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Dále čtěte

• Respirátory od
senátora Pavery (str. 2)
• Jaký bude memoriál
otce Jožky? (str. 3)
• Milena Bínová se loučí
(rozhovor na str. 5)
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CITÁT MĚSÍCE: „Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva.“
Anne Morrow LINDBERGHOVÁ, americká pilotka a spisovatelka (1906 - 2001)

Složme se klientům Radosti
na pojízdnou kavárnu!

Karin Lednická, Ivan Trojan či Zbigniew Czendlik. To jsou jen tři z řady
osobností, které cenami přispěly do crowdfundingového projektu pro
sociálně terapeutickéou dílnu Charity Opava Radost. Startuje na portálu
Donio Plus přesně 1. května a s pomocí festivalu Hradecký slunovrat chce
vybrat minimálně sto tisíc korun na přestavbu pracovní elektrotříkolky
na pojízdnou kavárnu, kterou by mohli provozovat právě klienti Radosti,
tedy lidé s psychickým onemocněním a s mentálním znevýhodněním. I
proto dostala název „Káva pro Radost na Hradeckém slunovratu“.
Spojení s Hradeckým slunovratem ky pro návštěvníky kostela ve staré
není náhodné – klienti Radosti pro Karvinné, který dal její knize název.
tento festival vyrábějí různé upo- Ivanu Trojanovi zase klienti Radosmínkové předměty a předloni festi- ti složili a při jeho návštěvě Charity
val v Hradci nad Moravicí dokonce Opava zazpívali originální písničku.
otevírali svým stínovým divadlem. A také Zbigniew Czendlik byl dvaLoni na Hradeckém slunovratu si krát hostem Charity Opava.
obsluhování vyzkoušeli v pojízd- Spolu s nimi zajímavými cenami
né kavárně Moto café a moc se jim přispěli a Radost tím podpořili také
to líbilo. A protože to je přesně ten Petr Czudek s hráči BK Opava, hudruh smysluplné činnosti, která je debník Petr Linhart, zpěvačka Mapřenese z uzavřených prostor mezi rie Puttnerová nebo světoznámý folidi, zrodil se nápad pořídit jim tograf Jindřich Štreit. Přidala se také
kastelánka zámku v Raduni Markévlastní pojízdnou kavárničku.
Také podpora řady známých osob- ta Kouřilová, baristka a majitelka
ností není náhodná, protože každá z vyhlášené kavárny Malé Café Šárka
nich je s Radostí nějak spojená. Pro Bolatzká, ředitelka Letní filmové
autorku bestseleru Šikmý kostel Ka- školy v Uherském Hradišti Radana
rin Lednickou budou například kli- Korená a zajímavými a hodnotnými
enti Radosti vyrábět speciální svíč- odměnami přispěl rovněž partner-
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Opavský basketbal pro Charitu Opava

ský Hradecký slunovrat a samozřejmě také Charita Opava.
Podobná akce Hradeckého slunovratu proběhla před dvěma lety pro
tehdejší klientku Charity Opava
Helu Jombíkovou, která potřebovala
elektrický invalidní vozík. „Sbírka
byla velmi úspěšná, vybralo se daleko
více peněz, než jsme žádali, a zažili
jsme u toho společně s dárci mnoho
hezkých okamžiků. Některé z nich
zachytil kameraman Martin Žucha,
který bude podobný dokument točit
i o akci současné,“ říká ředitel Hradeckého slunovratu Václav Müller.
„Pokud by se podobný úspěch podařil
i v crowdfundingu pro Radost, využijeme peníze například na vybavení
tréninkové místnosti, v níž si naši klienti budou moci přípravu i obsluhování nacvičovat,“ dodává manažerka
Charity Opava Pavlína Králová.
Akce potrvá měsíc a najdete ji zde:
www.donio.cz/nakafesradosti
„Děkujeme,“ vzkazují už nyní všem
organizátorům i dárcům klienti Radosti.
Více informací najdete na str. 6 a 7.

KVĚTEN
Napotřetí to snad vyjde...

Už podruhé muselo středisko krizové pomoci
Opavští basketbalisté před časem uspořádali akci
Naděje odložit konferenci pro odbornou veřejnost
pod názvem OPAVSKÁ PĚTKA spočívající
na téma „Řeč duše prostřednictvím těla“.
v prodeji VIP permanentek. Desetinu z celkového
V kulturním domě Psychiatrické nemocnice
výnosu se zavázali věnovat Charitě Opava – a svůj slib
v Opavě měla původně proběhnout již loni
dodrželi. Chráněné dílny Charity Opava od nich
v květnu, její pořádání ale znemožnilo vyhlášení
dostaly zakázku na výrobu reklamních předmětů,
nouzového stavu. Situace se bohužel opakuje i letos.
jejíž zisk dokonce slíbenou částku převyšuje.
Tak snad nám to napotřetí vyjde.
Více se dočtete v tomto Domovníku na str. 2.

Slovo ředitele
Naše dvě jubilea

Charita
si letos v
květnu
bude připomínat
dvě
významná
jubilea.
Možná teď v paměti pátráte po
tom, které středisko oslaví kulaté
výročí svého vzniku, nebo jaký
milník nás potkal za více než třicet květnů v historii Charity Opava. Vzpomínáte ale marně, tato
dvě výročí jsou z jiného soudku,
ovšem obě jsou s Charitou Opava
spjata. Vlastně můžeme říci, že
bez nich by Charita Opava vůbec
neexistovala. Tento květen totiž
oslaví významné kulatiny dvě
osobnosti, které stály ještě před rokem 1989 u zrodu Charity Opava.
První kulatiny si připomene paní
Anička Ekslerová, naše první ředitelka, ty druhé paní Olga Rampáčková. Obě dvě ještě v předrevolučních časech stály s řadou dalších u vzniku společenství, které
pomáhalo potřebným. A tak když
se změnil režim a pomoc bližnímu
na půdorysu křesťanských hodnot
už nebyla stíhána, bylo jejich společenství ihned připraveno zvednout novou výzvu. Paní Anička i
paní Olga se tehdy pustily do velkého dobrodružství. Dnes už víme
to, v co mohly jen doufat – vznikla
Charita Opava, ceněná organizace, která za dobu své existence
pomohla tisícům potřebných.
Milá Aničko, milá paní Olgo! Jsme
rádi, že Vás máme a že můžeme
rozvíjet vše, co jste spolu s Vašimi
kolegyněmi a kamarádkami před
více než třiceti lety započaly. Rádi
bychom Vám za celou Charitu
Opava popřáli vše dobré, mnoho
zdraví a Božího požehnání
do dalších let.
Jan HANUŠ
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STALO SE
• Výstava k dispozici

