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CITÁT MĚSÍCE: “Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“
Honoré De Balzac, francouzský spisovatel

Tříkrálová sbírka se blíží.
Pojďte s námi koledovat!

Chytré mobilní telefony HTC Desire 510, poukázky na knížky podle vlastního výběru či vstupenky do aquaparku. To jsou některé z
cen, které čekají koledníky nejstarší české dobročinné akce Tříkrálová sbírka. Ta sice začne až v lednu 2016, ale přípravy již v Charitě
Opava běží naplno několik měsíců. Na koledníky čeká řada soutěží, tu nejoblíbenější o mobilní telefony doplní také nově vyhlášená
soutěž o nejlepší tříkrálové selfie.
Peníze, které se každoročně vy- ké hojení. Charitnímu stacionáři
berou díky štědrosti občanů, pak pro seniory bychom chtěli pořídit
celý rok pomáhají potřebným na auto na CNG s nainstalovaným
Opavsku. Díky výsledkům letošní otočným sedadlem pro klienty s
Tříkrálové sbírky jsme například omezenou hybností. Chráněné a
mohli koupit auto, které rozváží podporované bydlení s následnou
kompenzační pomůcky pro zdra- péčí by velmi uvítalo rekonstrukci
votně postižené a seniory či pořídit svých prostor a sociálního zařízení
zdravotnický materiál pro mobilní či nedostačujícího vybavení bytů.
hospic Pokojný přístav a charitní Abychom toto vše mohli pro poPečovatelskou službu. Tříkrálová třebné na Opavsku skutečně posbírka 2016 bude určena přede- řídit, potřebujeme tak jako každý
vším pro nemocné a seniory Opav- rok pomoc stovek dětských koledska. Za vybrané peníze plánujeme níčků i dospělých vedoucích konakoupit zdravotnický materiál lednických skupinek. V poslední
pro mobilní hospic Pokojný přístav době je jich nedostatek především
včetně potřebného krytí pro vlh- v Opavě. „Chtěla bych proto popro-
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Máme nového údržbáře

Údržbáře bylo v Charitě Opava třeba jako soli. Jeden totiž odešel do důchodu, druhý je dlouhodobě
nemocen. Hromadila se spousta práce, a proto byl
v říjnu přijat nový údržbář pan Pavel Melar.
S hromadou práce, která se nakupila, se popasoval
dokonale. „Doufáme, že s námi v Charitě zůstane
ještě dlouho,“ uvedla Milena Žůrková.

sit občany na Opavsku, a to nejen
ty, kteří koledují pravidelně, ale i
nové koledníky, aby se mi již nyní
hlásili na mail gilikova@charitaopava.cz či telefonní číslo 604 175
518,“ obrací se na občany Opavska
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Marie Gillíková.
Tříkrálová sbírka je ale také společenská událost, je to manifestace vzájemné pomoci. I proto s ní
jsou spojeny další události, jako je
například oblíbený Tříkrálový průvod Opavou, na který se můžete
těšit v úterý 5. ledna 2016. Kromě
soutěže o mobilní telefony HTC
Desire 510 čeká na výherce letos
poprvé vyhlášené soutěže o nejlepší selfie také řada hodnotných
poukázek na knihy. Komise bude
hodnotit originalitu fotografie i
kostýmů a celkový dojem. Ty nejlepší snímky pak najdete v týdeníku REGION OPAVSKO, který je
patronem soutěže.
JAK VYHRÁT MOBILNÍ TELEFON: Zúčastni se Tříkrálového koledování. Po jeho
skončení si vyžádej u svého
vedoucího skupinky lístek do
soutěže, vyplň potřebné iniciály a znovu mu jej odevzdej.
JAK VYHRÁT POUKÁZKU
NA KNÍŽKU: Pořiď foto nebo
selfie své kolednické skupinky
a snímek odešli do pátku 18.
ledna 2016 na e-mail
trikralovka-selfie@charitaopava.cz. Hodnotit se bude originalita fotografie i kostýmů.

prosinec
Ceny surovin klesají

Vzhledem k tomu, že v Číně nastal ekonomický propad a je nízká cena ropy, padají i ceny
surovin, které jsou zpracovávány v Chráněné
technické dílně ve Velkých Hošticích. Jen železo
pokleslo o více než padesát procent, klesly i ceny
mědi a plastů. Tržby chráněné technické dílny
budou, bohužel, výrazně menší.

Slovo ředitele
Přeji všem
požehnané Vánoce
Už
jenom
čtyřiadvacet
dnů a máme
tady Vánoce.
Rád bych vám
všem u této
příležitosti
popřál klidné a usebrané vánoční svátky a
zároveň poděkoval za vaši práci,
kterou jste celý rok poctivě vykonávali. Čas Vánoc patří k nejkrásnějším dnům roku, vítáme na svět
malé Jezulátko, snažíme se plnit
sny našich dětí a svým blízkým
dopřát klid a mír. Bohužel, jak
si v tomto předvánočním období
letos obzvláště palčivě uvědomujeme, mír světu nevládne. Teroristické útoky v Paříži se týkají
nejen samotných Francouzů, ale
i nás všech, ať jsme odkudkoli z
Evropy. Přál bych nám, abychom
se nenechali ovládnout strachem,
který tam někde venku číhá, abychom si nenechali zkazit jedny
z nejvýznamnějších katolických
svátků. Proto vám dnes více než
kdy jindy ze srdce přeji, aby vaše
Vánoce byly skutečně pěkné,
prohřáté atmosférou rodinného
krbu, provoněné cukrovím, jehličím a svíčkami. Rád bych vám
také poděkoval za dárek, kterým
jste mě obdařili – za adventní
kalendář, který mi udělal velkou
radost a přinesl hodně důvodů
k pousmání, k příjemné náladě,
která je tolik potřebná. Děkuji
všem, kteří se na tomto dárku
podíleli a věřím, že i jim někdo
udělá radost, splní přání, že budou prostě v pohodě tak, jak si to
sami přejí. Příjemné Vánoce chci
také popřát všem našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům za
úžasnou spolupráci, které si nesmírně vážím, za dary finanční i
věcné. Děkujeme i za ten nejmenší obnos, protože je za ním dobré
srdce a láska k bližnímu. Dobrovolníkům děkuji za jejich práci,
kterou přispívají k charitnímu
dílu. Ještě jednou šťastné Vánoce.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se

