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CITÁT MĚSÍCE: „Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.“
Lidová březnová pranostika

MŮJ SVĚT 2014 čeká

v březnu vernisáž v muzeu

Komise fotosoutěže MŮJ SVĚT vybírala pod vedením prof. Štreita z více než tří
stovek fotografií. Zleva: Zdeněk Kovářík, Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek.

Nejlepší fotografie šestého ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT, pořádané Charitou Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty
Charit z celé České republiky, se představí na slavnostní vernisáži 24. března opavské veřejnosti. Vítěze vybrala počátkem února
porota, v jejímž čele zasedl patron soutěže fotograf prof. Jindřich
Štreit. Neměla to jednoduché - vybírala z více než tří stovek fotografií, které letos dorazily do všech třech soutěžních kategorií.
Seznam všech oceněných najdete elektroodpadu a která dává práci
v dnešním Domovníku na str. 5. charitním Chráněným technickým
Nechybí mezi nimi ani zástupce dílnám ve Velkých Hošticích. ReCharity Opava Martin Žídek, který gionální manažer firmy ASEKOL
jako její dobrovolník obsadil druhé Zdeněk Kovářík také zasedl spolu s
místo v kategorii „Jak to vidím já“. Jindřichem Štreitem a Jiřím SiostrTato nová kategorie, která letos do- zonkem z Institutu tvůrčí fotograplnila tradiční soutěžní kategorie fie FPF Slezské univerzity v Opavě
„Portrét“ a „Život kolem nás“, byla v tříčlenné porotě. Celá porota se
vyhlášena pod patronací společ- rovněž zúčastní slavnostní vernisánosti ASEKOL, neziskově hospo- že oceněných fotografií 24. března
dařící společnost, která v zastou- v Opavě.
pení výrobců a dovozců organizuje „Fotografie z fotosoutěže jsou rok od
celostátní systém zpětného odběru roku lepší a ani letošní rok nebyl vý-
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BŘEZEN

Czendlik s Helanem

Spolu s populárním knězem Zbigniewem
Czendlikem, který v listopadu podpoří svou
návštěnou Charitu Opava, přijede také finalista
soutěže Česko Slovensko má talent hudebník Pavel Helan. Akce proběhne v rámci oslav 25 LET
SLUŽBY - CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM
PROSTORU (Více na str. 3 )

jimkou,“ zhodnotil Jindřich Štreit
úroveň právě uzavřeného 6. ročníku soutěže, ve které se za celou
dobu existence sešlo už více než
1.600 fotografií. Podle dalšího z
porotců Jiřího Siostrzonka se úroveň lepší i proto, že fotografie jsou
k vidění na výstavách a jsou také
zveřejňovány na webu. „Soutěžící jsou pak konfrontováni s úrovní
ostatních fotografií, což vede ke zvýšení kvality,“ soudí Siostrzonek.
Třicet nejlepších snímků bude veřejnosti představeno na slavnostní
vernisáži v pondělí 24. března 2014
ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Na vernisáži
budou také předány vítězům hodnotné ceny a diplomy s podpisy
komise. Po dvou týdnech pak bude
výstava k vidění v galerii opavského obchodního centra Silesia a následně ji čeká pouť po městech celé
republiky.

Mezi výherci jsou totiž kromě
opavské Charity zastoupeni pracovníci, dobrovolníci i uživatelé
služeb Charit z Ostravy, Hlučína,
Nového Jičína, ale také z Uherského Hradiště, Kaplic, Milevska,
Českých Budějovic a řady dalších
měst.
Reportáž ze zasedání komise natočila Česká televize a budete ji moci
shlédnout v některém z blízkých
vysílání pořadů Události v regionech na ČT 1 a Události v kultuře
na ČT Art.

BŘEZEN
Trápí nás nemocnost

Charitu Opava trápí velká nemocnost –
a to nejen ta dlouhodobá, ale také krátkodobá.
Doufejme, že krátkodobé stonání bylo letos zapříčiněno tak jako každý rok o tomto čase rozmary a výkyvy
počasí a vše se zlepší s prvním jarním
dnem, na který se můžeme těšit
již tento měsíc.

Slovo ředitele
Milá paní Magdo!
Je to již pětadvacet let,
co se skupinka žen z
Opavy ještě
v době komunistického režimu
rozhodla
naplňovat křesťanskou lásku
k bližnímu skutky a položila
tím základy Charity Opava.
Jednou z těchto statečných žen
byla paní Magda Grimová, která v uplynulých dnech oslavila
nádherné 80. narozeniny. Paní
Magda se již ve svobodných
časech rozhodla vytvořit rehabilitační dílny, které by sloužily
hlavně mladým lidem s duševní poruchou. Právě na její
žádost přijala první ředitelka
Charity Opava Anička Ekslerová vznikající dílny do charitní
rodiny jako samostatné středisko. „V domku na zahradě ÚSP
Marianum se v jedné místnosti
usídlila kancelář, v další, malé,
byl zárodek textilní dílny zvláště pro ženy a největší místnost
vzadu byla určena pro zařízení
stolařské dílny – na více místech v Opavě jsem vypátrala
starší nábytek a na čtyřkoláku
ho začala svážet,“ vzpomínala
před časem paní Grimová na
dobu vniku dílen, která nebyla
vůbec jednoduchá. Jenže nebýt
těchto skromných začátků a
především odhodlání a nasazení paní Grimové, kdo ví, zda
by se RADOST, jak se později
dílny začaly nazývat, vůbec
kdy rozrostla do tak důležitého
střediska, které pomáhá potřebným již třiadvacet let. Milá
paní Magdo, Charita Opava, u
jejíhož vzniku jste stála, slaví
již pětadvacet let své existence.
K přání pevného zdraví, Božího požehnání a mnoha dalších
let se tak ke mně připojují i tisíce lidí, jimž tato organizace,
která ve svém základu nese
otisk Vaší obětavosti, za dobu
své existence mohla pomoci.
Děkujeme!

