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CITÁT MĚSÍCE: „Často máme lidem za zlé, že se nechtějí přizpůsobit představám, jež jsme si o nich vytvořili.“
Leszek KUMOR, polský teoretik filmu a televize, badatel v oblasti masové kultury

Pomozte postiženým dětem

Když spojí síly a myšlenky lidé, kteří mohou a hlavně chtějí dělat
něco pro druhé, může se podařit něco výjimečného. Tak jako se to
povedlo v Kravařích. V sobotu 22. června 2013 se na tamním fotbalovém hřišti uskuteční již 12. ročník charitativní akce „Pomozte
postiženým dětem“. Ta za léta svého trvání výrazně a v tom nejlepším slova smyslu ovlivnila chod charitního stacionáře Mraveneček
i život jeho klientů.
Akci pořádá Okresní fotbalový Kravař a ostravský hospic Onsvaz Opava za přičinění bývalého drášek. Probíhat bude v průběhu
ligového rozhodčího Andrease června v Opavském a hlučínském
Drastíka, předsedy OFS Petra Kaš- deníku, který je mediálním partneného a místopředsedy OFS Ing. rem akce a na webových stránkách
Pavla Novotného. Výtěžek z fotba- http://www.fotbalnaplno.cz/.
lového odpoledne, kterého se kaž- 12. ročník akce „Pomozte postidoročně účastní mnoho známých ženým dětem“ začíná ve 12 hodin
a slavných sportovních osobností, fotbalovým turnajem za účasti
bude opět darován Mravenečku. celků O2 Telefonica, OSTROJ a.s.,
Za jedenáct uplynulých ročníků Starostové Opavska, Silnice Moratak Charita Opava získala pro sta- va a Statutární město Opava. Hlavcionář, pečující o děti a mladé lidi ním utkáním bude souboj mezi
s těžkým kombinovaným postiže- družstvy Sportovních osobností a
ním téměř 2 miliony korun, které Staré gardy Opavy, který začne v
významně pomáhají financovat 17 hodin.
jeho provoz a rehabilitaci klientů. Úředníci magistrátu a zastupitelé
V rámci akce „Pomozte postiže- si letos zahrají poprvé. Tuto iniciným dětem“ pomáhají pořadatelé ativu města, za níž mimochodem
také dalším dětem. Loni proběhla stojí tajemnice redakční rady Hlásdražba dresů ve prospěch postiže- ky Silvie Vltavská, hodnotí organiného Jakuba Bačkovského. Letos zátoři pozitivně, stejně jako fakt, že
dražba podpoří Otu Tichého z se do akce zapojuje stále více obcí
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Spirituál Charity Opava pokřtil klienta

Hlučínska. „Je to především zásluha
Pavla Novotného. Jinak jsme rádi,
že tradice pokračuje a i v tak těžké
době se najde mnoho firem, kterým
není osud postižených dětí lhostejný,“ dodává Andreas Drastík. Pavel
Novotný zase ocenil, že Charita
Opava loni pozvala organizátory
a sponzory na prohlídku Mravenečku: „Překvapila mě vysoká
účast a potěšily ohlasy, jaké návštěva v Mravenečku vyvolala. Někteří
sponzoři tam byli poprvé, ani netušili, jak široký záběr Charita Opava
má. Rozhodně to příznivě ovlivnilo
letošní ročník, kdy se k projektu přidaly nové obce.“
A jaké známé tváře letos v Kravařích uvidíme? Protože do akce zbývá ještě dvaadvacet dnů a svou roli
určitě sehrají i dovolené hráčů, s
jistotou to zatím nelze říci. Podařilo se nám však zjistit, že pro letošní
ročník jsou v hledáčku Andrease
Drastíka například například Milan Baroš, Jan Nezmar, Lumír Sedláček, Pavel Zavadil, Zdeněk Pospěch, Libor Kozák, Petr Švancar,
Michal Barinka, Zdeněk Partyš,
František Metelka, Tomáš Binar,
Petr Czudek či David Klapetek,
kteří by měli nastoupit v týmu
Sportovních osobností. Pozvánku
dostali také trenér Alois Hadamczik, ředitel SFC Opava Karel Jarůšek a nesmíme zapomenout ani na
hráče Staré gardy.
Fotbalové odpoledne ale nebude
jen o fotbalu. Můžete shlédnout
policejní ukázky, historické motorky, možná i horkovzdušný balón.
K dispozici bude poník, nafukovací hrad a další atrakce. Pro děti
jsou připraveny soutěžě a opět dostanou zdarma nanuky, pití a bonbóny, kterými sponzorsky přispěly
firmy Nowaco, McDonald Opava a
Final Sweet.

ČERVEN
Charita se distancuje od sbírky

Po dlouhodobé a důkladné přípravě pokřtil spirituál
Charita Opava je zavalena telefonáty lidí, kteří
Charity Opava otec Josef Motyka klienta Chráněného
podrážděně reagují na charitativní sbírku šatbydlení pana Jiřího. Stalo se tak v úterý 21. května při
stva, po níž jim před domem zůstaly neodvezené
Mši svaté ve stěbořickém kostele Narození Panny Marie
pytle s věcmi, které měly pomoci potřebným.
a za účasti ředitele Charity Jana Hanuše. Pan Jiří přijal
Nikdo je ale nevyzvedl. Sbírku vyhlásila firma
všechny iniciační svátosti – křest, biřmování a eucharis- RE-CO CZECH, s.r.o., s níž nemá Charita Opatii. Jeho kmotrem se stal Pavel Rychta.
va nic společného a od akce se distancuje.

