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CITÁT MĚSÍCE: „Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, oběť a ze všeho nejvíc láska.“
Pelé (* 1940), nejslavnější fotbalista všech dob

Okresní fotbalový svaz
opět pomůže Mravenečku

Patnáctka a trojka. To jsou dvě čísla, která se
váží k červnové akci s názvem „Pomozte postiženým dětem“. Toto charitativní společenské a sportovní setkání, které pořádá Okresní
fotbalový svaz Opava, totiž vstupuje do svého
jubilejního patnáctého ročníku. A během těch
předchozích se již vybralo více než tři miliony
korun!
Díky organizátorům tyto peníze dávají hlavní pořadatelé, kterými
pomáhají již patnáct let Dennímu jsou již tradičně místopředseda
stacionáři pro děti s kombinova- Okresního fotbalového svazu Opanými vadami Mraveneček. Letoš- va Pavel Novotný a pan Andreas
ní celodenní akce, na kterou si již Drastík.
místní zvykli a na kterou se těší, se Charitativní akce „Pomozte pouskuteční v sobotu 25. června ve stiženým dětem“ probíhá tradičně
sportovním centru MFK Kravaře, celý den. Nejprve se od 12.30 do
večerní společenská akce spojená s 16 hodin utkají v turnaji sponzorů
předáváním vybraných peněz pak v malé kopané mužstva O2 Televe zdejším Buly Centru.
fonica, Ostroj, Společné družstvo
„V průběhu této akce teké budeme starostů (sdružení obcí Hlučínska)
dražit dresy sportovních osobností a společnosti Autocont CZ, Silnice
a výtěžek této dražby bude určen Morava, Agrana, tým Statutárnípostižené Emmě Plačkové z Bola- ho města Opavy a Závažná Porutic. Dražba probíhá na stránkách ba. Hlavní fotbalové utkání týmů
Opavského deníku a také přímo na Sportovních osobnosti Opavska a
slavnostním večeru v den akce,“ do- Reprezentačního mužstva starostů
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Kontrola nás pochválila

„Byla to nádhera...“ S těmito slovy odcházely
z kontroly v Charitě Opava 25. května pracovnice
Okresní správy sociálního zabezpečení. „Dokonce
nás politovaly, že máme hodně nemocenských a tedy
i papírování, zatímco v jiných firmách je to měsíčně
pět, u nás i padesát,“ dodala Eva Pospěchová
z personálního oddělení.

obcí a měst ČR začne přesně úderem 17.hodiny.
Po celou dobu akce se návštěvníci jako již tradičně mohou těšit
na bohatý doprovodný program:
v mezinárodním fotbalovém turnaji se střetnou týmy SFC Opava,
MFK Kravaře, Zaglembie Lubin a
ŠK Slovan Bratislava, připravena
bude také tak jako každý rok řada
atrakcí pro nejmenší, jako například skákací hrad, projížďka na
poníkovi, prohlídka historických
motorek, ukázka policejní techniky, horkovzdušný balón a různé
soutěže.
Na večerním programu pro partnery akce pak v kravařském Buly
centru na společenském večeru
proběhne slavnostní předání cen
vítězným družstvům turnaje, charitativní dražba dresů a obrázků
a především pak předaní výtěžku
akce Charitě Opava a Emmě Plačkové.
Organizátorům děkujeme!

ČERVEN
Zájem o přednášku nebyl velký

Na přednášku dr. Jany Žáčkové, kterou pořádala
Charita Opava 11. května v Obecním
domě v Opavě pod názvem „Komunitní
plán nesmí být Potěmkinova vesnice“,
nedorazilo mnoho lidí. Je to škoda,
protože prezentace této pedagožky Slezské
univerzity v Opavě určitě stála za poslech.

Slovo ředitele
Naše poselství

Minulý
měsíc se
v Ostravě konala
pouť
Charit
Ostravskoopavské
diecéze.
Byl jsem
požádán, abych zde pronesl pár
slov za Charitu Opava. Nakonec
jsem svůj pozdrav pojal trochu
méně tradičně… Posuďte sami:
Charita Opava loni oslavila čtvrt
století existence. Provozuje 10
sociálních služeb, 2 zdravotnická zařízení, 3 chráněné dílny a
mateřské centrum. Zaměstnává
kolem 230 lidí, z toho více než
110 zdravotně handicapovaných.
Počty lidí, jimž jsme na Opavsku pomohli, jdou již do tisíců….
Toto vše ale nepřipomínám proto,
abych vás ohromil. Mé dnešní poselství bude o něčem jiném. Když
se totiž ohlédneme zpět do roku
1989, kdy Charita Opava začala vznikat, spatříme čin. Malý,
zdánlivě nepodstatný čin pomoci
bližnímu, ke kterému se odhodlala skupinka žen kolem tehdejšího
opavského děkana otce Josefa Veselého. Ty ženy nechtěly o lásce a
pomoci bližnímu jen hovořit, ale
chtěly také něco udělat. Přijít s
malou pomocí nebo jen s přítomností k těm, kdo strádali. Kdybyste
těmto ženám tehdy pověděli, že z
jejich malého činu vyroste organizace tak velkých rozměrů, určitě
by vám nevěřily. A možná by je
to ani moc nezajímalo. Protože v
centru jejich pozornosti stál právě
onen konkrétní čin pomoci. Žádný akt pomoci bližnímu totiž není
malý, v tom je kus pokory i naděje pro nás ostatní, kteří jsme se k
jejich pomoci přidali a postupně
jsme k ní získávali další lidi. Naši
zaměstnanci toto jejich poselství
předávají dále, když každý den
zase oni pomáhají stovkám potřebným malými konkrétními
činy. A spolu s touto pomocí šíří
i dobré jméno svého zřizovatele,
kterým je církev.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Stacionář v televizi
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Pavel Helan zazpíval klientům

