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CITÁT MĚSÍCE: „Půst je nový začátek, cesta vedoucí k cíli Velikonoc...“ Papež FRANTIŠEK

Tříkrálovka překročila
hranici dvou milionů!

Tříkrálová sbírka 2018 skončila úderem půlnoci ze 14. na 15. ledna, ale na výsledky jsme si museli počkat ještě dalších pět dní. Tak
dlouho totiž trvalo, než se spočítaly pokladničky ze všech měst a
obcí, kde Charita Opava koledovala. A výsledek všem vyrazil dech
- Tříkrálová sbírka 2018 je rekordní, výsledkem 2.190.037 korun
překročila magickou hranici dvou milionů korun!
Velkou naději skýtaly už výbor- rity Opava a především těch lidí,
né výsledky letošní Tříkrálové kterým budou vybrané finance
sbírky ve městě Opavě, kde se celý rok pomáhat,“ vzkazuje občavybralo přes tři čtvrtě milionu nům Opavy hlavní koordinátorka
korun, tedy o 116 tisíc více, než Tříkrálové sbírky Marie Gilíková,
loni. Ale až do doby, než byly se- která má na tomto výsledku nečteny výnosy v poslední obci, kde malý podíl. Skvělý výsledek je ale
letos Charita Opava koledovala, společným dílem mnoha organinebylo jisté, zda Tříkrálová sbír- zátorů, malých i velkých koledka 2018 překoná tu loňskou, v níž níků a tisíců ochotných občanů
chybělo jen málo k dosažení ma- Opavska, kteří přispěli do 367
gické hranice dvou milionů. „Je vydaných pokladniček. Asi tisíc
to úžasný výsledek a všem, kteří se dvě stě malých i velkých Kašparů,
na něm podíleli, bych chtěla z celé- Baltazarů a Melicharů koledovaho srdce poděkovat jménem Cha- lo pro Charitu Opava v přibližně
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Děkujeme našim dárcům

Konec roku je vždy časem, kdy Charita Opava
dostává největší množství finančních příspěvků
od drobných dárců. Je jich stále mnoho
a my jsme velmi vděčni za jejich přízeň
a ochotu pomáhat našim prostřednictvím těm,
kteří pomoc potřebují. Ještě jednou všem
z celého srdce děkujeme!

350 skupinkách v Opavě, Hradci
nad Moravicí a dalších 64 vesnicích.
Ochota lidí pomáhat ve svém
bezprostředním okolí pomocí Tříkrálové sbírky stále roste.
Zatímco v roce 2010 se vybralo
1.170.014 korun, v roce 2014 už to
bylo 1.520.198 korun, v roce 2016
1.901.016 korun a loni 1.987.138
korun. Letošní výnos 2.190.037
korun tak překonal už tak velmi
úspěšný loňský rok o 202 tisíc
korun. „Peníze, které jsme s Vaší
pomocí vybrali, budou poskytnuty
nemocným seniorům a pacientům
v terminálním stádiu, lidem, kteří
se dostali do krizové situace nebo
hmotné nouze, osobám s mentálním nebo duševním postižením a
také těm, kteří nemohou sehnat
práci z důvodu různých handicapů,“ vzkazuje spolu s díky ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „O
tom, co vše jsme za Vaše peníze
potřebným pořídili, budeme průběžně informovat, abyste se mohli
těšit spolu s námi,“ dodává.
Podrobnější informace společně s
přehledem o vybraných částkách
v jednotlivých obcích najdete v
přehledné tabulce v tomto vydání
Domovníku na str. 6 a 7.
Zasloužená odměna pak na
všechny koledníky i vedoucí skupinek čekala ve čtvrtek 25. ledna
v kině Mír, kde proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
Tříkrálovou fotografii nebo selfie
a zároveň dlouho očekávané losování v soutěži o chytré mobilní
telefony. Výsledky spolu s fotografiemi najdete na str. 5. v tomto
Domovníku a také na stránkách
www.charitaopava.cz.
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Chybí nám kvalifikované síly

Stále nám chybí kvalitní pracovníci pro terénní
služby. Nedostatek kvalifikovaných sil se však
netýká jen nás, ale všech sociálních služeb v
České republice. Nízká nezaměstnanost
tlačí nahoru cenu práce, což je dobré pro
zaměstnance, ale organizace typu Charity Opava
se stávájí méně konkurenceschopnými.