Slovo ředitele
Pojďme se pobavit!
Máme tady
červen
a
ten v Charitě Opava
již tradičně
probíhá ve
znamení
zajímavých
a
dobročinných akcí, určených nejen
úzkému okruhu zaměstnanců,
dobrovolníků či příznivců, ale
také široké veřejnosti. Rád bych
vás pozval na tři hlavní události, které nabízejí jak zábavu,
tak možnost pomoci dobré věci.
V sobotu 15. června se v městských sadech na cvičišti proti
psímu útulku uskuteční akce
„Voříškiáda aneb pomáháme,
kde se dá“. Pořádá ji Základní
kynologická organizace Opava č. 192 a její výtěžek pomůže třem konkrétním klientům
Domu sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách. Týden poté,
v pátek 21. června, se v areálu Charity Opava v Jaktaři
uskuteční již 15. Sluníčkové
odpoledne, které je zároveň
poslední z doprovodných akcí
pro koledníky Tříkrálové sbírky – ale srdečně zde uvítáme
i všechny ostatní děti a jejich
rodiče. A jen o den později, v
sobotu 22. června, proběhne na
fotbalovém hřišti v Kravařích
12. ročník charitativní akce
„Pomozte postiženým dětem“,
kterou pořádá OFS Opava za
pomoci pánů Petra Kašného,
Andrease Drastíka a Pavla Novotného. Výtěžek je určen jako
každoročně stacionáři Mraveneček. Informace o všech těchto
akcích najdete v Domovníku a
já věřím, že vás budou inspirovat k návštěvě některé z nich.
Zároveň bych chtěl poděkovat
všem organizátorům, kteří bez
ohledu na svůj volný čas připravují akce dlouho dopředu a
všem lidem, kteří na ně chodí,
za podporu potřebných. Moc
si vážím každé vaší pomoci a
děkuji jménem svým i jménem
klientů Charity Opava.
Jan HANUŠ, ředitel
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Stalo se
• Byli na olympiádě

Koncem května se klienti stacionáře Mraveneček zúčastnili již
11. ročníku Olympiády tělesně
postižených sportovců, která se
uskutečnila v opavské víceúčelové hale. Lukáš Haim, Marek Lokoč a Tereza Gajdošová obsadili ve svých kategoriích 6., 7. a 9.
místo. Ačkoli se letos nepodařilo
rozšířit sbírku zlatých, stříbrných
a bronzových medailí, všem se
olympiáda moc líbila a slíbili si,
že příští rok do toho půjdou znovu. Na památku si naši sportovci
odnesli alespoň medaile za účast
a drobné dárky.

Služovice věnovaly pomůcky
pro klienty Charity Opava

• Poučení i zábava

Rozkvetlé rododendrony uvítaly
v Arboretu v Novém Dvoře obyvatele Domu sv. Cyrila a Metoděje, kteří přišli na komentovanou procházku. Aby měli z jarní
přírody větší zážitek, ulomil jim
průvodce větvičky a květy některých dřevin. Na závěr navštívili
i zookoutek, kde si mohli pohladit kůzlata a ovečky. O pár dní
později byli klienti domu v loutkovém divadle. Personál opavské
nemocnice jim zahrál představení Mrazík. Mezi amatérskými herci byla i dětská lékařka
MUDr. Soňa Krejčí, maminka
vedoucí DCM Romany Malečkové. Mrazík zaznamenal velký
úspěch. Klientům se líbilo, že
klasický text byl prokládán současnými reáliemi.

• Prodeje v květnu

Klienti Charity Opava získali kvalitnější kompenzační pomůcky.
Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Charity Opava
mohla doplnit a obměnit svůj sklad. Od obce Služovice dostala nedávno nečekaný dar v podobě téměř nových kompenzačních pomůcek, antidekubitních pomůcek, infuzních stojanů, nádob na biologický odpad, náhradních dílů k invalidním vozíčkům a k tomu ještě
množství zdravotnického materiálu.
„Zatelefonoval nám pan Weczerek, jeme,“ uvedla manažerka sekce Pestarosta Služovic a oznámil, že mají tra Thiemlová. Například toaletní
k dispozici kompenzační pomůcky křesla byla ještě v originálním baa další věci. Zeptal se, zda bychom lení. Oproti těm starým dřevěným
je mohli využít pro klienty a pokud jsou lehká, lépe ovladatelná, a jdou
ano, že by nám je obec věnovala. Ta- i složit.
ková nabídka vždy potěší. Jeli jsme První klienti už je mají doma. Pose podívat a přivezli jsme plné auto chvalují si pohodlí a oceňují fakt, že
skutečně kvalitních věcí. Moc děku- splňují jejich nároky na hygienu.

Jak nás informoval starosta Služovic
Petr Weczerek, pomůcky obec „zdědila“ po firmě, která šla do exekuce.
Otázka co s nimi byla, jak se říká, na
stole. „Darovat tyto pomůcky opavské Charitě nás napadlo společně s
Pavlem Novotným z Kravař, který je
jedním z organizátorů charitativní
akce ´Pomozte postiženým dětem´
na podporu stacionáře Mraveneček.
Obec na tuto akci přispívá finančně
a já osobně se účastním i fotbalového
turnaje. Hraju za mužstvo starostů
Opavska,“ prozradil Petr Weczerek a
dodal, jak moc si váží všeho, co Charita Opava dělá pro lidi, ať už zdravotně handicapované nebo z okraje
společnosti.
My bychom rádi připoměli ještě další pomoc, které se obec Služovice již
druhým rokem účastní. Tou je postní almužna pro duševně nemocné
klienty charitního chráněného bydlení, kterou pro ně pořádá Sdružení
občanů Služovic a Vrbky. A právě
obecní úřad je místem, kam své dary
přinášejí Služovičtí.
„Jsem rád, že na takové akce naši lidé
slyší. Když jsem viděl, jak začínají na
obecní úřad přinášet věci, docela mě
to dojalo. Jsem na ně pyšný, že si dokáží odtrhnout od úst a dát to lidem,
kteří to potřebují,“ pochválil na závěr
občany Služovic a Vrbky starosta
Petr Weczerek.

