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CITÁT MĚSÍCE: „Haleluja! U nebeských bran. Haleluja in memoriam, haleluja sláva veliká, haleluja Jožka Motyka!“
Z textu písně, kterou složil pro tragicky zesnulého otce Jožku Motyku Pavel HELAN

Na Sluníčkovém odpoledni
vyroste v Jaktaři ZOO!

Zoologickou zahradu bude v pátek 21. června připomínat dvůr ředitelství
Charity Opava v Jaktaři. Tradiční sluníčkové odpoledne, které každoročně před prázdninami pořádá Charita Opava, letos proběhne pod názvem
„Pojďte s námi do ZOO“.
Tak jako při návštěvě zoologické za- K tanci i poslechu budou hrát manhrady čeká na všechny mnoho ma- želé Hudeczkovi z Krnova, s tanečlých i větších zvířat, zábavy, atrakcí i ním programem vystoupí děti z
soutěží, při nichž budou děti na sta- mateřské školy v Jaktaři a Základní
novištích, chystaných jednotlivými školy a Praktické školy Slezského
středisky Charity Opava, plnit úkoly odboje a také mažoretky AMA. To
ze zvířecí říše.
vše včetně prodejních stánků s výPřipravena bude i oblíbená jízda na robky charitních chráněných dílen
poníkovi a projížďka kočárem po a samozřejmě bohatou nabídkou
Jaktaři. Děti se můžou těšit na ská- moučníků, opékaných uzenin,
kací hrad nebo malování na obličej. makrel a nápojů začne na ulici PřeVelkou atrakcí budou určitě zvířátka myslovců 26 v Jaktaři přesně ve 14
v minizoo nebo vystoupení dívadél- hodin.
ka ze Základní školy ve Štítině.
Sluníčkové odpoledne pořádá Cha-
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ČERVEN

Ve všech kontrolách jsme obstáli

rita Opava jako poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky a všem dárcům a příznivcům. Poslední roky je
vždy tematicky zaměřeno a tak se
v předchozích letech stala ze dvora
ředitelství Charity Opava například
Země pohádek, cirkusové šapitó,
olympijský stadion nebo námořnický přístav.
Letošní ročník je jubilejní dvacátý,
protože první Sluníčkové odpoledne proběhlo již v červnu roku 1999.
Zváni jsou ale tak jako každý rok
všichni, kdo mají chuť radovat se
z příchodu léta a prázdnin. „Neváhejte, vezměte své děti či vnoučata,
a přijďte mezi nás,“ vybízejí pořadatelé.

ČERVEN
Obchodní válka USA-Čína a my

Jakkoli to vypadá přitažené za vlasy, má probíHned čtyři kontroly muselo minulý měsíc zvládnout
hající obchodní válka mezi USA a Čínou velký
ředitelství Charity Opava – tři z nich byly z
dopad na provoz Chráněné technické dílny ve
Moravskoslezského kraje a jedna z Okresní správy
sociálního zabezpečení. Bylo dobře, že přišly postup- Velkých Hošticích. Jakmile totiž americký prezident
Donald Trump zahájil proces vedoucí ke zvýšení
ně, protože jejich souběh bychom za plného provozu
cel na dovoz z Číny, dramaticky se propadly ceny
zvládali jen velmi těžce. Dobrou zprávou pro nás
druhotných surovin. Tedy těch, na jejichž prodeji je
je to, že všechny dopadly dobře, protože kontroloři
ekonomika Chráněných technických dílen závislá.
neshledali žádné závažné nedostatky.

Slovo ředitele
Byrokracie narůstá

Není do tak
dávno, co
jsem si v
tomto svém
sloupku postěžoval, že
nás v Charitě Opava
začíná stále
více vysilovat narůstající byrokracie. Vyplňování všemožných lejster, hlášení, dotazníků či projektů
našim zaměstnancům, jejichž
posláním je především pomáhat,
ubírá čas i energii pro skutečnou
práci. Takovou práci, jejíž výsledky jsou na rozdíl od všemožného
„papírování“ vidět a které přinášejí radost a zadostiučinění.
Bylo by skvělé moci napsat, že
od té doby se situace s přebujelou
byrokracií zlepšila, ale je to právě
naopak. Rok od roku papírujeme
více a více, a co je horší, velké
množství přibývajících administrativních úkolů nám připadá
nejen zbytečných, ale dokonce
zcela nesmyslných až absurdních.
Roztáčí se také byrokratický začarovaný kruh - čím více administrativy musíme produkovat, tím
častěji k nám přicházejí kontroly
nadřízených institucí, jen minulý
měsíc jsme na ředitelství museli
zvládnout hned čtyři. Možná bychom se dobrali hodně smutného
zjištění, pokud bychom spočítali,
kolik času nám to zabere a jak nás
to zdržuje.
Proč o tom opět píšu? Byl bych
rád, abyste Vy všichni, na které
tíha této úředničiny dopadá, věděli, že si to vše uvědomuji a že mne
to také netěší.
Není bohužel v mé moci to změnit, proto nám nezbývá, než se
společně snažit dobře dělat nejen
svou práci, ale i administrativu,
která se na ni nabaluje. I když je
to velmi těžké, zatím se nám to
daří, o čemž ostatně svědčí i to,
že jsme z kontrol minulého měsíce
vyšli velmi dobře. A když k tomu
přidáme naději, že jednou budu
moci psát v tomto sloupku o tom,
že administrativa klesá, tak to
snad zvládneme.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Vlaštovičky závodily
na JOY RUN
Pátého ročníku asistovaného
běžeckého závodu s handicapovanými pod názvem Joy Run se
19. května zúčastnili také klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje.
Na šestikilometrové trase letos
závodil rekordní počet týmů
škol, společností, sportovních
klubů i zájemců z řad široké veřejnosti. Součástí každého týmu
byl vždy jeden handicapovaný
člověk. Kromě závodu byl v parku připraven také doprovodný
program, vystoupily hudební
kapely, taneční uskupení i sportovní nadšenci.