Slovo ředitele
Nejlepší zpráva
Rekordní.
Ta k o v ý
asi bude
nejčastější
přívlastek letošní
Tříkrálové
sbírky. Je
to skutečně
tak, Charita Opava vybrala největší částku za dosavadní osmnáctiletou
historii této nejstarší charitativní
akce v České republice. Ale přesto
bych rád k srdečným díkům všem,
kteří k tomuto skvělému výsledku
přispěli, podotkl, že Tříkrálová
sbírka není soutěží o to, kdo bude
nejlepší, kdo překoná rekord nebo
dosáhne skvělého výkonu. Je totiž
něčím více, je veřejně projevenou
ochotou tisíců lidí podílet se v
rolích organizátorů, koledníků i
štědrých dárců na společném díle
pomoci potřebným v našem bezprostředním okolí. Je projevem solidarity s lidmi, kteří měli v životě
smůlu nebo je semlely nešťastné
události či špatné zdraví. A je
také zprávou o tom, že vůbec nejsme tak cyničtí, sobečtí a nepřejícní, jak by se občas mohlo zdát
při sledování médií.
Na našich webových stránkách
najdete přehled toho, komu všemu budou Vaše peníze pomáhat.
Charita Opava není jejich příjemcem, ale pouze prostředníkem,
který bude sloužit také Vašim
jménem.
Výsledky Tříkrálové sbírky roku
2018 jsou skutečně rekordní. Ale
především ukazují, že stále více
lidí cítí potřebu spolupodílet se
na tom, aby se celé společenství
lidí v místě, kde žijeme své životy,
mohlo mít o trochu lépe. A to je
ta nejlepší zpráva do začátku roku
2018.

Jan HANUŠ, ředitel

2

UDÁLOSTI V CHARITĚ

STALO SE
• Betlémy se líbily

Pozor na „šmejdy s energií“

Výstavu betlémů ve Velkých
Hošticích navštívili v pátek 5.
ledna klienti Chráněného a
podporovaného bydlení a následné péče pro duševně nemocné. „Překvapilo nás příjemné a
vřelé přivítání paní Nestrojové.
Betlémy byly velmi rozmanité a
klienti byli nadšeni,“ vrací se k
výletu sociální pracovnice Sylva
Englišová.

• Vánoční výrobky
Radosti šly na dračku
Krásných 23 tisíc korun vydělali
klienti sociálně terapeutické dílny Radost prodejem vánočních
výrobků. Jejich adventní věnce,
andělíčci, dárkové pytlíky, sněhuláčci a další zboží šlo koncem
loňského roku na dračku jak
na improvizované výstavce na
chodbě ředitelství Charity Opava v Jaktaři, tak na vánočních
trzích na Střední zemědělské
škole v Opavě nebo na zámku
v Linhartově. „Klienti jsou skutečně šikovní, nejen, že udělali
výrobky, které se tak líbily, ale
také spolu s námi na trzích prodávali,“ pochvaluje si vedoucí
Radosti Lucie Lichá.

• Křesla pro stacionář

Čtyři nová polohovací křesla
si pořídili v Denním stacionáři
pro seniory na Kylešovské ulici v
Opavě. „Naši klienti si po obědě neradi chodívají lehnout do
odpočívárny, raději se natáhnou
na křesle a zůstávají v kolektivu,“ říká vedoucí stacionáře
Jana Řehulková. „Stará křesla
už měla něco za sebou, na nových budou mít daleko větší pohodlí,“ dodává.

Podvodníci, orientující se především na seniory, si našli další způsob, jak
klamat lidi. Na Občanskou poradnu Charity Opava se v poslední době stále častěji obracejí lidé, kteří si stěžují na velmi neprofesionální a klamavé
až podvodné chování firem, které nabízejí možnost aukcí energií, tedy
elektřiny a zemního plynu, nebo nabízejí smlouvy na odběr energií od
jiného dodavatele.
„Opakovaně se setkáváme s tím, že
tito podomní obchodníci, nabízející uzavření nových smluv, lidem na
Opavsku sdělují neúplné, zavádějící
informace, které nejsou totožné s obsahem smlouvy. Často také návštěvu
klamavě kamuflují nutností opsat
stavy elektroměru a plynoměru, na-