Prodejní výstava v Neškole se vydařila

• Dílny v Ostravě

Diecézní charita ostravsko-opavská uspořádala v listopadu dvoudenní konferenci na téma „Péče
o pracovníka, který pečuje“. Akce
se uskutečnila v Ostravě v hotelu
Clarion a charitní Chráněné dílny sv. Josefa zde prezentovaly své
výrobky. Dle slov vedoucího dílen
Tomáše Rychlého se vše vydařilo.
Tržba činila 15 tisíc korun.

• Kalendáříky 2016
Obrázky, které zdobí charitní
tříkrálové kalendáříky na rok
2016, nakreslily žákyně Základní školy Edvarda Beneše v Opavě
N. Pospěchová a M. Horníková.

• Nová mistrová

Chráněná dílna ve Vlaštovičkách přijala do svých řad novou
mistrovou keramické dílny Ivu
Přibylovou. První počin, který
má v úmyslu udělat, je tvorba
nového designu výrobků.

• Proběhly kontroly
10. a 23. listopadu proběhly v
Charitě Opava pravidelné roční
kontroly objektů a pracovišť z
hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany, které jsou zajišťovány pod
vedením externího bezpečnostního technika pana N. Chalupy.
Prověrky dopadly bez vážných
nedostatků a závad.
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„Lidé, kteří tyto věci dělají, mají v sobě smysl pro krásu a je důležité,
aby si to člověk v sobě uchoval,“ řekl Josef František Schindler z knihkupectví u Josífka, když si prohlížel výrobky z motivační dílny Pavla
Rychty. Moc se mu líbily a jak sám poznamenal, nejraději by koupil
všechno. Ve středu 11. listopadu se v Neškole uskutečnila prodejní
výstava výrobků z Charity Opava. Pro velký úspěch, který zaznamenala loni, ji Neškola letos zopakovala.
„Byl jsem zde už loni, když se výsta- chválí: „Je šikovný a moc ho to baví.“
va konala poprvé a také jsem si něco Marek byl rád, že mohl předvádět,
koupil, stejně jako dneska,“ dodal jak se pletou košíky, na svůj výtvor
pan Schindler a ukázal na keramic- byl pyšný.
kou misku a malou ikonu, které si Vedoucí Neškoly Svatava Bláhová
vybral. S nabídkou byl spokojen. měla napilno. Procházela mezi jedVedle Pavla Rychty zde prodávala notlivými pulty, hovořila s nakupusociálně terapeutická dílna Radost, jícími a vařila jim kávu, aby se mohli
Dům sv. Cyrila a Metoděje, Chrá- občerstvit. Vládla tady pozitivní atněná dílna Vlaštovičky, Neškola a mosféra, Vánoce jako by byly zase
Chráněné dílny sv. Josefa. Jak se ple- kousek blíž. Lidé tady totiž nejčastou papírové košíky zde předváděli těji hledali originální vánoční dárky
Jarek Vltavský z Radosti a nevido- a dekorace. Paní Drahomíru Steuemý Marek Kukla z Vlaštoviček. Jeho rovou jsme zastihli u pultu Neškoly,
klíčová pracovnice Anička Vaňková kde se prodávaly výrobky maminek,
z Domu sv. Cyrila a Metoděje jej například vánoční a novoroční přá-

ní, náušnice a další drobnosti. Paní
Steuerová nakoupila spoustu papírových andílků a jak nám sdělila,
někteří byli pro kolegyně, které nemohly přijít. Andílkové došli už o
půl desáté, a jak se vedoucí Neškoly
vyjádřila, začali brát objednávky.
„Nechtěli jsme, aby lidé odcházeli s
prázdnou, zároveň takový zájem o
papírové andělíčky jsme ani nečekali.
Proto jsme se s maminkami rozhodli,
že lidem vyhovíme, vyrobíme další a
oni si pro ně přijdou do Neškoly.“
S výstavou byla spokojena také paní
Pavla, která měla plnou igelitku zboží. „Kupovala jsem hlavně keramiku.
Domeček, světelnou kouli a svícínky.
Je to nádherné a už se těším, až si
vyzdobím na Vánoce byt. Něco bude
jako dárek.“
Ze Stěbořic se přijelo podívat a nakupovat několik farníků. „O této akci
mi řekla švagrová a také paní Sváťa
Bláhová, se kterou sedíme vedle sebe
v kostele. Tak jsme si to nenechali ujít.
Právě se rozhlížíme, co je tady pěkného a řekla bych, že je krásné všechno.
Určitě si něco koupím, někoho možná
potěším pěkným dárkem na Vánoce,“
řekla nám paní Růžena Nováková.
„Akci jsme připravovali hlavně kvůli
klientům z Radosti, z Domu sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách a z Neškoly, protože nemají prostor ukázat,
co vyrábějí, tak to byla hlavně prezentace pro ně. Zisk tudíž nebyl v prvním
plánu, přesto tady po spočítání tržeb
zavládla velká spokojenost,“ dodala
na závěr vedoucí mateřského centra
Neškola Svatava Bláhová.