Paní Vlasta a mistrovství ČR v grilování

Chráněné dílny sv. Josefa se v
květnu pravidelně účastnily
opavských Farmářských trhů.
Kromě toho své zboží nabízely
také na Mezinárodním folklórním festivalu v Plesné, na veletrhu Rehaprotex v Brně, na hrnčířských a keramických trzích v
Kroměříži, v lázních Klimkovice
a na 25. ročníku Keramického
dne v Kostelci nad Černými lesy.

Kalendárium
* V červnu 1997 začala Charita
Opava systematičtěji pracovat v
oblasti dobrovolnictví.
* 23. června 1998 požehnal
biskup F. V. Lobkowicz charitní
Dům sv. Josefa (budova
ředitelství) v Opavě – Jaktaři.
* 11. června 2007 přijel do
Charity na návštěvu nový
ředitel DCHOO Lukáš Curylo.
* 7. června 2011 se v chrámu
Sv. Ducha uskutečnila společná
modlitba charitních pracovníků
před Slavností seslání Ducha
svatého.
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Žabáci: Tonda, Barunka, Peťulka, Pavel a Vlasta.
Krize nekrize, vaření vládne světu. Počátkem května se v Opavě
uskutečnilo regionální kolo Globus Grilmánie, která je oficiálním
mistrovstvím České republiky v grilování. Už podruhé se tohoto
soutěžního klání zúčastnila také švadlena Chráněných dílen sv. Josefa Vlasta Krečmerová se svým rodinným týmem „Žabáci“.
Proč zrovna žabáci? Má to souvislost žab vystavila ve svém stánku, aby
s Charitou – žáby, keramické i šité, ukázala jaké výrobky vyrábějí zdrajsou vyhledávaným artiklem Chrá- votně postižení lidé v Opavské Chaněných dílen sv. Josefa.
ritě. Neunikly tak ani moderátorům
A protože paní Vlasta svou účast akce Ivanu Vodochodskému a Petru
pojala i jako propagační misi, pár Rychlému. Hned ráno nafasovaly

soutěžní týmy čtyři druhy masa, dva
grily, uhlí a pětistovku na nákup dalších potravin.
Pak už se mohlo začít. Paní Vlastě
pomáhal bratr Tonda Spratek, syn
Pavel a vnučky Petra a Barunka.
Menu bylo následující: špízy z mletého masa prokládané hermelínem
obaleným anglickou slaninou ve
vydlabané cibuli, vepřové naložené v
pomerančové šťávě a ořechovici, hovězí naložené v kokosovém mléce s
chili omáčkou a sladkou tečkou byly
palačinky s flambovanými broskvemi, zmrzlinou, domácí rajčatovou
marmeládou a šlehačkou. „Nikdy
předtím jsem to nepřipravovala, a
protože byl takový frmol, tak jsem
ani neměla čas to pořádně ochutnat,“
přiznává Vlasta Krečmerová. Zbytku
rodiny ale chutnalo, takže si to společně zopakují doma na zahradě při
nejbližší grilovačce.
Pochvalu dostali Žabáci i od Petra
Rychlého. Z deseti družstev skončili
sice na osmém místě, ale to jim na
radosti neubralo. „Příště do toho jdeme znovu,“ avizuje na závěr Vlasta
Krečmerová, která ve volných chvílích ráda sleduje pořady o vaření. Jak
ale dodala, sama by do takové jámy
lvové nevkročila ani za 50 tisíc.

č. 6 - Červen 2013

3

události v charitě

Ve Vlaštovičkách bude v červnu
měsíc otevřených dveří!

Ludmila Vojtková má částečný invalidní důchod, trpí celiakií a mnohočetnými osteochondromy, Iveta Dunková a Simona Pechancová
jsou nevidomé, peripetiemi s těžkou nemocí si prošla také Dana Gilíková. V charitní Chráněné dílně ve Vlaštovičkách nejsou výjimkami, zdravotní postižení tady má každý.
Tkají, šijí, vyrábějí keramiku, v malém obchůdku v Ternu? Přikompletují různé výrobky a vy jeďte se prostě podívat do Vlaštomůžete být přímo u toho. V červ- viček. „Lidé se nemusí obávat, že
nu se v chráněné dílně uskuteční bychom se cítili špatně. Na exkurze
ne den, ale rovnou měsíc otevře- jsme zvyklí a vždycky nám udělá
ných dveří. Jaké mají zdravotně radost, když se lidem líbí věci, které
postižení lidé v opavské Charitě tady vyrábíme,“ říká za osazenpracovní podmínky? Jak nevido- stvo dílny Dana Gilíková. Bývalá
mí tvoří nádherné keramické vý- přadlena má také částečný invarobky? Jak vznikají například po- lidní důchod. Před osmi lety těžce
hankové matrace a mnoho dalších onemocněla a přišla o práci. Když
věcí, které si možná občas koupíte se dala trochu dohromady, zača-

