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CITÁT MĚSÍCE: „Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu – stvoření.“
Víra.cz

Rozhodčí Mravenečku
předali 362 tisíc korun!

Zakladatelé a organizátoři charitativní akce Pomozte postiženým
dětem při závěrečném předávání šeků. Zleva předseda OFS Petr
Kašný, u mikrofonu děkuje za Charitu Opava Tomáš Schaffartzik, šek
s vybranou částkou za všechny ročníky akce drží Andreas Drastík a
vedle něj stojí místopředseda OFS Pavel Novotný.
Dva milióny šest set sedmdesát jeden tisíc korun! To je neuvěřitelná částka, kterou se podařilo za třináct let vybrat organizátorům
charitativní akce Pomozte postiženým dětem. V soboru 21. června se tato cifra navýšila na současnou výši o 362 tisíc korun, které
organizátoři z Okresního fotbalového svazu získali na v pořadí již
třináctém ročníku této akce.
Sportovně-charitativní setkání Po- ne, plné soutěží a atrakcí pro děti
mozte postiženým dětem, které si i dospělé, ale opět se jim na hřiště
již získalo značnou reputaci, po- v Kravařích podařilo přivést mužřádá od samého počátku Okresní stva firem O2 Telefonica, Ostroje,
fotbalový svaz Opava za přičinění Autocontu a starostů Opavska,
bývalého ligového rozhodčího An- Hanácké Kyselky, Magistrátu měsdrease Drastíka, předsedy OFS Pe- ta Opavy a Agrany – Cukrovaru
tra Kašného a místopředsedy OFS Opava. Na hlavním utkání pak
Ing. Pavla Novotného. Tito tři pá- proti sobě nastoupila ve znameninové také stáli v pozadí letošního tém mači družstva Sportovní osobročníku a je nutno před nimi opět nosti versus Stará garda Opavy.
smeknout. Nejen že zorganizovali Vítězem se stalo výsledkem 11:9
příjemné společenské odpoled- družstvo Stará garda.

+

Prázdniny

Jiří se nám žení

Do bezpečného zálivu manželství vpluje
v srpnu náš kolega Jiří Laifert. Ačkoli...
I z plusu může být někdy mínus: všem
nezadaných slečnám nejen v Charitě Opava
zhasíná naděje na společný život s tímto
pracovitým nestorem Charity Opava. Více
najdete na str. 8 v dnešním Domovníku.

To, že v zhápasech firem zvítězilo
mužstvo firmy O2, ale určitě není
u této akce nejdůležitější informací. Cílem benefiční akce je totiž
shromáždit finance pro pro charitní Denní stacionář Mraveneček.
Zástupci všech mužstev i sponzorů
se proto večer shromáždili v kravařském Buly centru, kde postupně předávali zástupci ředitele Charity Opava Tomáši Schaffartzikovi
symbolické šeky se svými sponzorskými dary. Výčet jednotlivých
sponzorů je úctyhodný a celý ho
najdete zde: http://www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1136
Řada z přítomných se také zúčastnila dražby obrázků postižených
dětí z Mravenečku. Těch se prodalo celkem deset a nejpovedenější dílo si odnesl za 13 tisíc korun
ředitel regionálního obchodního
centra Autocontu Jindřich Zimola.
Tři hlavní organizátoři pak T. Schaffartikovi předali šek s částkou 362
tisíc korun, která se vybrala v právě probíhajícím ročníku, ale také
symbolický šek s celkově získanou
částkou za celou dobu trvání soutěže, která se začíná blížit k neuvěřitelným třem miliónům korun.
Zástupci všech mužstev převzali
jako výraz díků keramický míč,
vyrobený v charitních chráněných
dílnách ve Vlaštovičkách, keramického anděla z těchto dílen si
odnesli také nejlepší hráči turnaje. Jejich hlavní odměnou je ale
vděčnost všech dětských klientů
Mravenečku, kteří se s plody jejich
dobré vůle setkávají již 13 let díky
kvalitnější péči, jenž jim pomáhá
překonávat náročný životní úděl.

prázdniny
Sluníčkové s deštěm

Jak je již tradicí, na letošním Sluníčkové odpoledni
nám opět pršelo. Ačkoli... I z mínusu může být
někdy plus: přes neustálé přeháňky se naše veselice
na počest přicházejících prázdnin přece jen
povedla. Fotoreportáž si můžete nalistovat na straně 5 v dnešním vydání Domovníku, více fotek pak
naleznete na charitním webu.