Czendlik s Helanem pro Neškolu
Kalendárium
* V prosinci 1993 proběhlo
koledování dětí u nemocných.
* 18. prosince 1997 vzniklo
Chráněné bydlení pro duševně
nemocné,
které
dočasně
sloužilo jako náhradí bydlení
pro rodiny postižené povodní.
* 7. prosince 2007 se uskutečila
vernisáž
výstavy
portrétů
fotosoutěže Můj svět.
* 5. prosince 2009 uspořádal
Klub sv. Anežky adventní
duchovní obnovu.
* 6. prosince 2011
se v
Denním
stacionáři
pro
seniory uskutečnilo již 7.
setkání klientů, jejich rodin a
zaměstnanců stacionáře.

Přes dvě stovky lidí dorazily ve středu 4. listopadu do opavského kina
Mír na besedu s lanškrounským děkanem Zbignievem Czendlikem
a jeho hostem písničkářem Pavlem Helanem. Setkání s názvem „…
a znovu Postel, hospoda a kostel“ mělo tentokrát benefiční charakter, neboť výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen Mateřskému
centru NEŠKOLA.
Czendlik s Helanem se do Opavy vovanou knihu s názvem „Postel,
vrátili bez jednoho dne přesně po hospoda a kostel“, kterou ale neroce a opět na pozvání Charity Opa- stihnul napsat. „Alespoň budu mít
va. Před rokem zde měl Zbigniew důvod se po roce vrátit,“ zakončil své
Czendlik podepisovat svou připra- první setkání s Opavany v roce 2014.

„Máme pro vás dobrou zprávu,“ prohlásil na začátek setkání za Charitu
Opava Ivo Mludek. „Zibi Czendlik
svou knihu opět nestihnul napsat,
takže jste možná svědky zrození nové
tradice, kdy se budou každý rok v
listopadu v Opavě potkávat občané,
Zbigniew Czendlik a Charita Opava
nad stále nenapsanou knihou.“ Pak
už ale oba hosty přivítal ředitel Charity Opava Jan Hanuš a předal jim
pódium.
Na konci talk show, prokládané písničkami, ale na diváky čekalo ještě
jedno překvapení. Poslední dvě písničky iBůh a Svatba si totiž s Pavlem
Helanem přišly zazpívat děti, které
prošly Mateřským centrem NEŠKOLA, jemuž byla akce určena.
S vydařeným večerem bylo spokojeno publikum i oba účinkující. Jen
Zbigniew Czedlik litoval, že musí
pro přemíru práce ihned po skončení večera odjet domů a posílá
omluvu všem fanouškům, kteří si
s ním chtěli ještě chvíli neformálně
popovídat. „Tak snad příště,“ dodává
s pozdravem.
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Paní Štěpánce se v denním
stacionáři pro seniory líbí

Svátek Mezinárodní den seniorů oslavilo osmatřicet klientů Denního
stacionáře pro seniory v restauraci Merlin přímo 1. října, na který tento
den připadá. Sváteční oběd chutnal všem a senioři byli šťastní, že mohli
vyrazit někam do společnosti, protože s jejich neduhy a zdravotními problémy se to už tak často nestává. Mezi slavícími byla i osmašedesátiletá
paní Štěpánka.
Bývalá vrchní sestra z opavské or- dřív. Bylo to zlé období a paní Štětopedie nám prozradila, že zdra- pánka se k němu jen nerada vrací.
víčko ji trápilo celý život. Největší Ostatně i tak má potíže s pamětí,
problémy měla s páteří a plotýn- hůře se jí chodí a ačkoli to není
kami. Přesto ještě po odchodu do poznat, říká, že se jí i těžko mluví.
důchodu pracovala jako terénní Poté, co se začala pomalu vracet
sestra v organizaci Magna Res. do života, se dověděla, že existuje
Když potom zůstala doma, začaly denní stacionář, který by mohla
se nemoci střídat ještě častěji, než navštěvovat. „Moc se mi tady líbí,

hezky mě zde přijali a pomohli
překonat problémy po zápalu plic,“
říká paní Štěpánka a dodává, že je
dobře, když člověk může být mezi
lidmi. Doma má sice manžela,
ale jak už to bývá, když lidé bydlí v domku, práce na zahradě i v
domě je stále dost. „Do stacionáře
chodím dva dny v týdnu, manžel si
tak v klidu udělá, co potřebuje a já
se nenudím. Jsem pod dohledem.
Máme tady skvělé aktivity, hrajeme kuželky, luštíme křížovky, oslavovali jsme den seniorů a byli na
pěkném výletě,“ vypočítává paní
Štěpánka, co už všechno ve stacionáři zažila.
Denní stacionář letos v březnu
oslavil 20. výročí od svého vzniku
a prošlo jím kolem pěti set klientů.
Nutno dodat, že je to v současné
době jediné zařízení svého druhu
v Opavě. „Byly tady nějaké pokusy
otevřít další stacionáře, ale my jediní jsme vytrvali,“ konstatuje hrdě
vedoucí stacionáře Jana Řehulková. Je přesvědčena, že tajemství
úspěchu je v dobrém kolektivu a
jeho přístupu jak ke klientům, tak
k rodinným příslušníkům. Zdejší
pracovnice jsou usměvavé, vstřícné a obětavé. Proto není divu, že
je ve stacionáři stále plná kapacita
klientů a spokojení lidé.

