MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE, KLIENTY A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA

Ředitel má
abrahámoviny!

• J. Štreit: Slovo o řediteli
(str. 1)
• Jak šel čas s Janem
Hanušem (str. 6 + 7)
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CITÁT MĚSÍCE: „Epidemie myšlení nejsou nebezpečné. Sanitní sbory vždy najdou dost imunních dobrovolníků.“
Gabriel LAUB, český esejista a novinář (1928-1998)

Nouzový stav skončil,
zase můžeme otevřít!

Pomalu, ale jistě. Byť stále v podmínkách přísných hygienických opatření,
přece jen se život ve střediscích Charity Opava po déle než dvou měsících
vrací k normálu. Bez přestávky, pouze ve výrazně náročnějších podmínkách, byly svým klientům k dispozici všechny terénní a pobytové služby
Charity Opava. Stejně tak nouzový stav nezastavil práci ani v Chráněných
dílnách, které zpočátku odložily všechny předchozí objednávky a naplno
se věnovaly šití roušek a výrobě ochranných štítů. Díky postupnému rozvolňování jsme ale mohli 11. května částečně otevřít naše Wellness centrum a 25. května se konečně dočkali také klienti Radosti a Mravenečku.
V Radosti se už klientů nemohli kové kategorie nad padesát let, které
dočkat. „Společně s kolegyněmi jsme se zatím rozvolnění netýká. „Pokud
od podlahy po stropy vydezinfikova- to jde, vyrážíme s klienty každý den
ly všechny prostory,“ říká vedoucí alespoň na chvíli na procházku, abyTereza Šenková. V sídle střediska chom se nadýchali čerstvého vzduchu
v Jaktaři jsou také nově rozmístěny a nemuseli sedět v dílnách,“ dodává
stoly tak, aby klienti mohli dodr- Šenková. S některými klienty se zde
žovat předepsané rozestupy. „Kli- potkaly opět po dlouhé dvouměsíčentům zatím nemůžeme poskytnout ní pauze, s jinými se ale pracovnice
stravu, proto si musí donášet svoje Radosti potkávaly na individuálních
vlastní jídlo z domu a konzumovat procházkách, které svým svěřencům
ho každý zvlášť,“ vypočítává další z nabízely v čase nucené pauzy.
nutných opatření Tereza Šenková. V pondělí 25. května mohli po déle
Zaměstnanci i klienti musí nosit než dvou měsících otevřít také v
roušky a dodržovat další hygienic- Mravenečku – denním stacionáři
ká nařízení včetně časté dezinfek- pro mladé lidi s těžkým tělesným a
ce. Docházet začala od pondělí 25. mentálním postižením. S radostí to
května asi polovina klientů, zbytek přivítala většina klientů a opatrovještě zůstal doma, nebo spadá do vě- níků. Z celkového počtu dvaceti se
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Vzpomínka na otce Jožku bude!

jen dva omluvili a nastoupí až od
září. I zde musí dodržovat zvýšená
hygienická opatření. Při příchodu
klientům měří teplotu, dbá se na
dezinfekci rukou i častou dezinfekci
klik a pracovních ploch. Při všech
činnostech i při stravování dodržují
dvoumetrové rozestupy. Docházka
klientů musí být regulována tak,
aby ve stacionáři bylo maximálně
patnáct osob. Samozřejmostí je i zde
nošení roušek, které pro pracovníky Mravenečku i jejich klienty ušily
Chráněné dílny Charity Opava.
„Se všemi opatřeními jsme seznámili opatrovníky a nikdo neměl žádné
námitky,“ říká vedoucí Mravenečku
Jana Konopková. „Jak opatrovníci,
tak klienti jsou totiž moc rádi, že
už mohli přijít a setkat se s námi se
všemi. I jim už chyběl kolektiv kamarádů a po dlouhém pobytu doma se
těšili na změnu prostředí,“ dodává.
A těšili se i všichni pracovníci, kteří
čas nucené pauzy využili ke generálnímu úklidu střediska. „Také my
jsme se už nemohli dočkat, až naše
klienty v pondělí 25. května opět přivítáme,“ uzavírá Jana Konopková.
Velkou radost znovuotevření Mravenečku zdokumentovala pro své
zpravodajství také TV Polar.
Do 22. června si ještě budou muset
počkat klienti Denního stacionáře
pro seniory. Mají se ale na co těšit,
protože ve stacionáři na Kylešovské
ulici na ně čeká velké překvapení.
Více se o něm dočtete na str. 3 v
tomto Domovníku.
Pravidelné aktualizované informace
o provozu našich středisek jsme po
celou dobu nouzového stavu přinášeli na webových stránkách www.
charitaopava.cz. Budeme v tom pokračovat i nadále.

