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CITÁT MĚSÍCE: „Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“ Matka TEREZA

Pavel Helan vystoupí
pro Pokojný přístav

Písničkář Pavel Helan vystoupí ve středu 6. prosince od 19 hodin v
opavském kině Mír. Jeho koncert bude benefiční, protože celý výtěžek je určen pro mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav.
Pavel Helan, který s námi spolupracuje již delší dobu, tak do služby
Charitě Opava věnuje svůj talent a svou popularitu.
Pavel Helan je opavskému publiku velmi dobře znám. Dvakrát již
vystoupil společně s lanškrounským děkanem Zbigniewem
„Zibi“ Czendlikem na akcích,
pořádaných Charitou Opava,
jednou pak zahrál dopolední speciální koncert v opavském klubu
Art pouze pro klienty sociálních
služeb. Na prosincovém koncertu
ovšem představí kromě známých
písní z předchozího alba „iBůh“
také písničky z nového CD, které dokončil v Ostravě doslova
před pár dny. Jmenuje se Rapper
a najdete na něm také skladby
zasněné Údolí, zamilovanou V
náručí nebo modlitbu Buď se
mnou. „Můžete se těšit na novou
dávku písní, ve kterých nechybí
úsměv, prožitek spirituality a lás-
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ky,“ slibuje písničkář. Opavské
vystoupení bude součástí adventního turné Pavla Helana, které by
se dalo stručně popsat „kostely,
sály a jeden parník“. Písničkář
na něm navštíví šestnáct měst v
České republice a na Slovensku,
kde se proslavil zejména díky
společnému koncertování s folkovou legendou Janem Nedvěděm. Na turné bude Pavla Helana doprovázet vynikající cellista
Štěpán Švestka a kromě písniček
z nového alba na něm určitě zazní
také populární Ajfon nebo dětská
píseň Zahrádka, která se stala
ústředním hudebním motivem
v novém krátkém dokumentu o
Charitě Opava.
Přestože Pavel Helan spolupracuje s Charitou Opava již něko-

PROSINEC

Ocenění pro dobrovolníka z Vlaštoviček

Mezi šesti dobrovolníky, kteří přeberou z rukou
primátora Opavy na Hlásce cenu Křesadlo, je také
dobrovolník Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené Vladimír Herman. Cenu Křesadlo, která
se v Opavě letos uděluje poprvé, iniciovalo Dobrovolnické centrum Elim a vítěze vybírala sedmičlenná
porota z dvaatřiceti nominovaných kandidátů.

lik let, nabídka na benefici pro
Pokojný přístav tentokrát přišla
přes Stěbořickou faru. Místní
farář Otec Klement Rečlo, který
zároveň slouží jako kněz v Pokojném přístavu, se totiž s Pavlem
Helanem přátelí, a když mu písničkář nabídl, že pro něj odehraje
benefiční koncert podle jeho přání, padla volba právě na charitní
mobilní hospic. Mobilní hospic
Pokojný přístav oslavil letos 1.
dubna již deset let trvání. Díky
tomuto středisku Charity Opava
mají nevyléčitelně nemocní lidé
na Opavsku možnost prožít poslední dny svého života doma v
kruhu nejbližších. Název se odkazuje na citát sv. Ambrože „Spravedlivým jest smrt pokojným
přístavem“. Za deset let doprovodil profesionální tým, který tvoří sestry, lékař i kněz či sociální
pracovníci, v domácím prostředí
přes tisíc lidí.
Vstupenky na koncert stojí sto
korun a koupit je můžete dopředu v kině Mír, v předprodeji
Sluna nebo přímo na místě před
koncertem. Celý výtěžek z koncertu pak bude pomáhat klientům Pokojného přístavu. Přijďte
se pobavit a zároveň podpořit
dobrou věc!

PROSINEC
V Opavě potřebujeme více koledníků

Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na mnoha faktorech, jedním z nejdůležitějších je počet koledníků.
A právě těch máme v Opavě méně, než bychom
potřebovali. Pro koledníky je přitom připravena
celá řada odměn včetně velmi populární soutěž o
chytré mobilní telefony HUAWEI P9 LITE 2017.
Čtěte na str. 3 a také 5!

