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CITÁT MĚSÍCE: „Tak jako kouř vyhání včely z úlu, tak nejlepší duchovní schopnosti vyhání z člověka obžerství.“
Basileios Veliký (330 – 379), raně křesťanský teolog

Tříkrálovka:1.901.016 korun!

Tříkrálová sbírka roku 2016 skončila opět rekordem. Na Opavsku
se vybralo neuvěřitelných 1.901.016,-- korun, tedy o více než 200
tisíc korun více, než loni!
Dobrý výsledek předznamenalo se ale ještě vracely k lidem, které
již počítání peněz ve městě Opavě. nezastihli doma a kteří volali na
Skoro dvacet lidí v pátek 15. ledna Charitu Opava s žádostí, ať je Tři
od rána za dozoru pracovnic Ma- králové navštíví. „Výsledek je úžasgistrátu města Opavy rozpečeťo- ný, protože jsme i přes to, že koledovalo pokladničky a počítalo peníze valo více skupinek, neměli Opavu
a konečná částka všem vyrazila zcela pokrytu,“ hodnotí sbírku její
dech. V samotné Opavě se vybra- hlavní opavská koordinátorka Malo neuvěřitelných 612.564 korun, rie Gilíková, která má na hladkém
tedy o 108 tisíc korun více, než a úspěšném průběhu letošní sbírky
loni! Jak se ukázalo později, skvělé zásadní podíl. „Všichni vedoucí i
byly také výsledky v dalších měs- koledníčci mají můj obdiv, někteří
tech a obcích – podívat se na ně museli obejít skutečně velké území.“
můžete uvnitř tohoto vydání Do- „Děkujeme z celého srdce za Charimovníku na str. 8 a 9.
tu Opava, ale především za všechOpavská Charita rozdala pro ny, jimž vybrané peníze poslouží,“
Tříkrálovkou sbírku 2016 celkem vzkazuje ředitel Charity Opava Jan
329 pokladniček, tedy o 28 více, Hanuš, který je výsledkem sbírky
než loni. Skupinek koledníků tak v Opavě nadšen. „Na Tříkrálové
bylo více než 300 a někteří z nich sbírce se v opavské Charitě podílejí
vyrazili do ulic hned 1. ledna 2016 stovky lidí a tisíce přispívají. Patří
a neodradil je ani silný mráz, kte- jim velké uznání, protože se nenerý první víkend koledování místy chali ovlivnit lživými kampaněmi,
dosahoval až mínus 20 stupňů. které letos Tříkrálovou sbírku doPosledním dnem koledování byla provázely. Naopak byli ještě vstřícstředa 13. ledna, některé skupinky nější, máme mnoho povzbudivých
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Alfréd Strejček v ČRO o otci Veselém

ohlasů, myslím si, že nás všechny
Tříkrálová sbírka v dobrém spojuje,“ dodává Jan Hanuš. Letošní
výtěžek je určen především pro
nemocné a seniory Opavska. Za
vybrané peníze Charita Opava nakoupí zdravotnický materiál pro
mobilní hospic Pokojný přístav
včetně potřebného krytí pro vlhké
hojení, stacionáři pro seniory se
chystá pořídit auto na CNG s nainstalovaným otočným sedadlem
pro klienty s omezenou hybností,
Chráněné a podporované bydlení s
následnou péčí bude moci rekonstruovat své prostory a dostane se
i na provoz charitního mateřského
centra Neškola.
Charita Opava letos poprvé vyhlásila spolu s týdeníkem REGION
OPAVSKO pro koledníky soutěž
„O nejlepší Tříkrálové selfie“, do
které dorazilo skoro devadesát fotografií. Vybrat alespoň tři lidi do
komise, která hodnotila anonymní
snímky, byl v Charitě Opava problém. „Skoro všechny děti našich
zaměstnanců koledují a my jsme
chtěli být skutečně objektivní,“ vysvětluje Marie Gilíková. V komisi,
která hodnotila originalitu fotografie i kostýmů a celkový dojem,
nakonec zasedli pouze ti, kteří
zatím děti nemají nebo jejichž potomci jsou již odrostlí. Tři vítězné
fotografie, na jejichž autory a koledníky čekaly dárkové knižní poukázky, najdete uvnitř tohoto Domovníku, všechny snímky pak na
stránkách www.charitaopava.cz.
Ceny si výherci přebrali 28. ledna
2016 v opavském kině Mír, kde
proběhlo promítáním pohádky
Sedmero krkavců jako poděkování
koledníkům a vedoucím skupinek
i očekávané losování o šest chytrých telefonů HTC Desire 510.
Seznam výherců i fotoreportáž najdete uvnitř na stránkách 6 a 7.

Únor
V dílnách chybí lidé

Chráněným dílnám chybí pracovníci. Před
Alfréd Strejček vzpomínal v pořadu Českého rozhlasu
koncem roku odešlo mnoho lidí ze všech tří
Dobré ráno na Dvojce na vzpomínkový večer na Msgre.
chráněných dílen do starobního důchodu nebo
Josefa Veselého, který pořádala loni v prosinci Charita
museli přestat pracovat kvůli zdravotnímu
Opava v rámci akce Rok 2015 s Neziskovkou roku. Ti, ktestavu. Jak uvedl manažer chráněného zaměstrým nedělní vysílání 25. prosince 2015 uniklo, je najdou
návání Tomáš Schaffartzik, tito lidé na svých
na odkazu http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3521623.
místech chybí.
Vstup začíná v čase 31.10 minut.