ČERVEN
Letos bez Sluníčkového odpoledne

Už dvacetkrát po sobě jsme na dvoře ředitelství v
Vzpomínka na otce Jožku Motyku, stěbořického kněze, radního a spirituála Charity Opava, se bude moci Jaktaři vždy na konci června s koledníky Tříkrálové
uskutečnit. Díky postupnému rozvolňování vládních sbírky vítali prázdniny na Sluníčkovém odpoledni.
Letos budeme muset tuto slavnost léta, prázdnin
opatření proti šíření koronaviru se nakonec přece
a dovolených oželet, hygienická opatření nám
jen 17. června setkáme ve Stěbořicích a na tohoto
to stále neumožňují. Ale nevadí – hned jak to
vzácného člověka, který tragicky zahynul v červnu
půjde, budeme se našim koledníkům revanšovat.
2013 na dovolené na Slovensku, tak jako každý rok
Tak přejeme krásné prázdniny!
vzpomeneme při mši svaté. Podrobnosti na str. 8.

Slovo o řediteli
Náš člověk,
Honza Hanuš,
slaví padesátiny

Pracovat jako
ředitel
Char ity,
to je neuvěřitelná
starost o
mnoho
lidí, a dělat to může jen člověk políbený
Pánem Bohem. Svému povolání
musí být oddán, musí v něm najít smysl života. Člověka poznáte
také podle toho, jakou má rodinu.
Ano, Honza Hanuš je náš člověk.
Můžeme jej dávat za příklad,
může být naším vzorem.
Poznali jsme se již na začátku
devadesátých let, když s přáteli
nacvičoval pašijové hry. Byl jsem
se na ně podívat a tak vznikla série velmi sugestivních fotografií,
na nichž je Honza v roli Krista
ukřižovaného. Myslím, že je v tom
velká symbolika i pro jeho roli ředitele Charity Opava.
Honzovi se za pomoci přátel podařilo vybudovat velikou organizaci, jejíž služby pomáhají potřebným, handicapovaným a strádajícím, v níž nalézají práci například
jako krejčí či keramici stovky lidí
s různými handicapy. Dovedu
si představit, kolik jej čekalo nástrah, jednání, přesvědčování,
zajišťování finančních prostředků,
než toho docílil. Jistě při tom mnohokrát padal a zase vstával, ale
nenechal se odradit, protože věděl, že tak pomůže mnoha lidem
zajistit kvalitní sociální služby. A
také pomoci získat práci, ale hlavně sebedůvěru, kterou každý z nás
potřebuje.
A ještě jeden počin bych rád připomněl a vyzdvihl. Honza již déle
než dvanáct let podporuje celostátní fotografickou soutěž, která
je rok od roku kvalitnější a má mimořádný ohlas po celé republice.
Máme jej moc rádi nejen za to,
co pro nás všechno dělá, ale také
i proto, že je pozitivně naladěný a
stále usměvavý. Nechť je tomu tak
i nadále!

Jindřich ŠTREIT, fotograf
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STALO SE
• Dar z Nadace Multicraft
Šedesát respirátorů předala v
polovině května Charitě Opava
Marcela Bendová z ostravské
Nadace Multicraft. Určeny jsou
pro pečovatelky a zdravotní
sestry všech tří terénních služeb
Charity Opava. „Z Nadace Multicraft nám zavolali z vlastní iniciativy, zjistili si, kolik v našich
terénních službách pracuje pečovatelek a zdravotních sester, a
každé pak věnovali dva kvalitní
respirátory,“ dodává ke slovům
poděkování manažerka Charity
Opava Petra Thiemlová.

• Respirátory od KB

Velmi příjemné překvapení čekalo
v první polovině května na pracovnice terénních služeb Charity
Opava. Bez předchozí informace
jim poslala Komerční banka dar čtyři velká balení velmi kvalitních
respirátorů dvojkového typu. „Dar
velmi ocenily naše pečovatelky i
zdravotní sestry, děkujeme,“ vzkazuje manažerka Charity Opava
Petra Thiemlová.

KALENDÁRIUM
• První Sluníčkové odpoledne proběhlo v Charitě Opava v
červnu 1999. Letos ho budeme
muset oželet.
• Ocenění v soutěžním klání
redaktorů Českého rozhlasu
REPORT získala v červnu 2014
rozhlasová reportáž Martina
Knitla o exkurzi klientů Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve vávrovickém
cukrovaru.
• Jaktařský svatý Josef má pět
let. Domovní znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava na ulici Přemyslovců
v Jaktaři jsme totiž slavnostně
odhalili ve středu 27. června
2015.
• Na loňském festivalu Hradecký slunovrat vystoupili
28. června vedle řady umělců
zvučných jmen také klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost. Letos zde
budou prodávat kávu.
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Improvizovaná „Stacionářová
škola“ skončila koncem května