la se ohlížet po nové. Nějaký čas
pracovala přes různé agentury a
jak sama říká, byla to zabíračka na
psychiku. Nikdy v podstatě nevěděla na jak dlouho tu kterou práci
bude mít, jestli na měsíc či na dva.
Když si našla něco sama, její snaha
končila s železnou pravidelností
vstupní prohlídkou u lékaře. Vše
ale dobře dopadlo, už pět let pracuje Dana Gilíková v Chráněné
dílně ve Vlaštovičkách. „Teď jsem
spokojená, pracujeme tady všichni
sobě rovní, bez zábran si při práci
popovídáme i o těch našich nemocech. A máme zlatou paní vedoucí,“ usmívá se paní Dana, kterou
nejvíc baví keramika.
Stejnou radost z práce má i dobrovolník Jiří Hruška, trpící epilepšií
a psychickými problémy: „Když
jsem bez práce, mám depky. Doma
mě to nebaví, tady se cítím moc
dobře, přijali mě zde hezky.“
Návštěvníci budou mít volný přístup na všechna pracoviště a výrobky, které se jim zalíbí, si budou
moci na místě koupit. Dílna bude
otevřena v pracovní dny od 8 do
14 hodin, větší exkurze, jako například školy, mateřské školy či
zájmové skupiny osob by se však
měly předem objednat, a to na
číslech: 553 793 459 nebo 739 002
711. Srdečně zveme!

Historie klubu neupadne v zapomnění

Otec Josef Veselý vždy říkával – pište kroniky, ať víte, oč jste se
zasloužili. Ale není to vždy tak jednoduché. Každý, kdo někdy
nějakou kroniku psal nebo se o to alespoň pokoušel, ví, že je to
mravenčí práce.
Kronikářka Klubu sv. Anežky ků členky realizačního týmu Olgy
Eliška Kucerová (viz foto) to měla Rampáčkové. „Hodně mi to poještě složitější. Psala kroniku po- mohlo,“ dodává obětavá seniorka.
zpátku. V prvním díle zmapova- Druhý, navazující díl kroniky už
la jak počátky klubu, tak vlastně zachycuje současnost. Z každé
i celé opavské Charity od chvíle, klubové akce si paní Eliška dělá
kdy v roce 1989 vznikla první poznámky, které po večerech předobrovolná služba křesťanské pisuje. Když potřebuje do kronipomoci. Protože Eliška Kucerová ky fotografie, sedne na kolo a jede
není přímá pamětnice, využívala až do Jaktaře, kde jí je v Charitě
při práci na kronice hlavně zápis- vytisknou. Všechno totiž musí

být tip ťop a bez fotek by kronika
nebyla úplná.
Bývalá učitelka mateřské školy
Eliška Kucerová spojila svůj život
s Charitou po smrti manžela. „O
Charitě Opava jsme samozřejmě
věděli, a posílali jsme příspěvky.
Když manžel zemřel, musela jsem
pořád plakat. Náhoda chtěla, že
jsem se v té době setkala s Aničkou
Víchovou, která mě do charitního
dění doslova vtáhla. Jako mnoho
jiných jsme chodili pomáhat hlavně do dílen, později jsem začala
navštěvovat i Klub sv. Anežky,“
vzpomíná Eliška Kucerová.
„V roce 2008 mě přizvali do realizačního týmu a požádali, abych
se ujala psaní kroniky. Bylo to po
úmrtí maminky, o kterou jsem se
starala. Ráda jsem nabídku přijala a nelituji. Baví mě to. Začátky
ale byly trochu složitější. Naštěstí
si Olinka Rampáčková všechno
zapisovala, takže jsem měla z
čeho čerpat. Současnost, to už je
něco jiného. Všechny akce navštěvuji a hned za tepla zapisuji, co se
událo,“ uzavírá Eliška Kucerová,
která má velkou zásluhu na tom,
že historie Klubu sv. Anežky neupadne v zapomnění.

Stane se
• Den dětí v Neškole
Mateřské centrum Neškola
Charity Opava pořádá ve čtvrtek 6. června Den dětí s divadlem jednoho herce. Gabriela
Bernardová připravila pro děti
od dvou let interaktivní představení plné malování s pohádkou o Ustrašeném koťátku.
Akce se uskuteční přímo v Neškole na Masarykově ulici 39 v
Opavě a začíná v 9.30 hodin.
Zatímco se větší děti budou bavit představením, o menší sourozence bude postaráno v herně. Vstupné na představení za
jedno dítě je 30 korun. Všechny
děti dostanou i malý dáreček.

• Dětská burza
Maminkami oblíbená burza
dětského oblečení se uskuteční
ve čtvrtek 20. června v Neškole
na Masarykově 39 v Opavě od
8 do 12 hodin. Přijďte se podívat a levně si nakoupit. O zajímavé kousky, které hned tak
někde nenajdete, tady určitě
nebude nouze. Během nakupování si můžete s ostatními maminkami vypít kávu a trochu
si popovídat. Zatímco budete
vybírat, vaše děti si budou pod
dozorem hrát v herně! Přijďte
si užít příjemné nákupní dopoledne.

• Můj svět v Ostravě
Výstava nejlepších snímků fotosoutěže „Můj svět“ se vydala
z Opavy na pouť městy České
republiky. V červnu ji bude
Charita Ostrava instalovat v
charitním domě Domě sv, Alžběty na Zelené ulici v Ostravě –
Mariánských Horách. V letošním roce ji pak shlédnou také
v Nymburku, Brně, ve Žďáru
nad Sázavou a v Litomyšli.