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Proglas v Charitě,
Charita v Proglasu

Z klobouků přecházel zrak

Pětadvacet let činnosti Charity
Opava bylo hlavním tématem,
o němž si vyprávěl 19. února
redaktor rádia PROGLAS Antonín Žolnerčík s ředitelem Janem
Hanušem. Půlhodinový pořad
o Charitě Opava se bude premiérově vysílat na vlnách PROGLASU ve čtvrtek 3. dubna ve
22 hodin, v repríze se ho můžete
poslechnout v pondělí 7. dubna v
16.30 hodin.

• O církevních restitucích

Beseda o navrácení církevního
majetku proběhla ve středu 12.
února v Orlovně ve Stěbořicích.
O tzv. církevních restitucích hovořil generální vikář ostravskoopavské diecéze Mons. Martin
David.

• Dílny nabízejí skartaci

Potřebuje se vaše firma či podnik zbavit starých nepotřebných
dokumentů, tiskovin či celých
archívů? Máte jedinečnou příležitost využít nabídky charitní
Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích, svou zakázkou
přispějete k zachování pracovních míst pro lidi se zdravotním
postižením. Chráněná technická
dílna ve Velkých Hošticích jich
zaměstnává hned pětadvacet.
Více informací získáte telefonicky na čísle 553 764 057.

Kalendárium
• 1. března 1995 zahájil činnost
Klub sv. Anežky - denní
stacionář pro seniory.
• V březnu 1998 jsme koupili
dům na ulici Přemyslovců v
Opavě-Jaktaři.
* 25. března 1993 odeslala
Charita Opava vagon darů pro
Caritas Zagreb.
• 14. března 2003 byla ve
spolupráci s městem Opava
pořádána
mezinárodní
konference projektu EQUAL,
které se účastnili zahraniční
partneři z Finska, Rakouska a
Itálie, sdruženi spolu s Českou
republikou v mezinárodním
partnerství SENECA.
• V březnu 2012 navštívila
Charitu Opava poslankyně
parlamentu ČR za ODS Lenka
Kohoutová.
* 21. března 2012 požehnal
otec Josef Motyka novou
keramickou pec v Chráněných
dílnách sv. Josefa v Jaktaři.
* V březnu 2013 odstartoval
v Občanské poradně projekt
Podaná ruka.
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Únor je v Denním stacionáři pro seniory už tradičně ve znamení
bálů, plesů a masopustních veselic. Dodnes tady vzpomínají například na loňský společenský ples s tombolou, kdy se babičky vymódily
do svých nejlepších šatů, se smíchem zase připomenou, že dobrý byl i
pyžamový bál a v paměti zůstal také medvěd, který s nimi tančívá na
konci masopustu. Letos všem udělal radost kloboukový bál.
Apartními pokrývkami si ozdobily a nikdo nevěděl komu který patří.
hlavu nejen klientky, ale i pracov- Pak přicházeli klienti a dávali body
nice stacionáře. „Organizace bálů je vždy třem modelům,“ přibližuje způpro ně práce navíc, ale výsledkem je sob fungování poroty Jana Řehulspolečná radost, a to je to hlavní,“ ková. Vítězstvím byla překvapená
říká vedoucí stacionáře Jana Řehul- Katka Dehnerová. Bývalá zaměstková na adresu svých podřízených a nankyně stacionáře sem chodí pododává, že klobouky pomáhali kli- máhat, i když už pracuje jako účetní
entům nazdobit doma jejich blízcí. sekce. Proto také dostala pozvání.
„Všichni se shodli na jednom, užili si Ještě dva dny před bálem však jako
při tom hodně zábavy.“ Ještě než za- správná ženská netušila, co si vezme
zněly první taneční kousky, o které na sebe – nebo spíš na hlavu. Nápad
se postaral bývalý klient Vít Maršá- v poslední chvíli - ozdobit kloboulek, vybíralo osazenstvo stacionáře ček pestrobarevnými bonbóny, byl
nejkrásnější klobouk. „Výběr byl nejen originální, ale především krásanonymní. Klobouky jsme očíslovali ný a tak není divu, že získal nejvíce

