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CITÁT MĚSÍCE: „Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.“
Ladislav KLÍMA (1878 - 1928), český spisovatel a filosof

Co vše potřebujete vědět,
když máte doma seniora...

Populace v České republice stárne a Opavsko není výjimkou. Stále
více lidí tak již je nebo v dohledné době bude postaveno před velký
problém: jak pečovat na Opavsku o svého blízkého seniora v domácím prostředí? Ve středu 16. března se na toto téma uskuteční přednáška v Denním stacionáři pro seniory, která poskytne odpovědi
jak na úvodní otázku, tak na spoustu dalších, které s ní souvisejí.
Každého, kdo se rozhodne o svého kanceláři vedoucí denního staciblízkého seniora pečovat, je nutno onáře Jany Řehulkové. Ještě před
si vážit. Seniora uchrání od domo- půlrokem byla její sedmaosmdevů pro seniory nebo „eldenky“ a sátiletá maminka v pořádku, pak
dovolí mu dožít mezi svými. Je to jí zemřela nejlepší kamarádka.
ale rozhodnutí, které ovlivní život „Maminka to těžce nesla, začala
celé rodiny. Pečovatelé se tímto být depresivní a začala se zaobírat
krokem uvážou doma a mnoh- tím, proč tady ještě zůstává, když už
dy musí volit mezi zaměstnáním všichni její přátelé a známí zemřeli.
a bezmocným rodičem. Charita Má potíže s pamětí, přestala se kouOpava může v těchto náročných pat a převlékat, neví, kam co položichvílích pomoci. Služby Denního la. Lékař potvrdil stařeckou demenstacionáře pro seniory, Charitní ci. Dohodli jsme se s manželem, že
ošetřovatelské služby či Charitní si ji vezmeme domů, ale oba prapečovatelské služby sejmou z pe- cujeme a tak se jdu přeptat, zda by
čovatelů velké závaží, přestože i tak maminka mohla chodit do denního
je třeba součinnost rodiny. Stále stacionáře a zda jsou ještě nějaké
většímu renomé se těší také mo- další možnosti.“ Paní Libuše dostabilní hospicová jednotka Pokojný la nejen dotazník, ale i spoustu rad
přístav. Paní Libuši jsme zastihli v a pozvání na přednášku. „Určitě
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březen

Charita Opava v knížce

přijdu,“ dodala, když se loučila.
Podobné dilema, co s tatínkem,
měla před časem paní Marie. Léčebna pro dlouhodobě nemocné,
kam tatínka převezli z nemocnice,
nebyla tím pravým. „Dědeček tam
spíše chřadl a ztrácel o cokoli zájem. Tento příběh vyřešila k rodinné
spokojenosti Charitní pečovatelská
služba. Ráno a v poledne podají pečovatelky jídlo a provedou běžnou
hygienu, jednou týdně je koupání
a dědeček je spokojený. Pečovatelky
ho totiž svým úsměvem a dobrou
náladou vždy povzbudí a tím mu
vracejí chuť do života, klient si je
doslova zamiloval. Odpoledne a
večer už to rodina zvládá sama.“
vysvětluje manažerka Sekce služeb
seniorům Petra Thiemlová.
A právě pro rodinné pečovatele,
kteří se starají nebo v dohledné
době budou starat o seniora, dlouhodobě nemocného nebo o člověka, který je v posledním stádiu
nevyléčitelné choroby, je určena
přednáška, kterou pořádá Sekce
služeb seniorům a zdravotnických zařízení pod názvem „Máme
doma seniora“. Účastníky seznámí
s tím, jak o člověka pečovat v domácím prostředí, doporučí charitní služby, které rodině uleví od
mnoha starostí.
V rámci přednášky vystoupí i pracovník opavské pobočky Úřadu
práce, který přítomným poradí
jaké dávky a za jakých podmínek
může senior čerpat. Přednáška,
která se uskuteční v rámci celoročního setkávání s občany pod názvem „12 inspirací pro Opavsko“,
proběhne v Denním stacionáři pro
seniory na Kylešovské ulici 4 ve
středu 16. března v 15.30 hodin.

Březen
Není kde parkovat

Sekce služeb seniorům a zdravotnických zaříCharita Opava se objeví v knížce bývalé zaměstnankyně
zení Charity Opava se stále potýká s nedostatIvany Chřibkové, která pracovala v DCM Vlaštovičky a
kem parkovacích míst před domy na Kylešovv Agapé. Autorka má za sebou úspěšné působení v TV
ské ulici, a to zvláště mezi třináctou
Nova a nyní žije v Anglii. Kniha se jmenuje Suchý hadr
a patnáctou hodinou, kdy se sestry a
na dně mořském a v dubnu se uskuteční autogramiáda, o
pečovatelky z charitní ošetřovatelské
které vás budeme informovat. Rovněž chystáme s autorkou
a pečovatelské služby vracejí z terénu.
rozhovor do Domovníku.

