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CITÁT MĚSÍCE: „Potřetí zapískám a jaro přichází, halůzka zelená z píšťalky vyrazí...“
Ze skladby Jaro písničkáře Pavla HELANA, který v květnu zahraje pro klienty sociálních služeb na Opavsku

Tři králové nám přivezli
auto a postavili májku

Účastníci stavění charitní májky na dvoře ředitelství Charity Opava v Jaktaři se v pátek 29. dubna dopoledne stali svědky nebývalé
události. Byli totiž aktéry prvního historicky doložitelného příchodu Tří králů uprostřed kalendářního roku. Kašpar, Baltazar a Melichar na jaktařský dvůr navíc přijeli autem VW Caddy , které řídil
jaktařský duchovní správce Otec Petr Kříbek. Nazpět už ale odešli
zase po svých...
Tradiční jarní slavnost zahájil spěvek na charitní dílo a zvěstovali
charitní radní Ivo Mludek, který radost a vzájemnou pomoc,“ popřítomné varoval, že tento ročník zdravil všechny přítomné Kašpar,
může být poněkud zvláštní. „Mi- nápadně připomínající ředitele
nulý měsíc jsme dostali velmi netra- Charity Opava Jana Hanuše. „Lediční dopis, ve kterém stálo: Už ně- tos se nám s pomocí stovek dalších
kolik let se koukáme shora na to, jak koledníků podařilo jen na Opavsku
v Jaktaři stavíte májku, jak se u toho vybrat skoro dva miliony korun!
radujete a plesáte. V tomto roce se A tyto peníze budou celý tento rok
už nechceme jen dívat...“ Než ale pomáhat potřebným. – především
stačil dočíst, ozvalo se hlasité trou- nemocným a seniorům Opavska.“
bení a na dvůr pomalu přijížděla Tři králové ale dodali, že s tak veldodávka VW Caddy, z níž za zpě- kou radostí je zapotřebí se podělit
vu písně „My Tři králové jdeme k se všemi, kteří se do tohoto spoVám“ skutečně vystoupili Kašpar, lečného díla zapojili. „Proto jsme se
Baltazar a Melichar.
rozhodli, že uděláme něco dost ne„Už šestnáct let procházíme vždy obvyklého, že mezi vás přijdeme výv lednu všechna města a obce na jimečně také uprostřed roku. Tedy –
Opavsku, abychom poprosili o pří- přijdeme… My jsme se rozhodli, že
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Rauty z Radosti táhnou

k vám přijedeme. A rovnou speciálním autem na CNG s nainstalovaným otočným sedadlem, které jsme
mohli pořídit díky financím z letošní Tříkrálové sbírky.“ Králové pak
požádali Otce Petra Kříbka, aby
auto požehnal. Klíče od dodávky
už pak přebrali manažerka Sekce
služeb seniorům a zdravotnických
zařízení Petra Thiemlová, vedoucí
Denního stacionáře pro seniory
Jana Řehulková a řidič Stanislav
Žídek. Králové ale překvapili ještě
jednou - sami za potlesku zvládli i
postavení májky. „Děkujeme Třem
králům za krásný dárek, ale také za
naději, kterou mezi nás každoročně
přinášejí. Budeme se na ně těšit zase
v lednu. A do té doby se radujme z
našeho společného díla i z jara, které vítáme,“ rozloučil se s nimi na
závěr Mludek. Pod májkou následovalo vystoupení děti z jaktařské
mateřské školy a malé občerstvení.
Více fotek z této historické akce najdete na www.charitaopava.cz.
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Nemocnost v dílnách

Velká nemocnost trápí na všech úsecích ChráněRauty, které připravuje sociálně terapeutická dílna
né dílny sv. Josefa. Přitom musí dílny finišovat s
Radost, na sebe poutají pozornost. Klienti Radosti
velkými zakázkami na vyšívání, v kompletační dílně
nejenže dostávají další zakázky (ta nejbližší bude
pracují na dvaceti tisících kusech sklápěcích aut
pro Slezskou univerzitu v Opavě), ale článek o jejich
a v keramické dílně se potýkají se zakázkami
dovednostch z minulého Domovníku natolik zaujal
na tržní akce. Vedoucí dílen Tomáš Rychlý proto
redaktorku České televize Ivu Piskalovou, že se
po večerech programuje vyšívání vlajek.
o nich chystá natočit reportáž.