Posledního dubna skončila výstava vítězných snímků 13. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT,
která se z plánovaných prostor
Historické výstavní budovy
Slezského zemského muzea
z důvodu koronakrize přesunula na Horní náměstí v Opavě.
Výstava se následně představí
na jiných místech České republiky. V říjnu a listopadu je zatím k dispozici i dalším zájemcům. Výstava třiceti oceněných
snímků, v nichž je také zachycen
poslední těžký rok očima zaměstnanců, dobrovolníků a klientů Charit z celé republiky, se
na červenec a srpen přesune na
zámek v Raduni a následně bude
k vidění v září v Českých Budějovicích a v prosinci ve Žďáře
nad Sázavou. V jednání je stále
její představení v Polsku, v tuto
chvíli to ale neumožňují hygienické předpisy. Dva měsíce roku
2021 jsou ale stále volné. Pokud
byste měli zájem výstavu v říjnu
či listopadu uspořádat také ve
Vašem městě, pište na mail mludek@charitaopava.cz, rádi vám
ji bezplatně zapůjčíme. Přeprava
fotografií na lehkém pěnovém
materiálu i instalace jsou velmi
jednoduché.

KALENDÁRIUM
• Čtyři obyvatelé Domu sv.
Cyrila a Metoděje se v květnu 2018 zúčastnili v kostele sv.
Václava 10. jubilejního ročníku
pěvecké soutěže handicapovaných „Začarovaná písnička“.
Ve velké konkurenci získali Alexandr Jonáš a Monika
Uherková zvláštní cenu poroty.
• Tři králové vztyčili v květnu
roku 2016 májku na dvoře ředitelství Charity Opava v Jaktaři. Přijeli v novém autě pořízeném z Tříkrálové sbírky.
• Loni už byla koronakrize
v plném proudu a Charita
Opava se zapojila do šití roušek. Velký zájem vzbudily také
speciální plastové štíty, které
navrhl Tomáš Rychlý. Jeho výrobek se také pravidelně objevoval v České televizi, protože
v něm ředitelka Centra služeb
pro neslyšící a nedoslýchavé
Pavlína Zárubová tlumočila
zprávy do znakového jazyka.
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Opavští basketbalisté splnili slib
a podpořili naše chráněné dílny

Pod názvem OPAVSKÁ PĚTKA spustil Basketbalový klub Opava
loni v červnu projekt na podporu opavského basketbalu, do jehož
chodu těžce zasáhla koronavirová krize. Prodej speciálních VIP
permanentek měl ale kromě opavských basketbalistů pomoci i Charitě Opava, které se BK Opava zavázal věnovat desetinu z každé prodané celoroční vstupenky. Svůj slib opavští basketbalisté dodrželi
vrchovatě – Chráněné dílny Charity Opava od nich dostaly zakázku,
jejíž zisk dokonce slíbenou částku převyšuje.
Speciální VIP permanentka, která si vém zápase důležitá,“ vysvětlil vznik
kladla za cíl podpořit opavský klub názvu ředitel klubu Kamil Vajda.
v této nelehké době, kdy musí hrát Do akce přizvali také Charitu Opabez diváků, dostala název Opavská va, s níž opavští basketbalisté v čele
pětka. „V názvu jsme se inspirovali s trenérem Petrem Czudkem spoluzákladní pětkou – zahajovací sesta- pracují již řadu let. Zvou například
vou, která je v každém basketbalo- klienty sociálně terapeutické dílny

Radost na tréninky a sami je již navštívili v jejich sídle v areálu Charity
Opava v Jaktaři.
„Někteří chodí i na naše zápasy, jsou
to vlastně naši ultras,“ říká s úsměvem Petr Czudek. Opavští basketbalisté se zapojili také do právě
probíhající crowdfundingové sbírky
na pojízdnou motokavárnu pro Radost, o které píšeme na první straně
tohoto Domovníku.
„A také spolupráce s Chráněnými
dílnami Charity Opava bude pokračovat dále, již nyní máme ve výhledu
další zakázky,“ dodává Alexandra
Šimonová z oddělení marketinku
Basketbalového klubu Opava.
„Děkujeme. S lidmi z Basketbalového klubu Opava byla velmi příjemná
spolupráce, budeme se určitě těšit na
další,“ vzkazuje oplátkou za Charitu
Opava Ludmila Slaninová z oddělení marketinku Chráněných dílen
Charity Opava.