Na déle než dva měsíce se Denní stacionář pro seniory na Kylešovské ulici
změnil na improvizovanou školu. Pečovatelky a zdravotní sestry terénních služeb Charity Opava, které zde sídlí, totiž mají většinou děti školou
povinné, a ty musely po uzavření škol na počátku nouzového stavu zůstat
doma. V pečovatelské, ošetřovatelské a hospicové službě tak vyvstalo dilema, jak zůstat ve službě potřebným a zároveň nenechat své ratolesti doma
samotné. Vyřešili to po svém – zřídili si školu přímo na pracovišti.
Improvizovanou školu pojmenovali Memoriálu Otce Jožky. Tento bě„Stacionářová škola“, protože sídli- žecký závod na paměť tragicky zala v prostorách Denního stacionáře hynulého kněze a spirituála Charity
pro seniory, který musel být uza- Opava Jožky Motyky sice nemohl
vřen. Denně zde docházelo kolem podle plánu proběhnout jako maosmi až devíti dětí, o které se staral sová akce, ale díky speciální aplikaci
zdejší personál. V pátek 22. května STRAVA se mohl každý zúčastnit
se tu potkali naposledy, protože zá- individuálně, přičemž technika nákladní školy umožnily od pondělí sledně koncem května vybrala vítě25. května docházku také dětem z ze.
prvního stupně.
„Bylo nádherné počasí a všichni si to
Den předtím si ale všichni udělali náramně užili,“ pochvaluje si vedouvýlet do Stěbořic a zúčastnili se zde cí Denního stacionáře pro seniory

Jana Řehulková. Na závod se děti i
dospělí rozdělili podle kondice do
dvou skupin, potom se pomodlili na
pietním místě otce Jožky, a nakonec
je pohostil na farní zahradě stěbořický kněz otec Klement. „Opekli
jsme buřty a kochali jsme se krásným
prostředím,“ dodává Jana Řehulková. „No a běh samozřejmě vyhrála
naše manažerka Petra Thiemlová,
která má natrénováno, a která říká,
že kdyby si memoriál jeden rok nezaběhla, tak jí to otec Jožka neodpustí.“
Otce Jožku měli všichni, kdo měli
možnost se s ním potkávat a strávit
s ním alespoň pár chvil, moc rádi a
stále na něj vzpomínají. „Na krásný
den se nezapomíná, a tak ještě teď
čerpáme dobrou náladu, kterou nám
otec Jožka zajistil,“ uzavírá.

Ani koronavirová karanténa nezabránila občanům obcí Služovice a
Vrbka uspořádat tradiční dubnovou postní sbírku pro klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné.
Nouzový stav pouze znesnadnil autem sanity a potravin do tohoto
její organizování, a tak předseda střediska Charity Opava výjimečobčanského sdružení Služovice a ně až počátkem května. Sbírku
Vrbka Tomáš Barč dorazil s plným uspořádalo sdružení již po osmé.

Organizátoři postupovali stejně jako
v předchozích letech velmi prakticky. Nejdříve si od vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení
Kateřiny Víchové vyžádali seznam
komodit, které se budou klientům
nejvíce hodit, a podle něj sepsali lístečky s jednotlivými druhy potravin
či sanity. Ty pak roznesli po domácnostech obou obcí. „Letos se ovšem
sbírka trochu opozdila, protože občané své dary přinášejí na náš obecní
úřad, který měl ale z důvodu nouzového stavu pro veřejnost zavřeno,“
vysvětluje Tomáš Barč, proč oproti
předchozím rokům dorazila pomoc
místo v dubnu až v květnu.
„Moc děkujeme, díky skvělé koordinaci mezi dary převažovala sanita,
což se nám nyní v čase zvýšených
hygienických opatření bude skutečně
velmi hodit. Velmi si Vaší pomoci vážíme,“ vzkazuje do Služovic a Vrbky
za všechny klienty Chráněného a
podporovaného bydlení pro duševně nemocné Kateřina Víchová.

Postní sbírku Služovic a Vrbky
nepřekazil ani nouzový stav
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Denní stacionář pro seniory:
z karantény na Plitvická jezera

STANE SE
• Na festivalovou kávu
s klienty Radosti
Na festivalu Hradecký slunovrat, který proběhne poslední
víkend na zámku v Hradci nad
Moravicí, se opět budete moci
potkat s klienty Charity Opava. Provozovatelé originálního
pojízdného Moto café totiž vyzvali naše klienty, kteří se loni
osvědčili jako číšníci v Kavárně
pro Radost, zda by jim zde nepomohli s prodejem kávy. Nabídku využili hned dva z nich.
Tak tedy dobrou chuť na Hradeckém slunovratu 2020!

• Na výlet do jeskyně
si Mravenečci počkají

Na klienty Denního stacionáře pro seniory, který se 22. června znovu otevře po více než třech měsících vynucené koronavirové pauzy,
čeká velké překvapení. Stačí jen pár kroků a mohou se ocitnout přímo uprostřed krásné přírody Plitvických jezer. K dispozici jim totiž
bude zcela nová relaxační místnost s velkou fototapetou z tohoto
chorvatského národního parku. Sloužit bude k celkovému uvolnění
a zprostředkování různých zážitků v příjemném prostředí.
Jak takováto relaxační místnost popisuje vedoucí stacionáře Jana
vypadá? V příjemnými barvami Řehulková. „Předpokládáme, že
vymalované a uklidňující fotota- nově vzniklé zázemí denního stacipetou vyzdobené místnosti jsou onáře bude sloužit k relaxaci, zklidumístěna relaxační křesla, moder- nění, k rozvoji verbální i neverbální
ní audiovizuální technika a další komunikace, ke stimulaci smyslů,
vybavení.
včetně odbourávání rizikových pro„V místnosti povedeme naše klien- jevů klientů,“ dodává.
ty k navození harmonického stavu Podmínky, za kterých bude možpsychické i fyzické vyrovnanosti,“ no stacionář pro seniory otevřít,

