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CITÁT MĚSÍCE: „Nelze se proutrácet z deprese ani propůjčovat z dluhů.“
Daniel HANMAN

Tříkrálovka překonala
na Opavsku očekávání

„Tříkrálovka není soutěž, je to také setkávání s lidmi a přání všeho
dobrého,“ reagoval předchozí měsíc ředitel Charity Opava Jan Hanuš na otázky, zda vybraná částka letošní Tříkrálové sbírky bude
větší, než loňská rekordní. Od pondělí 19. ledna, kdy bylo vše spočítáno, máme jasno - kromě mnoha krásných setkání koledníků
s občany Opavska je zde navíc opět rekordní výsledek. Koledníci
Charity Opava vybrali neuvěřitelných 1.692.821 korun, tedy o více
než 170 tisíc více, než loni!
To, že by letošní sbírka mohla být li ještě ve středu 14. ledna. „Zpočátopět rekordní, napovídalo již roz- ku jsem měla obavy, protože oproti
pečeťování pokladniček ve čtvrtek loňskému roku jsem měla v Opavě
15. ledna, kdy se počítal výsledek jen 62 skupinek, což bylo o 8 méně,
největšího města, ve kterém Cha- než loni,“ vrací se k počátku sbírky
rita Opava koleduje. V Opavě se její opavská koordinátorka Marie
totiž vybralo 504 224 korun, tedy Gillíková. „Nakonec se ale podařio téměř 110 tisíc korun více, než lo na poslední chvíli zmobilizovat
loni! Rekordní výsledek pak už jen řadu nových skupinek, kterých tak
dotvrdily okolní obce, které vybra- bylo dokonce více, než loni,“ dodáný obnos z roku 2014 překročily o vá Gilíková.
70 tisíc korun.
„Všem z celého srdce děkujeme, s
Tříkráloví koledníci se vypravili Vašimi dary budeme nakládat skudo ulic Opavy počínaje 1. lednem tečně odpovědně, do poslední koru2015, poslední opozdilci koledova- ny pomůžou potřebným,“ dodává
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Stacionář oslaví dvacet let

Významné kulatiny oslaví v březnu Denní stacionář
pro seniory. Bude to už dvacet let, co vznikl pod
prvním názvem Charitní klub sv. Anežky a scházeli
se v něm hlavně lidé, kteří šli z dopolední mše a chtěli
si popovídat s přáteli. Teprve po čase se začali hlásit
klienti. Zprvu s tělesným omezením, dnes jsou to lidé,
postižení neduhy stáří, kteří se neobejdou bez pomoci.

závěrem Jan Hanuš. O tom, co vše
bude možno za utržené peníze
pořídit, bude Charita Opava pravidelně informovat. „Chceme totiž,
abyste se z tohoto našeho společného díla mohli také radovat, vždyť na
něm máte ohromný podíl,“ dodává
Hanuš.
Několik stovek koledníčků, kteří
se na skvělém výsledku sbírky podíleli, pak již s napětím čekalo na
slavnostní losování o šest chytrých
mobilů, které proběhlo v úterý
27. ledna v zaplněném kině Mír.
Seznam šťastných výherců i jejich
fotografie najdete uvnitř tohoto vydání Domovníku na str. 8 a 9, přehled výsledků po jednotlivých obcích pak přinášíme na str. 10 a 11.
Nejkrásnější komety jsou tak jako
každoročně vystaveny až do konce února v prostorách vestibulu
opavského obchodního centra
TESCO. Sešlo se jich celkem 38 a
komise, která vybírala ty vítězné,
u nichž hodnotila nejen vzhled,
ale také náročnost provedení, to
měla opravdu těžké. „Těší nás, že
se do soutěže zapojilo také hodně
dětí z okolích obcí,“ dodává Marie
Gilíková.

únor
Nečerpáme dovolenou

Vysoký počet zaměstnanců, kteří si loni nevybrali celou dovolenou, registrují pracovnice
personálního úseku. Nárůst je markantní ve
srovnání s loňským rokem a mohl by způsobit
problémy v provozu jednotlivých středisek. I
proto byl vydán příkaz loňskou nevyčerpanou
dovolenou vybrat do března roku letošního.

Slovo ředitele
Lednové bohatství
„Č lověk
není bohatý
tím, co má,
ale tím, co
dá...“ Snad
stokrát jsem
si vzpomněl
minulý měsíc na tento moudrý citát, skrývající v sobě zdánlivě banální,
ale ve skutečnosti velmi silné
poselství. Příležitost mi k tomu
poskytla pomoc stovek a tisíců
lidí, proudící do Charity Opava.
Leden je měsícem, kdy u nás rekapitulujeme a kdy také sčítáme
dary stovek našich sponzorů.
Je ohromně povzbuzující vidět,
kolik z Vás nám stále zachovává
přízeň, je dobrodružné i dojemné mezi stovkami dárců nalézat
jména známých osobnosti, jako
například sochaře Olbrama
Zoubka, ale také pročítat dopis
paní Marie z Náměště nad Oslavou, která nám ze svého skromného důchodu posílá ušetřenou
stokorunu. Ani nevíte, jak moc
to pro nás znamená. A pak je
tu Tříkrálová sbírka s výtěžkem
přes milion a půl korun, sbírka,
na níž se podílejí stovky dobrovolných koledníků a tisíce občanů, kteří jim otevírají své dveře
i srdce. A nebo také úspěšná
sbírka potravin, kterou uspořádali v lednu studenti Slezské
univerzity v Opavě na své škole,
dalších opavských středních školách a obchodním centru Breda.
Naši milí přátelé, dobrovolníci,
sponzoři, sympatizanti i příznivci. Slovy nejde popsat, jak si
Vaší přízně vážíme. To Vašim
jménem můžeme pomoc, kterou
jsme od Vás dostali, předávat
dále potřebným. Možná čítáváte v Domovníku příběhy našich
klientů s dobrým koncem. Čtěte
je s hrdostí - to díky Vám a Vaší
pomoci mohly dobře dopadnout. Děkuji Vám z celého srdce nejen za Charitu Opava, ale
především za ně. Děkuji Vám za
to, jak jste svými dary bohatí.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• V hledáčku médií