Slovo ředitele
Člověk míní...
O prázdninách to bude
20 let, co jsem
nastoupil do
Charity Opava. Zaskočilo
mě, že už je
to tak dávno.
Pracoval jsem tehdy v úspěšné
firmě a přede mnou se rýsovala
slibná kariéra zkušebního technika. Za sebou jsem už ale měl
27měsíční zkušenost civilní služby
v psychiatrické léčebně. Jednou
za mnou přišla ředitelka Charity
Opava Anička Ekslerová a zeptala se mě, jestli bych u ní nechtěl
pracovat. Nepadlo ani slovo o mé
pracovní náplni nebo finančním
ohodnocení. Hovořili jsme o tom,
že budeme pomáhat lidem. A já
kývl a odešel z jistoty tehdejšího
zaměstnání do práce nové. Ve
dvou kancelářích jsme seděli pohromadě účetní, ředitelka, vrchní
sestra, pečovatelky a zdravotní
sestry. Bylo to tam jako v malém
úlu. A pestrá byla i má práce: byl
jsem šofér, uklízeč, zkrátka holka
pro všechno. To se ale mělo změnit
– měl jsem se vyučit košíkářem a
kartáčníkem a vyučovat nevidomé v připravovaném projektu ve
Vlaštovičkách. Člověk míní... Nedostal jsem se ani ke košíkařině,
nejprve se stavěly Vlaštovičky, pak
se pro ně hledal vedoucí. Anička projekt předala mně. Kdyby
mi před 20 lety někdo řekl, že se
stanu vedoucím Vlaštoviček, nevěřil bych mu. A kdyby dodal, že
budu nakonec z holky pro všechno
v Charitě ředitelem, byl bych přesvědčen, že se pomátl na rozumu.
Ale člověk míní... Vidíte, Hospodin nechtěl, abych byl zkušebním
technikem, ani abych vyráběl kartáče a košíky. Chtěl mne tady. Je
už to tak dlouho – a přitom jako
by to bylo včera. Děkuji Vám všem
za to, že se spolu můžeme v Charitě už 20 let potkávat při pomoci
druhým, o které jsme na počátku
tohoto mého příběhu tak zaníceně
hovořili s Aničkou Ekslerovou.
Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Charita vzpomínala
na otce Jožku

Na padesát zaměstnanců i klientů Charity Opava a stěbořických
farníků se v úterý 17. června
zúčastnilo vzpomínkového setkání na památku spirituála
Charity Opava Jožky Motyky.
Mladý stěbořický kněz tragicky
zahynul právě před rokem 24.
června 2013 na dovolené na Slovensku. Účastníci piety přijížděli
autobusy i auty, ale také přicházeli pěšky, aby zavzpomínali na
mladého kněze, který se za pět
let svého působení ve stěbořické
farnosti nezapomenutelně zapsal
do srdcí všech farníků i zaměstnanců Charity. Setkání začalo v
10 hodin mší svatou, kterou sloužit ve stěbořickém chrámu Narození Panny Marie otec Klement
Rečlo. U pietního místa v nově
zrekonstruovaném parčíku vedle
kostela pak všichni pro otce Jožku
zazpívali písničku a zapálili pro
něj svíčku. Účastníci poutě mohli
na oblíbeného kněze zavzpomínat také nad fotografiemi, které
byly prezentovány v kostele. Na
závěr byli všichni pozváni na farskou zahradu, kde u malého pohoštění setrvali v debatách až do
14 hodin. Touto akcí, k níž dali
podnět pracovníci sekce sociálních služeb, byla založena tradice, která bude na přání mnoha
přítomných určitě pokračovat i v
dalších letech.

• Diecézní pouť

Na čtyři sta charitních pracovníků, klientů, ale i kněží a jáhnů
se ve středu 4. června zúčastnilo
tradiční pouti Charit Ostravskoopavské diecéze, která se letos
konala v Marianu - Klášteře
Kongregace Dcer božské lásky v
Opavě. Slavnostní mši celebroval
biskup František Lobkowicz.

Báječný týden ve stacionáři

Konec května byl v Denním stacionáři pro seniory ve znamení zajímavých zážitků. Nejdříve mezi babičky a dědečky přišla redaktorka
ostravského studia Českého rozhlasu Romana Kubicová, pár dní nato
pak osazenstvo stacionáře vyrazilo na výlet do Hradce nad Moravicí.
Reportáž, která byla odvysílána v né situace, senioři mohou zůstávat
neděli 1. června, přinesla celkový déle doma.“ Série přednášek, která
pohled na toto charitní zařízení, v rámci projektu proběhla, přinesla
které pečuje o seniory vyžadující vyčerpávající informace na všechna
pomoc druhé osoby. Zcela neče- aktuální témata.
kaně přišla řeč i na projekt „Máte Venku, na příjemném dopoledním
doma seniora?“, který probíhal před sluníčku, se senioři právě připravočtyřmi lety. Vedoucí stacionáře Jana vali na muzikoterapii. A to reporŘehulková připomenula, že impuls térku Romanu Kubicovou samozřejpřišel zvenčí: „Jednou za mnou přišla mě zajímalo. „Zpíváme tady hlavně
starší paní s tím, že má doma manže- lidovky a hašlerovky,“ řekla jedna z
la s Alzheimerovou nemocí. Plakala klientek a dodala, že zpěv je dobrý
a říkala, že vůbec neví, jak by o něj pro potěchu duše, pro lepší náladu
měla pečovat, jestli bych jí nepůjčila i pro dýchání. Sama pracovala čtyřinějakou literaturu. Chtěli jsme toto atřicet let jako učitelka hudby, dnes
téma odtabuizovat, protože když se už však na žádný nástroj nehraje
rodiny seznámí s nabízenou pomo- kvůli postižení ruky. Zazpívat si s
cí a pochopí, že díky ambulantním ostatními ji ale stále baví. A zatímslužbám lze zvládnout i hodně obtíž- co atriem znělo Bejvávalo, bejvávalo

