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CITÁT MĚSÍCE: „Nemyslím si, že koronavir je Boží trest. Takového Boha si nedokážu představit. Ale pevně věřím, že skrze
nejrůznější krize u nás Bůh klepe a zve nás k zamyšlení.“ Christoph SCHÖNBORN, arcibiskup vídeňský (*1945)

Hračky, andělé, svícny... Charitní
obchůdky nabízejí vánoční dárky

Tak jako každý rok, také letos nabízí Charita Opava ve svých prodejnách
a na svém e-shopu množství originálních vánočních dárků pro děti a dospělé i vánočních ozdob či dekorací. Pravidelná nabídka je navíc rozšířena o další prodejní místa, na nichž Vás čeká několik bonusů. U nákupu
Vám například technik diagnostikuje pokažené elektro a v případě drobné poruchy Vám ho zdarma opraví, navíc se můžete přihlásit do soutěže
o hodnotné dárky. Nechte se inspirovat!
Vánoční a další dárkové zboží tohoto Domovníku, bude zde totiž
z Chráněných dílen Charity Opava otevřena tzv. Opravárna, v níž Vám
najdete hned na čtyřech místech. Ke technik zdarma diagnostikuje potřem tradičním kamenným prodej- kažené elektro, a zároveň se můžete
nám v Obchodním centru Breda & zúčastnit soutěže o hodnotné ceny.
Weinstein (otevřeno od pondělí do „Všechna naše prodejní místa jsou
pátku od 9 do 21 hodin a v sobotu plná vánočního zboží a krásných dárod 9 do 14.30 hodin), v supermar- ků,“ vzkazuje vedoucí marketingu
ketu Terno v Jaktaři (otevřeno od dílen Ludmila Slaninová. „Najdete
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin) zde originální keramické dekorace,
a v Krámku PRO TEBE na Kolářské keramické anděly, hrnky, šité dekoulici (otevřeno od pondělí do pátku race, tašky, polštářky, šité panenky
od 8 do 17 hodin) přibyl také dílen- a hračky pro děti a mnoho jiného,“
ský prodejní sklad v montovaných vyjmenovává jen některé z originálkontejnerech na ulici Přemyslovců ních výrobků, které mohou být vý37 v Jaktaři. V prodejním skladu dí- borným dárkem pod stromeček za
len je pravidelně otevřeno od pon- přijatelné ceny. A na tácky, sady tácdělí do pátku od 8 do 15.30 hodin, ků a výrobky nevidomých se navíc
výjimku ale tvoří sobota 4. prosin- bude v našich prodejnách v týdnu
ce, kdy zde budou k dispozici od 9 od 6. do 11. prosince vztahovat sleva
do 17 hodin. Jak se dočtete na str. 3 30 procent.
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Zřízení zastávky u dílen se blíží
Od začátku provozu nových Chráněných dílen
Charity Opava na ulici Přemyslovců 37 v Jaktaři
nás trápí velký problém – a to technický stav
nástupních ploch obou autobusových zastávek
před dílnami. V dílnách pracuje přes dvě stě lidí,
z nichž mnozí mají zdravotní handicap. Proto je
dobrou zprávou, že díky spolupráci s opavským
magistrátem se stav ploch snad již brzy zlepší.

Těm, kteří raději nakupují z pohodlí domova, je určen internetový
obchod Chráněných dílen Charity
Opava www.obchod.chdcho.cz.
Jedinečný vánoční obchůdek otevřela v Jaktaři také sociálně terapeutická dílna Radost. Klienti tohoto
střediska Charity Opava totiž tvoří
originální vánoční dekorace, o které je každoročně velký zájem mezi
zaměstnanci Charity Opava. Letos
se v Radosti rozhodli nabízet je ve
svých nových prostorách na ulici Přemyslovců 26 do 16. prosince
také široké veřejnosti. Otevřeno zde
budou mít s výjimkou víkendů vždy
od 9 do 15 hodin. „Přijďte si vybrat,
je opravdu z čeho,“ zve vedoucí Radosti Lucie Švejdíková. Návštěvy
mohou být v adventním čase inspirativní například i pro školy nebo
školky. „V tomto případě se ale raději objednejte dopředu na telefonním
čísle 734 435 133, ať máme čas se na
Vás připravit,“ dodává.
Vánoční výrobky z Charity Opava
jsou nejen krásné, ale jejich koupí
také podpoříte naše klienty.

PROSINEC
Není materiál, energie zdražují...
Zdražování materiálů a surovin z důvodu
koronavirové krize dopadá i na Charitu Opava.
Pociťujeme také nedostatek materiálů a výrobků,
které potřebujeme pro náš provoz – dodavatelé
často nejsou schopni plnit zakázky v termínech
a nám nezbývá než čekat. A na rozpočet
Charity Opava bude mít příští rok bohužel dopad
také nárůst cen elektrické energie.