Klienti i zaměstnanci Denního
stacionáře pro seniory vystoupili
v reportáži České televize, odvysílané ostravskými Událostmi v
regionech 28. dubna. Reportáž
se věnovala novému studijnímu
oboru Edukativní péče o seniory, který otevře v září Slezská
univerzita v Opavě jako reakci
na nedostat kvalifikovaných pracovníků v profesích, pečujících
právě o tuto cílovou skupinu.

• Výstava na zámku

Stejně jako loni bude i letos
Charita Opava součástí expozice na zámku v Neplachovicích.
Ta začne slavnostně v sobotu
11. června, kdy bude kromě
otevření výstav připraven také
bohatý doprovodný program.
Zatímco loni jsme na zámku
v Neplachovicích vystavovali snímky z několika ročníků
fotosoutěže MŮJ SVĚT, letos
zde představíme svá střediska.
Kromě velkých plakátů s informacemi o naší činnosti si budu
moci návštěvníci odnést i letáky
s nabídkou jednotlivých středisek
Charity Opava. Součástí charitní expozice, která bude umístěna
v přízemí zámku, budou také
ukázky starých televizorů, které
pro tuto příležitost sbírají v Chráněné technické dílně v Hošticích,
nebo prodejní výstava výrobků
chráněných dílen. Podrobnější
informace o celé akci přineseme
jako prázdninový tip na výlet
v příštím vydání Domovníku.

Víte, jak se mohou babičky z Denního stacionáře pro seniory ocitnout v rockovém klubu? Přijmou pozvání Charity Opava na recitál
písničkáře Pavla Helana. Přívlastek „tak trochu jiný koncert“, který
toto vystoupení v pondělí 9. května dopoledne na plakátech avizoval,
byl skutečně na místě. Pavel Helan totiž hrál v opavském klubu ART
zdarma pro klienty sociálních služeb na Opavsku, kterých se zde sešlo více než sto.
„Možná se ptáte, proč bude tento Hanuš. „A tak jsme si řekli, že vám
koncert tak trochu jiný. Když jsme to musíme vynahradit nejlépe, jak
loni připravovali sérii celoročních se- budeme umět a že tedy pro Vás přitkání s občany Opavska pod názvem pravíme něco výjimečného – pozvání
12 INSPIRACÍ S CHARITOU OPA- do skutečného rockového klubu, které
VA, zjistili jsme, že jsme si sice naplá- bude určeno jen a jen vám.“
novali setkání s maminkami a dětmi, Pavel Helan tak mohl na hodinos odbornou veřejností, s našimi senio- vém vystoupení zpívat nadšeným
ry a mnoha a mnoha dalšími, ale že posluchačům z charitních středisek
jsme si ve snaze na nikoho nezapo- Mraveneček, Denního stacionáře
menout málem nevzpomenuli na ty pro seniory, Radosti, Chráněného a
nejdůležitější, na klienty sociálních podporovaného bydlení i klientům
služeb, tedy na vás,“ vysvětlil hned řady dalších organizací. „Přijel jsem
na začátku ředitel Charity Opava Jan moc rád, hrát pro klienty Charity je

pro mne svátek, užívám si to. Je to
skutečně vděčné publikum, směje
se třeba na jiných místech, než jsem
zvyklý, tak je to pro mne i inspirace,“ přiznal se Pavel Helan, který s
opavskou Charitou spolupracuje již
dva roky. Pro své publikum si kromě
písniček připravil také koláče, jejichž
rozdávání mělo také velký ohlas.
Účastníci této velmi vydařené akce si
pak mohli koupit CD a nechat si ho
podepsat, řada také uvítala možnost
se s umělcem vyfotit.
Pavel Helan vystoupil den před
opavským koncertem také na Memoriálu Otce Jožky Motyky ve Stěbořicích. Tragicky zesnulému knězi
a spirituálu Charity Opava složil pro
tuto příležitost písničku, kterou si
můžete poslechnout na www stránkách Charity Opava.

Práce v sociálních službách může být někdy i pořádně nebezpečná.
Pracovnice, většinou ženy, se při ní totiž mohou setkat i s problematickými klienty.
Na tuto možnost připravil zaměst- lení, které zahrnovalo také přednášku
nankyně Charity Opava počátkem o bezpečném chování, u nás proběhlo
května kurz sebeobrany, v němž je již podruhé. Loni ho naše zaměstpřímo na pracovišti školili instruk- nankyně absolvovaly jako reakci na
toři opavského Klubu sebeobrany setkání s jedním agresivnějším klienKrav Maga Moryl Team pod vede- tem,“ dodává vedoucí Naděje Lucie
ním Daniela Read Glose. „Toto ško- Vehovská.