Ocenění Neziskovka roku 2014,
které udělila v závěru loňského
roku Charitě Opava Nadace rozvoje občanské společnosti, přineslo této organizaci velký zájem
médií. Charita Opava v čele se
svým ředitelem Janem Hanušem
se objevuje v celé řadě článků a
televizních a rozhlasových reportáží lokálních i celostátních
médií. Je více než pravděpodobné, že Vám některé z těchto mediálních výstupů, v nichž můžete
často slyšet či vidět své známé z
opavské Charity, utekly či jste je
nezaznamenali. Charita Opava
proto na svých webových stránkách přichystala odkaz, pod
nímž se můžete ke článkům či
reportážím pohodlně vrátit. Najdete ho na adrese http://www.
charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1164 . Reportáž o Charitě
Opava otevřela také v neděli 25.
ledna pravidelný popolední televizní pořad Křesťanský magazín
na ČT 2. Shlédnout ho můžete
na odkazu http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273krestansky-magazin/video/ .

• Koledování v zahraničí

Letošní Tříkrálová sbírka byla
raritní v tom, že se při ní (alespoň pokud je známo) poprvé
koledovalo také v zahraničí.
Postaral se o to ředitel Charity
Opava Jan Hanuš se svou rodinou v neděli 4. ledna v polských
Uciechowicích. Hanušovi přijali
pozvání do této polské příhraniční vesnice, kde na přátelském
setkání s občany zazpívali koledy
a povyprávěli o tradici Tříkrálové sbírky v České republice. No a
mezi polskými sousedy se nakonec vybralo 1523 korun.

Uspěli jsme ve výběrovém řízení
ASEKOLu na zpracování odpadu

Hoštická chráněná technická dílna je jednou ze dvou firem, které loni
vyhrály veřejné výběrové řízení pro tzv. chráněné dílny na zpracování
tisíce tun elektroodpadu, vyhlášenou společností ASEKOL, která zajišťuje sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Ve středu 14. ledna ráno
tak do Velkých Hoštic dorazil za asistence České televize první z třiceti kamiónů, které postupně navezou 300 tun elektroodpadu a tedy i
práci pro zdejší handicapované zaměstnance.
Neziskový kolektivní systém ASE- se tentokrát přihlásilo 22 dílen,“ říká
KOL dlouhodobě spolupracuje se mluvčí kolektivního systému ASEsedmi chráněnými dílnami, které KOL Kristina Mikulová.
dávají práci 150 lidem. „Nad rámec „Tato zakázka dá práci třiceti třem
běžné spolupráce jsme ve druhém zaměstnancům. To je výborná zprápololetí 2014 vyčlenili tisíc tun elek- va,“ uvedl Tomáš Schaffartzik, matroodpadu, který jsme rozdělili v ote- nager sekce chráněného zaměstvřené soutěži. Tento způsob se nám nání Charity Opava, který o dobré
osvědčil, a proto jsme opět uspořádali spolupráci se společností ASEKOL
otevřenou soutěž na dalších tisíc tun hovořil také počátkem ledna v přístarého elektra. Do výběrového řízení mém vstupu v pořadu Dobré ráno

s Českým rozhlasem Ostrava. Zaměstnanci chráněných dílen se postarají o ten druh elektroodpadu,
který vyžaduje pečlivou ruční práci
a pro strojové třídění se nehodí, tedy
hlavně o televize a monitory.
ASEKOL dílnám tuto práci navíc
zadotuje. „Chráněným dílnám platíme šestinásobek toho, co standardně
vyplácíme zpracovatelským firmám
z komerční sféry. Vnímáme to jako
smysluplnou pomoc institucím, které
handicapované zaměstnávají,“ dodává Kristina Mikulová.
Reportáž České televize ze středy 14. ledna můžete shlédnou zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava
Výsledky výběrového řízení vyhlásila komise, jíž předsedal Václav
Krása, předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením. „V České
republice mají práci tři postižení z deseti. Ve srovnání s evropským průměrem si nestojíme úplně špatně, ale stále je co zlepšovat. Nejlepší, co mohou
firmy udělat, je dát hendikepovaným
práci, ať už napřímo, nebo zprostředkovaně, jako to dělá ASEKOL,“ uvedl
Václav Krása.
Společnost ASEKOL je také partnerem fotosoutěže MŮJ SVĚT, kterou
pořádá Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit
z celé České republiky.

