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• Poháry ze závodu
JOY RUN (str. 2)
• Zveme na
Cyrilometodějskou
slavnost! (str. 3)
• Deset let od smrti
otce Bureše (str. 7)

CITÁT MĚSÍCE: „Odpočinek tvoří životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ SENECA , filozof (-4 – 65 n. l.)

Hvězdy Charity Opava
potkáte v Neplachovicích

Co si z chráněných dílen odnesly Simona Stašová nebo Lucie Bílá?
Jaké další známé osobnosti spolupracují s Charitu Opava? A víte o
tom, že se s výrobky z těchto dílen můžete setkat třeba v pražském
hotelu Hilton, v Paříži či na Sardinii?
Odpovědi na tyto i další zajímavé vyrobenou loni jako překvapeotázky přináší expozice Charity ní pro lichtenštejnského knížete
Opava, která je k vidění po celé Hanse Adama II.
prázdniny na zámku v Neplacho- Výstava Hvězdy Charity Opava
vicích. Spolu s keramickými, šitý- na neplachovickém zámku byla
mi a tkanými výrobky, hračkami slavnostně otevřena v sobotu 16.
či rozmanitými předměty, zhoto- června při příležitosti zahájení
venými na speciálním laserovém zámecké sezóny. Letošní expozipřístroji, se budete moci seznámit ce přináší také řadu dalších zajíi s tím, co pro Charitu Opava dě- mavých výstav – na své si přijdou
lají například lanškrounský děkan obdivovatelé historických motoZbigniew Czendlik, herec Jaro- rek-veteránů, jimž svou sbírku
mír Dušek, písničkář Pavel Helan představí pan Vít Satke, připravenebo trenér Basketbalového klubu na je také kolekce krásných fotoOpava Petr Czudek. A nejen to, grafií, které na cestách po Norsku
dozvíte se o tom, na jaká zajímavá a Islandu pořídili Silvie Drevenámísta doma i ve světě již prorazily ková a Michal Strak.
charitní dílny se svými výrobky a Kromě toho jsou na zámku k vipřipomenout si budete moci také dění také dětské dřevěné modely
kopii Lichtenštejnského zámku, a hračky, květinová paleta z díla
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PRÁZDNINY

Tak jsme se konečně dočkali

Čtvrthodinový film o Charitě Opava bude mít
konečně premiéru. Dokument z dílny kameramana
a režiséra Martina Žuchy pod názvem „Opavská
inspirace“, který byl dokončen již koncem loňského
roku, premiérově odvysílá 11. srpna v podvečer
TV NOE a poté bude vícekrát reprízovat. Hned poté
ho najdete také na stránkách Charity Opava.

Ireny Tůmové nebo restaurátorské práce firmy Renova a výtvarná
díla Zdeňka Tenglera.
Zámecká sezóna v Neplachovicích
potrvá až do 22. září a otevřeno
zde mají vždy v sobotu a neděli od
10 do 16 hodin, kromě toho bude
otevřeno také 5. a 6. července.
Mimo uvedenou dobu si ale prohlídku můžete domluvit na neplachovické radnici na telefonu 553
662 221.
Výlet do Neplachovic, ať už vlakem, nebo po velmi pohodlné
cyklostezce, tak může být dobrým
tipem na prázdninový rodinný
výlet. Součástí výstavy Charity
Opava je také prodej keramických, textilních i tkaných výrobků z Chráněných dílen sv. Josefa
i Chráněných dílen ve Vlaštovičkách, takže si z výletu můžete přivézt jako krásný suvenýr nebo
hračku.

PRÁZDNINY
Radost nemůže vyhovět zájemcům

Až deseti žádostem o umístění do sociálně
terapeutické dílny Radost nemůžeme v současné
době vyhovět z kapacitních důvodů.
Roste totiž počet dospělých uživatelů této služby,
určené dospělým osobám s mentálním postižením
nebo chronickým duševním onemocněním,
kteří nemají kam docházet. Situace se již
řešila také na komunitním plánu.

Slovo ředitele
Zapomenout
na chvíli na práci

M i n u lý
měsíc
byl velmi
h e k t i c k ý,
mimo jiné
i proto, že
jsme museli za běžného provozu všech
středisek,
mnoha výběrových řízení, výstavy na zámku v Neplachovicích a
Sluníčkového odpoledne zvládnout také tři velké a důležité audity. A já jsem moc rád, že všemi
audity Charita Opava prošla bez
zásadních připomínek a že se tak
ukázalo, že naše organizace s řadou rozmanitých služeb dodržuje všechny nastavené procesy, že
jsme zkrátka v mnoha ohledech
dobře fungující firmou.
Co však žádný audit nikdy nemůže dobře zhodnotit, je míra únavy,
pracovního vyčerpání Vás pracovníků, kteří se o tento úspěch každodenně přičiňujete svou prací.
Prací, která je vyčerpávající stejně
tak fyzicky jako psychicky. Této
skutečnosti jsem si plně vědom.
A přesto jste to právě Vy, milí přátelé, na kterých stojí a padá provoz na všech našich střediscích,
na nichž záleží spokojenost našich
klientů i nezáporné výsledky našeho hospodaření. Rád bych Vám
proto v tomto prázdninovém Domovníku chtěl vedle slov díků za
Vaše pracovní nasazení především
popřát pohodový prázdninový čas
a také vydařenou a ničím nerušenou dovolenou. Zapomeňte na
chvíli na práci. Užívejte si sluníčka, odpočiňte si a naberte sil.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Příjemné odpoledne
s masážemi pro seniory
Velmi příjemné odpoledne prožili návštěvníci přednášky „Máme
doma seniora“, kterou ve čtvrtek
14. června uspořádal Denní stacionář pro seniory ve spolupráci s Wellness centrem Charity
Opava. Tématem byly masáže
a relaxační cvičení u seniorů
a přednášky se zhostili profesionální maséři Wellness centra
Charity Opava Petr Argylopulos
a Pavel Veverka. „Zajímavá byla
také následná beseda, návštěvníci se ptali na to, jak řešit problémy, které je trápí, a pan Petr
každému ochotně odpověděl a
poradil,“ říká vedoucí stacionáře
Jana Řehulková, která přítomným také představila činnost
Denního stacionáře pro seniory
a různá relaxační a kondiční
cvičení pro seniory. K příjemné
rodinné atmosféře přispěli nepochybně i klienti stacionáře, kteří
připravili jobčerstvení.

