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CITÁT MĚSÍCE: „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
Charles DICKENS, anglický spisovatel (1812-1870)

Charita Opava bude opět celý rok
2017 pomáhat potřebným

Charita Opava pomáhá… Pod tímto názvem přichystala Charita
Opava na rok 2017 sérii akcí, jimiž se bude prezentovat na veřejnosti. Tři tečky za názvem nejsou náhodou. Všechny akce jsou tentokrát zacíleny na klienty našich služeb. Za oněmi třemi tečkami
tedy bude vždy následovat další specifikace, například – seniorům,
- lidem v nouzi, - těm, kteří se dostali do problémů, - zdravotně postiženým, - mentálně postiženým a podobně.
Nabídka akcí bude skutečně pes- reagovat. Lidem, kteří se dostali
trá, tak jako je pestrá skladba slu- do problémů, je určena série sedžeb našich středisek. Počátkem mi přednášek Občanské poradny
roku budeme rozesílat dotazníky Radíme se s Charitou. Proběhne
klientům a rodinným příslušní- během prvních šesti měsíců roku
kům středisek, která se starají o 2017 a zacílena bude primárně na
seniory. Na jaře pak proběhne pacienty Psychiatrické nemocnipřednáška Máte doma seniora, ce a dalších organizací, které sekterá bude na sebrané požadavky známí s tématy rizik zadlužování,

spotřebitelské gramotnosti, opatrovnictví, nájmu bytů, problematikou sociálních dávek a dalšími.
Výročí 25 let bude letos slavit sociálně terapeutická dílna Radost,
jejíž mentálně postižené klienty
zapojíme do obsluhy v šatně ve
Slezském divadle v Opavě, představí se v roli číšníků v kavárně
nebo je trenér BK Opava Petr
Czudek pozve na trénink svého
prvoligového mužstva.
Tím výčet připravovaných akcí
zdaleka nekončí. Chystáme přednášky pro lidi v krizi, pro duševně
nemocné, nebo novou populární

proceduru baňkování ve Wellness centru. Nezapomeneme ani
na děti a mladistvé s kombinovanými vadami, lidi ohrožené
na trhu práce či nevidomé a
slabozraké. Na konec roku připravujeme setkání pozůstalých
po klientech, které doprovázel
mobilní hospic Pokojný přístav.
Seznam připravovaných akcí najdete uvnitř Domovníku na str.
6. Ta první, kterou je tradiční
Tříkrálová sbírka, probíhá od 1.
do 15. ledna pod názvem CHARITA OPAVA POMÁHÁ… spolu
s Vámi potřebným na Opavsku.

a prospěšného společně konáme pro
potřebné na Opavsku. Charita Opava je skutečně velká organizace a tak
mnohdy nemáme čas se spolu potkat
a navzájem blíže seznámit s tím, co
všechno děláme. A tak jsem rád, že
se nám to zase po deseti letech podařilo. A že jsem mohl Vám všem říci,
že před Vaší prací smekám a že jsem
hrdý na to, že stojím v čele organizace, díky které je Opavsko místem,
kde potřební najdou profesionální
pomoc a chápající lidi, kteří jim ji
nabídnou. Myslím, že takovouto hr-

dost můžeme pociťovat my všichni,
kteří jsme tohoto společného díla
účastni. Všem Vám za Vaši práci
a Vaše nasazení v mnohdy nelehkých podmínkách moc děkuji a
přeji Vám hodně elánu, zdraví a
pohody po roku 2017. Kdo ví, kdy
se zase budeme moci všichni najednou potkat, ale to nevadí. Slovy
otce Josefa Veselého, který stál před
mnoha lety u zrodu Charity Opava: „Víme o sobě“.

Slovo ředitele
Víme o sobě

Počátke m
prosince
loňského
roku jsme
se po deseti letech
opět mohli
v jednom
sále potkat
všichni zaměstnanci Charity Opava. Není to
vůbec jednoduché, vždyť Charita

se za téměř třicet let svého trvání rozrostla ve velkou organizaci,
která má přes 230 zaměstnanců
a jen těžko spočitatelné množství
dobrovolníků a klientů. Na tomto
setkání jsme si mohli v krátkých
klipech, které jsou již také umístěny na našich webových stránkách,
připomenout činnost všech našich
středisek. Opavskou Charitu, ve které pracuji již dvě desítky let, znám
velmi dobře, ale když jsem tyto filmy shlédl najednou za sebou, zůstal
jsem v úžasu nad tím, kolik dobrého

Jan HANUŠ, ředitel
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NÁŠ ROK 2016
• LEDEN
1.901.016 korun! Tak skvělý byl
výsledek loňské Tříkrálové sbírky, která nás velmi intenzivně
zaměstnávala celý první měsíc
roku 2016. V Opavě se vybralo
přes 612 tisíc, zbytek připadl na
okolní obce. Tak uvidíme, jaký
bude výsledek letošní...

Studenti vybírali potraviny
pro klienty Chráněného bydlení

• ÚNOR
Toulavý autobus provezl po střediscích Charity Opava zaměstnance Úřadu práce v Opavě.
Mnoho žídlí a lavic jsme museli přinášet do sálu v Obecním
domě, kde jsme pořádali přednášku Kateřiny Lachmanové
„Doba postní, čas odtučňování
srdce“.