Slovo ředitele
Ženské práce
v kanále nekončí

„Všechny
ženské
p r á c e
skončí
v kanále,“ povzdechla
si jednou
paní, která umývala s mou manželkou nádobí a
vypouštěla špinavou vodu z dřezu. „Vaření, praní, uklízení... Nic
z toho nakonec není.“
Ne, tak to si opravdu nemyslím.
Ano, ženské práce jsou velmi často
nevděčné, monotónní, vysilující,
našim maminkám a manželkám
se za ně nedostává patřičných
díků a ocenění. Ale co bychom si
bez nich počali! Někdy mám dojem, že nikdy nenajdu dostatečná
slova díků pro svou maminku,
která mi dala život, pro svou
manželku, která je stále se mnou
a stojí při mně v dobrém i zlém.
Také pro Charitu Opava jsou
ženy, pracující v sociálních profesích, bez nadsázky nenahraditelné. Empatie, péče a láska,
kterou ošetřovatelky, pečovatelky
a sociální pracovnice věnují svým
klientům, je vlastní spíše ženám,
to díky nim jsou s námi uživatelé
našich služeb tak spokojeni. Ale
málokdo si uvědomí, že poté, co se
v práci celý den snažily nést těžkosti svých klientů, pak odcházejí
domů, kde je čeká ona pověstná
„druhá směna“, na níž se od nich
očekávají nejen domácí práce, ale
také stálý úsměv a vlídnost.
V neděli 8. května budeme ke
svým manželkám, maminkám a
babičkám opět my muži přistupovat s kytičkou v ruce a díky za vše,
co pro nás dělají. Měli bychom to
dělat častěji, než jen jednou v roce.
Protože ta paní u dřezu se mýlila, není pravda, že z jejich práce
nic není. Naopak - pokud bychom
nebyli každodenně zahrnováni
jejich nedoceněnou péčí a láskou,
nakonec by možná nebylo nic z
nás.

Jan HANUŠ, ředitel
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Stalo se
• Neškola v Domově
sv. Zdislavy
Mateřské centrum Charity Opava Neškola zahájilo spolupráci
s Domovem sv. Zdislavy. Maminky budou se svými dětmi
navštěvovat jednou měsíčně
seniory a každá návštěva bude
vždy spojena s vytvářením společného díla na určité téma.
První mezigenerační setkání
se uskutečnilo ve čtvrtek 14.
dubna a jako téma mělo jaro.
Maminky, děti a senioři vytvořili společně dva stromy, které
namalovali prstovou technikou.
Během společné práce si vyprávěli o jaru a dokonce si i zazpívali.

• Natáčení klipů
středisek pokračuje

Natáčení klipů, které pro Charitu Opava připravuje kameraman a režisér Martin Žucha,
pokračovalo i celý předchozí měsíc. Natáčelo se krom jiného i na
akci stavění májky se Třemi králi, šot uvede v nejbližším vysílání
Noevin TV NOE. Některá plánovaná natáčení - například v
Chráněných technických dílnách
- bohužel zmařilo špatné počasí.

• Vlaštovičky v dole
Hornické muzeum Landek
Park v Ostravě navštívili před
časem
obyvatelé Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Komentovaná prohlídka v bývalém dole trvala asi dvě hodiny a návštěvníci se dostali do
prostor, kde se dříve těžilo uhlí.
„Dole pod zemí to bylo sice trochu stísněné, ale rozhodně zajímavé. Musela to být pro tehdejší
horníky úmorná dřina,“ komentoval návštěvu jeden z obyvatel
domu – nevidomý pan Petr.
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Postní almužna pro Charitu

Už pátým rokem pořádá Občanské sdružení Služovic a Vrbky postní
almužnu, která je určena klientům charitního střediska Chráněného
a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. Ani letos občané
těchto dvou obcí nezapomněli.
Hlavní organizátorka Marcela Švest- zakoupil věc uvedenou na lístečku,
ková opět sepsala dopisy, doplněné který přikládáme k dopisu. Jedná se o
o lístečky, na nichž bylo napsáno, co potraviny a drogistické zboží,“ uvedmají lidé v rámci almužny koupit. S la vedoucí šicí dílny Chráněných
dopisy pak obětavě obešla chalupy dílen sv. Josefa Ilona Michalčíková,
ve vsi. „V postní době se snažíme být která se v této záležitosti angažuje
zvláště vnímavější k potřebám lidí, od samého začátku. Právě u ní se
kteří pomoc naléhavě potřebují. Sami shromažďovaly dary občanů Vrbky,
se bojíme, nebo stydíme těmto lidem zatímco Služovičtí přinášeli dary
pomoc nabídnout, oni sami si zase na obecní úřad. Ani starosta Petr
o pomoc nedokážou říci. Proto jsme Weczerek nestál stranou a osobně
se rozhodli lidem, o které se stará almužnu přivezl do Charity. Na své
katolická organizace Charita Opava, občany je hrdý, že dokáží soucítit s
nabídnout naši pomoc formou akce potřebnými, ač někteří mají sami
nazvané Postní almužna, a to již po málo.
páté. Zapojit se do ní mohl každý, kdo A z čeho se mohou klienti chráněné-

ho bydlení radovat, co našli v kartonech, které pan starosta přivezl? Byly
tam čistící prostředky Domestos,
tekuté prací prášky, tekutá mýdla,
Jar, Savo, sprchové gely, šampony,
hadry na podlahu, houbičky na nádobí, krémy na ruce, Solviny, mýdla,
toaletní papír, čaje, čokolády, kávy,
kulaté oplatky Kolonáda, sušenky,
džusy a zavařeniny.
„Děkujeme všem, kteří se do almužny
zapojili a modlíme se za ně. Věříme,
že jim Pán Bůh jejich dobrotu oplatí. Věci rozdělíme potřebným a už se
těšíme, jak jim dary občanů Služovic
a Vrbky udělají radost,“ poděkovala
za klienty vedoucí střediska Chráněného a podporovaného bydlení pro
duševně nemocné Dáša Sližová.

