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CITÁT MĚSÍCE: „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu
a veselá nálada volna rozežene každý smutek.“ SENECA, římský filozof (4 př. n. l. - 65 n. l.)

Čeká nás stěhování dílen
aneb „Akce kulový blesk“

Ačkoli na řadě míst koronavirová krize práci zásadně zpomalila nebo dokonce zastavila, v části areálu bývalé strojní traktorové stanice na ulici
Přemyslovců v Jaktaři to bylo právě naopak. Rozsáhlé stavební práce na
dvou objektech, které získala Charita Opava, pokračovaly tak rychle, že
byste dnes bývalou administrativní budovu a takzvané čtyřhalí už nepoznali. Z poničených a zanedbaných staveb se stávají upravené a zrekonstruované prostory, do nichž se již v nejbližších měsících přesunou
všechny charitní chráněné dílny. Akce kulový blesk, jak tento organizačně
náročný proces v Charitě Opava nazýváme, by podle plánu měla proběhnout už v srpnu. Čekají nás tak náročné prázdniny.
Do takzvaného čtyřhalí, které zahr- rové administrativní budovy, se po
nuje čtyři rozsáhlé haly se zázemím ukončení rekonstrukce přestěhují z
pro různé činnosti, se již z Velkých Opavy a Vlaštoviček šicí, tkací, vyHoštic přesunula část provozu šívací a keramická dílna a také praChráněné technické dílny. Technic- coviště gravírování a sítotisku. Jak
ká dílna, která zpracovává převážně se přesvědčila na svém výjezdním
elektroodpad, by se měla do Jakta- zasedání Rada Charity Opava spolu
ře definitivně přestěhovat během s opavským děkanem Janem Czudprázdnin. Spolu s ní najde v prosto- kem (na snímku), práce zde pokrorách čtyřhalí nové místo také kom- čily tak zásadně, že původně zanepletační dílna. Čtyřhalí se mění před dbané prostory po půl roce téměř
očima. Budovy jsou osázeny novými nejde poznat. Ani zde by to návštěvokny, mají nové podlahy, kanalizaci ník, který zde byl na prohlídce před
i elektroinstalaci, ale také pohodlné rokem, určitě nepoznal. Stěhování je
zázemí pro pracovníky. Jeho součás- naplánováno na srpen.
tí je nová mostová váha, která bude „Přesné srpnové termíny stěhování
díky své ověřené kapacitě 60 tun k si ještě netroufnu odhadnout,“ říká
manažer Charity Opava Tomáš
dispozici i dalším zájemcům.
Do druhého objektu, několikapat- Schaffartzik. „Záleží na tom, zda

+

PRÁZDNINY

Velké plus koronakrize
Epidemie koronaviru sice přinesla mnoho problémů,
ale zároveň na mnoha místech urychlila technologické změny. Nejinak tomu bylo i v obchůdku Chráněných dílen v Jaktaři a charitním Wellness centru.
Nutnost z důvodu hygienických opatření co nejvíce
omezit fyzický kontakt si v obou střediscích vynutila
zavedení možnosti bezkontaktní platby kartou. To, co
se táhlo měsíce, bylo najednou hned hotovo.

stihneme kolaudaci obou budov k
31. červenci. Poměrně zásadní také
bude, kdy se budou v administrativní budově pokládat linolea a dlažby,
což záleží na vlhkosti v podlahách,“
dodává. Až bude vše hotovo, bude
už plán stěhování na jednotlivých
dílnách.
Jednotlivé chráněné dílny, které dosud působily na různých místech
samostatně, se tak spojí do jednoho střediska pod názvem Chráněné
dílny Charity Opava. Práci v nich
nacházejí lidé s různými handicapy,
kteří by za jiných okolností zaměstnání hledali jen velmi těžce. Charita
Opava jich nyní zaměstnává přibližně 140, přičemž nové rozsáhlejší
prostory slibují možnosti dalšího
růstu.
A nejen to – díky uvolněným prostorám v Jaktaři či Vlaštovičkách
se otevírají nové možnosti rozvoje ostatních středisek. A tak nás o
prázdninách čeká nejen „Akce kulový blesk“, ale také začátek rekonstrukce prostor sociálně terapeutické dílny Radost v Jaktaři. Také na
jejím konci bude výrazné zkvalitnění služeb tohoto střediska i možnost
přijímat další klienty.
„Bude to pro nás jistě hektické a náročné, ale věřte, že až budeme mít
vše za sebou, bude se nám v Charitě
Opava pracovat a žít o hodně lépe,“
dodává ředitel Jan Hanuš.
Budovy má Charita Opava možnost
užívat za zásadního přispění Biskupství ostravsko-opavského, na rekonstrukcích a pořizování vybavení
se v různých projektech podílí také
statutární město Opava, Moravskoslezský kraj i soukromí dárci. Část
vlastních zdrojů pokryje také výnos
z letošní Tříkrálové sbírky.
Děkujeme!

PRÁZDNINY
Evropský projekt jen online
Jen online může vinou koronakrize pokračovat evropský projekt HelpEx, jehož jsme součástí. Plánovaná setkání v Itálii a Francii byla zrušena, projekt
ale pokračuje. „Jen se setkání přesunula na online
platformu, kde probíhala nejprve jednou za dva
týdny a posléze jednou měsíčně,“ říká manažerka
Charity Opava Lucie Trunečková. Další setkání je
naplánováno na listopad v Opavě. Snad proběhne.