• Postní almužna z Vrbky
Již po sedmé dorazilo na ředitelství Charity Opava v Jaktaři
auto, plné všemožných úklidových a hygienických prostředků.
Řídil ho místostarosta Služovic
Tomáš Barč a sanitu, kterou dovezl, věnovali našemu Chráněnému a podporovanému bydlení
pro duševně nemocné občané
obcí Služovice a Vrbka v rámci
akce Postní almužna. Děkujeme!

V krnovském domě pro seniory
jsme vyčarovali malé Vánoce

Malé Vánoce vyčarovali v pondělí 13. května zaměstnanci Občanské poradny Charity Opava klientům krnovského domu seniorů. Na malé slavnosti jim předali jedenáct obrázků malířky Jany Zechové a splnili tak přání, které vložili koncem loňského roku do projektu Ježíškova vnoučata.
„Na stránkách projektu Ježíškova stému výročí založení republiky, a její
vnoučata nás loni koncem roku oslo- obraz mne velmi zaujal, byl krásně a
vila žádost klientů domova pro seni- přitom moderně namalován,“ dodáory z Krnova, kteří chtěli své prostory vá.
zkrášlit veselými obrázky,“ vzpomíná Malířka Jana Zechová ochotně souvedoucí Občanské poradny Lucie hlasila a rozhodla se obrazy pro
Trunečková. „Hned jsem si vzpomněla na paní Janu Zechovou, která
je stejně jako já z Oldřišova. Před
časem jsem zde navštívila výstavu
místních umělců, která se konala ke

krnovský domov seniorů nakreslit přímo na míru. A protože jde o
malování pomocí sprejů, bylo nutné
počkat až na teplejší dny. Když bylo
v polovině května vše hotovo, mohla
se spolu s Lucií Trunečkovou vydat
do Krnova. V pondělí 13. května se
jim ve zdejším domově pro seniory dostalo vřelého přivítání. Paní
Zechová dvěma zaměstnancům a
čtyřem zdejším klientům, kteří zastupovali všech 139 obyvatel domu,
představila své obrázky a povyprávěla o tom, co ji při jejich tvorbě
inspirovalo. Následovalo pohoštění
a prohlídka, při které místní obyvatelé představili Janě Zechové a Lucii
Trunečkové rozsáhlý krnovský dům
pro seniory.
Občanská poradna zorganizovala
darování obrazů v rámci celoročních oslav kulatého výročí Charity
Opava pod jednotným názvem „30
dobrých skutků k 30 letům Charity
Opava“. Příprava tohoto dobrého
skutku neunikla pozornosti redaktora Českého rozhlasu Martina
Knitla, který o něm natočil už dvě
reportáže. Obě si můžete zpětně
pustit na stránkách Charity Opava.

Opavští basketbalisté si už
potřetí zahráli s klienty Radosti

KALENDÁRIUM
• V červnu roku 2000 navštívil
Charitu Opava ministr práce a
sociálních věcí Vladimír Špidla.
• Při povodních, které udeřily
na Českou republiku, pomáhala v červnu roku 2009 také
Charita Opava.
• Domovní znamení sv. Josefa jsme slavnostně odhalili ve
středu 27. května 2015 na budově ředitelství Charity Opava
na ulici Přemyslovců v Jaktaři.
• V červnu 2011 vyrobily
Chráněné dílny sv. Josefa kachličky pro věrnou historickou
rekonstrukci
Flemmichovy
vily v Krnově.
• Celkem 15.800 korun vybrali v červnu 2017 pro Pokojný
přístav školáci Základní školy
Stěbořice.
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Speciální basketbalový biatlon připravili na středu 15. května pro
klienty sociálně terapeutické dílny Radost borci BK Opava v čele s
trenérem Petrem Czudkem. Jako rozcvička předcházel zápasu, který
spolu sehráli na palubovce Víceúčelové haly v opavských Městských
sadech.
Opavští basketbalisté se s klienty Ra- palubovky, ale zdálo se mi, že jsem
dosti potkávají pravidelně už třetím klienty Radosti trochu podcenil, prorokem. Kromě toho, že je navštívili tože běhají výborně a hlavně rádi.
doma v Jaktaři, se již třikrát potkali Proto jsme tentokrát sehráli zápas
na společném tréninku také na do- na regulérní ploše,“ prozradil Petr
mácí půdě opavských borců. „Loni Czudek, který se tentokrát představil
jsme si spolu zahráli zápas na šířku v roli rozhodčího. Své mužstvo roz-