Slovo ředitele
Dobře vím, že to
opět zvládneme.
Díky Vám všem
Už je to tak
- problémy,
s
nimiž
jsme vstupovali do
roku 2021,
nás budou
provázet i
v jeho závěru. Epidemie covidu-19 se vrací v plné
síle a přináší sebou opět nejistotu
a obavy spolu s nutností dnes a
denně reagovat na měnící se epidemickou situaci a omezení, která
s ní souvisejí.
Jsem přesvědčen, že jsme dosud
všechna protivenství, která nám
covid-19 postavil do cesty, zvládli
velmi dobře. Pomohlo k tomu vysoké nasazení všech pracovníků
Charity Opava, odvaha pracovníků v první linii a také solidarita,
kterou jste si projevovali vzájemnou výpomocí mezi jednotlivými
středisky.
Přes veškeré obavy jste uměli neznámé nebezpečí a strach z něj
překonat, protože jste si byli dobře vědomi toho, že Vaše práce pro
druhé se především u terénních
služeb nemůže zastavit. Že ji nemůžete, tak jako třeba v některých
podnicích, přerušit do doby, než
budou všichni pracovníci zdraví.
A já si toho opravdu velmi vážím.
Nutnost umět si poradit v improvizovaných podmínkách, s nimiž
dosud nikdo z nás neměl ani tu
nejmenší zkušenost, nás ale zároveň mnohému naučila. Když
jsem loni počátkem roku všem
lidem Charity Opava vzkazoval,
že to určitě zvládneme, měl jsem
tak jako většina z Vás velké obavy
z toho, co bude následovat. Když
Vám všem stejný vzkaz posílám
dnes, už se tolik nebojím. Stejně
jako Vy už totiž mám tu zkušenost, že i když to bude těžké, společně to opět zvládneme.
Všem Vám ze srdce děkuji a přeji
požehnané svátky vánoční.

Jan HANUŠ
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STALO SE
• Křesťanský magazín
o motokavárně Radosti
Cestu od nápadu pořídit klientům sociálně terapeutické dílny
Radost motokavárnu až k jeho
realizaci popisuje reportáž, kterou odvysílala Česká televize v
pořadu Křesťanský magazín. Reportáž Martina Žuchy, ve které
vystupuje například manažerka
Charity Opava Pavlína Králová,
ředitel Charity Opava Jan Hanuš či ředitel festivalu Hradecký
slunovrat Václav Müller, si také
můžete pustit ze záznamu na
stránkách www.charitaopava.cz.

Přípravy na „Tříkrálovku“
už jsou v plném proudu

• Jak vidí nevidomí?
Čtěte Vlaštofku
Jak vlastně vnímají svět lidé se
zrakovým handicapem? Jak vidí
barvy? Je jejich vnímání světa
závislé od toho, zda se jako nevidomí narodili, či o zrak přicházeli postupně? Těmto a dalším
otázkám se věnuje poslední letošní vydání čtvrtletníku klientů Domu sv. Cyrila a Metoděje
Vlaštofka. Ke stažení je na webu
Charity Opava.

I když Tříkrálová sbírka oficiálně začne až 1. ledna 2022, její přípravy jsou již v Charitě Opava v plném proudu. Do průběhu minulé
citelně zasáhla proticovidová opatření, která znemožnila koledování
po domácnostech. Charita Opava se proto i nyní s předstihem připravuje na různé varianty průběhu Tříkrálové sbírky.
„Rádi bychom zachovali tradiční ka sbírky Marie Hanušová. Loni se
koledování, pokud to bude možné, velmi osvědčilo umístění pokladniale epidemická situace naznačuje, ček v obchodech, v lékárnách nebo
že budeme muset stejně jako vloni ve firmách. Charita Opava proto již
tvořivě sáhnout po alternativních nyní hledá dobrovolníky, kteří by
způsobech,“ vysvětluje koordinátor- pokladničky vystavili v pracovních

kolektivech svých firem nebo umožnili umístění pokladničky například
ve své provozovně. I v nadcházející
Tříkrálové sbírce bude možno přispět také do koledy on-line. „Pokud
bude možné koledovat, budeme rádi
za rozšíření řad koledníků,“ dodává
Marie Hanušová, které se dobrovolníci mohou již nyní hlásit na telefonním čísle 604 175 518 nebo na
mailu tks@charitaopava.cz.
Tříkrálová sbírka 2022 se uskuteční
v termínu od 1. do 16. ledna 2022
a bude zahrnovat tři víkendy. Podrobnější informace bude Charita
Opava zveřejňovat průběžně. Vybrané finance budou tak jako každý
rok pomáhat potřebným. Letos jsme
díky štědrosti přispěvatelů mohli
například dokončit rekonstrukci
sociálně terapeutické dílny Radost.
Vznikly tak krásné prostory, ve
kterých nachází uplatnění více než
čtyřicet dospělých lidí s mentálním
znevýhodněním z celého Opavska.
„Všem našim spolupracovníkům,
dobrovolníkům i dárcům děkujeme,“
vzkazuje závěrem Marie Hanušová.