Senátor Pavera Charitě Opava
daroval dva tisíce respirátorů

Dar dva tisíce respirátorů typu FFP2 české firmy Good Mask přivezl
ve středu 14. dubna do Charity Opava senátor Herbert Pavera. Osobně je předal řediteli Janu Hanušovi, který ho pak provedl po nově
zrekonstruovaných Chráněných dílnách Charity Opava v prostorách
bývalé strojní traktorové stanice v Jaktaři na ulici Přemyslovců 37.
V doprovodu Jana Hanuše senátor likviduje elektroodpad a skartují
Pavera navštívil haly, ve kterých se dokumenty, pracoviště kompletace,

laseru i charitní chráněné keramické a šicí dílny. V dílnách nacházejí
práci lidé s různými handicapy,
kterých Charita Opava ve shodě se
svým posláním zaměstnává více než
sto šedesát.
„Navštěvuji Charitu Opava už dlouho pravidelně alespoň jednou v roce, a
jsem velmi příjemně překvapen, kam
se Vám opět podařilo posunout,“ prohlásil na závěr senátor Pavera poté,
co si prohlédl také rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu, kterou prochází
sociálně terapeutická dílna Radost v
prostoru ředitelství Charity Opava
na ulici Přemyslovců 26. „Opravdu
před Vámi smekám,“ dodal.
„Za dar děkujeme - a Váš vzkaz rád
předám všem svým spolupracovníkům, kteří se na těchto velkých a náročných změnách podílejí,“ rozloučil
se s Herbertem Paverou ředitel Jan
Hanuš.
Certifikované respirátory značky
Good Mask pocházejí z výrobní linky, kterou České republice daroval
Tchaj-wan.
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Postní almužna ze Služovic
a Vrbky pomůže po deváté

Opakuje se to vždy v druhé polovině dubna – do Charity Opava přijede auto plné trvanlivých potravin a drogistického zboží, které je
určeno pro klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. V akci Postní almužna ho lidem s psychickým onemocněním v postní době vybírají občané obcí Služovice a Vrbka. Ve
středu 21. dubna dorazilo auto s dary do Charity Opava již po deváté. A letos jich bylo dokonce více, než v předchozích letech.
„Nejspíše to souvisí se současnou zorganizována. „Na základě seznakoronavirovou krizí, lidé jsou více mu potřebných potravin a grogissolidární,“ přemýšlí nad tím, že se tického zboží který jsme dostali od
vybralo více zboží, místostarosta Chráněného a podporovaného bydSlužovic a předseda Občanského lení, jsme vyhotovili letáček, který
sdružení Služovice a Vrbka Tomáš jsme roznesli do všech domácností
Barč. Právě toto sdružení stálo obcí Služovice a Vrbka,“ popisuje
před devíti lety u vzniku postní Tomáš Barč, který zboží do Charisbírky, která se zde již stala tradi- ty Opava osobně dovezl. „Lidé pak
cí. Také díky tomu je sbírka, která přinášejí potraviny a drogistické
probíhá ve spolupráci se zdejším zboží, které zde nejvíce potřebují,“
obecním úřadem, vždy perfektně dodává.

„Z důvodu koronakrize výrazně
stoupá spotřeba hygienických prostředků, mýdel či saponátů. A to
je pro naše klienty velká zátěž,“
vysvětluje vedoucí Chráněného a
podporovaného bydlení Kateřina
Víchová. „Naši klienti na tom jsou
už tak po finanční stránce špatně,
musí často vyjít z životního minima. Možná si to málokdo umí
představit, ale když jsme se před
několika dny ptali na návštěvě u
jedné naší klienty, proč si nekoupí
více mýdla, odpověděla, že už jí
nevybyly peníze, protože si musela
odložit patnáct korun na městskou
hromadnou dopravu,“ popisuje
Kateřina Víchová podmínky, v
nichž žijí někteří klienti tohoto
střediska. „Právě pro ně je každoroční pomoc ze Služovic a Vrbky
skutečně velmi cenná,“ dodává.
Pracovníky Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně
nemocné nyní čeká vybalování
a třídění potravin a drogistického
zboží tak, aby se distribuce dala
rozplánovat na celý rok. „Loni
jsme z darů pro klienty dokonce
přichystali balíčky na Vánoce, určitě to tak uděláme i letos,“ dodává
Kateřina Víchová s díky všem občanům, kteří na klienty s psychickým onemocněním nezapomněli
ani v časech koronakrize.

Memoriál otce Jožky Motyky letos
proběhne opět jen individuálně

Stejně jako loni, proběhne i letos Memoriál otce Jožky jinak, než v
předchozích létech. Hromadný závod na památku tragicky zesnulého stěbořického kněze Jožky Motyky už loni znemožnila protikovidová opatření, a stejně tak ho neumožní ani letos. Trať ale bude
možno v sobotu 8. května proběhnout či projít individuálně.
Běh okolím Stěbořic spojený také Opava a velmi úzce spolupracoval
se vzpomínkovým koncertem k s mobilním hospicem Pokojný
uctění památky kněze otce Jose- přístav, tragicky zahynul v červnu
fa Motyky probíhá ve Stěbořicích roku 2013 na dovolené na Oravské
od roku 2014. Otec Jožka Motyka, přehradě. Letos by oslavil pětačtykterý byl také spirituálem Charity řicet let.

Zákaz hromadného startu v jednotlivých kategoriích z důvodu hygienických opatření loni
v květnu pořadatelé vyřešili tak,
že umožnili zájemcům, kteří si
naistalovali do mobilního telefonu aplikaci STRAVA, zaběhnout
desetikilometrovou či čtyřkilometrovou trasu individuálně. Každý
mohl běžet vícekrát a do výsledné
tabulky se dostal jeho nejlepší čas.
„Letos jsme měli předjednáno vše
k uspořádání hromadného závodu,
pokud by to šlo, byli bychom schopni ho zařídit do týdne,“ vysvětluje
stěbořický duchovní správce otec
Klement Rečlo. Nakonec ale museli pořadatelé opět sáhnout po
individuální variantě. Probíhat
bude tak, že si závodníci mohou
v sobotu 8. května od 9 do 19
hodin vyzvednou ve stěbořickém
kostele startovní číslo a individuálně se vydat na trať. Čas jim zde
změří ochotní dobrovolníci.
Ještě před samotným závodem
bude otec Klement sloužit od 8
hodin mši svatou na památku otce
Jožky.