Živý betlém je již léta pravidelnou součástí Tříkrálového průvodu.
Jak ale velmi dobře ví koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Gilíková, najít svatou rodinu s malým miminkem není vždy jednoduché.
Marie Gilíková se v minulosti často spoléhala na tipy své dcery Katky. „Ta má obvykle přehled o tom, kdo z kamarádů má nebo bude
mít nového sourozence. Letos to ale nebylo zapotřebí…“
„V září se nám narodilo čtvrté dítě, nu,“ vzpomíná správce IT Charity
syn Vašík, a v podstatě ihned jsem do- Opava Pavel Kosak. On sám neměl
stal nabídku, abychom o Tříkrálovém nic proti, ale jak dodal, bez porady
průvodu představovali svatou rodi- doma nechtěl hned nic slibovat. A

protože ani paní Kosaková nic nenamítala, byla svatá rodinka na světě.
Na Tříkrálovém průvodu počátkem
letošního ledna byla venku pořádná zima. Pavel Kosak, který se tak
stal prvním charitním sv. Josefem,
ale uklidňuje, že se jim žádná újma
neděla. „Byli jsme pořádně oblečení,
malý měl kombinézku a fusak a přes
to ještě přehozenou režnou pokrývku.
Před divadlem, na jehož schodech
jsme stáli, byly rozsvícené reflektory,
které taky hřály, a tak nám bylo docela teplo. Nikdo neonemocněl, takže
všechno dobře dopadlo,“ usmívá se
Pavel Kosak. Vašíček byl celou dobu
vzhůru, ale vůbec neplakal, byl moc
hodný. To doma prý v postýlce vydrží tak pět minut, než spustí. Jako
by chápal, že v roli Ježíška nemůže
zklamat.
Průvodu se také zúčastnily další tři
Kosakovic děti – Lucka, Eliška a Vojta, které měly radost, že mohou nést
tříkrálové komety a na brášku v jesličkách byly patřičně hrdé.
A ostatní charitní zaměstnanci mají
nejvyšší čas uvažovat, zda by se nechtěli objevit v roli svaté rodiny na
Tříkrálové sbírce 2016.

Ježíškem byl letos Vašíček Kosak

Kalendárium
• 29. února 1990 požádali
klienti Rehabilitačního ústavu
Hrabyně o pomoc charitních
pečovatelek.
• 3. února 1992 zahájily činnost
Rehabilitační dílny pro duševně
nemocné a mentálně postižené
- dnešní Radost.
• 10. února 2005 byl v Denním
stacionáři – klubu sv. Anežky
zahájen 7 týdenní kurz
trénování paměti pro fit seniory,
který měl velký úspěch.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Jak nemít dluhy do konce života

Zadlužení domácností je mor dnešních dnů. V České republice dosáhlo k loňskému červnu 1,218 bilionu korun, což znamená meziroční nárůst o 43 miliard korun. Za těmito jen těžko představitelnými
čísly se ale schovávají tisíce konkrétních exekucí, soudních tahanic,
rozpadů rodin, zkrátka zbytečně nešťastných životních osudů. Své
o tom vědí pracovnice Občanské poradny Charity Opava, které na
toto téma připravily na 12. února 2015 přednášku pod sugestivním
názvem „Dluhy do konce života?“
Název přednášky není zvolen ná- té zpomalení zadlužování českých
hodně – podle zkušeností sociál- občanů, hovoří se také o tom, že se
ních pracovnic Občanské poradny Češi zadlužují takzvaně bezpečně,
se až 35 % všech dotazů, se který- tedy že spíše než po spotřebitelských
mi se na ně lidé obracejí, týká prá- půjčkách u nebankovních společvě prevence nebo řešení již vznik- ností sahají raději po klasických hylého zadlužení, exekučního řízení, potékách, ale asi bych se zdráhala
oddlužení či soudních řízení ve hovořit hned o zlepšujícím se trenvěci vymáhání dluhů. „V poslední du,“ říká čerstvá držitelka ocenění
době sice můžeme zaznamenat jis- Opavský anděl Lucie Vehovská z

Občanské poradny, která bude na
téma dluhů přednášet. Podle ní je
třeba si uvědomit, že vzhledem ke
stavu z předchozích let se stále budou mnozí lidé potýkat se zadlužeností, do které již spadli. “Řešení
již vzniklých dluhů je během na
dlouhou trať, jedná se o velmi náročné psychické období nejen pro
samotného dlužníka, ale i pro celou
jeho rodinu,“ dodává Vehovská.
Tématické odpoledne na téma
„Dluhy do konce života?“ zahájí
promítání filmu Shit kredit, který
o drsných praktikách poskytovatelů nebankovních úvěrů natočil režisér Martin Řezníček. Následovat
bude přednáška Lucie Vehovské
pod názvem „Jak nespadnout do
nebezpečné pasti dluhů a exekucí“. V závěrečné besedě pak budou
pracovnice Občanské poradny odpovídat na dotazy přítomných.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
12. února od 15.30 hodin v Domě
sv. Anežky na Kylešovské ulici č. 4.
Vstup je jako již tradičně na podobné akce Charity Opava zdarma, všichni účastníci navíc obdrží
publikaci Obezřetnost se vyplácí,
vydanou společností Člověk v tísni. Akce proběhne v rámci oslav
udělení ceny Neziskovka roku
2014, které Charita Opava pořádá průběžně po celý rok 2015 pod
jednotným názvem ROK 2015 S
NEZISKOVKOU ROKU.