bodů. „Až se nám sbíhaly sliny,“ komentovala vítězný klobouk klientka
VěrA Víchová. Z druhého místa se
pak radovala klientka Edita Majnušová, která prozradila, že jí pomáhaly vnučky. Třetí Helena Sojáková,
která je šikovná na ruční práce, se do
zdobení pustila sama a čtvrtá Lilka
Pospíšilová uvedla, že i jí pomáhaly
vnučky. Klobouk už měla připraven
loni, pak se ale kloboukový bál nekonal, takže byla ráda, že jej mohla
využít letos a hlavně, že se ostatním
líbil.
Svým příchodem potěšil otec Krzysztof. „Už jsme s ním moc nepočítali, pozvali jsme ho, ale nebyl si
jistý, zda bude moci přijít. O to víc
nás překvapil. Klobouk jsme mu ale
půjčili my,“ směje se Jana Řehulková.
Prostý bílý model pak vhodně doplnil otcovu nezbytnou černou sutanu.
„Bylo to nádherné, měli jsme tady
kloboukový bál už jednou, ale to se
nedá srovnat. Tentokrát z toho až oči
přecházely. Jedna paní měla na hlavě
papírový pivovar i s komínem a na
tom komíně seděl malinký kominíček.
Nebo ten bonbónový klobouk, ten byl
krásný. A potom přišel otec Krzysztof
a bylo veselo. Řekl: ´Dámy, bude se
tančit´a vytancoval nás všechny. Bylo
to tak nádherné, že na to člověk jen
tak nezapomene.“ Těmito slovy se
s námi rozloučila jedna z klientek
Věra Víchová a podle spokojených
tváří bylo jasné, že nemluví jen sama
za sebe. Teď už se zase všichni těší na
masopustní veselici, která se uskuteční počátkem března.

Vlaštovičky v OC Breda & Weinstein

Každou třetí středu v měsíci můžete v Obchodním centru Breda &
Weinstein v Opavě spatřit skupinu zrakově handicapovaných lidí,
jak pracují s keramikou, textilem či předvádějí zájemcům pomůcky
pro zrakově postižené.
Jsou to klienti rehabilitační dílny zase trochu změna oproti standardní
z Domu pro zrakově postižené ve rehabilitační dílně, kterou máme ve
Vlaštovičkách, kteří jedenkrát v mě- Vlaštovičkách,“ zhodnotil pobyt v
síci v dopoledních hodinách svou Prostoru pro dobrá řešení jeden z
dílnu prezentují v „Prostoru pro nevidomých obyvatel Domu ve Vlašdobrá řešení“ ve zmíněném obchod- tovičkách Petr Vrána. „Já zde bývám
ním centru. „Líbí se mi tady, je to i se svým vodícím psem a všem, kteří

o to mají zájem, ráda ukážu, jak funguje naše soužití v praxi,“ prozradila
nevidomá Simona Pechancová. Na
prezentaci nevidomých z Vlaštoviček se můžete do Obchodního centra Breda & Weinstein přijít podívat
19. března, 16. dubna, 21. května a
18. června.
„Prostor pro dobrá řešení“ je prodejnou, kterou obchodní centrum
BREDA nabízí k prezentaci a prodeji různým občanským sdružením
a neziskovým organizacím. Charitu
Opava oslovil již loni Andrej Vyoral, koordinátor tohoto prostoru.
Zájemci zde mohou také zakoupit
výrobky klientů Domu sv. Cyrila a Metoděje a Chráněných dílen
Vlaštovičky a udělat si radost hned
dvakrát – pořízení dárku z široké
nabídky výrobků totiž pomůže dobré věci. Kromě „Prostoru pro dobrá
řešení“ v obchodním centru BREDA
je možné tyto výrobky zakoupit také
v Ternu v Jaktaři, na našem e-shopu
(http://eshop.charitaopava.cz) nebo
přímo v Chráněné dílně ve Vlaštovičkách na ulici Marie Dolanské.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Komety tříkrálových koledníků

rozzářily OC Silesia

Padesát krásně ozdobených komet, s nimiž koledovali v letošní lednové Tříkrálové sbírce malí koledníci Charity Opava, bylo k vidění
téměř celý únor v opavském Obchodním centru SILESIA. A bylo na
co se koukat – každá z komet je totiž originál, který si děti vyrábějí
nebo zdobí samy.
Papírové předlohy tříkrálových zové z Jamnice, Jindře Závorkové
komet má Charita Opava k dispo- z Opavy, Monice Lenkové z Uhlízici už několik let díky daru spo- řova a mnoha dalším.
lečnosti MODEL OBALY. Bílý ne- Komise to ale s výběrem nejhezozdobený papír ale čeká na tvůrčí čích komet, kterých se letos do
nápaditost malých koledníků, kte- soutěže přihlásilo padesát, nemá
ří se také každý rok utkají v klání vůbec lehké. Proto je dobře, že
o nejhezčí Tříkrálovou kometu. se mohou občané Opavy podívat
Letos vítězství i hodnotné dárky nejen na ty vítězné, ale potěšit se
připadly mimo jiné Adéle Weis- nápady a invencí všech dětí, které