čež klienty vystraší sdělením, že platí
příliš drahé zálohy a nabízejí ihned
varianty, které vydávají za levnější,
aniž by ve skutečnost znali obsah již
uzavřených původních smluv,“ varuje
vedoucí Občanské poradny Charity
Opava Lucie Vehovská.
Pravidlem bývá podle zkušeností

pracovnic Občanské poradny bohužel i to, že se tito podvodníci zaměřují především na seniory, kteří
bývají nabídkou často zmateni, nerozumí jí, a většinou si nejsou vědomi, k čemu všemu se podpisem nové
smlouvy zavazují a jaké důsledky to
pro ně může mít s ohledem na původně uzavřené smlouvy.
„Ne vždy je možné ukončit stávající smlouvy bez finančních sankcí ze
strany stávajícího dodavatele, snahou
o vyhnutí se této sankci dochází naopak k finančním sankcím ze strany
nově uzavřených smluv. Výsledkem
jsou upomínky, žádající uhrazení
vysokých smluvních pokut, složitá situace seniora, jeho vzrůstající zadluženost a celkově zhoršený psychický
stav,“ dodává Vehovská. „Důrazně
proto varujeme před podpisem takovýchto smluv bez důkladného prozkoumání a zhodnocení důsledků,
včetně uzavírání plnou mocí k těmto
smlouvám,“ vzkazuje Lucie Vehovská, která zároveň prosí rodinné
příslušníky seniorů, aby své rodiče,
babičky, dědečky, tety a strýce třeba
i opakovaně poučili o riziku, které
jim hrozí. „Tyto osoby raději vůbec
nepouštějte do bytu a žádnou smlouvu neuzavírejte do doby, než se o její
výhodnosti neporadíte s někým kompetentním.“

Slezský fotbalový klub podpořil
Radost a osladil život klientům

Opavě, zbytek půjde na další aktivity
střediska,“ upřesňuje využití darů
Lucie Lichá.
Charita Opava od Slezského fotbalového klubu také koncem loňského roku dostala darem třicet krabic
bonbónů Slezáček v typických žlutomodrných barvách a s logem SFC.
Ty osladí život klientům Chráněného a podporovaného bydlení, Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách u Opavy,
Radosti a také koledníkům Tříkrálové sbírky, kteří se na ně můžou
těšit během slavnostního ukončení
Tříkrálové sbírky, vyhodnocení soutěží a promítání filmu v kině Mír 25.
ledna.
Děkujeme!

KALENDÁRIUM
• V únoru roku 1994 vypravila
Charita Opava kamion darů
pro dětský domov v Bělorusku.
• Na pátém charitním plese
jsme se veselili 3. února 2007
ve Stěbořicích.
• V únoru roku 2010 jsme se
naosledy rozloučili s otcem Josefem Veselým.
• V únoru 2013 vařil ředitel
Charity Opava Jan Hanuš spolu s Monikou Žídkovou na akci
k znovuotevření supermarketu
TERNO v Jaktaři. Jak dokládá
archiv, připravil si tajemné staré jídlo s názvem OTMETNÍK.
• Přednášku Dluhy do konce
života připravila pro veřejnost
v únoru 2015 Občanská poradna Charity Opava.

č. 2 - Únor 2018

Téměř sedm tisíc korun přebrala od Slezského fotbalového klubu vedoucí sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost Lucie Lichá.
Činovníci Slezského fotbalového klubu ale osladili život v Charitě
Opava ještě dalším dárkem – třiceti krabicemi bonbónů Slezáček.
Peníze vybral Slezský fotbalový klub a marketing, a která také přijela filoni v prosinci na dobrovolném nanční dar do sídla Radosti v Jaktaři
vstupném při každoročním Vánoč- osobně předat. Za sociálně terapeuním utkání na hřišti v Kylešovicích, tickou dílnu Radost pak díky přidána němž se tentokrát střetla mužstva vá Lucie Lichá. „Část peněz pomůže
staré gardy a trenérů SFC.
k uskutečnění našeho Retro plesu,
Všem, kteří přispěli, děkuje za Slez- který chystáme pro klienty a jejich
ský fotbalový klub Jana Kolarczyko- rodiny na 2. února v krásných prostová, která zde má na starost reklamu rách kulturního domu Na rybníčku v
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Fotosoutěž MŮJ SVĚT čeká
jubilejní desátá vernisáž