Kurzu této moderní praktické sestavy sebeobranných technik, jehož
absolventky obdžely certifikát, se
kromě pracovnic středisek Naděje
a Občanská poradna zúčastnily také
dámy z jaktařského ředitelství Charity Opava. „Byla bych ráda, pokud
by takovéto školení mohlo opakovat
každý rok, určitě se díky němu cítíme
bezpečněji,“ dodává Vehovská.

Cvičili jsme se v sebeobraně Krav Maga

KALENDÁRIUM
* V červnu 1992 jsme
uspořádali věcnou sbírku pro
válkou zasažené Chorvatsko.
* V červnu 1999 Charita
Opava poprvé pozvala děti na
Sluníčkové odpoledne.
* V červnu 2001 se zástupci
Občanské poradny Charity
Opava sešli s našim prvním
ombudsmanem
Otakarem
Motejlem.
* V červnu 2008 zavedlo
charitní Wellness centrum
novou proceduru Estetické
formování postavy.
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Sluníčkové odpoledne
ovládnou olympijské hry

Na Rio de Janeiro se v pátek 24. června změní areál charitního domu sv.
Josefa v Jaktaři. Tradiční Sluníčkové odpoledne, oslava začátku prázdnin
pro děti i dospělé, se letos ponese v duchu olympijských her.
Inspirací k olympijskému sty- promítání filmů v kině OKO, jízda
lu Sluníčkového odpoledne byly na poníkovi, malování na obličej,
samozřejmě nadcházející Letní skákací hrad a loutkové divadlo
olympijské hry v Rio de Janeiru. Vladimíra Břichnáče s pohádkou
„Pro děti jsou připraveny různé O kmotřičce duze a černokněždisciplíny, například mořský ry- níkovi. Svá vystoupení předvedou
bolov, olympijský kurz, olympijské děti z Mateřské školy v Jaktaři,
vyrábění, střelba z vodní pistole a klienti sociálně terapeutické dílmnoho a mnoho dalšího,“ upřesňu- ny RADOST a nepřekonatelné
je koordinátorka akce Marie Gilí- břišní tanečnice Malé Šeherezády.
ková. Kromě toho nebudou děti Hrát bude živá muzika a připraveochuzeny ani o další atrakce, na no bude také občerstvení – pivo,
které jsou již zvykle – opět je čeká nealkoholické nápoje, opékané

párky a domácí pečené moučníky. Pouťovou atmosféru doplní
prodej výrobků Chráněných dílen
sv. Josefa, Chráněné dílny Vlaštovičky, Neškoly a Radosti. „Srdečně zveme děti i jejich rodiče nebo
prarodiče, příbuzné, známé i jejich
přátele. Těšíme se na vás,“ vzkazuje
všem Marie Gilíková.
Olympijské disciplíny ovládnou
areál charitního domu sv. Josefa v
Opavě – Jaktaři na ulici Přemyslovců 26 v pátek 24. června od 14
hodin, vstup a všechny atrakce
jsou pro děti tak jako každý rok
zdarma.

Na stěbořického kněze Otce Jožku Motyku bude v úterý 14. června
vzpomínat Charita Opava. Otec Jožka, který byl spirituálem Charity
Opava a úzce spolupracoval také s mobilním hospicem Pokojný přístav, Mravenečkem a dalšími středisky, tragicky zahynul v roce 2013
na dovolené na Slovensku.
Akce, o jejíž organizaci se tradič- kterou bude za otce Jožku sloužit
ně postará Sekce sociálních slu- stěbořický kněz Otec Klement
žeb, se uskuteční ve Stěbořicích, Rečlo. Následovat bude společné
vzpomínkový program začne v setkání u pietního místa v parčíku,
místním kostele v 9.30 hodin mší, o jehož rekonstrukci se otec Jožka

Motyka zasloužil, a posezení na
zdejší farské zahradě u harmoniky a s občerstvením. Připraveny
budou také hry pro klienty. V případě nepříznivého počasí se pro
poutníky otevře stěbořická fara.
Charita Opava zve na toto společné setkání všechny své zaměstnance, klienty a příznivce. „Je to
pěkná příležitost k setkání pro zaměstnance, klienty i dobrovolníky
Charity Opava,“ pozývá všechny
za organizátory vedoucí Mateřského centra Neškola Svatava Bláhová. „Poučné pro lidi zvenčí může
být i to, že osobně uvidí náročnou
práci, kterou máme s našimi klienty,“ dodává.
Kdo nepojede autem, toho do Stěbořic zaveze autobus TQM č. 247,
který vyjíždí ze zastávky Opavavýchod v 9.03 hodin. Další variantou, spojenou s malou poutí,
je cesta MHD do Zlatníků, kam
autobus č. 212 vyjíždí ze zastávky
U divadla v 8.53 hodin. Do Stěbořic pak dojdete pěknou přibližně
dvoukilometrovou procházkou
lesem kolem rybníku.

