MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:
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• Neplachovice - tip na
charitní výlet (str. 3)
• Žáci Stěbořic pro
Charitu (str. 2)
• Za Olbramem
Zoubkem (str. 7)

CITÁT MĚSÍCE: „Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“
HÉRAKLEITOS (řecký filozof 535 – 475 př. n. l.)

Sociálně terapeutickou dílnu
Radost vede Opavský anděl

Charitní Sociálně terapeutickou dílnu Radost vede anděl. Černé na
bílém to máme potvrzeno od středy 14. června, kdy vedoucí Radosti Lucie Lichá přebrala na Dni sociálních služeb z rukou náměstka
Josefa Stiborského ocenění Opavský anděl pro pracovníky v sociálních službách.
Ocenění Opavský anděl uděluje s dospělými, sociální práce s dětStatutární město Opava zaměst- mi a poradenství.
nancům v sociálních službách Svou vedoucí Lucii nominovaly
za mimořádný přístup k práci s její kolegyně z Radosti bez jejího
klienty. Zástupci města Opavy vědomí za to, že pomáhá velmi
se rozhodli udělovat toto oceně- obětavě a kreativně lidem s menní, aby touto cestou poukázali na tálním postižením smysluplně
skutečnost, že práce v sociální trávit čas, zdokonalovat se v práci
sféře si zaslouží obdiv a poděko- a hlavně se začlenit do většinové
vání, protože je nelehká a mnoh- společnosti. „Mentální postižedy nedoceněná. Udělováno je ve ní klientů není pro paní vedoucí
třech kategoriích - sociální práce překážkou v posouvání hranic je-
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Saša Jonáš ve filmu i v Domovníku

jich dovedností,“ píší v nominaci.
Důkazem toho je například angažování se v kavárně Re-use, kde
si klienti Radosti v loňském roce
úspěšně vyzkoušeli roli číšníků,
uspořádání velkého plesu k výročí Radosti na Rybníčku, účast na
tréninku opavských basketbalistů
nebo při představení ve Slezském
divadle v Opavě. „Za léta své působnosti připravila Lucie Lichá klientům, zaměstnancům i rodičům
spousty krásných a nezapomenutelných zážitků a věříme, že její
nápady ještě nejsou zdaleka vyčerpány. Ocenění hodná je nejen její
kreativita, ale také píle, vytrvalost
a schopnost empatie. Největším
důkazem toho, že je paní vedoucí
skutečný anděl, jsou však spokojení klienti a jejich rodiče,“ dodávají
kolegyně Lucie Liché v nominaci,
která byla úspěšná.
Vítězem kategorie „práce s dětmi“
se stala Kateřina Gerová, která již
mnoho let pracuje v příspěvkové
organizaci Sírius. Vítězem kategorie „poradenství“ Stanislava
Jahodová, která dlouhodobě pracuje na odboru sociálních věcí
Magistrátu města Opavy. Spolu s
Lucií Lichou pak byli v kategorii
„práce s dospělými“ oceněni také
Kateřina Jedličková z organizace
ANIMA VIVA a Jakub Rašín z
Krizového a kontaktního centra
„Pod slunečníkem“, který získal
první místo.
V předchozích letech získali ocenění Opavský anděl také Pavel
Vilášek z Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně
nemocné, Lucie Vehovská z Občanské poradny a Pavel Rychta z
Radosti.

PRÁZDNINY
Velká fluktuace klientů

Klient Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
V Chráněném a podporovaném bydlení se potýkají
postižené ve Vlaštovičkách Alexandr Jonáš je jedním s fluktuací klientů. Před deseti lety ještě tvořili lidé
z hrdinů krátkého filmu o příkladech dobré praxe,
závislí na alkoholu či drogách minimum klientů,
který vznikl v rámci projektu Kampaň proti rasismu a dnes je jich většina. Ve středisku pobudou jen dva
násilí z nenávisti. Film můžete vidět také na stránkách nebo tři měsíce a odcházejí. Středisko je zatíženo
Charity Opava, prázdninový Domovník pak přináší
administrativou a nemůže s takovýmito klienty
se Sašou Jonášem na str. 5 rozhovor.
dlouhodobě pracovat na řešení jejich problémů.

Slovo ředitele
Smekám, přátelé!

Těžko
spočítat,
kolik se
nás nakonec
v pátek
23. června sešlo
na dvoře
našeho
ředitelství v Jaktaři na v pořadí již
osmnáctém Sluníčkovém odpoledni. Méně než pět set to určitě nebylo, snad více, v každém případě
tak rekordně velkou účast nepamatuje nikdo z nás. A máme z
toho velkou radost. Sluníčkové odpoledne je totiž naše poděkování
Tříkrálovým koledníkům i všem,
kteří Charitě Opava pomáhají ať
již jako dobrovolníci nebo drobní
či větší dárci a sponzoři. Je malou
splátkou dluhu, který máme ke
všem lidem dobré vůle, bez nichž
bychom naši pomoc potřebným
na Opavsku nemohli poskytovat
v takové šíři. Chce být radostným
společným setkáním na počátku
prázdnin a dovolených, během
kterých budeme odpočívat a nabírat síly do nové práce. A z fotografií na našem webu poznáte, že
Sluníčkové odpoledne bylo skutečně radostné, že potěšilo hodně dětí
i dospělých, z nichž mnozí přišli
na tuto naši tradiční akci poprvé.
Sluníčkové odpoledne je ale také
výsledkem náročné organizační
práce. To letošní, které se neslo v
duchu putování po pohádkách,
jsem zahajoval v převleku za
pohádkového Pana Tau i s jeho
kouzelnou buřinkou. A tu bych
teď ještě jednou rád smekl před
všemi, kdo se o skvělou atmosféru
postarali. Je vás mnoho a seznam
jmen by zabral polovinu Domovníku, tak za všechny snad velký
dík alespoň Marušce Gilíkové a
Svatě Bláhové.
Sluníčkové odpoledne je za námi,
což ale znamená, že se můžeme
těšit na léto, dovolené a odpočinek. Ať se vám všem vydaří stejně
skvěle, jako naše Sluníčkové odpoledne!