Vlaštovičky popřály Olbramu Zoubkovi

Kalendárium
* 25. května 1992 navštívila
Charitu
Opava
delegace
zaměstnanců
francouzské
Charity.
* 21. května l999 se uskutečnil
benefiční koncert pro opavskou
Charitu, na němž vystoupili
Evžen Trupar a klavírista Lukáš
Vondráček.
* 14. května 2002 se konalo
májové poetické odpoledne s
Mons. Josefem Veselým.
* V květnu 2013 se Denní
stacionář
pro
seniory
přestěhoval na novou adresu, a
to na Kylešovskou ulici 4.
* 27. května 2015 jsme odhalili
domovní znamení sv. Josefa na
budově ředitelství.

Fotografií s poděkováním popřáli k významnému životnímu jubileu
90 let pražskému sochaři Olbramu Zoubkovi klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené a slabozraké ve Vlaštovičkách.
Obram Zoubek totiž patří již sedm- svým i jménem všech našich klientů,
náct let mezi významné sponzory mezi jejichž sponzory patříte již dloutohoto střediska Charity Opava.
hých 17 let, do dalších let ještě hodně
„Vážený pane Zoubku! Dovolte, abych zdraví, tvůrčího elánu a Božího poVás dodatečně pozdravil u příležitosti žehnání. Vaší podpory si velmi vážíVašeho životního jubilea. Chtěl bych me. Naši klienti z Vlaštoviček, když
Vám z celého srdce popřát jménem Vás někdy vidí v televizi nebo v no-

vinách, vždy s hrdostí říkají, že tento
slavný pán na ně myslí. A dnes Vám
také nachystali přání, které Vám rád
přeposílám.Ještě jednou za vše děkuji
a přeji Vám krásné dny. My v Charitě
Opava věříme, že Vaše pomoc nebude zapomenuta,“ napsal mimo jiné
v přání tomuto významnému českému sochaři ředitel Charity Opava
Jan Hanuš.
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Přednáška Jany Žáčkové
o komunitním plánu

Přednáška pedagožky Slezské univerzity Jany Žáčkové a méně formální
debata o smyslu tzv. komunitního plánu v Opavě se uskuteční ve středu
11. května dopoledne. Akci pořádá pod mírně provokativním názvem
„Komunitní plán nesmí být Potěmkinova vesnice“ Charita Opava v rámci
celoročního setkávání s občany pod názvem „12 inspirací pro Opavsko“.
Mgr. Jana Žáčková, PhD., která ální služby tak, aby co nejvíce odpřed lety pracovala v Charitě Opa- povídaly potřebám občanů města.
va, je vedoucí Centra sociálního Cílem komunitního plánování je
podnikání Ústavu veřejné správy udržet a rozvíjet efektivní systém
a regionální politiky Slezské uni- sociálních služeb v Opavě s vyverzity v Opavě a dlouhodobě se užitím dostupných zdrojů a také
věnuje právě problematice komu- umožnit občanům podílet se na
nitního plánování.
procesu plánování těchto služeb.
Komunitní plánování je metoda, Komunitní plán zvyšuje efektivikterá má umožnit plánovat soci- tu investovaných finančních pro-

středků, protože by se díky němu
měly vynakládat jen na ty služby,
které jsou skutečně potřebné.
Podstatou komunitního plánování
sociálních služeb je tedy partnerství mezi veřejnou správou, státními či neziskovými poskytovateli
služeb, jejich uživateli a širokou
veřejností.
Nástrojem komunitního plánování je tzv. komunitní plán - dokument, který je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky
procesu, odpovídá místním podmínkám, potřebám a stanoví cíle a
priority rozvoje sociálních služeb
v daném městě. V rámci komunitního plánování města Opavy se v
současnosti schází šest pracovních
skupin a koordinační skupina:
Osoby se sociokulturním znevýhodněním, Děti, mládež, rodina,
Osoby se zdravotním znevýhodněním, Osoby s duševním onemocněním, Osoby se specifickými
sociálními problémy a Senioři.
Do Schösslerova salónku Obecního domu v Opavě, kde se setkání
uskuteční od 10 hodin, jsou tak
zváni všichni zájemci z řad odborné veřejnosti, studentů i občanů.
Přednášku pořádá Charita Opava
ve spolupráci s Opavskou kulturní
organizací OKO, vstup je zdarma.