si s jejich zdobením daly velkou
práci. Možné je to díky vstřícnosti Obchodního centra Silesia, kde
byly letos korunky vystaveny již
po třetí. „Chtěla bych poděkovat
řediteli OC Silesia panu ing. Janu
Rajnoškovi za ochotu,“ vzkazuje
koordinátorka letošní Tříkrálové
sbírky Marie Gilíková z Charity Opava. „Komety jsou opravdu
krásné a jsme rádi, že se nápady a
šikovností našich koledníků mohou
lidé potěšit i po skončení Tříkrálové
sbírky.“
V letošní Tříkrálové sbírce se vybralo díky štědrosti občanů Opavy a dalších 66 přilehlých obcí
rekordních 1.520.198 korun. Pod
slavnostně nazdobenými kometami se o to zasloužilo téměř 900
malých i větších koledníků. Vybrané finance budou pomáhat tak
jako vždy potřebným – letos poputují na zakoupení zdravotnického materiálu a přístrojů, tišících
bolest nemocným, pomohou zlepšit pracovní prostředí v chráněné
charitní keramické dílně, opraví
se za ně dvě střechy v Chráněném
a podporovaném bydlení pro duševně nemocné a přispějí také na
provoz mateřského centra Neškola. Všem dárcům děkujeme!

Zbigniew Czendlik představí knihu

Program besedy s populárním knězem Zbigniewem Czendlikem,
na které v listopadu podpoří Charitu Opava v rámci oslav 25 let její
existence, dostává přesnější podobu. Na Opavany čeká skutečné zajímavý a pestrý večer.
Lanškrounský děkan pochází z Uchem jehly a U Pastýře, v Opavě
polských Beskyd. V roce 1989 byl ovšem vystoupí premiérově také v
vysvěcen na kněze a v roce 1992
jej vyslali do Čech. Otec Zbigniew
Czendlik je kromě jiného známý
účinkováním v televizních pořadech Bolkoviny, Krásný ztráty,
Máme rádi Česko nebo Uvolněte
se prosím a dalších. Na televizi
NOE sám moderuje talk show

roli spisovatele. „Představím zde
svou novou knihu, která vyjde
pod trochu provokativním názvem
´Postel, hospoda a kostel´,“ vzkazuje do Charity Opava P. Zbigniew Czendlik. Spolu s ním pak do
Opavy přijede také finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan, který besedu doprovodí
písničkami.
Znám už je také termín besedy a
autogramiády.
Ta proběhne ve středu 5. listopadu
2014 večer, místo je zatím v jednání. Beseda se uskuteční v rámci oslav 25 let výročí od založení
Charity Opava, které se konají
průběžně po celý rok 2014 pod
jednotným názvem 25 LET SLUŽBY – CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU.
Vstup bude tak jako na všechny
akce, provázející oslavy čtvrtstoletí existence Charity Opava, zdarma. Těšíme se na Vás.

Stane se
• Bazárek NEŠKOLY
Tradiční bazárek dětského oblečení pořádá ve čtvrtek 27. března Mateřské centrum Charity
Opava NEŠKOLA. Oblíbená
burza, na níž mohou maminky
koupit i prodat dětské oblečení,
proběhne v sídle NEŠKOLY v 1.
poschodí Minoritského kláštera
na Masarykově třídě v Opavě
od 8.30 do 12 hodin. Maminky
mohou tak jako vždy přijít i s
dětmi, o jejichž hlídání i malé
občerstvení bude postaráno ve
zdejší herně.

• Přednášky u Anežky
Dvě zajímavé přednášky plánují na březen v Klubu sv. Anežky.
V úterý 11. 3. bude přednášet
a besedovat na téma „Svatost
v proměnách věků“ otec Vladimír Ziffer. O týden později,
v úterý 18. 3., pak v klubu přivítají MUDr. Zuzanu Fajkusovou, která prosloví přednášku
s názvem „Jižní Sudán, země
krav“. Obě akci začínají tak jak
je zvykem v 16 hodin a uskuteční se v Denním stacionáři
pro seniory v domě sv. Anežky
na Kylešovské ulici č. 4.

• Pohádky i Pillates
Program plný říkanek, písniček
a pohádek pro děti od dvou let
připravilo pod názvem Pohádkování pro maminky na mateřské dovolené mateřské centrum
Charity Opava NEŠKOLA.
Pohádkování bude probíhat v
sídle NEŠKOLY v 1. poschodí
Minoritského kláštera na Masarykově třídě pravidelně každý čtvrtek od 10.30 do 11.15
hodin. Pohádkování mohou
maminky na mateřské dovolené spojit každý čtvrtek také se
cvičením Pillates, které je pro
ně připraveno opět v NEŠKOLE od 9 do 10 hodin. Hlídání
dětí je v době cvičení zajištěno.
Přijďte, nebudete litovat.

