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č. 1 – LEDEN 2018
CITÁT MĚSÍCE: „Na Tři krále o krok dále...“ Česká lednová pranostika

V čele průvodu Tří králů
letos půjde živý velbloud

Tříkrálová sbírka je opět zde! Osmnáctý ročník této nejstarší dobročinné akce v České republice začne v pondělí 1. ledna a skončí v
neděli 14. ledna 2018. Po celou tuto dobu budou Kašpar Melichar a
Baltazar klepat na dveře domovů v Opavě a okolí, aby lidem dobré
vůle popřáli vše dobré do roku 2018 a připojili prosbu o příspěvek
pro lidi, na jejichž životních cestách vinou handicapů či nešťastných okolností často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.
Letošní rok přináší několik no- nebo fotokoutek, kde si mohou
vinek, především v Tříkrálovém udělat pamětní fotografii třeba s
průvodu, který v Opavě proběh- velbloudem.
ne ve spolupráci z herci Slezského V loňském roce se v Opavě a okodivadla již po desáté. V pátek 5. lí vybralo 1.901.016 korun a tyto
ledna od 16 hodin bude zahájen peníze umožnily Charitě Opava
výjimečně pod Ptačím vrchem a v nakoupit zdravotní materiál pro
jeho čele půjde živý velbloud, ná- klienty ošetřovatelské, pečovatelsledován Třemi králi pod balda- ské a hospicové péče, pořídit auto
chýnem a posly s dary. Do rytmu pro pečovatelskou službu, koupit
opět zahraje bubenický orches- vysokozdvižný vozík pro chránětr Boris a zazpívá pěvecký sbor né technické dílny, nebo také zaDomino. Přes Ostrožnou ulici hájit přípravné práce pro stavební
všichni dojdou ke Slezskému di- úpravy sociálně terapeutické dílvadlu v Opavě, kde se Tři králové ny Radost.
a jejich doprovod pokloní u jes- Pomáhat budou také dary z leliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a tošní sbírky, určené nemocným
předají jim dary. Všechny koled- seniorům a pacientům, o které
níky pak požehná opavský děkan pečuje charitní ošetřovatelská
Jan Czudek. Velkou atrakcí pro a hospicová služba, dále lidem,
děti mohou být také živé ovečky kteří se dostali do krizové situ-
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LEDEN

Kontrola nezjistila žádné problémy

Kontrolu z opavského pracoviště Krajské hygienické
stanice mají za sebou ve Wellness centru. Kontrola,
která dorazila po dvou letech a příchod ohlásila jen
den dopředu, byla zaměřena především na saunu.
Kontrolory například zajímalo, zda jsou zde umístěny
hodiny a také jakými prostředky probíhá údržba a
kde jsou uskladněny. Výsledek – bez problémů!

ace nebo hmotné nouze a jimž
je připraveno podat pomocnou
ruku středisko Naděje, osobám s
mentálním nebo duševním postižením, které jsou v péči sociálně
terapeutické dílny Radost a také
lidem, kteří nacházejí uplatnění v
Chráněné technické dílně.
I letos čeká na koledníky řada
soutěží. Opět nebude chybět
soutěž o chytré mobilní telefony,
tentokrát o šest černých modelů
HUAWEI P9 LITE 2017. Soutěžit
se bude i o hodnotné poukázky
do aquaparku nebo knižní poukázky, opakovat se bude i loňská
soutěž o nejkrásnější Tříkrálové
foto nebo selfie. Pro koledníky je
připraveno také bruslení či plavání zdarma. Slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky, které bude
spojeno s losováním výherců mobilů a promítáním pohádky Mini
šéf, se uskuteční ve čtvrtek 25.
ledna 2018 v 15.30 hodin v kině
Mír v Opavě. Jména výherců budou také zveřejněna na webových
stránkách Charity Opava.

LEDEN
Je nízká nezaměstnanost, nejsou lidi
Rekordně nízká nezaměstnanost
(v celé České republice koncem roku
2017 dokonce klesla pod tři procenta)
je sice pozitivní zpráva, ale má i svou
odvrácenou stranu: nejsou lidi. Na nedostatek
kvalifikovaných pracovníků si naříkají vedoucí
téměř ve všech střediscích Charity Opava.

Slovo ředitele
Tři králové přicházejí
Milí přátelé, pro
mnohé z
Vás již sedmnáct
let začíná
nový rok
tím, že u
sebe doma
přivítáte Tři krále, poslechnete si jejich
koledu a přispějete na své blízké.
Pro nás v Charitě Opava je ale
samotné koledování stovek našich
malých i velkých dobrovolníků
vyvrcholením dlouhých měsíců
příprav, vlastně se dá říci, že chystání další Tříkrálové sbírky začíná
ihned poté, jakmile jedna skončí.
Naše Tříkrálová koordinátorka
Marie Gilíková, na jejichž bedrech většina organizování leží,
musí zajistit dostatečný počet kolednických skupinek v Opavě i desítkách jednotlivých obcí, zařídit
Tříkrálový průvod, zajistit odměny i ceny pro koledníky, obesílat
sponzory, zorganizovat vydávání
a evidenci pokladniček i korunek
a hvězd, postarat se o zajištění
bezpečnosti koledníků a mnoho
a mnoho dalšího. Je toho zkrátka
hodně, co návštěvě koledníků u
vás doma předchází.
Všechny tyto náročné organizační
přípravy by ovšem nebyly k ničemu, pokud by se na jejich konci
nepotkaly s Vaší štědrostí a ochotou pomáhat těm lidem z našeho
okolí, kteří to potřebují. Nápis
K†M†B, který budou koledníci
psát křídou na veřeje Vašich domovů, znamená „Kristus žehnej
tomu domu“. Děkuji Vám již nyní
z celého srdce za všechny potřebné, kterým bude Charita Opava
moci pomáhat také díky Vám.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE LONI
• Leden