První snímky do fotosoutěže MŮJ SVĚT již přicházely celý listopad
do Charity Opava. Fotosoutěž MŮJ SVĚT, kterou pořádá Charita
Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a uživatele služeb Charit celé
České republiky, tak vstoupila do svého 8. ročníku.
I letos se soutěží ve třech kate- pomocni. Nad touto poslední kagoriích. „Portrét“, „Život kolem tegorií, která bude letos probíhat
nás“ a „Jak to vidím já“. Kategorie teprve potřetí, převzala patronát
poslední je určena pro uživatele od samého počátku společnost
služeb Charit celé České repub- ASEKOL, neziskově hospodařící
liky. Prosíme proto opět všech- akciová společnost, která v zastouny sociální pracovníky, aby byli pení výrobců a dovozců elektrozasvým klientům, kteří mají zájem řízení organizuje celostátní systém
se soutěže zúčastnit, co nejvíce ná- zpětného odběru elektrozařízení a

jejich recyklaci, a která dává práci
Chráněným technickým dílnám
Charity Opava. Snímky bude tak
jako každý rok hodnotit odborná
porota pod vedením Prof. Jindřicha Štreita, který všem soutěžícím
vzkazuje, že se již na snímky, které
podle něj mají každý rok větší úroveň, moc těší. Spolu s prof. Štreitem v komisi zasednou také Mgr.
Jiří Siostrzonek, PhD. z Institutu
tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a manažer oddělení komunikace firmy ASEKOL Bc.
Zdeněk Kovářík, Dis.
Připomínáme, že snímky je možno stále elektronicky zasílat na adresu fotosoutez@charitaopava.cz,
do soutěže budou zařazeny všechny fotografie, které dorazí do 30.
ledna 2016. Slavnostní vernisáž
oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční ve výstavní budově Slezského
zemského muzea v Opavě v pondělí 23. února 2016. Na vítěze opět
čekají zajímavé ceny a diplomy.
Výstava poté bude tak jako předchozí léta putovat celý rok 2016 po
městech České republiky.
Podrobnější informace a pravidla
soutěže najdete na www.charitaopava.cz.

Soutěž MŮJ SVĚT je v plném proudu

Stane se
• Třikrát ve stacionáři
Počátek prosince bude v Denním stacionáři pro seniory ve
znamení tří akcí. V pátek 4.
prosince dopoledne budou mít
zaměstnanci duchovní besedu s otcem Václavem Tomíčkem, nemocničním kaplanem
z Ostravy. Vedoucí stacionáře
Jana Řehulková doufá, že toto
setkání bude mít na kolektiv
dobrý vliv a přispěje k předvánočnímu ztišení. V pondělí 7.
prosince přijde do stacionáře
Mikuláš a ve středu 9. prosince se uskuteční tradiční setkání
rodin, klientů a zaměstnanců
stacionáře. V rámci arteterapie
přispějí k dobré pohodě také
klienti, kteří budou pro tuto
příležitost, společně s pracovníky, péci moučníky a vyrábět
chlebíčky a jednohubky.

• Klub sv. Anežky zve
Klub sv. Anežky pořádá v úterý 8. 12. v 16 hodin povídání s
opavským hercem Emanuelem
Křenkem. V úterý 15. prosince, rovněž v 16 hodin, se pak
uskuteční předvánoční posezení klubu. Obě akce se konají v
Denním stacionáři pro seniory
na Kylešovské ulici 4 v Opavě.

• Předvánoční setkání
V úterý 22. 12. se ve středisku
Chráněného bydlení uskuteční
setkání klientů, kteří o Vánocích budou sami, a to se štědrovečerní večeří a rozdáváním
dárečků. Nebude chybět cukroví, které sami napečou.

Napsali o nás
• Mezinárodní
dobrovolníci

Charita Opava, zřizovatel
chráněného bydlení v Opavě
Vlaštovičkách v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, spolupracuje od konce
května s výměnnými studenty,
kteří spadají pod Rotary klub
Opava. Jedná se o tzv. mezinárodní dobrovolnictví studentů:
Sama z Austrálie, Martina z
Brazílie, Riah z Indonésie, Nicka z Ameriky a Fabioly z Chile,
kteří vypomáhají ve volnočasových aktivitách klientů. Nejdříve byli seznámeni s organizací
a zařízením, na vlastní kůži si
vyzkoušeli kompenzační pomůcky a pak i průvodcovství
zrakově postižených.
Opavský Rotarián,
říjen 2015
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Rozhovor měsíce

„Raději dělat přesčasy, jen aby byla práce!“
přeje si do nového roku vedoucí šicí dílny Ilona Michalčíková

Ilona Michalčíková je vedoucí šicí dílny Chráněných dílen sv. Josefa. Povídali jsme si s ní nejen o práci a o tom, že šití se může
stát náplní života, ale i o charitě, solidaritě a osobních věcech. I
přes těžkosti, které se v jejím životě v posledních letech vyskytly,
je Ilona Michalčíková vždy milá a usměvavá. Svým přístupem k
lidem dokáže na pracovišti spoluvytvářet příjemnou domáckou
atmosféru, a to se pak hned lépe pracuje. To potvrzují její spolupracovníci, kteří na ni nedají dopustit.

doktory, to budeme dělat až do
Vánoc, čeká nás výroba dvou set
panenek pro Lázně Klimkovice,
máme zakázku na Hasíky a mnoho soukromých zakázek. Jedné
paní do Švýcarska šijeme čtyřicet
kusů setů, v nichž jsou osušky, žínky a župánky pro děti.