se ještě budou určitě zpřesňovat,
zcela jistě zde bude zapotřebí dodržovat přísná hygienická pravidla. „Vše ještě upřesníme, ale už teď
se velice těšíme na své klienty, se
kterými jsme stále v kontaktu a od
nichž víme, že se do stacionáře rádi
vrátí,“ uzavírá Jana Řehulková. A
pokud to situace dovolí, budou v
tomto středisku Charity Opava na
Kylešovské ulici přijímat i nové
klienty.
Zájemci se mohou již nyní informovat na telefonním čísle 553 710
915 nebo na mailu vedoucí střediska Jany Řehulkové rehulkova@
charitaopava.cz

Život se vrací k normálu, nejvyšší
čas uspořádat výstavu MŮJ SVĚT!

Pandemií ochromený ekonomický i společenský život se v České
republice začíná pomalu vracet k normálu. Možná je čas, abyste ve
Vašem městě uspořádali výstavu vítězných fotografií 12. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT, kterou vyhlašuje Charita Opava pod patronací
prof. Jindřicha Štreita. Zapůjčíme Vám je zdarma.
Premiérovou výstavu vítězných dva měsíce se tak ocitly ve skladu
snímků 12. ročníku fotosoutěže také všechny fotografie, které by
MŮJ SVĚT v Historické výstavní za normálních okolností ihned po
budově Slezského zemského mu- ukončení opavské výstavy zamířizea v Opavě bohužel v půli pře- ly do dalšího města. Výstavy předrušila koronavirová karanténa. Na chozích ročníků fotografií, jejichž

autoři jsou zaměstnanci, klienti a
dobrovolníci Charit celé České republiky, již byly k vidění v Ostravě, Praze, Brně, Olomouci, Žďáru
nad Sázavou a v mnoha a mnoha
dalších městech. Otevření výstavy
vždy doprovázela slavnostní vernisáž, spojená se setkáním lidí a
přátel pořádající Charity i hudebním vystoupením.
Fotografie tak celý rok pomáhají
zprostředkovat na mnoha místech
uměleckým způsobem povědomí
o záslužné činnosti, kterou provádějí již třicet let pracovníci Charit
v České republice.
Na prázdninový termín si již celou výstavu zamluvili tak jako loni
na zámku v Raduni, další termíny
jsou ovšem letos výjimečně stále
volné.
Pokud byste tedy měli zájem výstavu uspořádat také ve Vašem
městě, pište na mail mludek@charitaopava.cz, rádi Vám ji bezplatně
zapůjčíme. Přeprava fotografií na
lehkém pěnovém materiálu i instalace je velmi jednoduchá.

Plánovaný výlet klientů Mravenečku do jeskyně Na Špičáku
neproběhne. „Nikdo z našich
klientů ještě v jeskyni nebyl, a
zde nabízejí i bezbariérovou
prohlídku, proto jsme se moc
těšili,“ říká vedoucí tohoto
střediska Jana Konopková. Ale
až se vše vrátí zpět do starých
kolejí, Mravenečci se ke svému
plánovanému výletu určitě vrátí. Už aby to bylo!

• Klub sv. Anežky
až v září

Až v září se znovu potkají členové Klubu sv. Anežky – dobrovolného sdružení Charity Opava. Červnový program totiž z
důvodu koronavirové karantény raději zrušili, a o prázdninách se Klub neschází.

Napsali o nás
• Lidé se semkli
Po každém vysílání dorazí k
ostravské televizní tlumočnici
do znakové řeči Pavlíně Zárubové pozitivní zpětná vazba
od různých lidí z kraje. „Lidé
děkují, že dostávají informace
ve znakovém jazyce. To mě obrovsky posiluje a utvrzuje, že
práci dělám dobře. Je důležité,
aby tu tlumočení bylo,“ myslí si
Zarubová, jež v televizním vysílání používá speciální ochranný
štít. „Jeden pro mě udělala Charita Opava. A o další se postaral Martin Tiller, náš správce
personalistického programu, ve
spolupráci s Pavlem Tajdušem
z Frýdku-Místku. Už jsem byla
pro prvních deset kusů. Štíty
jsme přitom dostali úplně zdarma. A dodavatelé byli rádi, že
nám mohli pomoct. Vnímám,
jak moc se lidi semkli,“ dodává
pozitivně na závěr.
Opavský a hlučínský Deník
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„Nástup do Charity jsem si domluvil
s Honzou Hanušem při ministrování,“
vzpomíná Jirka Laifert na nástup do Charity Opava v roce 2000. Teď po 20 letech odchází.