Leontinka pořídila klientům
Vlaštoviček potřebný editor

KALENDÁRIUM
• 18. prosince 1997 vzniklo
Chráněné bydlení pro duševně nemocné, které dočasně
sloužilo jako náhradní bydlení
pro rodiny postižené povodní.
• Smutnou zprávu jsme museli
zveřejnit v prosinci roku 2010:
od 1. ledna jsme byli nuceni
uzavřít naše středisko Linka
důvěry. Otevřeli jsme je také
v roce 1997, tehdy jako Linku
povodňové pomoci.
• Potravinovou sbírku pro
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné
upořádala v prosinci roku 2016
Asociace studentů a přátel
Slezské univerzity v Opavě.
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Braillovo písmo je zásadním pomocníkem v životě lidí se zrakovým postižením. Převést do tohoto hmatového písma dnes moderní technika umí také texty v počítači, nicméně programy, které to
umožňují, jsou poměrně drahé. Jeden z nich si nyní mohli pořídit
díky pomoci Nadace Leontinka také obyvatelé Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.
Nadace
Leontinka
přispěla „Díly tomuto programu se
klientům Vlaštoviček částkou nevidomí klienti dostanou snáze
20.900
korun
na
nákup k běžným informacím, se kterými
speciálního editoru Duxbury se dříve nemohli seznámit buď
pro formátování braillských vůbec, nebo se k nim dostali jen
textů. Tento speciálně upravený s velkými obtížemi,“ vysvětluje
software pro zrakově postižené vedoucí Domu sv. Cyrila a
osoby umožňuje převádět text Metoděje Zuzana Janků, Program
v tabulkách popřípadě v různých vyniká jednoduchým ovládáním
seznamech do Braillova písma. a českým hlasovým rozhraním,

což si klienti velmi pochvalují.
„Díky podpořenému projektu se
podařilo nejen výrazně zkvalitnit
službu sociální rehabilitace, ale
také podpořit osoby s těžkým
zrakovým postižením v přístupu
k informacím“ dodává Zuzana
Janků.
Nadace
Leontinka
pomáhá
zrakově postiženým, především
dětem a mladým lidem. Jejím
posláním je umožnit těmto lidem
integraci do společnosti, vzdělání
a společenských, sportovních i
volnočasových aktivit. Klienti
Domu sv. Cyrila a Metoděje patří
mezi časté příjemce této pomoci.
„Za podporu bychom velmi rádi
Nadaci Leontince poděkovali.
Velice si této pomoci vážíme a
těšíme se na další spolupráci,“
připojuje poděkování jménem
všech klientů Vlaštoviček.
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Oprava elektra, vánoční
nákupy i účast v soutěži

Hned tři dobré důvody k návštěvě Chráněných dílen Charity Opava
na ulici Přemyslovců 37 v Jaktaři budou mít v sobotu 4. prosince lidé
z Opavy a okolí. Předně tu pro ně bude k dispozici technik, který jim
zdarma prohlédne pokažené elektro a v případě menších závad ho
rovnou bezplatně opraví. Každý, kdo takovéto elektro k diagnostice
přinese, bude navíc zařazen do prosincového slosování o pět pětisetkorunových poukázek na výrobky charitních chráněných dílen.
No a to vše budou lidé moci spojit také s nákupem originálních keramických a šitých vánočních dárků, které pro ně budou připraveny
v přilehlém prodejním skladu Chráněných dílen Charity Opava.
A navíc se slevou 30% na tácky, sady tácků a výrobky nevidomých.
Projekt OPRAVÁRNA společnosti ASEKOL, Moravskoslezského kraje a Charity Opava na
diagnostikování poruch starého
elektra a jeho opravy odstartoval
minulý měsíc a potrvá až do července příštího roku. Vždy jednou
měsíčně bude v chráněných dílnách v Jaktaři k dispozici technik
OPRAVÁRNY Vojmír Wallin,
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fény, ale také televize nebo mikrovlnky. Na místě opravíme i pračky,
lednice nebo třeba myčky. Opravit
umíme také třeba fitness zařízení
obsahující elektroniku. Řešit ale nebudeme opravy mobilních telefonů
ani tabletů,“ vzkazuje technik. U
náročnějších oprav se s klientem
domluví na dalším postupu.
„Spolupráce na tomto projektu
doplňuje naše aktivity v technické dílně, která se zabývá recyklací vysloužilých elektrospotřebičů.
Přidanou hodnotou projektu je i
to, že pokud spotřebič opravit nepůjde, mohou ho lidé předat přímo
v areálu dílen k ekologické likvidaci
a podpoří tak práci lidí se zdravotním postižením,“ doplňuje vedoucí Chráněných dílen Charity Opava Tomáš Schaffartzik. Opravárna
sídlí v zelené kontejnerové sestavě
před areálem Chráněných dílen
Charity Opava, prodejní sklad
plný originálního dárkového zboží je hned vedle.
Otevřeno zde bude každou první
sobotu v měsíci od 9 do 17 hodin.