„Zrnko k zrnku, oběd v hrnku. Ty neztratíš, druhému pomůžeš!“
Takové bylo motto potravinové sbírky balených luštěnin a těstovin
na pomoc rodinám s dětmi ze Zakarpatské Ukrajiny. Ke sbírce, pořádané Hláskou a Základní a Mateřská školou ve Vávrovicích ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a mezinárodní humanitární
organizací ADRA se připojilo také Mateřské centrum Charity Opava
NEŠKOLA.
Sbírka se konala při příležitos- odevzdávat také v Neškole a na řeti Mezinárodního roku luštěnin, ditelství Charity Opava.
který vyhlásila Organizace spoje- „Každý ale neměl čas nebo možnost
ných národů, v Opavě je propo- dojít do Slezanky, kde bylo sběrné
jena také se Dnem Země. Balené místo, proto jsme se rozhodli, že
luštěniny a těstoviny bylo možno budeme tyto potraviny sbírat také

u nás v Mateřském centru Neškola a v budově ředitelství Charity
Opava v Jaktaři,“ dodává vedoucí
NEŠKOLY Svatava Bláhová, která
uvedla, že sbírka měla úspěch. Vybralo se osmadvacet balíčků těstovin a osmatřicet balíčků luštěnin,
celkem více jak čtvrt metráků
potravin, které jsou na Ukrajině
vyhledávanou pochoutkou. „Když
jsme věci odnášeli na sběrné místo,
byli organizátoři příjemně překvapeni. Asi tolik nečekali, protože jim
pochyběly i krabice.“ Svatava Bláhová se rovněž vyjádřila, že tuto
sbírku cítila jako příležitost vykonat skutek milosrdenství pro lidi v
nouzi, zvláště v tomto roce, který
papež František vyhlásil Rokem
milosrdenství.
„Chci všem ze srdce poděkovat,
potěšilo mě, že se sbírka setkala s
takovým zájmem, a to jak u maminek z Neškoly, tak u pracovníků
ředitelství. Je pěkné, když se lidé
dokáží nadchnout pro dobrou věc,“
uvedla dále Svatava Bláhová.
Dodejme, že maminky z Neškoly
přidaly ke každému balíčku luštěnin a těstovin pozdrav v ukrajinštině a malý dárek. Věříme, že i
taková drobnost potěší.

Těstoviny a luštěniny pro Ukrajinu

STANE SE
• Diecézní pouť Charit
Ve středu 11. května se uskuteční Diecézní pouť Charit ke
svaté bráně milosrdenství v
katedrále Božského Spasitele
na náměstí Msgre. Šrámka v
Ostravě. Program: 9.30 hod.
příjezd účastníků, 10 hod. mše
svatá v katedrále Božského
Spasitele, 11 hod. modlitba za
získání milostí Svatého roku
milosrdenství, 11.15 hod. svědectví ze života našich Charit,
12 hod. občerstvení, 13.30 hod.
komentovaná prohlídka renovované katedrály.

• Klub sv. Anežky
zve na své akce
Klub svaté Anežky připravil
na květen bohatý program. V
úterý 10. 5. v 16 hodin bude
v Denním stacionáři pro seniory vyprávět otec PaedDr.
Štefan Bednár o své činnosti
spirituála v Církevní konzervatoři Opava a proběhne oslava
Dne matek. V úterý 17. 5. se
uskuteční návštěva arboreta.
Doprava linkovým autobusem
číslo 900248, odjezd z Praskovy ulice ve 12.59 hodin. V úterý
24. 5. je naplánován zájezd do
Krnova a okolí, kde proběhne
prohlídka tří krnovských kostelů s výkladem a krnovské synagogy. Cena zájezdu je 200,- Kč,
včetně oběda.

• Tradiční Pohádkování
v Neškole
Ve čtvrtek 5. května v 9.30
hodin se v Neškole uskuteční
„Pohádkování“, které je určeno
maminkám s dětmi od dvou
let. Pohádkováním provází veselý čertík a kašpárek.

Napsali o nás
• Opavská Charita
bude v televizi

Celoroční spolupráce opavské
Charity s režisérem a kameramanem Martinem Žuchou
nebude jen o natáčení videoklipů ze všech středisek. Charita
bude jeho prostřednictvím filmově též představena divákům
církevní televizní stanie Noe.
Z jednotlivých charitních akcí,
které jsou součástí celoročního
projektu s názvem „12 inspirací
pro Opavsko“, bude Martin Žucha pro tuto stanici pořizovat
krátké reportáže.
Opavský a hlučínský
Deník, 2. dubna 2016
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PROJET PRACOVNÍ REHABILITACE VE VLAŠTOVIČKÁCH
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Jak vypadá „zkouška práce nanečisto“