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Radost v TV NOE
Klienti sociálně terapeutické
dílny Charity Opava Radost si
už zvykli na to, že jsou miláčci
médií. Po sérii článků o návštěvě
borců z Basketbalového klubu
Opava v Jaktaři koncem května
přinesla o této události reportáž
také TV NOE. Pokud vám tato
reportáž o mediálních hvězdách
z Radosti utekla, začíná v čase
12.07 min.na odkazu http://
www.tvnoe.cz/video/13143
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Stěbořičtí školáci vybrali pro
Pokojný přístav 15.800 korun

• Charita se prezentovala
na Dni sociálních služeb
Již po dvanácté proběhl ve středu
14. června na Horním náměstí v
Opavě Den sociálních služeb, jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti sociální a související služby
působící v Opavě. Mezi dvaceti
poskytovateli sociálních služeb
z Opavy a okolí Charita Opava
tak jako každý rok představovala své služby, ale také prodávala
výrobky svých chráněných dílen.
„Novinkou bylo bezplatné měření tlaku a tělesného tuku pracovníky Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje, a také
vyšetření zraku zástupci optiky,“
uvedla Monika Macháčová z odboru sociálních věcí Magistrátu
města Opavy, který celou akci
organizuje. Nechybělo vystoupení hudebních i tanečních talentů, rozličné atrakce pro děti i
soutěže o zajímavé ceny.

KALENDÁRIUM
• Ničivé povodně zasáhly před
dvaceti lety Moravu a Slezsko.
Charita Opava pak organizovala
kromě okamžité pomoci také
ozdravné pobyty pro děti ze
zaplavených oblastí Opavska a
Bruntálska.
• V červenci a srpnu roku 1998
Charita Opava na ozdravném
pobytu hostila děti z Ukrajiny
a Běloruska.
• První ředitelka Charity
Opava Anna Ekslerová se
31. srpna 2004 rozloučila na
zahradní slavnosti s Charitou
Opava a předala vedení Janu
Hanušovi.
• 7. července 2004 uspořádalo
dnes již neexistující mateřské
centrum Neškola Příměstský
tábor pro romské děti.
• 26. srpna 2008 zemřel otec
František Bureš.
• Nový sedmdesátitunový lis
plastových odpadů ARTechnic
PBs700 získali do vlastnictví v
srpnu roku 2013 v Chráněné
technické dílně.

Celkem 15.800 korun pro mobilní hospic Pokojný přístav vybrali mezi
sebou a pedagogickým sborem žáci Základní školy ve Stěbořicích. Symbolický šek a peníze předali hlavní organizátoři řediteli Charity Opava
Janu Hanušovi ve středu 21. června na benefičním fotbalovém utkání, na
kterém své síly změřily týmy žáků a učitelů.
Sbírku, která ve škole probíhala už spolužákům prodali tři sta vaflí.
od počátku roku, zorganizovali sami „Stálo nás to sice hodně úsilí, ale děo své vůli žáci druhého stupně v čele lali jsme to pro dobrou věc,“ vzpomís Hanou Balovou. A nutno říci, že nají na vydařenou akci, která vynessi u toho počínali více než profesi- la 4.630 korun. Další akce se o pár
onálně. „Nejprve se za mnou přišli měsíců později nesla v podobném
do Charity Opava poradit, komu by duchu, jen vafle nahradily populární
jejich pomoc nejvíce prospěla. Do- muffiny. A výsledek byl ještě lepší,
mluvili jsme se na našem mobilním akce přinesla 5.970 korun.
hospici Pokojný přístav,“ vzpomíná Završením pak byl charitativní exJan Hanuš. Pak následovaly celkem hibiční fotbalový zápas mezi žáky
tři charitativní akce – nejprve to a kantory školy. Ve skvělé náladě a
byl v únoru takzvaný „vaflový den“, ohromném vedru nakonec učitelský
během něhož žáci připravili a svým sbor, převlečený za praotce Čecha a

jeho družinu, remízoval se znamenitě hrajícím družstvem žáků 4:4.
To ale nebyl hlavní a nejdůležitější
výsledek utkání, během kterého se
opět prodávaly výborné charitativní vafle a další občerstvení. Na jeho
konci totiž organizátoři předali Janu
Hanušovi symbolický šek s celkovou
částkou ze všech tří akcí, která činila
neuvěřitelných 15.800 korun!
„Chtěl bych organizátorům za Pokojný přístav moc poděkovat, je obdivuhodné, že žáci sami vymysleli a
zorganizovali tak podařené benefiční
akce s tak skvělým výsledkem,“dodává Jan Hanuš.
Reportáž, kterou o akci odvysílal
Český rozhlas, si můžete poslechnout na www.charitaopava.cz.