který zdarma diagnostikuje porouchané elektrozařízení a nacení
případnou opravu. Minulý měsíc
ho navštívilo přes třicet lidí. Šest
elektrospotřebičů opravil zdarma
hned na místě, zbylé po dohodě s
majiteli převzal do následné opravy. „Opravovat zdarma na místě
budeme menší elektrospotřebiče,
jako jsou varné konvice, žehličky,

Čouda slavil s klienty Radosti

STANE SE
• Fotosoutěž MŮJ
SVĚT běží, přihlase se!
Řada zajímavých fotografií již
dorazila do 15. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT. Na adrese fotosoutez@charitaopava.
cz stále čekáme na snímky
spolupracovníků, dobrovolníků
a klientů Charit celé České republiky, protože termín uzávěrky vyprší až posledního ledna
roku 2022. Připomínáme, že
porota v čele s garantem soutěže prof. Jindřichem Štreitem
vyhlásila tři soutěžní kategorie
pod názvy Portrét, Život kolem
nás a Jak to vidím já, přičemž
autory fotografií jsme poprvé
vyzvali, aby své snímky vyprovodili také krátkým popisem
toho, co zachycují. Podrobnější
instrukce a informace najdete
na stránkách Charity Opava.
Tak neváhejte!

• Dárek Mravenečku
O velmi příjemné překvapení
se postarala klientům Mravenečku paní Gabriela Andělová, majitelka květinové dílny
Anděl sídlící na Krnovské ulici
v Opavě. Nabídla jim možnost
vyrobit si v jejím květinářství
pro své blízké vánoční dárky.
„V předem domluvených termínech nám zde v prosinci
přichystají materiál a my s klienty budeme postupně po skupinkách přicházet a vyrábět s
jejich pomocí dárky pro rodiče,
sourozence či kamarády,“ říká
vedoucí Mravenečku Jana Konopková. „Koho svým dárkem
potěší, bude už záviset na nich
samotných,“ dodává a připojuje velké díky. „Možná si ani
neuměla představit, jak velkou
radost tímto dárkem našim klientům udělají, moc se těšíme
na setkání,“ dodává.

Napsali o nás
• Děkuji za péči

V sociálně terapeutické dílně Radost teklo v pátek 19. listopadu
šampaňské proudem. Za svými oddanými fanoušky z řad klientů
dorazil trenér BK Opava Petr Czudek, aby jim poděkoval za
videopřání, které mu poslali před necelými třemi týdny přesně
v den jeho abrahámovin.
„To přání mě opravdu moc potěšilo, paňské a všichni si pochutnávali
a tak jsem si říkal, že hned jak to na skvělém cukroví, které napekla
půjde, musím narozeniny oslavit i maminka Petra Czudka. Tím to
s Vámi,“ pozdravil Petr klienty, pro ale neskončilo.
které donesl hned několik dárků. Jídelna Radosti se totiž vzápětí
Zanedlouho už v jídelně bouchalo zbarvila do žluta. Každý z klientů
na jeho počest nealkoholické šam- totiž dostal zbrusu nové tričko v

barvách opavského basketbalu a
s novým logem BK Opava. Oslavy korunovala společná fotografie
a slib Petra Czudka, že příští rok
na jaře do Radosti dorazí s celým
mužstvem, aby si i jeho tým mohl
prohlédnout nové prostory Radosti. No a samozřejmě také uspořádá pro klienty další trénink u
sebe v hale. Tak tedy děkujeme a
ještě jednou blahopřejeme. Ať žije
Čouda!