Slovo ředitele
Dary (nejen) vánoční

Vá n o č n í
čas je krásným slavnostním
obdobím,
kdy si připomínáme
narození
Ježíška,
těšíme se z
přítomnosti blízkých a vzájemně
si pod stromečkem děláme radost
dárky. Na ty se těší nejvíce děti,
když ale člověk dospívá, raduje
se stále více z toho, že mohl někoho obdarovat sám, jeho radost
je vlastně tím nejkrásnějším dárkem. „Člověk nežije tolik z lásky,
kterou přijímá, jako mnohem více
z té, kterou daruje,“ říká Matka
Tereza, jejíž citát otevírá toto vydání Domovníku. Není to náhoda, protože náš poslední charitní
zpravodaj jsme se rozhodli z podstatné části věnovat dárcovství,
k čemuž náš přivedl Den dárců,
slavený 29. listopadu. Dary od
jednotlivců, firem či nadací tvoří
asi šest procent našeho rozpočtu a
hodně pro nás znamenají. V tomto Domovníku se tedy dočtete o
tom, jak nám písničkář Pavel Helan věnoval svůj talent a uspořádá benefiční koncert pro Pokojný
přístav, jak studenti či občané obcí
sbírají potraviny po naše klienty,
firemní pracovníci i senioři nám
věnují volný čas, dočtete se o tom,
jak stovky koledníků darují svou
práci při Tříkrálovém koledování,
v němž zase tisíce občanů věnují
finance těm nejpotřebnějším. Náš
největší soukromý sponzor JUDr.
Řeháček v rozhovoru prozradí,
čím je pro něj filantropie a proč si
pro ni vybral právě Charitu Opava, dočtete se i o vzácném daru,
který jsme dostali v závěti.
Příklady z tohoto Domovníku
jsou jen kapkou v moři mnoha
darů a dárků, které do Charity
Opava míří nejen na Vánoce, ale
po celý rok. Naši milí dárci, přátelé! Chtěl bych Vám všem z celého
srdce poděkovat. Přejeme Vám
všichni požehnané Vánoce a ať se
po celý rok 2018 můžete těšit z lásky, kterou jste darovali.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Radili se s Charitou
Přednáška na téma „Nájemní bydlení a sousedské vztahy“
ukončila v listopadu cyklus setkávání „Radíme se s Charitou“,
který po celý rok 2017 pořádala Občanská poradna Charity
Opava pro klienty Psychiatrické
nemocnice v Opavě. Spolupráce
v projektu „Radíme se s Charitou“ zahrnovala celkem sedm
preventivních přednášek, které
si kladly za cíl pomoci klientům
v orientaci v situacích, které je
velmi často potkávají. Mohli se
tak přímo v areálu Psychiatrické
nemocnice seznámit s problematikou spotřebitelské gramotnosti, opatrovnictví, majetkových
vztahů, sociálních dávek a podobně. Občanská poradna tak
kromě pomoci lidem, kteří se již
do problémů dostali, plní také
významnou roli preventivní.

• Důležité změny
v tzv. náhradním plnění

Znovu připomínáme, že v souvislosti se změnou zákona o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
došlo i k úpravě v povinnosti
plnění povinného zaměstnávání
zdravotně postižených osob, tzv.
náhradního plnění. Informace
změnách najdou všichni zákazníci a partneři Charity Opava
na našich webových stránkách
www.charitaopava.cz

KALENDÁRIUM
• Služby chráněného bydlení
začala poskytovat Charita
Opava v prosinci roku 1997.
Prvními klienty ovšem byli lidé,
kteří byli postiženy tehdejšími
rozsáhlými povodněmi.
• Klientka Chráněného a
podporovaného bydlení Marie
Farná převzala v prosinci
roku 2006 Cenu hejtmana
Moravskoslezského kraje za
svou básnickou tvorbu.
•
Jubilejního
dvoustého
zaměstnance přijala do svých
řad Charita Opava v prosinci
roku 2007.
•
Slavnostní
setkání
pracovníků,
dobrovolníků
a sponzorů Charity Opava
proběhlo v prosinci roku 2014
ve Slezském divadle v Opavě u
příležitosti pětadvacetiletého
výročí existence organizace a
také udělení ceny Neziskovka
roku 2014.
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Vlaštovičky provoněly vůně
parfémů z DM drogerie

Částku 38.700 korun věnovali klientům Domu sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené zaměstnanci opavské prodejny DM drogerie. Tato dárcovská iniciativa vzešla přímo od nich a nezůstalo jen u finanční pomoci.
V pondělí 20. listopadu odpoledne pracovnice DM drogerie dorazily do
Vlaštoviček osobně na dobrovolnický den.
Pracovníci opavské prodejny DM „Za tento dar jsme opravdu vděčni,
drogerie mají možnost koncem kaž- pořídíme za něj pro klienty speciáldého roku určit, kam bude směřovat ní čtečku a klávesnici pro nevidomé
sponzorský dar v místě jejich působ- a také potřebný nábytek, konkrétně
nosti. Letos padla volba na Dům sv. stoly a židle,“ děkuje vedoucí Domu
Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků.
Impuls k tomu vzešel od vedoucí Vydařil se také dobrovolnický den,
prodejny Silvie Macové, kterou sa- který pracovnice DM drogerie pojamotnou před časem trápily problé- ly po svém - klientům na společném
my se zrakem.
posezení u kávy zprostředkovaly in-

formace o sortimentu, který nabízí, a
povyprávěly o historii i provozu své
drogerie. „S sebou do zařízení přinesly nejrůznější vzorky dekorativní
kosmetiky a parfémů, které si mohli
klienti vyzkoušet,“ vrací se k akci
vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. Klientky podle ní
nejvíce zaujaly laky na nehty, muži
naopak ocenili možnost otestovat si
nejrůznější vůně pánských parfémů
a toaletních vod.
„Všem klientům se tato akce moc líbila a tak jsme moc rádi, že nás pracovnice DM drogerie ubezpečily, že se
určitě nevidíme naposled,“ těší se na
další setkání Zuzana Janků,
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u
Opavy patří mezi nejstarší střediska
Charity Opava, v roce 2016 zde oslavili již pětadvacet let trvání. Svou
přízeň mu již řadu let pravidelně
zachovává mnoho soukromých dárců, ale také například Nadační fond
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Pochvalují si zde i velmi dobrou
spolupráci s opavskou pobočkou
Úřadu práce, Moravskoslezským
krajem, Magistrátem města Opavy
nebo obcí Vlaštovičky.
„Všem našim partnerům i dárcům
patří vděk našich klientů, protože
díky jejich pomoci mohou nejen lépe
zvládat své zdravotní problémy, ale
často si také splnit některý ze svých
snů,“ dodává Zuzana Janků.