Usnadnit vstup na trh práce osobám se zdravotním postižením. To
je hlavním cílem pracovní rehabilitace, která již od března probíhá v
Chráněné dílně ve Vlaštovičkách ve spolupráci s opavskou pobočkou
Úřadu práce. Laicky bychom mohli říci, že se jedná o takou „zkoušku práce nanečisto“. Žadatelé o zaměstnání, evidovaní na opavském
Úřadu práce, si mohou nezávazně vyzkoušet práci v chráněných dílnách ve Vlaštovičkách – a pokud ji budou zvládat a bude se jim líbit,
mohou zde pak zůstat.
„Rehabilitace je souvislá činnost, je- litace vychází z osobních cílů a potřeb
jímž úkolem je odstranit, překonat účastníka s ohledem na jeho možnosnebo co nejvíce zmírnit důsledky ti, schopnosti, zdravotní způsobilost
dlouhodobě nepříznivého zdravot- a situaci na trhu práce v daném reního stavu, které omezují nebo do- gionu,“ dodává Bohdana Turečková
konce znemožňují zapojení osob do a pokračuje: „Nejlepším výsledkem,
běžného života,“ vysvětluje Bohdana a tedy i naším cílem, je nástup do
Turečková, specialista z oddělení pracovního poměru s ukončením eviporadenství a dalšího vzdělávání dence na Úřadu práce. To se nám ve
opavské pobočky Úřadu práce. „Je vzájemné spolupráci v případě Charisnaha využít a podpořit prostupný ty Opava docela daří.“
systém sociální a pracovní rehabiliIndividuální plán
tace,“ dodává. Součástí rehabilitací
s daným cílem
je i pracovní rehabilitace. „Jedná se
o činnost zaměřenou na získání a
udržení vhodného zaměstnání osoby Celý proces začíná tím, že se s účastse zdravotním postižením nebo osoby níkem sepisuje individuální plán
v pracovní neschopnosti. Pracovní pracovní rehabilitace. „Jedná se o
rehabilitaci této osobě doporučí ošet- dokument, který představuje harmonogram naplňování dohodnutého
řující lékař.“
postupu,“ vysvětluje Turečková. InŽádost o pracovní rehabilitaci dividuální plán pracovní rehabilitace pak obsahuje předpokládaný cíl
Tuto rehabilitaci zabezpečují kraj- pracovní rehabilitace, formy a časoské pobočky Úřadu práce, a to na vý průběh pracovní rehabilitace.
základě podané žádosti o pracovní
Pracovní rehabilitace
rehabilitaci osob se zdravotním pojiž v roce 2011
stižením, nebo osob v pracovní neschopnosti.
„Poskytování služeb pracovní rehabi- Úřad práce Opava spolupracoval s

Charitou již v minulosti, konkrétně
v roce 2011, kdy společně realizovali celkem sedm příprav k práci v
rámci této rehabilitace. Jednalo se o
Chráněnou dílnu ve Vlaštovičkách a
Technickou dílnu ve Velkých Hošticích. Na otázku, zdali Úřad práce
tyto rehabilitace zprostředkovává i
v jiných firmách či organizacích na
Opavsku Turečková odpovídá: „V
minulosti Úřad práce Opava spolupracoval na zabezpečení pracovní
rehabilitace také s organizacemi jako
je Anima Viva, Asociace Trigon, VDI
Meta, Poe Educo a VIZ centrum. V
současné době se realizují dvě přípravy k práci ve Fokusu Opava o.s.“

Tři potenciální zaměstnanci
ve Vlaštovičkách

to žádostí,“ konstatovala Turečková.
Podání žádosti předcházela prezentace Chráněné dílny ve Vlaštovičkách, které se zhostila vedoucí
Marie Bennková. Zájemci měli také
možnost zúčastnit se exkurze přímo
v dílnách ve Vlaštovičkách. Prezentace v souvislosti s pracovní rehabilitací se na Úřadu práce zúčastnilo sedmadvacet lidí. Potvrdila to vedoucí
Chráněné dílny Vlaštovičky Marie
Bennková. „Následná exkurze se
konala 29. dubna ve Vlaštovičkách“
uvedla s tím, že zájem prohlédnout
si keramickou, textilní a tkací dílnu
projevilo šestnáct lidí. „Zájemcům
o rehabilitaci jsme nabídli možnost,
než začne další kolo pracovních rehabilitací, že mohou docházet jako dobrovolníci. Mohou si tak vyzkoušet, co
práce obnáší,“ zakončila Bennková.

Kontaktní pracoviště ÚP Opava
chystá v tomto roce přípravy k práci
v Chráněné dílně ve Vlaštovičkách
se třemi uchazeči o zaměstnání.
„Jedná se o uchazeče, kteří mají
statut osoby se zdravotním postižením,“ doplňuje Bohdana Turečková.
„Jedna z osob je zdravotně znevýhodněná (OZZ), jedna v I. stupni a jedna
v II. stupni invalidity.“
INFORMACE
Žádost o pracovní rehabilitaci pak
PRO ÚČASTNÍKY
letos podalo podle informací z ÚP
Opava už dalších 8 lidí se zdravotPRACOVNÍ
ním postižením. Zájem mají právě o
REHABILITACE
přípravu k práci právě v Chráněných
dílnách Charity Opava. „V současné
době probíhá schvalovací proces těch- Účastníkům pracovní rehabili-

tace se proplácí jízdné z místa
bydliště do místa konání pracovní rehabilitace na základě
sepsaného individuálního plánu. Osobě účastnící se přípravy k práci náleží také podpora
při rekvalifikaci, ale pouze za
dny účasti na přípravě k práci.
Má-li například účastník pracovní rehabilitace stanovenou
docházku na přípravu k práci
na čtyři dny v týdnu, vyplatí se
mu podpora při rekvalifikaci
jen za tyto čtyři dny a nikoli za
celý týden.
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Rozhovor měsíce