Slovo ředitele
O vaší poctivé práci
vím a děkuji za ni!
Tento měsíc
pořádají pro
občany Opavska setkání
naše sestřičky
a pečovatelky z Charitní
ošetřovatelské
služby, mobilního hospice Pokojný přístav a Charitní pečovatelské
služby. Často myslím na to, jak
těžkou a profesionální práci odvádějí po fyzické i psychické stránce. Velice si jich vážím pro jejich
empatii, díky níž se stávají členy
rodin svých klientů a přinášejí jim
nejen úlevu od bolestí a problémů,
ale i kus dobré nálady. Své starosti
si do práce nenosí, naopak, dokáží
potěšit každého vlídnými úsměvy a povzbudit dobrým slovem,
prostě dávají kus sebe. Nehledí
na čas a jsou kdykoliv připraveny pomoci. Našim klientům se
snažíme přinést co nejlepší a také
komplexní služby. To by v domácí
péči nebylo možné bez společného
úsilí jak našich ošetřovatelek, tak
i pečovatelek. Teprve obě naše
služby – ošetřovatelská i pečovatelská – mohou dohromady našim
klientům nabídnout co nejlepší
komfort a co nejširší škálu služeb.
Proč o tom píšu? Občas se mi zdá,
jakoby práce našich pečovatelek
byla tak trochu ve stínu služeb
ošetřovatelské služby. Ocenění
dostávají většinou naše sestřičky
– například loni na podzim byly
dvě z nich přijaty panem biskupem za jejich zásluhy v diecézi.
A já bych tak chtěl ocenit nejen
všechny sestřičky, ale i všechny
naše pečovatelky! Také díky jejich
práci nemusí naši klienti trávit
čas v nemocnicích a „eldenkách“
nebo zbytek života v domovech
pro seniory. Takže mé milé pečovatelky, rád bych vám tímto řekl,
že o vaší poctivé práci dobře vím
a velmi si jí vážím. Ode mne má
vyznamenání také každá z vás.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Výročí Radosti

Toulavý autobus pro „pracák“

Na pozvání Charity Opava se v pátek 12. února uskutečnila akce Toulavý autobus pro pracovníky opavského Úřadu práce. Téměř čtyřicítka hostů si za doprovodu ředitele Jana Hanuše a jeho zástupce, manažera chráněného zaměstnávání Tomáše Schaffartzika, prohlédla
všechna střediska Charity Opava.
Akce začala v Chráněné technické v Charitě Opava líbilo? Co je zaudílně ve Velkých Hošticích, poté pra- jalo? Nejprve nám odpověděla ověcovníci úřadu práce navštívili Ob- řovatelka Hana Hrbáčová: “Charitu
čanskou poradnu, Naději, Chráněné znám už dlouho. Jsem tady zhruba
a podporované bydlení pro duševně potřetí a ještě si pamatuji bývalou
nemocné, v domě sv. Anežky prošli ředitelku paní Ekslerovou. Jinak jako
středisky Sekce služeb seniorům a každou ženu mě nejvíce zaujaly výzdravotnických zařízení, odkud se robky a vůbec fakt, že tady mají lidé
přesunuli do stacionáře Mraveneček práci a že ta práce má sociální roza odtud pokračovali do Chráněných měr. Je to opravdu úžasné.“ Podobně
dílen sv. Josefa. Na místě je přivítal nadšená byla i Bohdana Turečková
vedoucí dílen Tomáš Rychlý a hosté z poradenství a dalšího vzdělávání,
si mohli prohlédnout všechna pra- která uvedla, že v Charitě obdivuje
coviště. Značný zájem vyvolal také úplně všechno. „Líbí se mi, jak tady
obchůdek.
vymýšlíte stále nové a nové věci. Ty
A jak se zaměstnancům úřadu práce výrobky jsou úchvatné, často je ku-

puji a jako dárky rozvážím po celé
republice. Mají totiž duši. Je to už pár
let, co jsem tady byla a viděla, jak nevidomá Iveta Dunková vyráběla mističku. Moc se mi líbila, tak mi ji po
výpálení poslali a já ji mám dodnes.
Na Charitu nedám nikdy dopustit.“
Naopak poprvé si Charitu Opava
prohlédla asistentka ředitelky úřadu práce Monika Luzarová. „Akce je
velmi zajímavá, poprvé vidím, jaké
činnosti a v jaké šíři Charita má, co
poskytuje a jak je to propojené. To si
člověk, pokud to nevidí na vlastní oči,
neumí ani představit.“
V sociálně terapeutické dílně Radost
pak na všechny čekalo občerstvení v
podobě rautu, který připravili klienti. Raut se jim povedl jak po estetické
stránce, tak po chuťové a návštěvníci
jenom chválili.
Akce byla ukončena ve Vlaštovičkách, kde pracovníci Úřadu práce
navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené a chráněnou
dílnu.
„Letos je to právě dvacet let, co začala Charita Opava po založení své
první chráněné dílny ve Vlaštovičkách spolupracovat s Úřadem práce
v Opavě. Toto výročí je pro nás velmi
důležité, neboť Úřad práce ČR se od
té doby stal našim největším přispěvatelem,“ uvedl mimo jiné ředitel
Charity Opava ve speciálním vydání
Domovníku, který byl připraven na
tento den speciálně pro návštěvu z
Úřadu práce jako dík za dlouholetou
a velmi přínosnou spolupráci.