Světluška pro Vlaštovičky

Ke dvěma milionům korun
se přiblížil výsledek Tříkrálové sbírky. Ohromnou částku
1.987.138,- korun skrývalo celkem 337 pokladniček, které po
Opavě a okolí roznášelo více než
300 kolednických skupinek. Už
v polovině tohoto ledna budeme vědět, zda se podařilo tuto
rekordní částku v roce 2018 překonat.

• Únor

Sociálně terapeutické dílny Radost velkolepě slavily výročí
25 let existence. Zaměstnanci i
klienti absolvovali trénink s borci Basketbalového klubu Opava pod vedením trenéra Petra
Czudka a pomáhali s trháním
lístků na zápase s Pardubicemi. Kromě toho uspořádali den
otevřených dveří a s trháním
lístků pomohli také při představení Slezského divadla v Opavě.
Vyvrcholením pak byl Výroční
ples Radosti v Kulturním domě
Rybníček, který bude mít letos v
únoru druhé pokračování.

• Březen

Klienti, jejich rodinní příslušníci, ale hlavně sponzoři se setkali
na společenské akci „Projeďte se
s Mravenečky“. V denním stacionáři pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček
ho uspořádali jako poděkování
všem, kdo přispěli na zakoupení
stropního pojezdu.

Chtěli byste, aby na vás váš počítač mluvil česky a k tomu ještě velmi příjemným hlasem? Pro zrakově handicapované klienty Domu sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách, to není žádný rozmar, ale jedna z možností,
jak i přes své postižení počítače využívat. Pokročilá technika to již naštěstí umí zařídit, ale počítačové programy, které to umožňují, jsou poměrně
drahé. Ve Vlaštovičkách na ně dostali dar 50 tisíc korun od Nadačního
fondu Českého rozhlasu Světluška.
Ve Vlaštovičkách již řadu z počíta- zpřístupňuje zrakově postiženým gračových programů používají, dar od fické uživatelské prostředí operačních
Světlušky ale umožnil pořídit jejich systémů MS Windows.“ Ve Vlaštoupgrady. „Pořídili jsme nejnovější vičkách při výuce v počítačové učebverzi programu ZoomText, což je soft- ně také velmi ocení nejnovější verzi
ware pro slabozraké uživatele, kteří programu OKO, jež v sobě sdružuje
nepřečtou z obrazovky text v běžné několik aplikací a služeb pro zrakovelikosti,“ vysvětluje Václav Burda z vě handicapované. Jeho součástí je
Domu sv. Cyrila a Metoděje. „Dále odečítač obrazovky zvaný Winmojsme pořídili nejnovější verzi pro- nitor a skupina speciálně navržegramu SuperNova, kombinujícího ných aplikací pro snadnou obsluhu
zvětšovací a odečítací program, který některých činností Asistent.

Deset let činosti oslavil mobilní
hospic Charity Opava Pokojný
přístav. Za tu dobu lékaři a sestry tohoto hospice doprovodili na
poslední cestě v domácím prostředí více než tisíc lidé z Opavy
a okolí. Nejstaršímu bylo 100
let, nejmladšímu pouze 21.

• Květen

• Červen

Rekordní účast zaznamenalo
tradiční Sluníčkové odpoledne,
pořádané každoročně na počátku prázdnin jako poděkování
pro Tříkrálové koledníky. Proběhlo pod mottem „Z pohádky
do pohádky“ a v areálu ředitelství v Jaktaři to místy vypadalo
jako v Kravařích na odpustu.

Spokojenost klientů je ohromná.
Vždyť díky těmto programům mohou i oni používat internet, Skype,
psát e-maily či obsluhovat programy
jako Word či Excel. „A nakonec nově
pořízená verze programu WinTalker
Voice zajišťuje, že všechny programy
na naše klienty skutečně mluví příjemným českým hlasem,“ doplňuje
Burda.
„Děkujeme nejen za finanční dar na
nové verze počítačových programů,
ale i za dlouhodobou podporu,“ vzkazuje Světlušce vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. Nadační fond českého rozhlasu je totiž
dlouhodobým důležitým partnerem
Vlaštoviček, v minulosti si zde díky
jeho darům mohli pořídit například
novou nácvikovou kuchyň, vybavenou pomůckami pro slabozraké a
nevidomé, nebo tiskárnu, která umí
tisknout v Braillově písmu.

