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CITÁT MĚSÍCE: „V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.“
Sigmund FREUD, zakladatel psychoanalýzy

Sv.Anežka a sv. František
na domovních znameních

Autorka domovního zamění domu sv. Františka Zuzana Bartáková debatuje
před zatím ještě nehotovým domovním znamením s ředitelem Janem Hanušem.

Pečovatelská a ošetřovatelská služba, mobilní hospic Pokojný přístav, detašované pracoviště Wellness centra, ale také Denní stacionář pro seniory a Klub svaté Anežky. Tyto služby Charity Opava
pro seniory již potřební naleznou hezky pod jednou střechou na
Kylešovské ulici v Opavě. Dům na Kylešovské ulici získala Charita
Opava od Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka,
krom tohoto domu však již řadu let obývá na této ulici i dům druhý, v němž mohou potřební zase najít Občanskou poradnu, poradenskou službu Fénix, středisko krizové pomoci Naději a Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné.
„Centralizace řady služeb Charity
Opava na jednu ulici, navíc prakticky v centru města, je pro veřejnost
velmi komfortní. Musíme ale lidem
usnadnit orientaci v tom co a kde
přesně na Kylešovské ulici najdou,“
vysvětluje Ivo Mludek z PR oddělení Charity Opava. K usnadnění
této orientace pomohou veřejnosti nové informační cedule s názvy
poskytovaných služeb, ale především to, že oba domy dostanou
vlastní pojmenování, své patrony.
„Když v Opavě prohlásíte, že jdete
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sdružení Charity Opava už od
jeho vzniku. S nápadem pojmenovat vedlejší dům podle sv. Františka
přišla vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Dáša Slížová:
„Svatý František je dobrým patronem pro naše cílové slupiny, ale také
sestry z Kylešovské jsou Františkánky,“ zdůvodnila svůj výběr.
Informační cedule s logy jednotlivých služeb vyrobila na základě
našeho zadání firma Re-tisk, návrhu a výroby domovních znamení
se jmény patronů domů se znamenitě zhostila Zuzana Bartáková,
keramička Chráněných dílen ve
Vlaštovičkách.
Slavnostní odhalení domovních
znamení proběhne ve středu 13.
listopadu, právě na svátek sv.
Anežky. Vy se ale už teď můžete
podívat na straně 5 na fotoreportáž
o cestě sv. Anežky a sv. Františka na
Kylešovskou ulici.

ke ´Koníčkovi´, každý hned ví, kam
máte namířeno. Stejně tak když jdete na ´Hlásku´, k ´Mouřenínovi´
či chcete navštívit ´Marianum´. A
stejně tak by lidé zanedlouho měli
bez přemýšlení v případě potřeby
zamířit ke ´sv. Anežce´ nebo ´sv.
Františkovi´, protože budou vědět,
že zde najdou pomoc,“ dodává
Mludek.
Patrony domů ale bylo zapotřebí nejprve vybrat. V případě sv.
Anežky to bylo víceméně jasné, je
patronkou seniorů v dobrovolném

ŘÍJEN

Domovníku dal rozhovor T. G. M.

ŘÍJEN
NADACE OKD omezuje

Pro letošní říjen jsou charakteristické dvě události, stojíEkonomická kondice společnosti OKD a pocí téměř století od sebe. Před 95 lety vznikla samostatná třeba uzavření Dolu Paskov se odrazily také na
Československá republika v čele s našim prvním prezimožnostech našeho důležitého sponzora – Nadentem T. G. Masarykem. Letošní výročí pak doprovodí dace OKD. Nepříjemnou změnou je, že společmimořádné parlamentní volby. Co by k naší současnosti nost omezuje své aktivity na organizace, jejichž
asi řekl T.G.M.? To se ve fiktivním rozhovoru s T.G.M.
projekty nalézají cílovou skupinu v okresech
pokusila odhadnout žačka ZŠ Barbora Mludková.
Karviná, Frýdek – Místek a Ostrava – město.

