jediným, nač se těší.

Najdete nás na: www.charitaopava.cz

• provozní náklady Mobilního
hospicu
• provozní náklady, aktivizační
pomůcky pro Denní stacionář
pro seniory
• výměna střešních oken v Domě
sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách

WELLNESS CENTRUM
CHARITY OPAVA
rozšiřuje svou nabídku služeb
Nově provádíme:
- suchou uhličitou koupel
- přístrojovou
lymfatickou masáž
- havajskou masáž
Lidem se sníženou soběstačností nabízíme
klasické zdravotní masáže
v domácnostech, a to vždy ve středu dopoledne

Masírují nevidomí maséři s dlouholetou praxí
a bohatými zkušenostmi v oboru léčebné rehabilitace
Cena stejná jako ve Wellnes Centru: 130, Kč
Super nabídka: PERMANENTKY na 5 masáží jen 600,- Kč
Poplatek za dopravu maséra činí v Opavě 40,- Kč,
mimo Opavu dle domluvy!
OBJEDNÁVKY: 553 611 322, 605 444 322

Wellness Centrum Charity Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař
www.charitaopava.cz