V opavském Obecním domě zmizely v úterý 25. února odpoledne z chodeb i výstavních síní všechny židle i lavičky. I tak museli v
Schösslerově salonku, kam si je návštěvníci přenášeli, někteří lidé
stát. S přednáškou Doba postní – čas odtučňování srdce zde vystoupila na pozvání Charity Opava teoložka, spisovatelka a terapeutka
Kateřina Lachmanová.
Mírné nepohodlí ve zcela zaplně- vším není postní snažení. Kateřina
ném sále vyvážila velmi zajímavá Lachmanová na mnoha výstižných a
téměř dvě hodiny trvající přednáška občas i velmi humorných příkladech
o tom, co vše je, ale možná přede- dokazovala, že půst dnes není jen

jakousi dietou, odříkáním si oblíbeného jídla, k němuž se posléze zase
vrátíme, ale především možností
uvědomit si své zlozvyky, což může
být prvním krokem na cestě k jejich
nápravě. „Mám pro vás radu – požádejte své blízké, kteří vás dobře znají
a mají vás tak rádi, že k vám budou
upřímní, aby vám poradili, kam máte
směrovat své postní snažení,“ poradila Kateřina Lachmanová v závěru
své přednášky spokojeným posluchačům.
Akce, která byla součástí celoročního setkávání Charity Opava s občany pod názvem Dvanáct inspirací
pro Opavsko, se mohla uskutečnit v
Obecním domě na Ostrožné ulici v
Opavě díky spolupráci s Opavskou
kulturní organizací OKO. Partnerem
přenášky bylo také Karmelitánské
knihkupectví U Sv. Vojtěcha v Opavě. Návštěvníci si tak mohli hned
na místě koupit některé tituly, na
něž se Kateřina Lachmanová, která
je šéfredaktorkou Karmelitánského
nakladatelství, během své přednášky
odvolávala nebo z nichž citovala.

Ve středu 3. února oslavili klienti
sociálně terapeutické dílny Radost 24 let trvání dílny. Už ráno
si připravili občerstvení – šneky z
lístkového těsta a jednohubky, na
které si vyrobili i pomazánku. Po
slavnostní svačince shlédli klienti film „Jiná láska“.

• Ve stacionáři se plesalo
Společenský bál s tombolou uspořádali ve středu 3. února v Denním stacionáři pro seniory. Jak
uvedla jedna z klientek, akce se
povedla a všechny stařenky si pak
pochvalovaly pracovnici Zuzku
Paverovou, která je pro tuto událost načesala a namalovala. Na
varhany zahrál k tanci i poslechu
bývalý klient pan Víťa. O týden
později se ve stacionáři slavil
konec masopustu. Na návštěvu
přišel i otec Krzysztof Skibiński a
sestra Duli, která nasmažila boží
milosti. Na harmoniku tentokrát
zahrál pan Max. Ve středu 10.
února pak odsloužil mši svatou s
udělením popelce otec Krzysztof.

• Raut pro Úřad práce
Sociálně terapeutická dílna Radost připravila u příležitosti akce
„Toulavý autobus pro úřad práce“ slavnostní raut. Na stole se
objevily nejrůznější jednohubky
s pomazánkami, mozzarelové
špízky, nudlový salát v mističkách a různé sladkosti.

Přednáška Kateřiny Lachmanové
zaplnila Schösslerův salónek

Kalendárium
*V březnu 1990 jsme uspořádali
burzu dětského oblečení pro
misie.
* V březnu 1993 proběhl
Charitní ošetřovatelský kurz
blahoslavené Zdislavy.
* V březnu 1998 jsme se stali
vlastníky Domu sv. Josefa v
Opavě – Jaktaři.
* V březnu 2001 odeslala
Charita
Opava
finanční
pomoc do Indie postižené
zemětřesením.
* 8. března 2005 se konala
slavnostní
mše
svatá
u
příležitosti 10. výročí Denního
stacionáře pro seniory.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Veroničiny anděly koupíte
i v charitním e-shopu JV-art

Miluje křehkou krásu andělů a sama je vyrábí. Třiadvacetiletá Veronika
Zedníčková neplánovala, že bude keramičkou. Vyučila se kadeřnicí, ale
zdraví ji zastavilo v rozletu ještě než jí oschnul výuční list. Zaměstnání,
které si vybrala, zvládala jen dva měsíce.
Veronika je těžká diabetička, od- v názvu nebyla vybrána náhodně,
kázaná čtyřiadvacet hodin denně „J“ značí Chráněné dílny sv. Josefa
na inzulínovou pumpu a stání u a „V“ Chráněnou dílnu Vlaštovičkadeřnického křesla jí působilo ky, protože se jedná o e-shop těchkřeče v nohou a rukou. V Charitě to dvou středisek. E-shop funguje
Opava už pracuje čtyři roky v ke- už šestým rokem a Charitě Opava
ramické dílně Chráněných dílen na něj tehdy přispěl opavský Úřad
sv. Josefa a také její výrobky jsou práce. Prvotní myšlenkou bylo
mezi těmi, které nabízí charitní e- rozšířit prodej výrobků k lidem
shop JV-art.
v celé České republice, kteří rádi
Loni prošel velkými změnami. Vý- nakupují na internetu, nebo se
sledkem je nová přehlednější gra- nedostanou do některého z obfika a nové jméno JV-art. Písmena chodů chráněných dílen. Jak se