AutoCont opět obdarovává
potřebné spolu se zaměstnanci

Léta dostávali jako výraz poděkování za celoroční práci zaměstnanci společnosti AutoCont na závěr roku láhev dobrého vína. V roce
2015, když společnost slavila 25 let trvání, se ale rozhodlo vedení
uzavřít rok jinak – společným darem těm, kteří to opravdu potřebují. A výsledek akce, nazvané „Dobrosrdečné Vánoce“, byl ohromující, společně se svými zaměstnanci vybral AutoCont více než 1,4
milionu korun.
„Měli jsme za to, že to bude jednorá- v předchozích dvou letech dostanou
zová akce,“ píše na stránkách spo- zaměstnanci AutoContu voucher v
lečnosti předseda představenstva ceně 250 korun, které mohou věnoAUTOCONT HOLDING Martin vat několika vybraným neziskovým
Grigar. Avšak velmi pozitivní ohlas organizacím, popřípadě si vybrat
většiny zákazníků rozhodl o tom, vlastní. „250 korun, které jsme obže podobná akce proběhla i v roce vykle vyhradili na nákup pro vás,
2016 a pokračuje i letos. Stejně jako nyní vaším prostřednictvím věnujeme

na dobrou věc a navíc k tomu za AutoCont přidáme dalších 250 korun,“
vysvětluje předseda představenstva
AutoContu Martin Grigar.
O tom, kam „společných“ 500 korun
poputuje, tak rozhodují jednotliví
zaměstnanci AutoContu sami. A
rozhodnout se mohou také pro projekt Chráněného a podporovaného
bydlení Charity Opava „Prostor pro
život“. Vybrané peníze pomůžou
duševně nemocným klientům chráněného bydlení rekonstruovat půdní
prostory střediska a získat tak nové
místo pro setkávání, které je pro ně
zároveň terapií.
Z jednorázové akce, kterou se společnost AutoCont hlásí k roli své
společenské odpovědnosti, se tak
stává tradice, která letos vstoupila do
třetího ročníku.
Děkujeme!
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Paní Mischa představí výrobky
z dílen až v Bruselu či Paříži

Do Bruselu či do Paříže se již brzy dostanou výrobky z Chráněných
dílen sv. Josefa. Za tímto úspěchem stojí paní Mischa Lebeda, rodilá
Češka, která žije již řadu let v Bruselu a vlastní zde firmu GAMINE
DESIGN. Ta si totiž chráněné dílny Charity Opava vybrala za svého
spolupracovníka.
Mischa Lebeda pracovala v Bru- lic relations, a založila firmu GAselu přes deset let jako IT ma- MINE DESIGN. Také ona chce
nažerka, po narození dětí se ale ve svém studiu podpořit tvorbu
pustila do podnikání, které ji místních umělců, malířů, designevelmi baví a zároveň umožní trá- rů, výtvarníků, stylistů a umělců z
vit více času s dětmi. Přihlásila podobných branží.
se do belgického projektu, který A jak je možné, že si podnikatelka
podporuje začínající podniká- z Bruselu vybrala právě opavské
ní tím, že nabízí pomoc expertů charitní dílny? „Manžel je z Opana různé oblasti, jako například vy,“ vysvětluje Mischa Lebeda, „a
management, marketing či pub- na Chráněné dílny sv. Josefa jsem

dostala doporučení od rodičů, za
kterými zde jezdíme.“ Charitní dílny tak nejprve dostaly zakázku na
pilotní kolekci výrobků, kterými
byly originálně zpracované polštáře. Autorkou této pilotní kolekce
je paní Mischa spolu se svým malým synem, který se zhostil malování jednoho z obrázků. Již nyní
ale její firma získala zakázku na
kompletní návrh a vybavení pokoje jednoho pařížského hotelu,
pro který kreslí a realizuje veškeré
vybavení od tapet, polštářů přes
keramiku a podobně. Podílet se na
ní budou velmi výrazně i Chráněné dílny sv. Josefa, které připravují
kromě polštářů také závěry, ubrusy, přehozy a další vybavení do hotelového pokoje.
Paní Mischa byla s tím, jak si s náročnou zakázkou v dílnách uměli
poradit, velmi spokojena. „Moc
vám děkuji za vaši práci a těším se
na další várky výrobků. Díky vám
si realizuji svůj sen. Děvčata dělají vše s péčí a smyslem pro detail.
Mám z těch pár vzorků šílenou
radost,“ chválí pracovnice jaktařské Chráněné dílny sv. Josefa a
dodává, že další zakázky na sebe
určitě nenechají čekat, protože na
Vánoce se v Charitě Opava určitě
objeví znovu.