dělil na dvě poloviny, k nim se pak
přidali klienti Radosti, a zápas mohl
začít.
Litý boj a zápal klientů Radosti byl
nakažlivý, a tak zanedlouho hlasitě
fandili i všichni kolem. A vřava vyvrcholila v závěru, kdy Petr Czudek
přestal střídat a povolal na palubovku všechny hráče, přičemž do hry
přidal druhý míč, aby se dostalo na
každého.
No a pak už došlo na společné focení a také na podpisy na pohlednice
s fotografiemi všech hráčů, které
klienti Radosti dostali dárkem. To
ale byla pouze formalita - klienti Radosti i opavští basketbalisté se už za
roky spolupráce většinou dobře znají
jmény. Opavští borci v čele s Petrem
Czudkem opět rozdali klientům
Radosti, z nichž mnozí patří mezi
pravidelné návštěvníky všech opavských zápasů, ohromné množství radosti. „Někteří z nich už nemohli ani
dospat, jak se těšili,“ potvrzuje nadšení klientů vedoucí sociálně terapeutické dílny Radost Tereza Šenková.
„Moc za to opavským basketbalistům
děkujeme!“
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Klienti Radosti zahájí
Hradecký slunovrat

Na festivalu Hradecký slunovrat vystoupí 28. června vedle řady
umělců zvučných jmen také klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost. Jejich zdařilé Stínové divadlo bude dokonce celý
festival otevírat, protože ho předvedou na slavnostním zahájení v
nově otevřených konírnách Červeného zámku v pátek 28. června v
16.15 hodin. Toto vystoupení ale není jedinou formou spolupráce
Charity Opava s Hradeckým slunovratem.
Charitní dílny totiž vytvářejí pro charitativní dražbu. Výtěžek 11
festival řadu výrobků merchandi- tisíc korun dostala opět Radost.
singu, například trička či dřevě- V polovině minulého měsíce také
ná loga festivalu. Specialitou jsou organizační výbor Hradeckého
krabičky nebo košíky pro výroční
edice festivalového vína, jejichž
výroba je doménou sociálně terapeutické dílny Radost. Dílny sv.
Josefa zase vyrobily na speciálním
laseru dřevěné permanentky, které pořadatelé loni nabízeli jako
dárek pod stromeček. Vstupenka
s. číslem 001 se ale do prodeje nedostala, protože hlavní duše festivalu Václav Müller vyhlásil její

slunovratu zasedal v Kavárně pro
Radost, v níž celý květem a červen obsluhují klienti Radosti. V
kavárně si tak nyní můžete nejen
pochutnat nejen na výborné kávě
a sladkostech, ale také si zakoupit
vstupenku na Hradecký slunovrat
se speciálním bonusem. Z ceny
600 korun za každý zde zakoupený lístek totiž pořadatelé věnují
hned 200 korun Radosti.

STANE SE
• Klub sv. Anežky
se vypraví do Polska
Čtyřikrát se v červnu potkají
členové Klubu sv. Anežky dobrovolného sdružení Charity
Opava. Po informativní schůzce v úterý 4. června je čeká o týden později v úterý 11. června
beseda s Janem Strakem o TV
NOE a Proglasu. V úterý 18.
června se členové Klubu sv.
Anežky vypraví na poutní zájezd do zajímavých míst v Polsku u našich hranic a naposledy
se v červnu potkají 25. června
na předprázdninovém posezení
na zahradě s opékáním. Všechny schůzky vyjma zájezdu se
uskuteční tak jako pokaždé od
16 hodin v Denním stacionáři
pro seniory na Kylešovské ulici
č. 4.

• Svatodušní vaječina
opět v Jaktaři
Svatodušní vaječinu budeme
smažit v pondělí 10. června
dopoledne na dvoře ředitelství
Charity Opava v Jaktaři. Zaměstnance na ni již podruhé
pozve ředitel Jan Hanuš, který
tradici slavnosti smažení vajec
Letnice, tedy Slavnost Seslání
Ducha svatého, obnovil v Charitě Opava loni.

Napsali o nás

Červen patří opět vzpomínce na otce
Jožku Motyku, zveme do Stěbořic

Tak jako každoročně od roku 2014 si také letos v červnu připomenou
zaměstnanci, dobrovolníci i příznivci Charity Opava památku otce
Jožky Motyky.
Oblíbený a respektovaný stěbo- Charity Opava i jejím radním,
řický kněz, který byl spirituálem tragicky zahynul v červnu 2013 na
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dovolené na Slovensku. Vzpomínkové setkání začne 12. června v 10
hodin mší svatou, kterou bude za
otce Jožku sloužit ve stěbořickém
chrámu Narození Panny Marie
otec Klement Rečlo. Následovat
bude uctění památky zemřelého
kněze u pietního místa v krásném
parčíku vedle kostela a posezení s
občerstvením na zdejší faře.
Pokud nám bude počasí přát stejně
jako loni, je možno cestu do Stěbořic pojmout jako pěkný výlet,
třeba cestou kolem poutní kaple
sv. Anny. A kdo se sem nedopraví
sám autem, může využít například
spojení autobusem TQM č. 247,
odjíždějícím od nádraží Opava
Východ v 9.03 hodin.
Na svého otce Jožku vzpomněla
minulý měsíc i stěbořická farnost
pořádající pravidelný Běh otce
Jožky okolím Stěbořic. Sportovní
akce se účastní každý rok více lidí.