Dotace Moravskoslezského kraje
pomůže chráněným dílnám

• Duben

Pod názvem „Krize jako výzva“
připravila střediska Naděje a
Občanská poradna v Kulturním
domě Psychiatrické nemocnice
v Opavě celodenní velmi úspěšnou konferenci pro laickou i odbornou veřejnost.

č. 1 - Leden 2018

Kvalita práce v Chráněné technické dílně ve Velkých Hošticích,
Chráněné dílně ve Vlaštovičkách a Chráněných dílnách sv. Josefa v
Jaktaři se opět výrazně zlepší. Pomůže k tomu dotace Moravskoslezského kraje z projektu „Nákup vysokozdvižného vozíku, lisu a sítotisku a snížení tepelné zátěže zaměstnanců v dílnách“.
Více než polovina z přibližně 230 za- prostředí se snažíme dlouhodobě, ale
městnanců Charity Opava jsou oso- stále existuje řada příležitostí ke zlepby se zdravotním postižením. Tito šení.“ uvádí se mimo jiné v projektu,
lidé pracují převážně v chráněných v němž Charita Opava zažádala o
dílnách, ve wellness centru nebo na- pořízení těch strojů nebo zařízení,
příč různými pozicemi. „V rámci pro- které v dílnách chybí nebo mohou
vozu chráněných dílen se setkáváme s pomoci jejich dalšímu rozvoji.
různými nedostatky, které zaměstná- V Chráněné technické dílně to bude
vání těchto osob znepříjemňují nebo především nový vysokozdvižný voznemožňují. O zlepšování pracovního zík. V roce 2016 se zde totiž zpraco-

valo více jak 770 tun elektroodpadů,
letos je to až 1000 tun, a tak je vysokozdvižný vozík naprostou nezbytností. V dílnách v Jaktaři velmi
uvítají nový šnekový list na hnětení
hlíny, pořízení sítotisku zase umožní
zajistit práci s vyšší přidanou hodnotou. No a zaměstnanci keramických
dílen v Jaktaři i Vlaštovičkách si nemůžou vynachválit nově pořízenou
vzduchotechniku, která pomáhá
regulovat tepelnou zátěž v dílnách,
přímo sousedících s keramickými
pecemi. Tyto pece mají značné výkony v řádu desítek kW a teplo, které
při provozu vydávají, je citelné i přes
zavřené dveře a zapnuté větráky.
„Moravskoslezskému kraji, který je
našim dlouhodobým a strategickým
partnerem, bychom chtěli za poskytnutí dotace poděkovat. Opět nám
pomůže zlepšit kvalitu práce při zaměstnávání osob, znevýhodněných na
trhu práce, navíc budeme moci pět takových osob nově přijmout,“ přidává
slova díků manažer Charity Opava
Tomáš Schaffartzik.

č. 1 - Leden 2018
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Obchůdek chráněných dílen
Vlaštoviček už u Bredy zdomácněl

Je to už téměř rok a půl, co Chráněná dílna Vlaštovičky dostala možnost prezentovat výrobky zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
v prostorách Obchodního centra Breda & Weinstein v Opavě. Za tu
dobu si obchůdek získal mnoho příznivců, kteří se sem rádi a často
vracejí, aby sobě nebo své blízké potěšili koupí některého textilního
nebo tkaného či keramického výroku.
Všechno začalo předloni v říjnu, „Tahle skvělá nabídka ale znamekdy vedoucí Chráněných dílen nala zároveň dilema, protože jsme
ve Vlaštovičkách Marii Bennko- museli zvážit, jestli máme na to,
vou napadlo, že by dílny mohly abychom dodrželi všechny podmínprodávat své výrobky jeden den v ky, tedy zda jsme schopni personálměsíci u hlavního vchodu do ob- ně zajistit každodenní a především
chodního centra. „Když jsme ale sobotní prodej, zda máme dostatek
jednali s manažerem Obchodního kvalitního zboží a zda ho budecentra Breda & Weinstein Jarosla- me schopni pravidelně doplňovat
vem Václavíkem, byli jsem velmi a obměňovat,“ vzpomíná Marie
příjemně překvapeni jeho ocho- Bennková na těžké rozhodování,
tou, když nám pro prodej výrobků které nakonec skončilo tím, že se
nabídnul nevyužité prostory hned rozhodla věřit, že se dílenské prona celý týden,“ vzpomíná Marie pracované a originální výrobky
Bennková.
uchytí i mezi velkou konkurenci.