„Benefiční koncerty jsou pro mne důležité,
uvědomím si velikost daru, že jsem zdravý,“
říká před koncertem pro klienty sociálních služeb písničkář Pavel Helan

Pavel Helan, vlídný písničkář, finalista soutěže Česko Slovensko
má talent 2013, je už opavskému publiku dobře známý, mimo
jiné ze dvou vystoupení, která odehrál na pozvání Charity Opava v kině Mír společně s lanškrounským děkanem Zbigniewem
Czendlikem. V květnu se na Opavsko vrátí a odehraje zde hned
dva koncety. Jeden z nich je tak trochu specifický. Organizuje jej
opět Charita Opava a bude určen všem uživatelům sociálních
služeb na Opavsku. Při této příležitosti jsme Pavlu Helanovi položili několik otázek.
Setkáváme se v období jarním, převyšují veškerou vynaloženou
na Tvém webu je ze seznamu námahu na řízení. Jezdíme teď
mnoha koncertů vidět, že Tvůj Česko a Slovensko tam i zpět, pládiář taky kvete... Tak se nabízí na nujeme Polsko, kde už první konúvod otázka: Co Ty a jaro?
cert proběhl. Žiju uprostřed zázraku a často si to připomínám. To,
Jaro, to je energie. Probouzí se pří- že někdo přijde na můj koncert,
roda, tvořivost, nové písně. Děv- tleská, směje se a tančí, je pro mě
čata odhazují kabáty a my muži největší zázrak a dar.
je okukujeme a tváříme se jakoby
nic. To vše je tvořivá síla přírody. Tak to z ní hezky… V rámci svého mnohého cestování jsi měl v
Kromě mnohých českých kon- poslední době několik koncertů
certů Ti přibyla vystoupení i na u nás na severu, dokonce jsi už
Slovensku, kde míváš jednak své dvakrát vystupoval přímo v Opavlastní koncerty a také tam hos- vě, a to s farářem Zbigniewem
tuješ v rámci turné Honzy Ne- Czendlikem v talk show Kostel,
dvěda. No a dokonce Tvé hudeb- hospoda, postel... Jak na Opavu
ní kroky míří do Polska… Jak to a tyto akce vzpomínáš?
všechno zvládáš?
Z Opavy si pamatuju nejdříve
Jak to zvládám? No snad jen s po- kino, kde jsem poprvé účinkoval
mocí Boží, jak se říká. Koncerty se Zibim, vynikající atmosféra.
jsou pro mě tak nabíjející, že zcela Tam vlastně vznikl náš společný

večer, kdy Zibi povídá historky a
já ho doprovázím. Mimo to jsem
v Opavě hrál už vícekrát, pamatuju si gyros na náměstí, když byly
vánoční trhy. No a teď, když vám
postavili novou dálnici z Ostravy,
je tam člověk hned.

sociálních služeb něčím jiný?

V květnu se opět chystáš zavítat
na Opavsko, kromě hostování v
rámci turné s Honzou Nedvědem
a vystoupení na Memoriálu otce
Jožky ve Stěbořicích Tě čeká také
jeden velmi specifický koncert.
Pořádá ho stejně jako zmíněný
večer se Zbigniewem Czendlikem Charita Opava a bude určen
výhradně klientům sociálních
služeb na Opavsku. Jaké to je
hrát pro takové publikum?

Tvé vystoupení v Opavě bude
benefiční. Takovéto benefiční
koncerty hraješ pro podobné organizace, jako je Charita Opava,
často. Co Tě k tomu vede?

S tímto publikem už zkušenost
mám, vím, že je bezprostřední,
umí se velice bavit a smát se, dokonce v místech, kde se běžné publikum nesměje, což může přinášet inspiraci pro vystoupení. Část
klientů jakoby spí, ale vím, že to
prožívají vnitřně. Je to specifický
koncert, ke kterému mám úctu.
A budeš se na nějak speciálně
chystat, bude koncert pro klienty

Budu hrát běžný koncert, se všemi písněmi, které mám, ale budu
velice vnímat, na co mohu aktuálně reagovat. Improvizaci přímo
na podiu mám velice rád.

Je to důležité. Když občas hraju v
nemocnici nebo v hospici, uvědomím si velikost toho daru, co
mám, že jsem zdravý člověk, který
může hrát na kytaru a zpívat.
Začali jsme jarem, Ty o něm zpíváš na svém druhém CD iBůh.
Připravuješ do třetice další desku?
Právě teď píšu nové písně, když
vše dobře půjde, mělo by letos k
Vánocům vyjít nové album. Jeho
pracovní název je zatím Rapper.
Tak se těšíme na nové CD, ale
ještě před tím na jarní setkání v
pondělí 9. května v Opavě!
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tak trochu jiný koncert pavla helana
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naši klienti

PAVEL HELAN

TAK TROCHU JINÝ KONCERT

Vystoupení populárního písničkáře pro všechny
uživatele sociálních služeb na Opavsku

KLUB ART, Beethovenova ulice, Opava,
pondělí 9. května, 10 hodin
Vstup zdarma!
Koncert se uskuteční ve spolupráci
s Opavskou kulturní organizací OKO
v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko

č. 5 - Květen 2016

hyde park

7

Pavel Helan klientům sociálních služeb

Písničkář Pavel Helan spolu s ředitelem Charity Opava Janem Hanušem.