Charita Opava bude ve Stěbořicích
vzpomínat na Otce Jožku Motyku

STANE SE
• Slezská lilie
podpoří Vlaštovičky
Již po šesté se v sobotu 11. a
neděli 12. června stane Ostrava dějištěm mezinárodního
křesťanského festivalu Slezská
lilie. Sobotní sbírka na tomto
dvoudenním festivalu kvalitní
hudby i dobrého slova je určena
na podporu Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy. Na
festivalu vystoupí například
irská skupina Iona, polský popgospelový soubor TGD, hudebník Roman Dragoun, slovenská
písničkářka Sima Martausová,
Opavanům dobře známý Pavel Helan, skupina Žamboši a
mnoho a mnoho dalších interpretů. Těšit se můžete také na
přednášky P. Mariana Kuffy, P.
Vojtěcha Kodeta a řady dalších.
Podrobný program včetně festivalové brožury najdete na plakátu v tomto vydání Domovníku. Vstup na festival Slezská
lilie 2016, pořádaný v rámci
Dnů víry Ostrava, je zdarma.

• Zajímavé akce
Klubu sv. Anežky
V pořadí již druhou komentovanou prohlídku Městského
hřbitova pod názvem „Putování za osobnostmi Opavska“, připravil pro dobrovolné
sdružení Charity opava Klub
svaté Anežky na úterý 14.
června Dr. Zdeněk Kravar.
Už o týden později, v úterý
21. června, se členové Klubu
vypraví na poutní zájezd na
Svatý Kopeček u Olomouce.
Oběma výletům bude předcházet informativní schůzka
v úterý 7. června v 16 hodin v
Denním stacionáři pro seniory
na Kylešovské ulici 4.

Napsali o nás
• 1. máj v Opavě

Už jsme si zvykli, že ke koloritu
prvomájových oslav neodmyslitelně patří srážky extrémistů,
při nichž po sobě neonacisté
s anarchisty metají dlažební
kostky, petardy i nadávky. Letošní 1. máj pro nás proto mohl
být příjemným překvapením.
(...) V Jaktaři na Opavsku zase
na dvoře tamní Charity vyrostla májka, kterou - na jaře! - postavili Tři králové. (...) Letošní
1. máj ukázal, že nemusí jít o
den politické nenávisti, že ho
lze prožít pokojně, zábavně i
užitečně.
Katolický týdeník,
3.- 9.května 2016
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KLIENTI RADOSTI BUDOU OBSLUHOVAT V GALERIJNÍ KAVÁRNĚ
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Srdečně Vás ZVEME!

„Váš šálek kávy může být v naší kavárně“
V perfektně neperfektním příjemném prostředí vytvořeném
netradičně z pneumatik nebo obnoveného starého nábytku
a obsluhou uživatelů a pracovníků sociálně terapeutické dílny RADOST
a Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách, Vás rádi přivítáme.
Přijďte nás navštívit a zastavit se na šálek dobré kávy, dát si naše
domácí sušenky a podpořit tím dobrou věc!

Kde: prostory SLEZANKY
Kdy: 30. 5. – 30. 6. 2016 od 14 do 19 hodin

č. 6 - Červen 2016

ROZHOVOR MĚSÍCE

„Klienti Radosti jsou nadšení,
že mohou být okolí užiteční,“

5

pochvaluje si nové aktivity sociálně terapeutické dílny vedoucí Lucie Lichá
tady to byly dokonce rauty dva i s
teplým jídlem.

pustit. Co vše k tomu potřebujete?

Co na tuto novou aktivitu říkají
klienti?

Charita Opava si musela na tuto
činnost založit živnost. Rovněž
máme vyřízeny všechny náležitosti, které vyžadují hygienické
předpisy. Prodávat budeme kávu
Dolce Vita z kávovaru, čaj, sladké
limonády a další nápoje. Také už
máme napečeny tři druhy domácích sušenek, jejichž koupí lidé
podpoří naše klienty.

Jsou nadšení. Vidí, že dělají něco
prospěšného pro okolí a když se to
povede a lidé jsou spokojení, mají
z toho velkou radost. Opravdu je
to baví, na rozdíl třeba od prodávání na vánočních trzích, kde se
po chvíli již nudí, se do přípravy
rautů i do následného obsluhování
jen hrnou.
Touto nenápadnou výzvou ředitele Hanuše ale začal příběh, který pouze přípravou rautů nekončí. V červnu totiž klienty Radosti
čeká další premiéra, tentokrát v
roli obsluhujícího personálu v
kavárně. O co se jedná?

Ve velmi netradiční roli budete moci celý červen spatřit klienty
sociálně terapeutické dílny Radost. V bývalém centru Slezanka
na Horním náměstí v Opavě se představí coby obsluha Galerijní kavárny Re-use, která zde dočasně vyroste v rámci festivalu
Landscape. O tom, jak se z klientů Radosti stali nejdříve odborníci na rauty a teď i číšníci, jsme si vyprávěli s vedoucí této
sociálně terapeutické dílny Lucií Lichou, Dis.
O středisku Radost je v poslední
době hodně slyšet v dosti netradičních souvislostech. Čtenáři
novin i diváci televize totiž mohou vaše klienty spatřit v roli pořadatelů velmi vydařených rautů.
Jak k tomu všemu došlo?
S tímto nápadem přišel nejprve
náš ředitel Jan Hanuš, který nás
požádal, abychom připravili raut
pro studenty Slezské univerzity,
s nimiž jsme spolupracovali na
jednom projektu. No a já si ráda
vyzkouším nové věci, tak jsme na
to kývli. Bylo prima, že jsme si vše
mohli vyzkoušet na půdě Charity
Opava, protože kdybychom něco
pokazili nebo nezvládli, tak to zů-

stane mezi námi, tedy doma.