• BŘEZEN
Velký zájem i ohlas zanamenala
přednáška „Máme doma seniora“, uspořádaná na Kylešovské
ulici středisky Charity Opava,
které se starají o seniory. Její součástí byly také praktické návody
a ukázky, jak se starat o seniora
v domácím prostředí.

• DUBEN
Ředitel CARITAS-VOŠs Martin
Bednář přednášel o problematice
kvality sociální služby. Obyvatelé
Vlaštoviček poslali speciální fotografické přání sochaři Olbramu
Zoubkovi, sponzorovi Domu sv.
Cyrila a Metoděje, který se dožil
90 let. V Neškole jsme sbírala těstoviny a luštěniny pro Ukrajinu.
A na konec měsíce navštívili stavění májky na dvoře ředitelství v
Jaktaři Tři králové, kteří dorazili
v autě VW Caddy, pořízeném z
Tříkrálové sbírky.

Tři plné nákupní koše rozličných potravin a hygienických potřeb slavnostně převzal v neděli 4. prosince večer v opavském Obchodním centru
Breda & Weinstein zástupce Charity Opava Ivo Mludek od studentů Slezské univerzity.
Sbírku potravin pořádala v rám- kou akce studentkou Slezské univerci akce Týden dobré vůle Asociace zity v Opavě Zuzanou Kozákovou a
studentů a přátel Slezské univerzity moderátorkou Mikulášského odpov Opavě. Pár dnů předtím, ve středu ledne, které v neděli probíhalo v Ob30. listopadu, si Charita Opava od- chodním centru Breda & Weinstein,
vezla plnou dodávku potravin také společně poděkovali všem, kteří se o
ze Základní školy T. G. Masaryka v sbírku zasadili a kteří pomohli svýOpavě, která se k charitativní akci mi dary, ale také Obchodnímu censtudentů rovněž připojila.
tru Breda & Weinstein, které akci již
Ivo Mludek společně s organizátor- potřetí umožnilo pořádat ve svých

• ČERVEN
Na zámku v Neplachovicích proběhla vernisáž výstavy o Charitě
Opava. Z klientů Radosti se stali
skvělí číšníci, obsluhující ve speciální kavárně na Horním náměstí. Organizátoři akce Pomozte postiženým dětem vybrali 366
ticí korun pro Mraveneček. A
prázdniny jsme přivítali Sluníčkovým odpolednem, které bylo
tentokrát skutečně tropické.

prostorách. „Zvláštní poděkování a
ocenění patří také studentům z Asociace studentů a přátel Slezské univerzity, kteří sbírku před dvěma lety
sami vymysleli a už potřetí ji pořádají
ze své vlastní vůle a ve svém volném
čase,“ dodal Mludek.
Potravinová sbírka je určena Chráněnému a podporovanému bydlení pro duševně nemocné. Vybrané
potraviny pomůžou psychicky nemocným klientům Charity Opava,
jejichž finanční situace není nejlepší
a kteří za tuto pomoc všem děkují.
Potraviny jim totiž poslouží hned
dvakrát - předně vylepší jejich slabý
rodinný rozpočet, zároveň ale dopomohou k vedení k běžným návykům, protože Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné
pro ně připravuje kurzy vaření, kde
se využívají právě dary získané ze
sbírky.
O tom, jak výsledky jejich akce pomáhají, se mohli studenti přesvědčit
loni při návštěvě střediska. A potvrdili, že se sem rádi vrátí také letos.

Akce Cyklojízda Opavou vynesla hospici
Pokojný přístav více než 12 tisíc korun

• KVĚTEN
Jana Žáčková přednášela pro
Charitu a další zájemce o problematice komunitního plánu.
Písničkář Pavel Helan záhrál v
Opavě „tak trochu jiný koncert“ jeho vystoupení v klubu Art bylo
totiž věnováno výhradně klientům sociálních služeb.
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Šek na částku 12.700 korun slavnostně přebral v pátek 16. prosince
ředitel Charity Opava Jan Hanuš od náměstka primátora Opavy Dalibora Halátka. Tento dar, určený pro charitní mobilní hospic Pokojný přístav, vznikl díky součinnosti mnoha lidí a institucí, především
Magistrátu města Opavy a studentů Slezského gymnázia v Opavě,
ale také všech občanů, kteří se v rámci akce Dne mobility projeli v
Městských sadech v Opavě na kole.
V září pořádalo Slezské gymnázium mění pro tento den automobil za
v Opavě v rámci Evropského týd- kolo, věnuje mobilnímu hospici Pone mobility Opavě akci Cyklojízda kojný přístav Magistrát města Opavy
Opavou. Již dopředu v pozvánkách sto korun.
a doprovodném klipu organizáto- O peněžní dar se tedy v rámci ekoři pod vedením pedagožky Kamily logické akce postarali studenti SlezTkáčové vyhlásili, že za každého ského gymnázia v Opavě, všech 127
cyklistu, který na akci dorazí a vy- občanů, kteří na akci dorazili, a Ma-