Napsali o nás
• Internetová poradna
Fénix
Nejčastější důvody, které Opavany přivádějí do Fénixu, jsou
úmrtí blízké osoby, vážná nemoc, děsivé zážitky, vztahové
problémy, závislosti, pocit samoty či hledání identity. Tato
bezplatná služba, jež je součástí nabídky Charity Opava občanům již téměř dva roky, zaručuje klientům základní psychologickou pomoc a intervenci
v krizi s následnými službami.
Hláska,
1. května 2013

4

Rozhovor měsíce

č. 6 - Červen 2013

„Díky sociální reformě budeme zdraví všichni,“
říká na téma očekávaných změn v legislativě vedoucí CHDJ Eva Žídková

Charitní Chráněné dílny sv. Josefa zaměstnávají kolem padesátky zdravotně handicapovaných lidí. Pracují v kompletační, šicí a
keramické dílně. Výdělek u ZP pracovníků je jediným příjmem
a mnohdy i zaměstnanci s částečnými invalidními důchody finančně těžce pokryjí základní potřeby. Ekonomická nestabilita,
která již několik let doléhá na půlku světa, se samozřejmě projevuje i u nás. Její dopady na obyvatelstvo ještě násobí probíhající nepovedená sociální reforma, která, mimo jiné nevychytané
mouchy, také zázračně proměňuje nemocné ve zdravé. Jak to
všechno skončí? Jak tato situace ovlivňuje chod chráněných dílen? Nejen na toto téma jsme hovořili s realizačním týmem Chráněných dílen sv. Josefa – vedoucí Evou Žídkovou a pracovníky
Tomášem Rychlým a Kamilou Kupkovou.
* Jak si momentálně chráněné odvádějí dobrou práci. Teď se sice
dílny stojí?
zázračně „uzdravili“, ale na pracovním trhu jsou téměř bez šancí.
E.Ž.: Už pár let nás poznamenáva- V konečném důsledku se může
jí hlavně změny v zákonech, které stát, že v prosinci roku 2015 tady
se Chráněných dílen sv. Josefa pří- budeme díky sociální reformě
mo dotýkají. Ovlivňují je natolik, „zdraví“ úplně všichni.
že vždy když už jsme vítězně před
cílem, hodí nás to zpátky na star- * Vraťme se ještě k první
tovní čáru a začínáme zase nano- otázce, trochu
vo. Už dnes víme, že od 1. ledna jsme ji
2015 vstoupí v platnost další změ- z a ny v legislativě, které se dotknou mluvšech neziskových organizací. vili.
Bohužel, nepříznivě poznamenají
i naše dílny.
* Přiblížíte nám jak?
E.Ž: Nejvíce nás trápí změny, které se ponižujícím
způsobem dotknou důchodů našich pracovníků. Trend je takový,
že z plných budou
částečné a z
částečných
žádné. V
Chráněných
dílnách
sv. Jos e f a
b u deme
mít do
konce
roku
hned
tři zaměstnance, kteří zůstanou bez
ZPS. To znamená, že budou posuzováni jako zdraví a nedostaneme
na ně již dotace z úřadu práce. A
bez těchto dotací to bude hodně
těžké.
* Budete tyto lidi muset propustit?
E.Ž.: Zatím nevíme, podmínkou
pro přijetí a práce v chráněných
dílnách je rozhodnutí o přiznaném invalidním důchodu. To jsou
věci, které obzvláště těžce neseme.
Jsme se zaměstnanci v denním
kontaktu, přestože nejsou zdraví,

Jak na tom jsou dílny právě teď?
T.R.: Podle hospodářských výsledků za I.čtvrtletí jsme v „zelených číslech“, což znamená, že
došlo k nárůstu zakázek i tržeb
oproti stejnému období loňského
roku. Vděčíme za to našim stálým
dodavatelů práce, od nichž máme
zatím dostatek dlouhodobých i
větších jednorázových zakázek.
Pro kompletační dílnu nám dodávají práci firmy Lena hračky s.r.o. a
AVHB Opava. Gró všech zakázek
šicí dílny tvoří zakázky od firem
Filipa s.r.o., Krásná práce Opava,
Gama Duo Safety, Panta OOPP,

Progresstech, Resstles, Grocar, Iktus a také od Městské policie. Rád
bych vyzdvihl rovněž Cukrovar,
který letos zadal velkou objednávku naší keramické dílně.

za to vážím. Jsou opravdu skvělí.

* A keramika se prodává dobře?

T.R.: Při rekonstrukci jsme vsadili
na moderní neotřelé řešení interiéru a úplně jsme obměnili sortiment, což zákazníci velmi dobře
přijali. V obchodě dnes nabízíme
naše vlastní keramické a šité výrobky, jako například dekorativní
předměty, textilní hračky, ubrusy,
povlečení. Lidé si u nás mohou
vybrat buď z již hotových výrobků nebo si je mohou nechat ušít
z vlastního nebo našeho textilu.
Vedle našich výrobků prodáváme
jako doplňkový sortiment také sakrální zboží, čímž jsme zase vyšli
vstříc dlouholetým zákazníkům,
kteří byli léta zvyklí, že právě toto
zboží u nás dostanou. Prodejna
pak nabízí také služby, jako kopírování, tisk z médií, laminování,
kroužkování a drobné opravy oděvů. Přijímáme rovněž zakázky na
strojní výšivky, a to jak v obchodě,
tak přímo v chráněných dílnách v
Jaktaři. Největší zájem
je tradičně o
křestní
roušky
a svatební
„bryndáky“. Loga
vyšíváme
běžně a
v podstatě na
cokoli,
třeba na
trička,
ručníky,
pracovní oděvy. Od
loňska
můžeme nabídnout i složitější výšivky
podle vlastních návrhů zákazníků.
Tyto věci si však lidé musí objednat osobně přímo v dílnách.