Zkuste si vzpomenout, jestli jste někdy viděli Jirku Laiferta jinak než v dobré náladě. Nejspíše se Vám to
nepovede. Za těch dvacet let, co pracuje v Charitě Opava, jsme si na Jirkův specifický humor, pozitivní
pohled na svět i ochotu ihned pomoci tam, kde je to potřeba, zvykli jako na něco samozřejmého, co k
nám tak nějak automaticky patří. Teď si budeme muset odvykat. V den vydání tohoto Domovníku, tedy
1. června 2020, jeho dvě desetiletí trvající angažmá v Charitě Opava skončilo. Jirka Laifert odchází do
nového zaměstnání. Povídat si s ním o tom všem ale není příliš jednoduché – odpovědi často končí jen
jedním slovem, po kterém následuje salva hlasitého smíchu. Prostě Jirka Laifert, jak ho známe.
Jirko, ty jsi ročník 1980, v Charitě Opava jsi nastoupil v roce
2000, no a odcházíš v roce 2020.
Hrají v tvém životě nějakou roli
dvacetileté intervaly?
Ne, to je spíše náhoda. Do dvaceti
jsem chodil do škol, no a pak, když
jsem měl jít na vojnu, se najednou
objevila možnost místo toho nastoupit na civilní službu. No a teď
zase přišla nabídka, kterou jsem
dlouho zvažoval, a nakonec jsem
se rozhodl, že je čas na změnu.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Za těch posledních dvacet
let se toho ale hodně změnilo i v
Tvém životě. Když s Tebou před
skoro deseti lety pořizoval Domovník rozhovor, ještě jsi dával
okázale najevo, že jsi mladý, svobodný a bez závazků. To už ale
není pravda, že?
Není. Před sedmi lety jsem se seznámil se svou nynější manželkou,
brali jsme se hned za rok. No a pak
se nám co dva roky narodil jeden
kluk. Nejstarší Samuel má pět let,
Daniel tři a nejmladší je roční Eliáš.

Opava vlastně dělal?
Ve Vlaštovičkách jsem byl jako civilkář do roku 2005, pak jsem začal pomáhat panu Duškovi, který
měl v celé Charitě Opava na starosti údržbu. No a když odešel do
důchodu, převzal jsem to po něm.
Zpočátku jsem dělal to, co dnes
mají na starosti už čtyři lidi, ale to
opravdu nešlo stíhat – všechny ty
opravy, údržby, odvozy a podobně. A pak si mě vzaly pod křídla
No tak počtvrté už to bude holPetra Thiemlová a Jana Řehulková
ka, že?
a začal jsem pracovat pro jejich
(Následuje pouze smích bez odpostřediska, tedy pro Denní staciovědi...)
nář pro seniory a terénní služby,
dnes sídlící na Kylešovské ulici.
Dobrá, tak se vraťme o dvě desetiletí zpět. Už jsi říkal, že ses do
A co pro Tebe bylo nejtěžší? A
Charity Opava dostal stejně jako
nemyslím tím třeba přenášení
třeba Tomáš Schaffartzik skrze
těžkých postelí z půjčovny komnáhradní vojenskou službu, po
penzačních pomůcek, ale spíše,
které jsi u nás už zůstal. Kam a
to co bylo nejnáročnější...
za jakých okolností jsi nastoupil?
V čistě ženském kolektivu je to
Ano, bylo to o mých posledních
náročné stále (následuje dlouhý
prázdninách po škole, když jsem
smích)... Určitě jsem se musel pose v kostele při ministrování zeptal
prat se spoustou náročných situaHonzy Hanuše, tehdy ještě vedoucí, ale všechno jsem zvládl. Musel
cího Domu sv. Cyrila a Metoděje
jsem se naučit spoustu řemesel –
ve Vlaštovičkách, jestli bych neelektrikáře, vodaře, řidiče, opravámohl civilní službu absolvovat u
ře. A to se v životě určitě hodí.
něj. No a tak jsem hned poslední
prázdninový týden roku 2000 naU toho jsi musel nepochybně zastoupil do Vlaštoviček.
žít spoustu zajímavých okamžiků, na které budeš vzpomínat
Čím vším jsi za těch dvacet let
nejvíce?
prošel? Co všechno jsi v Charitě

Hodně lidí mi říkalo, že s Tvým
odchodem už nebude v Charitě
Opava tak veselo. A co Ty? Nebude Ti po Charitě Opava smutno?
Bude. Bylo to tady fajn, a když se
občas objevily nějaké problémy
nebo konflikty, tak jsem se snažil
je přejít s humorem, hodit vše za
hlavu a se smíchem pokračovat
dál. Já si vůbec neumím představit, že bych mohl být s někým napořád pohádaný, to by mi povaha
nedovolila.
A práce zde mě hodně naučila,
doufám, že jsem snad byl prospěšný i já. Bude to velká změna. Taky
i proto, že jsem posledních dvacet
let pracoval mezi mnoha lidmi,
teď budeme v práci jen tři.
No dobrá, ale určitě počítáš s
tím, že Ti v září pomůžou Tví bývalí spolupracovníci oslavit Tvé
jubileum, že?
No určitě (smích).