shodují zástupci obou dílen, jejich
záměr se podařil. E-shop najdete
na www.jv-art.cz, nebo jej můžete
vyhledat na charitních stránkách.
Nabízí jak keramiku, tak i šité a
tkané výrobky a rovněž práce na
zakázku či kompletaci výrobků.
Veronice Zedníčkové se v Charitě
Opava líbí, oceňuje, že se může
kdykoli nasvačit, když je jí špatně,
může si odpočinout. Práce ji baví a
je ráda, že výrobky jdou na odbyt,
což dává její práci smysl. Možná,
až budete brouzdat charitním eshopem, najdete tam i Veroničiny
anděly a další věci, které vyrobily
její ruce.
Zboží z charitních dílen snese tu
nejpřísnější konkurenci. Pokud se
o tom chcete přesvědčit na vlastní
oči a případně si hned něco vybrat, máte možnost to udělat hned
na několika místech - v obchodě
Chráněných dílen sv. Josefa na
Kolářské ulici v Opavě (pondělí
až pátek od 8 do 17 hodin), v obchůdku v Jaktaři na ulici Přemyslovců 26 (v pondělí od 7 do 16.30
hodin, v úterý, středu a čtvrtek od
7 do 14,30 hodin a v pátek do 12
hodin), nebo v obchůdku v supermarketu Terno v Opavě – Jaktaři
(pondělí až pátek od 8 do 18 hodin). Těšíme se na vaši návštěvu.

Burza dětského oblečení v Neškole

V březnu se v charitním mateřském centru Neškola uskuteční další
z tradičních burz dětského oblečení. Tato akce je velmi oblíbená a
hojně navštěvovaná. Maminky mohou prodat z čeho již jejich dítko
odrostlo a nakoupit nové, mnohdy atraktivní oblečky, které nejsou
v běžných obchodech k mání nebo jsou příliš drahé. V Neškole si
naopak toto oblečení mohou koupit za zlomek ceny.
A není třeba se bát, že nebude z vládne na obou stranách. Spokoječeho vybírat. O burzu je takový né jsou mamky, které prodávají a
zájem, že všechna prodejní místa nakupující mají radost, když objeví
jsou již dávno dopředu rezervova- něco zajímavého. Burza probíhá v
ná. „Mám tuto akci opravdu ráda, klidu, o děti je postaráno v herně.
protože je tady vždycky dobrá at- Protože hodně lidí tady přichází s
mosféra a je vidět, že spokojenost dětskými kočárky, ráda bych po-

dotkla, že o ně nemusí mít nikdo
strach. Jsou hlídány našimi dobrovolnicemi,“ říká vedoucí Neškoly
Svatava Bláhová.
Ještě ani jedinou burzu za posledních pět let nevynechala paní
Andrea. „Máme šestiletého kluka a
pětiletou holčičku. Některé věci vynosí po sobě, ale pravidelně chodím
nakupovat na burzu, vždy tady
něco pěkného koupím, a co je důležité nijak tím nenarušuji rodinný
rozpočet, protože tady se dá skutečně nakoupit za hubičku. Oblečení
je opravdu pěkné a čisté, téměř jako
nenošené. Ještě se s ním dá nadělat
spousta parády.“
Velké díky patří představitelům
minoritského kláštera, především
otci Krzysztofovi Skibińskému, za
to, že jsou vždy vstřícní a trpěliví
s nárůstem návštěvníků, a že jim
nevadí větší hluk, který k burze už
tak nějak patří.
Burza dětského oblečení se uskuteční v pátek 18. března od 8 do
12 hodin v 1. patře minoritského kláštera na Masarykově třídě
v Opavě. Hlídání dětí v herně je
zajištěno a připraveno bude také
malé pohoštění.

STANE SE
• Přijďte do klubu
Klub svaté Anežky pořádá v
úterý 8. března přednášku o
úloze ženy v dnešní společnosti.
Na toto téma bude v denním
stacionáři hovořit RNDr. Olga
Rampáčková. O svaté Hedvice
Slezské dle historických pramenů pak bude v pastoračním
středisku minoritského kláštera
v úterý 15. března přednášet
plukovník v.v. Ing. František
Valdštýn. V úterý 22. března
navštíví senioři Slezské zemské muzeum v Opavě. Všechny
akce začínají v 16 hodin.

• Pojedou na Landek
Obyvatelé Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
pojedou na výlet. V polovině
března navštíví Landek - největší hornické muzeum v České
republice. Landek se nachází v
Ostravě – Petřkovicích a klienti
se určitě dovědí něco zajímavého o bývalém dole Anselm.