Slovo ředitele
Zisky
„Tříkrálovky“
V
letošní
Tř í k r á l o v é
sbírce vybrala
Charita Opava
částku,
která se již
blíží dvěma
milionům
korun. Získané peníze pomůžou
lidem v nouzi a mnohokrát všem
jejich jménem děkujeme. Jsem ale
přesvědčen, že Tříkrálová sbírka
přináší do našich domovů kromě
potřebného finančního také další velmi důležitý zisk. Atmosféru
Tříkrálové sbírky znám velmi
dobře, koledovat chodí pravidelně
mé děti i já sám. A přesto jsem zůstal v úžasu, když jsem si prohlížel
skoro stovku fotografií z letošní
Tříkrálové sbírky, které přišly do
soutěže O nejlepší Tříkrálové selfie. To ohromné množství lidí,
kteří se spojí pro dobrou věc, ty
nápadité a barevné kostýmy, malé
slavnosti celých rodin a vesnic,
ten dobrý pocit z účasti na dobrém díle – to vše mne naplňuje
nejen vděkem a radostí, ale také
optimismem. Letošní Tříkrálovou
sbírku provázely pomluvy o tom,
že všechny vybrané peníze budou
věnovány uprchlíkům. Nebylo to
bohužel poprvé, již před několika
lety se sociálními sítěmi šířily výzvy k jejímu bojkotu v souvislosti
s církevními restitucemi. Zmiňuji
to ale jen proto, že se ukazuje, že
dobrou vůli, kterou Tříkrálová
sbírka přináší do našich domovů,
se zmařit nedaří. Právě naopak –
sbírka náš všechny sjednocuje, je
návratem k sousedské pospolitosti, k odpovědnosti za své blízké,
kterou společně pociťujeme a společně ji také – malí i velcí – konkrétně naplňujeme. Tříkrálová
sbírka má hned dva velké zisky.
Kromě vybraných financí je to i
vědomí sounáležitosti a ochota si
navzájem pomáhat. Z darů tak
mají užitek ti, kterým jsou určeny,
i ti, kteří se obdarováváním stávají lepšími. Velké díky za oboje!

Jan HANUŠ, ředitel
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Dobrá zpráva, sauna je opět v provozu

• Ve stacionáři se daří
Aktivně začali nový rok klienti
Denního stacionáře pro seniory
Charity Opava. Hned v prvním
lednovém týdnu jim přišla pedikérka ošetřit nohy a druhý den
následovala návštěva Slezského
divadla, kde senioři shlédli představení „Broučci“. Do třetice všeho dobrého se mezi klienty přišel
podívat bývalý uživatel pan Víťa
Maršálek, který všem pro dobrou
náladu zahrál koledy. Babičky
i dědečkové byli nadšeni a jak
nám jedna z klientek pověděla,
celý týden byl zvláštním bonusem k vánočním svátkům.

• Mraveneček děkuje
Krátce před Vánocemi navštívili stacionář Mraveneček spolu
s učitelkou Terezou Horákovou
studenti Masarykovy střední
školy zemědělské a VOŠ Opava,
aby předali klientům dárky v
hodnotě 7.500,- Kč. Tato částka byla vybrána při prodejní a
výstavní adventní akci, kterou
škola každoročně pořádá. Jedná se především o knihy, CD a
různé pracovní pomůcky, které
klientům pomůžou při jejich
činnostech, jako je rozvoj a udržení jemné motoriky, opakování
barev, tvarů a číslic a také hry,
které pobaví a také něco naučí.
Jak uvedla vedoucí Mravenečku
Jana Konopková, studentům i
paní učitelce patří velký dík. Děkujeme!

Dobrá zpráva pro všechny milovníky saunování. Po třech měsících
technické odstávky je opět v provozu sauna Wellness centra Charity
Opava v Jaktaři. Lidem už v tomto zimním období citelně chyběla.
„Lidé už nám volali, kdy budou moci zase přijít, takže jsme opravdu
rádi, že je všechno v pořádku a od úterý 19. ledna je sauna dostupná,“
pochvaluje si vedoucí Pavel Veverka.
Po deseti letech byla vyměněna celá tělo. Díky sauně nemusím tak často
řídící jednotka včetně teplotních létat k moři. Blahodárné účinky čločidel. To, že odstávka trvala tak věk pozná sám na sobě. Já například
dlouho, bylo způsobeno faktem, že nebývám tak často nachlazený jako
se nové díly musely objednávat až dříve, když jsem do sauny nechodil.
v Německu. Jedním z těch, kteří si Kromě zdravotního aspektu mám
saunu oblíbili a mají s ní jen dobré saunu rád, protože do ní chodím s
zkušenosti, je charitní pracovník Jiří přáteli a to je vždycky moc příjemné.“
Pika. „Do sauny chodím přibližně Podobně o sauně hovoří i manželé,
jednou za měsíc a zvyšuji si tak imu- kteří chodí za saunou do Charity
nitu, obranyschopnost organizmu, Opava už šest let. Přibližně stejně
chráním se tak před virózami, nehle- dlouho nebyl pan Malík nemocný:
dě k tomu, že si rád prohřívám celé „I v době, kdy kolem mě každý smrká

Přednáška na opavském Úřadu práce

Kalendárium
* V únoru 1993 proběhla
finanční sbírka pro válkou
zasažené Chorvatsko.
* V únoru 2001 se uskutečnil
společenský večer Charity
Opava a Centra pro rodinu
Opava.
* 20. února 2004 navštívili
Charitu úředníci z Krajského
úřadu.
* 10. února 2005 byl zahájen 7
týdenní kurz trénování paměti
pro fit seniory v Denním
stacionáři pro seniory.
* 19. února 2007 se v rámci
masopustního veselí uskutečnila
v Charitě Opava zabíjačka.

a kašle, na mě nic neleze. Vyzkoušeli
jsme i jiné sauny, ale chodíme jen do
Charity, je to tu nejlepší.“
Charitní sauna je multifunkční a
umí fungovat jako finská, tedy suchá, nebo jako parní. „Těm, kteří nemají rádi velké vedro, bych doporučil
spíše tu parní, která jede na šedesát
stupňů, suchá je mnohem teplejší,“
říká vedoucí Wellness centra Pavel
Veverka. Kapacita sauny, která sídlí
na ulici Přemyslovců 26, stačí pro
čtyři osoby. Proto je nutné se předem objednat na číslech 553 611 322
nebo 605 444 322. Jak však Pavel Veverka upozorňuje, pozdně odpolední termíny jsou dlouhodobě obsazeny stálými zákazníky, objednat se lze
na dopoledne a po obědě.