A tak do toho šly dílny naplno.
„Po zahájení prvního dne prodeje
jsme byli překvapení reakci zákazníků na facebooku Obchodního
Centra Breda & Weinstein, kteří o
naších výrobcích a obchůdku psali
moc krásné věci,“ dodává s radostí Marie Bennková. Od té doby se
již obchůdek v prvním poschodí
v těsné blízkosti České pošty stal
stabilní součástí Obchodního centra Breda & Weinstein a zákazníci
se sem velmi rádi vracejí, aby nakoupili dárky nebo se jen potěšili
tím, co dílny umí vyrobit. „Kupující oceňují také možnost individuálních zakázek,“ upřesňuje Martina
Němcová z marketingu vlaštovičských dílen. „Zájem lidí nás velice
těší, a je to zároveň i zadostiučinění
pro naše zaměstnance, protože vidí,
že jejich práce je náležitě veřejností
oceněna a že i přes velikou konkurenci, která v Obchodním centru
Breda & Weinstein zajisté je, si výrobky najdou majitele,“ dodává.
„Jsem pyšná na všechny zaměstnance Chráněné dílny ve Vlaštovičkách, kteří se na této práci podílejí.
A tímto si sami sobě dokazují, že i
se zdravotním omezením můžou
být svou prací společnosti prospěšní,“ uzavírá hodnocení dosavadního úspěšného působení Marie
Bennková. „A zároveň děkuji všem
z Obchodního centra centru Breda
& Weinstein, kteří nám dali tuto
možnost. Moc si toho vážím,“ dodává s díky.

Společenská událost roku 2018?
Určitě RETRO PLES RADOSTI!

Plesová sezóna sice teprve začíná, ale v Charitě Opava již víme, jaké
bude její vyvrcholení. Plesovou událostí roku totiž bude nepochybně
Retro ples Radosti.
V pořadí již druhé plesání této so- nyní, ať si můžete všichni udělat
ciálně terapeutické dílny Charity čas. „Loňský ples, který jsme poOpava sice proběhne až 2. února, řádali poprvé, se velmi podařil a
ale informaci o něm přinášíme již klienti i jejich rodinní příslušníci

byli nadšení,“ vzpomíná vedoucí
Radosti Lucie Lichá. „Zároveň ale
byla jeho organizace tak náročná,
že jsem si pak řekla, že už další
ročníky nebudou. Ale když hlavní
stres opadl, rozhodli jsme se, že do
toho letos půjdeme znovu,“ dodává Lucie Lichá s tím, že je za toto
rozhodnutí ráda, protože klienti se
už chodí ptát, zda bude ples i letos. Stejně jako loni proběhne ples
v krásných prostorách kulturního
domu Na Rybníčku v Opavě, tentokrát v retro stylu 60. a 70. let minulého století. A stejně jako loni
se i letos můžete těšit na skvělou
zábavu s kulturním programem,
znamenité občerstvení, soutěž o
nejlepší retro kostým, fotokoutek
i bohatou tombolu.
Zváni jsou nejen zaměstnanci a
klienti Charity Opava, ale také
všichni její příznivci, začátek plesu
je v 17 hodin. Vstupenky za symbolickou cenu sto korun jsou v
prodeji již od 2. ledna.

STALO SE LONI
• Červenec
Své výrobky a činnost představily na prodejní výstavě na
zámku v Neplachovicích všechny tři opavské chráněné dílny.
Tahákem záměcké sezóny,
která skončila až v říjnu, byl
ale určitě dřevěný model opavského zámku, který pro lichtenštejšnkého knížete vyrobil
vedoucí Chráněných dílen sv.
Josefa Tomáš Rychlý.

• Srpen
Wellness centrum Charity
Opava přišlo s novou službou – baňkováním. Tato velmi
stará technika pochází z Číny
a rozšířila už tak širokou nabídku služeb toho charitního
střediska.

• Září
Charitativní akce „Sportovní
den (nejen) pro klienty“, kterou
společně uspořádali na hřišti
v Kylešovicích opavský Okresní fotbalový svaz a Charita
Opava pod záštitou firmy Hagemann a. s., vynesla 73 tisíc
korun. Akce se vydařila i přes
nepřízeň počasí a letos se jistě
dočká pokračování.

• Říjen
Akustickým koncertem opavské
popové skupiny Naděje si připomnělo výročí 20 let činnosti
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné. Na
vystoupení v Obecním domě v
Opavě se společně sešli zaměstnanci i klienti této služby.

• Listopad
Jubilejní desátý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT vyhlásila
Charita Opava. Soutěž, určená zaměstnancům i klientům
Charit celé České republiky,
probíhá pod záštitou fotografa
Jindřicha Štreita a společnosti Asekol, která dodává práci
našim Chráněným technickým
dílnám.

• Prosinec
Poslední Domovník loňského
roku informoval mimo jiné o
koncertu, který v prosinci odehrál na podporu mobilního
hospice Pokojný přístav písničkář Pavel Helan. Prosincový
Domovník jsme ovšem věnovali našim dárcům, tedy firmám
i lidem, kteří nám přispívají
finančně nebo si odebírají výrobky našich chráněných dílen, dobrovolníkům, kteří nám
věnují svůj čas, všem koledníkům, kteří právě vyrážejí na
Tříkrálovou sbírku. Děkujeme!
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„Nechci, aby to znělo jako klišé, ale
dobrovolnictví mne naplňuje štěstím,“
říká dobrovolník z Vlaštoviček a čerstvý držitel ceny Křesadlo Vladimír Herman