Málokdo dnes vnímá výlet z Opavy do Brna jako velkou dobrodružnou cestu z města do velkoměsta. Pokud se ale na takovou cestu vydají ve větším počtu klienti a opatrovníci ze sociálně terapeutické
dílny Radost, je to něco úplně jiného.
Radost organizuje větší společný vý- součástí naší služby a dobrá spoluprálet s klienty i jejich opatrovníky kaž- ce s opatrovníky je základ,“ vysvětluje
dý rok. „Opatrovníci jsou nedílnou vedoucí Radosti Lucie Lichá. Letos si

ale dali vyšší cíl a vypravili se dále,
než obvykle. Cesty do Brna se totiž
zúčastnilo celkem třiačtyřicet lidí!
„Cestu vlakem jsme si užili v poklidu
a těšili jsme se, co nového poznáme.
Našim cílem byl chrám Petra a Pavla
na Petrově, komentovaná prohlídka
na Špiberku v Kasematech a Labyrint
pod Zelných trhem. Nemohl chybět
dobrý oběd a odpolední kávička se
zákuskem. Počasí nám přálo a sluníčko z nás nespustilo oči,“ vrací se k
náročnému, ale vydařenému výletu
Lucie Lichá.
Radost nakonec zvládla i malou organizační záludnost Českých drah,
které ve zpátečním vlaku jinak seřadily vagóny, takže celá výprava
musela částečně i za jízdy hledat své
místo. Večer se ale všichni vrátili
plní zážitků a dojmů a převedším
v pořádku do Opavy. „Ráda bych
poděkovala všem zúčastněným, především dvorní průvodkyni po Brně
Vendule Konečné,“ dodává závěrem
Lucie Lichá.

Velka cesta klientů a opatrovníků
Radosti z města do velkoměsta
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Tip na rodinný výlet: výstava
na zámku v Neplachovicích

Až do října je na zámku v Neplachovicích v rámci zámecké expozice
k vidění také výstava Charity Opava pod názvem „Zámek pro knížete lichtenštejnského“. Kromě modelu tohoto zámku zde ale najdete
mnoho dalších inspirativních a zajímavých výrobků charitních chráněných dílen.
V Neplachovicích si letos při ote- děkoval jménem Charity Opava
vírání zámecké sezóny 10. června za možnost již potřetí vystavovat
připomínali také 760 let od první na zdejším zámku. „Cítím se zde
písemné zmínky o obci a 40 let mezi vámi vždy výborně,“ uvedl
od otevření nové budovy zdejší mimo jiné, „protože je nadějeplné
školy. Na slavnostním zahájení, na sledovat, jak jste se rozhodli převzít
němž starostka Neplachovic Dana váš zámek do obecní péče a staráte
Schreierová připomenula všech- se o něj. Jelikož ho ale zvelebujte z
na výročí, občany Neplachovic vlastních zdrojů, má zatím daleko
přivítal také předseda Rady Cha- do dokonalosti vypulírovaných a
rity Opava Ivo Mludek. Ten po- nakašírovaných zámků, které vlast-

ní stát. Ale to vůbec nevadí, naopak
to působí velmi příjemně, protože je
zde poznat, že se tady žije sousedskou pospolitostí. A to je sympatičtější, než kdyby byl celý zámek ze
zlata.“
Středem charitní expozice „Zámek pro knížete lichtenštejnského“ je replika modelu již zbořeného opavského Lichtenštejnského
zámku, kterou si z návštěvy Opavy
letos v březnu odvezl lichtenštejnský kníže Hans Adam II. K vidění i
ke koupit zde jsou po celou sezónu
dřevěné, keramické i látkové výrobky, s nimiž slaví chráněné dílny
řadu úspěchů doma i ve světě. Patří mezi ně například maskot pro
Lázně Klimkovice panenka Ema
či plyšový dráček Hasík, vyráběný pro Hasičský záchranný sbor
České republiky. Nechybí ani keramické zboží, s nímž dílny prorazily až na Sardinii, nebo keramické balíčky se zbožím, vyráběným
pro pražský hotel Hilton. Charita
Opava na své expozici také promítá videa, přibližující činnost a
poslání všech svých středisek.
Návštěva neplachovického zámku
i zdejšího krásného parku, kam se
z Opavy pohodlně dostanete nejen autem, ale také vlakem nebo
kolmo po nové cyklostezce, může
být dobrým tipem na prázdninový
rodinný výlet.