Dluhy a s nimi související pád až na dno patří k největším problémům současnosti. Ztráta práce patří k nepříjemným životním událostem, které mohou spustit problémy se splácením dluhů. Nezaměstnanost sebou totiž nese vždy pokles příjmů, a přestože člověk
může mít nárok na různé dávky, nikdy mu svou výší nenahradí jeho
dosavadní plat.
Vzhledem k tomu, že v dnešní době se dluhy vyřešit dalšími půjčkami. S
mají lidé dluhy, půjčky a hypotéky, takovými životními příběhy se časmůže snížení příjmů, způsobené to setkávají i pracovníci opavského
ztrátou zaměstnání, vést k tomu, že Úřadu práce a je to také důvod, proč
lidé své závazky nebudou moci pl- se zde v úterý 9. února uskuteční
nit a ocitnou se na cestě do dluhové přednáška, zaměřená právě na dlupasti. Vše se jen zhorší, pokoušejí-li hovou problematiku. Zaměstnan-

cům bude přednášet Lucie Vehovská
z charitní Občanské poradny. „Podobné přednášky děláme často, i když
pro státní instituce méně. Před lety
jsem podobnou přednášku dělala pro
opavský Magistrát, jinak se spíše hlásí
jiné sociální služby. Přednášela jsem
například v Psychiatrické nemocnici v
Opavě, na základních školách a také
spolupracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.
Obsah vždy přizpůsobujeme tomu, oč
je zájem. Domlouváme se předem na
tom, co by chtěli slyšet, ať neříkáme
to, co už posluchači vědí, nebo co by v
praxi nepoužili. Lze říci, že přednášku ,ušijeme‘ na míru,“ uvedla Lucie
Vehovská. Přednáška na Úřadu práce bude zaměřena na informace z
oblasti exekučního řízení, občanského soudního řízení či jiných řízení.
Impuls přišel přímo z Úřadu práce
od vedoucí oddělení zprostředkování Petry Ballové, která konstatovala,
že zaměstnanci pracující s klienty
se musí stále zdokonalovat. „Ztráta
zaměstnání je velkým zásahem do života člověka a jsou-li s tím spojeny i
dluhy, je to tím horší. Musíme těmto
lidem umět dobře poradit.“
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Kateřina Lachmanová
promluví o smyslu odříkání

Půst není jen odříkání si svého oblíbeného jídla. Přednášku na toto téma
pod názvem „Doba postní – čas odtučňování srdce“, prosloví ve čtvrtek
25. února v opavském Obecním domě teoložka Kateřina Lachmanová.
Akce, určena nejen praktikujícím věřícím, je součástí celoročního setkávání s občany, které letos pořádá Charita Opava pod souhrnným názvem
„Dvanáct inspirací pro Opavsko“.
PhLic. Kateřina Lachmanová, teologické fakultě v Praze, nyní je
ThD. je členkou Římskokatolické šéfredaktorkou Karmelitánského
církve. Za totality studovala eko- nakladatelství a koordinátorkou
nomickou fakultu, po převratu katolické charismatické obnovy.
strávila tři roky v evangelizační Napsala řadu knih, například Věškole na Maltě a postgraduálně zení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář
studovala teologii a psychologii v lenosti či Síla přímluvné modlitby.
Římě. Deset let se věnovala pora- Její poslední kniha má název Karidenství a psychoterapii a učila na katury Boha. „V jistém slova smys-

lu je člověk tím, co do sebe vstřebává, čím se živí,“ přibližuje Kateřina
Lachmanová obsah své přednášky,
kterou Charita Opava zasadila do
postní doby. „Samozřejmě nejen
ve smyslu hmotném, ale také v
tom smyslu, jaké má potřeby, co na
něho působí, co si pouští do života,
co si pouští do své duše, co si pouští
do svého srdce. Tím vším je nějak
utvářen, a proto právě praktika
postu, jež má člověka pročistit, ale
na úrovni srdce. Samozřejmě není
špatné, že člověk chce také trochu
pročistit svůj organismus, dbá-li na
zdravou životosprávu. Ale zdravě
žít bude jedině tehdy, když se věci
srovnají z perspektivy celistvé, tedy
na úrovni srdce, na úrovni toho
nejhlubšího místa v jeho bytosti.
Proto říkám, že půst je vlastně ´odtučňování srdce´.“
Setkání tak pro svůj obsah může
být inspirativní pro všechny, nejen
pro praktikující věřící. Přednáška
proběhne v Schösslerově salonku
Obecního domu na Ostrožné ulici v Opavě ve čtvrtek 25. února v
16 hodin, vstupné je dobrovolné.
Akce probíhá ve spolupráci s Karmelitánským knihkupectvím U
Sv. Vojtěcha, které sídlí na Dolním
náměstí v Opavě, a Opavskou kulturní organizací OKO.

MŮJ SVĚT čeká slavnostní vernisáž

Ve chvílích, kde čtete tyto řádky, jsou již s největší pravděpodobností
známi výherci v pořadí osmého ročníku fotosoutěže zaměstnanců,
dobrovolníků a klientů Charit České republiky MŮJ SVĚT.
Odborná komise ve složení pat- jako datum svého zasedání zvolila
rona soutěže fotografa Jindřicha hned pondělí 1. února. Letos se
Štreita a sociologa Jiřího Siostr- soutěžilo v kategoriích „Portrét“,
zonka z Institutu tvůrčí fotografie „Život kolem nás“ a poslední „Jak
FPF Slezské univerzity v Opavě a to vidím já“, která je určena pro
zástupce partnerské firmy ASE- uživatele služeb Charit. Na adrese
KOL Zdeňka Kováříka si totiž fotosoutez@charitaopava.cz se od

vyhlášení 8. ročníku v listopadu
loňského roku do uzávěrky 30.
ledna 2016 sešlo několik stovek
fotografií z Charit celé České republiky. Nejlepší snímky i jména
vítězů najdete na stránkách www.
charitaopava.cz.
Krom toho ale nejlepší fotografie
tak jako každý rok vytvoří výstavu, která bude putovat celý rok
2016 po obcích a městech České
republiky a přibližovat tak charitní práci širší veřejnosti. Slavnostní
vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se
uskuteční v Historické výstavní
budově Slezského zemského muzea v Opavě v pondělí 22. února
2016 a již dnes jste na ni zváni. Na
vítěze opět čekají zajímavé ceny a
diplomy.