Mezi šesti dobrovolníky, kteří přebrali koncem loňského roku z rukou náměstka primátora Opavy Josefa Stiborského v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě cenu Křesadlo, byl také dobrovolník Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Vladimír Herman. Vladimír Herman přichází pomáhat do
Domova sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách několikrát za měsíc. „Jsem rád, že
tady jsem a že tuto dobrovolnickou činnost vykonávám. Je to ten druh činnosti, který mi schází v mém
zaměstnání,“ říká.

kách? Co všechno spolu s klienty
podnikáte?
Při výběru aktivit se řídím vždy
přáním klientů. Někteří mají zájem si se mnou zacvičit v našem
mini fitcentru, jiní volí procházku. Přes léto s nimi jezdím na
tandemovém kole a teď zkoušíme
novou aktivitu, chodíme plavat do
Městského bazénu v Opavě. Někdy sedíme ve společenské místnosti a jen tak si povídáme.
* Co vám práce dobrovolníka
přináší, čím vás obohacuje?
Nechci, aby znělo jako klišé, ale
slova o štěstí a vnitřním naplnění
jsou opravdu na místě. Moje civilní profese je svářeč, tam se snažím
žít z pocitu dobře odvedené práce,
ale dobrovolnictví mě naplňuje
štěstím. Tady je pro mě odměnou
úsměv a radost člověka, se kterým
zrovna jsem.
* Koncem loňského roku jste byl
oceněn cenou Křesadlo, udělovanou právě dobrovolníkům.
Překvapilo vás to? Co pro vás
tato cena znamená?

* Můžete nám prozradit něco o deseti letech, kdy jsem dostal kisobě?
nofilmovou zrcadlovku Ljubitěl.
Jezdil jsem s otcem na závody
Narodil jsem se 21. února 1971 v automobilů do Brna a snažil jsem
Opavě. Jsem ženatý a mám dva již se fotit auta v pohybu. Tato záliba
dospělé syny. Pracuji už skoro de- mě provází dodnes, ale v současné
vatenáct let u Opavské společnosti době už nefotím jen auta. FasciWitzenmann jako svářeč. Mezi nují mě například pocitově laděné
moje koníčky patří focení, po- expozice, lidé, příroda… Fotím
slech hudby, příroda, sport a ještě příležitostně a pro své potěšení.
něco… Jsem vášnivý motorkář.
* Jak se to stane, že se člověk náh* Všimli jsme si také, že na ak- le rozhodne být dobrovolníkem,
cích, pořádaných Charitou co vás k tomu vlastně ponoukaOpava, často fotíte, vaše zdařilé lo?
fotografie už se objevily i v Domovníku. Fotíte často a třeba i Nebylo to pro mě náhlé rozhodjinde?
nutí. O něčem takovém jsem uvažoval už dávno, ale asi to chtělo
S focením jsem začal asi ve svých uzrát. Myslím, že jsem se našel.

KOMU JE URČENA CENA KŘESADLO

Cena Křesadlo je uznáním lidem, kteří se vedle své práce věnují jako
dobrovolníci pomoci druhým, v Opavě se letos udělovala poprvé. Iniciovalo ji Dobrovolnické centrum Elim Opava a vítěze vybírala sedmičlenná porota, složená ze zástupců sociálních služeb, města Opavy,
tisku a byznysu. Nominovaných bylo celkem dvaatřicet kandidátů.
Mezi šesticí oceněných dobrovolníků jsou lidé, kteří se věnují například
pomoci lidem s rakovinou, aktivní činností u dementních pacientek,
seniorům v domovech seniorů, práci s nevidomými či matkám v nouzi.

* Je mnoho organizací, které nabízí práci dobrovolníka, můžeme se zeptat, proč jste si vybral
právě Charitu Opava, potažmo
Dům sv. Cyrila a Metoděje?
Abych řekl pravdu, tak nevím,
prostě mě to napadlo a věděl jsem,
že mě to tam táhne. Ten pocit
mám pořád.

Abych řekl pravdu, byl to pro mě
šok, v pravém slova smyslu… O
této ceně jsem něco málo zaslechl a moc mě potěšila nominace,
za kterou mnohokrát děkuji. Byla
pro mě obrovskou odměnou. Ale
nikdy by mě nenapadlo, že tuto
cenu dostanu. Moc si toho vážím,
je to pro mě hodně motivující.
Rád bych poděkoval za podporu
mé rodině a všem skvělým pracovníkům Domu sv. Cyrila a Metoděje v čele s Bc. Zuzanou Janků,
DiS.