Za zábavou na Cyrilometodějskou
slavnost do Vlaštoviček u Opavy

Tradiční Cyrilometodějská slavnost nabídne ve středu 5. července ve
Vlaštovičkách zábavu a občerstvení pro mladé i velké. Akce se tak
jako každý rok účastní také zaměstnanci i klienti Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené, který patří spolu s obcí Vlaštovičky
mezi pořadatele.
Toto středisko Charity Opava, capem, mohou zájemci seznámit
které loni oslavilo již 20 let své během prohlídky, při které se jim
existence, otevře oslavy ve 14 ho- budou zdejší klienti věnovat od 15
din mší svatou v Domě sv. Cyrila do 17 hodin. Akce, která je idea Metoděje. Podrobněji se s tím- álním tipem pro rodinný výlet,
to bývalým klášterem, který dnes pokračuje ve sportovním areálu
slouží lidem se zrakovým handi- ve Vlaštovičkách. Ve 14.30 hodin

zazpívá klientka Vlaštoviček Iveta Dunková, kterou vystřídá v 15
hodin dechová hudba Kobeřanka
a v 16 hodin vystoupení tanečního
kroužku OK Dance, ukázky psích
sportů v podání Psí školy ABS a
ukázka požárního útoku Sboru
dobrovolných hasičů Vlaštovičky.
Od 17 hodin se už o zábavu budou starat jen muzikanti – nejprve
se na pódium vrátí Kobeřanka, v
18.30 hodin zahraje kapela Acoustic Session a od 20 hodin bude
hrát k tanci oblíbený Špekband.
Celou akci budou doprovázet
osvědčené atrakce pro děti, které
se mohou těšit na jízdu na dětském kolotoči i na živém oslíkovi,
velký skákací hrad, malování na
obličej nebo na sladkou cukrovou
vatu. Pro všechny je zajištěno také
bohaté občerstvení.
Vlaštovičky také již nyní avizují
pořádání zahradní slavnosti, během které dojde 28. září k odhalení domovního znamení Cyrila a
Metoděje na budově tohoto bývalého kláštera, který slouží zrakově
postiženým déle než dvacet let.

STANE SE
• O rodinném právu
Rodinné právo bude téma další
přednášky z cyklu „Radíme se
s Charitou“, který pořádá pro
klienty Psychiatrické nemocnice v Opavě Občanská poradna
Charity Opava. Uskuteční se v
areálu Psychiatrické nemocnice
v Opavě ve čtvrtek 13. července
ve 13 hodin. Na programu tohoto setkání vzdělávacího cyklu, který běží od počátku tohoto
roku, bude základní přehled z
problematiky rodinného práva,
tedy právní úpravy manželství,
rozvodu, svěření dětí do péče i
problematiky výživného.
Spolupráce Občanské porady
s psychiatrickou nemocnicí v
tomto projektu zahrnuje celkem sedm preventivních přednášek.

• Knihovna v létě
Knihovna křesťanské literatury,
kterou provozuje dobrovolné
sdružení Charity Opava Klub
sv. Anežky, bude mít o prázdninách změněnu otevírací dobu.
Knihy si zde budeme moci
půjčit vždy v pátek od 9.30 do
10.30 hodin a v neděli od 8 do
10 hodin.

Napsali o nás
• Basketbalisté se
v Radosti snažili

Basketbalisté BK Opava klientům sociálně-terapeutické dílny
Radost oplatili jejich návštěvu při tréninku ve víceúčelové
hale a dorazili do areálu Charity Opava v Jaktaři. Práce na
tkalcovském nebo šicím stroji,
pletení košů a mnoho dalších
činností prověřily, jak jsou
opavské basketbalové hvězdy šikovné. „Pletl jsem koš z
papíru. Nejsem moc zručný a
z pracovní výchovy jsem měl
mít tak dvě až tři, ale nechtěli mi pokazit vysvědčení, tak
mi dali jedničku. Trošku jsem
z to ho měl strach. Ty tři řady
jsem ale udělal dobře, takže
jsem odešel s dobrým pocitem,“
uvedl kormidelník BK Opava.
Snad nejzdařilejšího výtvoru
dosáhl pivot Martin Gniadek.
Na šicím stroji si ušil polštářek
tak úhledný, až leckdo pojal podezření, jestli s touto činností
nemá zkušenosti z dřívějška.
„Když jsem byl dítě, měli jsme
doma šicí stroj, proto jsem věděl, jak to funguje. Dostal jsem
rady od Péti z Radosti a myslím
si, že napoprvé to byl dobrý výsledek,“ usmíval se.
Opavský a hlučínský Deník,
2. června 2017
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Pozvánka na

CYRILOMETODĚJSKOU OSLAVU
Charita Opava, Dům pro zrakově postižené,
spolu s obcí Vlaštovičky
Vás ve

středu 5. července srdečně zvou

do Vlaštoviček na Cyrilometodějskou oslavu

Program:

14
Mše svatá v kapli domu
00
00
15 -17 Komentovaná prohlídka zařízení domu
sv. Cyrila a Metoděje a chráněných dílen
00

Další program bude probíhat v blízkém sportovním
areálu ve Vlaštovičkách:
1430
1500
1600

1700
1830
2000

Hudební vystoupení paní Ivety Dunkové
z Domu sv. Cyrila a Metoděje
Vystoupení dechové hudby Kobeřanka
Vystoupení tanečního kroužku OK Dance
Ukázky psích sportů (Psí škola ABS)
Ukázka požárního útoku mladých hasičů SDH
Vlaštovičky
Vystoupení dechové hudby Kobeřanka
Kapela ACOUSTIC SESSION
Kapela ŠPEKBAND