• Přednáška o andělech
Karmelitánské knihkupectví U
sv. Vojtěcha pořádá přednášku „Není anděl jako anděl“.
Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství. Bude možné se
dovědět, jak rozlišovat anděly,
o nichž mluví Bible od ezoterických andělů, kteří nemají s
křesťanstvím nic společného.
Přednáška se uskuteční dvakrát. Obě proběhnou v pondělí
7. března. První od 17 hodin v
opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, druhá bude
v Kravařích od 19 hodin v sále
farní stodoly. V prodeji bude i
stejnojmenná kniha a kniha
Velká malá Terezie.

Napsali o nás
• Tříkrálová sbírka
překonala očekávání

Skoro dvacet lidí v pátek 15.
ledna od rána za dozoru pracovnic magistrátu rozpečeťovalo pokladničky a počítalo peníze vybrané v letošní Tříkrálové
sbírce v Opavě. Na stole se vrstvily kopečky bankovek a mincí
a brzy bylo zřejmé, že výtěžek
bude v Opavě lepší než loni.
Přesto ale konečná částka všem
vyrazila dech. V samotné Opavě se vybralo neuvěřitelných
612 564 korun, tedy o 108 tisíc
více než v loňském roce.
Hláska,
Únor 2016
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„Na misích bylo nejhorší odloučení od rodiny,“
říká bývalý voják z povolání, dnes pracovník Charity František Hertel

Vojákem či spíše vojenským letcem chtěl být František Hertel ze
Žimrovic už od malička. Přiznává, že na něj měly vliv filmy z
armádního prostředí. Letcem se nestal, protože otec vystoupil
z komunistické strany. Vystudoval ale Vojenskou týlovou školu
v Žilině, obor služba pohonných hmot. Na útvaru zabezpečoval
auta pohonnými hmotami. Kariéru vojáka, který se po sametové revoluci zúčastnil misí v Kosovu a Afghánistánu, přerušila
nemoc. František Hertel dostal silnou cukrovku a z vojáka byl
náhle klient Úřadu práce v Opavě. Dnes je zaměstnán v Charitě
Opava na pracovišti Service Desk a je šťastný, že má práci. Nedalo nám, abychom ho trochu nevyzpovídali.
Byl jste na misích dobrovolně? A
kde jste soužil?
Byl jsem na třech misích a na
všech dobrovolně. Sám jsem se
přihlásil. V Kosovu jsem byl v
letech 2001 až 2002 a další dvě
mise byly v Afghánistánu v letech 2007 a 2008. V Kosovu jsem
byl kulometčíkem. Než jsem odjel do Afghánistánu, prošel jsem
přeškolením a už v Opavě, kde
jsem sloužil, jsem měl pod sebou
účetní pracoviště. V Afghánistánu jsem pak také působil jako
náčelník účetního pracoviště. Se
zbraněmi jsem samozřejmě musel
umět zacházet i tam. Předtím, než
člověk odjede na mise, musí projít
mnoha školeními a musí se naučit
ovládat všechny zbraně i granáty,
aby v případě potřeby mohl zastoupit spolubojovníka.
Co tam bylo nejhoršího?
Nejhorší bylo odloučení od rodiny. Při první misi jsme neměli k
dispozici internet a telefonní spojení bylo v jedné „vétřiesce“, ale
tam váš hovor slyšelo hodně lidí.

Nikdy. Byla to pro mě velká zkušenost, poznal jsem jiné lidi. Jednotka byla na špičkové úrovni. Nebál
jsem se, protože jsem věřil, že nás
v tom ti kluci nenechají.
Cítil jste po návratu od lidí sympatie nebo jste se spíše setkával
s názorem, že jste nájemný žoldák?

na Úřadu práce. Přestože jsem se
předtím zúčastnil projektu pro
válečné veterány, kde jsem získal
certifikát odbornosti na výpočetní techniku, sehnal jsem jen
půlroční práci v Olomouci. Jinak
nic. Práci jsem sháněl usilovně,
ale Charita Opava byla jedinou
organizací, která mě zaměstnala.
Napsal jsem dopis a odpověděl mi
vedoucí Chráněné technické dílny
pan Schaffartzik. Proč o mě jinde
neměli zájem, to nevím. Možná se
dívali, že jsem voják s dvacetiletou
praxí a mám výsluhový příspěvek
a možná si řekli, že mi to stačí,
nebo jim vadila moje nemoc. Nevím, ale jsem rád za každou práci.
Sedět doma a utápět se v depresích, to není nic pro mě. Jsem rád
i za částečný úvazek a za to, že
jsem mezi lidmi.