Vystudovala jste Střední hotelovou školu v Opavě, jak jste se
dostala k šití?

Letos jste dostali nový vyšívací
stroj. Co všechno dokáže a je o
výšivky zájem?

Když jsem vycházela ze základní
školy, dala jsem si přihlášku na
hotelovku i na švadlenu. K šití
jsem měla blízko už od dětství
a ráda jsem si šila i na sebe. Na
hotelovou školu jsem se dostala
bez problémů, a tak jsem na ni šla.
Škola byla fajn, pořád jsme někde
jezdili na praxe, vaření i obsluha
mě bavily. Po maturitě jsem dělala
skladovou účetní v základní škole – i to mě bavilo. Byla to práce
mezi lidmi a dětmi a nepřemýšlela
jsem, že budu dělat něco jiného.
Kdy jste zjistila, že vás práce švadleny baví více než hotelnictví a
kudy vedla vaše cesta do Charity
Opava?
Nejednalo se ani tak o to, že by mě
práce švadleny tehdy bavila více.
Po mateřské dovolené jsem nemohla najít práci v oboru na osm
hodin a ranní směny, abych se
mohla starat o syna. Časem jsem
si našla práci strojové vyšívačky
a šla na rekvalifikaci. Ptali se mě,
proč jdu o třídu níž, ale mi to vyhovovalo a práce mě bavila. Na to

jsem měla štěstí od začátku, že se
mi každá práce, kterou jsem dělala, líbila. Když jsem přestala dělat
vyšívačku, zůstala jsem doma a
koupila jsem si stroj a vyšívala
doma. To bylo už po revoluci.
Práce jsem měla hodně, hlavně oltářní dečky, šaty, ubrusy a vyšívala
jsem i hasičský prapor. To jsem
dělala čtyři roky a pak jsem onemocněla. Doktorka mi doporučila, abych šla do práce někam mezi
lidi. Na jednom plese jsem potkala
paní Bennkovou a ona mi řekla, že
v Charitě Opava hledají vyšívačky.
To bylo v sobotu a v pondělí už
jsem jela do Charity a tam mi nabídli, abych hned pracovala.

Stroj vyšívá loga a nášivky na oblečení, vyšívá a zároveň sešije malé
hračky – my to jen obrátíme a naplníme. Na tomto stroji můžeme
vyšít celou hasičskou vlajku. Dříve
jsme museli dělat více úkonů, teď
to stroj udělá všechno najednou.
O výšivky je stále velký zájem.
Hodně vyšíváme pro Hrušku, pro
Technické služby Ostrava a nyní i
pro firmu Bonagro.
Chybí vám v práci něco ke spokojenosti?

Co všechno vaše šicí dílna nabí- Jsem spokojená. Máme spolehzí?
livý pracovní kolektiv, ke sporu
mezi námi nedochází. Lidé jsou
Šijeme povlečení, ubrusy, závěsy, rozumní a rádi vyhoví. Když je
kapsáře, hračky, polštáře a různé dobrý kolektiv, práce dobře ubíhá
zakázky. V podstatě se dá říci, že a všechno je fajn.
děláme vše, kromě oblečení. To
pouze opravujeme.
Každoročně se angažujete v postní almužně, kterou pořádá obec
Máte dostatek zakázek?
Služovice a Občanské sdružení
Služovice a Vrbka, kde bydlíte,
Máme tolik zakázek, že ani ne- ve prospěch duševně nemocných
stačíme šít hračky nebo ubrusy. klientů Chráněného bydlení a
Pomáháme i jiným firmám, teď následné péče Charity Opava.
například šijeme stejnokroje pro Co vás k tomu inspirovalo a co

pro vás znamená solidarita s lidmi, kterým osud nepřál?
Kdysi dělávali postní almužnu
v Hněvošicích a to se moc líbilo paní Švestkové od nás. Chtěla
udělat almužnu také a protože
pracuji v Charitě, tak mě k tomu
tak nějak automaticky přibrala.
Podporuje nás také obecní úřad.
Starosta, i když je mladý, má pro
to velké pochopení. Mě to každý
rok potěší i překvapí, jak jsou naši
lidé obětaví a často ti, kteří toho
ani moc nemají, jsou první, kteří
přijdou něco darovat.
V práci jste v jednom kole, doma
zase pečujete o nemocného
manžela, máte čas na nějaký relax? Jak dobíjíte baterky? Co vás
baví?
Nejraději trávím volný čas s tříletou vnučkou Vaneskou. Jinak
ráda peču, ale to moje mamka
taky, takže se k tomu ani moc
nedostanu. Dobíjí mě kontakt s
dobrými lidmi, ráda zajdu někam
na návštěvu a jsem ráda, když lidé
chodí k nám. Baví mě i zvelebování zahrady a když už je mi zle, tak
ráda shoppuji.
Blíží se Vánoce a nový rok, co
byste přála Charitě Opava, co
vašim podřízeným a co sobě?
Všem přeji hlavně zdraví a Charitě, aby byl dostatek práce. Raději
budeme dělat přesčasy, hlavně aby
byla práce.
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Studenti Slezské Univerzity navštívili Charitu