• Velmi milá obsluha
v Kavárně pro Radost
Na dobrou kávu a sladký dezert
vyrazili opavští basketbalisté do
sociální Kavárny pro Radost,
kde se o kompletní tým BK Opava výborně postarala pozorná a
milá obsluha, kterou tvoří klienti sociálně terapeutické dílny
Charity Opava Radost. „Jde o
další spolupráci mezi Charitou
Opavu a BK Opava. Kluci jsou
kafaři, takže jsme zvědavi, jak
dobré kafe tady dělají,” pousmál
se trenér opavských basketbalistů Petr Czudek a za chvíli už
před ním stál šálek voňavé kávy,
kterou připravili klienti sociálně terapeutické dílny Radost.
„Všechny to obohacuje, a kvůli
tomu to děláme. Neděláme to z
povinnosti, to by nebylo dobře.
Od kluků cítím pozitivní odezvu. Hlavně v tělocvičně, kde
vidí nadšení a radost z pohybu
u lidí, kterým do vínku nebyla
dána pohybová zdatnost,” popisuje Czudek. Setkání s basketbalisty si klienti užívali, oči jim
zářily nadšením.
Deník, 14. května 2019
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HRADECKÝ SLUNOVRAT ZA ÚČASTI RADOSTI
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ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Podílet se na činnosti Charity je čest,“
říká duše festivalu Hradecký slunovrat a náš dlouholetý sponzor Václav Müller

Hradecký slunovrat vyrábět různé zboží, ale zařadí se také mezi
vystupující. Kdy to bude a s kým
nakonec vystoupí?
Radost bude letošní ročník Hradeckého slunovratu dokonce otevírat. Bude prvním účinkujícím
na slavnostním zahájení v nově
otevřených konírnách Červeného
zámku v pátek 28. června v 16.15
hodin. Už se moc těšíme.
Letošní Hradecký slunovrat je za
dveřmi. Na jaká vystoupení byste
nás pozval?

Zakladatel a duše Hradeckého slunovratu Václav Müller říká, že tento hudební festival, který v červnu
vstoupí už do šestého ročníku, je vlastně jakési kolektivní dílo, k jehož vytváření velmi ochotně zve
každého, kdo má zájem. Jako majitel opavské firmy VAMA, která se zabývá prodejem a servisem kancelářské techniky, je dlouholetým sponzorem Charity Opava, koneckonců většina charitních tiskáren a
kopírek pochází právě od něj. A tak není divu, že do onoho „kolektivního díla“ Hradeckého slunovratu
zve pravidelně také Charitu Opava. Naše chráněné dílny pro něj vyrábějí řadu propagačních výrobků a
letos se dokonce klienti sociálně terapeutické dílny Radost festivalu zúčastní jako vystupující.
Charitu Opava jste podporoval kteří nějak přispějí k tomuto kul- Vyrábíte nám festivalová trička,
ještě před tím, než jste začal po- turnímu místu a nevyužít to. Od podílíte se na realizaci vstupenek,
řádat festival Hradecký sluno- začátku tam bylo něco, co dělá Charita Opava připravovala vávrat. Jak jste se k nám dostal?
Hradecký slunovrat Hradeckým noční dárkové balíčky Hradeckéslunovratem. Směs různých žánrů, ho slunovratu, i drobné „dřevěné
Mám malou firmu na servis a pro- výstavy, diskuze, víno, program radůstky“ do nich a tak bych mohl
dej kancelářské techniky. A už od pro děti, dokonce elektroscéna pokračovat. Ale určitě víte, co byla
jejího počátku s Charitou Opava ve sklepení Lichnovských. Dnes asi největší vychytávka, že?
spolupracujeme. Moc mě těší, že to však zdaleka není jen festival
mohu každoročně drobně přispět hudební, třeba program Salonu Ano, naše Chráněné dílny sv. Jonějakým tím sponzorským darem. Mechtilde považuji za minimálně sefa pro blížící se ročník HradecTo, jak funguje opavská Charita, stejně důležitý, jako to, co se ode- kého slunovratu také vyrobily na
je opravdu obdivuhodné, a nějak, hrává na hudebních scénách. A speciálním laseru dárkovou edici
byť drobně se na tom podílet, to mlsné jazyky o Hradeckém sluno- dřevěných vstupenek. Ta s číslem
si prostě musí každý považovat za vratu říkají, že je to takový gastro- 001 se ovšem do prodeje nedostala, protože jste se rozhodli ji
čest.
festival s výbornou hudbou.
vydražit ve prospěch naší sociálA jak se stane, že se člověk najed- Charita Opava je od počátku ní terapeutické dílny Radost. Jak
nou rozhodne pořádat poměrně partnerem Hradeckého sluno- dražba probíhala?
velký hudební festival?
vratu, co všechno pro Vás děláProbíhala na našem facebookome?
vém profilu. Bylo to velmi narychHradecký Slunovrat původně
vznikl jako oslava mých kulatých Vy nám hlavně děláte radost. To lo, v časové tísni před Vánocemi.
narozenin v roce 2014. Když máte je právě na Hradeckém slunovra- Přesto se vydražilo 11 tisíc korun.
spoustu známých muzikantů a tu úžasné, že pořád otevírá nové Letos to určitě zopakujeme a snad
za kamaráda kastelána jednoho z obzory, díky němu se člověk se- i lépe dostaneme informace o této
nejpohádkovějších zámků u nás, znamuje s inspirativními a tvůr- dražbě k veřejnosti.
tak to vlastně ani jinak skončit čími lidmi, rozšiřuje si obzory i
nemůže. Nebo lépe řečeno, bylo možnosti spolupráce. A tak i ta To ale není jediná novinka v naší
by trestuhodné mít možnost tady má s Charitou Opava dostala ně- letošní spolupráci. Klienti Raněco tvořit, být jedním v řadě lidí, kolik nových krásných dimenzí. dosti totiž budou nejenom pro