Kdo vyhraje fotosoutěž MŮJ SVĚT?

Několik stovek fotografií zaměstnanců, dobrovolníků i klientů z
Charit celé České republiky dorazilo do půlnoci soboty 31. ledna
na mail fotosoutez@charitaopava.cz. V tu chvíli byl příjem snímků, které se budou ucházet o ocenění v pořadí již sedmého ročníku
fototosoutěže MŮJ SVĚT, ukončen. Zbytek už musí rozhodnout odborná komise.
A čtete-li tento Domovník poz- spolu s manažerem spolupořáději, než 2. února odpoledne, dající firmy ASEKOL Zbyňkem
pak jsou jména vítězů již známa. Kováříkem si totiž našla čas hned
Komise ve složení prof. Jindřich první únorové pondělí dopoledŠtreit a Dr. Jiří Siostrzonek z Insti- ne. Vítěze, na které čekají chytré
tutu tvůrčí fotografie Filosofické mobilní telefony, vybírala hned ve
fakulty Slezské univerzity v Opavě třech kategoriích s názvy Portrét,

Život kolem nás a Jak to vidím já.
Poslední kategorie je od minulého
ročníku fotosoutěže novinkou a je
určena klientům Charit. V každé
kategorii budou ale ohodnocena
také druhá a třetí místa, jejichž
držitelé dostanou pamětní list s
podpisy členů komise.
Všechny pak zveme již nyní na
slavnostní vyhlášení vítězů a otevření vernisáže nejlepších fotografií, které proběhne za účasti členů
komise v pondělí 23. března ve
výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě.
Spolupořadatel fotosoutěže MŮJ
SVĚT firma ASEKOL je neziskově
hospodařící akciová společnost,
která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje
celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Firma ASEKOL, která mimo jiné dává práci
charitním chráněným technickým
dílnám ve Velkých Hošticích, je
partnerem fotosoutěže již třetím
rokem.

Stane se
• Klub nezahálí

Charitní Klub svaté Anežky
nachystal na únor několik zajímavých setkání. V úterý 3. 2. se
jeho členové seznámí s výsledky
letošní Tříkrálové sbírky. V úterý 10. 2. bude následovat přednáška otce Dr. Jana Larische na
téma „P. Richard Henkes, mučedník lásky k bližnímu“, která
zazní u příležitosti výročí mučednické smrti P. Henkese 22.
února 1945 v koncentračním
táboře v Dachau. Na tuto zajímavou přednášku, která proběhne v pastoračním středisku
minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě od 16
hodin, je zvána také široká veřejnost. V úterý 17. 2. návštíví
členové klubu výstavu „Země a
její pán“ ve Slezském zemském
muzeu v Opavě.

• Vlaštovky na webu
Vlastní webové stránky si zřídila skupina Vlaštovky, kterou tvoří muzikanti a zároveň
obyvatelé Domu sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách
Iveta Dunková, Štefan Bažo a
Vladimír Knybel. Na stránkách
http://vlastovkyivs-eu.webnode.cz/ budou postupně přibývat
články o historii kapely, ukázky
z tvorby, ale i pozvánky na vystoupení. Stránka slouží rovněž
jako kontakt pro ty, kteří by si
přáli, aby jim Vlaštovky zazpívaly na jejich akci.

Napsali o nás
• Zaslepenost...

Dům pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách začala před 20
lety budovat Charita Opava.
Na investici přispívaly i benefiční samolepky se znakem
nevidoucí kopretiny, jejichž
zakoupením přispěli občané
20 korunami. Krom pomoci
mnoha lidí se ale ozývaly i nepřející hlasy. V Opavě vycházel
časopis Felix revue, v němž autor komentáře soudil, že je nemístné „vrážet peníze do staré
barabizny“. Proč? V domě má
být dokonce zřízena kaple, což
je vrchol... Od té doby už uteklo
hodně času a ve Vlaštovičkách,
které úspěšně fungují už skoro
dvacet let, našly domov i práci
desítky lidí se zrakovým postižením. Dům se stal společným
úspěšným dílem těch, kteří na
rozdíl od pisatele komentáře z
ledna 1995 netrpí jiným druhem postižení – zaslepeností.
REGION OPAVSKO,
13. ledna 2015
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Vzpomínka na otce josefa Veselého
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„Jsme jen tak bohatí, jak dovedeme dávat...“
Vzpomínka na opavského děkana Msgre. Josefa Veselého (1929-2010)