No a otázka, která nás všechny
velmi zajímá? Kam vlastně jdeš?
Pořád dopředu (smích). Nabídka
přišla od mého švagra a jeho tchána do rodinné firmy, která dělá
střechy. To rozhodnutí odejít po
dvaceti letech ale nebylo zase tak
lehké, než jsem se k němu odhodlal, radil jsem se doma i se svými
Já si třeba vzpomínám na to, jak sourozenci.
jsi kdysi na jedné charitní akci
vjel do místnosti na koni...
Tak Ti všichni přejeme, ať jsi na
Ano, to bylo ve Vlaštovičkách na novém místě spokojený a těšíme
slavnosti Cyrila a Metoděje.
se, že na nás nezapomeneš a občas se ukážeš.
Pořád ještě chováš koně a spous- To určitě ano. A možná ne pouze
tu domácí zvířeny?
jako návštěva. Zvažuji, že bych se
Koně už nemám, není už na ně v zimních měsících, kdy nebude
čas. Ale stále ještě chovám drob- tolik práce, přihlásil jako dobronou zvířenu, to mě baví.
volník.
Těch bylo! Jednou jsem už byl třeba oblečený v kvádru a chystal se
právě odejít na ples, když mi volali z Vlaštoviček, že se pokazilo
čerpadlo. Tak jsem do Vlaštoviček
naběhl i v kvádru, problém vyřešil,
a pak rovnou na ples.

Jirko, kdyby foukal velký
vítr, stav se za námi...

Po dlouhé trati v Charitě Opava
spolupracovník Jirka Laifert.
Milý Jirko, děkujeme Ti za Tvou
energii, děkujeme Ti za ochotu,
děkujeme Ti, že jsme se díky Tvým
vtípkům častokrát smáli, děkujeme Ti za Tvé brblání, když jsi hůře
snášel příkazy ženských vedoucích,
děkujeme Ti za trpělivost a velkou
empatii k našim klientům, děkujeme Ti za spolupráci.

nám ujíždí za vidinou změny náš
Zároveň Ti přejeme, ať jsi v nové
práci šťastný, ať v ní najdeš to, co Ti
třeba u nás chybělo a kdyby foukal
velký vítr a hrozilo, že spadneš ze
střechy, tak se stav za námi na kafe
– rozpustné, s mlékem a trochou
cukru. Budeš u nás v bezpečí.
Tví spolupracovníci
z Domu Sv. Anežky
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Snajper Luděk Jurečka vystřílel
prvenství a 20 tisíc pro Charitu

První místo v individuální části soutěže „Kooperativa Národní basketbalová liga Shoot Out“ vystřílel hráč Basketbalového klubu Opava Luděk Jurečka. A skvělou trefu měl nejen při hodu na koš - zároveň nejblíže tipnul svůj bodový výkon a získal jako další cenu 20 tisíc
korun, které mohl předat charitativní organizaci podle vlastního
výběru. Ve čtvrtek 14. května tuto částku věnoval za účasti kapitána
Jakuba Šiřiny, trenéra Petra Czudka a předsedy představenstva Miroslava Mařádka manažerce Charity Opava Pavle Králové.
Soutěž „Kooperativa NBL Shoot tů nechtěla nechat své fanoušky v
Out“ vznikla jako náhrada za zru- soutěžní prázdnotě příliš dlouho, a
šenou ligu. „Ani liga basketbalis- proto je tu i v čase řádící pandemie

první jarní vlaštovka trhající koronavirový krunýř,“ vysvětlují na
svých stránkách pořadatelé.
Shoot Out byla střelecká soutěž. V
šesti základních kolech se utkala
vždy osmička hráčů, pokaždé po
jednom z osmi nominovaných
klubů. Vše vyvrcholilo v sobotu
9. května v ostravské hale individuálním i týmovým finálovým
kolem. V něm nakonec k velké
radosti všech opavských fanoušků
v individuální soutěži zvítězil snajpr BK Opava Luděk Jurečka, který
postupně trefil 21, 20 a 20 trojek.
A nejen to. Součástí soutěže bylo
také tipování na vlastní výkon,
přičemž nejlepší tip byl odměněn
částkou dvacet tisíc korun, které
mohl vítěz věnovat na jakýkoliv
charitativní projekt. A Luděk Jurečka spolu s BK Opava se rozhodli pro Charitu Opava, se kterou
již řadu let spolupracují a kterou
podporují.
Darovaná částka pomůže mobilnímu hospici Pokojný přístav.
Děkujeme!