K.K.: Letos je to trochu slabší.
Zvou nás na prodejní akce z celé
republiky, ale bohužel musíme
zvažovat nákladovou a příjmovou
stránku věci. V minulém roce to
bylo jednodušší, protože jsme na
tento účel dostali grant od Nadace OKD. Momentálně to ale
nevypadá, že bychom z dotací a
grantů mohli očekávat nějaký další přísun finančních prostředků.
Přestože lidem se naše
výrobky líbí a
mají stále velký
zájem, tržby
na prodejích
jsou v poslední době
o něco nižší. Je vidět,
že
peněz
mezi lidmi ubylo
n e b o
zby-

* Před dvěmi lety jste převzali
obchod na Kolářské ulici, co v
něm zákazníci najdou?

tečně neutrácejí a šetří. Pokud se
nejedná o maso, chleba, pivo, tak
se do nějakého nakupování nehrnou. Vidíme to hlavně na farmářských trzích v Opavě. Nicméně
se to snažíme nahradit četností * Působíte jako sehraný kolektiv,
výjezdů. V květnu jsme jich měli stýkáte se i mimo Charitu?
šest.
E.Ž.: Ano a jsem na to pyšná.
E.Ž.: Musím ovšem podotknout, Scházíme se i po práci a dokážeme
že to znamená zvýšené nároky na společně relaxovat, navštěvujeme
organizaci a také na naše zaměst- různé akce nebo někde posedíme.
nance, kteří obětavě jezdí ve svém Mezilidské vztahy jsou důležité.
volnu a v podstatě zadarmo. A že Když jsou špatné, tak se to vždy
to funguje, je zásluhou všech za- nějak negativně odrazí i v práci.
městnanců, kteří jsou zapojeni až
po ten nejslabší článek. Moc si jich * Děkujeme za rozhovor.

č. 6 - Červen 2013

5

HYDE PARK

Voříškiáda aneb pomáháme, kde se dá...

Máte doma voříška a máte dojem, že právě on je nejkrásnější, nejinteligentnější, nejhbitější, nejposlušnější a nejúžasnější? Je vlastně
jedno, jestli takový doopravdy je, ale s jeho přičiněním můžete přispět na dobrou věc. Můžete na ni přispět i v případě, že voříška nemáte. Stačí přijít v sobotu 15. června do městských sadů.
Už od rána tam bude probíhat ny i nečleny ZKO Opava. Letos se
zajímavá akce pod názvem „Vo- organizace rozhodla uspořádat jeříškiáda aneb pomáháme, kde se dinečnou společenskou a zároveň
dá“. Pod záštitou primátora města charitativní akci „Voříškiáda aneb
Opavy a ve spolupráci s Charitou pomáháme, kde se dá.“
Opava ji pořádá Základní kyno- Její výtěžek pomůže třem klienlogická organizace Opava č. 192. tům se zrakovým a mentálním
Tato organizace se zabývá přede- postižením z Domu sv. Cyrila a
vším výcvikem sportovních psů Metoděje ve Vlaštovičkách – Peta každým rokem pořádá různé rovi, Katce a Vladimírovi. „Máme
soutěže, výstavy a závody pro čle- zkušenosti z různých výstav a sou-

Sluníčkové odpoledne

Už patnácté Sluníčkové odpoledne se uskuteční v pátek 21. června.
Jeho historie sahá do roku 1999, kdy se brány opavské Charity v
Jaktaři otevřely veřejnosti poprvé. Hlavní ideou byla snaha přiblížit Charitu Opava lidem zvenčí, kteří do té doby neměli příležitost
poznat její záběr v plné šíři.
Tak vzniklo Sluníčkové odpoled- Cyrila a Metoděje pro zrakově pone, připomínající pravé venkovské stižené. Děti i dospělí si například
posvícení, určené především dě- budou moci s klapkami na očích a
tem a také koledníkům Tříkrálové jen za pomoci hole projít určenou
sbírky. „Vítáni samozřejmě budou trasu, prohlédnou si a vyzkouší
všichni, kteří přijdou, malí nebo pomůcky pro nevidomé a mohou
velcí, každého zde rádi uvidíme,“ se pokusit i o luštění Braillova písříká koordinátorka Marie Gilíko- ma. S tanečky a písničkami pak
vá a dodává, že ani letos nebudou během Sluníčkového odpoledne
chybět různé atrakce pro děti, jíz- vystoupí děti z Mateřské školy
da na poníkovi, hry a soutěže, kte- Sluníčko v Jaktaři a k tanci a poré připravují jednotlivá charitní slechu budou po celou dobu hrát
střediska. Největším tahákem Slu- manželé Hudečkovi. Občerstvení
níčkového odpoledne bude prav- je zajištěno, stejně jako prodej výděpodobně program z tvůrčí dílny robků chráněných dílen. Začátek
zaměstnanců a klientů Domu sv. ve 14 hodin. Srdečně zveme!

těží, ale Voříškiádu pořádáme vůbec poprvé. Předpokládáme, že přijde hodně lidí, a tak jsme si řekli, že
by bylo dobré propojit to s nějakou
charitou. Chtěli jsme podpořit konkrétní lidi. Obrátili jsme se proto
na pana Hanuše, ředitele opavské
Charity. Dostali jsme tip na tři klienty Domu sv. Cyrila a Metoděje,
sešli jsme se s nimi a popovídali si
o tom, co by potřebovali,“ vysvětlil
hlavní výcvikář Daniel Štěpánek,
který do Vlaštoviček poté zavítal
ještě jednou. S kolegy a šesti psy,
kteří mezi klienty i zaměstnanci
domu vzbudili okamžitě velkou
pozornost.
Nevidomý Petr Vrána, který je
jedním z trojice, pro níž Základní kynologická organizace č. 192
pořádá u příležitosti Voříškiády
veřejnou sbírku, nemohl nejdříve dojetím ani mluvit. Žije jen z
dávek hmotné nouze a tak to má
všechno hodně těžké: „Přál jsem
si nějaké oblečení a zimní boty, ne
takové ty, co do nich hned nateče
voda, ale skutečné pořádné zimní
boty.“ Podobné přání má i Vladimír. Katka, která pracuje přímo v
opavské Charitě a bydlí v chráněném bydlení ve městě, zase touží
po mobilu. „Pokud se vybere dost,
byli bychom rádi, aby Petrovi, Vlá-