Vernisáž výstavy jubilejního desátého ročníku fotosoutěže MŮJ
SVĚT, kterou pořádá Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky
i klienty Charit celé České republiky, proběhne ve čtvrtek 22. února
v 17 hodin v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea
v Opavě.
Uzávěrka tohoto ročníku foto- v Opavě spolu se zástupcem partsoutěže, kterou vyhlásila Chari- nerské firmy ASEKOL Zdenkem
ta Opava v listopadu loňského Kováříkem. Ti pak z anonymních
roku, vypršela přesně o půlnoci fotografií vyberou vítěze všech
z 31. ledna na 1. února. Hned v tří vyhlášených kategorií pod nápondělí 5. února dopoledne se v zvy „Portrét – tváře lidí Charity“,
budově ředitelství Charity Opava „Život kolem nás – události Chav Opavě-Jaktaři sejde odborná rity pohledem těch, kteří pro ni
komise fotosoutěže, kterou tvoří pracují“ a „Jak to vidím já – život
její patroni Jindřich Štreit a Jiří Charity pohledem našich klientů“.
Siostrzonek z Institutu tvůrčí fo- Kromě tří vítězů z každé kategorie
tografie Filozoficko-přírodově- také komise vybere dalších přidecké fakulty Slezské univerzity bližně dvacet snímků, které pak

budou spolu s oceněnými fotografiemi tvořit základ výstavy letošního ročníku fotosoutěže MŮJ
SVĚT.
Na vítěze, z nichž mnozí dorazí na
vernisáž osobně, čekají diplomy
a zajímavé ceny, na účastníky tohoto tradičně příjemného setkání
malé pohoštění.
Fotografie desátého ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT pak budou
po ukončení čtrnáctidenní výstavy ve Slezském zemském muzeu,
která bude po celou dobu konání
veřejnosti přístupná zdarma, celý
rok 2018 putovat po celé České
republice.

• Besedy u Anežky
Zajímavá beseda a přednáška
čekají v únoru na členy Klubu
svaté Anežky. Po informativní schůzce v úterý 6. února,
na které se seznámí s výsledky
Tříkrálové sbírky, zavítají 13.
února do Denního stacionáře
pro seniory na Kylešovské na
besedu autoři knihy „Opavský
uličník – historie a současnost ulic a náměstí“ Jaromíra
Knapíková a Zdeněk Kravar.
O týden později, tedy v úterý
20. února, se členové Klubu sv.
Anežky setkají v pastoračním
středisku minoritského kláštera na přednášce Petra Lázničky „Cesta na sever do Pobaltí“.
Všechny akce začínají v 16 hodin. Klub sv. Anežky již nyní
upozorňuje, že zkraje příštího
měsíce, konkrétně v sobotu 3.
března, bude pořádat pravidelnou celodenní postní duchovní
obnovu, kterou na téma „Kristem vykoupená svoboda“ povede otec ThLic. Petr Smolek z
Rychvaldu.

• Klienti Radosti
si zahrají s BK Opava

V únoru bude mít premiéru
krátký film o Charitě Opava

Čtvrthodinový film o Charitě Opava je po dlouhých přípravách a
natáčení na světě. Dokument z dílny ostravského kameramana a režiséra Martina Žuchy pod názvem „Opavská inspirace“ odvysílá v
únoru premiérově TV NOE a hned poté ho vystavíme na stránkách
Charity Opava.
Martin Žucha je autorem krátkých jal méně popisně, než propagační
klipů jednotlivých středisek Cha- klipy středisek. Jako hlavního průrity Opava, které jsou ke zhlédnutí vodce v něm uvidíte zakládající
na stránkách www.charitaopava. členku Charity Opava a její první
cz již déle než rok. Nový film s ředitelku Aničku Ekslerovou, ktepatnáctiminutovou stopáží ale po- rou Martin Žucha navštívil na Vy-

STANE SE

sočině, kde po odchodu z Opavy
nyní bydlí. Kromě ní ale zazní výpovědi mnoha dalších lidí Charity
Opava, především současného ředitele Jana Hanuše a řady klientů,
například nevidomého Saši Klimenta, jehož emotivní vyznámi o
tom, že má občas obavy, že se mu
to vše dobré, co zažívá v Domově
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách u Opavy, jenom zdá.
Své postřehy doplní i spolupracovníci a partneři Charity Opava
z Magistrátu města Opavy, trenér
Basketbalového klubu Opava Petr
Czudek nebo písničkář Pavel Helan.
Hudební leitmotiv filmu také tvoří
Helanova píseň „Zahrádka“, kterou mohla Charita Opava použít
s jeho laskavám svolením a bez
nároku na honorář. Ve filmu zazní
její živé provedení na speciálním
kocertu, který Pavel Helan odehrál benefičně v opavském rockovém klubu Art výlučně pro klienty
sociálních organizací 9. května
2016.