Fotosoutěž MŮJ SVĚT pořádá
Charita Opava opět ve spolupráci s firmou ASEKOL a Slezským
zemským muzeem.

STANE SE
• Nový rok,
nové nápady
Už od prvních dnů letošního
roku vznikají v Chráněné dílně
ve Vlaštovičkách pod vedením
mistrové keramické dílny Ivy
Přibylové nové sady a kolekce
výrobků s jarní a velikonoční
tématikou. Některá keramika
projde jen drobnou obměnou,
nicméně připravena je i řada
novinek. Co se týká konkrétních vzorů a barevnosti, nehodlá Iva Přibylová zatím nic
prozdradit. Sdílnější je vedoucí
textilní dílny Jarmila Fišerová,
která uvedla, že v současnosti
šijí ložní prádlo a polštářky s
motivy velkých měst.

• Nová provozní doba
Obchůdek Chráněné dílny
Vlaštovičky v supermarketu
Terno v Opavě – Jaktaři má
novou provozní dobu. Nyní je
otevřeno v pondělí až pátek od
8 do 18 hodin.

• Půjdou do divadla
Hned z kraje února navštíví obyvatelé Domu sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách
Slezské divadlo v Opavě. Na
programu bude opereta Hledám děvče na Boogie Woogie.
Všichni už se těší.

• Nové bydlení
Dva klienti se v únoru nastěhují do dvou nových bytů chráněného bydlení v domě v Suchých
Lazcích. K dispozici budou mít
také rehabilitační místnost, v
níž budou probíhat různé aktivity.

Napsali o nás
• Fénix chce být bičem
na stresy

Stres může být vyvolán například vztahy v rodině i na pracovišti, finančními problémy nebo
tíživou mezinárodní situací.
Rychlou odbornou pomoc při
jejich zvládání zdarma nabízí
služba opavské Charity s názvem Fénix. Požádat o ni může
každý člověk, kterému problémy přerostly přes hlavu a sám
si s nimi nedokáže poradit. „Na
službu Fénix se skutečně může
obrátit kdokoliv, kdo cítí, že situaci nezvládá a že se psychicky
necítí dobře,“ potvrzuje krizová
interventka Tereza Adamcová.
Opavský a hlučínský deník,
2. ledna 2016
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„I když jsem na vozíčku, žiji pěkný život,“
říká klientka stacionáře Mraveneček Jana Šromová ze Štáblovic

Denní stacionář Mraveneček slouží už patnáct let. Své služby poskytuje dětem a mladým lidem od 11 do 35 let s těžkým tělesným
a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je
pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků. Mraveneček zároveň nabízí vedle úlevy rodinám, které o
takovou osobu pečují, také možnost jít do práce, a to především
maminkám, na nichž starost o těžce postiženého potomka obvykle leží. Jednou z klientek stacionáře Mraveneček je třicetiletá
Jana Šromová ze Štáblovic, které jsme položili několik otázek.
Můžete se našim čtenářům trochu představit?
Jmenuji se Jana Šromová a bude
mi třicet jedna let. Bydlím v pěkné
vesničce Štáblovice, mám skvělé
rodiče a dva sourozence, sestru
dvojče Lucii a mladšího bratra
Petra.
Jak se vaše rodina dověděla o
Mravenečku a jak dlouho jej navštěvujete? Je pro vás Mraveneček důležitý?
Do Mravenečku chodím už dva
roky a dověděli jsme se o něm od
rehabilitační sestry Marušky. Mraveneček je pro mě hodně důležitý.
Nejsem pořád doma a můžu být
v kolektivu se svými vrstevníky.
Před Mravenečkem, po základní
škole, jsem se vyučila zpracovatelkou přírodních pletiv, ale tu práci
jsem vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nikdy nedělala. Deset
let jsem byla doma. Mamka se o
mě celou dobu starala a stará dodnes. Když jsem v Mravenečku, já
se pobavím a mamka si trochu odpočine. Jsem v Mravenečku moc
spokojená a vždy se tu těším.

zajímavých zážitků.

Myslím, že to napadlo tatínka.
Mamka připravila maso a špekáčky, upekla buchtu a taťka griloval. Proběhlo to fajn a všem se to
líbilo. Já jsem spokojená a rodiče
také, takže to byl prima den pro
všechny. Pro naši rodinu i pro pracovníky a klienty Mravenečku je
to určitě příjemné, protože každý
Jak se vám tady líbí a které akti- nemůže doma grilovat. My máme
vity či procedury máte nejraději? zahradu, tak u nás to jde.
Je to tady super. Pracovníci Mravenečku se nám stále věnují a máme
přizpůsobený program. Nejvíce
mě baví úkoly, které dostáváme.
Například skládání puzzle, skládání různých hlavolamů a práce na
tabletu. Z procedur mám nejraději
elektrické masážní křeslo, cvičení
na motopedu a ráda využívám i
vodní postel.
Spřátelila jste se s ostatními klienty, máte mezi nimi nějaké kamarády?
S klienty jsem se spřátelila hned, je
to fajn, protože si tady popovídáme a hrajeme různé hry. Míváme
tady i odpolední vědomostní testy,
které mě moc baví. Nejvíce si rozumím s kamarádem Radimem
Weirichem, který je stejně starý
jako já a chodili jsme spolu do
školky i do školy. Jsme jako sourozenci.
V létě jste pozvala klienty a zaměstnance Mravenečku na grilování a připravila jim tak mnoho

Do Mravenečku chodíte dva dny
v týdnu, co děláte v ostatní dny,
jste doma? Nebo navštěvujete i
nějaký jiný stacionář?