Osobně jsem se s tímto názorem
nesetkal, ale když se něco stane,
sleduji to na internetu a samozřejmě zabrousím i do diskuze.
Tam se to podobnými názory jen
hemží. Já jsem sice jel dobrovolně,
nevím, jak je to dnes, ale myslím
si, že kdyby člověk odmítl, nemusí mu prodloužit závazek. Lidé v
těch diskuzích na internetu jakoby
ani nechápali, proč tam ten voják
je. Mise neplánují vojáci, ale arZažil jste nasazení v přední linii? máda a vláda. Osobně jsem se jako Změnily vás mise v něčem?
Zranění, strach... ?
žoldák nikdy necítil.
Určitě ano. Změnil se mi žebříček
Jako logista jsem nikdy v přední Odešel jste z armády z vlastní hodnot. Mám jiný pohled i na to,
linii nebyl. Ale měli jsme tam jed- vůle? Jak se o vás armáda posta- co se tady v České republice řeší.
notku, které jsme prováděli veške- rala jako o veterána?
V Afghánistánu lidé řeší to, aby
rý servis. Strach jsem ani neměl,
přežili, tady řešíme zákazy kouale byly situace, kdy člověk moc Neodešel. Přišli mi na cukrovku 1. ření. Mám pocit, že se lidé neumí
klidný nebyl. Jednou nás převáže- typu, musel jsem si začít píchat in- domluvit a že si dost závidí.
li v noci na novou základnu. Nic zulín a tím jsem přišel o zdravotní
jsme nevěděli, auta nemohla mít způsobilost. Kdybych měl diabe- Máte nějaké koníčky?
ani rozsvícená světla, člověk netu- tes 2. typu a tabletky, mohl bych v
šil, co ho může čekat. Ještě horší to armádě zůstat, ale s inzulínem ne. Jako trenér florbalu se věnuji
bylo, když na naši základnu v Af- Armáda mi dala pouze výsluhový mladším žákům v Hradci nad
ghánistánu odpalovali rakety, ně- příspěvek.
Moravicí. To mám zábavu na
které tam opravdu spadly a zabily
celý týden, protože dvakrát týdmladou Američanku.
Jak jste se dostal do Charity Opa- ně máme tréninky a o víkendech
va? Hledal jste práci dlouho?
jsou turnaje.
Byl jste v situaci, že jste litoval
svého rozhodnutí?
Od srpna 2012 jsem byl hlášen Děkujeme za rozhovor.
Psaly se klasické dopisy, které se
daly posílat jen přes Brity a chodily většinou zpožděně. V Afghánistánu už fungoval skype a psaly
se maily. Hodně kluků mělo sebou
svůj notebook. Takže už to bylo o
něčem jiném, ale i tak se mi manželka později přiznala, že se každý
večer modlila, abych se vrátil v pořádku domů.
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Fotosoutěž můj svět

Vydařená vernisáž soutěže Můj svět

Slavnostní vernisáž výstavy nejlepších snímků 8. ročníku fotosoutěže Můj svět, kterou pořádá Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty všech Charit České republiky, se uskutečnila v
pondělí 22. února v prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě.
Za zvuků doznívajících tónů hu- čtvrtým rokem partnerem soutěže
debního tria vernisáž zahájil před- a především dává práci charitní
seda Rady Charity Ivo Mludek. Chráněné technické dílně? Někoho
Na úvod prozradil, že organizá- z vítězů soutěže, kteří dnes doratoři řešili dilema, koho přivítat zili z mnoha míst České republiprvního jako nejvýznamnějšího ky? Mají to být zástupci Slezského
hosta večera. „Porotu, v čele s Jin- zemského muzea, kteří nám jakoždřichem Štreitem a Jiřím Siostrzon- to partneři poskytují tyto krásné
kem ze Slezské univerzity v Opavě? prostory?“ Podle Mludka jsou ale
Pana Daniela Hladilína, zástupce nakonec hlavním hostem večera,
společnosti ASEKOL, která je již ale zároveň návštěvníky i účinku-

jícími této výstavy i celého charitního díla všichni, kteří se společně
snaží, aby život kolem nás byl lepší
nebo alespoň snesitelnější.
Poté přednesli své zdravice hlavní
kurátor Slezského zemského muzea Petr Vojtal, Daniel Hladilín z
ASEKOLu, Jiří Siostrzonek a Jindřich Štreit. Ten poznamenal, že
Charita Opava se stává pro tuto
chvíli středem světa. „Vždyť žádná
Charita nepořádá nic podobného.“
Jindřich Štreit rovněž pochválil
organizátory, že vytrvali tak dlouho: „Je obdivuhodné, že soutěž již
trvá osm let, vůbec nepochybuji, že
se dočká nejen desátého, ale třeba i
dvacátého ročníku. Někde něco vymyslí, ale téměř pravidelně se stává, že akce přetrvá ročník nebo dva
a pak už není zájem.“
Mezi letošními hosty a výherci soutěže Můj svět byl i Richard
Bouda, dobrovolník z Charity
Brno. Fotosoutěže se účastní od
1. ročníku a již několikrát se ocitl mezi oceněnými. Letos vyhrál
v kategorii Život kolem nás a zároveň vůbec poprvé dorazil i na
vernisáž. „V minulých letech mi
ani jednou nevyšlo, abych do Opavy přijel – a velmi jsem si to přál.