gistrát města Opavy spolu s dalšími
institucemi, například Městskou
policií Opava, Českým červeným
křížem nebo enviromentálním občanským sdružením Natura Opava. „Všem jménem Charity Opava i
klientů Pokojného přístavu ze srdce
děkuji,“ řekl při předávání Jan Hanuš, který dodal, že je potěšující,
že akci naplánovali a zrealizovali
hlavně mladí lidé a spojili ji se sportem. Všichni zúčastnění, kteří se
slavnostního předávání na opavské
radnici zúčastnili, se shodli na tom,
že akce Cyklojízda Opavou bude
pokračovat i v dalších letech. „Částku bychom měli hned v příštím roce
určitě alespoň zdvojnásobit,“ dodal
náměstek Halátek.
Mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav profesionálně poskytuje sedm dnů v týdnu a čtyřiadvacet
hodin denně odbornou hospicovou
péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí a
umožňuje jim tak uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých.
Peníze z akce Cyklojízda Opavou
použije mobilní hospic k nákupu
speciálních přístrojů, jako například
kyslíkového koncentrátoru, lineárního dávkovače léků a podobně.

č. 1 - Leden 2017
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Mraveneček má stropní pojezd,
už tady nemusí snídat Ibalgin

Stropní pojezd, speciální závěsné zařízení, které pomáhá při zvedání a přesunu handicapovaných osob, viděli zaměstnanci Denního
stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami poprvé před
několika lety na stáži v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Od té doby
snili o tom, jaké by to bylo skvělé, kdyby podobné zvedací zařízení,
které se posouvá po profilech, nainstalovaných na stropě, měli ve
svém sídle na Neumannově ulici v Opavě i oni.
Ve středisku Charity Opava Mra- korun, tedy částku, jejíž vynaloževeneček totiž pracují převážně ní v možnostech Charity Opava
ženy, pro které je manipulace s nebylo.
dospělými klienty ohromně ná- Díky pomoci Moravskoslezského
ročná. Zdálo se ale, že toto přání kraje a řady sponzorů se ale nanebude moci být splněno. Předně konec vše podařilo a v listopadu
je Mraveneček v budově, která se v Mravenečku svého stropního
patří magistrátu města Opavy, pojezdu nakonec přece jen dočkakterý by musel souhlasit s nutný- li. Zásadní částku 500 tisíc obdržel
mi stavebními úpravami, pořízení Mraveneček od Moravskoslezsképojezdu by ale stálo skoro 900 tisíc ho kraje z „Programu na podporu

zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“, o zbytek
financí se postarali sponzoři.
Velký dík patří Okresnímu fotbalovému svazu Opava, který na
pravidelné charitativní akci pro
Mraveneček Pomozte postiženým dětem vybral loni v červnu
v Kravařích 366 tisíc korun, nebo
vojákům 53. pluku průzkumu a
elektronického boje Generála Heliodora Píky a 532. praporu elektronického boje, jejichž loňská
červnová charitativní akce „Sportem pro děti“, pořádaná spolu se
Základní školou Heliodora Píky
ve Štítině, přinesla Mravenečku
34.452 korun.
„Všem patří náš veliký dík, protože
stropní pojezd je skutečně velký pomocník při každodenní fyzické zátěži, kterou dělá za nás. Nejen že už
nebudeme muset tak jako doposud
často snídat Ibalgin, ale zařízení
rovněž velmi pomohlo samotným
klientům, kteří se mohou komfortně dostat i tam, kde to dříve nebylo
možné, například do senzorické
místnosti,“ dodává vedoucí Mravenečku Jana Konopková.

Začíná Tříkrálová sbírka 2017

Hned od 1. ledna 2017 budeme v ulicích více než šedesáti měst a obcí
Opavska potkávat Tři krále, kteří budou dům od domu v nejstarší
charitativní sbírce v České republice přát lidem dobré vůle vše dobré
v nadcházejícím roce a zároveň je požádají o příspěvek pro ty z nás,
kterým se zrovna dobře nevede.
Ve skutečnosti ale bude těchto seniorům na Opavsku. Nejinak
Kašparů, Baltazarů a Melicharů tomu bude i letos, kdy má Charita
několik stovek, loni se Tříkrálové Opava výtěžek sbírky v plánu vyusbírky zúčastnilo jen na Opavsku žít na nákup zdravotnického mavíce než tři sta koledníků. Spolu teriálu pro klienty ošetřovatelské,
s lidmi, kteří jim přispěli do za- pečovatelské a hospicové péče, pro
pečetěných kasiček, tak pomohli pečovatelskou službu či k zaměstvybrat téměř dva miliony korun. návání osob, znevýhodněných na
Tyto peníze pak pomáhaly celý trhu práce.
rok 2016 potřebným, především Přestože koledovat se začne hned