dobře, Okolo Frýdku cestička či Na
tom Pražském mostě, reportérku
zaujal krásný hlas pracovnice Zuzky
Paverové, která nakonec přiznala, že
na zdravotní škole se věnovala sborovému zpěvu. Komu tato reportáž
utekla, může si ji poslechnout zde:
http:/www.charitaopava/? page=aktuality&id=1128.
Výlet do Hradce nad Moravicí proběhl za deštivého počasí, takže se
senioři museli vzdát naplánované
procházky zámeckým parkem, nikdo však nehartusil. „Navštívili jsme
kostel sv. Petra a Pavla. Prohlédli jsme
si ho, společně se pomodlili a protože
tam byl zrovna pan farář, povykládal
nám o historii i současnosti chrámu.
Bylo to moc zajímavé. Pak jsme jeli
do Branky. V místní restauraci jsme
měli výborný oběd, fajn jsme si popovídali a všichni byli spokojeni,“ uvedla vedoucí stacionáře Jana Řehulková. Poznamenala rovněž, že dobrou
náladu pomáhal udržovat i otec
Krzysztof Skibiński, který pozvání
na výlet neodmítl, čímž všem udělal
velkou radost.

Cena Rotary Klubu pro Ivetu Dunkovou

Kalendárium
• Červenec 1997 přinesl
katastrofální
povodně
na
Moravě a ve Slezsku. Charita
Opava posléze ve třech
turnusech
organizovala
ozdravné pobyty dětí ze
zaplavených
domácností
Opavska a Bruntálska.
• V červenci a srpnu 1998 jsme
na ozdravném pobytu hostili
děti z Ukrajiny a Běloruska.
* Před deseti lety, 31. srpna
2004, se bývalá ředitelka
Anna Ekslerová rozloučila na
zahradní slavnosti s Charitou
Opava.
• 26. srpna 2008 zemřel otec
František Bureš.
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Ivetu Dunkovou na soutěži doprovázel Václav Burda.
Cenu Rotary Klubu a publika si odnesla z finále soutěže Začarovaná
písnička nevidomá obyvatelka charitního Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách Iveta Dunková. Iveta již předtím uspěla v oblastním kole této pěvecké soutěže.
Finále pěveckého klání proběhlo v hé věkové kategorii nad 16 let pak
kostele sv. Václava v Opavě. V první bylo přihlášeno devět amatérských
věkové kategorii, určené pro zpěvá- zpěváků a zpěvaček. Iveta Dunkoky do 16 let, vystoupilo celkem deset vá se sice neumístila mezi prvními
handicapovaných soutěžících, v dru- třemi, ale přesto byla odměněna

speciální cenou poroty, když si vybrala velmi těžkou písničku od Věry
Špinarové „Hej lásko, nečekej“. „Kupodivu jsem tentokrát nebyla vůbec
nervózní. Když jsem se postavila před
publikum, tak má předchozí tréma
zmizela. Jsem spokojená, konkurence
tady byla opravdu velká,“ řekla po
svém zdařilém výkonu paní Iveta.
První místo získala v kategorii do 16
let Hanička Silná a v kategorii nad 16
let Michal Drozd.
„Festival Začarovaná písnička ukazuje, kolik talentu, píle a odhodlání
najdeme mezi lidmi s handicapem,“
uvedla již před časem Miroslava Melecká z Rotary klubu Opava International, který pěveckou soutěž pro
lidi s handicapem organizuje. „Jsme
rádi, že můžeme přispět k tomu, aby
mohli svůj talent, o kterém obvykle
vědí jen jejich nejbližší, ukázat široké
veřejnosti,“ dodala Miroslava Melecká.
Rozhovor s Ivetou Dunkovou, který
připravil Václav Burda, si můžete
přečíst na str. 4 dnešního Domovníku.
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Zveme na slavnost do Vlaštoviček

dílny Vlaštovičky prezentovat své
výrobky. Celé odpoledne bude
pro děti zdarma přichystána řada
atrakcí jako například kolotoč,
skákací hrady, trampolína či jízda
koňským spřežením. Pro všechny
bude připraveno bohaté občerstvení.
Od 20 hodin večer až do tří ráno
pak k tanci zahraje kapela Špek
band, kterou ve 23 hodin přeruší
ohňová show. Ze široce pojaté nabídky atrakcí si vyberou skutečně
všichni, od dětí až po ty dříve narozené. Udělejte si sobotní výlet
do Vlaštoviček, určitě to bude stát
za to.