V Opavě bude několik měsíců
probíhat akce Landscape festival
(více v samostatném boxu na této
straně), jehož součástí bude také
kavárna Re-use. Tu bude provozovat v prostorách bývalé Slezanky
na Horním náměstí v Opavě paní
Markéta Sanioglu, která zde bude
vystavovat nový nábytek, vzniklý
repasování starých kusů, které již
byly určeny na vyhození. Odtud
tedy název Re-use, tedy cosi jako
„znovu-použité“. Přes Tomáše
Schaffarztika se dověděla o nás.
My už v Radosti shodou okolností delší dobu uvažujeme o tom,
že bychom mohli příležitostně
provozovat cosi jako naši vlastní
kavárnu, ale zatím jsme neměli
možnost si to nikde vyzkoušet.
Nabídka jít do toho ve Slezance ale
přišla náhle a s tím, že se musím
rozhodnout do dvou hodin…
Ale nakonec jste do toho šli…

Ta akce se ale povedla a tak ná- Ano, i když to bude dost náročsledovaly další. Kolik rautů a kde né, protože kavárna je otevřena
jste již přichystali?
odpoledne a také o víkendech.
Ale nakonec jsem se domluvila se
Chystali jsme pak třeba raut na středisky Chráněné a podporovaotevírání nového chráněného né bydlení pro duševně nemocné
bydlení v Suchých Lazcích, na a Vlaštovičkami, jejichž klienti
slavnostní vernisáž fotosoutěže nám budou část měsíce s přípraMůj svět ve Výstavní budově Slez- vou i obsluhou vypomáhat. Takže
ského zemského muzea v Opa- když mne v tom kolegyně podpoří
vě, raut jsme připravili také pro a nenechají mne samotnou, určiúčastníky akce Toulavý autobus tě to zvládneme. Vždyť v kavárně
z opavské pobočky Úřadu práce. budeme obsluhovat celý červen!
První větší akcí, kterou jsme dělali
už mimo Charitu Opava pro jinou Jenže ono asi není jen tak, rozorganizaci, byl raut k výročí 70 let hodnout se, že budete obsluhoexistence Mateřské školy Srdíčko, vat v kavárně a hned se do toho

Pokud se vše povede, chcete v
podobných akcích pokračovat se
svými klienty dále?
Bylo by to pěkné, ale založit v
Opavě kavárnu s pravidelným
denním provozem je mimo naše
možnosti a síly. Příležitostně bychom v tom ale chtěli pokračovat.
Vlastně už teď začínáme chystat pečení sušenek, které budou
rozdávat koledníci v lednu při
Tříkrálové sbírce.
Příliš velký zisk se z akce asi
nedá čekat, ale přesto – co s ním
uděláte?
S paní Markétou Sanioglu jsme se
domluvily, že výtěžek dostanou
naši klienti, které pak třeba pozveme někam na oběd. Ale hlavní
odměnou pro ně bude určitě to, že
mohou být užiteční, že se dostanou mezi lidi.

LANDSCAPE
FESTIVAL
OPAVA 2016
Čtvrtý ročník mezioborového
festivalu LANDSCAPE FESTIVAL tentokrát opustil hranice
města Prahy a představí se v
srdci Slezska ve městě Opava.
Od května do září Opavu čeká
mnoho výstav týkajících se zahradní a krajinářské architektury, přednášky, workshopy a
bohatý doprovodný kulturní
program. Na mnoha místech
města se během festivalu objeví rozmanité instalace, na
nichž pracují přední čeští zahradní architekti, architekti
a umělci. Jeho součástí bude
také Galerijní kavárna Re-use,
kterou budou v červnu obsluhovat klienti Radosti a dalších středisek Charity Opava.

PŘEDNÁŠKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI
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děti a rodina

ŠKOLNÍ ZRALOSTI
PhDr. Monika Ticháčková

- Přednáška a beseda s psycholožkou
o tom, co vše musí umět a zvládat děti,
které se chystají do první třídy
- Určeno především pro maminky dětí
v předškolním věku
Mateřské centrum NEŠKOLA
Masarykova třída 39, Opava
Pátek 10. června, 9.30 hodin
Vstup zdarma, hlídání dětí zajištěno!

Přednáška probíhá v rámci celoroční akce
12 inspirací pro Opavsko
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Přednáška o školní zralosti

Především pro maminky, jejichž děti se stanou v nejbližších letech
prvňáčky, je určena přednáška PhDr. Moniky Ticháčkové s názvem
„Školní zralosti“. V pátek 10. června ji od 9.30 hodin pořádá v prvním poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě
Mateřské centrum Charity Opava NEŠKOLA.
Horší prospěch i u nadprůměrně sledky školní nezralosti u dítěte,
nadaných žáků, záporné emoce a které začne předčasně navštěvovat
negativní postoj ke škole, přetě- základní školu. To může způsobit i
žování, které může vést až k neu- reaktivní poruchy chování, agresirotickým potížím a zdravotnímu vitu, plachost nebo úzkost a z nich
oslabení... To vše mohou být dů- vyplývající neschopnost koncent-