Během odpoledne bude pro děti připravena řada
atrakcí (dětský kolotoč, velký skákací hrad,
malování na obličej, jízda na oslíkovi, …)
Pro všechny bude k dispozici bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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ROZHOVOR MĚSÍCE

„Možnost být samostatný pro mne
znamená svobodu a nezávislost,“
říká Saša Jonáš, nevidomý klient Vlaštoviček, kterého je náhle všude plno

se, jestli bych neuvažoval o povolání maséra. Od té doby jsem nad
tím začal uvažovat.
Kam a kdy jste do kurzu nastoupil?
Nastoupil jsem do rekvalifikačního kurzu ve Varnsdorfu na Střední odbornou školu služeb a cestovního ruchu. Začal jsem letos
13. února a 27. března jsem dělal
závěrečné zkoušky.
Bylo to náročné?
Bylo. Teorie i praxe. Co se týče
praxe, ze začátku to pro mě bylo
hodně složité. Ale pro lektory
kurzu to bylo určitě taky náročné.
Já jsem tam byl vlastně jediný nevidomý. Pro ně to byla úplně nová
zkušenost. Ale zvládli to dobře. A
rád na ně vzpomínám. Pořád jsme
v kontaktu.
Ano, Alexandra Jonáše je najednou všude plno. Sympatického mladého rodáka z Krnova, od narození těžce zrakově postiženého, bydlícího již dva roky v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, můžete potkat spolu s jeho vodícím psem na
besedách ve školách, v novinách číst o tom, že úspěšně absolvoval
masérský kurz, a jste-li farníkem v Jaktaři, pak ho také pravidelně
vídávat ve zdejší kostele, kde nedávno přijal první svaté přijímání.
A nejen to – Saša, jak mu ve Vlaštovičkách říkají, se také stal jedním
z hrdinů krátkého filmu organizace Eurotopia, která na jeho případě ukazuje příklad dobré praxe. Saša je skutečně příkladem toho, že
když se chce, tak to jde. O tom všem si s ním vyprávěla instruktorka
rehabilitace zrakově postižených ve Vlaštovičkách Pavla Králová.
Sašo, víte o tom, že se o vás v po- Ne, to se mi nedařilo. A chtěl jsem
slední době hodně mluví? Mys- tak získat svobodu, nezávislost.
lím v pozitivním slova smyslu. Rozhodovat se ve všem sám za
Nadneseně by se dalo říct, že se sebe. To bylo mým cílem.
stáváte populárním.
Takže, jestli tomu dobře rozu(smích)
mím, být samostatný pro vás
znamená být svobodný?
Bydlíte v Chráněném bydlení
ve Vlaštovičkách. Odkud jste se Přesně tak.
sem přistěhoval?
A kdy to nastane, kdy budete saPřistěhoval jsem se z Krnova.
mostatný a svobodný?
Kde jste žil v Krnově, v rodině
nebo ve vlastním bytě?
Bydlel jsem u rodiny, společně s maminkou, s babičkou a se
strýcem. Potom, když maminka
umřela, tak jsem zůstal s babičkou
a se strýcem.
A proč jste se přestěhoval do
Chráněného bydlení?
Chtěl jsem se osamostatnit.
To se vám v rodině nedařilo?

tady nějaké poplatky, k tomu mám
vodícího psa, a s tím jsou spojeny další výdaje, takže teď nemám
možnost si našetřit na bydlení.
Proto jsem nedávno absolvoval
Kurz sportovního maséra, abych
mohl získat i to zaměstnání. Napřed nastoupím na pracovní rehabilitaci, to ještě nebude žádná výplata, ale pokud se osvědčím, tak
mi potom dají pracovní smlouvu.
A už jste někdy pracoval, Sašo?

Vím, že jste toho v poslední době
stihl více…
Za prvé to byl ten kurz, pak jsem
se zúčastnil pěvecké soutěže Začarovaná písnička, a taky jsem se
připravoval na první svaté přijímání.
Sašo, jste zrakově postižený, co
nebo kdo vám pomáhá zvládat
život bez zrakové kontroly?

Je to můj vodící pes. Je mi společníkem a pomocníkem. Zažádal
jsem si o příspěvek na mluvící
Takže to bude vaše první zaměst- telefon, ve kterém je hodně aplinání?
kací, které mi usnadní život. Do
budoucna bych si chtěl pořídit
Vloni jsem krátce vypomáhal v taky počítač.
kavárně, a bavilo mě to moc. Byl
to takový start.
A jak si představujete svou budoucnost?
Vím, že už brzy nastupujete do
Wellness Centra Charity Opava, Chodit do práce, vracet se do
jaké máte pocity? Těšíte se nebo vlastního bytu, mám v plánu se
Už jsem tady druhým rokem a máte obavy z neznámého? Třeba vyučit…
jednou chci bydlet ve svém vlast- z cizího prostředí?
ním bytě.
Sašo, děkuji za váš čas, přeji vám
Ne to ne. Mám jen obavy, abych se hodně úspěchů v osobním i praCo pro to musíte udělat, abyste uplatnil. Možná jsou ty obavy zby- covním životě.
mohl bydlet zcela samostatně?
tečné. Ale jinak se určitě těším, že
tam potkám nové lidi.
Video, ve kterém
Naučil jsem se prát, učím se vařit
učinkuje také Saša Jonáš,
a ještě se musím naučit žehlit. No, Vraťme se ještě ke kurzu, který
a v prvé řadě musím začít praco- jste nedávno absolvoval. Jak vás
najdete na adrese
vat. Hned z první výplaty si začnu napadlo stát se masérem, co bylo
http://www.charitaopava.
ukládat na vlastní bydlení. To je tím prvním impulzem?
jedna z věcí, co mi k tomu schází,
cz/?page=aktuality&id=1545
ty finanční prostředky. Z důchodu Někdo mě, jak se říká, nakop. Všinemám možnost si našetřit, mám ml si, že mám cit v rukách a ptal
Ne, ještě ne.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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Charita Opava
vyhlašuje