Bohatý program ve Vlaštovičkách je určen všem - malým i těm dříve
narozeným.
Tradiční Cyrilometodějskou oslavu pořádá v sobotu 5. července
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené spolu s obcí Vlaštovičky. Lidově pojatá oslava proběhne v domě pro zrakově postižené a následně také v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách.
Vše začne úderem 14. hodiny mší od svého založení jakožto lidová
svatou, slouženou v kapli Domu veselice. Další zábavně – kulturní
sv. Cyrila a Metoděje, středisku program již proto bude probíhat
Charity Opava, v němž již téměř ve vedlejším sportovním areálu.
dvacet let nacházejí bydlení do- Od 14 do 15 hodin zde budou zpíspělí těžce zrakově postižení nebo vat Iveta Dunková a Štefan Bažo,
lehce mentálně postižení občané z které v 15 hodin vystřídá dechocelé České republiky. Dům spolu vá hudba Kobeřanka. Kromě hus přilehlými Chráněnými dílnami debních vystoupení se v 16 hodin
Vlaštovičky si budou moci zájem- představí taneční skupina O.K.
ci od 15 do 17 hodin v doprovodu dance Vlaštovičky, v 16.30 hodin
také prohlédnout.
předvedou mladí hasiči z VlaštoCyrilometodějské oslavy jsou viček ukázku požárního útoku a
ovšem ve Vlaštovičkách pojímány po celou dobu budou Chráněné

NEŠKOLA o prázdninách nezavírá

Ve středu, čtvrtek a pátek bude také o prázdninách otevřeno mateřské centrum Charity Opava NEŠKOLA. Ve druhém poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě bude v tyto dny vždy
od 8 do 12 hodin připraven pro maminky na mateřské dovolené a
jejich děti zajímavý program.
Prázdninové středy budou v NEŠKOLE vyhrazeny výletům, například do Arboreta v Novém Dvoře,
na rozhlednu do Úvalna, výstavu
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

vláčků v Háji ve Slezsku nebo projížďku na koních v Jakartovicích.
Čtvrteční program bude vždy začínat od 9 do 10 hodin cvičením

pro maminky. Pátky jsou pak věnovány od 8 do 12 hodin tvořivým
a výtvarným dílnám, kde na děti
čeká malování na tričko, práce s
papírem, korálkování a další zajímavé aktivity.
NEŠKOLA v těchto dnech také
nabízí oblíbené hlídání dětí za
pouhých 20 korun na hodinu.
Více informací získáte na www.
charitaopava.cz.
Již nyní také NEŠKOLA otevírá
zápis do osvědčených kurzů anglického jazyka pro maminky na
mateřské dovolené. Hodinové lekce, o které je tradičně velký zájem,
začnou ve druhé polovině září a
budou tak jako v předchozích letech probíhat vždy v pondělí od
9 hodin v prostorách NEŠKOLY.
Zájemci budou rozděleni do skupin podle znalosti, výhodou je
opět hlídání dítěte v době výuky
za 20 korun na hodinu.
Cena za jednu lekci je 60 korun,
platí se vždy na pololetí dopředu.
Hlásit se můžete již nyní na adrese
neskola@charitaopava.cz nebo na
tel. 733 676 707.

Stane se
• Výroční zpráva
Charita Opava vydala koncem uplynulého měsíce výroční zprávu za rok 2013. Tak
jako loni ji graficky uspořádal
Miroslav Pavlíček a vytiskla
firma RETIS GROUP. Její manažer Tomáš Rybka navíc pro
tuto výroční zprávu na základě dobrých vztahů s Charitou
Opava nechal zdarma udělat
barevnou obálku. Děkujeme!
Zpráva je v elektronické podobě
přístupná na stránkách www.
charitaopava.cz.

• Na vlnách TV NOE
Televize NOE se 28. května v
živě vysílaném pořadu „Charita ve středu“ věnovala problematice nevidomých a zrakově
postižených. Hostem vysílání
byla také vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách Petra
Hrbáčová a v pořadu vystoupili
i někteří klienti, například paní
Ilona „Dříve jsem v žádném
televizním studiu nebyla, takže
to byla z mé strany premiéra,“
uvedla později pro občasník
Vlaštofka. „Díky ostatním
hostům a také moderátorovi
ale bylo ve studiu příjemně,
pracovníci se tady snažili navodit pohodovou atmosféru,“
dodala. Pořad je zhlédnutí v
archivu TV NOE na této adrese: http://tvnoe.tbsystem.cz/
index.php?cs/videoarchiv/chs_
a0004_v1405

Prašivá pro Charitu
Pro Chráněné a podporované
bydlení bude také určena sbírka potravin, která se uskuteční
1. července během Diecézního
setkání dětí s otcem biskupem
F. V. Lobkowiczem na Prašivé
v areálu Kamenité. Letošní setkání má tématický název „Stůl
nejsou jen čtyři nohy, to ví jistě
člověk mnohý“.