Na koledníky Tříkrálové sbírky
opět čeká mnoho soutěží o ceny

Největší dobročinnou sbírkou v České republice je Tříkrálová sbírka,
v níž své peníze darují potřebným doslova statisíce lidí. Tříkrálová
sbírka 2018 sice začne až počátkem ledna, ale přípravy běží naplno
již několik týdnů. A nikdy bychom se nemohli tak jako každý rok radovat z výborného výsledku, pokud by svůj volný čas na koledování
nedarovali Charitě Opava také stovky malých i větších koledníků.
Také letos pro ně máme jako odměnu řadu cen a akcí.
Opět nebude chybět populární
soutěž o chytré mobilní telefony,
tentokrát o šest černých modelů
HUAWEI P9 LITE 2017. Jak se jí
můžete zúčastnit? Vedoucí skupi-
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nek od nás dostanou soutěžní lístky, které musíte po každém koledování vyplnit a které pak vedoucí
odevzdají spolu s pokladničkou.
Za každý den koledování tedy

můžete získat jeden lístek. Čím
více lístků budete mít, tím větší
je šance, že bude při slavnostním
losování po Tříkrálové sbírce z
osudí vytažen právě ten váš. Soutěž je určena dětem nad osm let,
ty menší mohou vyhrát hodnotné
poukázky do aquaparku Kravaře.
Pro koledníky je ale připravena i
řada dalších soutěží, mezi nimiž
nebude chybět ani soutěž o nejlepší tříkrálovou fotografii nebo
selfie, nad níž i tento rok převzal
patronát týdeník REGION OPAVSKO a v níž mohou koledníci vyhrát hodnotné poukázky na knihy.
A jak soutěžit? Koledníci musí
pořídit snímek své kolednické
skupinky a odeslat ho do 15. ledna 2018 na e-mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. Komise bude
hodnotit originalitu fotografie i
kostýmů a celkový dojem. Ty nejlepší snímky pak najdete nejen
na webu Charity Opava, ale také
v týdeníku REGION OPAVSKO,
který je patronem soutěže. Pro
koledníky je jako odměna připraveno také promítání filmu Mini
šéf v kině Mír, bruslení či plavání
zdarma v aquaparku Kravaře.

STANE SE
• V Jaktaři požehnáme
adventní věnce
Adventní věnce požehná v pondělí 4. prosince v budově ředitelství Charity Opava v Jaktaři otec Petr Kříbek. Zájemci o
požehnání věnců jednotlivých
středisek i soukromých adventních věnců jsou do Jaktaře zváni na 13 hodin.

• Běží desátý ročník
fotosoutěže MŮJ SVĚT
Až do konce ledna 2018 mohou zaměstnanci, dobrovolníci i klienti Charit z celé České
republiky posílat své fotografie
do 10. ročníku fotosoutěže MŮJ
SVĚT. Také letos vyhlásila porota v čele s garantem soutěže
prof. Jindřichem Štreitem tři
soutěžní kategorie pod názvy
„Portrét – tváře lidí Charity“,
„Život kolem nás – události
Charity pohledem těch, kteří
pro ni pracují“ a „Jak to vidím
já – život Charity pohledem
našich klientů“. Podrobnější
informace k fotosoutěži najdete na stránkách Charity Opava
www.charitaopava.cz.

Napsali o nás
• V Mravenečku mají
Jardu (Duška)

V Mravenečku mají nové zvedací zařízení. Díky daru 60
tisíc korun, který známý herec
Jaromír Dušek poskytl tomuto
dennímu stacionáři pro děti a
mládež s kombinovanými vadami, zde mohli zakoupit stroj,
který všem výrazně pomůže v
denním provozu. A na počest
donátora zařízení pojmenovali
Jarda. „Přišlo nám hloupé při
provozu nazývat tento potřebný přístroj ´zvedací zařízení´,
a tak to první dostalo jméno
Pepina. No a u druhého to bylo
jasné – je to Jarda na počest
Jaroslava Duška,“ vysvětluje s
úsměvem vedoucí Mravenečku Jana Konopková. „Zatímco
Pepina má jakožto ženská na
starosti koupelnu a toaletu,
Jarda jako gentleman zajišťuje
provoz ve stacionáři,“ dodává.
REGION OPAVSKO,
7. listopadu 2017
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„Dárcovství je jedna z částí mého
života, která mu dává smysl,“
říká opavský rodák a náš největší sponzor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

Když si do internetového vyhledávače zadáte jméno Oldřich Řeháček, objeví se ohromné
množství odkazů na právnickou praxi spolumajitele firmy Administrace insolvencí CITY
TOWER JUDr. Oldřicha Řeháčka, Ph.D., jeho publikační a přednáškovou činnost, členství
v Legislativní komisi Akademického senátu Univerzity Karlovy a právnických profesních organizacích. O soukromí nebo filantropických aktivitách tohoto šestatřicetiletého právníka
nenajdete nic. V Charitě Opava ale víme, že je již od roku 2010 našim sponzorem, poslední
dva roky dokonce největším. A v rozhovoru s tímto úspěšným opavským rodákem jen tak mimochodem zazní, že například v projektu Adopce na dálku podporuje dvacet dětí na mnoha
místech planety. „Moc o tom nechci mluvit,“ předesílá na začátku spolu s přáním, ať neuvádíme částky jeho sponzorských darů, „byl bych nerad, aby to vypadalo jako vychloubání.“