* A jak dlouho a jak často zde docházíte?
* Blahopřejeme ještě jednou k
ocenění a děkujeme za rozhovor
Do Vlaštoviček jezdím čtyři roky. i za vaši práci pro naše klienty ve
Někdy mi to vyjde jednou, někdy Vlaštovičkách.
i třikrát v týdnu.
Děkuji a rád bych vám všem po* Jak vlastně vypadá takový přál hodně zdraví a šťastných krodobrovolnický den ve Vlaštovič- ků v tomto novém roce.
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Celkem 235 zaměstnanců, z toho 134 zdravotně
postižených - to je Charita Opava roku 2018

Přestože zcela zaplnili sál kulturního domu Na Rybníčku, zdaleka nebyli všichni. Z 235 zaměstnanců
Charity Opava již na závěrečnou rekapitulující schůzi koncem roku 2017 mohlo dorazit „jen“ asi 180,
ostatním neumožnily přijít pracovní povinnosti, jiným to překazila nemoc.
A to si ještě k tomuto početnému skou službu i mobilní hospic, den- wellness centrum, v němž nachátýmu připočtěte skoro padesát lidí, ní stacionář pro seniory, chráněné zejí práci zrakově postižení.
pracujících pro Charitu Opava na dílny, půjčovnu kompenzačních Tomu také odpovídá počet zadohodu a více než sto dobrovol- pomůcek, poskytuje chráněné městnanců, z nichž větší polovinu,
níků a celou řadu podporovatelů bydlení pro zrakově postižené i konkrétně 134 pracovníků, tvoří
z řad institucí, firem i jednotlivců. duševně nemocné, občanskou po- zdravotně postižené osoby. JubiCharita Opava příští rok oslaví radnu a středisko krizové pomo- lejního dvoustého zaměstnance
již třicet let své služby občanům ci, sociálně terapeutickou dílnu a přijala Charita Opava v prosinci
Opavska. V 17 střediscích provo- denní stacionář pro děti a mládež roku 2007, od té doby se počet
zuje pečovatelskou a ošetřovatel- s kombinovanými vadami a také pracovníků Charity Opava daří

Vítězové charitní fotosoutěže MŮJ SVĚT
budou publikovat v knize s prof. Štreitem!

Letošní ročník přináší další motivaci pro všechny soutěžící – v
jednání je totiž vydání výpravné
publikace, mapující deset let fotosoutěže MŮJ SVĚT, v níž se kromě
fotografií Jindřicha Štreita objeví
také všechny vítězné fotografie z
celého desetiletého období soutěže.
Účastníky soutěže také opět pozveme na slavnostní vyhlášení do
Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě,
které proběhne ve čtvrtek 22. února 2018. Na vítěze čekají diplomy
a zajímavé ceny. Fotografie z výstavy budou posléze celý rok 2018
putovat po České republice.
Podrobnější instrukce a informace
Pozor, čas uzávěrky fotosoutěže MŮJ SVĚT se blíží! Své fotografie do najdete na stránkách Charity Opajubilejního 10. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT mohou zaměstnanci, va www.charitaopava.cz.
dobrovolníci i klienti Charit z celé České republiky posílat na mail
fotosoutez@charitaopava.cz už jen do konce ledna 2018.
Také letos vyhlásila porota v čele středu z 31. ledna na 1. února, nás garantem soutěže prof. Jindři- sledně bude soutěž uzavřena, aby
chem Štreitem tři soutěžní katego- se hned zkraje února již po desárie pod názvy „Portrét – tváře lidí té sešla odborná porota, tvořená
Charity“, „Život kolem nás – udá- Jindřichem Štreitem, pedagogem
losti Charity pohledem těch, kteří Institutu tvůrčí fotografie Jiřím
pro ni pracují“ a „Jak to vidím já Siostrzonkem a zástupcem part– život Charity pohledem našich nerské firmy ASEKOL Zbyňkem
klientů“. Termín na posílání fo- Kováříkem, a vybrala ty nejlepší
tografií vyprší přesně o půlnoci ve snímky.

nejenom držet, ale dokonce se
stále pomalu zvyšuje na současný
počet.
Společně se pak všichni dohromady usilovně snaží co nejlépe naplňovat poslání Charity Opava, tedy
profesionálně poskytovat služby
sociálně, zdravotně a společensky
znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu
práce. Charita Opava je tu pro
vás, můžete se na ni spolehnout i
v roce 2018.

KRÁTCE
• Hledáme ekonomku
Výběrové řízení na pozici „Vedoucí ekonomického úseku –
ekonom/ka“ vyhlašuje Charita
Opava. Vedoucí ekonomického
úseku je zajímavě ohodnocená práce s řadou zaměstnaneckých benefitů (pětitýdenní
dovolená, stravenky, odměny
a podobně) na plný úvazek
na ředitelství Charity Opava
v Jaktaři. Přesný popis pozice, požadavky na uchazeče
a další informace najdete na
webových stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz.
Přihlášky posílejte konce ledna
2018.
.•

Anežka v lednu

Klub Sv. Anežky čekají v lednu
kromě návštěvy výstavy betlémů a informativní schůzky
také dvě zajímavé přednášky.
V úterý 16. ledna vystoupí od
16 hodin na Kylešovské ulici č.
10 zástupce Sdružení obrany
spotřebitelů na téma bydlení,
v úterý 23. ledna pak v pastoračním středisku minoritského
kláštera proběhne od 16 hodin
přednáška otce Petra Šustáčka
na téma „Orientace křesťana v
současné době“.
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V OPAVĚ
od 1. do 14. ledna
DOPROVODNÉ AKCE:

- TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD OPAVOU

Pátek 5. 1. 2018 v 16 hodin pod Ptačím vrchem
Přivítání Tří králů, průvod městem s živým velbloudem,
ukončení na Horním náměstí divadelním představením
Vystoupí umělci Slezského divadla v Opavě, bubenický orchestr BORIS
a pěvecký sbor ZŠ Ilji Hurníka DOMINO
Betlém, živé ovečky, fotokoutek

- SOUTĚŽE PRO KOLEDNÍKY:

O chytré mobilní telefony HUAWEI P9 LITE 2017
O poukázky na knihy a vstup do aquaparku
O nejlepší selfie nebo fotku z koledování
Více informací k soutěžím naleznete na www.charitaopava.cz

- AQUAPARK A BRUSLENÍ PRO KOLEDNÍKY

č. 1 - Leden 2018
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Před dvaceti lety hostili Vicherkovi děti
z oblasti Černobylu. Přátelství trvá dodnes

Psal se rok 1998 a Charita Opava organizovala na Opavsku pobyt dětí z oblasti Černobylu. „Na výzvu
Charity Opava jsme se přihlásili i my, a tak se k nám před téměř dvaceti lety poprvé dostal Taras Smut
ze Lvova,“ vzpomíná paní Ludmila Vicherková z Jezdkovic. Tehdy ještě netušila, že šestitýdenní pobyt
malého Tarase přeroste v rodinné přátelství, trvající dodnes.
Ukrajinské děti, které si rozebrala
řada rodin na Opavsku, tehdy přijely i s učitelkou, aby nezameškaly školu, výuka probíhala na faře
u sv. Ducha v Opavě. „Taras se
s námi sžil velmi rychle, byl jako
naše šesté dítě,“ vzpomíná paní
Vicherková. „Vůbec se mu nechtělo
odjíždět domů a tak jsme mu rádi
slíbili, že bude moci přijet znovu.
A skutečně jsme ho i s jeho dospělým bratrem Ruslanem pozvali po
dvou letech znovu. Bylo to krásné
shledání starých známých, které
trvalo celý měsíc,“ dodává Ludmila
Vicherková.
Z Opavy do Lvova a opačně od té
doby putovalo mnoho dopisů a v
roce 2008 dostala zase rodina Vicherkova pozvání do Lvova. „Jeli
jsme osobním autem a oni nás již
čekali na okraji Lvova, protože jinak bychom jejich skromný sídlištní byt asi nenašli,“ vybavuje si paní

Ludmila. Dodnes vzpomínají na
ukrajinskou pohostinnost. Aby si
mohli popovídat, pozvali hostitelé
také překladatelku Katju, která v
roce 1988 bydlela s dětmi v Milos-

Na další setkání si museli počkat
pět let. Bylo to v létě roku 2013,
kdy Vicherkovy pozdě večer vylekala skupina devíti lidí, zvonících
na dveře jejich domu. „Pak jsme

tovicích. Čtyři dny návštěvy utekly
jako voda, na rozdíl od dlouhých
a protivných hraničních kontrol,
které zná dobře každý, kdo cestuje
na Ukrajinu.

ale s radostí zjistili, že je to Ruslan s
rodinou a přáteli, vraceli se z dovolené. Samozřejmě u nás našli nocleh a mohli si odpočinout, hlavně
děti byly dost utahané,“ vzpomíná

paní Vicherková.
Když se v roce 2015 ženil Pavel
Vicherek, bylo jasné, že pozvání
bude putovat také ke starým známým do Lvova. „Taras bohužel
nedostal z důvodu politické situace
na Ukrajině vízum, ale mohl přijet
alespoň Ruslan s rodinou. Když se
pak za rok ženil Taras, měli jsme
to jednodušší, protože my víza
nepotřebujeme,“ vysvětluje paní
Vicherková. A tak se do Lvova vypravilo pět svatebčanů z Jezdkovic, čtyři dospělí a malá Terezka.
„Ruslan s rodinou už má vlastní
dům a tak jsme bydleli u nich,“
vzpomínají Vicherkovi na srdečné přijetí i nádhernou svatbu v
řeckokatolickém chrámu, po které
následovala svatební hostina pro
sto dvacet hostů v krásném hotelu.
„V neděli jsme ještě byli svědky prvního svatého přijímání Ruslanovy
dcerky Sofie a přehlídky tanečních
souborů, v nichž společně vystupují Ruslanovy děti i rodiče. A opět
pohoštění ve Lvovském paneláku a
další loučení… Snad se zase někdy
navštívíme,“ doufají Vicherkovi.
Z jednoho krátkého ozdravného
pobytu, kdy rodina Vicherkova otevřela dveře dětem z oblasti
Černobylu, se nakonec stalo mnohaleté přátelství, které vydrželo i
přes velkou vzdálenost a nepříznivé politické podmínky. „My jsme
před dvaceti lety byli pohostinní,
ale ukrajinskou pohostinnost asi
nepřekonáme. Také mne velmi zasáhla jejich zbožnost a velká úcta
k Panně Marii, které stavějí hodně
kapliček nejen ve vesnicích, ale také
na sídlišti,“ dodává Ludmila Vicherková. Možná i odsud vychází
vůle vzájemně si pomáhat a nebýt
lhostejní k tomu, co prožívají lidé
v místech, kde se nežije tak dobře
jako u nás.