Ve čtvrtek 26. listopadu přišli v doprovodu docentky Heleny Kolibové na exkurzi do Charity Opava studenti Ústavu veřejné správy a
regionální politiky, studující obor Veřejná správa a sociální politika. Vysokoškoláci si prohlédli Chráněné dílny sv. Josefa a Wellness
centrum. Vyčerpávající informace jim předával osobně ředitel Jan
Hanuš.
Studenti viděli v praxi to, co se výrobky zdravotně postižených
učí ve škole a jak sami dodávali, zaměstnanců. „S takovou krásou a
je to úplně jiné než teorie. „Poté, kvalitou od handicapovaných jsem
co jsem dnes shlédla, se dívám na se dosud nesetkala. Vidět výrobky a
to, co se učíme, úplně jinýma oči- to, jak tady postižení lidé pracují, je
ma,“ uvedla studentka Veronika stokrát lepší, než o tom třeba číst.
Urbánková, které se nejvíce líbily Vůbec jsem si předtím nedokázala

představit, jak to v praxi vypadá.“
Jan Hanuš provedl exkurzi nejprve
šicí dílnou, poté kompletační dílnou a na závěr se studenti podívali
do keramické dílny. Pan ředitel
nezapomenul na drobné zajímavosti, týkající se té či které práce
a studenti se zájmem naslouchali.
Ondřej Teichmann poznamenal,
že se mu nejvíce líbilo celkové zapojení zdravotně postižených do
kolektivu a pracovního procesu.
Andrea Hrušková se představila jako manažerka výzkumného
ústavu, který pracuje v aplikované
veřejné politice.
„Pro mě byla dnešní exkurze zajímavá jako inspirace k sociálnímu
podnikání v Česku, v uplatnění a
začleňování postižených na trhu a
rovněž při tvorbě konceptu komunitního plánování. Bylo by dobré,
kdyby se vyčlenilo více peněz pro
neziskové organizace. Město by
mělo tyto organizace podporovat
ještě více, protože tak podporuje zdravotně postižené.“ Andrea
Hrušková dále uvedla, že ji nadchl

sehraný a přátelský kolektiv a
dodala, že přeje, aby si Charita
Opava dokázala vybojovat větší
finance.
Studenti dále pokračovali na faře
jaktařského kostela, kde se uskutečnil také raut. Připravovala ho
sociálně terapeutická dílna Radost, a to jak zaměstnanci, tak i
deset klientů, kteří se přihlásili.
Jak uvedla pracovnice Zuzana
Jurečková, klienti byli velmi prospěšní.
Den před rautem připravovali těstovinový salát, čokoládový
dezert, kokosovou buchtu a slané šneky z lístkového těsta, které
zvládli úplně sami. V den exkurze
se připravovala studená kuchyně.
„Měli jsme pět druhů pomazánek
na jednohubky, salámové a sýrové mísy, klienti byli moc šikovní.
Kdybychom to dělali sami, nebyli
bychom tak rychle hotoví. Radost
nám udělali také Jirka Musila a
Magda Flégrová, kteří na rautu
obsluhovali,“ dodala Zuzka Jurečková na závěr.

Workshop o sexualitě

Workshop Hany Hudákové na téma „Sexualita lidí s mentálním postižením“ přilákal ve čtvrtek 19. listopadu do sociálně terapeutické
dílny Radost nejen klienty, ale i jejich rodiče. Lektorka krátce vysvětlila, jak se k tématu dostala. Sama je opatrovníkem dvou dospělých
mentálně postižených lidí, pětadvacetileté Kristýny a padesátiletého
Petra. V mnohém tudíž může čerpat právě ze svých zkušeností.

Oslavili svátek nevidomých

Mezinárodní den nevidomých oslavili zaměstnanci a obyvatelé
Domu sv. Cyrila a Metoděje v pátek 13. listopadu. Příjemné posezení
neproběhlo jen u kávy a buchty, kterou si sami upekli, ale bylo protkáno různými soutěžemi.
Soutěže si připravili nevidomí a oslava Mezinárodního dne nedali tak pracovníkům domu mož- vidomých moc líbila, zvláště, že
nost vžít se do jejich situace, neboť měli i vítanou návštěvu. Přišla se
úkoly museli plnit s klapkami na podívat dlouhodobě nemocná veočích. Proběhly soutěže v pozná- doucí Domu sv. Cyrila a Metoděje
vání mincí a různých předmětů, Petra Hrbáčová a pracovnice Marsoutěž na zručnost a také soutěž kéta Smějová, která je na mateřské
v prostorové orientaci. „Bylo to dovolené s malou Karolínkou.
zajímavé, a protože prostory zná- Holčička šla z ruky do ruky a jak
me, docela nám to šlo,“ řekla pra- Hana Haasová poznamenala, byla
covnice Hana Haasová s tím, že moc hodná.
kdyby se měla orientovat v cizím „Jsme rádi, že jsme se tak sešli
prostředí, určitě by to nedopadlo všichni pohromadě, to se nestává
tak dobře. Závěr posezení patřil tak často,“ ukončila paní Hanka
karaoke. Všem se tato komorní rozhovor.