Tak trochu jiný koncert proběhne V Opavě v pondělí 9. května dopoledne. V 10 hodin v klubu Art na Beethovenově ulici zahraje a
zazpívá písničkář Pavel Helan zdarma pro všechny klienty sociálních
služeb na Opavsku. Pavel Helan není Opavanům neznámý, již dvakrát na pozvání Charity Opava vystoupil společně s lanškrounským
děkanem Zbigniewem Czendlikem v opavském kině Mír, kde si zazpíval i s dětmi z Mateřského centra Neškola.
A proč bude koncert tak trochu akce 12 inspirací pro Opavsko.
jiný? Právě proto, že Pavel Helan „Když jsme tvořili program akce
tentokrát zahraje pro zcela jiné 12 inspirací pro Opavsko, která má
publikum, než je zvyklý. Budou ho oslovovat veřejnost i různé institutvořit uživatelé sociálních služeb ce, zjistili jsme, že nám v publiku
na Opavsku. Na koncert je pozývá chybí zásadní element – naši klienCharita Opava v rámci celoroční ti. Protože s Pavlem Helanem jsme

se již z minulosti znali, zavolali
jsme mu a domluvili tento trochu
jiný koncert, na který pozveme nejen naše klienty, ale všechny uživatele sociálních služeb na Opavsku.
A samozřejmě zdarma,“ uvádí
ředitel Charity Opava Jan Hanuš.
Možné to bude také díky vstřícnosti Opavské kulturní organizace OKO, která se stala partnerem
koncertu.
Pavel Helan vystudoval krajinné
inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně a ač je mu teprve
šestatřicet let, má za sebou bohatou hudební minulost. Začínal
jako kytarista v jazzbandu Young
Pekáč Mojmíra Bártka, později byl
členem vokálního kvarteta Alba
Mons, spolupracoval s Mladými
brněnskými symfoniky. Prošel
kytarovou školou Oty Pinknera,
zvítězil v televizním pořadu Dore-mi, napsal hudbu k divadelním
hrám divadla Prkno a Absolutního divadla. Pracoval také jako učitel hudební výchovy v New Yorku.
Působil v revivalové kapele U2 a
doprovázel bretaňského zpěváka
Yvese Guélou ve skupině Gwalarn.
V roce 2007 obdržel Pavel Helan

prestižní cenu Krtek na festivalu Zahrada. V roce 2008 vydal
CD Je(mně) příjemně, ze kterého
o rok později vzešla spolupráce
se zpěvákem Petrem Bendem.
V roce 2010 byl založen plesový miniorchestr Helan Band. V
roce 2011 koncertoval v Malaisii
s německým Octoberfest bandem.
Koncertoval také s alternativní
cimbálovou skupinou Medecimbal. Jako hosta si jej na své turné
posléze vybral Tomáš Klus a Pavel
Helan byl i hostem Vánočního
tour Petra Bendeho. V roce 2013
se stal finalistou talentové soutěže
Česko Slovensko má talent.
Pro texty písní, které si Pavel Helan převážně skládá sám, jsou
typické optimismus a humor. Některé texty jsou vyloženě komické,
jiné v sobě zase nesou vážné téma
a hlubší myšlenku. Další jsou zase
inspirovány čtením Bible.
Dodejme, že den před tímto koncertem, v neděli 8. května v 19
hodin, vystoupí Pavel Helan ve
Stěbořicích u příležitosti Memoriálu otce Jožky Motyky. Plakátek s
pozvánkou na tuto akci najdete na
této stránce. Srdečně zveme!

12 inspirací pro opavsko
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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
PhDr. MONIKA TICHÁČKOVÁ: ŠKOLNÍ ZRALOSTI. Přednáška a beseda o tom,
co vše musí umět a zvládat děti, které se chystají do první třídy.

Září 2016

...dvacet let s nevidomými
Oslava dvaceti let existence Domu sv. Cyrila a Metoděje. Jarmark a veselice, 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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přednáška o komunitním plánu

komunitní plán

JANA ŽÁČKOVÁ:
KOMUNITNÍ PLÁN NESMÍ BÝT
POTĚMKINOVA VESNICE
Přednáška a méně formální debata
Mgr. Jany Žáčkové, Ph.D.
o smyslu komunitního plánu v Opavě
Určeno pro odbornou veřejnost,
studenty a další zájemce
Obecní dům, Schösslerův salónek,
Ostrožná ulice, Opava
Středa 11. května, 10 hodin
Vstup zdarma
Přednáška probíhá ve spolupráci
s Opavskou kulturní organizací OKO
v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko
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Blahopřání
• Milá Lenko

blaho, zdar a hodně štěstí,
ať po celý život máš,
smutek, ten ať Ti jde z cesty,
ať se stále usmíváš!
Všechno nejlepší k narozeninám přejí holky z Občanské
poradny a Naděje – Střediska
krizové pomoci

Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v květnu
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Informace
Zaznamenali jsme
• Pletařky se sešly

Samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití, ať vás stále baví svět,
ať žijete do sta let. V květnu oslaví narozeniny naši zaměstnanci
Anna BURDOVÁ, Jiří ČERNÍN, Richard DOŠLA, Iveta DUNKOVÁ, Zuzana FIGUROVÁ, Václav FIŠER, Lenka FUKSÍKOVÁ, Jana
FUSSKOVÁ, Marie GILÍKOVÁ, Petra GREIPLOVÁ, Marie GRIMOVÁ, Blanka KURINCOVÁ, Pavel MELAR, Lucie MINKSOVÁ,
Marie MROVCOVÁ, Rudolf ONDRÁŠEK, Iva PŘIBYLOVÁ, Jiří
SLAVÍČEK, Daniel SOŠKA, Eva SUCHÁNKOVÁ, Jorgos VAKOPULOS, Ivo VESELÝ, Pavlína ŽERNÍČKOVÁ a Stanislav ŽIDEK.
Vše nejlepší přeje
redakce
* Gratulujeme k narozeninám našim kolegům z
Chráněných dílen sv. Josefa Richardu DOŠLOVI, Petře GREIPLOVÉ, Blance KURINCOVÉ,
Ivo VESELÉMU a Pavlíně ŽERNÍČKOVÉ. Vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Před měsícem se v denním stacionáři již potřetí sešly pletařky
obvazů pro malomocné. Setkání zahájila paní Kleinová, která
přítomné seznámila se stavem
pletařských prací a počty kusů
obvazů. Poté promluvila paní
Foldynová, která vzpomněla
na začátky pletení i na svoji sestru Slávku, která toto pletení
zahájila a získávala postupně
další pletařky. Hovořila také o
tom, kam se tyto obvazy odesílají a kde nacházejí své upotřebení.

• Pojedou na výlet

Stacionář Mraveneček se v
květnu chystá na velký výlet do
Hradce nad Moravicí. Jak uvedla vedoucí Jana Konopková, klienti si prohlédnou bezbariérové
komnaty a udělají si projížďku
zámeckým parkem. Příjemným
zakončením výletu bude oběd v
restauraci.

• Výcvik sebeobrany
Celkem devět pracovnic občanské poradny, Naděje a ekonomického úseku Charity Opava
projde výcvikem sebeobrany, a
to pod vedením Daniela Read
Glose, který vede na Opavsku kurzy sebeobrany ve stylu
KRAV MAGA. Dodejme, že
pracovnice občanské poradny
a Naděje již tento výcvik jednou
absolvovaly.

• Děkujeme za dveře
V dubnu si klienti Radosti udělali výlet do Krnova, kde navštívili nový řemeslný pivovar Nachmelená opice a
absolvovali i ochutnávku piva. Poté vystoupali na Cvilín, kde je čekal nádherný výhled do okolí.

Listárna
Jak jsme se připojili
Když se najde člověk, který
si včas přečte volání o pomoc
z Hlásky, najdou se i ostatní,
kteří chytí provaz a společně
zatáhnou. Nachystají krabici,
rozešlou e-maily všude a všem,
komu je potřeba a pokračují. Na
krabici svítí z papíru slova s prosbou o darování luštěnin nebo těstovin pro rodiny s dětmi v nouzi
na Zakarpatskou Ukrajinu. Na
začátku je jeden sáček a pár dní
celkem nic. Postupně se sbírka

rozrůstá a tak můžeme s potěšením přidat další krok. Krok,
který může krom darovaných luštěnin udělat i radost. Třeba malou, ale i paprsek světla po dlouhé
a temné zimě může rozehřát srdce, pokropit duši a popostrčit více
k naději. Že tam někde, daleko
od nás, jsou ještě lidé, kteří nám
něco posílají. Neznáme se, ale o to
nejde. A tak na luštěniny a těstoviny přidáváme drobný malovaný
obrázek s různými motivy slunce a andělů vložený do menšího
sáčku s malým pozdravem na-

psaným azbukou v ukrajinském
jazyce – pozdrav od maminek
z Charity Opava. Dvě plné
krabice, které nejdou tak lehce
zvednout. Kéž pomoc doputuje
právě tam, kde je opravdu potřeba. Tam, kde je opravdu nouze
a kde pomoc není zneužita. Ve
světě, který se nám před očima mění a nikdo netuší, jakým
směrem. Tak jsme se připojili.
Prostě a jednoduše.

Ráda bych ze srdce poděkovala firmě HON Vlaštovičky za
sponzorský dar – zhotovení
posuvných dveří do chodbičky před sociálním zařízením v
Denním stacionáři pro seniory.
Dveře jsou moc krásné a pro
naše klienty vhodnější než klasické. Ještě jednou velký dík.
Jana ŘEHULKOVÁ,
vedoucí střediska

Lucie KUBITOVÁ,
Mateřké centrum NEŠKOLA

Pište nám!

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