V pátek 5. února to bude pět let, co nás ve věku osmdesáti let
opustil otec Josef Veselý, nezapomenutelný opavský děkan, básník a politický vězeň komunistického režimu, spoluzakladatel
Charity Opava. Pouhé čtyři dny před smrtí přijal Msgre. Josef
Veselý v Ostravě z rukou prezidenta republiky Václava Klause
Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o
rozvoj demokracie a lidská práva. Charita Opava připravuje na
letošní prosinec vánoční literární pásmo z veršů a textů Msgre.
Josefa Veselého. V dnešním Domovníku přinášíme jako vzpomínku na tohoto vzácného člověka přetisk dvacet let starého rozhovoru, který poskytl v lednu 1995 týdeníku Region Opavsko u
příležitosti probíhajícího mezinárodního roku tolerance.
* Jak toleranci vnímáte Vy sám a dialogu i tolerance.
jak ji vnímá církev?
* Není nedostatek tolerance jedJsme všemi deseti pro toleranci, ním z důvodů, proč jste se rozhojedná-li se o přístup k dialogu. Ne- dl pro kněžské povolání?
lze vidět ve všem, co neodpovídá
mé představě, hned útok na mne. Ne, tak bych to neřekl. Spíše šlo
Ovšem tolerance je pojem velice o vědomí určitého poslání ve vásložitý. Když například manželé lečné době, kdy měl člověk touhu
vstupují do manželství, nelze to- přispět církvi i společnosti při řelerovat, aby si ten druhý dělal z šení bolavých věcí.
manželství hříčku, chvilkové potěšení. Tolerance vůči principům, * Kromě roku tolerance byl letos
které jsou jasně negativní, není církví vyhlášen rok ženy...
tolerancí.
Přístup k ženě není celosvětově
* Jak poznáváte hranici pro tole- nejlepší. Vztah muže a ženy by
ranci?
se měl tolerancí vyznačovat. Měli
bychom vycházet už z latinského
Pokud je nám jasné, že je to zlé, chápání tolerance, jde o snášenlinemůže tolerance existovat. Jsou vost. Například v politice: všechny
však sporné situace. V případě, strany mají svůj vlastní program,
když je něco sice zlé, ale existuje ale všechny by měly mít na myssnaha si tento problém vyjasnit, li především všeobecné blaho a
pak nastupuje tolerance. Pokud je službu společnosti. V manželství
dobrá vůle na obou stranách, je v si vlastní program vytvářejí větši-

nou muži, k toleranci je ale potřeba, aby ze svého egoismu trošičku
ustoupili pro spokojenost ženy i
celé rodiny.
* Je podle Vás pro slovo tolerance
synonymem láska, nebo mír?
Láska je cosi širšího a tolerance je
jen prostředkem k dosažení lásky.
Mír je ovocem tolerance. V dnešní Jugoslávii jsou principy lásky
a tolerance úplně popřeny, každý
chce urvat co nejvíc pro sebe. Bez
tolerance a lásky se plody míru
neurodí.

čejně poznají až ve chvíli, kdy ten
druhý umře. Proto jsem se snažil
vždy zdůrazňovat, aby si lidé uvědomovali, že jsme tak bohatí, do
jaké míry dovedeme dávat. Myslím si, že umění daru je programem celé církve. Církev učí lidi
schopnosti darovat se nenápadně,
protože takové věci nelze násilím
vnutit. Jestliže jsme něco udělali
z lásky ke Kristu, můžeme si být
jisti, že nám to desetkrát oplatí.
Matka Tereza, která promýšlela
princip lásky, mimo jiné říká: Bůh
po nás nechce nic, co není z lásky.
To by mělo být ústředním mottem
každého křesťana.

* Které místo v Bibli se Vám vybaví, když se řekne tolerance?
* S tolerancí musí každý začít
především u sebe. Jaký je Váš
Starozákonní vztah Abrahama a osobní recept na toleranci?
Lota. Abrahamova stáda se rozmnožovala a docházelo k třenicím I na nás nebývají lidé vždy nejmezi stády Lota a Abrahama. A slušnější. Setkávám se například
tehdy Abraham, i když byl Hos- s bezdomovci, kteří přicházejí
podinem vyvolený a mocnější, jen brát a žebrat o almužnu velmi
dal Lotovi možnost, aby si vybral nevybíravým způsobem. Reaguji
směr své cesty. Tolerance je velké někdy prudce na jejich nedobrou
umění mocných.
vůli, na to, že vůbec nemají snahu
změnit způsob života. Ale pak si
* Arcibiskup Vlk nedávno řekl, říkám, že jsem jednal ukvapeně.
že člověk neroste tím, co má, ale V takových a podobných situatím, co dá...
cích si vždy opakuji: Snaž se mít
srdce plné lásky a pokoje. NakoS výchovou a učením vzájemné nec člověk zjistí, že právě srdce
štědrosti musíme začínat už u dětí. plné lásky a pokoje je nejlepším
Umění lásky je také uměním dá- obranným systémem proti jakévat. Umění daru je záležitostí celé- mukoliv rozčílení a netoleranci.
ho života. To, že největším darem
je jeden člověk druhému, lidé oby- (REGION Opava, 25. ledna 1995)
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Charitní Betlém: vozíčkáři, maséři i robot

Jedinečný Betlém byl k vidění v kapličce před ředitelstvím Charity
Opava v Jaktaři. Ježíškovi v Jesličkách se v něm totiž jdou poklonit
například roboti, maséři nebo vozíčkáři. Postavičky, reprezentující
každé ze středisek Charity Opava, byly zarámovány obrázky budov,
v nichž Charita poskytuje na mnoha místech Opavy a okolí své služby. Společné dílo zaměstnanců a klientů totiž symbolizovalo charitní
putování k Betlémskému dítěti.
Betlém vystavili 23. prosince loň- do společného díla. Mám za to, že
ského roku pracovníci charitní So- z něj můžeme mít také společnou
ciálně terapeutické dílny Radost. radost,“ vzkazuje Ludmila Tesařo„Ze srdce děkuji Vám všem, kteří vá ze Sociálně terapeutické dílny
jste se výrobou postaviček zapojili Radost, od níž nápad na sestave-