je tolik peněz, kolik by mělo. A
myšlenka domácího hospice mne
nadchla. Když je kolem vás v posledních dnech někdo, koho znáte
a kdo vám potvrdí, že váš život
měl smysl, je to nádherné. Já ale
respektuji, že v Charitě Opava víte
nejlépe, jak tyto finance využít,
takže pokud by v rámci hospice peníze právě nebyly potřeba,
budu respektovat, že je využijete
pro jiné potřeby.
* Vím o tom, že jste loni navštívil
Charitu Opava. Bylo to poprvé?
Co Vás nejvíce zaujalo?
Už kdysi jsem se byl podívat do
Domu sv. Cyrila a Metoděje ve
Vlaštovičkách. A letos jsem skutečně navštívil ředitelství v Jaktaři, setkal se s panem ředitelem
Hanušem a podíval se do chráněných dílen. A určitě se zase rád
podívám i do dalších středisek.
Já se do Opavy velmi rád z Prahy
vracím a chtěl bych, aby se zde lidem dobře žilo.
* Tento rozhovor vyjde v prosincovém vydání Domovníku,
který bude z velké části věnován fenoménu dárcovství. Čím
je dárcovství pro Vás? Reklama
ani prestiž to není, koneckonců
i tento rozhovor vzniká na naši
žádost. Vaše dárcovství je nezištné, co Vám tedy přináší?

* Prozradíte nám, kým je vlastně chom měli podporovat potřebné
největší donátor Charity Opava? tam, kam dohlédneme. Charita
Česká republika je pro mne autoPocházím z Opavy, narodil jsem rita, které věřím. V rámci aktivit
se tady, studoval jsem Slezské Adopce na dálku mám adoptogymnázium. Od začátku studia vány dvě desítky dětí z různých
na Právnické fakultě Karlovy uni- koutů světa. Také jsou mi sympaverzity ale žiju v Praze, kde jsem tické ekologické aktivity, na které
se také seznámil se svou skvělou přispívám hnutí Duha.
ženou. Opavu mám ale stále moc
rád. Možná to bude znít jako klišé, Vím ale, že okolní regiony nevníale přirostla mi k srdci. Stále tady mají vždy Prahu pozitivně a tak
také žijí moji rodiče a příbuzní, bych chtěl to, co se v Praze povedtakže se sem moc rád vracím.
lo, touto cestou alespoň částečně
vrátit zpět do regionů, v tomto
* V Opavě jste se narodil a máte případě do města, odkud pocházde kořeny, ale už v Praze žijete zím, a věnovat ho lidem, kterým
dlouho, pracujete zde, máte tu za mnohé vděčím. Jsem advokát
mnoho různých vazeb. Co Vás a insolvenční správce a je pravda,
motivovalo k tomu stát se tak že této profesi se daří. A tak si řívýrazným sponzorem Charity kám, že stojí za to ten úspěch zase
právě v Opavě?
poslat dále, tedy do Opavy. Podle
toho, co vím, poskytuje Charita
Je vždy otázka, kam směřovat svou pro Opavu a celé okolí komplexpodporu, protože potřebných je ní podporu všech, kteří potřebují
velmi mnoho. Já si myslím, že by- pomoc. A tak jsem moc rád, že ji

můžu podpořit. Mám tady přece
kořeny, stále zde žije mnoho mých
blízkých. Chtěl bych, aby se i moje
děti narodily v Opavě a měly toto
město zapsáno v rodném listě. A
pokud to bude možné, i já bych se
na důchod do Opavy rád vrátil.
* Věnujete nám už od roku 2010
pravidelně každý měsíc hodně peněz, loni v listopadu jste
k tomu navíc ještě jednorázově
přidal větší částku na zakoupení
auta pro naše ošetřovatelky. Letos jste vznesl žádost, aby Vaše
sponzorské dary sloužily našemu mobilnímu hospici Pokojný
přístav. Co Vás k tomu vedlo?
Staří lidé jsou většinou na okraji
zájmu společnosti, přece jen nemůžou soupeřit ve snaze získávat
peníze od dárců třeba s malými
dětmi. Proto jsem se rozhodl jít
tímto směrem, neboť k seniorům
podle mého názoru nesměřu-

Opět bych nechtěl, aby to znělo
jako fráze, ale myslím si, že když
se člověku daří, měl by se o část
svého úspěchu podělit s těmi, kteří takové štěstí neměli. Za to, čím
jsem, vděčím také štěstí a nějaké
vyšší moci, proto si myslím, že
je zapotřebí alespoň něco odvést
zpátky. Život má ten smysl, který
mu dáme, a jistě to není jen o tom,
že se starám pouze o svou rodinu
a jinak směřuji jen za úspěchem
a nic jiného nevidím ani neslyším. Můžu říci, že mne dárcovství
opravdu hodně naplňuje, zvláště
když můžu sledovat dobrou práci
lidí, kteří pak tyto dary zhmotňují
v práci pro potřebné. Dárcovství
je jedna z částí mého života, která
mu dává smysl.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Darované potraviny v Charitě
pomáhají duševně nemocným