Podpora opavského Basketbalového klubu, příspěvek pro Charitu
Opava i možnost stát se členem vybrané společnosti, do které patří
také herec Ivan Trojan. To vše přináší projekt OPAVSKÁ PĚTKA,
v němž BK Opava začíná prodávat speciální VIP permanentky. Jejich držitelé podpoří opavský basketbal a kromě vstupů na všechna
ligová i pohárová utkání je také čekají společenská setkání s hráči i
trenéry a další překvapení.
Opava skončila v nedohraném li- ukončení soutěže je tak pro nás i cigovém ročníku na druhém místě, telnou ztrátou z pohledu příjmů ze
rozhodovalo pořadí po základní vstupného a dalších akcí spojených
části. Bez adrenalinu, bez fanouš- se zápasy.“
ků a pověstného žlutého pekla, Přestože zahájení další sezóny je v
které zdobí už několik sezón bas- plánu až na začátku září, přichází
ketbalové play-off. „Druhé místo klub už nyní s možností nákupu
nás samozřejmě těší a je pro nás speciální VIP permanentky, ktedůležité především z pohledu mož- rá má klub v této nelehké době
né účasti v evropských pohárech. podpořit. Dostala název Opavská
Koření v podobě play-off, emoce a pětka. „Inspirovali jsme se základplná hala tomu ale hodně chybí,“ ní pětkou – zahajovací sestavou,
vyjmenovává ředitel klubu Kamil která je v každém basketbalovém
Vajda, kterého trápí i finanční as- zápase důležitá,“ vysvětluje název
pekt ukončení soutěže. „Předčasné Kamil Vajda. A číslo pět nebude

symbolizovat jen základní pětku,
ale také nový základ pro nadcházející sezónu a cenu VIP permanentky, která je rovných 5 tisíc
korun. „Nákup permanentky bude
vyjádřením podpory klubu, pro
který budou nadcházející měsíce
po finanční stránce komplikované,“
osvětluje Kamil Vajda. V prodeji
ale budou i běžné permanentky.
V ceně Opavské pětky bude vstup
na všechna ligová i pohárová utkání, zpravodaje, propagační materiály klubu či společenská setkání
všech držitelů s hráči a trenéry.
„Věříme, že se v rámci Opavské pětky podaří vytvořit zajímavou společnost,“ dodává Kamil Vajda.
Nákup Opavské pětky ale bude
mít i charitativní rozměr. Pětistovku z každé prodané permanentky
věnují opavští basketbalisté Charitě Opava, se kterou již mnoho
let spolupracují. Mezi prvními zájemci o Opavskou pětku byl herec
Dejvického divadla Ivan Trojan,
který je dlouholetým přítelem
trenéra Petra Czudka. Stal se proto držitelem nové permanentky s
číslem 001 a podporovatelem projektu.
V případě dotazů či zájmu o nákup Opavské pětky napište svůj
kontakt na e-mail vstupenky@
bkopava.cz, organizátoři se s Vámi
poté domluví na výběru místa a
dalších podrobnostech.

Opavská pětka: podpora basketbalu,
charita i účast ve vybrané společnosti
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Obecně se však domníváme, že
v případě zrušení letu nadále
platí, že nabídnutí poukazu v
hodnotě letu na další období je
jednou z možností řešení dané
situace. Na tento postup však
zákazník není povinen přistoupit. Pokud bude trvat na vrácení peněz, pak je letecká společnost povinna peníze vrátit.
Máme za to, že je tak stále na
vašem rozhodnutí, jak budete
dále postupovat, zda přistoupíte na nabízený poukaz či nikoli.
Radana PLEVOVÁ,
Občanská poradna
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JAK ŠEL ČAS S HONZOU HANUŠEM
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Ředitel Charity Opava má abrahámoviny

13. června 1970 přišel na svět malý Jeňa...

Už má tři roky!

Nadějný houslista a milovník hudby...

Puberta se nevyhýbá ani budoucím ředitelům...

Maturitu mám za sebou, co dál?

1995 - Honzu potkalo životní štěstí, našel ženu Marušku.

1996 - Další životní štěstí - je vedoucím ve Vlaštovičkách...

Při otevření domu pro nevidomé ve Vlaštovičkách v roce1996.

č. 6 - Červen 2020

JAK ŠEL ČAS S HONZOU HANUŠEM

aneb Jak šel čas s Honzou Hanušem

S otcem Františkem Burešem je pojilo dlouholeté přátelství...

Možná nevíte, že náš pan ředitel je také výborný kuchař...

Rád se setkává s klienty...

S Jindřichem Štreitem se znají už skoro třicet let...

Takhle vypadali Hanušovi v roce 2017...

Ještě že má kouzelný klobouk...

Charita Opava slavila třicet let...