první den roku 2017, tradiční
Tříkrálový průvod je naplánován
na čtvrtek 5. ledna. Začne v 16 hodin před kostelem sv. Vojtěcha na
Dolním náměstí v Opavě požehnáním koledníků, kteří se pak vydají za zvuku rytmů bubenického
orchestru Boris na Horní náměstí.
Tady se Tři králové, které tradičně
ztvární herci Slezského divadla,
pokloní Ježíškovi v Betlémě a sehrají krátké představení. Setkání
doplní vystoupení pěveckého sboru Domino.
Také letos je pro tříkrálové koledníky připraveno mnoho soutěží – o nejlepší Tříkrálové selfie
s týdeníkem REGION OPAVSKO,
o chytré mobily Huawei P8 lite,
poukázky na knihy či vstup do
aqaparku. Žádného z koledníků
pak nemine pozvání do aquaparku v Kravařích nebo na bruslení
či promítání filmu v kině Mír u
příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků sbírky a soutěží.
Tříkrálová sbírka potrvá až do 15.
ledna, takže zájemci o koledování
mají stále možnost se přihlásit u
její koordinátorky Marie Gilíkové
na tel. 604 175 518 nebo na mailu
gilikova@charitaopava.cz.

NÁŠ ROK 2016
• ČERVENEC
Tradiční
Cyrilometodějskou
oslavu uspořádal Dům sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci
s obcí Vlaštovičky. Velkému
zájmu se těšila služba hlídání
dětí, kterou o prázdninách provozovala Neškola.

• SRPEN
Nový venkovní nábytek a hru
ruské kuželky si mohli pořídit
klienti Denního stacionáře pro
seniory díky pomoci Nadace
ČEZ.

• ZÁŘÍ
Září patřilo Domu sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách,
kde slavili 25 vzniku tohoto
ojedinělého zařízení. Pestrý
program spolu s krásným počasním přilákal do Vlaštoviček na tisíc návštěvníků, kteří
se mohli zúčastnit představení
sbírky poezie obyvatelky Domu
Heleny Jombíkové či koncertu
Petra Bendeho.

• ŘÍJEN
Říjen otevřela smutná zpráva
- musíme z finančních důvodů zavřít Mateřské centrum
Neškola. Charita Opava pořádala hned dvě velmi úspěšné
přednášky: navštívila nás zakladatelka hospicového hnutí
v ČR MUDr. Marie Svatošová
a kravařský duchovní správce
Daniel Vicha hovořil na téma
Strach jako nemoc naší doby.

• LISTOPAD
Nepříliš velký zájem potkal
námi pořádanou přednášku o
splečenské odpovědnosti firem.
Pokojný přístav byl přijat do
Asociace hospicové a paliativní
péče. Na webu Charity Opava
se postupně objevila nová videa
všech středisek, které během
roku natáčel Martin Žucha.

• PROSINEC
Přednáška Jakuba Doležela o
souběhu křesťanské víry a pomáhajících profesí symbolicky zakončila celoroční cyklus
„12 inspirací pro Opavsko“. Po
dlouhých deseti letech jsme měli
možnost jakožto zaměstnanci
Charity Opava se 1. prosince
opět setkat na výroční schůzi
na jednom místě. Všichni z více
než 230 zaměstnanců Na rybníček sice dorazit nemohli, ale i
tak se nás sešlo skoro dvě stě. A
opět jsme žili přípravou Tříkrálové sbírky, kterou vstupujeme
do roku 2017. Ať je dobrý!
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Chráněné dílny Charity Opava dodávají
vánoční dárky také do hotelu Hilton

Konec roku byl hektickým obdobím také pro chráněné dílny Charity
Opava, které vyrábějí různé dárkové předměty. Kromě zvýšené poptávky v obchůdcích, kde se jejich výrobky prodávají, totiž přicházejí
také menší, větší i velmi velké zakázky od úřadů a firem, které chtějí
dodat či na míru vyrobit různé dárečky s firemním logem, PF a podobně. Že jsou zaměstnanci našich dílem šikovní, se již všeobecně ví i
za hranicemi okresu Opava. Přesto se vyplatí přečíst si následující řádky. Možná totiž budete překvapeni nejen z toho, co všechno a s jakou
invencí tady dokáží vyrobit, ale také kde všude je o ně zájem.

Opavský uličník se balil v
Chráněných dílnách sv. Josefa
„Každým rokem všem zákazníkům
říkáme, ať se se zakázkami na konec
roku ozývají co nejdříve. Někteří
nám své požadavky pošlou skutečně
už v září, ale stále jich hodně dostáváme na poslední chvíli,“ říká vedoucí Chráněných dílen sv. Josefa
Tomáš Rychlý. V šicí, keramické a
kompletační dílně v Jaktaři nacházejí práci zdravotně znevýhodnění
občané.
Dílny jsou tradičně žádaným výrobcem vánočních přání a PF. Už
čtvrtým rokem si je zde nechává
navrhnout a vyrobit například
pražské generální ředitelství Úřadu
práce ČR, pro které letos připravili celkem 300 kusů přání. Dvě stě
kusů přání si u dílen zadal Státní
úřad inspekce práce, ale také Charita Praha. Zde dílny zakázku zís-