Sbírku potravin uspořádali u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby zaměstnanci Magistrátu města Opavy pod záštitou
vedení města. Pomoci potřebným tímto způsobem se rozhodli již
podruhé, na rozdíl od loňské sbírky se ta letošní rozrostla i o další
materiální pomoc.
Na sběrných místech v areálu pracích prášků či dětských plen.
magistrátu na Krnovské ulici a Do sbírky se kromě magistrátních
na Hlásce se tak koncem října úředníků zapojily opavské základnashromáždilo několik desítek ní školy Boženy Němcové a Šrámkilogramů trvanlivých potravin – kova.
těstovin, rýže, konzerv, sladkostí, Plné auto krabic s potravinami a
luštěnin, olejů, čajů, sirupů, ale i hygienickými potřebami na Mašampónů, mýdel, zubních past, gistrátu města Opavy přebral ře-

ditel Charity Opava Jan Hanuš.
Dary pak putovaly do Azylového
domu Armády spásy, kde byly
rozděleny mezi klienty sociálních
služeb Charity Opava Elimu a Armády spásy v Opavě.
Potraviny potřebným darují lidé
také na základě sbírek, které pro
Charitu Opava již několik let pořádají Asociace studentů a přátel
Slezské univerzity v Opavě nebo v
rámci postní almužny občané obcí
Služovice a Vrbka.
Všechny tyto potravinové sbírky
jsou určeny klientům Chráněného
a podporovaného bydlení pro duševně nemocné, které letos oslavilo již dvacet let svého trvání. Toto
středisko kromě poskytování časově omezeného bydlení pomáhá
také lidem s duševním onemocněním znovu nalézt síly k naplnění
života v oblasti vztahů, vzdělání,
práce nebo organizování volného
času. Jeho klienty jsou lidé, jejichž finanční situace není vinou
onemocnění příliš dobrá a kteří si
darů od lidí dobré vůle považují a
děkují za ně.

Poštu pro naše dárce chystají také dárci dobrovolníci, kteří Charitě věnují svůj čas

Na jejich pomoc spoléháme už mnoho let. Vždy, když je z ředitelství
Charity Opava zapotřebí odeslat stovky zpravodajů Vlaštofka nebo
tisíce dopisů sponzorům, vytáčíme telefonní čísla dobrovolnic. Ty
pak dorazí do Jaktaře a za jedno dopoledne zvládnou to, co by jednotlivci trvalo celé dny – zkontrolovat adresu, vložit dopis do obálky,
zalepit ji a nachystat k odeslání. Dopisy našim dárcům tak odesílají
také dárci – dárci svého volného času
Většina těchto dobrovolnic, dnes do Chráněné dílny sv. Josefa v Jakjiž převážně v důchodovém věku, taři. Při balení dopisů se v Jaktaři
pomáhá Charitě Opava už dlou- potkávají od roku 2000, vždy při
ho, mnohé například docházely rozesílání zpravodaje Domova sv.

Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách Vlaštofka, balení vánočních
či velikonočních přání nebo při
každoročním oslovování našich
sponzorů. Chystání korespondence trvá celé skupině od tří až do
sedmi hodin, to když je zapotřebí
na správné adresy odeslat například přes tisíc dopisů s darovacími smlouvami, nebo až dva a půl
tisíce vánočních či velikonočních
přání.
Pokud jim to dovolí zdraví, jsou
na telefonické zavolání vždy připraveni ochotně přijít pomoci
například Jaromíra Matýsková,
Anna Víchová, Anna Weissová,
Helena Kimplová, Věra Halčařová, Jiřina Ondraschková, sestra
Ludmila Šnajtrová nebo pan Antonín Bellay. A že pomáhat se dá v
každém věku, dokazuje i nejstarší
dobrovolnice z této skupiny paní
Vlasta Žaludová, která letos v červenci oslavila úctyhodných devadesát let!
Dopisy, které dostáváte z Charity
Opava, tedy prošly rukama těchto
a mnoha dalších dobrovolníků,
jejichž pomoci si vážíme a děkujeme za ni.
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TŘÍKRÁLOVKA
• Stále hledáme
Tříkrálové koledníky,
přihlaste se!
Koledníky i vedoucí skupinek stále hledá a o pomoc při
Tříkrálové sbírce na rok 2018
prosí všechny rodiče i děti v
Opavě a okolí její koordinátorka Marie Gilíková. V loňském
ročníku této nejstarší české
dobročinné akce, jíž se Charita Opava účastní od samého
počátku, se v Opavě a okolí vybraly skoro dva miliony korun,
které již celý letošní rok slouží
těm nejpotřebnějším ve vašem
okolí.
„O pomoc, bez které se neobejdeme, bych vás chtěla jménem
Charity Opava poprosit i při
další Tříkrálové sbírce, která bude probíhat od 1. do 15.
ledna 2018,“ žádá všechny lidi
dobré vůle Marie Gilíková. Pomoci můžete tak, že vytvoříte
skupinku, která bude chodit
koledovat s úředně zapečetěnou
pokladničkou. Skupinku tvoří
Tři králové, které představují
obvykle děti, a jeden vedoucí,
který musí být osoba starší patnácti let.
„Staňte se Tříkrálovým koledníkem a buďte u toho s námi!
Prožijte opět společně povznášející pocit z koledování pro
dobrou věc i pomoci těm, kteří
to potřebují. Kontaktujte nás,
prosím, do 15. prosince 2017
na telefonním čísle 604 175
518 či e-mailu gilikova@charitaopava.cz. Pokladničky a
další potřebné věci včetně scénáře ke koledování vám podle
potřeby zajistíme,“ vzkazuje
M. Gillíková, která dodává, že
Charita Opava má pro koledníky opět připravenu řad cen,
například losování o chytré
telefony, soutěž o nejlepší fotografii z koledování, o hodnotné
poukázky na knihy, ale také
promítání pohádky v kině Mír,
volný vstup na bruslení a do
kravařského aquaparku nebo
pozvání na červnové Sluníčkové odpoledne plné zábavy, her
a atrakcí.
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Dům, darovaný Charitě Opava
v závěti, bude sloužit nevidomým