Slovo ředitele
Na prázdniny

Šílenstv í
kole m
koronavirové
pandemie
naštěstí
pomalu
utichá a
život se
začíná vracet do starých kolejí, i když stále opatrně a s řadou
omezení. Na jednotlivá povolání
dopadl nouzový stav, vyhlášený
vládou v březnu, různě. Některé
profese musely nuceně a den ze
dne zavřít. Naopak jiným, především těm, které stály v první linii
boje proti zákeřnému viru, začaly
neuvěřitelně náročné dny a týdny,
během kterých si často nešlo ani
odpočinout. A nejenom to, jejich
zaměstnanci se najednou museli
pohybovat v prostředí, o němž v
tu chvíli nikdo nevěděl, jak dalece
může být zdraví i životu nebezpečné. Většina Vás, zaměstnanců
Charity Opava, se ocitla právě v
této první linii. Zažili jsme neuvěřitelně hektické tři měsíce, během
nichž jsme museli rychle a operativně řešit mnoho zcela nových
problémů a do té doby nevídaných situací. Zpočátku chyběly
základní ochranné prostředky,
častokrát nebylo kde se rychle poradit a získat nutné informace.
Bylo na Vás, pracovnících Charity Opava, abyste potlačili obavy
i oprávněný strach a rozhodovali
se v takovýchto nevyzkoušených
situacích dobře. Dnes už můžeme
s úlevou říci, že jste se rozhodovali
nejen obětavě, ale také správně.
Poslední tři měsíce postavily na
hlavu mnoho z našich pracovních
i osobních plánů, u mnohých z
Vás nejspíše zamíchaly také plánovanou letní dovolenou. Možná
budete měnit termíny volna, možná cílovou destinaci. To nejdůležitější, co časy prázdnin přinášejí,
by ale nemělo nic pokazit. Přeji
Vám, abyste mohli vydechnout,
hodit všechny starosti posledních
těžkých týdnů za hlavu a pořádně
si odpočinuli. Dobře vím, že si to
zasloužíte jako málokdo.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Ozonizátor je vytížen
Ozonizátor, který má ve svém
vlastnictví Charita Opava, intenzivně slouží v řadě středisek,
která si ho půjčují. Tento ozónový generátor, sloužící krom
jiného k odstraňování bakterií
i virů včetně koronaviru, používají k dezinfekci automobilů
také všechny naše terénní služby.

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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Velkou radost mají obyvatelé chráněného bydlení ve Vlaštovičkách a
U Trojice v Opavě z toho, že zde díky dotaci mohli vyměnit televizní antény a jsou tak připraveni na změnu vysílání ze standardu DVB T na DVB
T2. Možná Vás to překvapí – většina z nich je nevidomá, tak jakápak radost z televize? Jak se vlastně mohou nevidomí „dívat na televizi“?
Na to se klientů Vlaštoviček zepta- klad nikdy neviděli hada, rádi se dola vedoucí tohoto střediska Charity zvědí, čím se živí, v jakých podmínOpava Zuzana Janků. U každého to kách žije a podobně. Klientky mají
bylo trochu jinak, ale většinou uvá- zase rády své oblíbené pořady o vaděli, že jsou na televizi, která je pro ření či pořady s praktickými radami,
ně součástí životního stylu, zvyklí které samy mohou využít. Pro muže
odmalička. Na televizi se dívali je- jsou naopak logicky mezi televizníjich rodiče a jim to již zůstalo. Vní- mi pořady nejoblíbenější sportovní
mají, že z televize získávají spousty přenosy,“ popisuje Zuzana Janků.
informací, díky kterým vědí, co Velkému zájmu všech se těší cestose děje v České republice i ve svě- pisy, díky televizi se tak dostanou do
tě. Číst noviny s pomocí techniky míst, o kterých mnohdy ani nevědězvládnou jen ti, kteří mají zbytky li, že existují.
zraku, ale zprávy v televizi mohou „Sledování televize má ale také pozitivní vliv na zdraví našich klientů,
sledovat všichni.
Kromě zpráv ale klienti rádi sledují především na psychické,“ dodává
také různé dokumenty, díky kterým Zuzana Janků. Náladu jim zlepšují
se mohou vzdělávat. „I když napří- zábavné pořady, a když jsou třeba

unaveni z práce, mohou u televize
jen tak relaxovat a zapomínat na
starosti běžného dne či problémy
spojené s jejich handicapem.
Poslech televize také podle zjištění
Zuzany Janků snižuje pocit osamělosti, u zapnuté obrazovky mají
mnozí pocit, že jsou méně osamělí.
A to bylo v době nouzového stavu,
kdy byly zakázány návštěvy, důležitější, než kdy jindy. „A věděli jste,
že sledování televize posiluje vazby
s ostatními členy rodiny či klienty?
Chcete tip, jak na to?“ ptá se vedoucí Vlaštoviček. Odpověď je jednoduchá - stačí sledovat stejný seriál.
„Hned při prvním setkání nebo telefonátu můžete rozebrat jednotlivé postavy seriálu a pobavit se o tom, jak
se asi děj bude dále vyvíjet.“
Od roku 2013 je pro zrakově postižené diváky také spuštěn zvukový popis pořadu, který umožňuje
sledování televize s doprovodnými
mluvenými informacemi ve chvílích, kdy se na obrazovce odvíjí děj
beze slov. Osoby s vadou zraku díky
tomu neztrácejí přehled o tom, co se
na obrazovce právě děje. „Televize je
prostě fajn,“ uzavírá Zuzana Janků.
„A nezáleží na tom, zda člověk vidí
či nevidí. A tak jsme rádi, že nám na
výměnu dvou antén a dvou set top
boxů přispěly Ministerstvo průmyslu
a obchodu a Asociace krajů České republiky v rámci ´Programu podpory
vybavení zařízení sociálních služeb
prostřednictvím finanční podpory
kraje v souvislosti s přechodem na
vysílací standard DVB T2´. Děkujeme!“