Loni jsme byli například v Kuníně na zámku a v ZOO. Tak to
bylo moc fajn a těším se, že letos
to bude podobné. Také vím, že
Mraveneček v tomto roce oslaví
patnáct let. Bude to sice až v září,
ale už se těším, jaká bude oslava.
Máte nějaké záliby, koníčky?
V zimě se hodně dívám na televizi. Mám svůj pokoj a satelit,
takže si můžu vybírat z mnoha
programů. Nebo si pustím rádio
a poslouchám. Pak si hodně hraji
s pejsky, ale to už jsem říkala. V
Mravenečku mě ještě baví kolečko. To máme každý den v deset
hodin a různě si vyprávíme, třeba
co jsme dělali nebo budeme dělat
o víkendu a tak podobně. Také
jsem šťastná, že mohu v létě jezdit
k moři. Chodíme do klubu, kde
se scházejí rodiče a postižení klienti a tam to pro nás organizují.
Jezdím sama s asistentkou, takže
naši mají také volno. Plavu, sice s
kruhem, ale plavu a taky se umím
potápět. Mám štěstí, že i při svém
zdraví, kdy jsem upoutaná na vozíček, žiji pěkný život a dostanu se
i do světa.

Ostatní dny jsem doma, ty dva
dny v Mravenečku nám vyhovují.
Pro mě je to zpestření a mamka si
trochu oddechne. Pokud je venku
teplo, bývám často venku a jezdím
na vozíku, a to i na ulici, která je
klidná, tak se nemusím bát. Naproti bydlí babička a vedle nás bratranec, tak je jdu třeba navštívit.
Máme tři německé špice a kočku,
tak si s nimi často hraji. Můj pes
se jmenuje Charlie. A taky jsem
ráda se sourozenci, jsem ráda, že
mám ségru a bráchu. Petr mi hodně pomáhá, v mnohém zastoupí i Jaké máte přání do budoucna?
rodiče. A teď má malou holčičku
Adélku, tak s ní máme doma hod- Mám jedno velké přání, a to naně zábavy.
učit se nějaký cizí jazyk. V únoru
bychom se měli v Mravenečku
Jaké akce se vám v minulém roce začít učit angličtinu, takže to zkunejvíce líbily?
sím. A děkuji všem zaměstnancům Mravenečku za skvělou péči.
Ráda jezdím na výlety a s Mravenečkem na ně v létě často jezdíme. Děkujeme za rozhovor.
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Velké díky za letošní „Tříkrálovku“

V zaplněném opavském kině Mír to šumělo jako v úle a na plátně se
promítaly fotografie z koledování Tříkrálové sbírky, která vyvrcholila ve čtvrtek 28. ledna slavnostním vyhlášením výsledků. Ve chvíli,
kdy na podium dokráčeli Tři králové v čele s ředitelem Charity Opava Janem Hanušem, publikum ztichlo a nastalo napjaté očekávání.
„Je to až k nevíře, ale v letošní pokračoval ředitel Jan Hanuš.
Tříkrálové sbírce jste vy všichni vy- „Na tomto skvělém výsledku se
brali celkem 1.901.016 korun, což podílelo více než tři sta kolednicje o dvě stě tisíc více, než loni,“ cho- kých skupinek a stovky koledníků
pil se mikrofonu Jan Hanuš a pu- – a také vy všichni, kteří jste dnes
blikum spustilo bouřlivý potlesk. v tomto sále.“ Pan ředitel dále uve„Tato částka je tak velká, že si ji asi dl, že věří, že si děti u koledování
většina z nás ani neumí pořádně užily také mnoho radosti i legrace,
představit – jen pro srovnání: kou- to ostatně bylo vidět i na fotograpit bychom za ni mohli třeba 760 fiích, které dorazily do soutěže O
kvalitních chytrých mobilů nebo nejlepší Tříkrálové selfie nebo fo1300 velkých stavebnic Lego. Ale tografii a promítaly se na plátně po
není to nic proti tomu, kolika lidem celou dobu. „Sami vidíte, jak velké
díky těmto penězům budeme moci množství lidí se spojilo pro dobrou
během celého roku pomáhat, kolika věc, vidíte ty nápadité a barevné
ulehčíme jejich trápení, pomůžeme kostýmy, malé slavnosti celých rojim v jejich nemoci nebo postižení,“ din a vesnic. Je opravdu radost se

na vás všechny koukat a vědět, že
se stále najde tak mnoho lidí, kteří
jsou ochotní ve svém volném čase
pomáhat svým bližním. Odvedli jste opravdu vynikající práci se
skvělými výsledky! Díky za to!“
Poté nastalo vyhlášení výsledků O
nejlepší Tříkrálové selfie.a prvním
místě se umístila skupinka Anežky Rychlé z Vršovic na fotografii
Vojtěcha Rychlého, na druhém
místě skupinka Zuzany Osadníkové a Jana Schee a na třetím
Ondra Mludek, Míša Drábková a
Petr Navrátil na fotografii Andrey
Mludkové. Vítězové byli odměněni poukazy na knihy.
Dále už záleželo jen na štěstí. Nejprve losovali Tři králové celodenní vstupenky do Aquaparku, které
vyhrály Lucka Prasková, Kateřina
Svrčková a Štěpánka Skotnicová.
Nejnapjatější okamžik přišel, když
se losovaly chytré mobily. Jejich
novými majiteli se stali Josef Král,
Julie Pobořilová, Jan Šrajer, Nikola
Trávníčková, Terka Sobotíková a
Anna Nádeníčková.
Díky za pomoc při Tříkrálové sbírce patří také mnoha firmám, organizacím a školám. Od Billy jsme
dostali peněžní poukázky, za které
jsme mohli koupit oplatky pro koledníky. Výraznou slevu na nápoje
pro koledníky nám poskytla firma
Nikol. Kalendáříky s tříkrálovým

motivem byly dílem firmy RETIS
GROUP Opava. Chytré mobily
do soutěže pro koledníky věnovala firma T-Mobile. Obchodní
centrum SILESA poskytlo prostor
pro vyvěšení vítězných fotografií
soutěže O nejlepší Tříkrálové selfie, Globus nám zase věnoval tolik
potřebné banánové krabice na balení věcí pro sbírku do obcí. Poděkování patří také Aquaparku Kravaře a Technickým službám města
Opavy spolu s Hláskou za bruslení
zdarma pro koledníky.
Malé dárečky pro přispěvatele
Tříkrálové sbírky byly dílem mnoha mateřských i základních škol.
Byly to MŠ 17. listopadu, Havlíčkova, MŠ křesťanská na Mnišské
ulici, MŠ Olomoucká, Riegrova,
Otická, MŠ Sluníčko, Vaníčkova,
Pekařská, Otice, Církevní základní
škola sv. Ludmily – pobočka Opava Jaktař, ZŠ Englišova, Kylešovice, Otice, Stěbořice a ZŠ Vrchní.
Na výrobcích pro dárce se ale také
podíleli dobrovolníci z Domova
sv. Zdislavy, skauti, děti z dětského domova i odsouzení z opavské
věznice.
Kytici s velkými díky za skvěle
zvládnutou organizaci tak kolosální akce, jakou byla letošní Tříkrálová sbírka, předal Jan Hanuš také
Marušce Gilíkové, hlavní koordinátorce opavské „Tříkrálovky“.