race pozornosti.
Přednáška PhDr. Ticháčkové v
Mateřském centru NEŠKOLA se
bude věnovat tomu, jak a proč se
u dětí v předškolním věku zkoumá tzv. školní zralost, tedy fyzická a duševní připravenost dítěte
pro vstup do školy. Dítě by se
mělo umět vypořádat se změnou
prostředí a lidí kolem sebe, mělo
by zvládnout přechod od hraní
k soustavné organizované práci,
která vyžaduje soustředění a jejíž
výsledek se hodnotí a kontroluje.
Dítě by mělo zvládnout změnu
své role na žáka, který musí být
disciplinovaný a musí se umět
podřídit zájmu většiny, odříci si
zábavu, pamatovat si, plnit zadané úkoly a řádně si připravovat
věci do školy.
Přednášku pořádá Charita Opava
v rámci celoročního setkávání s
občany pod názvem „12 inspirací pro Opavsko“. Vstup na akci je
zdarma, pro větší komfort maminek bude zajištěno i hlídání dětí.

Den dětí a burza oblečení

Hned dvě akce pro maminky a jejich děti pořádá v červnu Mateřské
centrum Charity Opava Neškola. Vedle tradiční oblíbené burzy dětského oblečení je to také oslava Dne dětí.
Každoroční oslavy Dne dětí, pro
které v Neškole připravili různé
soutěže a také malé dárky, ve čtvrtek 2. června od 8 do 12 hodin

doplní výroba památečního otisku
dlaně či nožičky do keramického
obrázku. „Výrobu této pěkné památky na dětství jsme zde již kdysi pořá-

dali a byl o ni velký zájem, proto s ní
letos, kdy již dorostlo mnoho dalších
malých dětí, pořádáme opět. Keramickou placku s otiskem, jménem a
datem pak vypálíme v naší charitní
keramické dílně,“ vysvětluje vedoucí Neškoly Svatava Bláhová.
Tradiční burza dětského oblečení, o kterou je stále větší zájem, se
uskuteční ve čtvrtek 23. června od
8 do 12 hodin. Maminky budou
moci opět prodat vše, z čeho jejich
děti vyrostly, a zároveň nakoupit
často velmi atraktivní oblečení.
Obě akce proběhnou v 1. patře
minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě, pro maminky
je opět zajištěno hlídání kočárků a
také dětí v herně.

Noc kostelů rozezvoní Jaktař

Tradiční Noc kostelů letos proběhne v ostravsko-opavské diecézi v pátek 10. června jako součást Dnů víry.
K akci, která stejně jako v před- programu najdete například výchozích letech pozve co nejširší robu zvonečku pro děti a následveřejnost do kostelů a ve večerní ný průvod ke kostelu pod názvem
a noční atmosféře zde nabídne Rozezvoňte kostel, besedu s otcem
možnost setkat se s křesťanstvím Petrem Kříbkem na téma Rok
prostřednictvím hudby, umění milosrdenství s názvem Milosra dalších zážitků, se opět připojí denství v životě člověka, tradiční
také Římskokatolická farnost sv. oblíbenou prohlídku kostela s
Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři. Noc výkladem a malý večerní koncert.
kostelů zahájí 10. května v koste- Závěr Noci kostelů bude v Jaktaři
le sv. Petra a Pavla v Jaktaři Mše patřit tradičně Ztišení při svíčkách
svatá v 17.30 hodin. V bohatém za zpěvů z Taizé. I letos budou pro

návštěvníky připraveny poutnické
pasy, zahrnující všechny přihlášené kostely a modlitebny. Podrobné
a aktuální informace najdete na
http://www.nockostelu.cz/.
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Krátce
• Šijeme pracovní oděvy

Sériová výroba pracovních oděvů v současné době plně vytěžuje švadleny pracující v Chráněné dílně ve Vlaštovičkách.
„Šijeme menší série pracovních
oděvů různých velikostí,“ zmínila mistrová Alena Sorgeová,
do jejíž kompetence tato výroba
spadá. Šitím pracovních oděvů
se zabývají již od začátku května. „Máme zakázky od různých opavských firem,“ řekla s
tím, že od zadavatelů je přislíbena dlouhodobější spolupráce.

• Vlaštovičkám se daří

Větší zájem o výrobky z keramiky a textilu koncem uplynulého roku zaznamenali v Chráněné dílně ve Vlaštovičkách.
Letos tento trend pokračuje.
Jak jinak si vysvětlit, že tržby,
například v charitním obchůdku v supermarketu Terno, jsou
oproti loňskému roku za stejné období téměř o sto procent
vyšší. Větší zájem nakupujících zaznamenali zaměstnanci
i u menších prodejů. Chválu
Vlaštovikčy sklízejí za obměnu designu. „Letos jsme začali
opět jezdit i na menší prodeje,“
potvrdila vedoucí dílny Marie
Bennková. Chráněná dílna ve
Vlaštovičkách může podle ní v
současnosti nabídnout spousty výrobků s novým designem,
které jsou po kvalitativní stránce velmi hezky vypracované.
Nárůst tržeb přikládá nejen
novému pracovnímu týmu,
ale i stálým zaměstnanců, kteří pod vedením mistrových
odvádějí maximální výkon.
„Chci poděkovat zákazníkům,
bez nichž by provoz naší dílny
nebyl možný. Těší nás jejich
zájem a jsem ráda, že se naše
výrobky líbí,“ doplnila s tím, že
rádi vyjdou vstříc i v individuálních zakázkách.
I charitní e-shop www.JV-art.
cz už vešel do povědomí širšího
okruhu lidí nejen z Opavska.
Trendem jsou stále keramické
dekorační koule všech možných vzorů a velikostí. Z barev
jde na odbyt nejvíce přírodní.
Potenciální zájemci si mohou
výrobky lidí se zdravotním postižením zakoupit například na
Farmářských trzích na Dolním
náměstí v Opavě, kde býváme
podle přízně počasí každou
středu. Prodejní sklad máme
i ve Vlaštovičkách s otevírací
dobou od pondělí do pátku od
8 do 14 hodin. Nejbližší akce,
kde se bude moci dílna prezentovat, je Den sociálních služeb
15. června na Horním náměstí
v Opavě.