LIDÉ
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Děkujeme
• Možná přijde i Gott

Tři Ježíškova vnoučata obdarovala před Vánoci klienty Denního stacionáře pro seniory.
Jednoduchý, ale geniální projekt Ježíškova vnoučata vznikl
v roce 2016 v Českém rozhlase
a je založen na tom, že organizátoři oslovili celou řádku
zařízení pro seniory a vyzvali
je, aby na stránkách www.jeziskovavnoucata.cz sepsali svá
přání. Ta si pak může rezervovat každý, kdo chce udělat pod
stromečkem radost dříve narozeným a často i opuštěným
lidem. Klienti charitního Denního stacionáře pro seniory
měli přání čtyři, z toho se jim
tři téměř ihned splnila. „Magnetické člověče nezlob se pro seniory v ceně asi dva tisíce korun
nám přivezla opavská rodačka
slečna Malíková, která dnes žije
v Praze, speciální pexeso pro
seniory ve stejné ceně pak paní
Eliška Galusová,“ říká vedoucí stacionáře Jana Řehulková.
Třetím splněným přáním byla
nová pohovka na sezení. „Koupil nám ji podnikatel z Opavy,
který si nepřál zveřejnit své jméno, byl ji s námi i vybrat,“ vypráví Jana Řehulková a dodává,
že mu ze stacionáře jako výraz
díků alespoň přinesou domácí
cukroví. A čtvrté přání? Tím
byla návštěva Lucie Bílé, Marie
Rottrové nebo Karla Gotta. A
vzhledem k tomu, že mnohonásobný Zlatý slavík má ženu z
Opavy, není vůbec vyloučeno,
že jednoho dne mistr skutečně
na dveře Denního stacionáře
pro seniory zaklepe.

Společenská kronika
• Skvělý koncert pro Pokojný přístav

Skvělý koncert, sestavený většinou
z písniček z nového alba Rapper,
odehrál v prosinci v opavském kině
Mír písničkář Pavel Helan. Výtěžek
z tohoto benefičního vystoupení, na
němž ho doprovázel violoncellista
Štěpán Švestka, poputuje do
mobilního hospice Charity Opava
Pokojný přístav.
Na závěr Pavlovi Helanovi i jeho spoluhráči poděkovala vedoucí
Pokojného přístavu Libuše Smějová a připojila také díky stěbořickému
duchovnímu správci a zároveň spolupracovníkovi Pokojného přístavu
Otci Klementu Rečlovi, který tento benefiční koncert zprostředkoval.
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Informace
• Návštěva Mravenečků
potěšila Vendulku

Předvánoční návštěvou potěšili svou kamarádku Vendulku
klienti i zaměstnanci Denního stacionáře Mraveneček. „K
Vendulce, která byla kdysi klientkou Mravenečku, ale dnes
by již ze zdravotních důvodů
cestu do stacionáře nezvládla, navštěvujeme pravidelně,“
říká vedoucí Mravenečku Jana
Konopková. K pravidelnému
povídání o tom, co je v Mravenečku teď přidali malý dárek
Vendulce pod stromeček. „Je to
vždy milé setkání, takže i tentokrát měly z naší návštěvy Vendulka i její maminka radost,“
dodává Jana Konopková.

• Narozeniny v lednu

Naši činnost podporují:

Listárna
Děkujeme za všechna
krásná přání

Nepřeberné množství krásných a
nápaditých přání k Vánocům i do
roku 2018 dorazilo během prosince loňského roku do Charity Opava. Všem vám děkujeme a těšíme
se na další spolupráci během právě začínajícího roku!

Pište nám!

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

oslaví tito naši spolupracovníci
a kamarádi z Charity Opava:
Milena BÍNOVÁ, Mgr. Vladimír
BŘICHNÁČ, Zuzana HOTÁKOVÁ, Hana CHLACHULOVÁ,
David JENNERT, Lucie KAMRÁDOVÁ, Drahomíra KONEČNÁ,
Jana KOTZIANOVÁ, Martin
KUBÁNEK, Mgr. Lucie KUBÁŠKOVÁ, Soňa KURŠOVÁ, Lucie
MAZUROVÁ, Jaromír MĚCH,
Zuzana PAVEROVÁ, Miroslav
PETRATUR, Ivona PISKLÁKOVÁ, Bc. Kristýna NĚMCOVÁ,
DiS., Mgr. Martina PROKŠOVÁ, Jana RAŠŤÁKOVÁ, Alena
RICHTROVÁ, Markéta SMĚJOVÁ, Ivana ŠÍMOVÁ, Pavel ŠKROBÁNEK, Irena ŠTĚBROVÁ, Bc.
Světlana ŠTENCLOVÁ, Marie
TURKOVÁ, Anna VAŇKOVÁ,
Marie VÍCHOVÁ, Věra ZÁLOHOVÁ, Andrea ŽÁKOVSKÁ a
Ing. Milena ŽŮRKOVÁ.
Přejeme štěstí a zdraví!
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