Tentokrát to konečně vyšlo. První
místo mi udělalo velkou radost,“
uvedl Richard Bouda. Třetí místo v kategorii Portrét obsadil Petr
Vlček z Charity Nový Jičín. Zanícený amatérský fotograf se soutěže
účastní od doby vzniku Charity
Nový Jičín a v každém ročníku se
objevuje mezi prvními třemi. Také
jeho ocenění odborné poroty velmi potěšilo.
Vstup na výstavu, která bude k vidění v Historické výstavní budově
Slezského zemského muzea až do
9. března, je zdarma. Jak je již u
této fotosoutěže zvykem, fotografie poté zahájí celoroční putování
po městech České republiky.
Vítězové kategorie Portrét:
1. Alena Cmielová, Frýdek – Místek, 2. Jiří Pasz – Olomouc, 3. Petr
Vlček, Nový Jičín.
Vítězové kategorie Život kolem
nás:
1. Richard Bouda, Brno, 2. Eva
Malůšková, Hluk, 3. Jan Bartoň,
Červený Kostelec.
Vítězové kategorie Jak to vidím
já:
1. Dita Valachová, Pardubice, 2.
Jana Bednářová Rajhrad, 3. Jana
Berková, Opava.

h

Jindřich Štreit, Daniel Hladilín, Jiří Siostrzonek a Petr Vojtal.

Jiří Siostrzonek předává diplom a ceny Petru Vlčkovi z Nového Jičína.

Jindřich Štreit a vítěz kategorie Život kolem nás Richard Bouda.

Pohled do výstavní síně.

Fotosoutěž můj svět
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Vítězné snímky fotosoutěže Můj svět

Portrét: Alena Cmielová, Frýdek - Místek, 1. místo.

Portrét: Jiří Pasz, Olomouc, 2. místo.

Portrét: Petr Vlček, Nový Jičín, 3. místo.

Život kolem nás: Richard Bouda, Brno, 1. místo.

Život kolem nás: Eva Malůšková, Hluk, 2. místo

Život kolem nás: Jan Bartoň, Červený Kostelec, 3. místo
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Fotosoutěž Můj svět

Vítězné snímky fotosoutěže Můj svět

Jak to vidím já: Dita Valachová, Pardubice, 1. místo.

Jak to vidím já: Dita Valachová, Pardubice, 1. místo.

Jak to vidím já: Jana Bednářová, Rajhrad, 2. místo.

Jak to vidím já: Jana Berková, Opava, 3. místo.

Portrét: Jan Šustr, Žďár nad Sázavou.

Život kolem nás: Zdeňka Machová, Písek.

7

12 inspirací pro opavsko

8

č. 3 - Březen 2016

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.
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Máme doma seniora

péče o seniora v domácím prostředí

MÁME DOMA
SENIORA

Pečujete nebo budete pečovat doma o seniora?
Jaké služby můžete využít, kdo vám může pomoci?
Máte nárok při této pomoci na dávky?
Na tyto a další otázky odpoví přednáška a praktické rady
odborníků z Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby,
mobilního hospice Pokojný přístav, Denního stacionáře pro seniory
a opavské pobočky Úřadu práce

Středa 16. března, 15.30 hodin, Kylešovská 4, Opava
Vstup ZDARMA
Přednáška probíhá v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko
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Inzerce Charity
Poděkování
• Děkujeme za víčka
Děkujeme Soukromé podnikatelské škole, Základní škole
Otická a Základní škole Hlavnice za víčka od PET lahví, která
sbíráme pro malého Matyáška
Tazbirka z Opavy. V únoru jsme
rodině odevzdali 7 pytlů. Víčka
pomohou k získání peněz na
Klimterapii v lázních Klimkovice, která není hrazena žádnou
z pojišťoven. Víčka potřebuje
Matyášek stále a proto prosíme,
abyste sbírali i nadále. Naše úsilí
můžete sledovat i na facebooku, kde pravidelně informujeme, kdo nám víčka pomáhal
sbírat. Https://www.facebook.
com/Charita-Opava-Sociálněterapeutická-dílna-Radost
Lucie Lichá, vedoucí Radosti

Radostné Velikonoce
přeje
redakce Domovníku
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Společenská kronika

Informace

Blahopřejeme

Zaznamenali jsme

* Narozeniny v březnu

Všechno dobré ať je vám přáno, po celý den, večer a ráno, od jara k
zimě do sta let, ať těší vás vždy tento svět. V březnu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci: Jiří BEČICA, Jana BOLÍKOVÁ, Igor LIBO,
Lucie LICHÁ, Erna MAJTÁNOVÁ, Sylva MARKOVÁ, Pavel PFEILER, Anna RICHTEROVÁ, Jana ŘEHULKOVÁ, Veronika TOBOLKOVÁ, Jiří TUREK, Lenka VAJNAROVÁ, Kateřina VÍCHOVÁ, Petr WOLF a Marie ZEZULKOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce
* Narozeniny oslaví 12. března vedoucí Denního stacionáře pro seniory Jana ŘEHULKOVÁ.
Nechť na tvé cestě životem tě vůně růží provází,
ať ti láska, štěstí, zdraví ani trošku neschází, ať
máš na rtech stále pěknou písničku, ať panenka
Marie žehná tvému srdíčku. Vše nejlepší přeje
redakce
* Narozeniny teď Lucka LICHÁ slaví, hodně
štěstí, hlavně zdraví. V klidu prožij další léta, ať
tvůj život stále vzkvétá, provází tě samá radost,
naděje a žádná starost. Ať překonáš těžké chvíle
s pevnou vůlí, v plné síle. Ať úsměvu jasná záře
nevymizí z tvojí tváře. Ať tě slunce stále hřeje, to
ti všechno RADOST přeje.