výběrové řízení
na pozici
„MISTR/OVÁ“
Místo pracoviště:

Charita Opava, Zámecká 68, 747 31 Velké Hoštice

Typ pracovního poměru:

práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu:

pracovní smlouva, předpokládaný nástup srpen 2017

Benefity:

stravenky, dovolená 5 týdnů, odměny, zaškolení

Popis pozice:

řídí svěřenou část provozu chráněné dílny, koordinuje pracovní
činnosti, vede podřízené zaměstnance, zadává jim úkoly a
kontroluje úkoly, plně se podílí na rozebírání elektroodpadů,
jejich navážení a skladování, vede přidělenou evidenci odpadů a
související administrativu

Požadavky:

SOU, SŠ, ŘP sk. B, řízení VZV a ŘP skupiny E výhodou,
samostatnost, manuální zručnost, fyzická zdatnost, kreativita,
ochota učit se novým věcem, odpovědnost, týmová spolupráce,
trestní bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti, práce na PC

Ohodnocení:

předpokládaná nástupní mzda od 14 800 Kč/celý úvazek +
příplatky za vedení, za práci s odpady, za řízení VZV

Poznámka:

činnost dílny lze shlédnout na videu na www.charitaopava.cz

Přihlášky spolu s životopisem a motivačním dopisem posílejte na adresu Charita Opava,
Přemyslovců 26, p. Pospěchová, 747 07 Opava-Jaktař, nebo na e-mail:
personalni@charitaopava.cz, nejpozději do 10. července 2017.
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Pouť do Stěbořic za otcem Jožkou

„Tak skvělý relax, jako máme tady na zahradě stěbořické fary, bych
nevyměnila ani za dovolenou v Turecku!“ I taková prohlášení bylo
možno zaslechnout ve čtvrtek 15. června na vzpomínkové charitní
pouti k uctění památky tragicky zesnulého kněze otce Jožky Motyky.
Krásný slunný den využili ke rituála Charity Opava otce Jožky
vzpomínkové pouti na paměť spi- Motyky, který tragicky zahynul

před čtyřmi lety na dovolené na
Slovensku, zaměstnanci i klienti
ředitelství, Mravenečku, Chráněného a podporovaného bydlení,
Vlaštoviček, Denního stacionáře
pro seniory i Radosti. Ti poslední přitom měli příjezd do Stěbořic trochu dobrodružnější, než
předpokládali – přestože dopředu
nahlásili na TQM, že budou autobusem cestovat ve větší skupině,
do autobusu se nedostali, protože všechna místa byla obsazena
školním zájezdem do Arboreta
Nový Dvůr. Nakonec pro ně ale ze
Stěbořic poslali auta a tak mši ve
zdejším kostele stihli.
Mši celebroval nástupce otce Jožky stěbořický kněz otec Klement,
mezi hosty byli hojně zastoupeni
i místní farníci. Jak už je zvykem,

po mši pak otci Jožkovi Motykovi u kříže na pietním místě před
stěbořickým kostelem položili
květiny, zazpívali, zapálili svíčky a
pomodlili se. Velmi vydařené bylo
následné posezení na faře a farské
zahradě s občerstvením, během
kterého mnozí přítomní využili
možnost osobně poblahopřát k
narozeninám řediteli Charity
Opava Janu Hanušovi.
„Chtěla bych velmi poděkovat
všem, kdo přišli spolu s námi zavzpomínat na otce Jožku Motyku
a také otci Klementovi, že nám
otevřel půl fary a celou zahradu a
že si pak na nás našel čas a velmi
ochotně si popovídal s každým, kdo
o to stál,“ připojuje slova díků jedna z organizátorek poutě Svatava
Bláhová.