HRADECKÝ SLUNOVRAT

8

Festival otevřeme

instalací sochy Kurta Gebauera
Sen o létání!

na zámku
v Hradci nad Moravicí

24. - 25. 6.

2016

diskuze
gastrostage
dětská scéna
workshopy

č. 6 - Červen 2016

3 hudební scény
IVAN HLAS TRIO
JABLKOŇ
O5 a RADEČEK
KVĚTY
VLOŽTE KOČKU
FIORDMOSS (Berlín)
KATARÍNA KOŠČOVÁ (SK)
KITTCHEN
JITKA ŠURANSKÁ TRIO
YELLOW SISTERS
Epy de Mye
Petr Linhart
Létající rabín
David Stypka & Bandjeez
Jakub Noha
Stinka & kapela
Heimat
AGU (PL)
Tamaral
Bonsai č. 3

a mnoho dalších, které postupně zveřejňujeme

cena 299,-Kč

www.hradeckyslunovrat.cz
www.facebook.com/hradeckyslunovrat

www.kopirky.com

^iĉg\alWXVhff
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FESTIVAL SLEZSKÁ LILIE PODPOŘÍ VLAŠTOVIČKY

M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S ŤA N S K Ý F E S T I VA L V R Á M C I D N Ů V Í R Y

SLEZSKÁ
LILIE
11. 6. 2016
www.slezskalilie.cz

19:00–22:00 Moravská Ostrava
PŘED KATEDRÁLOU BOŽSKÉHO SPASITELE

IONA TGD
PL

IRL

SIMA MARTAUSOVÁ
15:00–19:00 Moravská Ostrava
KOSTEL SV. VÁCLAVA

VIDEO
MAPPING

21:55

16:00–19:00
AVION SHOPPING PARK

ŽAMBOŠI

PAVEL
HELAN

P. VOJTĚCH KODET

ROMAN DOSTÁL

12. 6.

SK

MARABE

9:30–17:30 Ostrava Kunčičky
KOSTEL SV. ANTONÍNA Z PADOVY

P. MARIÁN SK ROMAN
KUFFA DRAGOUN

ADAM
BUBÍK
ACOUSTIC
IONA

Pořadatelé:

Mediální
partneři:

ROMAN
DRAGOUN

TGD

Partneři:

SIMA
MARTAUSOVÁ
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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.

SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE
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děti a rodina

SLUNÍČKOVÉ
ODPOLEDNE

Oslava začátku prázdnin ve stylu olympijských her
Na děti i dospělé čeká bohatý program:
- Zábavné soutěže a hry pro děti ve stylu olympijských her
- Jízda na poníkovi, skákací hrad, malování na obličej
- Loutkové divadlo Vladimíra Břichnáče s pohádkou
„O kmotřičce duze a černokněžníkovi“
- Živá muzika k tanci i poslechu
- Vystoupení dětí z MŠ Jaktař a klientů RADOSTI
- Břišní tance v podání Malých Šeherezád
- Promítání filmů pro děti v Kině OKO
- Prodej výrobků chráněných dílen
- Domácí moučníky, opékané uzeniny, makrely, alko i nealko...
- Všechny atrakce zdarma!

Dům sv. Josefa, Přemyslovců 26, Opava-Jaktař
Pátek 24. června 2016 ve 14 hodin
Sluníčkové odpoledne probíhá
v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko

LIDÉ
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Informace
• S demagnetizátorem
do firmy RKL

Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v červnu

Narozeniny oslaví v červnu tito naší kolegové - Bc. Tereza ADAMCOVÁ, Lenka BARTESKOVÁ, Svatava BLÁHOVÁ, Milan ENGSTLER, Martina FIŠEROVÁ, Hana HAASOVÁ, Jan HANUŠ, Petra
HRBÁČOVÁ, Zdeňka HRUŠKOVÁ, Blanka KARHANOVÁ, Jana
KUBÁNKOVÁ, Ivana KVITOVÁ, Lucie LAIFERTOVÁ, Silvie LARISCHOVÁ, Yvona MLADÁ, Bc. Ivana MOCKOVÁ, David NEORAL, Milan PIŠTĚK, Rostislav RICHTA, Bc. Monika URBÁNKOVÁ,
Mgr. Lucie VEHOVSKÁ, Markéta VIDLIČKOVÁ, Pavel VILÁŠEK a
Jana ZACHEROVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce
* Milá Yvono MLADÁ! Krásné narozeninové ráno plné
úsměvů, ať Ti slzy nikdy nestékají po tváři, ať se Ti stále
všechno daří - to Ti do dalších let přejí Tvé
kolegyně z Radosti