Napsali o nás
• Charitní pouť

Diecézní pouť Charit se uskuteční ve středu 4. června v klášteře Kongregace Dcer božské
lásky. Po mši bude přednáška
o sociálně-charitativním díle
Františky Lechnerové, jež ve
druhé polovině 19. století vybudovala síť zařízení tzv. Mariana, poskytujících zázemí a
vzdělání dívčí mládeži. Připraveno bude občerstvení.
REGION OPAVSKO,
3. června 2014
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„Zpěvačka Lucie Bílá mě držela za ruku,“
vzpomíná na pěkné setkání Iveta Dunková z Vlaštoviček

Iveta Dunková je jednou z prvních obyvatelek Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. A je také
jednou z jeho nejznámějších tváří, mimo jiné i díky svým pěveckým vystoupením. Na straně 2 dnešního Domovníku přinášíme
zprávu o úspěchu Ivety Dunkové v pěvecké soutěži Začarovaná
písnička, kterou pořádá opavský Rotary Klub. Těch úspěchů je
ale mnohem více – Iveta se byla schopna obdivuhodně vyrovnat
se ztrátou zraku, dostala se díky účasti na abilympiádě do Indie,
potkala se s Lucií Bílou... Ale pojďme po pořádku.
* Iveto, vy jste nebyla nevidomá
od narození...
Nebyla. Když jsem vyšla jako normální zdravé děvče základní školu, vyučila jsem se v oboru kuchař
číšník a dva roky ještě pracovala v
oboru. Přestala jsem vidět až v 19
letech.
* Jaké byly první měsíce po tom,
co jste přestala vidět?
Těžké, hodně těžké, zejména po
psychické stránce. Zvládla jsem to
jen díky podpoře své rodiny, žili
jsme v harmonických vztazích.
* Jak jste se vlastně dostala do
Vlaštoviček? Odkud jste se o nás
dozvěděla?
Po ztrátě zraku jsem bydlela u
rodičů. Musela jsem se naučit
spoustu praktických věcí,
například chodit s bílou
holí. Pak jsem šla studovat
do Prahy na školu s ekonomickým zaměřením
a po jejím ukončení
jsem získala práci v
jednom podniku v Ostravě. Byla jsem manipulantkou telefonní
ústředny. Jenže pak
se propouštělo a já
o práci přišla. A tak
jsem zůstala sama
doma bez zaměstnání a kamarádů. Tenkrát mě napadlo, že
bych se mohla zeptat
na Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých, zda by
mi nepomohli nějakou práci najít. Při
pohovoru mi zdejší
pracovník nabídl, že
bych měla jít do ústavu v Chrlicích, ale to
jsem nechtěla. Tudy
cesta nevede, odpověděla
jsem, jsem přece mladý člověk a
sháním bydlení a práci, ne umístění v ústavu! Náš rozhovor slyšel
jeho spolupracovník a právě on mi
dal prospekty z Vlaštoviček. To
bylo ještě v roce 1994, dům nebyl
v dobré stavu, otevírat se měl až

a po dvou letech jsme se potkali mít vážnější zdravotní problémy.
tady ve Vlaštovičkách. V roce 1998 Už se moc nemohlo zkoušet a tak
jsme se vzali, bylo to 22. srpna.
to začalo upadat.