Vlaštovičky smutní za Olbramem Zoubkem

Vždy, když viděli klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách v televizi nebo novinách Olbrama Zoubka, měli velkou radost.
„To je ten slavný pan sochař, který na nás každý rok myslí,“ říkali s
hrdostí. Tentokrát ale smutní.
Akademický sochař Olbram Zou- plakátem, na kterém bylo napsáno
bek, autor památníku obětem poděkování za jeho přízeň. Přákomunismu na pražském Újez- ní tehdy připojil i ředitel Charity
dě, posmrtné masky Jana Palacha Opava Jan Hanuš, který k němu
nebo náhrobní desky vítkovského mimo jiné napsal: „Vážený pane
rodáka Jana Zajíce, byl totiž dlou- Zoubku! Dovolte, abych Vás dodaholetý významný sponzor Domu tečně pozdravil u příležitosti Vašesv. Cyrila a Metoděje. Ve věku 91 ho životního jubilea. Vaší podpory
si velmi vážíme. My v Charitě Opalet 15. června v Praze zemřel.
Ještě loni klienti Domu sv. Cyrila va věříme, že Vaše pomoc nebude
a Metoděje pro zrakově postiže- zapomenuta.“
né a slabozraké ve Vlaštovičkách Koncem června poslal Jan Hanuš
Olbramu Zoubkovi poslali jako jménem Charity Opava pozůstapřání k devadesátým narozeni- lým Olbrama Zoubka kondolenci. byl nejen významný umělec, ale jeme, pane Olbrame, v Charitě na
nám svou hromadnou fotografii s Oceňuje v ní, že Olbram Zoubek také dobrý a štědrý člověk. Děku- to nikdy nezapomeneme.

Sluníčkové odpoledne mělo letos rekordní účast

Jako v Kravařích na odpustu. Tak to chvílemi vypadalo na Sluníčkovém odpoledni v pátek 23. června v areálu ředitelství v Jaktaři. Tolik
lidí, jako tentokrát, ještě nedorazilo za celou osmnáctiletou historii
této akce pro koledníky Tříkrálové sbírky i širokou veřejnost.
Sluníčkové odpoledne se tentok- nám letos přálo i počasí, mohli si
tát neslo v duchu putování „Z děti i rodiče užívat jak výborného
pohádky do pohádky“. A protože občerstvení, tak bohatého pro-

gramu. A vybírat bylo skutečně z
čeho – hned po přivítání, kterého
se zhostil Pan Tau alias ředitel Jan
Hanuš, následovala vystoupení
dětí z Mateřské školy Sluníčko a
klientů sociálně terapeutické dílny
Radost, pohádka loutkového divadla Rarášci „Čarování z bedny“,
filmy v kině Oko, řádění na skákacím hradě nebo malování na obličej. Zájemci se mohli v kostýmech
vyfotit ve speciálním fotokoutku,
vybarvit si perníkovou chaloupku,
povozit se na poníkovi, ale také si
dopřát jízdu Jaktaří v kočáře, taženém dvojspřežím.
Na všechny děti, které zvládly soutěžní úkoly, čekaly odměny. Předtím ale musely například projít se
zavázanýma očima jen s pomocí
slepecké hole úzkým tunelem,

foukáním dopravit do cíle lodičku ve šmoulí zahrádce, zachránit
les tím, že správně vytřídí odpad,
soutěžit ve skákání v pytlích a
mnoho a mnoha dalšího.
O zdárný průběh Sluníčkového
odpoledne se postarali také naši
sponzoři: Kodex a. s., Dream Day,
Kofola a. s., Kaspa papír s. r. o.,
Bidfood, Optys s. r. o., Comertex,
Bivoj, ČSOB, Výroba uzenin Latoň & Wieder, Řeznictví-uzenářství Lukáš Gebauer, Pekařství Illík,
s. r. o., Pekařství Sezam s. r. o.,
Cukrárna Jařabová, TOP modern
s. r. o., Slezská pekárna a také Orel
Slavkov a Obecní Úřad Služovice.
Všem moc děkueme!
Více fotografií z této povedené akce
najdete na stránce www.charitaopava.cz.

LIDÉ
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Společenská kronika

• Milá Lucie Lenková!

Blahopřejeme

* Narozeniny o prázdninách

K Tvým narozeninám jen to
krásné, protože co je krásné, je
i vzácné.
Lásku a radost těch ať máš nejvíce, protože bez nich bys byla
jak knot bez svíce.
A peníze? Ty jsou možná potřeba, k štěstí jich však netřeba.
No a ještě přání na závěr:
Boží ruka ať tě chrání a dává Ti
stále požehnání.
A vše o čem sníš, si splnit smíš.
To Ti přejí Tvé kolegyně!

Poděkování

oslaví naši charitní kolegové a spolupracovníci
ČERVENEC: Vlastimila DEMETEROVÁ,
Karin FIURÁŠKOVÁ, Eva HARAZIMOVÁ,
Antonín HELEBRANT, Markéta KAVANOVÁ, Bc. Vendula KONEČNÁ, Marie KUPKOVÁ, Lucie LENKOVÁ, Mgr. Radana PLEVOVÁ, Tomáš RYCHLÝ, Stanislav SCHINDLER,
Alena SORGEOVÁ, Hana STAŇKOVÁ, Milan
SUROVČÍK, Radim ŠUPÍK, Renata TENGLEROVÁ, Jana TRÁVNÍČKOVÁ, Pavel VEVERKA, Irena VLTAVSKÁ, Jiří WEIRICH a Ing.
Jana ŽIDKOVÁ.
SRPEN: Jana FIALOVÁ, René HARASIM,
Klára HOLAŇOVÁ, Růžena HONOVÁ, Pavla HOPPOVÁ, Dalibor JANÍK, Jiří JAROŠ,
Jana KONOPKOVÁ, Václav KOUTŇÁK, Jitka MANOVÁ, Roman POPOVSKÝ, Jarmila
SALICHOVÁ, Břetislav ŠKOPEK, Bc. Petra
THIEMLOVÁ, Daniela TICHÁ, Vendula TUROŇOVÁ, DiS., Ilona URBÁNKOVÁ, Jana
VOJTKOVÁ a Veronika ZEDNÍČKOVÁ.
Blahopřejeme a přejeme vše dobré!