První výjezd s tzv. demagentizátorem, tedy přístrojem, který
dokáže nenávratně likvidovat
data na magnetických paměťových médiích, absolvovali
počátkem května pracovníci
Chráněných technických dílen.
S přístrojem Demagnetizátor
Intimus 9000 navštívili opavskou firmu RKL, poskytující
kompletní logistické služby.
Výjezd byl zároveň zdokumentován – vedoucího dílen Tomáše Schaffartzika doprovázel
na cestě do firmy RKL kameraman Martin Žucha, který točí
pro Charitu Opava medailony
jednotlivých středisek. Zachyceno tak bude i přijetí hoštických dílen vedoucím úseku
mezinárodního
dispečinku
relace jih Jiřím Latoněm, který
zdůraznil, že firma podporuje
Charitu Opava mimo jiné proto, že se stará o lidi z našeho
regionu. Firma RKL totiž dodává v rámci podpory Charitě
Opava do hoštických chráněných dílem také papír na skartaci.
Firma RKL Opava, s.r.o.,
poskytuje logistické služby
ve vnitrostátním a mezinárodním
zasílatelství.,přednostně
vlastními
vozidly.
Více na ww.rkl.cz/.

Radost, zdraví a optimismus přejeme našim červnovým oslavencům Silvii LARISCHOVÉ, Davidu NEORALOVI a Rostislavu RICHTOVI,
který oslaví kulatiny. Ať je vám mile mezi námi :-)
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Chtěla bych poděkovat všem
sestřičkám Charity Opava pod
vedením Libuše Smějové za laskavý, velmi empatický, profesionální

Krátce
• Mraveneček
v Katolickém magazínu
Celkem tři roky dojížděla Vendulka, kterou nemoc encefalomyopatie připoutala nejprve
na vozík a později na lůžko, do
Mravenečku – Denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami. „I když
Vendulka už nezvládala běžnou
komunikaci, komunikovali jsme
pomocí mimiky. Například na
znamení souhlasu zavřela oči. A
i když byla ležící, byla oblíbená.
Měla tady spoustu kamarádů,
některé ze školy a pořád byla
usměvavá,“ vzpomínala před
časem vedoucí Mravenečku
Jana Konopková. A přátelé z
Mravenečku Vendulku poté, co
už jí zdravotní stav do denního
stacionáře nepustí, stále dojíždějí do Kylešovic navštívit a potěšit svou přítomností.
Jedné z takovýchto návštěv se
počátkem května zúčastnil také
kameraman a režisér Martin
Žucha, který natáčí klipy pro
jednotlivá střediska Charity
Opava. Reportáž o návštěvě
klientů Mravenečku u své kamarádky tak budete moci spatřit také v televizi – odvysílá ji v
neděli 26. června Katolický magazín na ČT2.

• Iveta Dunková
v Začarované písničce

Kulatiny RNDr. Olgy Rampáčkové

K významným kulatinám poblahopřáli minulý měsíc jedné ze
zakladatelek Charity Opava a vůdčí osobnosti Klubu sv. Anežky její
přátelé. Olga Rampáčková patřila do skupinky křesťanských žen, která
se ještě za minulého režimu tajně scházela každý čtvrtek k četbě z Bible
a diskusi. Ještě před Sametovou revolucí se spolu s Annou Ekslerovou,
Annou a Slávkou Foldynovymi a dalšími rozhodly, že své smýšlení
projeví navenek konkrétními skutky pomoci bližnímu. Byly tak položeny
základy Charity Opava, která vznikla po změně režimu v roce 1989
právě kolem této skupiny žen. Mezi gratulanty přišel s kytičkou i ředitel
Charity Opava Jan Hanuš, který oslavenkyni poděkoval za vše, co pro
Charitu dělala a dělá a popřál především zdraví a Boží požehnání.
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Letošního ročníku pěvecké
soutěže Začarovaná písnička
se zúčastnila i Iveta Dunková z
Domu pro zrakově postižené.
Soutěž, která je určena lidem
s handicapem, byla opět rozdělena do dvou věkových kategorií. V druhé kategorii nad
patnáct let bylo přihlášeno 17
soutěžících. I když se paní Iveta letos neumístila mezi třemi
nejlepšími, nebyla zklamaná.
„Tato soutěž má každý rok vyšší
úroveň a řada soutěžících byla
letos opravdu výborná,“ prohlásila paní Iveta, která se hodlá
zúčastnit Začarované písničky i
napřesrok.

a odborný přístup i za ochotu a jste nám zvládnout dobu, která
vstřícnost při péči o mého manžela pro nás byla skutečně velmi těžká.
v době jeho velmi těžké nemoci.
Moc Vám děkuji.
Všem sestřičkám Charity Opava
děkuji také za velmi hezký a kladJarmila KASALICKÁ,
ný přístup k nám rodinným příOpava
slušníkům. Milé sestřičky, pomohly

Pište nám!

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu: mludek@charitaopava.cz Těšíme se na ně!
CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
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