Tříkrálovým Ježíškem byl Mareček Kubišta

Svatou rodinu letošní Tříkrálové sbírky představovali Kubištovi.
Maminka Pavlína, tatínek Stanislav a dvanáctitýdenní Mareček.
Domluvila to maminčina spolužačka ze základní školy Mirka Řeháková, která si už roli Panny Marie vyzkoušela na vlastní kůži před
dvěmi lety.
Paní Řeháková oslovila Pavlínu slovo a nebylo co řešit. Kubištovi
Kubištovou a zároveň informovala se na tuto výjimečnou událost
koordinátorku Tříkrálové sbírky velmi těšili. „Nemuseli jsme se ani
Marii Gilíkovou, že její kamarád- rozmýšlet, je to věc, kterou člověk
ka čeká v říjnu rodinu. Slovo dalo zažije jednou za život, pokud vů-

bec. O to, že by se malý nachladil,
jsem se nebála. Je zvyklý, chodíme
s ním často ven. Na divadelních
schodech jsme stáli zhruba půl hodiny v kuse a taková zima zase nebyla. Mareček měl jen jeden vlněný
kabátek navíc, byl v kombinézce
a ve fusaku,“ svěřila se nám paní
Pavlína. Jinak byl představitel Ježíška moc hodný. Jen jednou prý
začal nabírat, ale hned si to zase
rozmyslel, takže ani nezaplakal.
„Je to klidné dítě, pěkně to zvládnul,“ dodala maminka.
Kubištovi se zatím Tříkrálové sbírky aktivně nijak neúčastnili, ale
rádi na charitní dílo přispívali.
Za pár let to možná bude jinak.
Marek má ještě staršího dvacetiměsíčního brášku Prokopa a maminka plánuje, že až kluci trochu
povyrostou, mohou chodit společně koledovat. Role svaté rodiny ji
i manžela nadchla. „Byl to krásný
zážitek, škoda, že už něco takového

víckrát nezažijeme, protože další
dítko neplánujeme,“ zasmála se
Pavlína Kubištová. K pořadatelům má jménem příští svaté rodiny jedno přání. „Nevím, jestli je
jenom Marek moc dlouhý, ale pro
příští rok by bylo fajn, kdyby byly
jesličky trochu delší, měli jsme malý
problém, jak ho do nich uložit, aby
ležel v pohodlí. To se ale asi podařilo, když neplakal.“

6

Tříkrálová sbírka 2016

č. 2 - Únor 2016

Tříkrálovka roku 2016 ve fotografiích

Tříkrálová sbírka v Opavě oficiálně začala tříkrálovým průvodem z Dolního na
Horní náměstí. Na divadelních schodech čekala svatá rodina v podání rodiny
Kubištovy na příchod Tří králů - herců Slezského divadla.

Už tradičně navštěvuje tzv. VIP skupina (ředitel Jan Hanuš, manažer Hynek
Závorka a pracovník Jiří Laifert) různé úřady a instituce. Nikdy nechybí ani
koledování na opavském magistrátu.

Také na opavském Úřadu práce už koledníky z Charity Opava očekávají. Jan
Hanuš v rozhovoru s ředitelkou ÚP Jarmilou Mateřankovou. Hynek Závorka
píše na veřeje dveří K + M + B 2016.

Charita Opava letos vyhlásila s týdeníkem REGION OPAVSKO soutěž O
nejlepší selfie. První místo obsadila Anežka Rychlá se skupinou koledníků z
Vršovic. Všimněte si obzvláště vyvedeného velblouda. Foto: Vojtěch Rychlý.

Je tam někdo...? Druhé místo v soutěži o nejlepší selfie nebo fotografii získala
kolednická skupinka pod vedením Zuzany Osadníkové a Jana Schee z Opavy.
Také tito koledníci dostali poukazy na knížky.

Na třetím místě se v této soutěži umístili Ondra Mludek, Míša Drábková a Petr
Navrátil z Opavy. Skupinku vyfotografovala Andrea Mludková. I tato trojice už
zřejmě vyhrané poukazky vyměnila za knížky.

č. 2 - Únor 2016
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Tříkrálovka roku 2016 ve fotografiích

Zaplněné hlediště opavského kina Mír, kde se ve čtvrtek 28. ledna uskutečnilo
slavnostní vyhlášení výsledků Tříkrálové sbírky 2016. Přítomným poděkoval
ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Pak už se losovalo.

Výherci soutěže O nejlepší selfie nebo fotografii Tříkrálové sbírky: 1. Skupinka
Anežky Rychlé, 2. Skupinka Zuzany Osadníkové a Jana Schee, 3. Ondra Mludek
a Petr Navrátil pod vedením Andrey Mludkové.

Výherce vstupenek do aquaparku Kravaře a chytrých mobilů losovali Tři
králové. Na obrázku jeden z nich v podání Pavla Rychty právě vylosoval jednu
ze tří dívek, které navštíví aquapark.

Tři králové a výherkyně vstupenek do aquaparku: Štěpánka Skotnicová,
Kateřina Svrčková a Lucka Prasková. Vstup do aquaparku platí celý den, takže
se děvčata určitě pořádně vyřádí.