Slovo ředitele
Na zkušenou...
Sociální
práce
je
poměrně
mladá disciplína. Jedna z mnoha definici
uvádí, že je
vědou, profesí i uměním zároveň. V různých částech světa a v různých
obdobích dvacátého století se
také vyvíjela různě. V té části
Evropy, která se na čtyři desetiletí dostala do destruktivního
područí Sovětského svazu, byl
občanský sektor spolu s církvemi plánovaně pronásledován a
devastován a sociální práci si
tak jako vše násilím přivlastnil totalitní stát. Poté, co koncem osmdesátých let minulého
století padla železná opona, se
občanská společnost k sociální
práci vrací, ale bez kontinuity, v často zdevastovaných
podmínkách, v mnohem horší ekonomické kondici. Věda,
profese, umění... Je dobré se
rozhlížet kolem sebe a snažit
se poučit z toho dobrého, co se
podařilo našim kolegům v oblasti sociální práce jak na západní, tak i na východní straně
našich hranic. Na západě mají
nepřerušenou tradici, více toho
znají, více si už stačili vyzkoušet. Na východě zase musejí,
často podobně jako my v České
republice, začínat znovu, improvizovat, učit se z vlastních
chyb, umět přesvědčit občany
i instituce, že jejich role je nezastupitelná. Mají také více
chudých. Proto se v následujících týdnech jedeme této vědě,
tomuto umění i této profesi učit
jak do Německa, kde navštívíme Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (Diakonie Lobental), tak
do Litvy, kde nás budou hostit
partneři z Charity Vilnius. Věřím, že zkušenosti z obou cest,
o nichž vás budu po návratu
informovat, budou přínosné
především pro Charitu Opava.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Fénix na nové adrese

Služba Fénix se stěhuje na novou
adresu. Krizová pomoc, která je
součástí Naděje - střediska krizové pomoci, je od počátku září
k dosažení na Kylešovské ulici
č. 10. Fénix poskytuje krizovou
intervenci všem, kteří se ocitli v
tíživé životní situaci a nejsou ji
schopni sami zvládnout. Na službu Fénix je ovšem nově nutné se
nejdříve telefonicky objednat
na čísle 737 615 459. Je možné
také zaslat dotaz do internetové
poradny. Formulář pro zadání
dotazů naleznete na internetové
stránce www.charitaopava.cz,
v záložce pod službou Naděje –
středisko krizové pomoci.

• Omalovánky
pro koledníky

Už v listopadu by se měly dětem
nižšího stupně základních škol
dostat do rukou omalovánky,
kterými chce Charita Opava
oslovit před Tříkrálovou sbírkou
nové koledníky. Jak uvedla koordinátorka sbírky Marie Gilíková, s návrhem přišel ředitel Jan
Hanuš. Obrázky do omalovánky malovaly o prázdninách děti
v Neškole a bylo těžké vybírat,
protože všechny byly opravdu
krásné.

• Oslava
ve Vlaštovičkách
V pořadí již 17. výročí otevření
Domu Sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené oslavili v sobotu 28. září ve Vlaštovičkách.
U této příležitosti si dům mohli
prohlédnout návštěvníci zvenčí,
pro něž se konal Den otevřených
dveří. Po mši svaté, kterou odsloužil kněz otec Petr Kříbek proběhl zábavný program v němž
zahráli a zazpívali manželé Hudečkovi. Dobře se bavily i děti.

Chráněné dílny vám udělají
výrobky na míru

zaměstnat více než padesát zdravotně handicapovaných zaměstnanců.
Chráněné dílny sv. Josefa od roku
1996 zaměstnávají zdravotně znevýhodněné občany na chráněných
pracovištích. Práci zde v šicí, keramické a kompletační dílně nacházejí občané s tělesným a smyslovým
znevýhodněním a jejich kombinacemi, kteří potřebují k výkonu práce
průběžný výcvik a instruktáž, včetně

trpělivé psychické podpory, pracovní a sociální asistence. Záběr obou
dílen je skutečně velký. V šicí dílně
zvládnou ruční výrobu textilních,
dekorativních doplňků, strojové vyšívání a šití na zakázku, v keramické dílně zase umí vyrobit různými
technikami keramické dekorativní
předměty na zakázku.
Kompletační dílna se pak soustředí
montáž drobných kovových součástek, plastových hraček, adjustační
práce a jiné drobné ruční kompletační činnosti na zakázku, nahrazující drahé strojové vybavení dodavatelů.
Zdejší dílny podobných zakázek,
jako je ta pro opavskou radnici,
zvládly již mnoho a mají kapacitu i
invenci na další. Konec roku se blíží a firmy či instituce, které si u nás
nechají vyrobit zboží podle svého
přání, mohou být spokojeny hned
třikrát. Předně dostanou kvalitní
výrobky na míru s vlastním logem či
námětem, za druhé pomůžou dobré věci. Větším firmám a institucím
také dílny pomůžou vyřešit tzv. „náhradní plnění“.
Více informací najdou zájemci na
adrese www.charitaopava.cz, na vaše
dotazy rádi zodpovíme i na telefonním čísle 553 612 780. Naši zaměstnanci se již těší, ze vám budou moci
vyjít vstříc.