Máme přes padesát programových
bodů a za všemi si, co se týče jejich
kvality, naprosto stojíme. Špatně
se mi vypichuje něco konkrétního. Moc rád bych všechny pozval
hned na zahájení celého festivalu
v dosud nepřístupných konírnách pod Červeným zámkem. Na
všechny programové body, podle
mě velmi inspirativního, Salonu
Mechtilde, třeba na básně Petra
Hrušky, které bude v pátek recitovat za doprovodu violoncella na
západní terase. Dejte šanci mladým objevům na Weclome scéně,
která kvalitou vůbec nezaostává
za hvězdami festivalu. Nemůžu samozřejmě pominout finské
královny krásných hlasů Värttinä, ojediněle vystupující Kafka
band, jehož vystoupení s velkými
projekcemi na červeném nádvoří
bude jistě jedním z vrcholů festivalu. A určitě si všichni společně
zatančíme na Sto zvířat!
Hovoříme spolu v sociální Kavárně pro Radost v Obchodním
centru Silesia, kde nás obsluhují
klienti Radosti. Ti zde kromě výrobků z charitních dílen nabízejí
také vstupenky na Hradecký slunovrat, na němž budou sami vystupovat. Pokud si tuto vstupenku někdo zakoupí právě u nich,
čeká je za to odměna… Jaká to
bude?
Z každé vstupenky prodané v této
kavárně jde na činnost sociálně
terapeutické dílny Radost dvě stě
korun. A coby bonus získáte možnost udělat si selfie s našim festivalovým maskotem, plyšovou vačicí Justinem. On to teda fakt není
žádný krasavec, takže samozřejmě
seznámení s ním je nepovinné.
Což je, myslím, dobrá zpráva na
závěr.

KAVÁRNA PRO RADOST
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Kavárna pro Radost jde na dračku
Klienty Radosti v jejich sociální kavárně v OC Silesia navštěvují samé hvězdy

Hradecký slunovrat přinesl vstupenky

Jako místo své porady si Kavárnu
pro Radost zvolil například organizační tým festivalu Hradecký Slunovrat v čele s Václavem Müllerem.
Není to náhoda – Hradecký slunovrat dlouhodobě podporuje Charitu Opava a klienti Radosti na něm
dokonce v červnu vystoupí po boku
hvězd domácí i zahraniční hudební
scény.
Hlavním programem porady byl
výběr potisku festivalových triček
z řady návrhů, které mají organizátoři k dispozici. O to, aby se vítězné
motivy dostaly na trička, se postarají
charitní Chráněné dílny sv. Josefa.
Festivalová trička ale dostali darem
Celý květen se v Obchodním centru Silesia skvěle prezentují v roli všichni zaměstnanci a klienti, kteří
číšníků v Kavárně pro Radost klienti sociálně terapeutické dílny ten den v Kavárně pro Radost obRadost. Jen za první měsíc už stihli obsloužit celou řadu hvězdných sluhovali. A nebyl to jediný dárek
– Hradecký slunovrat bude ještě celý
návštěv, které se sem vypravily speciálně za nimi.

červen v OC Silesia prodávat také
vstupenky na oba dny festivalu. Z
ceny 600 korun za každou prodanou vstupenku Hradecký slunovrat
věnuje celé dvě stokoruny Radosti. Na prodej vstupenek pak bude
po celou dobu dohlížet populární
maskot Hradeckého slunovratu vačice Justin, kterého sem organizátoři
exkluzivně zapůjčili právě pro tuto
příležitost.
V Kavárně pro Radost si tak až do
doby začátku festivalu 28. června
budeme moci kromě výborné kávy
a sladkostí pořídit také selfie s Justinem a v OC SIlesia koupit s charitativním bonusem vstupenky na
Hradecký slunovrat, jehož atraktivní
program přinášíme spolu s rozhovorem s Václavem Müllerem v tomto
Domovníku.