HLEDÁME
• ...posílu pro Mraveneček
Mraveneček – denní stacionář
pro děti a mládež s kombinovanými vadami hledá do svého
týmu posilu na pozici pracovníka či pracovnice v sociálních
službách. Jedná se o přímou
práci s mladými lidmi s kombinovaným a s mentálním postižením na plný úvazek s nástupem v srpnu 2018. Podrobnější
informace včetně kvalifikačních
požadavků a ohodnocení či
benefitů (např. stravenky, šest
týdnů dovolené na zotavenou,
narozeninové volno, odměny,
zaškolení, možnost vzdělávání)
najdete na stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz.

KALENDÁRIUM
O prázninách roku 1997
uspořádala Charita Opava tři
turnusy ozdravných pobytů
pro děti ze zaplavených oblastí Bruntálska a Opavska.
• V srpnu 2002 pomáhala Charita Opava obcím, které byly v
Čechách zasaženy povodní.
• V srpnu 2004 se loučila s
Charitou Opava první ředitelka Anička Ekslerová. Na její
místo nastoupil současný ředitel Jan Hanuš.
• Cenu Opavský anděl, udělovanou Hláskou sociálním pracovníkům, obdžela loni vedoucí Radosti Lucie Lichá.
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Ze závodu Joy Run si každý
z Vlaštoviček odnesl pohár

Tenhle závod je velmi neobvyklý. Každý z dvaceti startujících týmů tvoří
šest běžců, z nichž každý zastupuje jednu opavskou firmu. Spolu pak na
speciálním sportovním vozíčku vezou dlouhých šest kilometrů jednoho
handicapovaného. A už to, že všichni závodníci mají stejné červené trikoty, může napovědět, že vůbec není podstatné, kdo doběhne první. Vítejte
na závodu Joy Run, jehož čtvrtého ročníku se v sobotu 2. června v Městských sadech v Opavě v hojném počtu zúčastnili také zástupci Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.
Cílem závodu je integrace handica- a třetím pořadí, z čehož jsme měli vepovaných mezi jejich vrstevníky a likou radost,“ pochvaluje si vedoucí
odbourání bariér mezi nimi, vybra- Vlaštoviček Zuzana Janků.
né peníze za startovné pak poslouží Po závodu každý z handicapovak nákupu speciálního sportovního ných závodníků obdržel na památku
vozíku pro handicapované. „I když pamětní medaili a pohár.
idea závodu spočívá v tom, že každý Za Vlaštovičky udatně zabojovali
ze zúčastněných je vítězem, nedalo se Bedřich Ratiborský, Alexandr Jonáš,
přehlédnout, že vozíčky s našimi kli- Daniel Toráč, Peter Bally, Žanetka
enty projely cílovou čárou v druhém Špalková, Ivetka Dunková, Monika

Uherková, Hanka Osladilová, Eva
Rohovská a jako speciální host také
Helenka Jombíková. Skoro všichni
z nich se vezli, jen Eva Rohovská
statečně pokořila jeden okruh s asistencí pěšky.
Kromě samostatných běžeckých závodů pak v areálu Městských sadů
probíhal celý den bohatý doprovodný program, sestávající z vystoupení několika hudebních kapel,
tanečních uskupení či sportovních
nadšenců. Zájemci si také mohli
vyzkoušet různé netradiční sporty,
workshopy a další zajímavé aktivity.
„Všichni jsme si tuto akci moc pochvalovali,“ uzavírá spokojeně Zuzana Janků.

Klienti s duševním onemocněním
si budou užívat „Terapii v klidu“

střediska na Kylešovské ulici, takže
dnes už mohou naši klienti využívat
všech výhod kvalitního technického
zázemí,“ dodává.
Rekonstruované středisko Charity
Opava poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení
dospělým lidem s psychickým onemocněním formou tréninku dovedností a snaží se je posunout o něco
dál, než jsou schopny psychiatrické
léčebny. Zařízení je členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České asociace
pro psychické zdraví. Poskytuje také
následnou péči lidem s duševním
onemocněním a pomáhá jim znovu
nalézt vlastní síly k naplnění života
V krásnou místnost se po stavebních úpravách změnila půda Chrá- v oblasti vztahů, bydlení, volného
něného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné na Kylešov- času, vzdělání, práce či dalších pro
ské ulici v Opavě. Klienti tohoto střediska Charity Opava, které loni ně významných oblastech.
oslavilo dvacet let činnosti, tak získali potřebný prostor pro individuální konzultace i skupinové terapie.
Rekonstrukci v rámci projektu „Te- žeb,“ pochvaluje si vedoucí Chráněrapie v klidu“ finančně podpořil Mo- ného a podporovaného bydlení Karavskoslezský kraj. „Díky tomu dojde teřina Víchová. „Současně jsme totiž
k výraznému zkvalitnění našich slu- upravili také ostatní prostory našeho