Když zapršelo, museli se brodit bahnem. Při suchu a větrném počasí se tady zase proháněla oblaka prachu. To vše už je minulostí.
Vstupní dvůr a spolu s ním také značnou část areálu Chráněných
technických dílen ve Velkých Hošticích byste dnes ani nepoznali –
místo původního nevzhledného kamenitého a betonového povrchu
ho nově zdobí krásná zámková dlažba.
Za nákladnou rekonstrukci, která Peřinkovi staršímu a Janu Peřinvýrazně zkvalitní pracovní pro- kovi mladšímu. „Nová úprava je
středí, patří poděkování majite- skutečně ohromná změna k lepšímu,“
lům této části areálu pánům Janu pochvaluje si vedoucí dílny Tomáš

Schaffartzik. „Nový povrch totiž neznamená jen zlepšení pracovního
prostředí, ale také umožní přesun
materiálu pomocí paletových vozíků,
protože v minulosti jsme byli odkázáni z důvodu nevyhovujícího povrchu
pouze na vysokozdvižný vozík.“
Chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích, která zpracovává
především vyřazené elektrické spotřebiče, skartuje dokumenty či v novém lisu plastové odpady, zaměstnává handicapované lidi, kteří by jinak
na trhu práce nenašli uplatnění. Na
konci prázdnin jich zde pracovalo
30, přičemž další dva byli přijati toto
září. Vylepšení pracovního prostředí
přivítali do jednoho všichni. Svorně
říkají, že teď se jim pracuje lépe.
Rekonstrukce areálu proběhla v
Hošticích v červenci. „Doufám, že
jsme při ní příliš neobtěžovali obyvatele v okolí naší dílny,“ vzkazuje
s omluvou na závěr Tomáš Schaffartzik místním, „ale dvůr dnes díky
tomu vypadá opravdu hezky a tak
celkový výsledek bude jistě díky otci
a synovi Peřinkovým přínosem i pro
občany Velkých Hoštic.“

Opavská Hláska jako originální keramický věšák, keramické růže v
barvách města Opavy, aromalampy či ručníky, chňapky, peněženky a
obaly na mobily s vyšitým znakem města. To jsou jen některé z propagačních materiálů, které vyrábí Hlásce přesně na míru Chráněné
dílny sv. Josefa.
Opavská radnice si v případě těchto
dárkových předmětů, mezi něž se
již brzy zařadí také trička s vyšitým
znakem Opavy či originální PF pro
rok 2014, nejprve nechala dílnou
zpracovat návrhy a také cenovou
kalkulaci. Líbilo se oboje a tak se
výroba mohla rozběhnout. V Chráněných dílnách sv. Josefa, které jsou
střediskem Charity Opava, díky této
zakázce získali práci, která pomůže

Hoštická chráněná dílna v novém
díky otci a synu Peřinkovým

Kalendárium
* 1. října 1994 zahájila
práci
pobočka
Charitní
ošetřovatelsko-pečovatelské
služby v Hradci n. Moravicí.
* 1. října 1997 vzniklo dnes
již uzavřené středisko Linka
důvěry, nazvané původně Linka
pomoci – povodeň.
* 5. října 2004 byly slavnostně
požehány prostory projektu
Equal a Chráněné technické
dílny pro muže a ženy ve
Velkých Hošticích.
* Celý říjen roku 2008 jsme ve
Vlaštovičkách školili strážníky
Městské policie Opava, jak
správě postupovat při kontaktu
s nevidomými.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Naděje opět sbírá šatstvo
pro potřebné lidi

Vám možná doma překáží, jiným naopak může pomoci. Oblečení,
ze kterého jste již vyrostli nebo které nepoužíváte, záclony, ale i knihy a hračky – to vše bude opět sbírat na dobročinné účely Charita
Opava. Tradiční podzimní sbírka šatstva, pořádanou opět charitním
střediskem krizové pomoci Naděje, se tentokrát uskuteční v pondělí
14. a úterý 15. října.
Ve sbírce, která je určena pro Dia- a pásky, dále nepoškozené záclony
konii Broumov, pořadatelé uvítají různých rozměrů, larisy, vlněné
veškeré letní i zimní dámské, pán- deky, ale také knihy, plyšové hračské i dětské oblečení, nepoškozené ky či spací pytle a boty, přikrývky
kožené bundy, kabelky, peněženky a péřové polštáře. Sebrané věci

mají dále sloužit potřebným, proto nemohou být špinavé, zatuchlé
nebo mokré.
Nesbírají se také saka, silonové a
dederonové oblečení, vatové, balonové a šusťákové kabáty, péřové
bundy, vatové přikrývky a rovněž
žádné elektrospotřebiče ani starý
nábytek, kufry a podobně. Pořadatelé také prosí, aby občané věci
nebalili do krabic, ale pouze do
pytlů a tašek
Sbírka proběhne na tradiční místě, na které si již občané Opavy a
okolních vesnic zvykli – na vlakovém nákladním nádraží stanice Opava–Východ. Na místo se
dostanete z Těšínské ulice kolem
Lidlu, posléze odbočíte doprava
na Kylešovskou ulici, kde naproti penzionu Mirka a Věra najdete
označený vjezd na nákladní nádraží. V pondělí 14. října bude
sbírka probíhat od 8 do 17 hodin,
úterý pak od 8 hodin až do naplnění vagónů, maximálně však do
17 hodin
Tak jako každý rok, i letos budou
mít občané možnost přispět sociálně potřebným také finanční
částkou.