kaly i díky novému řezacími laseru.
„V červenci jsme v Praze ukázali, jak
by mohly vypadat laserové výřezy
svíček z hrubé lepenky, a získali tak
zakázku na tisíc kusů až z Prahy,“
rekapituluje Tomáš Rychlý.
Zákazníci oceňují i to, že v dílnách
přání či výřezy sami navrhnou a
až po schválení objednavatelem
vyrobí. „Občas si objednáme nějaké obrázky v Neškole, často přicházíme s vlastními nápady,“ dodává
Tomáš Rychlý.
Tak tomu bylo
i u 1100 kusů
novoročních
přání pro pražskou firmu Asekol, která velmi
ocenila nápad
zakomponovat do přání výřez vánočního stromečku ze starých tištěných spojů.
Řada zákazníků ale nezůstává jen
u objednání přání, ale nechá si k
němu připravit celý balíček z výrobků. Padesát kusů dárkového
balení s ručníky s vyšitým logem
firmy a přáním si u jaktařských dílen objednala firma Saela Brumovice, vyrábějící pivní kosmetiku,
pro Magistrát města Opavy pak
dílny kompletovaly dárkový set kalendářů „Opavský uličník“ spolu s
laserem vyrobeným znakem města
Opavy a PF, firma Auto Hruška si
objednala 50 novoročních dárko-

kám stěžovat na nedostatek práce.
Další zajímavá objednávka, která
přišla hned zkraje roku, byl na keramická srdce a malé andílky. Toto
zboží putovalo rovněž do hlavního
města Prahy, tentokráte dokonce
na adresu hotelu Hilton.
Keramické dekorační koule z dílny
ve Vlaštovičkách můžete od poloviny loňského roku vidět i v Háji ve
Slezsku v exteriéru i interiéru Mlýna U vodníka Slámy.
Dílna přijala rovněž řadu individuálních zakázek „Vyráběly se poháry
pro myslivecké sdružení, zvonečky s
logem pro firmu z Ostravy, s prosbou
o vánoční dárky se na dílnu obrátili
i z Městského úřadu z Hradce nad
Moravicí,“ vyjmenovává asistentka
Chráněné dílna Vlaštovičky Martina Němcová. Za zmínku určitě
stojí také výroba dvou a půl tisíce
medailí pro Tříkrálovou sbírku.
Pozadu nezůstali ani zaměstnanci
zdejší textilní dílny. Zmínit je urvých balení s pečetí a vyřezávaným čitě zapotřebí zakázku na dvě stě
logem firmy spolu s keramickými padesát kusů pytlíků či baťůžků,
dekorativními koulemi či anděly z šitých k příležitosti Memoriálu Mikeramické dílny.
chala Petroše „Běžím s Majklem“
pro hospic Ondrášek, nebo předvánoční dodávku dvě stě padesáti
kusů bylinkových podložek pro
jednu z místních firem.
Zvýšený odbyt zaznamenaly Chráněné dílny ve Vlaštovičkách, vedené Marií Bennkovou, také ve svých
dvou obchůdcích – v prodejně Terno v Jaktaři a také ve svém novém
a úspěšném krámku v obchodním
centru Breda & Weinstein.

No a s výrobky z dílny se mohli
seznámit všichni, kterým dorazilo
PF Charity Opava s vyřezávanou
vánoční ozdobou andělíčka, nebo
kteří si je koupili v jaktařském dílenském krámku, v obchůdku na
Kolářské ulici, nebo na některém z
Kvalita z chráněných dílen
vánočních trhů, kde dílny své zboží
nabízejí každoročně.
Chráněné dílny Charity Opava
tak dokazují, že kromě toho, že
Balíčky pro Magistrát města zaměstnávají lidi znevýhodněné
Prahy i hotel Hilton
na trhu práce, jsou jejich výrobky
schopny velmi dobře obstát v konVýroba keramických balíčků pro kurenci a získat si zakázky daleko
Magistrát hlavního města Prahy. za hranicemi Opavy či okresu.
To byla ústřední zakázka, kterou
v uplynulém roce uskutečnili v
Chráněné dílně ve Vlaštovičkách.
Zakázka v hodnotě 160 tisíc korun
pracovně vytížila větší polovinu zaměstnanců keramické dílny téměř
na tři měsíce. Ani ve Vlaštovičkách
si tak nemohli díky dobrým zakáz-
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„Z natáčení v Řecku jsem se vrátil
s filmem a mou ženou Elisavet,“
vzpomíná kameraman a režisér Martin Žucha, který točí klipy pro Charitu

Kromě toho vás můžeme vidět
jako kytaristu skupiny Rebetiko,
jak hraje řeckou lidovou hudbu.
Jak jste se k ní dostal?
Rebetiko, moje hudební současnost. Sestra mé ženy a jejich
strejda si posteskli, že by chtěli
dělat řeckou muziku, ale nemají
kytaristu, tak jsem se vnutil. Poté,
co jim došlo, že bych jim mohl
točit klipy, mě vzali a předstírají,
že jsem pochopil řecké rytmy. Víc
uslyšíte a uvidíte v klipu Mana
mou Ellas na naší stránce www.
rebetiko.cz.
Pojďme k opavské Charitě. Natáčíte pro nás již dlouho, poslední
rok dokonce velmi intenzivně.
Postupně jste totiž navštívil
všechna naše střediska, pro která jste natočil a sestříhal krátké
prezentační klipy. Co vás na
Charitě Opava nejvíce příjemně
překvapilo, a co naopak vidíte
méně pozitivně?