Na kávu zaskočili i opavští basketbalisté

Kávu a zákusek si za klienty Radosti přišli do jejich Kavárny pro
Radost vychutnat basketbalisti BK Opava v čele s trenérem Petrem
Czudkem. Číšnici z řad klientů Radosti a opavští basketbalisté se
ovšem zdaleka nepotkali poprvé, vlastně to bylo setkání starých známých, kteří se navzájem znají jmény.
Jednou ze skalních fanynek z Radosti
je také Jana Hertlová. Ta předala Petru Czudkovi knihu fotografií, která
mapuje deset let fotosoutěže MŮJ
SVĚT, pořádané Charitou Opava pro
zaměstnance, dobrovolníky a klienty
Charit České republiky. A protože
Jana Hertlová v ní má snímek, za
který loni obdržela druhou cenu v
kategorii pro klienty, požádal ji Petr
Czudek, aby mu ke své fotografii napsala věnování s autogramem. „Za

toto partnerství s Charitou Opava
jsme rádi, protože určitě obohacuje
nás i naše přátele z Radosti, dokonce
bych řekl, že nás ještě více,“ vzkazuje
Petr Czudek. A klienty Radosti ihned
pozval na další společný trénink, o
němž píšeme na str. 2 tohoto Domovníku.
Samozřejmostí byla také společná fotografie, která hned od druhého dne
zdobila zeď Kavárny pro Radost. Můžete se o tom sami přesvědčit.

Vzácná návštěva do třetice - herci Slezského divadla
Koncem května se již Kavárna pro Radost pomalu stávala centrem
společenského dění v Opavě. Po opavských basketbalistech v čele s
trenérem Petrem Czudkem a organizačním výboru festivalu Hradecký slunovrat ji v úterý 21. května navštívili také herci činohry
Slezského divadla v Opavě.
Hana Vaňková, Ivana Lebedová, zahájení Tříkrálové sbírky, několikrát
Kamila Srubková a Daniel Volný také četli verše klientů z Domu sv.
dorazili do kavárny o půl jedenácté Cyrila a Metoděje pro zrakově postidopoledne a obsluha již na ně čekala. žené u příležitosti vydání jejich sbírek
Kromě dobré kávy si pro ně připra- básní.
vila jako dárek také knihu o deseti Na závěr nemohlo samozřejmě chyletech fotosoutěže Můj svět a krátké bět ani společné foto herců s obsluseznámení s činností Charity Opava hou, které na nástěnce Kavárny pro
a sociálně terapeutické dílny Radost, Radost v Obchodním centru Silesia
na Těšínské ulici v Opavě doplní
jejíž klienti je právě obsluhovali.
Mnoho z toho ale herci Slezského dva snímky z předchozích vzácných
divadla dobře znají, neboť s Chari- návštěv. Přesvědčit se o tom můžete
tou Opava už řadu let spolupracují. u dobré kávy a zákusku až do konce
Kromě jiného se například podílejí června každý pracovní den od 8 do
na přípravě slavnostního průvodu k 15 hodin.
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„Tma jako v pytli,“ hlásí mobil
Nadační fond Avast umožnil nevidomým koupi moderní techniky

Umí rozpoznat jednotlivé bankovky, naprostou tmu zase ohlásí slovy: „Tma jako v pytli“. Speciální mobilní telefon BlindShell2 s hlasovým výstupem pro zrakově postižené je jen jednou z technických
vymožeností, které si mohli díky podpoře Nadačního fondu Avast
pořídit klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.
Speciální diktafon Eltrinex, který je k větší samostatnosti uživatelů v
nevidomým nahradí poznámko- oblasti práce s informacemi. Nyní
vý blok, bezdrátová klávesnice můžou naši uživatelé snáze stuEasy Link, která jim díky verzi v dovat, efektivněji pracovat nebo
Braillově písmu umožní připojit se aktivněji trávit svůj volný čas,“
i na cestách k chytrému mobilu či pochvaluje si vedoucí Vlaštoviček
tabletu, nebo počítačový program Zuzana Janků.
Dophin Guide. Nadační fond Moderní technika může být pro
Avast podpořil projekt Domu sv. nevidomé skutečně velmi potřebCyrila a Metoděje pod názvem ným pomocníkem. Diktafon Eltri„Nevidomí mezi námi“ částkou 50 nex mohou nevidomí kromě jinétisíc korun, což jim umožnilo za- ho používat k nácviku prostorové
koupit si tyto velmi potřebné, ale orientace a samostatného pohybu,
zároveň drahé moderní pomůcky. protože si nahrají trasu, kterou se
„To vše nám pomůže ještě více od- učí, a když si během jejího absolstranit informační bariéry a přispě- vování nejsou jistí, zda jdou správ-

ně, mohou si záznam přehrát. „Používají ho ale také například při
vaření, protože si nahrávají různé
recepty, velmi často našim klientům
diktafon pomáhá při nácviku písniček k soutěži Začarovaná písnička,
protože si píseň nahrají a pak se učí
jednotlivá slova,“ vysvětluje Zuzana Janků.
Mobil BlindShell2 je možné používat také jako hlasovou čtečku
knih, zjistit na něm předpověď počasí až na tři dny dopředu, funkce
detektor světla zjistí, zda jste někde
nenechali nedopatřením rozsvíceno. Pomalé klapání značí tmu, čím
více se pak klapání zrychluje, tím
větší světlo detekuje. Celou řadu
dalších užitečných funkcí má i počítačový program Dophin Guide,
který umí například odeslat namluvenou zprávu či skenovat text
a následně ho nechat počítačem
přečíst. „Velmi si vážíme podpory,
kterou nám Nadační fond Avast
poskytl. Chtěli bychom za ni poděkovat a Nadačnímu fondu popřát
mnoho síly do budoucna,“ uzavírá
vedoucí Vlaštoviček.