Basketbalovým turnajem bude
v úterý 20. února dopoledne
pokračovat spolupráce mezi
Basketbalovým klubem Opava
a sociálně terapeutickou dílnou
Charity Opava Radost. Opavští
borci v čele s trenérem Petrem
Czudkem pozvali k sobě do
opavské haly na tréning klienty
Radosti poprvé loni, a protože
se akce vyvedla, oplatili jim
návštěvu s jejich sídle v Jaktaři.
„Loni jsme se zaměřili spíše na
trénink, ale tentokrát si v hale
skutečně zahrajeme, rozlosujeme se na mužstva a uspořádáme opravdový turnaj, už se
na Vás těšíme,“ vzkazuje Petr
Czudek do Radosti.

Napsali o nás
• Koledníci opět v akci
Koledování je u Krejčích už
pomalu rodinnou tradicí. Sedmým rokem totiž do ulic vyráží
i Františkova maminka. „Ze
začátku se lidé obávali otevřít,
ale teď už nás znají. Dokonce si myslím, že po těch letech
nás vítají a čekají,“ popisovala
Marcela Krejčí. Koledníkům se
moc líbilo i letošní slavnostní
zahájení Tříkrálové sbírky v
Opavě. „Bylo to moc krásné.
Přišlo dost lidí a mělo to své
kouzlo. Velkým zpestřením byl
živý velbloud,“ uzavřel František Krejčí. DENÍK, 8. 1. 2018
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„Naše velbloudice se jmenuje Šemi
a pochází z chovu Jiřího Berouska,“
představuje majitel zoochovu Tomáš Pater hvězdu Tříkrálového průvodu

zvíře sní. Za den přijdou na akci i
stovky lidí s pamlskem, což může
být pro zvíře smrtelné.“
Když jsme se před několika měsíci domlouvali, že byste mohli
přijet na Tříkrálový pochod, říkal jste, že ještě nevíte, jak bude
Šemi zvládat větší množství lidí
a hluk. Na Tříkrálovém průvodu
ale byla velmi trpělivá a nevadily ji ani blesky fotoaparátů, ani
rachot vystoupení bubenického
orchestru BORIS. Zvládá tedy
takového akce s přehledem a v
klidu, nebo ji něco umí rozházet?