* Před lety jste díky účasti na abi- * Nyní po letech znovu zpíváte
lympiádě navštívila Indii. Jak na spolu s dalším obyvatelem domu
tamní pobyt vzpomínáte?
Štefanem Bažem. Chybělo Vám
zpívání?
Bylo to krásné, je to zážitek na celý
život. Jsem ráda, že jsem to mohla Dali jsme dohromady hudební
prožít. Hlavně ta atmosféra v In- těleso Vlaštofky, Štefan, já a Láďa
za dva roky. V letáku byla popsá- dii. Já jsem nikdy předtím nebyla jako technik. Jsme velice dobrý
na jeho filosofie, která
v zahraničí a najednou jsem se tým, každý z náš má své úkoly a
se mi líbila, cítila
ocitla rovnou v Indii, v úplně umíme se dohodnout. Podotýjsem z ní nadějiném světě. Velký zážitek kám, že zpíváme jen pro radost,
ji. A tak jsem
jsem měla už z letu leta- ne pro finanční odměnu. A mysty dva roky
dlem. Nejprve jsem se lím si, že naše výsledky jsou aspoň
počkala a
bála, ale pak to bylo trochu příznivé.
stala se v
ohromné!
roce 1997
* To určitě ano, letos jste napříjednou z
* Pojďme ale k Va- klad získala v soutěži Rotary
pr vních
šemu zpívání. Jak klubu Začarovaná písnička cenu
obyvatelů
jste se k němu do- publika. Jaké máte ze soutěže
Vlaštovistala?
dojmy? Přihlásíte se i za rok?
ček.
U nás doma se po- Dojmy mám velice dobré, je vidět,
* Jste ve
řád zpívalo, mě že lidé, kteří soutěž organizují, do
Vlaštozpívat učila hlavně ní vnášejí radost. Za rok se určivičkách
maminka. Mám to tě přihlásím. Soutěž má hezkou
spokojev genech.
filosofii, je pěkné poslechnout si
ná?
během ní pro inspiraci také jiné
* Před účinkující. A třeba i přijmout kriJ á
l e t y tiku - já například neumím noty.
* Před nějakou dobou se Vám
splnil sen a setkala jste se se
svým velkým vzorem – zpěvačkou Lucií Bílou. Jak k tomu
došlo?
Zcela nevinně. V práci posloucháme rádio Impulz a
tam běží takový pořad s názvem Udělej dobrý skutek a
dej ho dál. Já jsem vyřkla,
že bych se ráda setkala se
svým pěveckých vzorem
Lucii Bílou. No a můj kamarád a kolega Láďa do
rádia napsal a do soutěže mě přihlásil. Pak
se dlouho nic nedělo,
přešlo několik měsíců
a my na to zapomněli.
No a jednoho dne zazvonil telefon a na druhém konci byl moderátor
rádia Impulz Matyáš Kaiser
a oznámil mi, že jsem byla vybrána mezi čtyři hosty, kteří se
mají potkat s Lucií Bílou. Já jsem
si nejprve myslela, že to je vtip!
Ale nebyl, z Impulzu se ozvali za
dva dny znovu no a pak už jsem
to tady mám jako domov. Jsem jste měli ve Vlaštovičkách kapelu jela do Prahy. Setkání s Lucií Bítady doma.
Zpívající kytky, proč jste se roz- lou byl zážitek na celý život, to se
padli?
jen tak někomu nepodaří, držela
* Jak jste se potkali z Vaším mumě za ruku a věnovala se mi.
žem?
Lidé z kapely se začali stěhovat
pryč z Vlaštoviček. No a hlavní Děkujeme za rozhovor a přejeZnali jsme se již dříve jako přátelé aktér skupiny Vojta Husár začal me mnoho dalších úspěchů.
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SluníČkové ODPoledne

Sluníčkové odpoledne bylo aprílové

5

Nazdobit dvůr ředitelství Charity v Jaktaři pomohly děti ze Základní
školy Ilji Hurníka pod vedením p. učitelky Edity Kubalové.

Dešťové odpoledne. Tak loni navrhovali někteří pořadatelé přejmenovat předprázdninovou veselici, kterou vždy koncem června
pořádá Charita Opava pro děti i dospělé pod názvem Sluníčkové
odpoledne. Stalo se totiž tradicí, že setkání zaměstnanců, klientů i
příznivců opavské Charity na dvoře jaktařského ředitelství vždy pořádně promáčel déšť.
Po letošním Sluníčkovém od- Nutno ale dodat, že vrtkavé počasí
poledni, které proběhlo v pátek Sluníčkové odpoledne vůbec ne20. července, možná zazní návrh pokazilo. Malí i velcí návštěvníci,
nový: Aprílové odpoledne. Zatím- kterých se sešlo opravdu mnoho,
co předpověď zlověstně hlásila na se bavili u zajímavého programu,
celý den vytrvalý déšť, v Jaktaři soutěžili o ceny, projížděli se na
bylo v pátek 20. června celé do- poníkovi, kupovali výrobky chrápoledne hezky. Poprchávat začlo něných dílen a hojně navštěvovali
téměř na minutu přesně ve 14 ho- stánky s občerstvením. Všem ordin, tedy ve chvíli, kdy Sluníčkové ganizátorům, účinkujícím i sponodpoledne začínalo. A počasí bylo zorům patří velký dík. A už teď
od té chvíle skutečně ukázkově zveme na další předprázdninové
aprílové: za malou chvíli zase vy- setkání, které proběhne v červnu
šlo sluníčko, pak začalo opět pršet 2015 nepřízni počasí navzdory
- a tak stále dokola minimálně de- opět pod názvem Sluníčkové odsetkrát po celou dobu trvání akce. poledne.

Sluníčkové odpoledne zahájil a následně i moderoval zástupce ředitele
Charity Opava Tomáš Schaffartzik.

Letošní Sluníčkové odpoledne se neslo v duchu oslav 25 let od založení
Charity Opava.