Ti, kterým přálo štěstí - výherci chytrých mobilů: Anna Nádeníčková, Terka
Sobotíková, Nikola Trávníčková, Jan Šrajer, Julie Pobořilová a Josef Král. Za
nepřítomné výherce přebrali ceny jejich známí.

Ředitel Jan Hanuš předává kytici a děkuje koordinátorce Tříkrálové sbírky Marii
Gilíkové za skvěle zvládnutou organizaci této velké akce, v níž koledovalo více
než tři sta skupinek a vybraly se téměř dva miliony korun.
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DĚKUJEME,
OPAVSKO!!!

Vážení a milí obyvatelé Opavska!
Počátkem ledna letošního roku proběhla již po šestnácté tradiční Tříkrálová sbírka.
Tisíce drobných dárců opět otevřely svá srdce k pomoci potřebným.

Na Opavsku se letos vybralo neuvěřitelných 1.901.016,-- korun,
tedy o 200 tisíc více, než loni.
Za vybrané peníze může Charita Opava nakoupit zdravotnický materiál pro
mobilní hospic Pokojný přístav, pořídit stacionáři pro seniory auto na CNG s otočným
sedadlem pro klienty s omezenou hybností, Chráněné a podporované bydlení bude moci
rekonstruovat své prostory a zbude i na Mateřské centrum Neškola.
Chtěl bych Vám tak jako každý rok z celého srdce poděkovat nejen za Charitu
Opava, ale především za ty, jimž Vaše dary pomůžou. Jsou to lidé z Vašeho blízkého
okolí a věřte mi, že jsou za tuto Vaši štědrost skutečně vděčni.
Na pomoc, kterou sami poskytujete,
se můžete díky Charitě Opava spolehnout i Vy.

Pomáháme také Vaším jménem! Děkujeme!

Jan HANUŠ, ředitel Charity Opava
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Leden 2016

...vzájemná pomoc na Opavsku
Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Charity Opava, během které občané Opavska přispívají na své bližní.

Únor 2016

...smysl odříkání v postní době
KATEŘINA LACHMANOVÁ: DOBA POSTNÍ - ČAS ODTUČŇOVÁNÍ SRDCE. Přednáška známé teoložky.

Březen 2016

...péče o seniora v domácím prostředí
MÁME DOMA SENIORA - přednáška pracovnic pečovatelské a ošetřovatelské služby a mobilního hospice
Pokojný přístav o tom, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí.

Duben 2016

...kvalita sociální služby
MARTIN BEDNÁŘ: VÝVOJ POJETÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V EVROPSKÉM KONTEXTU.
Přednáška ředitele CARITAS-VOŠs-Olomouc pro odbornou veřejnost, studenty a další zájemce.

Květen 2016

...naši klienti
Pozveme malé i velké uživatele sociálních služeb na Opavsku na koncert písničkáře PAVLA HELANA.

...komunitní plán

JANA ŽÁČKOVÁ: KOMUNITNÍ PLÁN NESMÍ BÝT POTĚMKINOVA VESNICE.
Přednáška a méně formální beseda o smyslu komunitního plánu v Opavě pro všechny zájemce.

Červen 2016

...děti a rodina
Tradiční SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE pro děti doplní přednáška o vzdělávání a výchově pro rodiče.

Září 2016

...dvacet let s nevidomými
Oslava dvaceti let existence Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Lidový jarmark a veselice,
slavnostní odhalení domovního znamení.

Říjen 2016

...poslední věci člověka
MARIE SVATOŠOVÁ: HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET. Setkání se zakladatelkou hospicového hnutí.

...duše a její zdraví

Přednáška a beseda střediska Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné pro širokou
veřejnost na aktuální téma u příležitosti TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.

Listopad 2016

...společenská odpovědnost firem
Přednáška a beseda o fenoménu společenské odpovědnosti ve spolupráci s významnými institucemi
a partnery Charity Opava.

Prosinec 2016

...víra a pomoc
JAKUB DOLEŽAL: NĚKTERÉ ASPEKTY SOUBĚHU KŘESŤANSKÉ VÍRY A POMÁHAJÍCÍ PROFESE.
Přednáška vedoucího Katedry křesťanské sociální práce Teologické fakulty UP Olomouc.

12 inspirací pro opavsko
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smysl odříkání

KATEŘINA
LACHMANOVÁ:

DOBA POSTNÍ ČAS ODTUČŇOVÁNÍ
SRDCE
Přednáška známé teoložky o postní době,
určená nejen pro praktikující věřící

Obecní dům, Schösslerův salónek,
Ostrožná ulice, Opava
Čtvrtek 25. února, 16 hodin
Vstupné dobrovolné
Akce probíhá ve spolupráci
s Karmelitánským knihkupectvím U Sv. Vojtěcha
a Opavskou kulturní organizací OKO
v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko
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LIDÉ

14
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Společenská kronika

Poděkování
Rok 2015 je nenávratně pryč a
nový rok před námi. S ním přichází nová předsevzetí, úkoly,
plány, sny... Za ten loňský rok
bychom vám rádi poděkovali
za odvedenou práci, za nasazení, píli a vynaloženou energii ve
prospěch naší organizace, a taky
za ty nervy s námi :o). V novém roce vám přejeme mnoho
úspěchů, pohody a klidu, jak v
osobním, tak i profesním životě.
A taky, a to především ZDRAVÍ.
Děkujeme všem pracovníkům!
Realizační tým
Chráněných dílen sv. Josefa
V polovině prosince jsme v
Denním stacionáři pro seniory
uspořádali tradiční setkání klientů, rodinných pečovatelů a
zaměstnanců, které se opět velmi vydařilo. Stacionář praskal
ve švech, tentokrát se nás sešlo
přes šedesát. Připravili jsme s
klienty pohoštění a v programu vystoupila dcera našeho zaměstnance S. Židka Maruška i s
kamarádkami. Bylo to opravdu
krásné. Měli jsme radost, protože jsme se všichni navzájem
fajn pobavili a ani personálu se
tentokráte nechtělo tuto akci
zakončovat. Byla to pěkná motivace pro naši další práci. O
týden později jsme pozvali otce
Krzysztofa, který nám jako každoročně odsloužil mši svatou
s udělením svátosti pomazání
nemocných. Tuto svátost přijalo
17 klientů stacionáře. Děkuji!
Jana ŘEHULKOVÁ, vedoucí
denního stacionáře
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Zaznamenali jsme