Narodila se přesně před rokem, v únoru 2017, a zatím účinkovala jen na třech vánočních jarmarcích a
premiérově na jedné svatbě – to když vdávala dceru asistentka ředitele Charity Opava Svatava Bláhová.
A právě to stálo u zrodu její zatím poslední a zároveň nejúspěšnější produkce. Velbloudice Šemi se stala
hvězdou letošního opavského Tříkrálového průvodu, na který dorazilo na tisíc lidí. Mladý muž v kostýmu beduína, který ji vedl a který se s ní ochotně nechal fotografovat všemi zájemci, je její majitel a provozovatel farmy v Kružberku Tomáš Pater. Osmadvacetiletý absolvent třeboňské Střední školy rybářské
a vodohospodářské Jakuba Krčína nám o své farmě i o Šemi prozradil více.
Jak se to stane, že se někdo roz- rá také maluje všechny informační že o velblouda je obrovský zájem a
hodne založit si zoochov a žít tabule ke zvířatům, zajišťuje chod začínající podnikatel si jej nemůže
přece jen dosti netradičním způ- internetových stránek a podobně. dovolit. Nabídkou našich služeb
sobem na vesnici, obklopen zví- A teď nám už začíná pomáhat i jsme se tak posunuli na vrchol a
řaty? Co Vás k tomu vedlo?
tříletý syn Davídek, který zase po- zároveň si splnili sen mít nějaké
malu zaučuje brášku Míšu, které- velké exotické zvíře.“
„Ze začátku jsme si pořídili pár mu ještě není ani rok.“
oveček a králíků za účelem pasení
Velbloudí slečna měla na Tříkrázahrady a trocha vlastního masa. Co všechno je na Vaší farmě k vi- lovém průvodu v lednu velký
Celou firmu jsme založili asi tak dění? Co vše nabízíte a jaké akce úspěch, i ona se určitě zasloužila
před třemi lety, začínali jsme s pořádáte?
o to, že dorazilo až na tisíc lidí.
jedním oslíkem, párem oveček a
O fotografii s velbloudicí byl
párečkem lam, které jsme dostali „Pořádáme letní pobyty pro děti, ohromný zájem a tak je dnes v
od veterinární nemocnice z Opa- kde si mohou vyzkoušet vše, co se Opavě určitě velké množství lidí,
vy. Postupem času jsme se shodou chovu týká, poznat zdejší krásnou kteří s ní mají selfie a nepochybrůzných náhod a neúspěšných přírodu, lanové centrum a mnoho ně by o ní rádi věděli trochu více.
pokusů dopracovali k dnešnímu dalšího. Vidět u nás můžete ovce, Mohl byste ji tedy blíže předstazaměření na jarmarky a letní po- kozy, lamy, oslíky, pávy, prasata, vit?
byty. Dnes už máme šest oslíků, drůbež, zachytat si ryby na našem
dvě lamy, dvě jalovice, sedmnáct rybníku a nově také velblouda. V „Velbloudice se jmenuje Šemi,
ovcí, deset koz, dva pávy, tři prasa- brzké době bude pobyt rozšířen i narodila se v únoru 2017 v chovu
ta, velblouda a pár kusů převážně pro rodiny a to po celý rok.“
pana Jirky Berouska, majitele Návodní drůbeže. V posledním roce
rodního cirkusu originál Beroupřibyl také malý chov sladkovod- Jak Vás napadlo pořídit si ke sek. Momentálně váží 230 kilo, v
ních ryb. “
všem zvířatům, která již na far- dospělosti by měla mít kolem 700
mě chováte, ještě velblouda?
kilo. Má ráda různé ovoce a zeleMluvíte v množném čísle… Kdo
ninu, ovšem všechny návštěvníky
to je „my“?
„V oboru, na který jsme se zamě- důrazně upozorňujeme, aby ji ani
řili, dnes téměř nemáme konku- jiná zvířata ničím nekrmili. Málo„O farmu a zvířata se stará i má renci, i tak je ale třeba se dívat do- kdo si uvědomí, že ty dvě mrkve,
přítelkyně Veronika Pašková, kte- předu a služby vylepšovat. Víme, co donese, nejsou tím jediným, co

„Na davy lidí, hudbu, ohňostroj a
podobné věci naše zvířata učíme
ihned od jejich pořízení. Nemůžeme si dovolit pobíhající velbloudici po opavském náměstí.
Ovšem ona i všichni ostatní jsou
jen zvířata a stát se může cokoli.
Děláme ovšem vše pro to abychom to omezili. A na Šemi jde
každou akcí pozorovat pokrok
v poslušnosti a menší plachosti.
Momentální výcvik byl zaměřen
na ovladatelnost ze země na vodítku a také na různé podněty
jako je štěkot psů, vlající plachta, bubny, lidi... Ve výcviku stále
pokračujeme. Letos by se měla
naučit ještě na povel lehnout a
uklonit se divákům. Tento výcvik
bude absolvovat společně s lamou
Laurou a všemi šesti oslíky.“
Některé děti se chtěli na Vaší
velbloudici projet. Ale to není
možné, že?
„Momentálně ne. Ale půjde to po
výcviku, který ovšem neproběhne
dříve, než ve třech letech Šemi.
To už bude mít vyvinutu kostru
a páteř.“
A nechystáte slečně časem pořídit i ženicha?
„Chov velbloudů budeme určitě
rozšiřovat. Ale jestli o samce či
samičku, to není doma zatím dohodnuto.“
Můžeme se těšit, že Vás zase i s
Šemi potkáme na Tříkrálovém
průvodu za rok, tedy v lednu
roku 2019?
„Zájem o velbloudici je obrovský,
ale budeme rádi, když se podobných akcí v Opavě budeme účastnit.“
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Tři králové vylosovali výherce mobilů