ďovi a Katce zůstalo na i úhradu
rekondičního pobytu v Andělské
hoře, kam se chystáme na podzim,“
prozradila pracovnice domu Zuzana Janků.
Akce se uskuteční na kynologickém cvičišti organizace v městských sadech naproti útulku v
sobotu 15. června. Prezentace
účastníků trvá od 7.30 do 8.30 hodin, v 8,30 je na pořadu slavnostní zahájení a soutěžní program
proběhne od 9 do 16 hodin. Diváci i soutěžící se mohou těšit na
výstavu psů, překážkovou dráhu,
volnou disciplínu, ukázku obran,
ukázku poslušnosti a další zajímavosti. Voříšci, psi a fenky bez PP
budou soutěžit v osmi kategoriích
podle velikosti, dále v kategorii
„Junior“ a „Veterán“, ve dvou kategoriích „Dítě a pes“ a bude vyhodnocen i nejkrásnější pár. Všichni
soutěžící budou navíc zahrnuti
do volby „Psa sympaťáka“, kterého
zvolí účastníci i návštěvníci Voříškiády.
Propozice soutěží a veškeré informace naleznete na http://zko-opava.dogweb.cz/novinky.html, kde
si můžete stáhnout také přihlášky.
Přijďte se pobavit, zasoutěžit si a
podpořit dobrou věc a dobré lidičky – Petra, Katku a Vladimíra.

Vyrazili za poznáním

Říká se jiný kraj, jiný mrav. A s tím, jak to chodí na jižní Moravě, se
v květnu mohli seznámit zaměstnanci ředitelství Charity Opava. V
čele s ředitelem Janem Hanušem navštívili Oblastní Charitu Uherský Brod, odkud si odvezli mnoho zajímavých postřehů.
Za doprovodu ředitele Petra Josef Motyka. „Když mě pan řediHouště si prohlédli terapeutickou tel oslovil, zda bych nejel s nimi, byl
dílnu sv. Justiny a Denní staci- jsem hrozně rád. Bylo to pro mě ctí.
onář Domo. Tato zařízení mají Nikdy jsem s Charitou na více dnů
mnoho společného s naší Radostí nebyl, a tak jsem si změnil všechny
a Denním stacionářem pro seni- závazky a moc jsem se těšil,“ uvedl
ory, především cílovou skupinu otec Jožka, který vyzdvihl jak Chaklientů. Exkurze však nebyla jen rita Uherský Brod dobře spolupraryze pracovní záležitostí. Skupina cuje s kněžími různých farností.
charitních pracovníků si prošla Vzpomíná i na večerní posezení
přírodní památku Čertovy skály u ve sklípku. „Víc než na koštování
Lidečka a navštívila rovněž kostel vín mám krásnou vzpomínku, kdy
sv. Antoníčka z Padovy v Blatni- jsme si v našem malém společenství
ci, který je významným poutním až do půlnoci povídali o všem možmístem. Mši svatou tam za Cha- ném. To je pro mě opravdu oboharitu Opava odsloužil spirituál otec cující.“

LIDÉ
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Inzerce Charity

Informujeme

Blahopřejeme

Blahopřejeme

Milá PETRO,
buď jako růže,
která se nedá.
Roste vzhůru
a hlavu k nebi
zvedá. Nepočítá léta, nezná překážku,
krásná a hrdá roste pro lásku.
Všechno nejlepší k narozeninám a také ke jmenování do
funkce vedoucí DCM. Přejeme
trpělivost a pevné nervy!
Zaměstnanci DCM
Vlaštovičky

* Narozeniny v červnu
Náruč plnou překrásných snů, pohodu a radost do dalších dnů,
hodně štěstí, pevné zdraví a ať se vám to pěkně slaví. V červnu mají
narozeniny tito zaměstnanci: Lenka BARTESKOVÁ, Svatava BLÁHOVÁ, Milan ENGSTLER, Hana HAASOVÁ, Jan HANUŠ, Petra
HRBÁČOVÁ, Zdeňka HRUŠKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Petra
JOCHIMOVÁ, Ivana KVITOVÁ, Lucie LAIFERTOVÁ, Silvie LARISCHOVÁ, Yvona MLADÁ, David NEORAL, Eva PISKÁČKOVÁ, Lucie VEHOVSKÁ, Markéta VIDLIČKOVÁ a Pavel VILÁŠEK. Vše nejlepší přeje
redakce

Milá LENKO,
krásné narozeniny chceme
ti přát, ať máš
spoustu lásky
komu dát, ať
štěstí a úsměv
na tváři tě na
cestě životem provází. S kytičkou růží, pohárem vína, chtěli
bychom při tobě stát a k narozeninám vše nejlepší přát.
Zaměstnanci DCM
Vlaštovičky

Zaměstnanci Charity Opava

Zaznamenali jsme

* V červnu oslaví své narozeniny ředitel Charity
Opava Jan HANUŠ. K tomuto velkému dni přejeme na tváři úsměv, v srdci radost, štěstí, zdraví,
věčnou mladost a nevyčerpatelný optimismus!