„To, že jsme mohli pobývat s tak dobrým člověkem, je dar. A za dar je
třeba poděkovat...“ Také těmito slovy vzdal otec Jiří Ramík ve středu
17. června při dopolední mši svaté úctu otci Jožkovi Motykovi.
Za dar pobývat alespoň krátký čas s Charity Opava. Otec Jožka Motyka
otcem Jožkou, který tragicky zahy- byl spirituálem a radním Charity
nul v červnu 2013, přišli do stěbořic- Opava a také duchovním mobilního
kého chrámu Narození Panny Ma- hospice Pokojný přístav. I když mu
rie poděkovat zaměstnanci i klienti nebylo dopřáno mezi námi pobýt

příliš dlouho, stále na něj vzpomínáme s úctou a láskou. Vždyť setkání
u památeční mohyly otce Jožky ve
Stěbořicích pořádá Charita Opava
pravidelně od roku 2014. Také letos
dorazili zaměstnanci i klienti charitních středisek - Denního stacionáře
pro seniory, Chráněného a podporovaného bydlení, Radosti, Domu
sv. Cyrila a Metoděje či ředitelství.
Spolu s místními farníky po mši položili květiny u mohyly, která otce
Jožku připomíná, pomodlili se za
něj a zazpívali mu písničku „Chci být
Tvůj“. Následovalo tradiční posezení
na faře s občerstvením a povídáním.
A jako každý rok, i letos byli všichni nadšení z toho, jak krásný a romantický park a areál s chodníčky a
jeskyní pro sochu Panny Marie otec
Jožka za svého života kolem kostela a
fary vybudoval. Opět jsme se tu cítili
velmi příjemně a vlastně jako doma.
A tak se na okamžik mohlo zdát, že
si otec Jožka vlastně jenom na chvíli
někam pracovně odskočil...

Jak se vlastně dívají na televizi
ti lidé, kteří jsou nevidomí?

• Druhá letošní Vlaštofka
je na světě (a na webu)

Po většinu času vznikal v provizorních podmínkách nouzového stavu, který byl pro nevidomé klienty
obzvláště náročný, ale povedlo se.
Druhý letošní zpravodaj Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené je na světě a přináší nejen
informace o tom, jak se ve Vlaštovičkách uměli vyrovnat s koronavirovou krizí, ale nabízí také řadu
dalších informací ze světa nevidomých i pohled do historie. Brzy to
totiž bude už 70 let od chvíle, kdy
komunistický režim protiprávně
z Vlaštoviček vyhnal sestry dominikánky. Ke stažení je na adrese
www.charitaopava.cz.

Díky, otče Jožko, že jsme s Vámi mohli být

KALENDÁRIUM
• Od července 1998 vlastníme
charitní prodejnu na Kolářské
ulici.
• Unikátní výstavu fotografií z
prostředí českých hospiců pod
názvem „Nevšední tvář radosti“ hostila v červenci a srpnu
2010 Charita Opava v prostorách Minoritského kláštera na
Masarykově ulici v Opavě.
• Loni v červenci předala ředitelka české pobočky Federace evropských potravinových
bank Veronika Lálová ve Vatikánu papeži Františkovi jednu z dvou tisíc zástěr, které
vyrobily Chráněné dílny Charity Opava pro celorepublikovou
Sbírku potravin pro potřebné.
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Cyrila a Metoděje si ve Vlaštovičkách
připomenou pouze v úzkém kruhu

Již čtyřiadvacetkrát od založení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a slabozraké se sešli vždy v červenci klienti a zaměstnanci
tohoto střediska Charity Opava, aby spolu s dalšími návštěvníky
vzpomenuli na své patrony. Letos budou mít oslavy svátku patronů
Moravy i spolupatronů Evropy Cyrila a Metoděje vzhledem k epidemiologické situaci jiný průběh.
Oslavy začínaly v předchozích le- čovala obecním veselím s bohatým
tech vždy mší svatou slouženou programem pro děti i dospělé.
v kapli domu, která je patronům Letošní oslavy svátku sv. Cyrila a
zasvěcená. „Připomněli jsme si je- Metoděje, které připadnou na nejich misie na Velké Moravě, prosili děli 5. července, ale budou mít po
je za patronát nad posláním, které dlouhé době jiný charakter. Vzhlese sociální služby snaží naplňovat, dem k epidemiologické situaci je
a také za obec Vlaštovičky, ve které nebude možné uskutečnit obvyknaše sociální služby sídlí,“ říká ma- lým způsobem. Svátek svatých patnažerka Charity Opava Pavla Krá- ronů proto letos ve Vlaštovičkách
lová. Slavnost pak obvykle pokra- oslaví mší svatou pouze v úzkém

kruhu klientů a zaměstnanců. „A
na setkání ve větším počtu se budeme těšit při příležitosti svátku sv.
Cyrila a Metoděje v příštím roce,“
slibuje Pavlína Králová.
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené byl založen v
září 1996 ve zdevastovaném klášteře, který v restituci dostaly zpět
sestry dominikánky a věnovaly ho
Charitě Opava.
Od této doby je určen pro dospělé osoby s těžkým zrakovým nebo
lehkým mentálním postižením,
které mají v plánu zjistit či vyzkoušet, zda jsou schopny bydlet
samostatně.