Nebojte se dotazníků Charity Opava

Co se Vám líbí na Charitě Opava? A co byste chtěli změnit? Jak jste
spokojeni se svou prací? To jsou otázky, s nimiž se na všechny zaměstnance Charity Opava obrací formou dotazníku personální úsek.
„Zpětná vazba je pro nás velmi dáme, že zaměstnanci se začnou
důležitá, proto jsme vytiskli cel- ve větší míře ozývat až nyní, kdy
kem dvě stovky dotazníků, aby se skončil čas dovolených,“ hodnotí
dostalo na každého zaměstnance,“ Eva Pospěchová skutečnost, že v
vysvětluje vedoucí personálního polovině září se zatím vrátilo jen
úseku Eva Pospěchová.
něco kolem deseti vyplněných
Jak si již mnozí určitě všimli, do- dotazníků. „První odvážlivce bytazník je umístěn i s boxy pro vho- chom chtěli pochválit, ale zároveň
zení odpovědí ve všech budovách vyzýváme i ostatní - nebojte se vyCharity Opava. „Roznesli jsme ho jádřit svůj názor,“ pobízí všechny
již v čase prázdnin, ale předpoklá- zaměstnance Charity Opava další

z organizátorů Milena Pchálková.
„Pod dotazník se můžete, ale také
nemusíte podepsat. Pokud se někdo rozhodne podepsat, budeme
při řešení problémů jednat přímo s
ním. Pokud ale podpis nebude chtít
připojit, vůbec to nevadí, budeme
se jeho podněty zabývat v obecné
rovině,“ dodává. Cílem dotazníku
je totiž přispět ke zlepšení pracovních podmínek a mezilidských
vztahů v celé organizaci.
Výsledky tohoto malého průzkumu budou předány řediteli Charity opava Janu Hanušovi a budete s
nimi také seznámeni na stránkách
Domovníku.

Stane se
• Kvalitní brikety
Přichází chladný podzim a
co nevidět ho vystřídá ledová
zima. Kdo se zásobí levným a
kvalitním topivem, určitě nezaváhá. Dobrým tipem jsou papírové brikety, které vyrábí charitní Chráněná technická dílna
ve Velkých Hošticích. Brikety se
vyrábějí ekologicky ze skartovaného papíru a mají výhřevnost podobnou hnědému uhlí.
Kromě kvalitního a levného
topiva získáte i hřejivý pocit,
že jste pomohli dát práci zdravotně handicapovaným lidem,
kterých zde Charita Opava
zaměstnává už na třicet. Bližší
informace o briketách (ale také
o možnosti skartace či likvidace elektroodpadu) získáte přímo v Chráněné technické dílně,
která sídlí na Zámecké ulici 68
ve Velkých Hošticích, nebo telefonicky na čísle 553 764 066,
vždy do 14 hodin! Neváhejte,
brikety u nás nyní pořídíte jen
za 2,50 korun za kilo!

• Burza v Neškole
Především maminkám a dětem je určena již tradiční burza dětského oblečení, kterou
přádá již několik let NEŠKOLA - středisko Charity Opava.
Ta letošní podzimní proběhne
ve čtvrtek 24. října od 8.30 do
12 hodin v Mateřském centru
Neškoly v prvním poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě.

Napsali o nás
• Den otevřených dveří
v Mravenečku
„Ne každý den má veřejnost
možnost pohlédnout tzv. pod
pokličku fungování denního
stacionáře pro děti a mládež s
kombinovanými vadami známého jako Mraveneček. Jedinečnou možnost poznat toto
zařízení operující pod křídly
Charity Opava mají lidé ve
středu 25. září, kdy se ve středisku na Neumannově ulici v
Opavě koná Den otevřených
dveří. (...) Při péči o děti se
zde aplikují metody z různých
běžných i alternativních stylů. Ve výchovně-vzdělávacím
plánu pro každého „človíčka“
je zahnuta například metoda
bazální stimulace, techniky
Montessori výuky, rehabilitační
cvičení a další.“
DENÍK,
18. září 2013
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Rozhovor měsíce
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„Chytráci jsou koneckonců hloupí,“