Napsali o nás
• Soucit bez limitů

„Shodou okolností jsem sama
dostala drobnou ozdůbku od
tříkrálových koledníků, které
každoročně vyhlížím na ulici
nebo čekám doma. Rozhodně
mě nenapadlo, že mohla vyjít z
šikovných rukou některé zdejší
vězenkyně. Jak patrno, nemá
tedy charita či spíše lidskost,
vstřícnost a soucit s potřebnými
žádné limity.“
Eva KOLÁŘOVÁ, kastelánka
REGION OPAVSKO 4. 2.2014
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„Nebýt závistivým sobcem a pomáhat lidem,“
to je recept na dlouhověkost podle klientky CHO Zdeňky Ruprechtové

Nové komunitní ubytování pro seniory, které Charita Opava
provozuje od září v domě U sv. Anežky na Kylešovské ulici, vzbudilo mezi Opavany velký zájem. „Když se v tisku začaly objevovat
první zmínky o chystaném projektu, zvonily u nás telefony téměř
nepřetržitě,“ říká manažerka Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Petra Thiemlová. Minibytečky o velikosti okolo
dvaceti metrů čtverečních jsou určeny právě seniorům, kteří již
potřebují pomoc druhých, ale stále si chtějí uchovat vlastní soukromí – a zároveň nebýt daleko od lidí. To se z různých důvodů
v jejich bývalých domovech už nedařilo skloubit. Tady se mohou
s ostatními bydlícími potkávat ve společné kuchyni nebo ve společenské místnosti, mohou využívat nabízených pečovatelských
služeb či navštěvovat Denní stacionář pro seniory. Když chtějí
být sami, zavřou prostě dveře, jako v každém jiném bytě. Jednou
z prvních, kteří se rozhodli žít v charitním komunitním bydlení,
je devadesátiletá Zdeňka Ruprechtová z Kylešovic. Celý život,
který těžce a navždy poznamenala II. světová válka, pomáhala
druhým. Ve svém novém bytě se s námi podělila o svůj životní
příběh.
* Bylo těžké rozhodnout se pro Božena a Anna. Bylo jim třicet a
komunitní bydlení?
dvaatřicet let a všechny byly sťaty
sekyrou 2. července 1942.
Ani ne, přečetla jsem si v týdeníku
REGION OPAVSKO, že Charita * Vy jste byla do odboje
Opava nabízí bydlení pro senio- také zapojena?
ry. Já už vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu potřebuji, Já jsem dělala spojabych byla v něčí péči. Tak jsem to ku mezi partyzány
probrala s kamarádkami, které mi a železničáři. Bratr
řekly, že by to mohlo být to pravé by výpravčí a tak
pro mě. Už jsem se cítila dost osa- mi předával zprávy
mělá. Sousedi, na které jsem byla o tom kdy jaký vlak
celý život zvyklá, pomřeli. Člověk například
poveze
už nemá pomalu s kým promlu- proviant a tak povit. Tak jsem hned zavolala paní dobně a já je předávaThiemlové a šla se sem podívat. la dál na nějaké místo,
Bydlení se mi zalíbilo. Oceňuji do- odkud si je převzala další
mácké prostředí a blízkost dalších spojka. Tak například
spolubydlících. A hlavně lidé tady vlaky, které vozily
jsou moc hodní a ochotní, vše mi uhlí, měly dole
dokázali vysvětlit a tak jsem se dutý prostor.
nemusela ani dlouho rozhodovat. Tak
se
Stačilo mi na to čtrnáct dní.
převáželi
* Už jsme naznačili, že do vašeho
života těžce zasáhla II. světová
válka...
Přišla jsem o celou rodinu - a byli
jsme skvělá rodina. Měli jsme se
moc rádi, jeden pro druhého by
dýchal. V roce 1930 rodiče postavili dům v Kylešovicích a tam
jsme bydleli do začátku války. V
roce 1938 dostal tatínek, který se
jmenoval Ondřej Glogar, umístění do Valašského Meziříčí, kde se
stal vrchním oficiálem Českých
drah. Zapojil se do odboje – byl
velitelem železničářské odbojové skupiny Jindra. Odbojem žilo
celé Valašské Meziříčí a všude v
lesích byli partyzáni. Tatínek ale
byl prozrazen a 7. listopadu 1941
popraven v Kounicových kolejích
v Brně. Bratr Jan byl umučen v
koncentračním táboře v Matthausenu. Zemřel 30. října 1942. Po
atentátu na Heydricha byla zatčena moje maminka Božena a sestry

zůstal. Bolí to i teď po více než
půl století. Ještě dnes, když na to
myslím, nemůžu ani spát. Takové
rány se prostě nezacelí nikdy. A v
novinách už na to nikdo ani nevzpomene.
* Jak jste žila dál?

Zůstala jsem na světě sama. V
osmnácti jsem se vdala za vládního vojáka, který byl poté, co se
nám v roce 1943 narodil syn Josef,
odvelen do Itálie. Tam přešel k
Američanům a až po válce jsem se
dověděla, že měl v Anglii i bratra
letce, který zahynul nad kanálem
La Manche. Náš syn vážil při narození jen kilo a třicet sedm
gramů. Proto-