Když před pětadvaceti lety v nedalekých Vlaštovičkách otevřela Charita Opava Dům sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené, přicházeli pravidelně na mše svaté, sloužené ve zdejší kapli, také
manžele Drahomíra a Miroslav z nedalekých Jarkovic. Byli bezdětní a tak se pomalu zdejší komunita stávala jejich druhou rodinou. Byli hosty všech slavností i akcí, připravovaných zaměstnanci i
klienty Vlaštoviček, s nimiž prožívali dobré i zlé. Nejprve odešla na věčnost paní Drahomíra, loni ji
následoval pan Miroslav. A ukázalo se, že na přátele z Vlaštoviček mysleli i v závěti. Domu sv. Cyrila
a Metoděje totiž odkázali svůj majetek včetně jarkovického domu.
„Manželé opravdu nevynechali jedinou příležitost, kdy s námi mohli
pobýt,“ vzpomíná ředitel Charity
Opava Jan Hanuš, který se před
více než pětadvaceti lety stal prvním vedoucím Domu sv. Cyrila a
Metoděje. „Dobře si vzpomínám
na první bližší setkání s panem Miroslavem. Slavili jsme tehdy první
výročí vzniku Domu sv. Cyrila a
Metoděje a během odpoledne nám
do studny spadla malá bečka s pivem, které jsme tu chladili. Zkoušeli jsme utopenou bečku všemožně
vytáhnout, ale stále marně, než
přišel pan Miroslav a sestrojil důmyslné zařízení, díky kterému se to

povedlo.“ O tom, že manželé mají
v úmyslu dům darovat Vlaštovičkám, Jan Hanuš věděl už od roku
2002, ale pana Miroslava přemluvil, aby dar nechal na závěti, kterou
může kdykoli změnit, pokud by si
to rozmyslel.
Dědické řízení po smrti obou manželů trvalo dlouhý rok, kdy Charita
Opava mohla jen plánovat, jak s
tímto darem naložit. Řešení se ale
nabízelo samo. Darovaná nemovitost totiž stojí v blízkosti Domu sv.
Cyrila a Metoděje a tak bude sloužit jeho klientům. „V Domě sv. Cyrila a Metoděje poskytujeme chráněné
bydlení a sociální rehabilitaci lidem

s postižením zraku a lehkým mentálním znevýhodněním. Ukazuje se,
že není ideální poskytovat tyto dvě
služby pod jednou střechou. Pro uživatele to může být nepřehledné. Proto plánujeme využít darovanou nemovitost k aktivitám rehabilitace,“

Závěť pomáhá.
Pan Miroslav (na smínku vpravo) na jedné z lidových veselic,
pořádaných v areálu Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách.

vysvětluje manažerka sociálních
služeb Charity Opava Pavlína Králová. První patro odkázané vily by
tak mělo po úpravě sloužit k bydlení, teprve architekt ale určí, zda
zde bude místo pro dva, nebo jen
jeden samostatný byt s vlastním
odděleným vchodem. V přízemí
pak vznikne místo, kde by se mohli
zrakově postižení scházet a pracovat na různých drobných úkolech,
což by jim mělo pomoci naučit se
žít se svým postižením samostatně.
Charita Opava, která čekala na
zapsání nemovitosti do katastru,
začala v těchto dnech nemovitost
vyklízet a chystat k rekonstrukci.
„Nábytek a věci z pozůstalosti budeme třídit, osobní věci budeme nejprve nabízet vzdáleným příbuzným,
některý nábytek či vybavení určitě
využijeme pro naše střediska, zbytek
bude určen pro potřebné,“ upřesňuje Pavlína Králová.
„Paní Drahomíra i pan Miroslav se
na Charitu Opava mohli v závěru
svých životů spolehnout, měli telefonní čísla na naši pečovatelskou i
ošetřovatelskou službu a věděli, že
mohou kdykoli zavolat a požádat
o pomoc, kterou jim ihned a rádi
poskytneme. Myslím si, že by určitě
byli spokojeni s tím, jak bude jejich
majetek sloužit i po jejich odchodu
potřebným, kteří se stali jejich druhou rodinou,“ dodává Jan Hanuš.
„A my všichni na ně budeme s láskou vzpomínat, vlastně oba s námi
budou ve Vlaštovičkách stále…“

To je název brožury, kterou nedávno
vydala Koalice za snadné dárcovství, sdružující řadu významných
neziskových organizací. Brožura se v krátkých a srozumitelných
textech věnuje fenoménu dárcovství v závěti, který je stále častějším
jevem už i v České republice. Stáhnout si ji můžete také na stránkách
Charity Opava.

LIDÉ
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• Čtyři prosincové akce
v Klubu sv. Anežky

Zajímavými akcemi zakončí
rok 2017 členové Klubu svaté
Anežky. Nejprve se v úterý 5.
prosince v 16 hodin sejdou v
Denním stacionáři pro seniory
na Kylešovské ulici na informativní schůzce, hned v sobotu
9. prosince je čeká v Církevní
konzervatoři v Opavě celodenní adventní duchovní obnova,
kterou na téma „Duch Svatý v
darech a charismatech“ povede
otec Marcin Kieras. Následovat
bude v úterý 12. prosince od 16
hodin v Denním stacionáři pro
seniory povídání o Mons. Josefu Veselém s Bohumilem Kaděrou, autorem knihy „Předehra
věčnosti“. O týden později se
na stejném místě a ve stejnou
dobu potkají členové klubu na
vánoční besídce „Předvánoční
zpívání“ se sborem Slezsko-německého svazu.