STANE SE
• Stacionář zajistí
rozvoz klientů 15
kilometrů od Opavy
Denní stacionář pro seniory
stále přibírá nové klienty. Toto
zařízení rodinného typu pro seniory sídlící na Kylešovské ulici
v Opavě nabízí bohatý program
i odbornou péči, vzdělávací a
aktivizační programy, trénování paměti, kondiční cvičení,
pracovní činnosti, mezigenerační setkávání a všemožné
společenské aktivity. Nově je
také součástí služeb doprava
klientů do stacionáře a zpět
domů z Opavy a z okolních vesnic až do vzdálenosti patnáct
kilometrů od stacionáře. Bližší
informace najdete na stránkách www.charitaopava.cz, v
případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí Janu Řehulkovou
na tel. čísle 603 731 845 nebo
na mailu rehulkova@charitaopava.cz.

Napsali o nás
• Pes Defík
z Chráněných dílen
Přestože si to nikdo z nás nepřeje, náplní naší práce je samozřejmě také péče o děti. Nejčastěji se jedná o úrazy, kolapsy,
febrilní křeče, akutní zánět
hrtanu, bolesti břicha, epilepsii
a další zdravotní komplikace.
Abychom dětem alespoň trochu
ulehčili v těchto zátěžových situacích, vozíme v sanitce Defíka, psíka záchranáře. Plyšovou
hračku dáváme našim malým
pacientům, aby zmírnila jejich
bolest a stres při ošetřování. Někdy je třeba dát hračku i dítěti,
které nepotřebuje naši pomoc,
ale dostane plyšáčka například
v situaci, kdy se staráme o někoho z jeho blízkých. Opět tedy
jde o snahu zmírnit obavy a napětí. Snažíme se, aby celý proces
přednemocniční péče byl pro
naše malé pacienty co nejméně
bolestivý a měl co nejmenší následky.
Zdravotnická záchranná
služba Jihomoravského
kraje v bulletinu OK Holding
o plyšovém psíku Defíkovi, kterého pro ni vyrábějí
Chráněné dílny Charity Opava (duben 2021)
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Terénní služby Charity Opava jsou
s lidmi doma, kde je jim nejlépe

Jednou z vlajkových lodí Charity Opava jsou její terénní služby. Patří mezi ně Charitní pečovatelská služba, PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
Charitní ošetřovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Tyto služby se nazývají terénní proto, že jsou
POMŮCEK
poskytovány v domácnosti klienta. Služby pečovatelek a zdravotních sester už ocenily tisíce klientů z Opavy a Doplňkovou činností terénních
okolí. Doplňkovou činnost terénním službám poskytuje Půjčovna kompenzačních pomůcek.
služeb je Půjčovna kompenzačních
ská služba nabízí odborné služby, oporou nemocného a jeho rodiny pomůcek. K zapůjčení nabízí naCHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
poskytované kvalifikovanými re- v nejtěžších chvílích. Rodina tak příklad dřevěnou nebo elektrickou
SLUŽBA
Charitní pečovatelská služba pomá- gistrovanými zdravotními sestrami nezůstává v péči o nemocného osa- polohovací postel, toaletní křeslo,
há seniorům a dospělým lidem se ve spolupráci s lékařem. Zdravotní mocena. Členem týmu je také lékař, invalidní vozík, chodítko, jídelní
zdravotním postižením se sníženou sestry absolvují v rámci celoživot- který je rovněž garantem služby. K stolek, toaletní mísu nebo berle. Po
soběstačností žít a dožít tam, kde je ního vzdělávání různé akreditované dispozici klientům i jejich rodinám poradě s vedoucí střediska je možje také v případě potřeby či žádosti no si půjčit také speciální pomůcky
jim nejlépe, tedy doma. Pečovatelky kurzy a semináře.
sociální pracovník, kněz či psycho- jako je lineární dávkovač nebo kysjim pomáhají s osobní hygienou,
celkovou koupelí, dovozem a pří- CHARITNÍ HOSPICOVÁ PÉČE log. Služba je dostupná čtyřiadvacet líkový koncentrátor. Pomůcky jsou
hodin denně, sedm dnů v týdnu. přednostně poskytovány klientům
POKOJNÝ PŘÍSTAV
pravou jídla, zařízením nákupů a
podobně. Součástí služby je také po- Poslední z trojice komplexních te- Pokojný přístav je členem Asociace terénních služeb, pokud jich máme
moc s úklidem, obstarání nutných rénních služeb je Charitní hospico- poskytovatelů hospicové paliativní ve skladu dostatek, rádi vyhovíme i
dalším žadatelům.
vá péče Pokojný přístav. Ta pomáhá péče.
pomůcek i sociální poradenství.
rodinám být se svými blízkými i na
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ sklonku jejich života. Hospicová
Charitní pečovatelská služba
péče nemocným nabízí zajištění paSLUŽBA
Telefon: 553 764 084, 733 676 703
Charitní ošetřovatelská služba po- liativní léčby a je zaměřena na zvýE-mail: thiemlova@charitaopava.cz
skytuje nemocným lidem s akutním šení kvality života těžce nemocného
Web: www.charitaopava.cz
nebo chronickým onemocněním, člověka, který trpí nevyléčitelnou
Kontaktní osoba: Bc. Petra Thiemlová, DiS.
jejichž zdravotní stav je stabilizova- chorobou. Jejím cílem není vyléný, komplexní profesionální zdra- čit, ale zmírnit nežádoucí příznaky
votní péči v domácím prostředí, kde onemocnění. Služba je zajišťována
Charitní ošetřovatelská služba
to dobře znají a kde jim mohou být paliativním týmem. Většinu péče
Telefon:
553
623 171, 604 111 837 (vrchní sestra)
nablízku jejich nejbližší. Každý lé- zajišťují registrované zdravotní sestE-mail: chops@charitaopava.cz
kař totiž ví, že dobrý psychický stav ry, které plní indikaci lékaře a také
nemocného je důležitým pomocní- samy aktivně vyhledávají a zajišWeb: www.charitaopava.cz
kem v léčbě. Charitní ošetřovatel- ťují potřeby umírajících. Stávají se
Kontaktní osoba: Lucie Kamrádová
cc