V Charitě Opava ho potkáváme již déle než rok, vždy s kamerou a dobrou náladou. Výsledky práce
kameramana a režiséra Martina Žuchy mohou vidět diváci TV NOE či Křesťanského magazínu, klipy
našich středisek z jeho dílny již také visí na našich stránkách. Jinak toho o něm ale moc nevíme...
Mohl byste se nám na začátek ři, nosil nápady, společně jsme děpředstavit?
lali muziku a jezdili po kostelích a
bylo nám fajn. Po vysvěcení Leoše
Pocházím ze smíšené česko-slo- jsme pokračovali dál sami, ale stávenské rodiny a moje žena je Ře- le jsme spolupracovali, takže třeba
kyně. Od mala mě rodiče vedli v Čenstochové na setkání mládenenápadně k muzice, zpívalo se že v roce 1991 jsme zvučili i hráli,
každou neděli při harmonice, kdy Leoš točil na nějakou „kamerku“
se rodina pravidelně ve velkém a pak ho napadlo střihnout z toho
scházela u dědy. V létě na zahra- dokument. Tak jsme po nocích z
dě, jinak nás byl plný dům a když videa na video skládali obrázky
jsme jeli na víkend na Slovensko, a ozvučili to a vznikl dokument
tak to tam bylo to samé. Dnes jsme Abba, Otče. A Leoše napadlo, že
takhle se sestrami mé ženy a jejich půjdeme na filmovou školu, a pak
rodinami, dětí máme jak ve školce měl nápad založit studio Telepace,
a společně hrajeme řeckou tradič- tak jsme to po nocích řešili a zaní muziku. Rodiče zpívali v chrá- kládali. No pak Leoše, vlastně už
movém sboru a nás tam s bráchou dávno otce Leoše napadlo, že by
přivedli po pubertě také a navíc bylo dobré mít křesťanskou televinás pravidelně brávali na opery. zi a vznikla Noe. Prostě ty nápady
No a od dětství jsme s bráchou ze sebe sype, kudy chodí a já měl
Mirkem ministrovali a byl tam s to štěstí být vždycky někde ponámi u oltáře i Leoš, takový roš- blíž... Takže rodina, církev, muzika
ťák, který měl pořád nějaké šílené a dobrá nálada, to je můj život. A
nápady. Později jsme s bráchou fakt je, že mě baví... :-)
měli kapelu, hráli jsme svatby, plesy, zábavy... A pak po letech potkal Jste na volné noze, natáčíte pro
Leoš Mirka na náměstí v Ostravě TV NOE, ale také pro celou řadu
a říká mu, jestli bychom nechtěli dalších, velmi často církevních
dělat křesťanskou muziku - a my organizací? Pro koho všeho a co
chtěli. Leoš, který už byl v seminá- děláte?

Dnes už dělám hlavně pro Noe, ale
když je čas, nebo nějaká neodolatelná nabídka, bránit se moc práci
neumím. Kdysi jsem dělal seriály
Ulice, Ordinace v Růžové zahradě, Vyprávěj a spoustu dalších,
co se kdy točily, taky samozřejmě
zpravodajství, sport, reklamy. Ale
v posledních letech mám možnost
v Noe točit pro ČT křesťanský magazín a tak se se mi asi líbí nejvíce
- Charita! Tam se točí dobře.
Co vás během praxe kameramana a režiséra nejvíce překvapilo?
Na jaké natáčení rád vzpomínáte
a ke kterému se vracíte nerad?
Kdo je připraven, není překvapen.
Nejraději vzpomínám na natáčení
dokumentu o Cyrilu a Metodějovi
v Řecku, odjel jsem tam s bráchou,
který mi pomáhal jako produkční,
technik, řidič a kdoví co ještě a
vrátili jsme se s filmem a mou ženou Elisavet. Takže na to natáčení
už asi nezapomenu. Jinak všechna natáčení byla super, jen občas
se vyskytl nějaký bl… Ale těch je
vždycky všude dost a radost mi
nevezmou.

Překvapil mě váš široký záběr a
zároveň mě samozřejmě nadchl,
protože ať mě potká cokoliv, vím,
že se o mě postaráte. Těší mě profesionální, ale zároveň milí lidé,
které jsem měl možnost potkat na
všech střediscích. Ovšem i ta míň
pozitivní stránka se u vás nakonec
našla, a popravdě mě dost zarazila. Až bych tak řekl, snad i rozesmutnila, k slzám málem dohnala. Na jedné stránce na nástěnce v
denním stacionáři sv. Anežky jste
mi totiž nabídli, abych od příštího
roku navštěvoval univerzitu třetího věku... :-)
Natočením klipů středisek ale
intenzivní práce pro Charitu
Opava nekončí. Letos vás čeká
natáčení dalších videí, tentokrát
to budou krátké marketingové
šoty, které budou sloužit k reklamě jednotlivých výrobků či
služeb Charity Opava. V čem
budou tyto klipy jiné?
V klipech o jednotlivých střediscích Charity Opava jsem se snažil
zachytit přirozenost lidí, ať už klientů nebo zaměstnanců, nepoužíval jsem žádný hudební podkres
nebo komentáře. Vše je přirozené, jak výpovědi, tak ruchy, chtěl
jsem zachytit ten život na střediscích bez jakéhokoliv přikrášlení.
To, co nás čeká letos, bude jiné po
všech stránkách, je to prostě jiný
styl práce.