č. 7 - Prázdniny 2018

3

UDÁLOSTI V CHARITĚ

Klienti Radosti se stali
na dva dny opět čísníky

STANE SE
• Setkání samotářů
Ani o prázdninách zcela nepozastaví svou činnost členové
Klubu sv. Anežky – dobrovolného sdružení Charity Opava.
Čeká je sice jen jedna akce, ale
o to zajímavější – na pátek 31.
července připravili Setkání samotářů s opékáním a zpěvem.
Posezení s Ing. Janem Kovaříkem začne v Denním stacionáři
pro seniory na Kylešovské ulici
v Opavě v 16 hodin.

• Na snímky fotosoutěže
prach nepadá

V číšníky se změnili ve středu 27. a čtvrtek 28. června klienti sociálně
terapeutické dílny Radost. Na Horním náměstí v Opavě připravovali a servírovali kávu, čaj a studené nápoje účastníkům Ošetřovatelských dnů prevence, pořádaných Fakultou veřejných politik Slezské
univerzity.
Pro klienty Radosti nebylo obslu- byl letos například nácvik kardihování žádnou novinkou. Už před opulmonální resuscitace, měření
dvěma lety si ho vyzkoušeli v bý- hladiny krevního tlaku, pulzu,
valém centru Slezanka na Horním výpočet BMI, zjištění množství
náměstí v Opavě, kdy téměř celý tělesného tuku a vody, zjištění hlaměsíc zazářili coby obsluha Ga- diny krevního cukru nebo krevní
lerijní kavárny Re-use, která zde skupiny, monitoring a prevence
dočasně vyrostla v rámci festivalu vzniku nádorových onemocnění
Landscape. Letos je ke spolupráci či prevence závislosti. Zájemci z
pozvali pracovníci Ústavu ošetřo- řad kolemjdoucích měli možnost
vatelství Fakulty veřejných politik vyzkoušet si jízdu na invalidním
Slezské univerzity v Opavě, která vozíku a vedení nevidomého, popořádá na Horním náměstí v Opa- mocí speciálních obleků zažít pově Ošetřovatelské dny prevence již city těhotné ženy nebo seniora či
řadu let.
opilého člověka.
Součástí bezplatného programu Bohatý program byl připraven

také pro děti, které se učily formou
her předcházet úrazům, pravidla dopravního provozu, ale také
základy první pomoci a ošetření
zranění. Ty nejšikovnější z nich
pak byly po absolvování dětského
programu odměněny drobným
dárkem.
A protože se všichni zájemci o tyto
služby potřebovali velmi často občerstvit, připravovali pro ně klienti Radosti po oba dny kávu a čaj,
různé nápoje nebo prodávali balené vody. „Malý výtěžek použijeme
zase pro naše klienty, ale hlavní odměnou pro ně bylo to, že mohou být
užiteční, že se dostanou mezi lidi,“
dodává Lucie Lichá, podle které
jsou klienti Radosti vždy nadšeni,
když mohou dělat něco prospěšného pro okolí.

Cyrilometodějská slavnost
přinese atrakce pro malé i velké

Dobrá zábava pro malé i velké a také tip na pěkný rodinný výlet.
To vše nabídne ve čtvrtek 5. července Cyrilometodějská slavnost ve
Vlaštovičkách u Opavy. Její důležitou součástí bude tak jako každoročně i Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené a jeho
obyvatelé.
Právě v tomto středisku Charity terem, určitě stojí za prohlídku,
Opava ve 14 hodin oslavy začnou kterou jeho obyvatelé zprostředmší svatou. Dům sv. Cyrila a Me- kují všem zájemcům od 15 do 17
toděje, který býval kdysi kláš- hodin.

Těžiště oslav se pak přesune do
sportovním areálu, kde ve 14.30
hodin zazpívá klientka Vlaštoviček Iveta Dunková, po níž bude od
15 hodin vyhrávat dechová hudba
Kobeřanka.
V 16 hodin se představí postupně
taneční kroužek OK Dance, Psí
škola ABS s ukázkou psích sportů
a také Sbor dobrovolných hasičů z
Vlaštoviček, který předvede nefalšovaný požární útok.
Od 17 hodin bude areál věnován
tanci, k němuž zahraje nejprve od
17 do 18.30 hodin opět Kobeřanka, kterou ve 20 hodin vystřídají
kapely Špekband a La Nanita.
Celou akci budou doprovázet
atrakce pro děti, které se mohou
těšit například na jízdu na dětském kolotoči i na živém oslíkovi,
velký skákací hrad, malování na
obličej nebo na sladkou cukrovou
vatu. Pro všechny návštěvníky je
tak jako každý rok zajištěno také
bohaté občerstvení.