vzkazuje nám v aktuálním rozhovoru z Českého nebe T. G. Masaryk

Tak už je to tady! Do Opavy přijelo Divadlo Járy Cimrmana s
hrou České nebe. A dokonce se zvláštním hostem, který divadlo
doprovází jen málokdy. Se samotným T. G. Masarykem! Ve hře
sice nebude přímo vystupovat, ale přišel se na divadlo podívat
na zem rovnou z Českého nebe. V divadle pracuje můj dědeček,
který mi slíbil, že mne k T. G. Masarykovi v zákulisí na chvíli zavede. Chtěla bych s ním udělat rozhovor o problémech, které naši
zemi trápí necelých sedmdesát let poté, co odešel jako její první
prezident do Českého nebe. Vcházím do honosné budovy divadla. V hledišti je jako vždy při návštěvě Cimrmanů vyprodáno.
Zhasínají světla a představení začíná jak je zvykem přednáškou.
Znám ji už dávno zpaměti a tak co nejtišeji vstávám, nenápadně
opouštím hlediště bočním vchodem do zákulisí. Chvíli bloudím
v pološeru, ale pak jej vidím. Vysoké boty, jezdecké kalhoty, kabát upjatý až po bradu, v jedné knoflíkové dírce uzounké stužky legií, na hlavě nakřivo posazenou šedou legionářskou čepici
furažku. Vzpřímený a elegantní jako na starých fotografiích.
„Dobrý den,“ zdravím nesměle. „Dobrý den,“ opětuje poněkud
překvapeně. „Omlouvám se, ještě jsem se ještě nepředstavila,
jmenuji se Barbora Mludková a jsem novinářka.“ „Tomáš Garrig Masaryk. Těší mě,“ srazí paty holínek a podává mi ruku. „A
mohla bych vás požádat o rozhovor? Čechy by jistě zajímal váš
názor na některé problémy, které dnes řešíme.“„Tož, nic proti
tomu nemám,“ souhlasí ochotně.
* Vážený pane Masaryku, tento
rozhovor vyjde v Domovníku,
zpravodaji opavské Charity.
Znáte vůbec tento spolek?
„Ale samozřejmě! V Československu za mé vlády vzniklo velké
množství spolků – byly to nejen
spolky egoistické, zaměřené na
naplnění tužeb a cílů svých účastníků, ale také altruistické spolky,
které sloužily výlučně ku prospěchu druhým. Prvním z nich byl
Spolek českých lékařů, založený J.
E. Purkyně již v roce 1859, během
první republiky vznikla Společnost Československého červeného
kříže, v níž se v roce 1930 angažovalo 35 tisíc dobrovolníků, ale založena byla také byla také dnešní
Charita ČR, tehdy pod názvem
Česká katolická charita. Já už jsem
pak jen z Českého nebe smutně
sledoval, jak její činnost byla narušena nejprve Druhou světovou
válkou no a po roce 1945 komunistickou vládou. Proto jsem rád,
že jste na tradice mé První republiky opět navázali a přeji vám vše
nejlepší!“
* Když nás tak pozorujete, co si
myslíte o dnešním vyjadřování?
Spisovnou češtinou už se téměř
nemluví, nářečí zanikají a do
naší řeči se vkrádá mnoho cizích
slov, pro něž už lidé nechtějí tak
jako za časů národního obrození
hledat českou podobu?

jazykový brus a v těch jsem pořád
listoval. Dnes je to lepší, dnes má
každé dítě českou školu. Tolik lidí
dnes káže o své lásce k národu, ale prosím vás, jakým
nepěkným a nevzdělaným
jazykem
to kážou! Musí
se dobře česky mluvit, aby
se dobře česky
myslelo.“
* Noviny hrály ve
veřejném životě
důležitou roli už
za vás, jejich vliv ale
v našich časech hodně
zesílil. A na síle nabírá bohužel především
bulvár. Máte s ním nějakou zkušenost? A co
si myslíte o šíření pomluv prostřednictvím
tisku?
„Často se při četbě našich novin divím, proč naši žurnalisté, a někdy i politikové tak
málo využívají největší
výsady novináře: výsady být přesně informován. V Česku, ale nejen tady,
se pořád přejímají zprávy z ruky
do ruky, o těch informacích z druhé ruky se toho napíše až až, místo
aby novinář vzal telefon a zeptal
se na příslušném místě, co je na
nějaké zprávě pravdy. Také mám
s těmito věcma špatné zkušenosti,
ale doufám, že se někteří novináři
změní.“