Chtěla bych poděkovat za vynikající péčí, laskavost, lidský
přístup a obrovskou psychickou
podporu celému týmu sestřiček
Charitní hospicové péče Pokojný
přístav. A to EVĚ FOJTÍKOVÉ,
JARCE ŠTENCLOVÉ, MARTINĚ GAJDUŠKOVÉ a JANĚ
KUPKOVÉ, které pečovaly
o mou maminku Charlotu Baránkovou. Smekám před vámi
a děkuji. (Alena RICHTROVÁ,
dcera, REGION OPAVSKO, 2.
11. 2021)
Alena RICHTROVÁ, dcera
REGION OPAVSKO,
2. listopadu 2021
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„Charita se v Opavě zrodila z
říká v rozhovoru pro zpravodaj Domovník

k Nepomucenu, ale nechtěl jsem
mezi Čechy. Nechtěl jsem slyšet
češtinu, abych využil ty dva roky
na maximum i co se týče italského prostředí a jazyka. Ale dal jsem
otci biskupovi slib, že se po dvou
létech vrátím. Když jsem končil
druhý rok, dostal jsem nabídku
navázat s dalšími třemi roky postgraduálu na jiné římské papežské
univerzitě, na Urbaniáně. Měli
tam starého profesora spirituální
teologie a mohl bych, kdyby šlo
všechno dobře, nastoupit po něm.
Tedy lákal mě tam profesor Cataldo, který byl děkanem a později
taky rektorem univerzity a zároveň bydlel v koleji se mnou. Ale
slíbil jsem, že se vrátím. Myslím,
že Bůh chtěl, abych žil svůj život
tady. Nechal jsem tam ale kus
srdce a rád tam stále jezdím, jako
poutník nebo na návštěvu svých
známých, kterých je hodně.

Od září letošního roku má Opava nového děkana. Pro rodáka ze Skalice u Frýdku-Místku P. Mgr. Václava Koloničného ale není Opava neznámým městem. „Od kněžského svěcení v roce 1997 je to moje sedmé
stěhování,“ napsal do říjnového vydání farního zpravodaje při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Cesta. „Do Opavy na kaplanské místo k otci Josefovi Veselému, do Slavkova, do Říma, do
Opavy, do Štáblovic, do Ludgeřovic, a znovu, potřetí, do Opavy.“ Důležitá změna v životě otce Václava
přichází v čase, kdy bude slavit životní jubileum. O tom, ale i o mnoha dalších věcech hovoří ve vánočně
laděném rozhovoru pro Domovník.
V devadesátých letech jste půso- dě. A dále, že jsem z vesnice, a tak, dokončení studia v Římě. Přesto,
bil jako kaplan v Opavě a také kdybych nemusel do velkoměsta, že se mi neodcházelo lehce, věděl
Jaktaři, posléze jste byl farářem jako je Ostrava, že budu rád. Ale jsem, že pokud chci studovat, už to
ve Slavkově, Dolních Životicích, že přesto půjdu, kam bude chtít. dlouho nemůžu odkládat a dálkoLitultovicích či Hlavnici a Štáb- Dal mě do jiného velkého města, vě by to bylo jen pro titul, a to jsem
nechtěl. Měl jsem už pětatřicet
lovicích. Vím o tom, že po Vašem do Opavy.
jmenování opavským děkanem Ale bylo to velmi šťastné rozhod- roků, byl nejvyšší čas. Takže přišly
byli mnozí lidé z Opavy i okol- nutí. Stále jsem přesvědčen, že dva úžasné roky v Římě, ze kteních farností příjemně překva- jsem nemohl mít lepší start do rých dodnes čerpám, a pro mou
peni tím, jak podrobně si pama- kněžství než u otce Josefa Veselé- kněžskou službu byly velice důletujete mnoho z toho, co jste zde ho. Vzpomínám na ty časy začát- žité. Z Říma jsem se vrátil zpátky
zažíval během svého působení. ků velice rád. A pak už všechno do Opavy a do Štáblovic. Od roku
Že si i po letech vybavujete lidi tak nějak přirozeně navazovalo a 2011 jsem byl deset let farářem
i jednotlivé situace. Jak vzpomí- vyvíjelo se. Na podzim roku 1999 v Ludgeřovicích a byl jsem rád, že
náte na Vaše tehdejší působení už jsem byl dva a skoro půl roku jsem zůstal v okrese Opava.
opavským kaplanem, měl jsem
na Opavsku?
rozstudovaný licenciát v polském Dva roky jste tedy prožil na stuKdyž jsem byl na pohovoru u otce Krakově a stalo se, že se náhle diích v Římě. Jaké to je vracet se
biskupa Františka před svěcením, uvolnila farnost Slavkov a s ní i Li- zpět na vesnici nebo do malého
zeptal se mě, jestli mám nějaké tultovice a Hlavnice. Do Dolních města? Nechtělo se Vám v tom
přání. Odpověděl jsem, že jsem Životic jsem už dojížděl, protože překrásném historickém středpřipravený jít všude, kam mě po- otec Prášek byl těžce nemocný. obodu římskokatolické církve
šle. Naléhal, jestli teda řeknu, kam Někdy 7. listopadu jsem se dozvě- zůstat?
bych jít nechtěl. Tak jsem nesměle děl od generálního vikáře, který
odpověděl, že bych nemusel zpát- kvůli tomu na faru do Opavy při- Otec biskup mi dovolil si vybrat
ky do armády, aspoň na pět roků, jel, že jsem od 1. listopadu admi- obor, takže jsem mohl studovat
protože bych byl rád s lidmi ve nistrátorem a mám se přestěhovat spirituální teologii. Mohl jsem si
farnosti. V jáhenském pastorač- do Slavkova. Rázem jsem měl čtyři vybrat mezi římskými fakultami
ním roce jsem totiž byl v přijímači farnosti a sen o dokončení studia a vybral jsem si úžasný karmeliu zdravotního praporu v Uher- v Polsku se rozplynul. Ale znovu tánský institut Teresianum. Mohl
ském Hradišti a pak zbytek vojny jsem byl velice hezky přijat a byl jsem si vybrat, kde budu bydlet,
ve vojenské nemocnici v Olomou- to pěkný čas. Po sedmi letech jsem a proto jsem si domluvil bydlení
ci jako humanitní služba v armá- požádal otce biskupa o možnost v dehoniánské koleji. Se vší úctou