Velké stěhování všech chráněných dílen a začátek přestavby sociálně terapautické dílny Radost čeká o prázdninách Charitu Opava.
Přesto zůstanou všechna její střediska o prázdninách v provozu bez
omezení. Týká se to nejen pečovatelské, zdravotní a hospicové terénní péče, ale také půjčovny zdravotních pomůcek, Wellness centra a
Občanské poradny či střediska krizové pomoci Naděje.
Klientům budou přes léto k dispo- v Chráněném a podporovaném
zici také v Denním stacionáři pro bydlení pro duševně nemocné.
seniory, v Domě sv. Cyrila a Me- Nepřetržitě bude v červenci i srptoděje pro zrakově postižené nebo nu výjimečně otevřen také denní

stacionář Mraveneček. „Vždy v
červenci sice míváme celostřediskovou dovolenou, ale letos jsme od
toho upustili vzhledem k tomu, že
jsme měli dva a půl měsíce zavřeno
z důvodu koronakrize,“ vysvětluje
vedoucí Mravenečku Jana Konopková. „Chápeme klienty i opatrovníky, že jsou teď za provoz rádi,“
dodává.
Provoz neomezí ani sociálně terapeutická dílna Radost a Chráněné dílny Charity Opava, přestože
je čekají velmi náročné pracovní
prázdniny. Ve středisku Radost
v Jaktaři totiž začne plánovaná
náročná rekonstrukce a chráněné
dílny se budou postupně stěhovat ze svých pracovišť ve Velkých
Hošticích, Vlaštovičkách a v Jaktaři do nových prostor bývalé strojní
traktorové stanice v Jaktaři (podrobněji o tom píšeme v tomto Domovníku v hlavním článku na str.
1). „To může jejich provoz nakrátko
přerušit,“ připouští manažer Charity Opava Tomáš Schaffartzik.
Občané to ale na službách nijak
nepoznají.

I přes náročné prázdniny se provoz
středisek nebude nijak omezovat

STANE SE
• Sportovní den
v září bude!
Sportovní den (nejen) pro klienty, jehož druhý ročník se v
loňském roce setkal s velkým
zájmem veřejnosti, opět proběhne po prázdninách v září.
Již nyní se ale můžete těšit na
akci pro malé i velké zájemce
z řad široké veřejnosti, kterou
budou společně pořádat Charita Opava a opavský Okresní fotbalový svaz. Na hřišti v
Kylešovicích budou opět přichystány všemožné netradiční
disciplíny a občerstvení, součástí dopoledne bude tak jako
předchozí léta fotbalový turnaj
sponzorských týmů a bohatý
doprovodný program. Podrobnější informace najdete v pravý
čas v příštím vydání Domovníku, na webu Charity Opava i v
médiích.

• Domovník
úspěšně expanduje

Díky nápadu asistentky ředitele
Svatavy Bláhové má Domovník
opět více čtenářů. Minulý měsíc ho totiž naše terénní služby začaly poprvé distribuovat
mezi klienty, kterým přivážíme
obědy. A protože se to setkalo
s velmi pozitivním ohlasem,
rozšíříme od tohoto měsíce distribuci charitního zpravodaje
také mezi klienty pečovatelské
a ošetřovatelské služby. Takže
pokud jste právě těmito klienty a držíte Domovník poprvé v
ruce, vítáme Vás mezi našimi
čtenáři!

Napsali o nás
• S nedostatkem
jsme se popasovali
O práci v sociálních službách se
teprve nyní začalo mluvit. Jak je
to práce náročná a namáhavá.
To, jak fungovali lidé v mnoha
domovech pro seniory, jak nechodili domů, aby zabránili riziku zanesení nákazy, to je obdivuhodné. A je úplně jedno, jestli
šlo o lidi věřící nebo nevěřící. Za
jejich osobní nasazení jim patří veliký dík a obdiv. V mnoha
Charitách se začaly šít roušky.
Opavská Charita má i lasery,
tak začala vyrábět ochranné
štíty. Ukázalo se, že umíme být
tvořiví, že se s tou situací umíme
popasovat. V církvi se zvedla,
stejně jako ve většině společnosti, obrovská vlna solidarity.
Biskup Martin DAVID
v rozhovoru pro Mladou
frontu DNES, 5. června 2020
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Co se stane, když se šmejdi spletou a vytočí
špatné číslo i vedoucí Občanské poradny
Podvodníci se netrefili, dovolali se vedoucí poradny, která před nimi lidi chrání

Pojem „šmejdi“ se u nás ujal jako označení rádoby prodejců, kteří
se snaží triky, nátlakem a velmi často nezákonnými praktikami vylákat zejména ze seniorů peníze za nekvalitní a předražené zboží nebo
je přemluvit ke změně dodavatelů energií. Ale i tito manipulativní
podvodníci, za nimiž zůstávají stovky nešťastných oklamaných lidí,
se mohou spálit. To když zavolají s „nabídkou, které se nedá odolat“
vedoucí Občanské poradny Charity Opava Lucii Trunečkové. Právě
v charitní Občanské poradně totiž často jako na poslední štaci končí
ti nešťastníci, kteří šmejdům skočili na lep a teď musí za svou chybu
těžce platit. S tímhle telefonem se ale šmejdi opravu netrefili. Nejdříve náhodně vytočili soukromé telefonní číslo vedoucí Občanské
poradny, čímž následně vytočili i ji samotnou...

Opravdu nevydařený
telefon

rozhovory. „Požádala jsem ho, ať
zavolá druhý den znovu, že se musím rozmyslet. Je štěstí, že se to podařilo, protože se mnou druhý den
mluvil jako s úplně novým klientem. Měla jsem už ale nachystánu
nahrávací techniku a tak jsem ho
nechala ráda se vypovídat. Z jeho
řeči vyplynulo, že se jedná o opakovaně užívanou praktiku a opakovaně volaným sděluje nepravdivé informace,“ dodává L. Trunečková.
I jí jako profesionálku překvapilo,
jak zavádějícím nebo lživým způsobem volající argumentují.