„Víte, chodil jsem do německých
škol, Gymnázium v Brně bylo německé a studoval jsem na německé univerzitě ve Vídni. Svou češti- * Počet věřících v naší zemi stále
nou jsem si nebyl jist. Když jsem klesá, lidé v dnešních časech také
začal psát, sehnal jsem si kdejaký stále častěji propadají vlivu růz-

ných sekt a rádoby náboženství. poměr sester a bratří, starší bratr
Vy jste protestant, co si ale myslí- své sestry chrání, starší sestra je
te o náboženských sektách?
mladším sourozencům skoro maminkou. Tak máte už mezi dětmi
„Především musíme znát naši předobrazení dospělého života.“
minulost - a neupadat v náboženskou netečnost. Věřím-li v Je- * Když k nám přišla po roce 1989
žíšovo učení, musím věřit i v bu- demokracie, byli všichni naddoucnost náboženství. V každém šeni, asi jako za vašeho života v
případě pak musíme v našich po- roce 1918. Taky se na náměstích
měrech žádat pozitivní toleranci. hodně skandovalo vaše jméno,
Každý má mít své přesvědčení, ale pokud to nevíte. Nadšení ale
i vážit si opravdového přesvědčení časem upadalo – a to i vinou
druhých. Pravdy každému přejte - politiků, kteří se často chovají
to platí provždy.“
tak, jako by pro ně byla politika
pouze prostředkem ke zbohat* Nevím, zda jste to zaregistro- nutí. A lidé dnes začínají reptat,
val, ale v dnešní době se rodí stá- zda je demokracie tím nejlepší
le méně dětí, mnoho manželství způsobem vládnutí a zase volají
si vystačí jen s jedním. A nejen to po vládě tvrdé ruky, třeba prezi- přibližně polovina manželství dentské... Co byste jim vzkázal?
rozpadne. Vy jste měl ve svých
rodičích dobrý vzor, a i se svými „Politiku, jako vše, co děláme, je
sourozenci jste měl velmi přátel- nutno důsledně podřizovat etickým způsobům. Vím, že jsou
ské vztahy. Co si o tom myslíte?
politikové, hlavně ti, kteří se po„Dítěti je první a hlavní školou važují za náramně praktické a
rodina, a rodina, to se rozumí, ta chytré, kterým se ten požadavek
míň vychová a vyučí nelíbí, ale zkušenost, nejen moje,
dítě tím, co mu myslím, učí, že politika poctivá
p ř i k a z u - a rozumná je nejúčinnější a nejje nebo praktičtější. Nakonec mívají tzv.
z a p í r á , idealisté vždycky pravdu a udělají
j a k o pro stát, pro národ a lidstvo víc
s p í š než ti politikové, jak se jim často
t í m , říká, reální a chytří. Chytráci jsou
c o koneckonců hloupí. V poslední
d í t ě době jsem si všiml nárůstu kritiky
demokracie a parlamentarismu.
d o m a Souhlasím, že mají být kritizováv i d í . ni. Demokracie není všelékem.
Te d y Každý státní systém má své obtíže.
j a c í Avšak otázka je, zda demokracie
j s o u s parlamentarismem vystačí pro
rodiče, další vývoj. Já tvrdím že ano.“
matka i
otec, jaký „Tak, to je všechno. Děkuji za váš
mají poměr čas,“ končím rozhovor. „A kdy
k sobě a k vyjde?“ ptá se zvědavě T. G. Maokolí, to saryk a vytahuje z kapsy notes.
má na „Nejspíše již v říjnu,“ odpovíd í t ě dám. „Tak to už budu zase v nebi.
ne j v ě t š í No což, nechám si tam jeden výv l i v . tisk poslat. A cérko, tady ti věnuji
P r o s í m knížku, ve které najdeš odpovědi
vás, když i na další otázky. Jmenuje se Hotakové děcko vory s T. G. M. a napsal ji skvělý
doma pozoruje novinář Karel Čapek, z toho si
nesoulad a hádky ro- ber do svého povolání příklad.
dičů hrubost, neúctu, nepravdi- Tak tedy, na hledanou.“ „Nashlevost, jak může z něho, nepřemů- danou,“ odpovídám a tiskneme
že-li to v sobě úsilím, být slušný si silně ruce. V pravý čas. Na
člověk? Ono se říká: čím hrneček pódiu vstává Česká nebeská konavře, tím páchne. To platí i o mise a zpívá Ach synku, synku,
rodině. Stejně důležitý je poměr oblíbenou píseň tatíčka národa
dětí mezi sebou, starších k mlad- Tomáše Garrigua Masaryka. Ale
ším. Myslím, že není dobré být jen já vím, že si ji T. G. M. v zájedináčkem. Mezi sourozenci platí kulisí Českého nebe stále notuje
přirozené právo stařešinství, starší s námi. Jen je třeba poslouchat...
vede, mladší ho poslouchají, nebo
alespoň napodobují. A zas máte
Barbora MLUDKOVÁ
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Jak u Zuzany Bartákové vznikala
keramická domovní znamení světců
Na počátku vyvstala potřeba zjednodušit a ulehčit lidem z Opavy
i okolí orientaci v tom KDE a JAKÉ služby poskytuje nově Charita
Opava poté, co se řada středisek přestěhovala do nového domu na
Kylešovské ulici v Opavě.
U informačních cedulí se jmény
středisek to nebylo tak složité, za
pomocí grafického manuálu jsme
vytvořili nové informační panely, v nichž se bude schopen každý rychle zorientovat a z nichž
bude zároveň patrné, že v obou
budovách sídlí střediska Charity
Opava.. Po několika debatách s
pracovníky Charity Opava se také
rychle našli patroni obou domů –
sv. Anežka a sv. František. Jak ale
pojmout označení domů, kdo vy-