Na fotografie z desátého ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT
určitě nepadá bez užitku prach
někde na půdě. Výstava putuje
po celé republice a o prázdninách se ukáže hned na několika místech v Ostravě. Zatímco
v minulých měsících hostila
výstavu například Charita
Jeseník (zde v krásných prostorách Katovny a dokonce za
účasti jejího patrona Jindřicha
Štreita) nebo Charita Kaplice či
charitní dům Salvátor Charity
Krnov, v červenci se z ní budou
těšit v ostravském Charitním
středisku Gabriel a v srpnu pak
v Hospici sv. Lukáše. Po prázdninách ji budou moci shlédnout
například ve Žďáru nad Sázavou a v září se na chvíli vrátí
na Opavsko, protože ji při příležitosti oslavy Domu sv. Cyrila
a Metoděje budou prezentovat
ve Vlaštovičkách.

Napsali o nás
• Pomůžou s GDPR
S GDPR může pomáhat Chráněná technická dílna opavské
Charity, která pro skartaci disponuje potřebnými oprávněními včetně certifikace Národního
bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení Důvěrné. „Firmám
a organizacím, které nakládají
s osobními daty svých zaměstnanců, klientů nebo obchodních
partnerů, umožníme profesionální skartaci dokumentů na
velkokapacitních strojích Intimus,“ řekl vedoucí dílny Tomáš
Schaffartzik. Skartace probíhá v
uzavřeném prostoru, pod kamerovým dohledem a po ukončení
bude vystaven skartační protokol. Další možnost skartace
může dílna zajistit těm, kteří
potřebují demagnetizovat data
na svých hard discích. Sídlí ve
Velkých Hošticích, číslo je 553
764 057.
Deník, 2. června 2018
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HVĚZDY CHARITY OPAVA
NA NEPLACHOVICKÉM
ZÁMKU

Co si z charitních chráněných dílen odnesly Simona Stašová,
Lucie Bílá nebo Zbigniew Czendlik?
Jak s Charitou Opava spolupracují písničkář Pavel Helan,
herec Jaroslav Dušek, světoznámý fotograf Jindřich Štreit,
trenér BK Opava Petr Czudek, první dáma Ivana Zemanová
a další známé osobnosti?

To vše se dozvíte na prodejní výstavě originální keramiky,
textilních výrobků či hraček z chráněných dílen Charity Opava!
Zámek Neplachovice,
do 22. září 2018,
vždy v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin
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„Nebudu už charitním zaměstnancem,
ale chariťákem asi zůstanu napořád...“

Pavel „Paulo“ Rychta odchází po šestadvaceti letech v Charitě Opava na odpočinek
V chronologii zaměstnanců Charity Opava měla číslo 1 první ředitelka Anička Ekslerová. Druhým přijatým zaměstnancem Charity Opava s pořadovým číslem 2 se stal Pavel Rychta. A protože Anička Ekslerová odešla na zasloužený odpočinek již v roce 2004, je Pavel Rychta již čtrnáct let služebně nejstarším
zaměstnancem Charity Opava. To se ale tento srpen změní. Držitel ceny Opavský anděl za zásluhy v
sociální práci Paulo, jak zní skautská přezdívka Pavla Rychty, po šestadvaceti letech práce pro Charitu
Opava odchází do důchodu.

Řekněte na začátek upřímně –
nebude se Vám stýskat?

Mnoho lidí má ale doma betlémy z keramiky, které jsou Vaším dílem, stejně jako krásné
keramické kostelíky, domečky,
tácky a mnoho a mnoho dalších
originálních výrobků. Zákazníci
je budou určitě v nabídce postrádat. Nechystáte se přece jen tvořit i na zaslouženém odpočinku,
třeba jako koníček?

Ale pojďme zpět do roku 1992.
Pokud vím, vyučil jste se po maturitě ještě zahradníkem, v té
době jste byl vedoucím zahradnictví v JZD Kravaře a nic Vám
nechybělo. A přesto jste se sebral
a odešel do nejistoty, tedy do
nově vznikajících Rehabilitačních dílen pro duševně nemocné.
Jak k tomu došlo, co Vás k tomu
motivovalo?

Čím vším jste v Charitě Opava za
ty roky prošel?
Ještě coby uchazeč o práci jsem absolvoval stáž v dílně v Psychiatrické léčebně a s Magdou Grimovou
jsme oslovovali s nabídkou poten-

Na důchodu asi budete mít více
času na vaše koníčky. Stále ještě
sbíráte papírové betlémy? Kolik
jich už máte?
Koníčků mám více, papírové betlémy jsou jedním z nich a mnohé
již vystřižené čekají na vytvoření
prostoru, takzvané dáliny, a dokončení, což je časově náročnější,
a tak čekají na můj důchod. Nesbírám všechno, co se vytiskne, vybírám si, mám jich asi tři stovky.

To nevím, do důchodu odcházím
poprvé. Na důchod se těším, jsem
už unavenější a opotřebovaný,
toužím po změně. Stýskat se mi
asi nebude, ale vzpomínat budu.
Nebudu charitním zaměstnancem, ale chariťákem asi zůstanu.
Někdy se přijdu podívat, ale hlavně budu charitní dílo podporovat
modlitbou.