Do posledního místa zaplněné kino Mír, jehož sedačky obsadili samí
Tříkráloví koledníci, zažívalo ve čtvrtek 25. ledna velké drama – a to
hned dvojité. Kdo vyhraje zajímavé ceny, především pak šest chytrých mobilů HUAWEI P9 LITE 2017? A podaří se nakonec zprovoznit stávkující promítací zařízení, nebo se všichni budou muset
rozejít, aniž by se podívali na slíbený film Mimi šéf?
V kině Mír, které bylo tak plné, že
se někteří koledníci museli spokojit s místem na schodech, totiž
stávkovala technika – nejen, že se
nepodařilo promítnout fotografie,
které dorazily do soutěže o nejlepší Tříkrálové foto nebo selfie,
ale zatímco na podiu probíhalo
drama losování o ceny, v zákulisí
zuřilo drama druhé - podaří se na-

konec promítnout film Mimi šéf?
Na rozdíl od předchozích ročníků nemohl z pracovních důvodů
moderovat slavnostní ukončení
Tříkrálovky ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který to ale vyřešil
elegantně: rolí konferenciéra pověřil dceru Marušku Hanušovou.
Ta nejprve předala slovo zástupci
svého táty Tomáši Schaffartziko-

vi, který všem poděkoval za jejich
práci i nasazení, ale především
předal se slovy díků kytici vrchnímu koledníkovi, koordinátorce
Tříkrálové sbírky Marušce Gilíkové, na jejíchž bedrech ležela po
celou dobu náročná a vysilující organizace celé Tříkrálovky.
Pak už ale Maruška Hanušová pozvala na pódium Tři krále, aby se
zhostili úkolu, na který netrpělivě
čekalo celé publikum – losování o
ceny. Ještě před tím, něž Kašpar,
Baltazar a Melichar přistoupili k
osudí, ale vyhlásila výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálové selfie.
Odměny oceněným předala Tereza Piskořová, redaktorka spolupořadatele soutěže týdeníku REGION OPAVSKO.
Pak už ale atmosféra v sále houstla. Tři králové postupně přicházeli
k osudí, aby poslepu vytáhli slosovací lístky šesti šťastlivců, kteří si
domů odnesou poukázky do akvaparku nebo vysněný chytrý mobil
HUAWEI P9 LITE 2017. A kdo to
nakonec byl?
O nejlepší Tříkrálové selfie:
Třetí místo a poukázky na knihy
podle vlastního výběru v hodnotě
200 korun získala Lucie Štebrová z
Velkých Hoštic.
Druhé místo a čtyři poukázky
v hodnotě 300 korun patří Editě

Kubalové z Opavy.
První místo a poukázky v hodnotě 400 korun vyhrál Václav Hanke
z Holasovic.
Losování o vstup do akvaparku:
Eliáš Gronbowicz - Neplachovice,
Kryštof Bernard – Raduň, Renáta
Lexová – Suché Lazce.
Losování o šest chytrých mobilů
HUAWEI P9 LITE 2017: Jana
Pavelková – Hertice, Lucie Kožaná – Hradec nad Moravicí, Prokop
Věncek – Opava, František Šťastný
– Opava, Kristýna Vlková – Jaktař,
Václav Macák – Hradec nad Moravicí.
Zatímco ale na pódiu a v publiku
probíhalo drama losování, nahoře v promítací kabině se bojovalo
o to, aby se nakonec všichni koledníci ze zaplněného kina Mír
nemuseli rozejít bez pohádky.
Technika si totiž postavila hlavu
a i dvacet minut po skončení losování stále nebylo jasné, zda se
promítací zařízení umoudří. Nakonec se ale o půl páté rozezněl
sálem bouřlivý potlesk, který snad
přehlušil i obrovskou ránu kamene, který v tu chvíli spadl ze srdce
provozovatele kina Mír Martina
Žižlavského – na plátně se objevily
titulky a vše bylo zachráněno.
Tříkrálová sbírka 2018 skončila, ať
žije Tříkrálové sbírka roku 2019!
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Děkujeme

• Dílny sv. Josefa
pořádají šicí kurz
Kurz šití pro začátečníky otevírají Chráněné dílny sv. Josefa.
Je určen pro každého, kdo má
chuť naučit se šít na šicím stroji
a potěšit svými výrobky sebe
nebo své blízké. V první lekci
se seznámíte s funkcemi šicího
stroje a naučíte se rovný steh.
Ušijete si polštářek, ubrus, prostírání či závěsy. V dalších lekcích jsou v plánu tašky, kapsáře,
zástěry, chňapky, jednoduché
sukně a kalhoty, dekorace, povlečení, drobné opravy oděvů.
Kurz bude probíhat v zařízené
šicí dílně v Opavě, ul. Přemyslovců 26 a povedou ho dvě odborné lektorky. Přímo na místě
budou mít účastníci možnost
zakoupit látky a galantérii za
výhodnou cenu a také si zapůjčit šicí stroj. Kurz se uskuteční
v termínu od 19. února do 19.
března vždy každé pondělí od
15 do 18 hodin a cena 1.250 korun obsahuje celkem pět lekcí,
jedna tříhodinová lekce tedy
vyjde na 250 korun. Přihlášky
směřujte do 12. února na adresu Charita Opava Chráněné
dílny sv. Josefa, Přemyslovců
26, nebo na mail slaninova@
charitaopava.cz či telefonní číslo 731 573 971. Kapacita kurzu
je omezena na deset osob.