ní originálního Betlému vzešel.
Již v říjnu loňského roku vyzvala
mailem i článkem v Domovníku
všechny zaměstnance, aby společně vyrobili jedinečný Betlém,
do něhož by každé ze sedmnácti
charitních středisek přispělo jednou figurkou, reprezentující lidi,
kteří zde pracují. Jednotlivé figurky poté v Radosti mrazuvzdorně
upravili, podlepili a připravili k
instalaci. V Betlému jste tak mohli

spatřit nevidomé maséry při práci, děti na vozíčku, zaměstnance
chráněných dílen, pracovníky Občanské poradny a mnoho dalších
poutníků na cestě ke společnému
charitnímu dílu, jímž je pomoc
bližním a potřebným.
Betlém bude vystaven až do
Hromnic, tedy do 2. února 2015.
Více fotografií můžete shlédnout
na webu Charity Opava www.charitaopava.cz.

Sbírka potravin se studentům opravdu povedla

Dvě až po strop plná auta potravin pro potřebné na Opavsku. To je
výsledek dobročinné akce, kterou minulý týden zorganizovali studenti Slezské univerzity v Opavě. Sbírka, která proběhla pod hlavičkou Asociace studentů a přátel Slezské univerzity, vznikla z iniciativy studentky Andrey Morisové.
„Četla jsem o potravinových Charity Opava Janem Hanušem
sbírkách na různých místech re- se pak rozhodla sbírku potravin
publiky a řekla jsem si, že by bylo zorganizovat konkrétně na pohezké uspořádat podobnou akci moc klientům chráněného a podi v Opavě,“ vzpomíná Andrea porovaného bydlení. Pro nápad
Morisová . Po poradě s ředitelem získala své univerzitní spolužáky

z Asociace studentů a přátel Slezské univerzity, společně pak určili
potraviny, které se budou vybírat
(kritériem byla krom potřebnosti
také například delší doba expirace) a sbírka mohla začít. Studenti
ji zorganizovali hned na několika
místech, kromě Slezské univerzity například na obou opavských
gymnáziích či Soukromé střední
podnikatelské škole. O víkendu
24. a 25. ledna pak vyvrcholila v
obchodním centru Breda & Weinstein.
„Sbírka je velmi úspěšná, vybrané potraviny skutečně pomůžou
našim klientům, jejichž finanční
situace není vůbec růžová a kteří
tuto pomoc velmi ocení,“ hodnotí
výborné výsledky ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který přišel
studentům osobně poděkovat v
neděli 25. ledna večer. „Ohromnou radost mám ale i ze samotné
aktivity studentů, kteří se do sbírky

pustili ze své vlastní vůle a ve svém
volném čase,“ děkuje za pomoc
Hanuš. Úspěch akce inspiroval organizátory k jejímu pokračování.
„Za nějaký čas se ke sbírce určitě
znovu vrátíme,“ slibuje Andrea
Morisová.
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Rok 2015 s Neziskovkou Roku
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Leden 2015

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

Únor 2015

DLUHY DO KONCE ŽIVOTA?
Přednáška Občanské poradny Charity Opava o nebezpečné pasti dluhů a exekucí,
spojená s promítáním filmu „SHIT KREDIT“ o dluzích do konce života. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

Březen 2015

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

Duben 2015

JAK SE STÁT NEZISKOVKOU ROKU
Přednáška odborníků z Nadace rozvoje občanské společnosti o metodice řízení profesionální neziskové organizace.
Určeno pro zaměstnance neziskových organizací, studenty i širokou veřejnost.

Květen 2015

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
doprovodí kulturní program a komentovaná prohlídka všech zdejších středisek.

Červen 2015

POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM
V pořadí již 14. ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem. Hřiště Kravaře.

SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE
Oslavte s Charitou Opava přicházející prázdniny na dvoře ředitelství v Jaktaři na veselici plné soutěží a atrakcí pro děti i dospělé.

Září 2015

ZAHRADNÍ SLAVNOST VE VLAŠTOVIČKÁCH
Lidová oslava k výročí založení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Celodenní program a občerstvení pro děti i dospělé.

Říjen 2015

CHRAŇME SI SVÉ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Přednáška a beseda střediska Chráněné a podporované bydlení pro psychicky nemocné v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

Listopad 2015

A JEŠTĚ JEDNOU KOSTEL, HOSPODA A POSTEL ...A ZNOVU SE Z. CZENDLIKEM
Známý katolický kněz chtěl loni na besedě s občany Opavy představit svou novou knihu „Postel, hospoda a kostel“,
ale nestačil ji napsat. Pro velký úspěch a na přání publika proto přijede znovu, tentokrát snad i s knihou.
A opět ho doprovodí finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan.

Prosinec 2015

STÁLE O SOBĚ VÍME, OTČE JOSEFE...
Literární pásmo z díla Msgre. Josefa Veselého, opavského děkana, vězně svědomí, básníka,
držitele Řádu TGM III. třídy a spoluzakladatele Charity Opava.

č. 2 - Únor 2015

Dluhy do konce života?