Posledních deset let jste byl farářem v Ludgeřovicích. Jak na Vás
Opava po návratu působí? Změnila se od té doby? Myslím tím
nejen samotné město, ale třeba
náladu nebo nastavení lidí, atmosféru... Vrátil jste se ze svého
pohledu do jiné řeky, do jiného
města?
To je asi otázka, na kterou neumím odpovědět. Mohl bych začít
popisovat, co se změnilo, ale pak
je blízko k tomu posuzovat, jestli
k lepšímu nebo k horšímu a to nechci. Vím, že „nevstoupím dvakrát
do téže řeky“. Snažím se dělat to,
co můžu a držím se pořád rady,
kterou mi otec biskup František
dal, když jsem se ho zeptal, co mi
poradí, než jsem přišel do Slavkova. Řekl mi: „Měj ty lidi rád.“
Za doby svého působení ve Slavkově jste se zasadil o obnovení
kaple sv. Anny, která se od té
doby stala oblíbeným místem
procházek mnoha lidí z Opavy i
okolí. Myslím, že je určitě bude
zajímat, jak k tomu došlo.
Starší lidé ve Slavkově často vzpomínali, jaké to bylo, když chodili
ke kapli na svatou Annu a jak ji
pak při vojenském cvičení rozstříleli. Měli velké přání místo obnovit, stejně tak i lidé ze Zlatník,
zvláště pan Míček s manželkou. Ti
se zasadili o to, aby byl na místě
pod stromy obnoven kříž, jehož
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nadšení a úsilí několika osob,“

nový opavský děkan otec Václav Koloničný
spodní mramorový kvádr byl to
jediné, co na místě zbylo. A pak,
někdy v roce 2002, jsme společně
začali přemýšlet o kapli. Měli jsme
obavu z vandalů, a protože pan
Roman Mička, umělecký kovář,
už zhotovil pro svatou Annu kříž,
nějak se zrodila myšlenka udělat
kapli kovovou v podobě skeletu.
Tím by jednak odolala případným
vandalům a pak by to byla připomínka, že byla barbarsky zničena
a torzo symbolizovalo pohnuté
dějiny tohoto poutního místa.
Nakonec je to i velmi praktické řešení pro poutě, kterých se účastní
stovky lidí a všichni by se do zděné
kapličky nevešli. Vzniklo unikátní
místo, které má své kouzlo a přitahuje k sobě lidi z širokého okolí.
Ještě než přejdeme k Charitě
Opava, bych se rád zeptal obecně: jakou roli podle Vás plní
Charita v poslání katolické církve?
Když vyjdu ze samotného pojmu,
tak charita je z latinského caritas
– láska, a řeckého charis – dar. Jinými slovy jde o křesťanskou lásku, lásku obdarovávající potřebné, trpící, nemocné. Je to součást
naší identity, i v té organizované
podobě. Kdyby charita neexistovala, museli bychom ji vymyslet.
Její role je nezastupitelná. Možná
se hodí přirovnání, že naše ruce
vztažené k Bohu, to je liturgie, život modlitby, a naše ruce vztažené
k člověku, to je charita.
Před několika týdny jste v doprovodu ředitele Jana Hanuše a
charitních radních prošel všechna střediska Charity Opava. Jaký
dojem to ve Vás zanechalo?
Charita se v Opavě zrodila z neskutečného nadšení a úsilí několika osob. Ten obrovský náboj
způsobil, že se podařilo zdolat
množství překážek a dnes je tady
organizace, ale spíš bych řekl
společenství organizovaných lidí,
kteří jsou schopni čelit různým
osobním i společenským těžkostem i katastrofám a nabízet vysoce
profesionální pomoc lidem v nouzi. Pan ředitel a všichni vedoucí
středisek mají můj obrovský obdiv. Měl jsem z návštěvy v Charitě
Opava dojem, že je to kolos a bez
manažersky velmi schopných lidí
by nemohl být tam, kde dnes je.
A o to více je obdivuji, že tyto své
schopnosti vložili do neziskového
sektoru.