Především jsem chtěl změnu. Vedoucím zahradnictví jsem byl náhradou za vedoucí, která odešla na
mateřskou a ta se po třech letech
vrátila. V té době také proběhla
sametová revoluce a s ní všelijaké změny a nejistoty. Nebyl jsem
spokojený a chtěl jsem pryč, ale
zatím jsem nic nehledal. V modlitbě jsem to svěřoval Pánu Bohu.
Na podzim 1991 mě zakladatelka
Rehabilitačních dílen paní Magda
Grimová oslovila a nabídla tuto
práci. Nebyl jsem žádný kutil, spíš
jsem se rýpal v zemi, ale líbí se mi
pěkné věci a tvořit něco pěkného
mě lákalo. Kromě toho jsem se
znal s Aničkou Ekslerovou a pak
možnost sloužit v Církvi svobodné
po mnoha letech také sehrálo svou
roli. S Aničkou jsme se domluvili,
z JZD jsem se nechal vyhodit a šel
na pracák.

žil, budu jistě i více vzpomínat, a
samozřejmě také na klienty, které
jsem mohl doprovázet.

ciální klienty. 3. února 1992 jsme
zahájili provoz dílny v domečku v
areálu Mariana, od 17. února jsem
řádným zaměstnancem. Kromě
vedení dílen jsem se hlavně staral o práci s klienty v dřevodílně
a to i poté, co jsme se na podzim
1999 přestěhovali do nových prostor v Jaktaři. Přibývalo klientů,
spolupracovníků a hlavně papírů.
Procházeli jsme různými změnami, přibývalo činností pro klienty,
vzdělávání, administrativy, měnila
se klientela, až nastal čas na větší
změnu, tou bylo oddělení klientů s
duševní nemocí od klientů s mentálním postižením. Na podzim
2008 jsem spolu s duševně nemocnými opustil Jaktař a v provizorních podmínkách na Kylešovské
ulici a od ledna 2009 na Komenského ulici jsme se věnovali převážně práci s hlínou. Následovalo
další stěhování na Mařádkovou v
roce 2010 a zatím poslední stěhování na Kylešovskou v roce 2012.

V Charitě pracujete nejdéle ze
všech lidí, kteří v ní kdy našli zaměstnání. Můžete tak posoudit,
jak se za ta tři desetiletí, která
budeme slavit v příštích letech,
změnila, kam se posunula…
Když jsem nastoupil, byli jsme dva
zaměstnanci a několik dobrovolnic. Charita vznikala tak říkajíc
„na koleně“, učili jsme se za pochodu, řídili jsme se citem a zdravým selským rozumem, všechno
bylo nové. Dnes má Charita více
jak 250 zaměstnanců (a kdo ví,
kolik jich vlastně za celou éru v
Charitě pracovalo), vzdělaných
profesionálů s velkou zkušeností
ve velké, v širokém okolí známé a
respektované firmě.

Já si myslím, že mnohé výrobky v
nabídce Radosti mohou stále být,
vždyť naši klienti mnohé umí, pomůcky k výrobě jsou vytvořené,
bude ale záležet na tom, kdo dílnu
dál povede. A jestli budu něco tvořit doma? Uvidíme, důchodci prý
nemají čas. Mám mnoho jiných
věcí, které jsem odkládal, na které
jsem si nevzal čas. Ale je to výzva,
ohlasy jsou povzbuzující, nápady
ještě nějaké mám, a tak možná v
zimních měsících, když zahrada
bude odpočívat, něco vytvořím.
A co skauting, kterému jste také
zasvětil značnou část svého života? Budete se věnovat i jemu?
Říká se skautem jednou, skautem
navždy. Jsem stále ještě vůdcem
střediska Zvon Opava, tedy statutárním zástupcem organizace, až
jím nebudu, mohu sloužit mnoha
jinými způsoby – vzdělávání, pomoc vůdcům, údržba vybavení,
archivace atd. Co bude potřeba a
co zdraví a síly dovolí.

Potkal jste se tady s řadou lidí, na Přejeme Vám tedy, ať Vám zdraví
a síly neubývají, děkujeme ze vše,
koho budete rád vzpomínat?
co jste pro Charitu Opava vykoTady se asi nedá vyjmenovávat. nal a těšíme se, že se budeme i
Na ty, se kterými jsem více pro- nadále vídávat.

6

CHARITA SE BAVÍ

č. 7 - Prázdniny 2018

Sluníčkové odpoledne bylo v suchu

Tolik atrakcí, cen i lidí ještě Sluníčkové odpoledne za devatenáct let trvání
nepamatuje. Přes nepříznivou předpověď počasí, která strašila dokonce
bouřkami, nakonec v Jaktaři během celé akce nespadla ani kapka a tradiční předprázdninové setkání s dětmi i jejich dospělým doprovodem se
ke spokojenosti všech vyvedlo více než mimořádně.
Ačkoli první letní den připadá na Charita Opava nachystala. Nemohli
21. června, letos přišlo léto o měsíc by si užít devět soutěžních stanovišť
dříve, aby se právě na den svého ofi- v duchu cirkusových čísel, mezi niciálního počátku zase na chvíli vy- miž kralovalo krocení divoké zvěře,
tratilo. A tak jsme v Charitě Opava jízdu na poníkovi nebo projížďku
sledovali předpovědi počasí se zne- cirkusovým kočárem po Jaktaři,
pokojením – nebude nám v pátek skákací hrad, malování na obličej,
22. června na Sluníčkové odpoledne, Klaunské divadlo MIMO z Ostraletos pojaté ve velkém ve stylu cirku- vy nebo vystoupení děti z Mateřské
sové zábavy, nakonec pršet? Naštěstí školy v Jaktaři, klientů sociálně teto byly obavy liché - přestože se nad rapeutické dílny Radost, mažoredvorem ředitelství v Jaktaři občas tek či sportovních gymnastek SGD
přehnaly mraky, zůstala výzdoba ve Špičková. A také velké množství cen,
stylu cirkusového šapitó a spolu s ní které na konci cirkusového zápolení
i rekordní počet návštěvníků po celé čekaly na všechny děti.
Na cirkusovém odpoledni střídalo
odpoledne v suchu.
A to bylo moc dobře, protože by byla jedno vystoupení druhé a tak si na
škoda, pokud by měli hosté Sluníč- své přišli i ti, kteří přicházeli průběžkového odpoledne přijít o všechny ně během celé akce od 14 až do 18
zajímavé atrakce, které pro ně letos hodin. Na všechny se také dostalo