tvoří ona domovní znamení, která
budou na oba patrony odkazovat?
Úkolu se nakonec zhostila keramička Chráněných dílen ve Vlaštovičkách Zuzana Bartáková – a
nutno dodat, že skvěle. Podívejte
se teď spolu s námi na cestu sv.
Anežky a sv. Josefa od prvních nápadů až po téměř hotové domovní
znamení. Jeho konečnou podobu
budete moci spatřit na slavnostním odhalení na svátek sv. Anežky
ve středu 13. listopadu.

Zuzana Bartáková nejprve vytvořila několik grafických návrhů. Nejvíce se líbily
tyto dva, které se následně staly předlohou pro výrobu keramických domovních
znamení.

...i loga Charity Opava.

Na keramické ploše postupně vyvstávaly obrysy obou světců...

Autorka Zuzana Bartáková.

Svatá Anežka a svatý František na domovních znameních, která ještě čekají na
závěrečnou glazuru. Jejich konečnou podobu budete moci spatřit nejpozději 13.
listopadu při slavnostním odhalení.

Pracovník firmy Re-tisk připevňuje orientační tabuli na dům sv. Františka.

LIDÉ
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Zaznamenali jsme

• Dárky z pojišťovny

* Narozeniny v říjnu
S kytičkou růží, s pohárem vína, chtěli bychom při vás stát a k narozeninám vše nejlepší přát. Přejeme dlouhé žití, stále zdraví a dobré
pití. Chutné jídlo, peněz dosti, užívejte do sytosti. Oslavte to jak se
patří a ať se vám všem všechno daří! V říjnu mají narozeniny tito
zaměstnanci: Jaroslava BAIEROVÁ, Marie BAJUŽÍKOVÁ, Sylva
ČEČMANOVÁ, Milan ČERNÝ, Milena ČEVOROVÁ, Jana GLABASŇOVÁ, Regina HAVLÍKOVÁ, Zuzana JANKŮ, Libuše JANOTOVÁ, Jana JELENOVÁ, Jiří KONEČNÝ, Pavel KOSAK, Břetislav
LEIFERT, Romana NAJVERTOVÁ, Andrea OBRUSNÍKOVÁ, Iva
PROCHÁZKOVÁ, Ester SCHAFFARTZIKOVÁ a Hana SOMMEROVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce

• Dvojnásobná pomoc
NADACE ČEZ

Až kolem padesáti lidí, tedy
téměř čtvrtina zaměstnanců Charity Opava, kteří jsou
klienty České průmyslové
zdravotní pojišťovny, získalo
v uplynulých týdnech dárek v
hodnotě 500 korun. Výrazně
jim v tom pomohl personální
úsek Charity Opava. Dopis s
nabídkou dárků v hodnotě 500
korun, mezi nimiž byly například různé zdravotní preparáty, podporující zdravý životní
styl, ale také například masáže
či rozličné pohybové aktivity,
totiž pojišťovna adresovala na
zaměstnavatele, tedy Charitu
Opava, který musel celou akci
garantovat. U nás se tohoto
úkolu zhostil personální úsek.
„Vypadá to jako jednoduchá
a nenáročná akce,“ hodnotí
aktivitu personálního úseku
ředitel Jan Hanuš. „ale se zařizováním měla děvčata na personálním úseku opravdu hodně
práce, kterou musela zvládnou
zároveň se svými dalšími povinnostmi.“ Bylo totiž zapotřebí komunikovat a podepisovat
smlouvu s oběma stranami,
následně pak personální úsek
přebíral paragony na zakoupené dárky a posléze je předávat
kompetentním pracovníkům
České průmyslové zdravotní
pojišťovny. „Chtěl bych jim proto za sebe i za téměř padesátku
našich zaměstnanců, kteří mohli díky jejich ochotě čerpat benefity pojišťovny, moc poděkovat,“
dodává Jan Hanuš.