Otec Václav Koloničný na společenském večeru v roce 2002 ve společnosti Jana Hanuše.
Snad neprozradíme nic tajného,
když napíšeme, že v polovině
prosince budete slavit kulaté životní jubileum. Pro mnohé jsou
abrahámoviny jakýmsi přelomem, časem rekapitulace. Budete je vnímat jako zlom ve Vašem životě, nebo jen jako datum
v kalendáři?
Oslavy narozenin jsou poděkováním za život. Když slavíme narozeniny druhých, říkáme jim: jsem
rád, že jsi, že žiješ, že Tě znám, jsi
pro mě vzácný… Ale nejsme to
jen my, kdo dáváme lidskému životu hodnotu, je to především On,
který nás chtěl dřív než my sami
sebe. A nevrhl nás slepě do prostoru a času. Vymyslel kdy, kde,
jak, každý detail. Takže při svých
narozeninách děkuji rodičům a
děkuji Jemu, že jsem. V Jeho očích
jsem cenný. Už padesát let. To je
nepochopitelné.

náročných časech popřál k Vá- V Domovníku už dlouho přenocům lidem Charity Opava a mýšlíme o tom, že bychom rádi
našim čtenářům?
přinášeli každý měsíc kromě
praktických informací také duPřipomenu slova papeže Františ- chovní slovo, které by připomíka, že z krize nevyjdeme stejní, nalo spojení sociální a charitabuď vyjdeme lepší, nebo horší. tivní práce s našim zřizovatelem,
Krize v podobě pandemie bohužel tedy katolickou církví. Kdybypořád trvá. Přál bych nám všem ty chom o takovéto sloupky požápraktické ctnosti, které pomáhají dali Vás, našel byste si čas?
zvládnout to, co je těžké – trpělivost, vytrvalost, obětavost, rozva- Můžu se o to pokusit, ale sám teď
hu a moudrost, nadhled, empa- ještě netuším, jaký bude výsledek.
tii… Asi toto byly i ctnosti Marie Navrhl bych zkušební dobu, třeba
a Josefa, se kterými zvládli své Vá- tři měsíce. A pak se uvidí...
noce, takže se staly nejkrásnějšími
ze všech. Dítě Ježíš přece přišlo na Tak to se budeme těšit, že se s
svět a vynahradilo jim všechny Vámi budeme moci na stránkách
strasti, takže jejich srdce překypo- Domovníku potkávat i nadále.
valo pokojnou radostí a štěstím. Děkujeme a přejeme Vám v OpaMůže se to stát i nám.
vě dobré působení.

Loňské Vánoce, které jsme museli prožívat uprostřed pandemických opatření, nám mnohým
připomněly, že největším vánočním dárkem je možnost setkat se
se svými blízkými. To, co jsme
považovali za samozřejmé, se
náhle vinou karantén a izolací
stalo velmi těžkým nebo dokonce nemožným. A bohužel není
vyloučeno, že to letos o Vánocích
nebude jiné. Co byste v těchto Deset let byl otec Václav farářem v Ludgeřovicích.
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Wellness centrum - profesionální
zdravotní i regenerační služby