Chci Ti poděkovat za 13 let poctivé prá

O jedno z nejlepších vystoupení se postarali klienti Radosti, kterým to
opravdu hodně slušelo.

Sluníčkové odpoledne se vyvedlo i díky sponzorům, kterým ještě jednou
děkujeme i na stránkách Domovníku.

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

DEN ZDRAVÍ PRO OPAVSKO

Vše pro fyzické i duševní zdraví občanů Opavska – zdarma testy zdraví, měření tlaku a cukru
v krvi, ukázkové masáže charitního Wellness centra, ukázky kompenzačních pomůcek k zapůjčení,
poradenství a mnoho dalšího. Společenské a obchodní centrum BREDA & WEINSTEIN.
Květen 2014

SEE LIGHT – WORKSHOP NA TÉMA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Charita Opava je součástí evropského projektu SEE LIGHT, v němž se potkávají pohledy na sociální
podnikání a začleňování znevýhodněných osob na trh práce v Litvě, Německu, a Velké Británii.
Workshop, těžící ze zkušeností tohoto projektu, je určen pro zaměstnance neziskových organizací,
studenty i širokou veřejnost.
Červen 2014

POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM

V pořadí již 13. ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem. Hřiště Kravaře, sobota 21. června.

SLAVNOSTNÍ SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Oslavte s Charitou Opava přicházející prázdniny na veselici pro děti i dospělé. Pátek 20. června.
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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CYrilometodějská oslava

Pozvánka na

CYRILOMETODĚJSKOU
OSLAVU
Charita Opava
– Dům pro zrakově postižené
spolu s obcí Vlaštovičky Vás
v sobotu 5. července srdečně
zvou do Vlaštoviček
na Cyrilometodějskou oslavu.

Program:
14.00 Mše svatá (kaple domu)
Od 15 do 17 hodin si můžete v doprovodu prohlédnout
Dům sv. Cyrila a Metoděje a Chráněné dílny Vlaštovičky
Další zábavně – kulturní program bude probíhat
v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách:
Od 14 do 15
– hudební vystoupení Ivety Dunkové
a Štefana Baža
Od 15 do 19
– dechová hudba Kobeřanka
16.00
– taneční skupina O.K. dance Vlaštovičky
16.30
– ukázka požárního útoku v podání
mladých hasičů z Vlaštoviček
Od 20.00 do 03.00 – kapela Špek band
23.00
– ohňová show
Během odpoledne bude pro děti k dispozici řada atrakcí:
kolotoč, skákací hrady, trampolína,
jízda koňským spřežením… Atrakce budou zdarma.
Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení.
Chráněné dílny zde budou prezentovat své výrobky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Inzerce Charity
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Společenská kronika

Charitě je 25

Poděkování

Blahopřejeme

Blahopřání

• Děkuji za přání

* Narozeniny o prázdninách
Málo slovy, zato vřele, přejeme vám z duše celé štěstí, zdraví, dlouhý věk, k tomu vějíř bankovek. V práci máte potěšení, a toho si
každý cení. Tak přijměte naše přání a buďte dlouho mezi námi. O
prázdninách oslaví narozeniny tito zaměstnanci: Kateřina BITTNEROVÁ, Karin FIURÁŠKOVÁ, Eva HARAZIMOVÄ, Antonín
HELEBRANT, Václav HRBÁČ, Markéta KLÁSKOVÁ, Vlasta
KREČMEROVÄ, Lucie LENKOVÁ, Radana PLEVOVÁ, Tomáš
RYCHLÝ, Stanislav SCHINDLER, Dagmar SLIŽOVÁ, Milan SUROVČÍK, Marie SVOBODOVÁ, Renata TENGLEROVÁ, Pavel
VEVERKA, Irena VLTAVSKÁ, Jana ŽIDKOVÁ, Jana FIALOVÁ,
Jaroslav FOJTÁŠEK, Marie GŘEŠKOVÁ, Růžena HANELOVÁ,
René HARASIM, Růžena HONOVÁ, Dalibor JANÍK, Jiří JAROŠ,
Pavel KLUMPNER, Jana KONOPKOVÁ, Milan KRUMMER, Jitka
MANOVÁ, Roman POPOVSKÝ, Ondrej ŠERÍK – FUJÁK, Soňa
ŠŮSTKOVÁ, Petra THIEMLOVÁ, Květoslava VARYŠOVÁ, Jana
VOJTKOVÁ a Veronika ZEDNÍČKOVÁ. Vše nejlepší přeje

• Přání
k pětadvacetinám

Ahoj všichni,
moc děkuji Vám všem za přání
na páté straně v minulém vydání Domovníku :o) Také děkuji
Chráněným dílnám sv. Josefa
za to, jací jste – bojujte! Děkuji
i všem ostatním za spolupráci
a vstřícnost, všem, se kterými
jsem byla v nejbližším pracovním kontaktu. Bude mi po Vás,
práci, kolektivu smutno. Mám
Vás ráda… I já Vám všem přeji
hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a spoustu úspěchů jak v
práci, tak i doma. Děkuji, pusku!
Eva ŽÍDKOVÁ