„V listopadu minulého roku mi jako
soukromé osobě na mobil zavolal
pracovník firmy Platform Energy
s nabídkou možnosti zúčastnit se
energetické aukce,“ vzpomíná na
osudný telefonát Lucie Trunečková. „Jako vedoucí Občanské poradny se často setkávám s osobami,
které řeší problémy vyplývající z
účasti v energetické aukci, rozhodla jsem si ověřit zkušenosti našich
klientů,“ pokračuje Lucie Trunečková, která dodává, že za normálních okolností podobné telefonáty
Vše prověří inspekce
ukončuje hned po několik sekunObčanská poradna Charity Opava
dách.
jen loni provedla skoro sto konZavádějící informace
zultací na spotřebitelské téma, přii vyložené lži
čemž velká část těchto konzultací
Aby měla k dispozici konkrétní se zabývala právě „energetickými
vyjádření, díky nimž by se údaje šmejdy“. Každý desátý člověk
z telefonického hovoru daly kon- zde tedy hledal pomoc před podfrontovat s písemnými podmínka- vodníky s přepisem energií, jimž
mi následné přihlášky do energe- naletěl na základě telefonického
tické aukce, rozhodla se rozhovor rozhovoru či návštěvy. „I proto
nahrát. Proto proběhly mezi ní a jsem se bez zaváhání rozhodla popracovníkem Platform Energy dva dat podnět na Českou obchodní in-

spekci,“ uzavírá Lucie Trunečková.
Spolu s jejím podnětem na Českou
obchodní inspekci ovšem putují
také velmi cenné důkazní materi-

ály. Takže šmejdi, volat do Charity
Opava se nevyplácí! A doufejme,
že už brzy se Vám to nebude vyplácet nikde.

www.JV-art.cz
● Originální, ručně vyráběná keramika

● Šité výrobky- ruční výroba (dekorativní výrobky)
● Výšivky (loga, křestní roušky...)
● Prodej metráže - kvalitní bavlněné látky českých výrobců
● Tkané koberce
● Pohankové poštáře
● Kompletační práce
● Výroba na zakázku
Charita Opava
Přemyslovců 13/26, Opava 7, 747 07
IČ: 439 645 91, DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
www.JV-art.cz
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„Do Charity se vracím v přestrojení,“
říká Hynek Závorka, dlouholetý vedoucí Mravenečku, dnes ředitel charitního domova

Rodák z Valašského Meziříčí Hynek Závorka nastoupil do Charity Opava v roce 2000. Vystudovaného
geodeta totiž zlákala sociální práce a po absolvování CARITAS-VOŠs Olomouc a Cyrilometodějské teologické fakulty Olomouc stál u zrodu denního stacionáře Mraveneček, jehož byl prvním vedoucím.
Před čtyřmi lety vyhrál konkurz na ředitele Charitního domova Opava sídlícího na Kylešovské ulici.
S Charitou Opava tak kontakt neztratil – na Kylešovské ulici je z obou stran obklopen našimi středisky.
Ale nejen to – v Charitě Opava se každý rok objevuje také v přestrojení...
Letos to je rovných dvacet let, co
jste nastoupil do Charity Opava.
Jak se přihodí, že se z geodeta
stane sociální pracovník?
V osmé třídě na základní škole mi
bylo třináct let a moc jsem nevěděl, čím bych chtěl být. Vidím to
u obou synů a dcery – první věděl,
co chce v životě dělat, druhý ne.
Dcera, která se na vyšší vzdělání
chystá, už to také ví. Ale já jsem
byl jako ten druhorozený. Táta mě
tenkrát vzal za jedním pracovníkem geodetického úřadu s tím, že
mi pomůže dostat se na střední
školu. Asi v tomto oboru tehdy viděl perspektivu. A ona v něm byla,
ale moc nesouzněla s tím, co bych
si pro sebe představoval sám. Ale
to jsem tehdy nevěděl, a tak jsem
se dostal do Opavy. Chvíli jsem
pracoval v oboru, ale pak jsem potkal svou budoucí manželku a ta
byla v sociální oblasti víc zapojená, studovala speciální pedagogiku a angažovala se v řadě dalších
aktivit, které pomáhaly lidem. A
tak se ve mně ozvala nejen struna
zamilovanosti, ale taky ta sociální.
A možná bylo obojí propojené...
Stál jste u vzniku denního stacionáře pro děti s kombinovaným
postižením Mraveneček a dlouhá
léta byl jeho vedoucím. Byl Váš
záměr pracovat právě zde, nebo
to byla náhoda?
Odpověď je v položené otázce.
Stál jsem u vzniku Mravenečku a
tak se přirozeně nabízelo, že když
jsem vyvinul snahu v Opavě stacionář zřídit, budu v něm pak pokračovat. Samozřejmě, manažerské rozhodnutí tehdejší ředitelky
paní Ekslerové, mohlo být jiné.
Na co z té doby nejraději vzpomínáte?
Moc rád vzpomínám na práci,
kterou jsem dělal mimo funkci vedoucího. Když jsem zaskakoval za
řidiče a vozil klienty domů nebo
jsem je v autě doprovázel. Vzpomínám rád na klidnou atmosféru
a hezké vztahy pracovníků ke klientům a naopak. Měl jsem radost,
když se z projektů podařilo získat
finance a díky speciálním pomůckám či úpravám v zařízení posunout péči dále.

Působení v Mravenečku jste ale
v roce 2008 na rok přerušil, když
jste odešel na mateřskou dovolenou. Ta možnost je zde pro muže
už dlouho, ale stále ji mnoho
z nich nevyužívá. Jaké to bylo?
Doporučil byste tatínkům, aby
do toho šli také?
Dcera má letos patnáct let, tak
jak si mám vzpomenout, co bylo
před dvanácti lety? Raději něco
k přítomnosti. Máme spolu hezký vztah. Zajdu si k ní do pokoje
posedět, povykládat, a někdy se
mě i svěří se starostmi jejího věku.
Kluci jsou ráznější a jsou se vším
hned hotoví. Nevím, zda to je tím,
že jsme s dcerou prožili nějaký
čas intenzivněji spolu, nebo se jen
ráda svěřuje. Na mateřskou jsem s
ní šel, když už měla tři roky, to je
věk, který zvládne i muž, aniž by
měl strach, že v péči něco pokazí.
Určitě bych to tatínkům doporučil. Přijdou na jiné myšlenky, odpočinou si od svého zaměstnání
a taky více pochopí, že mateřská
dovolená není až tak dovolená. A
s pochopením role maminky se
může upevnit i vztah s manželkou.
V roce 2016 jste vyhrál konkurz
na ředitele Charitního domova
Opava a v září téhož roku jste po
patnácti letech v Charitě Opava
odešel. Nelitujete? Co všechno
obnáší Vaše nová práce?
Charita Opava je velká organizace
s širokým záběrem, proto je zde
práce dobře rozdělená v rámci
organizační struktury. V mé nové
práci se hodně záležitostí schází