DLUHY

DO KONCE ŽIVOTA?
„SHIT KREDIT“
- praktiky lichvářů ve filmu režiséra Martina Řezníčka
„JAK NESPADNOUT DO NEBEZPEČNÉ PASTI DLUHŮ A EXEKUCÍ“
- přednáška Mgr. Lucie Vehovské
z Občanské poradny Charity Opava,
držitelky ocenění Opavský anděl 2014
Dům sv. Anežky, Kylešovská ulice č. 4, 12. února 2015, 15.30 hodin.
Vstup zdarma, všichni účastníci navíc obdrží publikaci
OBEZŘETNOST SE VYPLÁCÍ, vydanou společností Člověk v tísni.

Akce probíhá ve spolupráci se společností Člověk v tísni
v rámci oslav udělení ceny NEZISKOVKA ROKU 2014
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Tříkrálová sbírka
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Tříkrálovka roku 2015 ve fotografiích

Tříkrálovou sbírku 2015 odstartoval průvod Opavou. Začal požehnáním
koledníčkům v kostele sv. Vojtěcha a za doprovodu bubenického orchestru Boris
pokračoval průvodem na Horní náměstí až k živému Betlému.

Do ulic se pak den za dnem vydávaly stovky koledníků, aby lidem popřáli vše
dobré do nového roku a požádali o dobrovolný příspěvek na dobré dílo Charity
Opava. Koledovalo se skutečně všude – v ulicích měst a obcí Opavska...

...a také v řadě významných institucí a úřadů, jako například na opavském
Úřadu práce, v nemocnici či na opavské radnici, kde Radu města Opavy
navštívili Tři králové v čele s ředitelem Charity Opava Janem Hanušem. Na
Hlásce pak vznikla i tato památeční fotografie.

Atmosféru z koledování na Kylešovské ulici, kam se vypravili koledníci Jan
Hanuš, Hynek Závorka a Jirka Laifert, můžete prožít ještě jednou - vznikla
z něj krátká video-reportáž, kterou si můžete pustit na tomto odkazu https://
www.youtube.com/watch?v=zdwnEq2Rs98&feature=youtu.be

Skupinky často koledovaly i několik dnů za sebou. Mnozí pak zjistili, že
Koledování je často zdlouhavá a velká fuška, u které pořádně vyhládne,
lhostejno, zda jste velcí nebo malí koledníci. A jak se mohl přesvědčit koledníček
z Březové, pořádný řízek pak přijde k chuti...

Pondělí 19. ledna dopoledne... Sbírka skončila a za dozoru pracovnic Magistrátu
města Opavy se rozpečeťují pokladničky a začíná se počítat. Na hromádkách se
vrství bankovky i mince a celková částka se stále zvyšuje. Kolem poledne už letí
po Charitě potěšující zvěst – vybralo se rekordních 1.692.821 korun!

č. 2 - Únor 2015
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Jak dopadla soutěž o chytré mobily?

Vítězové soutěže o nej... kometu v kategorii 4-6 let: Adéla Vašůtová (MŠ Sluníčko,
Jaktař), Milan Bruss (MŠ Sluníčko, Jaktař), Vojtěch Haller (Velké Hoštice), Nikol
Slaninová (Nový Dvůr) a Adéla Brigulová (MŠ Sluníčko, Jaktař).

Vítězové soutěže o nej... kometu v kategorii 7-9 let: Jindra Závorková
(Opava), Marek Nevola (Branka u Opavy), Šimon Škubník (Jamnice), Lucie
Schaffartziková (Velké Hoštice) a Magdaléna Gališová (Litultovice).

A nakonec vítězové soutěže o nej... kometu v kategorii 10-12 let: Zuzana
Škubníková (Jamnice), Vojtěch Gališ (Litultovice), Terezie Králová (Stěbořice),
Barbora Adamová (Opava) a Karin a Elen Malchárkovy spolu s Nikol
Hajdukovou (Slavkov).

Největším lákadlem pro koledníky byla soutěž o mobilní telefon HTC Desire
510. Z osudí, v němž bylo kolem šesti stovek lístečků, tahali jména výherců
postupně všichni Tři králové v podání Jana Hanuše, Hynka Závorky a Jirky
Laiferta. Napětí v sále houstne a....

...šťastnými výherci, kteří si chytrý mobil odnesou domů, se stávají Dan Kohout
z Opavy, Kateřina Víchová z Chvalíkovic, Karolína Říčná z Velkých Hoštic,
Natálie Scheirová z Kamence, Jan Hanuš z Vávrovic a Klára Kuběnová z Opavy.
A ti, na které se letos nedostalo, se mohou těšit zase za rok...

Závěr losování sleduje skromně ze zákulisí Marie Gilíková. Jako opavská
koordinátorka Tříkrálové sbírky prožila dva neuvěřitelně hektické měsíce,
vyplněné od rána do večera prací pro tuto dobročinnou akci. Děkujeme – a ať
žije Tříkrálovka 2016!
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Výsledky Tříkrálové Sbírky po obcích
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LIDÉ
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Inzerce Charity

Společenská kronika
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Charitě je 25

Poděkování

Blahopřejeme

Blahopřání

• Děkujeme
Moderní škole

* Narozeniny v únoru
Nechť je pravdou dávné rčení, že stár člověk nikdy není. Kdo se cítí
v duši mlád, ten svůj život žije rád – a to přejeme všem našim únorovým oslavencům. Jsou to: Radek BEČKA, Marie BENNKOVÁ,
Irena BERKOVÁ, Anna FOJTÍKOVÁ, Michal HAŠA, Petr JAROŠ,
Zuzana JUREČKOVÁ, Hana KOMÁRKOVÁ, Lenka KONEČNÁ,
Pavlína KRÁLOVÁ, Marek MAREŠ, Milan MARTÍNEK, Aleš
MATULA, Pavla MŰLLEROVÁ, Denisa ONDEROVÁ, Miroslava PARCHAVÁ, Simona PECHANCOVÁ, Renáta PETERKOVÁ,
Milena PCHÁLKOVÁ, Lenka ROHÁČKOVÁ, Tomáš SCHAFFARTZIK, Marcela SMIJOVÁ a Kateřina SMOLKOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce

Chuť a říz!