Tip na dárek
• Novinky v e-shopu
Řadu nových zajímavých výrobků najdete v internetovém
obchodě Charity Opava. Namátkou jmenujme keramické
tácky a misky či nové sady šitých výrobků. Všechny výrobky,
pocházející z chráněných dílem
Charity Opava, najdete tradičně
na adrese http://eshop.charitaopava.cz/. Kvalita se v tomto případě snoubí s filantropií, neboť
zakoupením výrobků pomůžete
dobré věci.

Nashledanou v září!

Redakce
* Šťastné a veselé oslavování přejeme Peťulce THIEMLOVÉ, která oslaví 13. srpna své narozeniny.
Mnoho radosti, lásky, štěstíčka na každém kroku,
letního sluníčka a hlavně zdravíčka – no prostě
všechno nej a k tomu Boží požehnání!
Redakce

Workshop SEE LIGHT zaujal

Téměř třicet posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti si ve čtvrtek
29. května vyslechlo referáty na workshopu evropského projektu SEE
LIGHT, který je zaměřen na výměnu zkušeností se sociálním podnikáním v sedmi zemích světa. Akci, která proběhla v domě sv. Anežky
na Kylešovské ulici v Opavě, pořádala Charita Opava. S přednáškami,
týkajícími se problematiky sociálního podnikání a zaměstnávání handicapovaných, vystoupil ředitel Charity Opava J. Hanuš a jeho zástupce
T. Schaffartzik, Lucie Vehovská z charitní Občanské poradny, ale také
P. Ballová z opavského Úřadu práce, V. Mazurová z organizace Fokus a
P. Tesařová z organizace Anima Viva. Po skončení přednášek, které se
setkaly s kladným ohlasem, pak řada přítomných setrvala v hodinové
diskusi na prezentované téma.

Co popřát k
pětadvacetinám? V Bibli
se říká, že
strom se pozná po ovoci.
Dnes všichni
víme, že na
počátku byla
dobrá nezištná myšlenka jen
„prostě“ pomáhat. A jelikož
tato docela obyčejná myšlenka byla spojena s požehnáním
naše drahého pana děkana Veselého, výsledek je excelentní.
Plně rozvinutá služba bližnímu
v různých oblastech komunitních služeb, dlouhá řada
zaměstnanců, klientů a potažmo spokojených rodinných
příslušníků mluví za vše. Přeji
tedy Charitě Opava nadšence,
kteří ji povedou v dalších desetiletích, aby se o ní mezi lidmi
říkalo, že plodí dobré ovoce a
aby jim shůry stále přicházelo
požehnání obou Josífků, kteří
nás předešli na věčnost a kterým na dobrém jménu Charity
Opava vždycky záleželo.
Lucie DOSBABOVÁ, radní
Charity Opava

Listárna
Pouť Charit v Opavě
Ve středu 4. června jsme se vydali spolu s dalšími obyvateli
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách do Mariana v Opavě, kde
se uskutečnila diecézní pouť Charit Ostravsko-opavské diecéze.
Pouť byla zahájena mší svatou v
místní kapli. Celebroval ji biskup
František Lobkowicz. Pak jsem si
vyslechl přednášku o historii Mariana v Opavě, která byla velmi
zajímavá. Poté promluvil součas-

ný ředitel tohoto ojedinělého zařízení v Opavě, který nebyl příliš
spokojen se současnou situací a
využitím těchto rozsáhlých prostor. Budoucnost Marianum, jak
jsem pochopil, je velice nejistá a
zatím nikdo nedokáže přesně říci,
jaká vlastně bude. Následně jsme
se odebrali ven, kde se podávalo
občerstvení a kde mezitím začalo
svítit hřejivé sluníčko. Kdo chtěl,
mohl si dokonce na přichystaném
roštu opéct špekáčky. Já jsem byl
hlavně rád, že jsem tady mohl potkat několik známých, se kterými
jsem si již hodně dlouho nepoví-

Pište nám!

dal. Povídali jsme si, jak se komu
daří, a kde je nyní kdo zaměstnán. V Marianu je velká zahrada,
o které jsme dosud neměli ponětí.
Celé Marianum je moc příjemné
místo. Vloni jsme byli na diecézní pouti v Polsku a i tehdy to bylo
moc příjemné setkání. Jestli budu
moci, tak na pouť Charit pojedu i
v příštím roce.
Petr VRÁNA,
obyvatel Domu sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách

Super čtení
na celý týden:

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu: ivana.harazimova@centrum.cz Těšíme se na ně!
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. Prázdniny 2014.