na různých akcích. Jak jste se k
tomu dostala?
Už v roce 1945 jsem se na národním výboru zapojila jako sociální
pracovnice, pracovala jsem také
v Červeném kříži, ve Svazu žen
a ve Svazu politických vězňů. Na
tábory jsem jezdívala přes třicet
let, jako zdravotník jsem byla na
všech motokrosech na Opavské
sopce, na sportovních akcích,
průvodech a oslavách v městském
parku. Bavilo mě lidem pomáhat,
mě také lidé za války pomohli,
když mi dávali jídlo. Chodili za
mnou i sousedé, když se někomu
stala nějaká malá nehoda – buď se
pořezali, bodla je včela nebo vosa,
šlápli na hřebík a tak podobně.
Vždycky jsem je ošetřila. Dodnes
neumím být sobecká ani závistivá, a kdyby mi zdraví lépe sloužilo, určitě bych nevydržela
sedět na místě.
* Ještě nedávno jste chodila i na sbírky šatstva, které
pořádala Charita Opava...
Vždycky jsem obešla sousedy a to víte, v každém
baráku se najde oblečení,
které je ještě pěkné, ale lidé
už je nenosí. Tak jsem to tak
zorganizovala, nabalila věci do
igelitek a někdy jsem musela jít na
dvakrát. Ale měla jsem dobrý pocit, že někomu pomůžeme.
* A jste v novém bydlení spokojená?
To víte,
ž e

* To muselo být strašné...

že jsem byla politicky podezřelá,
nevzali jej ani do nemocnice a já
jsem jej dopékala doma v troubě,
protože potřeboval teplo. Dala
jsem jej do brutvaně, v jaké se pečou kačeny, nožičky a tělíčko měl
v troubě a hlavu venku. A abych
vůbec mohla zatopit, musela jsem
chodit sbírat šišky. Měl asi dobrý
kořínek a pevnou vůli, tak se ho
podařilo udržet při životě. Bohužel, zůstaly mu následky – měl nedorostlé klouby a zemřel mladý v
osmačtyřiceti letech.

Bylo, válka mě poznamenala na
celý život. Nebylo dne, kdy bych
nemyslela na své rodiče a sourozence. Člověk si pak klade různé otázky, ptá se proč oni museli
zemřít tak strašnou smrtí a on

* Já si vás pamatuji nejen ze sousedství, ale jako dobrovolnou
sestru s páskou červeného kříže
na rukávě. Jezdila jste jako zdravotnice na pionýrské tábory a
ošetřovala zraněné sportovce Děkujeme za rozhovor.

lidé do Ruska. Nebo nasypali do
brzd písek a vlak se z kopce nedal
ubrzdit. Němci si nikdy nemohli být jistí, kdy jim co vyletí do
povětří. Znala jsem jen jednoho
člověka. Ten mi radil, jak mám
postupovat a varoval mě, že jsem
sledována. Až po válce jsem se
dověděla, že mě nechali na živu
jako volavku, protože doufali, že
je k někomu přivedu. To se jim ale
nepodařilo.

ano. Jsou tady moc milí spolubydlící a pečovatelky se tady o
nás dobře starají. Pomáhají s koupáním, s praním prádla a máme
zajištěny obědy. Sama už bych se
bála, ale tady je fajn.
* Je vám devadesát, prožila jste
těžký život. Máte nějaký recept
na dlouhověkost?
Nikdy jsem se nepřejídala a hodně
jsem se věnovala sportu – bruslila jsem a lyžovala. Byla jsem ráda
mezi lidmi a ráda jsem je povzbuzovala, když jim bylo ouvej. Člověk nesmí být sobec, závistivý a
má se snažit pomáhat druhým. To
by mělo být údělem každého z nás.
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VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE SOUTĚŽE MŮJ SVĚT 2014
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Kategorie PORTRÉT - 1. místo Alena Růžičková (Farní Charita Milevsko)

Kategorie PORTRÉT - 2. místo Adam Knoflíček (Charita Kaplice)

Kategorie ŽIVOT KOLEM NÁS - 1. místo Lukáš Volný (Charita Hlučín)

Kategorie ŽIVOT KOLEM NÁS - 2. místo Hana Papežová (Charita Ostrava)

Kategorie JAK TO VIDÍM JÁ - 1. místo Ant. Poláček (Charita Nový Jičín)

Kategorie JAK TO VIDÍM JÁ - 2. místo Martin Žídek (Charita Opava)

Vítězové fotosoutěže MŮJ SVĚT 2014
Kategorie PORTRÉT: 1. místo Alena Růžičková (Farní Charita Milevsko), 2. místo Adam Knoflíček (Charita Kaplice), 3. místo Nikola
Rožnovská (Oblastní Charita Uherské Hradiště).
Kategorie ŽIVOT KOLEM NÁS: 1. místo Lukáš Volný (Charita
Hlučín), 2. místo Hana Papežová-Kolářová (Charita Ostrava), 3.
místo Iva Kučerová (Oblastní Charita Uherské Hradiště).
Kategorie JAK TO VIDÍM JÁ: 1. místo Antonín Poláček (Charita
Nový Jičín), 2. místo Martin Žídek (Charita Opava), 3. místo Tereza
Gulová. (Charita České Budějovice).
Blahopřejeme!
Všechny vítězné fotografie si můžete prohlédnout na adrese
www.charitaopava.cz

1989 - 2014
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Leden 2014

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD OPAVOU

Slavnostní průvod Opavou k začátku Tříkrálové sbírky. Vystoupí bubenický orchestr Boris,
pěvecký sbor Sluníčko a herci Slezského divadla v Opavě.
Únor 2014