Tak vše nejlepší do další padesátky přeje osazenstvo našeho podniku!
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Poděkování
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Informace, společnost

• Petra to zvládla na
jedničku

Děkuji moc své manažerce Petře Thiemlové za profesionální a empatický přístup k nám
zaměstnancům v době těžké
epidemiologické situace. Děkuji za podporu, povzbuzení,
za to, že ač pro ni byla tak jako
pro každého z nás tato situace
těžká, snažila se na nás působit
klidně a s povzbuzením. Služby pro seniory a zdravotně postižené, které vede, zorganizovala na jedničku. Cítili jsme se
s ní bezpečně, a to je pro nás
hodně důležité.
Jana ŘEHULKOVÁ,
vedoucí Denního stacionáře
pro seniory

• Peti Thiemlová,
jsi jednička!
Korona vir přišel k nám,
to je teda věc.
Ve světě a hlavně v práci
máme blázinec.
Šéfka Petra říká:
„Buďme stále skvělí k lidem,
zvládneme to s úsměvem a
s“ klidem.“
My to dáme, přes všechna úskalí!
Že bychom to nedali, jsme se
vůbec nebáli.
A tak Petro naše, díky moc,
za držení nás všech a velkou
pomoc!
PETI, JSI JEDNIČKA!!!!!!!!!!
Holky z kanclu, pečovatelky,
zdravotní sestry a hospic

• Šest tisíc pro Radost
za vstupenku č. 001

Vypravíme se do Stěbořic vzpomenout na otce Jožku

Ještě v polovině května to vypadalo, že se letos bude muset Charita
Opava z důvodu koronavirových opatření obejít bez tradičního
vzpomínkového setkání na otce Jožku Motyku. Díky postupnému
rozvolňování vládních opatření se ale nakonec budeme moci 17.
června přece jen setkat a zavzpomínat na kněze, radního a spirituála
Charity Opava Jožku Motyku, který v červnu 2013 tragicky zahynul
na dovolené na Slovensku. Vzpomínkové setkání začne ve středu 17.
června v 9.30 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 parčíku vedle kostela a posezení s občerstvením na farní zahradě.
„Zváni jsou zaměstnanci, klienti a dobrovolníci Charity Opava,“ říká
organizátorka setkání Svatava Bláhová. A doplňuje, že otec Klement
právě ve farní stodole dokončuje horolezeckou stěnu. „Takže kdo
chce, bude moci vyzkoušet svou zdatnost,“ dodává Svatava Bláhová.

• Hledáme mistrovou/mistra
Charita Opava vyhlásila výběrové řízení na pozici mistrové
či mistra do svých Chráněných dílen. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Podrobnosti
o nabízené práci, mzdovém
ohodnocení a další informace najdete na stránkách www.
charitaopava.cz.

Listárna
Ad. Stream s lékařem
Pokojného přístavu
MUDr. Petrem Štěpánkem

Krátce

Zdravím pana doktora a děkuji za vše,
co pro nás dělá, i za to, že je schopen o
své práci a o všem, co obnáší, mluvit
Rozhovor byl krásný, pan doktor je velmi otevřeně, ale zároveň také naúžasný člověk. Děkuji za upřímná dějeplně. Do dalších dnů přeji jen to
slova a přeji všem zdraví a radost.
nejlepší.
Jaroslav BECHNÝ, Opava
Jana HANZALOVÁ

Vřele a srdečně děkuji
sestřičkám

Loni v prosinci vyhlásil festival Hradecký slunovrat charitativní dražbu dárkové dřevěné vstupenky s číslem 001.
Výtěžek dražby vstupenky na
červnový festival v Hradci nad
Moravicí byl již podruhé určen
klientům sociálně terapeutické
dílny Radost, kterou provozuje
Charita Opava. V dražbě, která probíhala na facebookové
stránce festivalu Hradecký slunovrat, přihazovalo osm lidí. V
závěrečné licitaci ji nakonec za
5.500 korun získal Václav Jílek,
člen štábu Hradeckého slunovratu, kterého návštěvníci znají
také jako moderátora scény
pod Bílou věží. Částku, navýšenou na rovných šest tisíc korun, předal klientům Radosti v
jejich sídle v Jaktaři v úterý 26.
května.
Václava Jílka spolu s klienty
přivítala vedoucí Radosti Tereza Šenková, která mu poděkovala, provedla sídlem střediska
a seznámila s jeho činností.
„Jsem rád, že mohu přispět na
dobrou věc,“ říká Václav Jílek,
který žije střídavě v Praze a
Opavě. A není bez zajímavosti, že v letech 1990 až 1999 byl
tajemníkem legendárního lidoveckého předsedy Josefa Luxe.
Dražba byla pokračováním
těsné spolupráce Hradeckého
slunovratu a Charity Opava.
Charitní chráněné dílny vytvářejí pro festival řadu výrobků
merchandisingu, včetně dřevěných dárkových permanentek vyrobených na speciálním
laseru. Festival také loni spolu
s Charitou Opava zorganizoval velmi úspěšnou sbírku na
elektrický invalidní vozík pro
paní Helu Jombíkovou a klienti
Radosti také Hradecký slunovrat v roce 2019 zahájili svým
stínovým divadlem. A návštěvníci Hradeckého slunovratu se
s klienty Charity Opava budou
moci potkat také letos v červnu, protože dva z nich budou
obsluhovat ve speciální kavárně.

Vřele a srdečně děkuji sestřičkám
Charity Opava za příkladnou a
vzornou péči o našeho dědečka,
pana Josefa Žůrka z Opavy. Děkuji.
Karel STEURER, Opava

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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