Velmi silný a krásný zážitek okamžiků smíření. Tak

zhodnotila vedoucí Pokojného přístavu Libuše Smějová vzpomínkové
setkání s rodinnými příslušníky klientů, které tento charitní hospic
doprovodil na poslední cestě. Ve středu 22. listopadu ho zahájila mše
svatá, kterou v klášterní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na
Kylešovské ulici v Opavě sloužil O. Klement Rečlo, aby pokračovalo
neformálním posezením v sousedním denním stacionáři. „Kaple
byla zcela zaplněná, mohlo se nás sejít na 120 účastníků mše,“ dodává
Libuše Smějová. Stejně tak praskal ve švech denní stacionář. „Chtěla
bych také poděkovat Lucii Liché a klientům Radosti za skvělý raut, který
pro nás opět připravili zcela profesionálně,“ doplňuje Libuše Smějová.

• Adventní Radost
Prodejní výstavku vánočních
výrobků klientů Radosti, která
se v předchozích letech setkala s velkým zájmem, najdete i
letos u recepce v budově ředitelství Charity Opava v Jaktaři.
Výrobky Radosti se líbily i na
adventních trzích na Masarykově střední škole zemědělské
poslední listopadový víkend.

Vážená paní Štenclová,
Děkuji Vám i všem Vašim sestřič-

Ředitelství Charity Opava v
Jaktaři hledá asistentku nebo
asistenta. Máte-li zájem o zajímavou práci v inspirativním
prostředí, pak je výběrové řízení na tuto pozici určeno právě
vám. V náplni práce bude mít
tento zaměstnanec na plný
nebo i částečný úvazek například provádění dílčích administrativních prací, vyřizování
korespondence a podobně.
Další informace včetně požadavků na uchazeče nebo výšce platu najdete na stránkách
Charity Opava, uzávěrka přihlášek je 6. prosince.

Setkání s klienty i jejich rodinami plánuje na středu 13.
prosince ve 13 hodin Denní
staconář pro děti a mládež
s kombinovanými vadami
Mraveneček. „Setkáme se v
prostorách stacionáře a jako
každoročně bude nachystáno
pohoštění. Těšíme se na neformální přátelské posezení a povídání,“ avizuje vedoucí Mravenečku Jana Konopková.

V Jaktaři museli ošetřovat vážná zranění. Pořezaná zápěstí,

zkrvavené ruce, nebo dokonce ostrá kovová špice, trčící ze zad. To vše
bylo možno vidět 6. listopadu v prostorách ředitelství Charity Opava
v Jaktaři. Naštěstí jen na kurzu první pomoci pro zaměstnance, kteří si
ten den odpoledne mohli po dopolední teoretické části také prakticky
vyzkoušet, jak postupovat v případě zástavy srdce, zapadnutí jazyka,
nebo právě u ošetření vážných zranění. Kurz, vedený odborníkem z
Českého červeného kříže Tomášem Trunečkem, zorganizovaly dámy
z personálního oddělení na základě požadavků zaměstnanců.

• Narozeniny v prosinci

Naši činnost podporují:

Listárna
Děkuji za podporu
v nejtěžších chvílích

Informace

• Setkání v Mravenečku

• Vánoční posezení v
denním stacionáři

Pravidelné předvánoční posezení klientů, rodinných pečovatelů a zaměstnanců chystají
v Denním stacionáři pro seniory ve čtvrtek 14. prosince. „Je
to vždycky příjemné přátelské
posezení. Pár dnů předem již
klienti i zaměstnanci připravují
občerstvení, pečou se zákusky,
buchty, cukroví, chystají se obložené chlebíčky,“ říká vedoucí
stacionáře Jana Řehulková. Tak
jako každý rok i letos setkání,
které začíná v 15 hodin, zahájí
hudbou a zpěvem děti.
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kám z mobilního hospice Charity
Opava Pokojný přístav, jenž nás
podporovaly v nejtěžších chvílích.
Pán Bůh Vám to zaplať. Lucie se
mi dnes v noci zdála krásná celá v

Pište nám!

bílém s úsměvem na rtech, který
mívala na našich prvních společných schůzkách, když jsme se spolu poznali.
Zdeněk OBRUSNÍK

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

oslaví naši spolupracovníci a
přátelé z Charity Opava:
Václav BURDA, DiS., Hana CAHLOVÁ, Jiří DUDEK, Karina
FITZKOVÁ, Šárka GLABAZŇOVÁ, Bohumír HAVLÍK, Milena
HLAVOVÁ, Libuše KUBESOVÁ,
Radka LENKOVÁ, DiS., Michaela
MAREŠOVÁ, Hana MELAROVÁ, Marek PATER, Petr PAVELEK, Jiří PIKA, Eva POSPĚCHOVÁ, Lenka SEIBERTOVÁ, Helena
VELIČKOVÁ, Dana VÝTISKOVÁ
a Kateřina WERTICHOVÁ.
Všechno nejlepší!
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