Rád bych poděkoval otické společnosti Moderní škola, s.r.o. za
darovaný nábytek, zahrnující
stoly a skříně, které v lednu věnovala a rovněž sama přivezla
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Nábytek využijeme v naší
Rehabilitační dílně domu.
Václav BURDA, Vlaštovičky

• Strom přání

* V únoru oslaví narozeniny hned pět zaměstnanců Chráněných
dílen sv. Josefa. Naše první přání směřuje ke kolegyním Miroslavě PARCHAVÉ a Renátě PETERKOVÉ. Mnoho dárků Vám
můžeme dát, ale štěstí, zdraví, lásku Vám můžeme jen přát! Hned
tři kolegové ovšem oslaví kulatiny – Milan MARTÍNEK 50 let,
Aleš MATULA 40 let a Marcela SMIJOVÁ 45 let. Radost v srdci, pokoj v duši, smích na tváři a lásky po uši, to vše Vám přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa
Dílny nabízejí skartaci

Také loni nám v předvánočním
čase vyrostl v charitní recepci strom přání, který navodil
příjemnou sváteční atmostéru.
Všem, kteří nám poslali vánoční a novoroční přání, děkujeme.

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 navíc přispějete k zachování pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením. Chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích
jich zaměstnává hned pětadvacet. Jejich hlavní pracovní náplní je ekologická likvidace elektroodpadu a od roku 2009 také skartace papíru.
Dílna je schopna zařídit skartaci celých archivů včetně těch velmi obsáhlých. Více informací získáte telefonicky na čísle 553 764 057.

Listárna
Vaše činnost je záslužná Vám i Vašim spolupracovníkům
přeji hodně zdraví, pevných nervů
a mnoho dárců.
Vážený pane řediteli,
Norbert RYBKA
činnost Vaší organizace je velmi
důležitá a záslužná, v mnoha
směrech zastupujete stát. Myslím,
Nejkrásnější Domovník
že bez podpory nás drobných dárců nemůžete existovat, aniž byste Dobrý den, děkuji Vám za zaslání
omezili své služby.
dalšího a toho nejkrásnějšího čísla
Jako občan podporuji různé so- Domovníku Charity!
ciální projekty, ale mé možnosti Mám z té ceny neuvěřitelnou rajsou omezené. Doufám, že i část- dost za nás všechny! A jsem hrdá,
ka 5.000,- korun Vám pomůže v že můžu alespoň malinkým dílem
další činnosti. Do nového roku být nápomocna Tříkrálovou sbír-

Pište nám!

kou! Přeji Vám všem v Charitě
hodně sil, energie, zdraví a hlavně Božího požehnání, protože bez
Boží ochrany by nebylo to, co dnes
držíte v rukou!
Velmi dobře vím, že to pro všechny není jen a pouze o ocenění,
za vším je ukryto mnoho práce,
obětavosti a hlavně pokory všech
lidí, kteří se spolu podílejí na společném díle!
Tak Vám - ale vlastně „nám“
všem držím palce a jen tak dále.
Květa BÝMOVÁ

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

S p o koj eně
p r o cházím
měst e m ,
k d y ž
mi na
z n á mém místě cizí cedule hlásí:
“S lítostí oznamujeme všem
našim klientům, že náš podnik musel po dvaceti letech
ukončit činnost.” Byl tam milý
personál, kuchyně jako od maminky, pivo jako křen. Pocit
překvapení se ve mě mísí s pocitem lítosti. Nestačil jsem jim
poděkovat, říct, že jsem to tam
měl rád. Dobré věci nevyrostou
samy a přes noc. Stojí to spoustu práce, mnoho času, slzy,
pot a zase práci. Dlouhá cesta.
Můžete mít v kapsách peněz
jako želez, dobrou vůli, můžete
se rozkrájet a nemusí se dařit.
Když se člověk stará a dílo se
daří, je to radost, je to požehnání, je to velký dar. Mám to
v Charitě Opava rád. A pro
tentokrát bych chtěl stihnout
poděkovat. Děkuji každému
jednomu z Charity, že se stará,
ať se daří. A přeji všem pracovníkům Charity, přeji našim klientům, přeji nám všem, ať dar
požehnání trvá, ať má ten dar
chuť a říz.
Jan PETKOV,
radní Charity Opava

Nepropásněte
• Mše svaté
Mše svaté za Charitu Opava se
konají pravidelně vždy v úterý
v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Mše,
které celebruje otec Petr Kříbek, začínají v 7.15 hodin, od
7.45 hodin pak bude následovat adorace.

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