* Milá YVON, přejeme Ti jen samý krásný den a
ať se Ti splní každičký i tajný sen. Přejeme Ti také
mnoho štěstí a lásky, šeptají Ti ,,sedmikrásky“. Ať je
krásně nebo prší, hlavně že jsi stále svěží a úsměv
Tvůj nás stále těší. To Ti přejí
Mirka, Zdislava, Maruška, Petra, Míša a Lidka
* SVAŤKO a HANKO, svá srdce umíte dát tomu
poslednímu, co v řadě stojí a vaše úsměvy i rozervané duše hojí. Ať i vás osud potěší a ať k tomu
přidá všechno nejlepší k Vašim narozeninám.
Hlavně zdravíčko!

* Ze srdce blahopřejeme naší
kolegyni Veronice TOBOLKOVÉ k narození dcery Moniky,
která spatřila světlo světa 18.
května 2013. Oběma přejeme
hlavně zdraví, štěstí a aby si spolu vždy rozuměly!
Kolegové z WELLNESS

Redakce
* Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku,
pořádek v hlavě a hlavu v oblacích přejeme našim milým kolegyním Silvii LARISCHOVÉ, Evě
PISKÁČKOVÉ a kolegovi Davidu NEORALOVI
k narozeninám.
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Listárna Domovníka
Vážení čtenáři,
jak mnozí víte, klub sv. Anežky
pořádá pro své členy nejen informační schůzky a besedy, ale
pro širší veřejnost i přednášky a
duchovní obnovy. Od roku 2009
i zájezdy, poutě. V úterý 7. května jsme vyrazili již po jedenácté.
Ve Fulneku, v kostele Nejsvětější
Trojice, jsme obdivovali nádherný interiér barokního kostela
i milostný obraz Panny Marie
Pomocné. V Lipné starobylý
dřevěný kostelík sv. Jana Křtitele. Ve Spálově kostel sv. Jakuba.
S otcem Zdeno Vávrem jsme na
poutním místě uctili Pannu Marii „Ve skále“, v Melči jsme pak
slavili mši svatou s otcem Petrem

Kerakem. Přijali jsme pohostinství
na faře ve Spálově a v Melči. Tam
nám připravili nejen kávu a čaj,
ale pohostili nás i výbornými koláči. Paní Burešová z Kajlovce říká:
„Akce se vydaří, když je dobře připravena.“ Organizaci této pouti na
sebe vzala paní Anička Foldynová.
Je to kraj, ve kterém žila a má ho
ráda. Připravila nám hluboký a radostný prožitek. Byli jsme nadšeni.
Mnohokráte díky Aničce i všem,
kdo o nás pečovali. Náš klub řídí
skupinka lidí, která se označuje
jako pracovní tým. V jejím čele stojí paní RNDr. Olinka Rampáčková.
Vymýšlíme a realizujeme program.
Snažíme se o postupné rozšiřování
tohoto týmu. S paní Aničkou Foldynovou jsem měla na starosti i

Pište nám!

zabezpečování pouti a zájezdů.
Anička pokračuje a mě střídají manželé Kleinovi, Maruška
a Karel, který má zkušenosti s
průvodcovstvím. Přeji jim hodně
zdaru. Ať je Panna Maria i při
této jejich činnosti provází. Ať
zájezdy a poutě jsou obohacením
víry. Ať přispívají k navazování a
prohlubování mezilidských vztahů. K pohodě, k radosti a k chuti
do dalšího života. Děkuji Bohu,
pracovnímu týmu i Charitě, že
jsem se mohla i na této činnosti
podílet. Kéž Bůh nadále žehná
našemu charitnímu i klubovému
dílu.
Marie SMOLKOVÁ.
Klub sv. Anežky

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

• Diecézní pouť Charit
Více než třicítka zaměstnanců
a klientů Charity Opava nedávno absolvovala Diecézní
pouť Charit, která se uskutečnila v Městečku milosrdenství
v polských Branicích. Městečko milosrdenství je impozantní
léčebný komplex pro duševně
nemocné, který vznikal v letech 1898 až 1932. V Bazilice
sv. Rodiny se zúčastnili mše
svaté, vyslechli si přednášku o
zakladateli městečka Josefu M.
Nathanovi a prohlédli si nejen
areál, ale také chráněné dílny, v
nichž pracují duševně nemocní. Za zmínku stojí, že Charita
Opava se postarala, aby poutníci netrpěli hladem a zajistila
pro ně přibližně tři sta porcí
guláše. Ač to nebylo domluveno, polští přátelé měli stejný
nápad, takže účastníci poutě
měli možnost zkusit i polský
guláš. Oba chutnaly výborně.

• Duchovní obnova
Duchovní obnovu pro zdravotníky, pracovníky Charit, pracovníky pomáhajících profesí a
dobrovolníky pořádá Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna ve dnech
20. – 23. června 2013. Exercitátorem je P. Bohumil Vitásek,
prezident Arcidiecézní charity
olomoucké a biskupský delegát
pro pastorační péči v Arcidiecézi olomoucké. Duchovní obnova je koncipována jako posila všem, kteří se nasazují pro
spolubratry v církvi a všechny
potřebné, strádající lidi. Informace: www.dc-vranov.cz, tel.
541 239 264, 604 509 455.

• Pouť i virtuálně

Třetí pouť lékařů a pracovníků
ve zdravotnictví se uskuteční
na poutním místě sv. Hostýn v
sobotu 22. června 2013 v 10,15
hodin. Hlavním celebrantem
bude Mons. Jan Baxant. Po mši
svaté jsou poutníci zváni na setkání s otcem biskupem Podle
časových možností a zájmu se
po setkání s biskupem uskuteční Cesta světla s P. ThLic. Václavem Tomiczkem. Informace
naleznete na www.hostyn.cz,
získáte je také e-mailem na adrese: libuse.bene@gmail.com.
Můžete se připojit také virtuálně na www.hostyn.cz/živé
kamery a zvuk/vnitřní kamera.
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