bohaté občerstvení včetně opékaných uzenin, makrel, koláčů a dalších dobrot.
Po 18. hodině se hosté začali rozcházet a tak jsme mohli s radostí konstatovat, že Sluníčkové odpoledne
dopadlo výborně, protože pečlivě
připravený program vyšel na jedničku a nezhatilo ho špatné počasí.
A ihned poté, co organizátoři složili
všechny lavičky, sbalili stan a odnesli
odpadky, začalo na prázdný uklizený
dvůr ředitelství v Jaktaři hustě pršet.
„Je vidět, že nám to otec Jožka Motyka zase dobře zařídil,“ konstatovala spokojeně hlavní organizátorka
letošního Sluníčkového odpoledne
Sváťa Bláhová.
Charita Opava přeje všem příjemně
sluníčkově prožité prázdniny a dovolené!
Odměny pro děti do soutěží poskytli
TOP - MODERN spol. s r.o., Regionální rada regionu soudržnosti Mo-

ravskoslezsko, Prestar, s. r. o., LENA,
Kodex, a.s., KASPA, Future Deal,
s.r.o, OPTYS, spol. s r.o., Dream Day
a firma Stoklasa textilní galanterie.
Občerstvení zajistili KOFOLA, ONDRÁŠOVKA - Fresssh a Bidfood,
Bivoj, pekařství Knappe, Latoň a
Wieder – výroba uzenin, řeznictví a
uzenářství Lukáš Gebauer, Pekařství
Sezam, s. r. o., pekařství Illik a Slezská pekárna.
Hmotný dar ve formě balónků poskytla firma GLOBOS BOHEMIA,
s.r.o.
Stan nám bezplatně půjčil Obecní
úřad Služovice, lavice zase Orel Slavkov a farnost Jaktař.
Finančně na Sluníčkové odpoledne
přispěli Comertex Ostrava, spol. s
r.o. a GLOBUS. Děkujeme!
Více fotografií z vydařeného Sluníčkového odpoledne Charity Opava najdete na webových stránkách
www.charitaopava.cz.

Vlaštovičky kralovaly na Barrandově

Královnami nebo kouzelníky ze známých českých pohádek se mohli v
pondělí 18. června alespoň na chvíli stát obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Vydali se totiž na celodenní výlet do pražských
Filmových ateliérů Barrandov.
Deset klientů z Vlaštoviček a osm drah z Opavy do Prahy. V Praze po
zaměstnanců jako doprovod vyrazi- dvojnásobném přestupu na linkách
li přímým ranním vlakem Českých MHD pak celá výprava zdárně do-

razila na Barrandov do filmových
ateliérů. Tady už je čekala prohlídka,
nejprve výstava kostýmů ze známých českých filmů a pohádek, kde
mnozí využili možnost si na jednotlivé exponáty nejen sáhnout, ale některé z nich si dokonce i vyzkoušet.
„Prošli jsme si také jeden ateliér s instalovanými scénami pro připravovaný historický film,“ vrací se k výletu
Václav Burda. „Potom jsme si prošli
dílny, kde se nejčastěji z polystyrénu a
také ze sádry vyrábějí různé rekvizity
a jednotlivé scény, pak se vše maluje
a retušuje, až vypadají jako reálné,“
dodává Václav Burda. Poslední částí
barrandovské exkurze byly sklady
historického nábytku, elektrospotřebičů a dalších drobných předmětů, přičemž každý sklad je obrovská
hala o velikosti minimálně 50x70
metrů.
Po obědě už čekala všechny cesta
domů, k níž opět pohodlně využili
přímý spoj z Prahy do Opavy, jen
České dráhy nahradil dopravce Regiojet. „Přálo nám počasí, celý den

bylo hezky a všem obyvatelům se na
Barrandově opravdu líbilo, hlavně
proto, že si mohli vše osahat a popřípadě vyzkoušet,“ dodává Václav
Burda. A proč si jako místo výletu
vybrali právě Barrandovská studia?
„V ateliérech pracují rodiče jednoho z
našich klientů,“ prozrazuje závěrem
Vašek Burda.
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Od úmrtí otce Bureše
uplyne v srpnu 10 let