* Narozeniny v únoru

Ať vám všechno vychází, co si nejvíc přejete, a i když slunce někdy
zajde, ať se stále smějete. V únoru oslaví narozeniny tito zaměstnanci: Radek BEČKA, Marie BENNKOVÁ, Irena BERKOVÁ, Jaroslav
BOHAČÍK, Anna FOJTÍKOVÁ, Martina GAJDUŠKOVÁ, Michal
HAŠA, Zuzana JUREČKOVÁ, Hana KOMÁRKOVÁ, Lenka KONEČNÁ, Pavlína KRÁLOVÁ, Marek MAGERA, Milan MARTÍNEK, Aleš MATULA, Pavla MÜLLEROVÁ, Denisa ONDEROVÁ,
Miroslava PARCHAVÁ, Renáta PETERKOVÁ, Milena PCHÁLKOVÁ, Lenka ROHÁČKOVÁ, Josef SALICH, Tomáš SCHAFFARTZIK, Marcela SMIJOVÁ, Kateřina SMOLKOVÁ a Miroslav
ŠACHOV. Vše nejlepší přeje
redakce
* V únoru slaví narozeniny naše kolegyně Zuzka
JUREČKOVÁ. Tím nejkrásnějším pozdravem,
co na srdci máme, tou nejmilejší vzpomínkou své
přání začínáme. A k narozeninám přejeme to, co
je nejdražší - zdraví, to, co člověk hledá - štěstí, a
to, co člověk při troše porozumění najde - lásku.
Tvé kolegyně z RADOSTI

* V únoru oslaví narozeniny naše kolegyně a
kolegové Milan MARTÍNEK, Aleš MATULA,
Miroslava PARCHAVÁ, Renáta PETERKOVÁ,
Josef SALICH a Marcela SMIJOVÁ. Všechno
nejlepší, hlavně hodně zdraví přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Poděkování Pokojnému přístavu
Vážení, s odstupem času vám chci poděkovat za pomoc, kterou jste
poskytli v posledních chvílích života mé ženě. Hluboce si toho vážím a přeji vám v další práci mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti v
osobním životě. Jako výraz mé vděčnosti přijměte, prosím, finanční
dar. Ještě jednou děkuji.
Max KUPKA, Malé Hoštice

• Rekonstrukce
v Mravenečku
V Mravenečku probíhala v lednu rekonstrukce koupelny. Jak
uvedla vedoucí Jana Konopková, šlo především o posunutí
toalety, která již byla pro některé klienty těžce dostupná.
Zároveň byla vymalována část
stacionáře a pracovníci magistrátu přišli vyměnit ventily u
topení. Vše se zvládlo za jediný
týden.

• Mají nové auto
Z nového, byť ojetého automobilu Škoda Fabia Combi se mohou radovat v Domě sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách.
Koupili si jej před koncem starého roku a sedmdesáti procenty ceny na ně přispěl Moravskoslezský kraj z „Programu na
podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok
2015“. Auto je ve Vlaštovičkách
velmi potřebné, na vesnici není
k dispozici lékař ani obchod se
základními potravinami a tak
klienti potřebují vyřizovat své
záležitosti v blízké Opavě. Nový
automobil je určen zejména k
dopravě k lékaři, k vyřizování
záležitostí na úřadech, k nákupům a podobně. Bude a je využíván také za účelem společné
dopravy za kulturou, k výletům
za poznáním a také k zajištění
běžného chodu domu.

Listárna
Milí žáci z Brumovic,
děkujeme za spolupráci a za víčka, která jste nasbírali pro Matyáška Tazbirka z Opavy. Jedním ze
způsobů jak dnes pomoci dětem se
zdravotním handicapem je sbírání víček od PET lahví. I to poslední víčko má svou cenu. Něco o tom
vědí rodiče čtyřletého Matyáška
Tazbirka z Opavy, kterému víčka
pomohou, aby mohl absolvovat
Klimterapii v lázních Klimkovice.
Matyáš se narodil v 32. týdnu
těhotenství a po narození měl krvácení do hlavičky. Při operaci se

něco nepovedlo, takže první půlrok
svého života prožil v nemocnici.
Dnes je za svými vrstevníky hodně opožděný, ale jak jeho rodiče
píší na webových stránkách, moc
se snaží. Bylo mu doporučeno, aby
absolvoval Klimterapii, které by se
měl podrobit počátkem roku 2016.
Klimterapie by měla Matyáškovi
pomoci plazit se, sedět a možná
i chodit. Nic z toho zatím neumí.
Klimterapie není hrazená žádnou pojišťovnou a je velmi drahá.
Jedním ze způsobů, jak pomoci je
sbírání plastových víček od PET
lahví, kterých Matyáš potřebuje

Pište nám!

skutečně hodně. V poslední době
je pro něj sbírá i Charita Opava.
Víčka se po vytřídění prodávají
do speciálních výkupů a cena za
jeden kilogram se pohybuje mezi
3 až 9 korunami, a to podle vykoupeného množství. Budete-li
chtít Matyáškovi pomoci, sbírejte
pro něj víčka dál a až budete mít
nasbíráno větší množství, přivezte je zase do Charity Opava, která
se postará, aby byla doručena.
Děkujeme!
Svatava BLÁHOVÁ,
Charita Opava

• Klub sv. Anežky zve
Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava
pořádá v úterý 9. února povídání s Markétou Horákovou o
tom, jak naši předkové prožívali
postní dobu. Tato zajímavá akce
se koná v Denním stacionáři
pro seniory na Kylešovské ulici
4 v domě u sv. Anežky a začíná
v 16 hodin. V úterý 16. února se pak uskuteční přednáška
P. Václava Tomiczka na téma
„Křesťanský pohled na bolest
a utrpení“, a to v pastoračním
středisku minoritského kláštera v 16 hodin. Srdečně je zvána
také opavská veřejnost.

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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