JAK NA ŠMEJDY

Promítání filmu Šmejdi režisérky Sylvie Dymákové a přednáška Lucie Vehovské z Občanské poradny
Charity Opava na téma „Jak se bránit praktikám na předváděcích akcích (nejen) pro seniory“.
Březen 2014

MŮJ SVĚT

Slavnostní vernisáž 6. ročníku celorepublikové fotografické soutěže Charity Opava
pod patronací prof. Jindřicha Štreita. Historická budova Slezského zemského muzea v Opavě.
Duben 2014

ODHALENÍ DOMOVNÍHO ZNAMENÍ SV. JOSEFA V JAKTAŘI

Ke sv. Františkovi a sv. Anežce, kteří se v roce 2013 stali patrony dvou charitních domů na Kylešovské ulici
v Opavě, přibude sv. Josef. Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství
Charity Opava v Jaktaři doprovodí komentovaná prohlídka všech zdejších středisek.
Květen 2014

DEN ZDRAVÍ PRO OPAVSKO

Testy zdraví zdarma na několika místech Opavy – měření tlaku, měření cukru v krvi,
ukázkové masáže ve Wellness centrech v Jaktaři a v domě sv. Anežky zdarma.

SEE LIGHT - MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA TÉMA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Konference za účasti odborníků z litevských, německých a britských partnerských organizací
Charity Opava, sdružených v evropském projektu SEE LIGHT. Akce, určená pro studenty
i širokou veřejnost, proběhne ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
Červen 2014

HŘIŠTĚ PLNÉ ROZHODČÍCH

Další ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem.

SLAVNOSTNÍ SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Pětadvacet překvapení pro děti na veřejné akci pro nejmenší před přicházejícími prázdninami.
Září 2014

CHARITA OPAVA OTEVÍRÁ DVEŘE

Týden otevřených dveří všech sedmnácti středisek Charity Opava
u příležitosti Dne Charity, slaveného na svátek patrona charitních zařízení sv. Vincence z Pauly.
Exkurze a komentované prohlídky pro všechny zájemce z řad opavské veřejnosti.
Říjen 2014

JAK PEČOVAT O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Péče o duševní zdraví v moderní uspěchané době – akce pod patronací
Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Listopad 2014

POSTEL, HOSPODA A KOSTEL - BESEDA S P. ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM

Známý katolický kněz na veřejné besedě s občany Opavy představí svou novou knihu „Postel, hospoda
a kostel“, spolu s ním vystoupí finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan. Středa 5. 11.
Prosinec 2014

25 LET SPOLEČNÉ SLUŽBY

Vzpomínkové setkání po čtvrtstoletí – slavnostní společenský večer
pro všechny současné i bývalé pracovníky a sponzory Charity Opava.


Program bude dále doplňován, místa konání akcí a termíny budou upřesněny. Vstup vždy ZDARMA.
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FOTosoutéź můj svět 2014

Charita Opava, firma ASEKOL a Slezské zemské muzeum Vás zvou na

6. ročník celonárodní
fotografické soutěže
pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit České republiky

MŮJ SVĚT
Historická výstavní budova, 25. 3. 2014 – 13. 4. 2014
vernisáž 24. 3. 2014 v 17.00 Hodin.
Na slavnostní vernisáži proběhne vyhlášení výsledků a ocenění vítězů.
Historická výstavní budova SZM, Komenského 10, Opava • otevřeno denně 9–19 hod. • www.szm.cz • vstup na výstavu zdarma
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Poděkování

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš spolu s Dášou Sližovou a
Pavlem Rychtou navštívili koncem února paní Magdu Grimovou, aby jí popřáli k životnímu
jubileu 80 let. Společně pak zavzpomínali na začátky opavské
Charity, na jejímž vzniku se
paní Magda podílela. „A dostali
jsme k tomu znamenitý jablečný
štrůdl,“ dodal s úsměvem Honza
Hanuš.

• Výjimečný dokument

Výjimečný dokument „Poslední vrchol“, v němž vzpomínají přátelé i rodina na tragicky
zesnulého Pabia Domingueze
Prieta, španělského charismatického kněze, se bude promítat
ve čtvrtek 6. března v 18 hodin
v opavském kině Mír. Paboa
Dominguez Prieta byl vášnivý
horolezec, bohužel ale zahynul v
roce 2009 ve 42 letech při sestupu z horského masivu Moncaya.
Film ukazuje, jak hlubokou stopu může zanechat dobrý kněz v
lidech, se kterými se potkává, a
vyvolává u diváka neodbytnou
otázku: Mohl bych tak žít i já?