Koledníci
v aquaparku
Další z doprovodných akcí
Tříkrálové sbírky se uskutečnila v Kravařích. Tamní aquapark
se v pátek 5. února večer zaplnil
sedmdesáti koledníky - vedoucími skupinek, kteří návštěvu
v něm dostali jako odměnu za
koledování. Na místě je přivítala
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Maruška Gilíková. Děkujeme
aquaparku za vstřícnost!

Listárna
Vážení přátelé,
o charitní fotosoutěži jsem se dozvěděla v mateřském centru Neškola Charity Opavy, kterou už
4,5 roku pravidelně navštěvuji.
Tato fotosoutěž pro mě představuje příjemné zpestření každodenního života a zároveň velikou
výzvu. Učí mě dívat se na svět z
jiného úhlu, být pozorná, trpělivá
a všímat si maličkostí. Nejradši fotím krajinky a své dvě děti
Hynečka a Juráška. To, co fotím,
obvykle dopředu nepřipravuju ani
nearanžuju, jsou to okamžiky za-

chycené na procházkách nebo při
hrách. Jelikož jsou kluci hodně čiperní, je to trochu souboj s časem a
nervy, když můj maličký kompakt
nestíhá ostřit a ukládat fotografie
tak rychle, jak potřebuju. Což mě
dovedlo k jednomu z mých předsevzetí pro tento rok - pořídit si zrcadlovku nebo nějaký jiný výkonný
fotoaparát. To, co pochytím při
fotografování, využívám i při své
vedlejší práci výtvarnice, kde musím skloubit kompozici obrázku,
barevné ladění, dodání nálady a
celkovou hloubku. Tuto fotosoutěž
vnímám i jako vstřícný krok vůči

Pište nám!

zaměstnancům Charity, kterým
dává možnost projevit se jiným
způsobem, než jak je známe v
běžném pracovním prostředí. Protože porotu tvoří uznávaní a znalí
lidé z oboru, velmi si cením, když
je můj snímek zařazený mezi nejlepší. Ale ještě větší hodnotu pro
mě mají příjemné okamžiky a to,
co jsem se na této cestě naučila.
Když si pak na výstavě prohlížím
fotografie, představují pro mě poodhalení tajemství, otevření dveří
někam, kam běžně nevidíme.
Mirka BARANOVÁ

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

• Vlaštovičky navštívil
europoslanec
Poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš
Zdechovský navštívil v sobotu
6. února v rámci své pracovní
cesty po Opavsku také charitní Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Europoslance doprovázeli náměstek primátora
Magistrátu města Opavy Josef
Stiborský a okresní předseda
KDU-ČSL Michal Jedlička a
domem ve Vlaštovičkách je
provedl ředitel Charity Opava
Jan Hanuš. „Panu Zdechovskému je problematika našeho
domu ve Vlaštovičkách velmi
blízká, sám kdysi pracoval pro
projekt Tyfloservis, zajišťující profesionální rehabilitační
služby pro osoby s postižením
zraku,“ vrací se k návštěvě,
která ve Vlaštovičkách pobyla
asi hodinu, Jan Hanuš. Kromě
Vlaštoviček přišla řeč i na další
střediska Charity Opava a na
jejich problémy, hovořilo se
například o Mateřském centru
Neškola, jemuž dlouhodobě
chybí dotační peníze. Tomáš
Zdechovský kromě Charity
navštívil dalších pět sociálních
zařízení, sociálních a charitativních služeb.

• Úspěchy pletařek
V roce 2015 upletly pletařky
Klubu sv. Anežky 2594 kusů
obvazů pro malomocné, které
byly odeslány Společnosti sv.
Vincence z Pauly. Celková váha
odeslaných balíků byla 70 kilogramů a na poštovném bylo zaplaceno 1255 korun. Za pomoc
malomocným v Tanzánii bylo
pletařkám poděkováno.

Poděkování
Vážený pane řediteli,
ráda bych Vám poděkovala
za akci Toulavý autobus. Naši
úředníci velmi ocenili možnost
seznámit se s Vaší činností a se
zaměstnanci na chráněných i
běžných pracovištích. Děkujeme za bezchybnou organizaci i za vlídné přijetí. S radostí
poznamenávám, že jste znovu
potvrdili své kvality jako výjimečný zaměstnavatel a náš vynikající partner. Zdravím Vás.
Jarmila Mateřanková,
ředitelka ÚP Opava
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