Charitní hospicová péče Pokojný přístav

Telefon: 553 623 171, 737 999 979 (nejlépe od 7 do 15hodin)
E-mail: pokojnypristav@charitaopava.cz
Web: www.charitaopava.cz
Kontaktní osoba: Eva Mertová

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Telefon: 733 676 703
E-mail: pecovatelskasluzba@charitaopava.cz
Web: www.charitaopava.cz
Kontaktní osoba: Světlana Štenclová

Střediska sídlí na adrese Kylešovská 4, 746 01 Opava
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„Mnohokrát jsem se do telefonu doma
představila jako Charita Opava,“
směje se Milena Bínová, která z recepce odchází na zasloužený odpočinek

Jakými středisky jste postupně
prošla?
Začínala jsem v chráněných dílnách v keramice, tkala jsem koberečky, v kompletaci jsem dávala
těsnění na šrouby a podobně. Pak
jsem přešla do Wellness centra
k partičce masérů. A odtud to už
byl na recepci na ředitelství jen
kousek!
Díky svým cenným zkušenostem
v chráněných dílnách, ve wellness centru a nakonec i na ředitelství můžete srovnávat to, jak vypadaly v době Vašeho nástupu a
jak vypadají dnes. Co se změnilo
nejvíce?
Největší změnou prošly chráněné
dílny. Nové budovy v bývalé strojní traktorové stanici, velké světlé
prostory, to je prostě paráda. A
nová přestavba a rozšíření Radosti
Vyprávěli jsme si v zasedací místnosti ředitelství Charity Opava v Jaktaři, když tu na recepci zazvonil v Jaktaři vypadá také velmi zajítelefon. Milena Bínová sebou trhla a hned se zvedala ze židle, že ho půjde zvednout. Jak by také ne, vždy mavě a moderně.
na zdejší recepci brala telefony skoro deset let. A ze zvyku se chystala na své místo vyběhnout i nyní, i
když už nemusí. Po šestnácti letech v Charitě Opava odchází Milena Bínová na zasloužený odpočinek.
A co Vaše práce knihovnice
Ovšem těžko říci, nakolik si v něm jako babička pěti vnoučat, jimž pomáhá s distanční výukou, odpočinku skutečně užije. I o tom jsme si se stále dobře naladěnou a vždy usměvavou Milenou Bínovou, která v Malých Heralticích? Půjdete do
důchodu i tady?
bude na ředitelství chybět, povídali při její „rozlučkové“ návštěvě.
Knihovnice už nejsem pár let.
Ten Váš reflex při zazvonění te- překvapilo, pobavilo nebo třeba tím?
Obec má jednu paní knihovnici
lefonu byl podmíněný deseti lety i naštvalo?
Pracovala jsem jako tkadlenka pro všechny obecní knihovny. Lásna recepci Charity Opava, to se Telefonátů bylo hodně, lidé pře- v Moravolenu, to byla krásná prá- ka ke knihám zůstala, čtu hodně a
nedá jen tak zapomenout. Bude váženě potřebovali pomoc, a to ce. Po mateřské dovolené jsem ráda, a to i pohádky vnoučatům.
se Vám stýskat?
jsem se snažila dělat, jak nejlépe pracovala v JZD v přidružené výStýskat se mi bude po lidičkách, jsem uměla. Mám lidi ráda a práce robě, a pak jsem prodávala v ob- Ti, kteří už mají odchod do důkteré mám ráda i po recepci a s nimi mě bavila. Nevím, co by mě chodě, uklízela...
chodu za sebou, velmi často říkakaždodenním kolotoči. Zvoně- naštvalo, ale asi netolerantnost.
jí, že důchodci mají daleko méně
ní telefonu je reflex, moje dcery
A jaké okolnosti Vás nakonec do- času, než když chodili do práce.
by Vám řekly, kolikrát jsem se jim Vaše šestnáctiletá práce pro Cha- vedly do Charity Opava?
Čím se chystáte bavit Vy?
v telefonu představila jako Charita ritu Opava ovšem nezačala na Zhoršil se můj zdravotní stav Je to pravda. Mám pořád co dělat,
Opava.
recepci ředitelství. Vím o tom, s kyčelními klouby a nemohla starám se o maminku, mám pět
že Vás k nám přivedly zdravotní jsem dále dělat svoji práci. Na vnoučat a velkou zahradu, pěstuji
Vzpomenete si na nějaké kuri- problémy, které se objevily náhle úřadu práce jsem si udělala rekva- bylinky, kytičky, zeleninu. Ráda
ózní telefonáty, které jste za tu a nečekaně zhruba ve čtyřiceti le- lifikaci na PC a podala si žádost o čtu, háčkuji a tak dále. Nudu nedobu musela vyřizovat? Co Vás tech. Co jste vlastně dělala před- práci v chráněných dílnách.
znám.
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Motokavárna pro Radost se už plánuje,

Projekt na pořízení pojízdné kavárny, který začíná 1. května, podpořila celá řada

S přestavbou tříkolky si poradí odborníci z Hagemannu

Prvním krokem k motokavárně, kterou budou provozovat klienti sociálně terapeutické dílky Radost,
bylo zakoupení ekologické elektrotříkolky, kterou si Charita Opava mohla pořídit díky sponzorskému
daru. Tím však cesta k pojízdné kavárně teprve začíná. Tříkolku je zapotřebí přestavět tak, aby nejen
splňovala všechny potřebné parametry, ale aby ji zároveň mohli obsluhovat lidé s handicapem za
asistence doprovodného personálu. S originální přestavbou si již lámou hlavu ti nejpovolanější konstruktéři a technologové opavské firmy Hagemann ,Christos Tomopulos a Jan Filip.
Na poměrně malou plochu a do potřebí myslet na dřez, odkládací počítat s tím, že kromě samotnevelkého úložného prostoru po- plochy, zásuvky, ale také na umís- ného klienta zde bude přítomen
jízdné kavárny se toho totiž musí tění baterií s delší výdrží, nádrže také jeho asistent. A vše musí mít
vejít opravdu hodně. Kromě sa- na užitkovou a odpadní vodu a předepsané rozměry, váhu a navíc
motného vybavení kavárny je za- podobně. Obslužný prostor musí vypadat elegantně.