Nedožité 96. narozeniny otce Františka Bureše a zároveň deset
let od jeho skonu si ve Štítné nad Vláří připomenuli zaměstnanci
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Otec Bureš trávil v Domě sv. Cyrila a Metoděje poslední léta
svého života a místní na něj stále vzpomínají s láskou. Štítné nad
Vláří je rodištěm otce Bureše, který zde spočívá v rodinném hrobě.
Otec František Bureš se narodil gymnáziu v Kroměříži a v kněž5. ledna 1922 v obci Jestřabí, kte- ském semináři v Olomouci. Vyrá spadá pod farnost Štítná nad svěcen na kněze byl v roce 1947
Vláří. Studoval na arcibiskupském v Olomouci. Působil jako kaplan

v Lipníku nad Bečvou a v Bílovci,
byl administrátorem v Březové u
Vítkova, ve Vrchách, v Jindřichově, v Šenově a farářem ve Vésce u
Oder.
Poslední léta života prožil v charitním domě ve Vlaštovičkách u
Opavy. Pro zdejší farníky byl velkou oporou ve vedení bohoslužeb
a v modlitbě a byl k dispozici také
při poskytování svátostí smíření.
Na vzpomínkovou mši k výročí
šedesáti let od jeho primiční mše
se 12. července 2007 do kostela sv.
Josefa ve Štítné nad Vláří vypravil
z Vlaštoviček celý autobus farníků.
Otec František zemřel 26. srpna
2008 a rozloučili jsme se s ním
nejprve 29. srpna 2008 v kostele
sv. Petra a Pavla v Jaktaři a poté
také 1. září 2008 v 11 hodin v jeho
rodišti. Zaměstnanci, kteří jej znali osobně, na něj dodnes s láskou
vzpomínají a poutě k jeho hrobu
pořádají pravidelně již deset let.

Ecce Homo - otec František Bureš

Pohleďte, otec Bureš. Náš páter František Bureš, otecko, nebo prostě padre. To všechno a mnohem více byl. Měl jsem tu čest jej poznat
během své civilní služby v Domě sv. Cyrila a Metoděje.
Navštívil jsem ho už na faře v jeho protože všichni tehdejší obyvatelé
posledním působišti, kde tehdejší domu, včetně otce Františka, mi
vedoucí Domu, všemi respektova- ukázali, že ani ztráta zraku není
ný Honza Hanuš, organizoval jeho konec světa, konec žití, natož kopřestěhování. Já jako civilní služba nec užívání si života.
jsem byl pouze k ruce. Byl jsem s A tak přestože z katolického poním tedy od prvního dne, kdy se hledu na věc věřícím nejsem, vždy
do Vlaštoviček přistěhoval, kdy se jsem rád postával někde v koutku
rozhodl, i v kněžském důchodu, během jeho celebrace mše svaté
ve vysokém věku a s podlome- v kapli Domu a poslouchal jeho
ným zdravím dál usilovně pečo- moudrá slova. Ačkoli v náboženvat o své ovečky. O lidi z různých ství jsme se míjeli (nikoli však ve
vrstev, různých povolání, povah, víře), našli jsme jiný styčný bod.
kteří měli jedno společné – slepo- Tím byla literatura a jazyky. Otec
tu. Dnes se toho slova již nebojím, František byl nesmírně sečtělý a

držel si velkou knihovnu plnou
velice cenných knížek – cenných
nikoli z pohledu finančního, ale
vědomostního. Měl u sebe díla
mnoha oborů a mnoha jazyků.
Byl totiž také polyglotem, mluvil
plynně několika jazyky a další jazyky ovládal pasivně. Dokonce,
jenom jako koníček, překládal z
maďarštiny... Postupem času, jak
se jeho zrak i zdravotní stav zhoršoval, musel se ve svých radostech,
zájmech a koníčcích omezovat.
Myslím si, že ho to velmi mrzelo.
Vždy ale dokázal najít úlevu ve
své víře a zejména v neutuchající
pomoci lidem ve svém okolí. Když
už neměl dost síly ke slavení mše,
alespoň vyučoval jazyky...
A pak přišla ta chvíle, kdy již otce
Františka nebylo. Doprovodili
jsme ho však i na jeho poslední
cestě do jeho rodiště, kde ulehl
vedle své maminky na místním
hřbitůvku.
Odešel člověk, jeho slova a činy
ale zůstávají. A tak každý, kdo ho
znal – a že se jich za jeho bohatý
život nasbíralo nespočetně, když
na něj vzpomene, nebo stane u
jeho rovu, vzdychne jen, ale beze
smutku, ecce homo.
Martin KUBÍK
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OBČANSKÉ JUDO
• Očkovat, nebo ne?
S přítelem
žijeme
tři roky
a máme
d v o u
měsíční
holčičku.Vždy
jsme se
na všem
dokázali
domluvit. Teď ale nevím, co
mám dělat. Zanedlouho nás
čeká první povinné očkování
a přítel je zásadně proti tomu,
abychom do naší malé dcery
nechali píchat taková svinstva, jak říká. Já ho chápu a
částečně s ním souhlasím, ale
mám strach, že když malou
nenecháme naočkovat, bude
hodně a často nemocná a taky
budeme mít problémy s úřady,
později třeba se školkou. Jak se
mám rozhodnout? Martina
Dobrý den, Martino. Je velmi
důležité, že máte oba zájem o
zdraví a budoucnost své dcery.
Zmiňujete se, že se s přítelem
částečně souhlasíte, ale máte
obavy z toho, co by vás s přítelem a vaši dceru v budoucnu
čekalo, pokud byste ji nenechali
naočkovat. Na vašich obavách
není nic špatného, stejně tak
jsou pochopitelné obavy vašeho
přítele o dceru, které by očkování („svinstvo“) mohlo ublížit.
Hned v úvodu píšete, že jste se
s přítelem vždy dokázali na
všem domluvit. To je velmi důležité. Zkuste si spolu popovídat o vašich pocitech a probrat
otevřeně všechny plusy a mínusy očkování, případné právní
důsledky zejména pro vás jako
rodiče, vaše obavy, jak by váš
přítel eventuálně řešil, pokud
by nastalo něco z toho, čeho
se bojíte. Možná váš strach z
neočkování opadne, možná
přítel uzná, že je nakonec lepší očkovat, to my ale nevíme a
ani nemůžeme rozhodovat za
vás. Víte jistě, že váš přítel bude
zklamaný, když s ním souhlasit
nebudete? A jaké budou vaše
pocity, když nebude souhlasit
on s vámi? Možná vám oběma v rozhodování pomůžou i
odpovědi na tyto otázky. Ať se
rozhodnete jakkoli, držím pěsti,
aby vše dobře dopadlo pro vás
všechny. V případě zájmu nás
můžete navštívit na Středisku
krizové pomoci Fénix, kde poskytujeme anonymní a bezplatné konzultace.
Irena GRYGAROVÁ,
Fénix – Středisko krizové
pomoci Charity Opava