Společenská kronika
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Informace
• Charitní šatník bude
dočasně uzavřen

Až do 31. května nebude v provozu charitní šatník Střediska
krizové pomoci Naděje na Kylešovské ulici č. 10. Důvodem
je probíhající rekonstrukce
půdních prostor. Klienti Naděje budou mít po tuto dobu
možnost o obuv a oblečení zažádat v Azylovém domě Armády spásy na Nákladní ulici č. 24
v Opavě. „K tomu ovšem budou potřebovat potvrzení, které
jim vydají pracovnice Střediska
krizové pomoci Naděje,“ upřesňuje manažerka sekce sociální
pomoci Charity Opava Lucie
Vehovská, která zároveň jménem celého střediska děkuje za
pochopení.

• Děkujeme za vzornou péči sestrám
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

• Narozeniny v únoru

Děkujeme pečovatelkám a zdravotním sestrám za vzornou a
příkladnou péči při ošetřování naší babičky paní G. Niessnerové.
Přejeme všem pracovníkům Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby Boží požehnání v novém roce, zdraví a sílu v jejich náročné a
obětavé službě.
S úctou rodina POHANĚLOVA

Naši činnost podporují:
oslaví naši spolupracovníci

Listárna

Budoucnost Charity
leží na Vašich lidech

Vážený pane řediteli,
v průběhu několika posledních
měsíců jsem se dostala do nepříznivé zdravotní situace, kdy jsem se
ocitla na pokraji svých sil. Dlouhé
měsíce jsem byla hospitalizována
v nemocnici a tato situace mi neumožnila plnohodnotně se starat o
svého syna Jiřího Chudíka, který
dochází do sociálně terapeutické
dílny Radost. Díky pracovnicím
v sociálních službách paní Marii

Bajužíkové a paní Yvoně Mladé
pro mne byla tato starost menší.
Ochotně se mnou jednaly a komunikovaly a jejich přístup mi v této
situace pomohl. Věděla jsem, že se
na ně mohu spolehnout a že je Jiří
v dobrých rukou.
Dále bych také chtěla poděkovat
sociální pracovnici Mgr. Lucii
Kubáškové, která mi v celé situaci
pomohla osobně a nezištně, když
mě ochotně zastupovala u soudu o
opatrovnictví mého syna, radila mi
v právních i sociálních otázkách,

Pište nám!

vyplňovala za mne úřední listiny a v případě potřeby za mnou
docházela po práci do nemocnice.
Těší mne, že jsem se na ni mohla
spolehnout po všech stránkách.
Tyto ženy si za svou ochotu i
skromnost zaslouží výjimečné
poděkování. Budoucnost Charity
leží v takovýchto lidech a jejich
přístupu, lidskosti a snaze pomoci
nezištně druhým lidem.
Ještě jednou, prostřednictvím Vás,
děkuji.
Františka CHUDÍKOVÁ

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

Marie BENNKOVÁ, Irena
BERKOVÁ, Stanislava BLAHUTOVÁ, Jaroslav BOHAČÍK, Martina GAJDUŠKOVÁ,
Iveta GRANZEROVÁ, Marie
KOMÁRKOVÁ, Lenka KONEČNÁ, Pavlína KRÁLOVÁ,
DiS., Milan MARTÍNEK, Aleš
MATULA, Denisa ONDEROVÁ, Miroslava PARCHAVÁ,
Mgr. Renáta PETERKOVÁ,
Ing. Milena PCHÁLKOVÁ,
Lenka ROHÁČKOVÁ, Josef
SALICH, Ing. Tomáš SCHAFFARTZIK, Marcela SMIJOVÁ,
Kateřina SMOLKOVÁ, Miroslav ŠACHOV, Simona TOMÁŠKOVÁ, Jiří TRÁVNÍČEK,
a Tomáš TRUNEČEK, DiS.
Blahopřejeme a přejeme vše
dobré, zdravím počínaje!

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. 553 612 780, e-mail: mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Únor 2018.