Návrhy ve formě 3D modelu si
již prohlédla manažerka Charity
Opava Pavlína Králová za účasti
manažerky firmy Hagemann Lucie Daňkové, technologa Christose Tomopulose a konstruktéra Jan
Filipa. Společně doladili některé
drobnosti a domluvili se na další
schůzce.
Připojil se i ředitel společnosti Hagemann Zdeněk Gróman.
„Přestavbu takovýchto motorek na
pojízdnou kavárnu jsme ještě nikdy
nedělali, takže je to pro nás velká
výzva,“ řekl a dodal, že s Charitou
Opava jeho firma spolupracuje již
delší dobu. „Zde na Opavsku totiž
dělá velmi prospěšnou činnost, proto když máme tu možnost, rádi jí
pomůžeme.“ O pracovní schůzce
v opavské firmě Hagemann natočil pro TV Noe reportáž Martin
Žucha, který bude zároveň pro
chystaný dokument mapovat stavbu pojízdné kavárny i vývoj celého crowdfundingového projektu
„Na kávu s Radostí na Hradecký
slunovrat“. Jeho video si můžete
prohlédnout na stránkách www.
charitaopava a https://www.donio.
cz/Plus, kde také najdete aktuální
informace o průběhu sbírky.

Na dárce čeká mnoho odměn: seznamte se s nimi!

Na přispěvatele akce na pořízení motokavárny čeká na portálu www.
donio.cz/Plus kromě skvělého pocitu, že pomohli dobré věci, také
celá řada zajímavých a hodnotných odměn. Klientům Radosti je
jako podporu věnovalo mnoho známých osobností. Podívejte se,
co vše jsme pro Vás společně připravili jako odměnu za Váš dobrý
skutek. A neváhejte – jejich počet je většinou limitován!
CHCI POMOCI JEN TAK
(100 Kč a více)
Pomozte
svým
příspěvkem
k pořízení pojízdné kavárny
pro klienty Radosti. Množství:
Neomezený počet.
ČLENSKÝ PRŮKAZ
DO FILMOVÝCH KLUBŮ
NA ROK 2021 (100 Kč a více)
Získejte průkaz, který platí pro
všechny filmové kluby v České
republice a jehož majitelé mají
slevu na vstupném, na různé
filmové akce, festivaly a přehlídky..
Množství: 20.
PŘEDPLAŤTE SI KAFE
Z POJÍZDNÉ KAVÁRNY
RADOSTI (150 Kč a více)
Již teď si můžete předplatit kávu,
kterou si pak vyberete na kterékoli
akci, na níž ji budou připravovat
klienti Radosti. Množství: 50.

ORIGINÁLNÍ SVÍČKA
Z RADOSTI (150 Kč a více)
Svíčku s věnováním pro Vás
vyrobí klienti Radosti. Množství:
30.
PROHLÍDKA ZÁMKU
V RADUNI (200 Kč a více)
Raduňským
zámkem
Vás
exkluzivně provede šarmantní
kastelánka Markéta Kouřilová. Ke
zpříjemnění prohlídky obdržíte
sklenici vína. Množství: 30.
KONCERT PETRA LINHARTA
S PROCHÁZKOU PO TRATI,
PO KTERÉ NIKDY NEVYJELY
VLAKY (200 Kč a více)
Petr Linhart loni vydal desku
Nezvěstní, která získala druhé
místo v anketě Rádia Proglas
Album roku a je v kategorii folk
nominována na Anděla. Pouze
pro přispěvatele sbírky uspořádá

procházku a venkovní koncert
u zbytků plánované železniční
tratě Opava-Fulnek v lesích u
Chvalíkovic. Množství: 30.
CD VZPOMÍNKA NA JITKU
ŠURANSKOU S OSOBNÍM
VĚNOVÁNÍM PETRA UVIRY
(200 Kč a více)
Nadějnou spolupráci fenomenální
houslistky Jitky Šuranské a
kytaristy skupin Ladě či Heimat
Petra Uviry zhatilo předčasné
Jitčino úmrtí. Hradecký slunovrat
letos vydá vzpomínkové CD na
tuto spolupráci, které můžete

získat i s věnováním Petra Uviry.
Množství: 20.
PROŽIJTE ZÁPAS BK OPAVA
NA ČESTNÉM MÍSTĚ
(250 Kč a více)
Opavští
basketbalisté
Vás
v následující sezóně pozvou na
jeden ze svých zápasů a usadí Vás
na čestném místě. Množství: 10.
PLÁTĚNÁ TAŠKA LFŠ
(250 Kč a více)
Originální plátěná taška z merche
Letní filmové školy v Uherském
Hradišti může být Vaše.
Množství: 3.
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potřebujeme ale Vaši pomoc!