• Hledáme recepční
Vyhlašujeme výběrové řízení
na pozici provozní pracovník
na úseku „Sekretariát – recepce“ v Jaktaři. Pracovní poměr,
je vhodný pro osoby zdravotně
postižené a obnáší administrativní práci na 20 hodin týdně.
Jedná se o práce na recepci,
vyřizování telefonátů, pošty,
e-mailů, předávání informací apod. Požadujeme vzdělání
typu SOU či SŠ, znalost programů Excel a Word, komunikativnost, samostatnost. Nabízíme mzdu 12 200,- Kč/celý
úvazek (na 20 hodin týdně se
jedná o 6 100,- Kč), stravenky, 5 týdnů dovolené, odměny,
zaškolení, zvýhodněné volání
mobilního operátora. Přihlášky posílejte na adresu Charita
Opava, Přemyslovců 26, p. Pospěchová, 747 07 Opava-Jaktař
nebo na e-mail: personalni@
charitaopava.cz do 16. 7. 2017.

Začátkem června jsem navštívila
spolu s dalšími obyvateli Domu
sv. Cyrila a Metoděje muzikálové
představení Noc na Karlštejně,
které se uskutečnilo v opavském
divadle. Nastudování opavským
souborem se lišilo oproti filmové

• MŮJ SVĚT táhne
Vítězné snímky 9. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT, kterou
pořádá Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charity celé České republiky, byla celý červen k vidění
v Charitním domě Salvator v
Krnově - domově pro osoby
se specifickými potřebami. O
prázdninách budou výstavu
hostit v komunitním centru
pro seniory Gabriel v OstravěZábřehu a v Domově pokojného stáří sv. Václava v Ostravě
v září pak výstavu uspořádá
Charita Brno a v říjnu Charita
Žďár nad Sázavou. Termíny na
uspořádání putovní výstavy
fotosoutěže, která probíhá pod
patronací fotografa Jindřicha
Štreita, jsou již téměř rozebrány, zájemci ale mají ještě
možnost přihlásit se už jen na
prosinec na mail mludek@charitaopava.cz.

• Studenti z Rotary
Clubu ve Vlaštovičkách

Kulatiny vedoucího Chráněných dílen sv. Josefa

O prázdninách oslaví kulatiny náš vedoucí Tomáš RYCHLÝ a
kolegové Roman POPOVSKÝ, Dalibor JANÍK a půlkulatiny Veronika
ZEDNÍČKOVÁ.
Dalšími letními oslavenci jsou Vlasta DEMETEROVÁ, Renáta
TENGLEROVÁ, Eva HARAZIMOVÁ, Markéta KAVANOVÁ, Irena
VLTAVSKÁ, Václav KOUTŇÁK a Jarmila SALICHOVÁ.
Milí naši, ať jsou vaše následující roky plné pohody, optimismu a
zdraví. Ať vás životem neustále provází láska, radost a dobří přátelé!
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Listárna
Skvělé divadlo

Informace

verzi snad jen větším důrazem na
humornou stránku představení.
Písničky, které jsou známé, zazněly
i v tomto představení. Dříve jsem
nikdy žádný muzikál nenavštívila,
i když opavské divadlo nepravidelně navštěvuji s ostatními obyvateli
domu celkem často. Tato má muzikálová premiéra se mi velmi za-

Pište nám!

mlouvala. Dvě hodiny v přítomnosti opavských herců uplynuly
velice rychle. Pokud budu mít v
budoucnu příležitost, určitě nebudu váhat a na další muzikálové
představení se zase ráda vydám.
Iva KOČÍ, Dům sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách

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

Návštěvu z opavského Rotary
Clubu hostili počátkem června
v Domě sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Prezidentka opavských rotariánů Miroslava Melecká sem přivedla na
besedu tři zahraniční studenty
jednoročního výměnného studijního programu hned ze tří
světadílů. V rámci kulturního a
vzdělávacího programu si jednotlivé pobočky Rotary klubu z
celého světa vyměňují vždy na
jeden školní rok studenty, kteří
pak žijí v hostitelských rodinách a navštěvují místní školy.
Hosty opavského klubu a tedy
i Domu sv. Cyrila a Metoděje
byli Jarrod z Austrálie, Kayla z
Floridy a U-In Jang (Jasmine) z
Jižní Korey. Všichni tři studenti si pro obyvatele i pracovníky
Domu sv. Cyrila a Metoděje
připravili prezentaci v českém
jazyce, ve které představili sebe
a svou zemi. „Studenti pak
odpověděli na řadu našich všetečných dotazů. U-In Jang nás
překvapila odpovědí, že hodlá
doma v Jižní Koreji uvařit typicky český knedlík a upéct chléb,“
dodává Pavla Králová, která
připojuje poděkování paní
Melecké i všem studentům za
příjemně prožitý čas, který
strávili ve společenství zrakově
handicapovaných ve Vlaštovičkách.
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