u mě. Ale je to tak v pořádku. Nás
je přece jen méně, máme asi padesát zaměstnanců. Svou dnešní
roli bych asi přirovnal k pozici vedoucího střediska Charity Opava,
který nad sebou ale nemá zázemí
ředitelství. Statutárního zástupce
mám sice v Praze, ale přesto jak
víme, z Prahy je všude daleko, a
tak je to docela na mně. Ale spolupracujeme moc dobře, mohu se
obrátit na ekonomku nebo technického pracovníka, který poradí
v oblastí odpadů a podobně. Myslím, že svého odchodu nelituji.
Můžu zde zúročit to, co jsem se
naučil v Charitě Opava. Za to děkuju těm, se kterými jsem mohl
spolupracovat.
Charitní domov Opava sídlí na
Kylešovské ulici v sousedství našich domů sv. Anežky a sv. Františka. Vídáváte se někdy se svými
bývalými kolegyněmi a kolegy?
Na pracoviště Charity Opava se
vracím zřídka a to hlavně v přestrojení (Hynek Závorka se každoročně spolu s ředitelem Janem
Hanušem účastní tříkrálového
koledování v tzv. „VIP“ skupince,
která navštěvuje charitní střediska,
nemocnici, významné partnery či
Hlásku – pozn. redakce). Asi jsem
se u nich zapsal dobře, protože mě
většinou poznají. Asi vědí, že nejsem žádný král, ale jeden bývalý
kolega. Je fajn vidět, jak prosperujete. Občas k nám do Charitního
domova zabloudí lidé, kteří hledají některé ze sousedních středisek
Charity Opava. Někdy se potře-

buji poradit, především v záležitostech technických či stavebních.
S Denním stacionářem pro seniory se občas domlouvám o přechodu našich klientů k vám do
střediska. A taky se stalo, že za
mnou byli z Občanské poradny,
že se nějak s klientem neumí domluvit. Ale nebylo to odborností
konzultantů, ale z důvodu hluku
bouracího kladiva. To když jsem
je zapomněl informovat…
Loni Charita Opava oslavila 30
let činnosti, kus této cesty jste šel
s ní. Sledujete, jak se vyvíjíme?
Dostávám mailem Domovník. Už
se těším na příští číslo – má tam
vyjít zajímavý rozhovor (směje se).
Vždycky proletím titulky, a co mě
zaujme, přečtu.
A taky mám informace od synů,
kteří jsou v Chráněné technické
dílně na brigádě. Takže i od nich
vím, jak se buduje pracoviště
v bývalém areálu Strojní traktorové stanice v Jaktaři. Ale ty rozhovory probíhají spíše takto: „Co jsi
dělal?“ „Ledničky.“ „A v pohodě?“
„Jo“. Ve věku, v němž jsou synové,
jsem rád i za tuto konverzaci, ale
informace o Charitě Opava musím hledat i jinde. Tedy na webu.
V práci, když chci zavzpomínat,
si občas otevřu vaše internetové
stránky a hned zjistím, co se u vás
děje.
A co Mraveneček, díváte se někdy na informace ze střediska,
které jste kdysi vedl?
Jak jsem říkal, informace mám
spíše z elektronických zdrojů. Pár
slov se zaměstnanci Mravenečku jsem prohodil i na loňském
setkání v divadle ke třiceti letům
Charity Opava. A umím si přestavit, že kdybych se potkal s někým
z bývalých kolegů ve městě, tak si
popovídáme… Ale nijak aktivní
nejsem. To my introverti už tak
máme.
Chcete na závěr svým bývalým
spolupracovníkům v Charitě
Opava něco vzkázat?
Už to zaznělo. Poděkování všem,
se kterými jsem mohl spolupracovat. Každý mě něčemu naučil
nebo mně ze sebe i nevědomky
předal něco, co můžu uplatnit
v profesním nebo osobním životě.
Myslím si, že Charita Opava dělá
svou práci dobře a umí o tom také
dát vědět. Přeji jí vše dobré - spokojené klienty a pracovníky.
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Snímky 12. ročníku fotosoutěže
Můj svět uvidíte na zámku v Raduni