Mravenečci pomáhali sportem

Téměř s nasazením života bojoval ve čtvrtek 23. května tým Denního
stacionáře pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček v branném závodě „Pomáháme sportem“. Ve Štítině ho již poněkolikáté
uspořádal 53. pluk průzkumu a elektronického boje generála Heliodora Píky Opava spolu s místní Základní školou generála Heliodora
Píky.
Tým Mravenečku, který byl mezi plnění náročných úkolů na deseti
dalšími družstvy výjimečný tím, soutěžních stanovištích. „Ačkoli
že ho tvořilo pět žen a jen jeden jsme do cíle nedoběhli jako první,
muž, musel na náročné a vysilující myslím si, že jsme se se závodem
trati kromě fyzičky obstát také při statečně poprali,“ říká vedoucí

Mravenečku Jana Konopková.
Důležitější totiž podle ní bylo
podpořit účastí dobrou věc – před
několika lety byl výtěžek této akce
určen právě Mravenečku, letos pomůže dětskému oddělení Slezské
nemocnice v Opavě. „A taky jsme
udělali něco pro své zdraví, i když s
tímto tvrzením kolegové možná nebudou tak úplně souhlasit,“ dodává
s úsměvem. „Po celou dobu vládla
skvělá atmosféra, dobrá nálada a
smích nás provázel celý den,“ přidává Jana Konopková.
Charitativního závodu „Pomáháme sportem“ se před několika lety
jako první zúčastnil tým ošetřovatelské i pečovatelské služby z Kylešovské ulice, který poté vystřídal
Mraveneček. „Bylo by určitě fajn,
kdyby tuto pomyslnou štafetu po
nás v dalším ročníku převzal zase
další tým chariťáků,“ vzkazuje kolegům Jana Konopková.
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• Tchýně mě vyhazuje

Jsem dva
roky vdaná, máme
s y n a .
Dům, ve
kterém
bydlíme,
je ve vlastnictví mé
tchýně. Zpočátku bylo naše
soužití bezproblémové, ale
změnilo se to. Tchýně chodí
do našeho bytu bez dovolení,
nectí naše soukromí. Jednou
mi povolily nervy, tchýni jsem
vyhodila a řekla jí, co si o tom
myslím. Od té doby se mnou
nemluví a trvá na tom, že se
mám odstěhovat. Manžel se
synem mohou zůstat, já prý
nemám v jejím domě bydlet.
Je to pravda? Manžel se matky zastává, začínáme se hádat.
Dokonce jsem začala přemýšlet o rozvodu.
Simona B.
Soužití dvou generací může být
složité. Píšete, že odstěhovat
byste se měla pouze vy, manžela se to netýká. To je velmi důležité. Jestliže je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž
má jeden z nich výhradní právo umožňující v domě bydlet,
vznikne uzavřením manželství
druhému manželu taktéž právo bydlení. Z toho vyplývá, že
máte právo v domě bydlet, a
to do té doby, do které v tomto případě trvá právo bydlení
vašeho manžela. Abyste byla
povinna se vystěhovat, musela
by tchýně odvolat právo bydlení i manželovi, což se z toho,
co popisujete, nestalo. Sdělujete
však také, že přemýšlíte o rozvodu. Proto je nutné dodat, že
zanikne-li manželství rozvodem, a manželé měli v domě
či bytě právo bydlet, s tím, že
jedno právo bylo odvozeno od
práva bydlení toho druhého,
má právo vlastník nemovitosti
žádat vystěhování toho z rozvedených manželů, který v domě
bydlel jen na základě odvozené
ho práva. Pokud by se vaše situace změnila či nadále zhoršovala, můžete se obrátit osobně na naši občanskou poradnu.
Doporučujeme zvážit i návštěvu dalšího střediska Charity
Opava, a to střediska Fénix,
které pomáhá mimo jiné řešit
i partnerské a rodinné krize,
případně vyhledat Rodinnou a
manželskou poradnu v Opavě,
která vám také může pomoci
při řešení vašich partnerských
problémů. Kontakty naleznete
na internetu.
Romana NAJVERTOVÁ,
Občanská poradna

LIDÉ
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Krátce

Lidé a události

Krátce

• Navštívil nás náměstek
primátora Opavy
Igor Hendrych
Téměř všechna střediska Charity Opava si v pátek 24. května dopoledne v doprovodu
ředitele Jana Hanuše prohlédl
náměstek primátora statutárního města Opavy Igor Hendrych. Do jeho gesce patří
mimo jiné sociální věci, z toho
důvodu se rozhodl postupně
se osobně seznámit s organizacemi, které na území města
poskytují sociální služby. „Zájem pana náměstka mne těší,“
říká ředitel Charity Opava Jan
Hanuš. „Dnes jsme z časových
důvodů velmi rychle prošli
všechna naše střediska vyjma
Mravenečku, ale pan náměstek
slíbil, že se vrátí prohlédnout si
nejen tento náš denní stacionář
pro děti s kombinovanými vadami, ale blíže se seznámit i s
některými dalšími středisky,“
dodal Jan Hanuš.