CHARITA OPAVA POMÁHÁ...
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...spolu s vámi potřebným na Opavsku

Tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným na Opavsku. (Leden 2017)

...lidem, kteří se dostali do problémů

RADÍME SE S CHARITOU. Cyklus sedmi přednášek Občanské poradny pro pacienty Psychiatrické
nemocnice a dalších organizací na téma zadlužování, spotřebitelská gramotnost, opatrovnictví,
nájem bytu, rodinné právo, sociální dávky a podobně. (Leden - červen 2017)

...lidem s mentálním postižením

JSME TADY S VÁMI. 25 let sociálně terapeutické dílny Radost, jejíž klienti budou pomáhat v šatně
Slezského divadla, navštíví trénink BK Opava nebo budou obsluhovat v kavárně. (Únor 2017)

...dětem s kombinovanými vadami

PROJEĎTE SE S MRAVENEČKY. Společenské setkání s klienty, rodinnými příslušníky a sponzory,
kteří přispěli na zakoupení stropního projezdu pro děti s kombinovanými vadami. (Březen 2017)

...lidem ohroženým na trhu práce

MŮJ SVĚT. Vyhlášení výsledků a slavnostní vernisáž fotosoutěže za spoluúčasti firmy ASEKOL,
dodávající práci charitním chráněným technickým dílnám. (Březen 2017)

...lidem se zdravotními problémy

Wellness centrum Charity Opava zavádí novou proceduru, tzv. baňkování. (Duben 2017)

...lidem v krizi

KRIZE JAKO VÝZVA. Přednáška služby krizové intervence FÉNIX. (Květen 2017)

...seniorům

MÁME DOMA SENIORA. Přednáška na témata, která si sami vyberou klienti pečovatelské,
ošetřovatelské a hospicové služby i denního stacionáře pro seniory. (Květen 2017)

...nevidomým a slabozrakým

Tradiční lidová veselice u příležitosti otevření Domu sv. Cyrila a Metoděje, spojená s odhalením
nového domovního znamení. (Říjen 2017)

...duševně nemocným

Akce Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné pro širokou veřejnost na aktuální
téma u příležitosti TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ a výročí 20 let jeho fungování. (Říjen 2017)

...lidem v nouzi

Potravinová sbírka se studenty Slezské univerzity v Opavě. (Listopad 2017)

...v posledních věcech člověka

Mše svatá za zemřelé klienty mobilního hospice Pokojný přístav a setkání pozůstalých s pracovníky
střediska, zdravotnickým personálem a lékaři. (Prosinec 2017)
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DOPROVODNÉ AKCE:

TŘÍKRÁLOVÝ
PRŮVOD OPAVOU
Čtvrtek 5. 1. 2017 před kostelem sv. Vojtěcha,
požehnání koledníků a průvod, začátek v16 hodin,
ukončení divadelním představením na Horním náměstí.
Vystoupí umělci Slezského divadla v Opavě,
bubenický orchestr BORIS a pěvecký sbor ZŠ Ilji Hurníka DOMINO.

- SOUTĚŽE PRO KOLEDNÍKY:

O CHYTRÉ MOBILNÍ TELEFONY HUAWEI P8 LITE
O POUKÁZKY NA KNIHY A VSTUP DO AQUAPARKU
O NEJLEPŠÍ SELFIE spolu s týdeníkem
Více informací k soutěžím naleznete na www.charitaopava.cz

- AQUAPARK A BRUSLENÍ PRO KOLEDNÍKY
V rámci akce CHARITA OPAVA pomáhá...
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Informace
•Vánoční exkurze
ve Slezské tvorbě

Na exkurzi do výroby Slezské
tvorby se v prosinci vypravili
uživatele Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně
nemocné. Naskytla se jim tak
jedinečná příležitost pozorovat,
jak vznikají tradiční skleněné
ručně foukané vánoční ozdoby
přímo pod rukama zručných
pracovnic. Prohlídku se zkušeným průvodcem si uživatele pochvalovali a nejeden byl
překvapený, kolik rozmanitých
tvarů vzniká pouhým fouknutím do skla. „Zajímali jsme se,
kde všude budou mít z ozdob
na Vánoce radost a zjistili, že
dokonce v Japonsku a na Novém
Zélandu. Nakoukli jsme také do
stříbřírny a máčírny a prohlídku
zakončili v dekorativní dílně,
kde ženy vdechují výrobkům
jejich konečnou krásu a třpyt.
Sami jsme se přesvědčili, že stačí chvilka nepozornosti a kouzlo
je pryč. Rozbité skleněné baňky
se recyklují a použijí na zdobení,“ dodává sociální pracovnice
Martina Prokšová. Klienti si
pak na závěr nakoupili v místním obchůdku drobné dárky a
odcházeli příjemně předvánočně naladěni.

Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v lednu oslaví

Milena BÍNOVÁ, Mgr. Vladimír
BŘICHNÁČ, Hana CHLACHULOVÁ, David JENNERT, Lucie KAMRÁDOVÁ, Drahomíra KONEČNÁ, Jana
KOTZIANOVÁ, Martin KUBÁNEK,
Mgr. Lucie KUBÁŠKOVÁ, Soňa KURŠOVÁ, Daniel LUTZKÝ, Lucie MAZUROVÁ, Jaromír MĚCH, Bc. Kristýna
NĚMCOVÁ, DiS., Zuzana PAVEROVÁ, Miroslav PETRATUR, Mgr. Martina PROKŠOVÁ, Jana RAŠŤÁKOVÁ,
Aleš REMEŠ, Alena RICHTROVÁ,
Markéta SMĚJOVÁ, Ivana ŠÍMOVÁ,
Irena ŠTĚBROVÁ, Bc. Světlana ŠTENCLOVÁ, Marie TURKOVÁ,
Anna VAŇKOVÁ, Marie VÍCHOVÁ, Věra ZÁLOHOVÁ a Ing Milena ŽŮRKOVÁ.
Přejeme vše dobré!

Pozor, blíží se uzávěrka fotosoutěže MŮJ SVĚT!

Už jen do konce ledna 2017 mohou fotografové z řad zaměstnanců,
dobrovolníků i klientů Charit celé České republiky posílat své snímky
do fotosoutěže MŮJ SVĚT. Posledním lednem bude soutěž ukončena
a následně se sejde odborná porota v čele s prof. Jindřichem Štreitem,
aby vybrala ty nejlepší. Účastníky soutěže, která vstoupila do svého
9. ročníku, tak jako každý rok pozveme na slavnostní vyhlášení do
Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě,
které proběhne v pondělí 3. března 2017. Na vítěze čekají diplomy
a zajímavé ceny. Fotografie z výstavy budou posléze celý rok 2017
putovat po České republice. Podrobnější instrukce a informace
najdete na www.charitaopava.cz. Těšíme se na Vaše snímky!

Vážení přátelé!

Krátce
• Videa jsou na webu
Na webových stránkách Charity Opava přibyly další videoklipy jednotlivých středisek. Klipy pocházejí z dílny Martina
Žuchy a najdete je na odkazech
ke střediskům hned nahoře.
Jejich cílem je v krátkém čase
kolem dvou minut přiblížit
návštěvníkům stránek a zájemcům o služby činnost středisek.

• Klub sv. Anežky
nabízí zajímavé akce
Dalšími zajímavými akcemi
vstupuje do roku 2017 Klub
sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava. Hned v
úterý 3. ledna čeká členy v 16
hodin v Denním stacionáři
pro seniory na Kylešovské ulici
číslo 4 v domě U svaté Anežky
informativní schůzka, o týden
později 10. ledna pak ve stejném čase soutěžní odpoledne.
Na komentovanou přednášku
„Spolkový život ve Slezsku v letech 1850 – 1950“ zve Klub 17.
ledna do Slezského zemského
muzea v Opavě. Pestrou nabídku uzavře v úterý 24. ledna
v 16 hodin přednáška P. Jana
Larische, Th.D. na téma „Ostravsko-opavská diecéze aneb
kulturně-dějinná rozmanitost
místní církve v historických
souvislostech“. Ta se uskuteční
v pastoračním středisku minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě.

• Poradna klientům
Psychiatrické nemocnice

Listárna
Nejdřív Vás všechny srdečně
zdravím. Především bych Vám
chtěla poděkovat za všechny ty
dárečky, které mně každý rok posíláte. Jsou moc pěkné a ještě jednou Vám za ně moc a moc děkuji. Moc peněz sice neposílám, ale
jsem ráda, že aspoň takhle Vám
můžu pomoct. Ještě jednou děkuji a všechny moc pozdravujte.
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Děkujeme za všechna krásná přání!

Marie SKLENÁŘOVÁ, Skalice

Pište nám!

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

Finanční gramotnost a všechny
fáze zadlužování. Takový je název přednášky, kterou na čtvrtek 19. ledna připravila Občanská poradna Charity Opava
pro klienty Psychiatrické nemocnice v Opavě. Přednáška,
která začíná ve 13 hodin, se
bude věnovat prevenci a řešení zadluženosti nebo právům
a povinnostem v jednolivých
fázích exekučního řízení. Jedná se oprvní setkání z cyklu
Radíme se s Charitou, v rámci
kterého se budou pracovnice
Občanské poradny společně s
pracovníky Psychiatrické nemocnice v Opavě preventivně
věnovat například spotřebitelské gramotnosti, opatrovnictví,
problematice sociálních dávek
či dalších situací, vyplývajících
z nedávno novelizovaného občanského zákoníku.
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