Jak řešit sexualitu u mentálně postižených? Na odpověď byli zvědaví jak klienti, tak i jejich rodiče,
ale i opavská veřejnost. Pro velký
zájem bylo nutno uspořádat workshopy dva – o týden později se
proto uskutečnil stejný workshop
i pro lidi zvenčí. Jak Hana Hudáková hned na počátku upozornila,
o sexuálních potřebách je s mentálně postiženými lidmi nutno hovořit. Jde především o uspokojení
jejich potřeb, ale například i o to,
aby si klienti při této činnosti neublížili.
Pokud si lidé myslí, že mentálně

postižení o sex nejeví zájem, jsou
na omylu. Tito lidé mají stejné
potřeby jako zdraví, a to i nejvíce postižení, tedy ti, jejichž IQ se
pohybuje okolo desíti. Přítomní
mohli shlédnout také kreslený, ale
velmi názorný film, určený právě
pro ty, kteří mohou vytvořit pár
a v páru žít. Hana Hudáková také
podotkla, že i sexualitu mentálně
postižených je třeba vázat právě
na vztah.
„Moc se mi líbilo, že se klienti osmělili a hodně se ptali, takže se
rozproudila diskuze,“ konstatovala
vedoucí Radosti Lucie Lichá.
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Stále o sobě víme, otče josefe...

Vzpomínali jsme na otce Veselého

Večer neděle 22. listopadu se v Opavě nesl v duchu vzpomínání na
bývalého opavského děkana Msgre. Josefa Veselého. Lidé ve zcela zaplněné kapli Marianum si tohoto vzácného člověka připomněli pořadem „Stále o sobě víme, otče Josefe...“, pořádaným Charitou Opava za účasti Chrámového sboru Opava a Pěveckého sboru Stěbořice
pod taktovkou Karla Kostery a herce Alfréda Strejčka.
„Jsem nesmírně rád, že jsem se na této akci pro Charitu Opava
mohl tohoto vzpomínkového večera bylo benefiční. Ovace si kromě něj
zúčastnit, setkání s otcem Josefem vysloužily i sbory Karla Kostery,
Veselým byla pro můj život velmi který se představil i jako sólista.
důležitá a opravdu moc jsem si to- Od úmrtí otce Josefa Veselého lehoto vzácného člověka vážil, stejně tos uplynulo již pět let. Své pozemjako jeho vroucích veršů,“ svěřil se ské bytí ukončil ve věku osmdesáti
Alfred Strejček, jehož vystoupení let, krátce poté, co převzal z rukou

prezidenta Václava Klause řád T.
G. Masaryka III. třídy za zásluhy o
rozvoj demokracie a lidská práva.
Charita Opava si Josefa Veselého
připomíná také jako svého spoluzakladatele, k jehož odkazu se
hlásí. Připomenul to ředitel Charity Opava Jan Hanuš ve své úvodní
řeči, jejíž text přetiskujeme.
Dámy a pánové, vážení hosté! Je
to již neuvěřitelných pět let, co nás
opustil otec Josef Veselý. Určitě si
na to vzpomenete, Opavou se ta
smutná zpráva nesla velmi rychle a
po ní se rozhostilo takové zvláštní
důstojné ticho. A pak jsme začali
ve vzájemných rozhovorech vzpomínat na to, co vše pro každého z
nás otec Josef udělal, vyprávěli jsme
si naše zkušenosti a užasle jsme
zjišťovali, že podobnou vděčnost,
jakou cítíme za jeho pomoc my
sami, cítí množství dalších lidí, v
jejichž životě sehrál otec Josef důležitou, ne-li zásadní roli. A až tehdy
jsme si uvědomili, do kolika životů
otec Josef Veselý vstoupil. Až tehdy
jsme užasle zjišťovali, že tak důležité a niterní zážitky, jaké s ním
máme každý z nás osobně, má také
množství dalších lidí. Myslím si, že
můžeme bez nadsázky říci, že jeho

přítomnost v Opavě byla nenahraditelná a že se v celé síle ukázala až
ve chvíli, kdy nás opustil.
Ale vše, co otec Josef pro každého
z nás udělal, je tady stále, žije to v
nás, v našich vzpomínkách a možná především v našich skutcích, jimiž se snažíme to dobré, co jsme od
něj dostali, zase předávat dále.
Hodně jsme na otce Josefa vzpomínali také před rokem v Charitě
Opava, když jsme v Senátu přebírali ocenění Neziskovka roku 2014.
Protože to byl právě otec Josef Veselý, který stál před šestadvaceti lety u
vzniku opavské Charity, který ji požehnal na cestu a do posledních dní
svého života jí pomáhal a doprovázel. Jak jinak bychom tedy měli zakončit pásmo celoročních akcí pro
veřejnost, jimiž jsme si letos udělení
ceny Neziskovka roku připomínali,
než právě vzpomínkou na našeho
milovaného otce Josefa. Vždyť i my
se snažíme už déle než čtvrt století
to dobré, co jsme od něj dostali, předávat dále.
A otec Josef Veselý, kněz, básník, vězeň svědomí a především náš přítel,
o tom ví, dívá se na nás a nadále
nám pomáhá. Otče Josefe, děkujeme! Stále o sobě víme…

O skvělý hudební doprovod se postaral Karel Kostera se svými sbory.

Verše Josefa Veselého procítěně přednesl jeho přítel Alfréd Strejček.

Kaple Marianum byla naplněna do posledního místa.

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš předává Alfrédu Strejčkovi keramickou růži.