Skvělou prohlídku raduňského zámku i jeho nejbližšího okolí si v polovině června užili klienti tří středisek Charity Opava. Speciální výklad pro klienty Mravenečku, Radosti a Domu sv. Cyrila a Metoděje
připravili zaměstnanci zámku v čele s kastelánkou Markétou Kouřilovou. Poté slavnostně otevřeli výstavu fotografií MŮJ SVĚT, která zde bude k vidění až do konce srpna.
Kastelánka Markéta nejprve přiví- České republiky. A protože mezi čování. „Už teď vymýšlíme zpestření
tala všech přibližně šedesát klientů i oceněnými bylo i několik klientů pro další ročník,“ dodává.
s jejich doprovodem před zámkem, Radosti, patřilo slavnostní přestři- Výstava MŮJ SVĚT ale není jedinou
aby si pak jednotlivé skupiny podle žení pásky, kterého se zúčastnil také fotografickou výstavou, která může
typu handicapu rozebrali průvodci. ředitel Charity Opava Jan Hanuš, návštěvníkům zpestřit výlet do krásProhlídky byly totiž připraveny spe- právě jim. Výstava zde bude k vidění ného prostředí zámku v Raduni.
Kromě ní zde naleznou v patře tzv.
ciálně s ohledem na různé handica- až do konce srpna.
py, a tak se se zámkem i jeho okolím „Byl to opravdu skvělý zážitek, děku- sýpky výstavu Dvojité vidění, která
mohli po svém seznámit nevidomí či jeme za něj,“ poděkovala na závěr za představí fotografie pořadatele Hraslabozrací klienti Domu sv. Cyrila a všechny klienty kastelánce Markétě deckého slunovratu Vaška Müllera
Metoděje, klienti Mravenečku, kteří Kouřilové nevidomá Iveta Dunková vzniklé na texty jednoho z nejosose pohybují pouze na vozíčku, nebo z Vlaštoviček. „Byla jsem z toho tro- bitějších a nejpoetičtějších českých
klienti s mentálním či duševní posti- chu nervózní, protože člověk bez zkužením, kteří docházejí do střediska šeností neví, jak se k lidem s různým
postižením chovat,“ popisuje kasteRadost.
Prohlídky, kterým přálo krásné po- lánka Markéta. „Nakonec jsem zjističasí, pak završila v zámecké oran- la, že úplně normálně, jako publikum
žerii vernisáž výstavy vítězných byli velmi pozorní a bezprostřední,
snímků fotosoutěže Můj svět, kterou bylo to pro nás všechny velmi milé a
pořádá Charita Opava pod patrona- také poučné,“ dodává s tím, že první
cí prof. Jindřicha Štreita pro zaměst- Den pro Charitu Opava bude mít na
nance, dobrovolníky a klienty charit raduňském zámku zcela jistě pokra-

textařů Petra Linharta. Další výstava
prezentuje tvorbu brněnské fotografické školy Evžena Sobka. Projekt
FotoFOREVER je výstavou devíti
autorů, která propojuje park, tedy
umění krajinářské, s uměním fotografie. Nejzajímavější je rozhodně
soubor Zuzany Karlíkové. Její fotografie stmívajících se vodních hladin
Nightswimming vrací obrazy zpět
na vodní hladinu. Pracuje při tom
inverzně se světlem, jakmile pravá
hladina raduňského rybníka začne
světlo ztrácet, její obrazy se rozsvítí.
„Galerie“ na zámeckém rybníku se
tak otevírá za soumraku.

Průvodci, kteří budou od 8. června do 1. listopadu provádět zájemce
po otevřených kostelích a poutních místech v našem kraji v rámci
projektu Otevřené chrámy, budou mít ústa zakryta speciální rouškou s logem akce. Všech dvě stě těchto roušek vyrobily Chráněné
dílny Charity Opava.
Projekt Otevřené chrámy, který chce podpory Moravskoslezského kraje
veřejnosti zpřístupnit významné cír- ho od té doby pořádá Biskupství oskevní památky na území kraje, se travsko-opavské. To si také u Chrápoprvé uskutečnil v roce 2017. Za něných dílen Charity Opava zadalo

ník přilákal během šesti měsíců trvání do třiatřiceti kostelů 187 300
návštěvníků, což bylo o dvacet tisíc
více, než v ročníku předloňském.
Aktuální seznam kostelů s otvírací
dobou najdete na stránkách Diecéze
ostravsko-opavské nebo na odkazu
na stránkách Charity Opava www.
charitaopava.cz.

Běží projekt Otevřené chrámy, všichni
průvodci mají roušku z Charity Opava

na speciální roušky zakázku. „Není
to poprvé,“ říká Ludmila Slaninová
z Chráněných dílen, „na začátku koronakrize jsme již například dostali
od Biskupství ostravsko-opavského
zakázku na roušky pro kněze naší diecéze, ušili jsme jich asi 350,“ dodává.
Zájem o akci Otevřené chrámy je
rok od roku větší. Loňský třetí roč-
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Za klienty do kavárny Betty Café
zavítal také generál Petr Pavel

V rekordním čase se loni v září složili ve velmi úspěšné crowdfundingové sbírce fanoušci festivalu Hradecký slunovrat a příznivci
Charity Opava na elektrický invalidní vozík paní Hele Jombíkové. Ta
jim jako poděkování zarecitovala několik svých básní na zimní edici
festivalu, kde si vozík s příslušenstvím za více než sto tisíc korun přebrala. A s klientkou Charity Opava paní Helou jste se mohli v Hradci
nad Moravicí potkat také poslední červnový víkend na sedmém ročníku Hradeckého slunovratu. Spolu s dalšími klienty zde prodávala
kávu a další občerstvení v originální pojízdné kavárně.
Organizátoři Hradeckého sluno- zase patří mezi charitní sponzory.
vratu, jehož letošní uspořádání Loni Hradecký slunovrat dokonce
bylo z důvodu koronavirové kri- svým stínovým divadlem otevírali
ze dlouho ohroženo, spolupracují klienti sociálně terapeutické dílny
s Charitou Opava v řadě oblastí. Radost. Jejich letošní plánované
Chráněné dílny pro ně vyrábějí vystoupení se bohužel nemohlo
většinu merchandisingu od potiš- uskutečnit, ale i tak se někteří
těných triček, dárkových vstupe- z nich na festivalu objevili. Charinek po speciální košíky na víno. ta Opava zde totiž měla prodejní
Ředitel festivalu Václav Müller stánek s výrobky svých klientů,

kromě toho se vedle něj mohli
návštěvníci občerstvit ve speciálním pojízdné kavárně Betty Café.
Jeho majitelé totiž nabídli charitním klientům, že by si mohli
zopakovat roli číšníků, kterou tak
úspěšně zvládali v loňském roce v
Kavárně pro Radost v opavském
obchodním centru Silesia. A nejen
to - deset korun z každé prodané
kávy se rozhodli věnovat jako dar
Charitě Opava.
Kavárna Betty Café byla skutečně
v jednom kole. Mezi těmi, kteří se
u ní zastavili, byl například armádní generál Petr Pavel (na snímku
třetí zleva) spolu s politickým komentátorem Reflexu Bohumilem
Pečinkou (vpravo).