osobností, podívejte se, jaké odměny díky nim můžete získat

Další odměny pro ty, co přispějí Radosti

KNIHA FOTOGRAFIÍ MŮJ
SVĚT S PODPISEM
FOTOGRAFA JINDŘICHA
ŠTREITA (300 Kč a více)
Výpravnou knihu fotografií mapující deset let fotosoutěže pořádané
Charitou Opava Vám podepíše její
patron, světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Množství: 7.
EXKLUZIVNÍ PROHLÍDKA
KONKATEDRÁLY P. MARIE
(300 Kč a více)
Nedávno kompletně zrekonstruovaný kostel P. Marie v Opavě Vám
představí zasvěcený průvodce
– Dalibor Halátek, který měl rekonstrukci na starost a o kostele
a jeho historii ví opravdu hodně.
Množství: 30.
EXKLUZIVNÍ PROHLÍDKA
KONKATEDRÁLY P. MARIE
– VERZE ADRENALIN
(500 Kč a více)
Nedávno kompletně zrekonstruovaným kostelem P. Marie v Opavě Vás provede velmi zasvěcený
průvodce – Dalibor Halátek, který měl rekonstrukci na starost a o
kostele a jeho historii ví opravdu
hodně. Na vlastní nebezpečí se v
jeho doprovodu podíváte i na nedostupná místa, například na obě
věže konkatedrály. Množství: 10.
ÚČAST NA TRÉNINKU BK
OPAVA SPOLEČNÁ FOTKA
S MUŽSTVEM (400 Kč a více)
Trenér basketbalového týmu BK
Opava Petr Czudek Vás pozve
na trénink svých svěřenců a poté
si s Vámi udělá památeční foto.
Množství: 30.
SADA AUTORSKÝCH
PLAKÁTŮ K FILMŮM
PROJEKTU 100 (400 Kč a více)
Sada originálních autorských plakátů k filmům Projektu 100 Asociace českých filmových klubů může
být ozdobou Vašeho bytu! Množství: 3.
KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ
S KLIENTY RADOSTI

A ŠÉFKOU GASTRA HRADECKÉHO SLUNOVRATU
BLANKOU
ŠEVČÍKOVOU (400 KČ a více)
Klienti sociálně terapeutické dílny Radost vyrábějí už řadu let pro
Hradecký slunovrat originální
papírové pletené košíky na víno.
Spolu s šéfkou Gastro scény Hradeckého slunovratu Blankou Ševčíkovou Vás to naučí na kurzu určeném jen pro Vás. Množství: 10.
ANDĚL Z CHRÁNĚNÝCH
DÍLEN (500 Kč a více)
Keramického anděla Vám vyrobí
zaměstnanci Chráněných dílen
Charity Opava, kterými jsou lidé
s různými handicapy. Množství: 3.
KERAMICKÝ TRUHLÍK NA
KVĚTINY Z CHRÁNĚNÝCH
DÍLEN (500 Kč a více)
Keramický truhlík Vám vyrobí
zaměstnanci Chráněných dílen
Charity Opava, kterými jsou lidé
s různými handicapy. Množství: 4.
KNIHA KARIN LEDNICKÉ
ŠIKMÝ KOSTEL S OSOBNÍM
VĚNOVÁNÍM AUTORKY
(500 Kč a více)
První díl trilogie Šikmý kostel,
který se stal čtenářskou knihou
roku 2020, Vám zašle s osobním
věnováním jeho autorka, spisovatelka Karin Lednická. Množství: 3.
KNIHA ZBIGNIEWA
CZENDLIKA „POSTEL, HOSPODA, KOSTEL“ S VĚNOVÁNÍM AUTORA (500 Kč a více)
Lanškrounský děkan Zbigniew
„Zibi“ Czenlik Vám věnuje svůj
knižní rozhovor Postel, hospoda,
kostel s osobním věnováním podle Vašeho přání. Množství: 3.
FOTOGRAFIE IVANA
TROJANA S VĚNOVÁNÍM
(600 Kč a více)
Herec Ivan Trojan Vám věnuje

svou fotografii s podpisem a osobním věnováním. Množství: 10.
ORIGINÁLNÍ ŠITÁ KOČKA
JAKO DEKORACE ČI ZARÁŽKA DO DVEŘÍ Z CHRÁNĚNÝCH DÍLEN (600 Kč a více)
Stabilní šitá kočka může sloužit
buď jako dekorace do interiéru nebo jako zarážka do dveří či
oken. Množství: 3.
JEDNODENNÍ AKREDITACE
NA LETNÍ FILMOVOU ŠKOLU
V UHERSKÉM HRADIŠTI
(700 Kč a více)
Už nyní si můžete rezervovat místo na letošní LFŠ. Oficiální předprodej se spustí až v červenci a je
pravděpodobné, že počet účastníků bude z důvodu hygienických
opatření omezen. Množství: 5.
DVOUDENNÍ AKREDITACE
NA LETNÍ FILMOVOU ŠKOLU
V UHERSKÉM HRADIŠTI
(1.200 Kč a více)
Dvoudenní akreditace na LFŠ.
Množství: 3.
MARIE PUTTNEROVÁ VÁM
NAZPÍVÁ PÍSNIČKU JEN PRO
VÁS (1.500 Kč a více)
Marie Puttnerová (Půljablkoň,
Zvíře jménem podzim) exkluzivně
nazpívá a na video natočí coververzi některé ze svých oblíbených
či lidových písniček jen pro Vás.
Množství: 5.
TŘÍDENNÍ VSTUPENKY NA
HRADECKÝ SLUNOVRAT +
PŘEDSTAVENÍ DEJVICKÉHO
DIVADLA UCPANEJ SYSTÉM
(1.500 Kč a více)
Vstupenky na festival Hradecký
slunovrat na Hradci nad Moravicí včetně legendární představení Dejvického divadla Ucpanej
systém, které proběhne na úvod
Hradeckého slunovratu ve čtvrtek
24. června na zámku v Hradci nad
Moravicí. Množství: 10.
KURZ PŘÍPRAVY KÁVY
POD VEDENÍM MAJITELKY
KAVÁRNY MALÉ CAFÉ
(3.000 Kč a více)
Hlavní baristka a majitelka vyhlášené kavárny Malé Café Šárka Bolatzká Vás v čtyřhodinovém kurzu
naučí, jak připravovat kávu za maximálně precizních podmínek bez
kompromisů. Množství: 4.
SPONZOR, VIP SPONZOR
NEBO GENERÁLNÍ PARTNER
POJÍZDNÉ KAVÁRNY
(10.000 - 50.000 Kč a více)
Staňte se sponzorem pojízdné kavárny Radosti!