LIDÉ
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Inzerce Charity

Společenská kronika

Zaznamenali jsme
• Vlaštovičky jedou

na plný plyn

Keramické pece jedoucí na
plné obrátky. Maximálně pracovně vytížení zaměstnanci.
Tak to v současné době vypadá v Chráněné dílně v Opavě Vlaštovičkách. „Pro letošní rok
jsme zvolili bílou glazuru, která
si myslím k Vánocům neodmyslitelně patří,“ říká nová mistrová keramické dílny Iva Přibylová a neopomene se zmínit o
šikovnosti zaměstnanců, bez
nichž by nic z nových výrobků
z pecí nevyšlo. Chráněná dílna
z Vlaštoviček, ať již se jedná o
keramickou nebo šicí dílnu,
už měla v předvánočním čase
možnost prezentovat své výrobky na mnoha prodejních
akcích. Ty největší ji však čekají v průběhu prosince, například v Kravařích. Prezentovat se bude i na vánočních
trzích na Dolním náměstí v
Opavě.
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Informace

Blahopřejeme

Zaznamenali jsme

* Narozeniny v prosinci

Přejeme vám ze srdíčka, ať vás život pěkně hýčká, ať se splní všechna
přání a radosti, ať máte k rozdávání. V prosinci oslaví své narozeniny
tito zaměstnanci: Václav BURDA, Jiří DUDEK, Karina FITZKOVÁ, Šárka GLABAZŇOVÁ, Lucie GRODOVÁ, Bohumír HAVLÍK,
Blanka KONKOLOVÁ, Libuše KUBESOVÁ, Radka LENKOVÁ,
Michaela MAREŠOVÁ, Hana MELAROVÁ, Petr PAVELEK, Jiří
PIKA, Eva POSPĚCHOVÁ, Lenka SEIBERTOVÁ, Anna VALEHRACHOVÁ, Helena VELIČKOVÁ, Dana VÝTISKOVÁ a Kateřina WERTICHOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce
* Roky ti stále přibývají, ale div se světe, lidé to
vůbec nepoznají, vypadáš pořád lépe. V prosinci
oslaví své narozeniny pan Václav BURDA. Mnoho štěstí, zdraví, lásky, pracovních úspěchů a pohody přeje
redakce
* Děkujeme Úřadu práce v Opavě za dotaci na
novou keramickou pec, kterou velmi potřebujeme, a která by měla přijít ještě před Štědrým
večerem. Děkujeme za krásný dárek naší dílně!
Marie Bennková,
vedoucí CHD Vlaštovičky

Novoročenka 2016
je od Juráška
Stovky lidí a organizací obdrží letos od Charity Opava „péefko“,
ozdobené obrázkem, který vyrobil
malý Jurášek Baran se svou maminkou Mirkou z Neškoly. Jak se
to dvaapůlletému chlapečkovi podařilo? Obrázek je vytvořen foukací technikou. Maminka nakreslila
a vyřezala šablonu a Jurášek přes
ni foukal foukacími barvami. Na
závěr se domalovala ještě kometa,
kterou vymaloval žlutým fixem. Je
vidět, že se dal po mamince, která
je nejen umělecky zaměřená, ale
i velmi zručná. Spolu s ostatními
maminkami vyráběla také tzv. VIP
přání, která jsou každý kus originál
a obdrží je hlavně sponzoři.

Listárna
Dobrý den,
velmi si vážíme, že vaše společnost pomohla k posílení pracovní
integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, konkrétně novodobého válečného veterána pana
Františka Hertla. Tímto jste přispěli k odstranění bariér znesnadňujících válečným veteránům

rovnocenný vstup do zaměstnání a
udržení se na trhu práce. Součástí
projektu „Boj válečných veteránů
o důstojnost a zaměstnání po návratu do vlasti“ je propagace vaší
společnosti ve veřejných zprávách,
týkajících se vývoje projektu. Dovolte, abychom vám ještě jednou
srdečně poděkovali a požádali vás

o souhlas se zveřejněním jména
vaší firmy v seznamu společností,
které se tohoto projektu zúčastnily
a tím pomohly dobré věci začleněním novodobého veterána do civilního zaměstnání.

• Mše svaté za Charitu
Mše svaté za Charitu Opava se
konají pravidelně vždy v úterý
v kapli na faře v Jaktaři. Mše,
které celebruje otec Petr Kříbek, začínají v 7 hodin.

• Anděl Páně
Každý den ve 12 hodin se na
ředitelství Charity Opava společně modlíme modlitbu Anděl Páně, a to v zasedací místnosti před ředitelnou. Zveme
všechny, bez ohledu na náboženské vyznání.

• Mše za zemřelé
V úterý 1. prosince v 17 hodin
se v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Kylešovské
ulici v Opavě uskuteční Mše
svatá za zemřelé klienty Charitní hospicové péče „Pokojný
přístav“.

• Duchovní obnova
V sobotu 5. prosince pořádá
Klub svaté Anežky v Církevní
konzervatoři v Opavě pravidelnou celodenní adventní obnovu, kterou povede PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. na téma
„Přímluvná modlitba“. Přihlášky přijímá Marie Smolková na
tel. číslech 721 570 543 nebo
553 716 997 a Anna Foldynová
na číslech 737 355 999 nebo 553
711 106.

• Wellness nabízí
Wellness centrum Charity
Opava nabízí dárkové poukázky, jako vhodný dárek pod
stromeček. Poukázky jsou buď
univerzální na určitou částku
nebo přímo na nejpoužívanější
procedury. Zájemci je mohou
zakoupit buď v pokladně Wellness v Jaktaři na ulici Přemyslovců 26 nebo v detašovaném
pracovišti na Kylešovské ulici 4
v Opavě, a to bez předešlého objednání, vždy od 8 do 16 hodin.

Kanu system s.r.o,
Ing. Dagmar ZEMANOVÁ

Pište nám!

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