* V říjnu oslaví své narozeniny naše kolegyně Maruška BAJUŽÍKOVÁ. Ať život vyplní všechna tvoje přání a všechny tvoje naděje. Ať štěstí, které málo
k lidem chodí, se na tebe denně usměje. Ať nikdy
nepoznáš bol ani klam, to ti přejeme k narozeninám.
Mirka, Zdislava, Yvona, Míša a Zuzka
* Rád bych touto cestou poděkoval dobrovolnicím Jaromíře MATÝSKOVÉ, Marii SCHREIBEROVÉ, Věře MURCKOVÉ, Vlastě ŽALUDOVÉ, Anně VÍCHOVÉ, Anně WEISSOVÉ, Marii
REICHLOVÉ, Jiřině ONDRASCHOVÉ a Věře
HOLČAŘOVÉ. V září balily časopis Vlaštofka do
obálek. Strávily při tom tři hodiny a vykonaly dobrou práci, za kterou si zaslouží velký dík.
Václav Burda
* Charitou chodí narozeninová víla, aby vám sny
vyplnila. Stačí si jen něco přát a pak se s kolegy v
dílnách radovat. Kolegyním a kolegům Milanu
ČERNÉMU, Regině HAVLÍKOVÉ, Libuši JANOTOVÉ, Jiřímu KONEČNÉMU a Haně SOMMEROVÉ přejeme k jejich narozeninám vše nejlepší.
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa
KRÁSNÉ NAROZENINY! KRÁSNË NAROZENINY!

Nedoléhající balkónové dveře
a netěsnící střešní okna, skrze
které v dešti zatéká a v chladnu
utíká drahocenné teplo. Staré a
dosluhující elektrické bojlery,
jejichž provoz je stále dražší.
To vše je v Domě Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách již minulostí.
Zásluhu na finančně náročné
rekonstrukci má Nadace ČEZ.
Ve Vlaštovičkách nachází už
téměř dvě desítky let útočiště
dospělí těžce zrakově postižení
nebo lehce mentálně postižení
občané z celé České republiky.
Přes svůj handicap zde žijí běžným životem. Provoz Domu
Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené je ale finančně velmi
náročný. Proto zde přivítali s
velkou radostí, že se Nadace
ČEZ rozhodla v rámci projektu
„Energetické úspory pro nevidomé“ přispět na chátrající
okna a ohřívače vody. Domu
a jeho obyvatelům to pomůže
hned dvakrát – kromě samotné výměny oken, dveří a kotlů,
která mohla proběhnout díky
finanční pomoci Nadace ČEZ,
zde do budoucna ještě ušetří
za ohřev vody a teplo. Nadace
ČEZ vznikla v roce 2002 jako
jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální
potřeby společnosti. Děkujeme!

Listárna
• Přístup pracovníků
Charity si zaslouží
pochvalu
Dobrý den, pane Hanuš, děkuji celému personálu mobilní
Charitní pečovatelské služby
v Opavě na ulici Kylešovské
4 za poskytnuté služby. Moje
maminka Františka Lehnertová (ročník 1925) se dostala do
složité životní situace, když si
zlomila pravou ruku. Všechny
pečovatelky s Vašeho centra
byly moc hodné a ochotné jí
pomáhat. Děkuji také za od-

borné rady k dalšímu zlepšení
zdravotního stavu. Byl jsem
moc spokojen s přístupem
všech Vašich pracovníků. Přeji
hodně úspěchu v další práci. S
pozdravem
Zdenek LEHNERT, syn

• Děkujeme
za Pokojný přístav
Vážený pane řediteli, v době od
15. července do 10. září 2013
jsme pro moji dnes již zesnulou
manželku Alenku mohli využít
služeb Vašeho střediska Pokoj-

Pište nám!

ný přístav. Tlumočte, prosíme,
všem pracovníkům tohoto mobilního hospice naše upřímné poděkování za jejich péči,
lidský přístup a ochotu. Vám
osobně chceme poděkovat za
zájem a podporu zřídit tento
typ služby v našem regionu a
všem lidem v Charitě Opava
chceme popřát všechno dobré,
pevné zdraví a Boží požehnání.
Za celou rodinu
Norbert WAGNERT,
Velké Hoštice

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

• Klub sv. Anežky
pojede do Stěbořic

Na výlet do Stěbořic vyjedou 8.
října členové Klubu sv. Anežky. Navštíví kostel a v místním
zámku si prohlédnou expozici
předmětů našich předků. Provázet je bude majitel sbírky
Karel Kostera. Do Stěbořic se
pojede společně linkovým autobusem číslo 247 (žlutý autobus TQM), který má odjezd z
Praskovy ulice ve 12.01 hodin.

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. a fax: 553 612 780, 553 612 788, e-mail: mluvci@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Říjen 2013.