Více zde:
- www.donio.cz/nakafesradosti
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• Otec Petr Kříbek
sloužil mši
za Charitu Opava

Mši svatou za Charitu Opava
sloužil ve čtvrtek 8. dubna v
kostele sv. Vojtěcha na Dolním
náměstí v Opavě havířovský
duchovní správce otec Petr
Kříbek. Otec Petr byl v letech
2011 až 2017 farářem v Jaktaři
a blízkým spolupracovníkem
Charity Opava, například v
našem hospici Pokojný přístav
a domě pro nevidomé ve Vlaštovičkách. „Je nás více, kteří
cítíme potřebu duchovního
povzbuzení,“ řekl přítomným
před jejím začátkem ředitel
Charity Opava Jan Hanuš,
podle něhož by mše za zaměstnance a klienty Charity
Opava měly probíhat pravidelně jednou měsíčně. Slavnostní
a nadějeplnou atmosféru společného prožívání mše svaté
s přímluvami za pracovníky,
klienty i dobrovolníky Charity Opava nepokazilo ani to,
že proběhla bez hromadného
zpěvu, v respirátorech, v omezeném počtu a s patřičnými
odstupy. O termínech dalších
mší budou zaměstnanci včas
informováni.

• Hledáme provozního

pracovníka

Až do 14. května se můžete
přihlásit do výběrového řízení na provozní pracovnici či
pracovníka Charity Opava.
Jedná se o práci na dohodu a
jejím předmětem je zajištění
úklidových prací na určených
střediscích Charity Opava. Podrobnější informace najdete
na stránkách Charity Opava
www.charitaopava.cz pod záložkou O nás-kariéra.

Když jsme nemohli my k májce,
mohla májka k nám

Značné pozdvižení způsobil v pátek 30. dubna dopoledne ředitel
Charity Opava Jan Hanuš, když projížděl autem Opavou. Za
sebou totiž táhl vozík, na němž byl umístěn velký věnec májky s
vlajícími stuhami. Charita Opava od roku 2013 májku staví vždy
na začátku května na dvoře svého ředitelství v Jaktaři a u této
malé slavnosti vítání jara se pokaždé sejdou zaměstnanci a klienti
ze všech středisek. Loni jsme z důvodu začínající epidemie na
stavění májky museli rezignovat, s vírou, že pro jednou to oželíme.
Ale uteklo dvanáct měsíců a nám bylo jasné, že se při jejím vztyčení
nemůžeme potkat ani letos.
Mrzelo nás to, vždyť po všech těžkostech, které musíme v pracovním
i osobním životě překonávat, by bylo úžasné moci se zase společně
vidět, povyprávět si a dodat si navzájem povzbuzení a sílu! A tak jsme
si řekli, že když nemůžeme my k májce, může májka k nám.
V pátek 30. dubna proto naložil Jan Hanuš velký věnec, který zdobí
vrchol májky, na vozík a postupně s ním objel všechna střediska. Před
každým z nich na něj čekali zaměstnanci a klienti a na věnec přivázali
speciální stuhu reprezentující každé středisko. Někde si dokonce
připravili malý kulturní program, jako například v Denním stacionáři
pro seniory, jehož klienti předvedli venkovní rozcvičku.
„Bylo to moc pěkné dopoledne, navíc nám přálo počasí,“ řekl spokojeně
Jan Hanuš poté, co v Jaktaři na věnec májky navázali poslední stuhy
klienti Radosti a zaměstnanci ředitelství. Pak už nestálo nic v cestě
jejímu vztyčení. A tak naše společná májka letos v Jaktaři nakonec
stojí! „I když jsme se při jejím vztyčování nemohli potkat všichni
najednou, byl jsem moc rád, že jsem mohl postupně navštívit jednotlivá
střediska a pozdravit se s Vámi,“ vzkazuje Jan Hanuš.
Na putování májky po jednotlivých střediscích se budete moci podívat
v reportáži TV Noe, kterou ihned po odvysílání v televizi umístíme
na náš web.

• Diecézní pouť Charit
bude letos opět online
Také letos se chystá Diecézní pouť Charit, prostřednictvím které chce Diecézní
charita ostravsko-opavská poděkovat všem, kteří mají blízko
k charitnímu dílu. „Přetrvávající mimořádná situace v zemi
nám zřejmě neumožní osobní
setkání, přesto se s Vámi chceme potkat alespoň prostřednictvím televizního vysílání,“
píší na svých stránkách pořadatelé. Připojit se budete moci
ve středu 19. května na vlnách
TV Noe. Tento den bude pomocný biskup Mons. Martin
David sloužit mši svatou v ostravském kostele sv. Václava,
televize Noe ji živým přenosem začne vysílat po dvanácté
hodině.
Po bohoslužbě bude od třinácti hodin následovat programový blok věnovaný charitní práci. V něm vystoupí za Diecézní
charitu ostravsko-opavskou
ředitel Lukáš Curylo a prezident Jan Larisch, spolu s nimi
také ředitelka Charity Jablunkov Lucie Szotkowská a P. Ladislav Heryán.

Listárna
Práce v kavárně
mě velmi bavila

Před dvěma lety jsem pracovala
v opavském Obchodním centru Silesia v kavárně, kterou zde pět měsíců
provozovala Charita Opava. Tato
práce mě velmi bavila.
Proto, když jsem byla loni oslovena,

abych pomáhala s prodejem kávy na
letním festivalu Hradecký slunovrat,
s radostí jsem nabídku přijala. Spolu
s dalšími děvčaty jsme připravovaly
v pojízdné kavárně Bety Café kávu,
capuccino, ledovou kávu i koktejly.
Před autem byla téměř neustále fronta
a já jsem měla radost, že káva lidem

chutná. A navíc část výtěžku z prodeje každé kávy byla věnována Charitě
Opava, což byla, myslím, skvělá myšlenka. Zákazníci se ke stánku také
vraceli, protože, jak sami říkali, jim
„naše“ kafe velmi chutnalo.
Helena JOMBÍKOVÁ, 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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