Přání

• MŮJ SVĚT v Ostravě

• Zlatá a stříbrná olympijská medaile pro Mraveneček

Také zástupci denního stacionáře Mraveneček se v pondělí 13.
května v opavské víceúčelové hale zúčastnili 14. ročníku Olympiády
tělesně postižených. Tentokrát sportovali Lukáš, Jana, Tereza a
Radim. „Samozřejmě měl každý z nich svého asistenta a společně
absolvovali disciplíny jako slalom na vozíku, hod na terč nebo dojezd
na jeden záběr,“ říká vedoucí Mravenečku Jana Konopková. „Všichni
se snažili a odměnou jim byla jedna stříbrná a jedna zlatá medaile,“
dodává. Medailisté byli oceněni poháry a diplomy, drobné dárky jako
poděkování za účast si pak odnesli všichni účastníci. „Z jejich umístění
máme všichni velkou radost a na 15. ročníku určitě nebudeme chybět,“
uzavírá spokojeně Jana Konopková.

• K jubileu Pavla Viláška
Dnes dostáváš se k zajímavému
místu,
v knize života už máš 60 listů.
Musíme ti ale něco přiznat na tobě ta léta nejsou poznat.
Proto nejen dnešní den oslavuj,

• Na prohlídku kostela sv. Hedviky přišlo padesát lidí
Zhruba padesát lidí přišlo ve
čtvrtek 23. května na velmi zajímavou prohlídku kostela sv.
Hedviky, komentovanou Pavlem Solnickým z Matice slezské.
Polovina z nich byli charitní zaměstnanci a klienti, tu druhou
tvořili lidé, kteří přijali pozvání Charity Opava a dorazili na
tuto akci, pořádádanou v rámci
oslav 30 let od jejího založení.

přece je stále důvod, proč
se smát.
Když chceš, pořádně se
zaraduj,
to je recept, jak být dlouho živ
a zdráv!
Hodně zdraví a
šťastných chvil přeje celý tým
kolegů CHRPB

Listárna
Setkání pletařek obvazů
Setkání moravských pletařek obvazů pro malomocné proběhlo 11.
května v Přerově. Setkání zahájil
modlitbou o. Rosenberk z Přerova,
který nám po skončení modlitby
udělil požehnání pro další život i
prospěšnou činnost ve prospěch malomocných. Ing. Výleta z občanského sdružení OMEGA z Kyjova pak
sdělil, že na Moravě plete obvazy
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800 až 850 pletařek a za minulý
rok odešlo do Indie 25 balíků a do
Afriky 11 balíků obvazů. Aby měla
organizace dostatek peněz na zasílání balíků, pořádají Charity různé
akce, například Charitní šatník a
sběr nepotřebných invalidních pomůcek. Organizuje se také sběr kol
pro Afriku nebo financí na transplantaci kostní dřeně, na kterou
bylo jen za posledních 15 let vybráno 500 tisíc korun.

Poté se rozvinula diskuse, ve které jsem vedle pletařek z řady míst
vystoupila i já se zprávou o tom,
že také v Opavě pořádáme setkání čtyřiceti pletařek, a že jsme jen
za minulý rok upletly 2.607 kusů
obvazů, které vážily 62,20 kilo.
Poštovné stálo 1.115 korun, za
což Charitě Opava děkujeme.
Z dopisu Marie KLEINOVÉ,
Klub sv. Anežky

Výstava fotografií 11. ročníku
fotosoutěže MŮJ SVĚT je do
15. června k vidění v Ostravě.
V úterý 14. května měla slavnostní vernisáž v Charitním
domě sv. Alžběty v Mariánských Horách. Výstavu uvedl
vedoucí Charitního domu sv.
Alžběty Jindřich Čáp, za opavské pořadatele soutěže promluvil Ivo Mludek z Charity
Opava. Nejlepší snímky jedenáctého ročníku fotosoutěže
pořádané pro zaměstnance,
dobrovolníky a klienty Charit celé České republiky pod
patronací fotografa Jindřicha
Štreita, je možno si prohlédnout vždy od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin. Následně se
výstava vrátí na Opavsko, kde
si ji celé prázdniny bude hostit zámek v Raduni.. Na říjen
již má výstavu rezervovánu
Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Termíny pro pořádání
výstavy, kterou pořadatelům
Charita Opava zapůjčuje zdarma, byly poměrně rychle rozebrány, nicméně stále je volné
září a také listopad a prosinec. Pokud byste měli zájem ji
uspořádat u Vás, stačí napsat
na mail mludek@charitaopava.cz.

• Na Začarované písničce
Tři klienti z Domu sv. Cyrila a
Metoděje se v polovině května
zúčastnili pěvecké soutěže pro
handicapované, kterou pod
názvem Začarovaná písnička
pořádá Rotary club Opava. V
kostele v kostele sv. Václava v
Opavě se mezi třiadvaceti soutěžícími představila nevidomá
Iveta Dunková s písní od dua
Šlitr/Suchý, nevidomý Alexandr Jonáš s písničkou Michala
Tučného Rovnou a slabozraká
Monika Uherková, která zazpívala skladbu Vlasty Redla
Husličky. A vůbec nevadilo, že
letos na rozdíl od předchozích
nezískali žádnou z cen, protože důležitější pro ně byl dobrý pocit ze soutěže a setkání s
ostatními zpěváky na závěrečném rautu.

Pište nám! Popřejte svým kolegům a spolupracovníkům!

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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