LIDÉ
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• Mravenečci grilovali
na terase stacionáře
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Krátce
• O prázninách otevřeno
Ačkoli si většina zaměstnanců
Charity Opava vybírá o prázdninách dovolenou, naši klienti
to nezaznamenají. Provoz ve
všech střediscích Charity Opava totiž bude prakticky neomezen. Stejně jako po celý rok se
budou moci klienti spolehnout
na Pečovatelskou i Ošetřovatelskou službu, Pokojný přístav,
v nezměněném režimu budou
služby poskytovat Občanská
poradna, Středisko krizové
pomoci, Denní stacionář pro
seniory, Chráněné a podporované bydlení, sociálně terapeutická dílna Radost i Dům
sv. Cyrila a Metoděje. Jediné
dvě drobné změny se týkají
denního stacionáře pro děti s
kombinovanými vadami Mraveneček, kde budou mít zavřeno od 2. do 4. července, a také
Wellness centra – to omezí na
pracovišti na Kylešovské ulici v
prázdninové pondělky a úterky provozní dobu od 9 do 16
hodin, v Jaktaři pak od 2. do
4. července a od 16. do 27. na
dobu od 9 do 16 hodin. Přejeme příjemné prožité dovolené
a prázdniny, během kterých se
můžete i nadále spolehnout na
služby Charity Opava.

Paní Magdaléna Zeroníková z
Ostravice může být určitě spokojena. Když před časem věnovala Mravenečku sponzorský
dar z akce Novoroční jóga,
slíbili jí zaměstnanci tohoto
denního stacionáře pro děti s
kombinovanými vadami, že za
obdržené finance uspořádají
akce, které si klienti skutečně užijí. Ta první proběhla ve
čtvrtek 14. června, kdy v Mravenečku uspořádali grilování
na terase, kterého se zúčastnil i
ředitel Jan Hanuš. „Nachystali
jsme klobásky, špekáčky, sýry,
gril ochotně zapůjčila naše kolegyně Hanka, a už v 11 hodin šla
z terasy vůně, která přilákala i
děti z vedlejší mateřské školy.
Ke všem těm dobrotám na grilu
jsme udělali i něco ´zdravého´,
tedy zeleninový salát,“ vysvětluje vedoucí Mravenečku Jana
Konopková. Všem klientům,
kteří se grilování zúčastnili,
moc chutnalo a oběd na terase
byl pro ně příjemným zpestřením. „A nejen pro ně, příjemná
byla taro akce i pro nás pracovníky a myslím, že se líbila
i panu řediteli,“ dodává Jana
Konopková s tím, že grilování
si tady určitě zopakují. „A paní
Zeroníkové za to patří velký
dík,“ vzkazuje do Ostravice.

• Jaktaří skákal klokan
Velmi zvláštní úkaz byl pozorován v pátek 1. června na ředitelství Charity v Jaktaři. Skákal zde totiž klokan tak obřích
rozměrů, že se občas nevešel
do dveří. Navštívil postupně
všechny kanceláře a notně překvapené pracovníky obdaroval
nanuky, které vytahoval ze své
velké klokaní kapsy. Investigativním pátráním se nakonec
redakci Domovníku podařilo
zjistit, že takto netradičně se
rozhodl zpestřit pracovní den
svých kolegů ředitel Jan Hanuš
u příležitosti Dne dětí.

Blahopřání
• Milá Lucko Lenková
Všechno nej, ať je Ti hej,
ať Ti slunce pořád svítí,
ať máš zkrátka super žití,
Boží ruka ať Tě chrání,
k tomu hodně zdaru
a žádného zmaru
Ti přejí Tvé kolegyně z
RADOSTI

Listárna
Díky za příspěvek
do tomboly
Jménem Klubu přátel zdravotně
postižených Eliška a dětí Mateřské školy Eliška Vám srdečně děkujeme za příspěvek do tomboly
na náš tradiční večírek.
Akce se nám i díky Vašemu příspěvku velmi vydařila a ze získa-

ného výtěžku můžeme přispět dětem Mateřské školy i členům Klubu
na realizaci dalších plánovaných
aktivit.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme!
Za KPZP Eliška a MŠ Eliška
Bc. Petra KIRSCHNEROVÁ,
ředitelka školy

Pište nám!

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