Mají znovu otevřeno a mají plno. Denní stacionář pro seniory na
Kylešovské ulici musel zavřít v polovině března ihned po vyhlášení
koronavirového nouzového stavu. A trvalo déle než tři měsíce, než
zde díky postupnému rozvolňování přísných předpisů mohli konečně v pondělí 22. června k velké radosti personálu i klientů otevřít.
Úsměvy a radost doprovázely dezinfekce, tady nikomu nevadí.
při otevření všechny klienty, kte- Na náročnější hygienu byli ve staří už se nemohli dočkat. A to, že cionáři s ohledem na svou cílovou
je zapotřebí dodržovat přísnější skupinu vždy zvyklí. Novinkou
hygienické předpisy včetně časté je to, že klienti musí podpisem

v čestném prohlášení deklarovat,
že se u nich neprojevují příznaky
virového infekčního onemocnění.
Namátkově jim také pracovnice
stacionáře při vstupu měří teplotu.
Více svazující a omezující je ale
nutnost přijímat klienty jen v
menších skupinách. „Naši klienti
chtějí být spolu, a protože už vzhledem ke svému věku mají zrakové či
sluchové problémy, nejsme schopni
stoprocentně zajistit dodržování rozestupů,“ vysvětluje vedoucí stacionáře Jana Řehulková.
Klienti jsou ve stacionáři rozděleni do skupin po přibližně šesti
lidech, o každou se stará jeden
zaměstnanec. K dennímu pobytu
slouží také nová relaxační místnost s velkou fototapetou Plitvických jezer, která bude do budoucna sloužit k celkovému uvolnění a
zprostředkování různých zážitků
skupinových aktivit v příjemném
prostředí.
„Jsme rádi, že už je toto zvláštní
období konečně za námi,“ uzavírá
s úlevou v hlase Jana Řehulková,
„a věříme, že vše už bude jenom
dobré.“

Denní stacionář pro seniory má po
třech měsících otevřeno. A také plno!
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Jubilea

• Sto litrů desinfekce
z Tevy

Sto litrů desinfekce věnovala Charitě Opava v polovině
června společnost Teva. I když
už nouzový stav a s ním související přísná omezení pro většinu veřejnosti skončila, naše
sociální služby musí stále dodržovat velmi přísná hygienická pravidla. Dar proto ocení
především naše terénní služby,
tedy pečovatelky a zdravotní
sestry, které se starají o potřebné v jejich domácím prostředí. Děkujeme!

• Peníze z Nadace ČEZ
již pomáhají

Tisíc účinných respirátorů,
děvětatřicet respiračních masek s filtrem, tři bezdotykové teploměry – to vše jsme si
mohli koupit díky padesátitisícovému daru, který Charita Opava dostala od Nadace
ČEZ. Všechny potřebné pomůcky a přístroje již slouží v
Chráněném a podporovaném
bydlení pro duševně nemocné,
v Domě sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách a ve všech třech našich terénních službách, tedy v
Charitní ošetřovatelské službě,
Charitní pečovatelské službě
a mobilním hospici Pokojný
přístav. Děkujeme!

Vztyčili jsme „hanušku“ na počest abrahámovin ředitele

Novou tradici založila ve čtvrtek 11. června Charita Opava. Na
počet abrahámovin ředitele Jana Hanuše zde místo májky vztyčili
takzvanou „hanušku“. Na dvoře ředitelství v Jaktaři se během dne
vystřídali zaměstnanci i klienti všech středisek Charity Opava, aby
Janu Hanušovi poděkovali za vše, co pro ně dělá, a popřáli mu k
jubileu vše dobré. Speciální „hanušku“, která nahradila májku, jejíž
postavení letos zhatila koronovirová krize, přinesli za zvuku fanfáry
klienti Radosti. Na špici již bylo připevněno 49 nafouklých balónků,
ten poslední padesátý si musel oslavenec nafouknout a připevnit sám.
Mezi mnoha dárky bylo možno najít také speciální padesátiprocentní
likér Charitní Hanušovica s reklamním sloganem „Kudy teče, tudy
pomáhá!“ Oslavenec se nakonec převlékl do kostýmu Abraháma,
čímž definitivně vstoupil do druhé padesátky svého života.
Krásný slunečný den jako na objednávku přál slavnostnímu setkání i
povídání při výborném pohoštění. A tak byli všichni rádi, že dostali
pozvání na druhý ročník nově založení tradice vztyčování „hanušky“,
který se bude opakovat na počest velkých kulatin našeho pana ředitele
pravidelně vždy každých padesát let. Tak ještě jednou vše nejlepší a
hodně zdraví a Božího požehnání do druhé padesátky!

Listárna
Bez Vás bychom to
nezvládli, děkujeme!

Chtěl bych poděkovat všem pracovnicím a pracovníkům Charity Opava a především Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách u Opavy za to, jak se

o nás klienty starali v době koronavirové krize. Toto období bylo pro nás
klienty náročné, ale pro ně samotné
určitě ještě více. Byli nám k dispozici
od rána do večera a pomáhali nám
zvládat všechny problémy, které vyplývaly například z toho, že jsme nemohli

opouštět objekt domu a museli dbát
na zvýšenou hygienu. Velké poděkování patří také mé klíčové pracovnici
paní Jarmile Altmanové. Děkujeme,
bez Vás bychom to nezvládli.
Peter BALLAY,
klient Domu sv. Cyrila a Metoděje

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!

• Klub sv. Anežky
až v září
Klub sv. Anežky musel svou
činnost přerušit ihned na počátku koronavirové krize. Jeho
členové se tak setkají až po
prázdninách. Na září už pro
ně ale bude opět připraven zajímavý program.
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