č. 3 - Březen 2014

Charitě je 25

Blahopřejeme

Blahopřání

* Narozeniny v březnu
Krásu hledejte v květech, moudrost v knihách, lásku v lidech a najdete štěstí v životě. Všechno nejlepší zaměstnancům oslavujícím svůj
narozeninový den v měsíci březnu. Jsou to: Anna JARKULIŠOVÁ,
Marcela KLEINOVÁ, Hana KONOPKOVÁ, Igor LIBO, Lucie LICHÁ, Eva LISCHKOVÁ, Erna MAJTÁNOVÁ, Magda PASKOVÁ,
Pavel PFEILER, Jana ŘEHULKOVÁ, Miroslava SLAVÍČKOVÁ,
Veronika TOBOLOVÁ, Jiří TUREK, Lenka VAJNAROVÁ, Kateřina VÍCHOVÁ, Marie ZEZULKOVÁ, Lydie ŽÍDKOVÁ. Blahopřejeme!
Redakce

• Přání
k pětadvacetinám

* Nad obzorem září hvězdička, jmenuje se JANIČKA (Řehulková). Tomu, kdo se ve tmě bojí, vesele
zabliká a pošeptá, že při něm stojí. Jani, hodně štěstí, zdraví a nekonečné lásky přeje
redakce

* Tuhle krátkou básničku, posíláme ti v přáníčku.
Aby štěstí tvoje bylo a nic zlého tě netrápilo. Ať vše
špatné spraví dobrá nálada a starosti můžeš hodit
za záda. To ti MIRKO přejí
Yvona, Zdislava, Maruška, Míša a Zuzka

UZÁVĚRKA DOMOVNÍKU
JE VŽDY 20.V MĚSÍCI!!!

Dva zrakově postižení lidé, bydlící v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve
Vlaštovičkách, hledají člověka, který hraje na klávesy a byl by ochoten
dojíždět každou sobotu od 14 do 17 hodin na zkoušky do Vlaštoviček.
Hrajeme na flétny, trochu na foukací harmoniku a zpíváme.
Zájemci volejte Ivetě Dunkové na telefon 553 793 401.

víte, že již dlouhá léta, i když z dálky, sleduji vaši činnost a někdy více
někdy méně na tuto činnost s manželem přispíváme. Loňského roku
jsem se překulila do starobního
důchodu. Domnívám se, že spolupracujeme od raného počátku vaší
charitativní činnosti.
Možná, že vás bude zajímat, jak
jsem se k vaší charitě dostala já.
Jednoho dne jsem zavítala do Kláštera p. Marie v Českých Budějovicích, kam jsem často zaběhla, poděkovat za krásu života a stvoření.

Na stolečku jsem uviděla složenky
a tak jsem si jednu vzala. Ani jsem
neuvažovala, že se jedná o Charitu
Opava - od našeho domova docela vzdálenou. Pak jsem již začala
zasílat příspěvky pravidelně. Hlavním důvodem byla vaše úžasná
vitalita, poctivost a výsledky tvoření, které jste mi posílali a vždy mě
velmi potěšily. Mohu posoudit jaký
kus obrovské práce jste za tu dobu
vykonali, do jaké velké organizace se rozrostli. Děkuji vám za to, že
si vážíte nás sponzorů, přesto však
ten nejzáslužnější dík patří vám a
všem vašim zaměstnancům, jejich

Pište nám!

Informujeme
• Sbírka pro Ukrajinu

Hledáme klávesistu

Listárna
Vážená paní Svatavo
a pane Hanuši,

V letošním
roce spolupracujeme
s Charitou
Opava už na
2. ročníku
fotografické
soutěže MŮJ
SVĚT. Jsme rádi, že můžeme
být partnery projektu, který
tvůrčím způsobem propojuje témata sociální i environmentální. Díky za vaši práci,
nadšení i vytrvalost. Přinášíte
touto soutěží radost a možnost
seberealizace pro mnoho lidí.
Při pravidelných výstavách pak
oslovujete i ty spoluobčany,
kteří se s působením Charity ve
svém životě přímo nesetkávají.
Do další práce přejeme inspiraci, tvořivé soutěžící a otevřená
srdce partnerů projektu.
Zdeněk KOVÁŘÍK,
regionální manažer
společnosti ASEKOL

schopnostem, láskyplnému srdíčku,
úžasné trpělivosti a vytrvalosti.
Pane řediteli, píšete, že jste vděční za naše peníze, ale věřte mi, že
my jsme vám všem vděční za vaši
lidskost, soucit a víru v tak nádherné lidičky, kteří stále mezi námi
jsou a cele, bez prospěchu, oddaně
se věnují potřebným. Přeji Charitě
Opava důstojné oslavy k 25 létům
činnosti, hodně síly, dobrých nápadů a darů. Příjemné plynutí dnů
roku 2014 a hodně úspěchů
Svatoslava DOLANSKÁ,
České Budějovice

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

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc
obětem nepokojů na Ukrajině.
Pomoc Charity bude zaměřena
na podporu zdravotnických
zařízení a následnou pomoc
lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze.
Jedná se například o zraněné,
lidi s postižením, existenčně
ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Nepokoje zasáhly
nejen hlavní město Kyjev, ale
i další větší města Ukrajiny,
a proto se také naše pomoc
zaměřuje i na další regiony.
Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami Charity a jiných nestátních neziskových organizací.
Kritériem naší pomoci nejsou
politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti
konkrétních lidí. Charita ČR
již uvolnila ze svého krizového
fondu na pomoc Ukrajině částku sto tisíc korun.
Sbírkové konto Charita pro
Ukrajinu: Finanční dary lze
posílat na sbírkový účet
55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.
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