Wellness centrum Charity Opava vzniklo v Jaktaři v lednu roku 1999, tehdy ještě pod názvem „Středisko masážních služeb“, jako první svého druhu v České republice. Původní důvod jeho založení, tedy umožnit zaměstnání kvalifikovaným těžce zrakově handicapovaným masérům a veřejnosti zároveň poskytovat kvalitní a cenově
dostupné rehabilitační služby, se během let nezměnil. Wellness centrum se ale za více než dvacet let činnosti
rozšiřovalo a rozvíjelo.
Přibylo detašované pracoviště na žeb tisíce spokojených klientů, na- rity Opava patří mezi největší poKylešovské ulici a v nabídce se obje- příklad zde spočítali, že za prvních skytovatele masérských služeb nejen
vila řada nových procedur. Za dobu dvacet let provedli 140 567 masáží. v opavském regionu, chystá aktuálexistence střediska využily jeho slu- A přestože Wellness centrum Cha- ně další výrazně rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb.
Paleta zdravotních a regeneračních
služeb Wellness centra na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři a na pobočce
na Kylešovské ulici v Opavě je opravdu pestrá. Patří mezi ně například
klasická zdravotní masáž, ale také
Do konce roku 2021 skončí první etapa rekonstrukce Wellness centra v regenerační, manuální i přístrojové
Jaktaři. To, že se toto středisko Charity Opava postupně rozšiřuje, opra- lymfatické masáže či masáž lávovývuje a modernizuje, ovšem jeho klienti na provozu nepoznají. Jednotlivé mi kameny. V nabídce zde mají také
etapy jsou totiž rozfázovány tak, aby je při masážích a dalších regeneračních a rehabilitačních službách nic nerušilo.

perličkovou a hydromasážní koupel s přísadami, suchou uhličitou
koupel, rašelinový a bylinný zábal
nebo multifunkční parní, suchou
či aromaterapeutickou saunu Vario.
„Nabízíme také segmentovou reflexní
masáž, reflexní masáž plosky nohy,
Dornovu metodu, Breussovu masáž,“ vyjmenovává vedoucí Wellness centra Pavel Veverka. „A protože
skladba našich klientů je různorodá,
umíme se přizpůsobit potřebám seniorů, zdravotně postižených, těhotných žen nebo dětí. Dochází k nám
lidé po operacích pohybového aparátu, ale i takoví, kteří potřebují uvolnit
od stresu a napětí z životního stylu,“
dodává.
Mění se také profese lidí, kteří vyhledávají služby charitního Wellness
centra. Čím dál více lidí sedí v práci
u počítače nebo za volantem auta,
přibylo také stresu a to vše se odráží na našem zdraví. Také věková
hranice se pomalu posouvá směrem
k mladšímu věku, výjimkou nejsou
ani děti.
Přestože v sestavě masérů jsou většinou lidé s různými zrakovými
handicapy nebo zcela nevidomí,
nemyslí si, že by tento handicap byl
pro tuto práci výhodou, jak traduje.
„Samotná ztráta zraku ještě nedělá
automaticky dobrého maséra, ale je
pravda, že dobře vyvinutý cit je jedním z předpokladů, aby se i nevidomý stal výborným masérem. A mnozí
současní i bývalí kolegové, kteří jsou
vždy odborně kvalifikovaní, jsou toho
důkazem“ upřesňuje. „Preferujeme
vysokou profesionální kvalitu, individuální přístup ke všem klientům, domácí prostředí a to vše za velmi příznivé ceny,“ dodává vedoucí Wellness
centra Pavel Veverka.
Koneckonců přesvědčit se o tom
můžete sami.

Wellness centrum má
našlápnuto k rozšíření
Areál ředitelství Charity Opava, kde
Wellness centrum sídlí, procházel
celý letošní rok rozsáhlou rekonstrukcí. Díky stavebním úpravám

sociálně terapeutické dílny Radost
a přestěhování chráněných dílen
získalo Wellness centrum nové prostory, v nichž bude moci rozšířit a
zkvalitnit nabídku svých služeb.
První etapa, která se blíží k závěru,
přinese vybudování nové kuchyně
a nové masážní místnosti. „Druhá
etapa se od ledna roku 2022 zaměří
na konstrukci hlavní recepce Wellness
centra a stávajících masážních místností,“ doplňuje manažerka Charity
Opava Petra Thiemlová. A konečně
etapa třetí rozšíří současnou saunu
na saunový svět.
Pokud bude vše probíhat podle plánu, což je v těchto turbulentních dobách velmi nejisté, měly by všechny
přestavby skončit počátkem září
roku 2022.

cc

WELLNESS CENTRUM

E-mail: wellness@charitaopava.cz
Web: www.charitaopava.cz
Facebook: www.facebook.com/WellnessCentrumCharityOpava/
Kontaktní osoba: Pavel Veverka, vedoucí střediska
Otevírací doba na pracovišti Přemyslovců 26:
• Po - Čt: 7:30 - 19:30 hod, Pá: 7:30 - 18 hod.
Telefon: tel.: 553 611 322, mobil: 605 444 322
Otevírací doba na pracovišti Kylešovská 4:
• Po - Čt: 8- 17 hod. Pá: 8 - 15 hod.
Telefon: 605 443 222
Pozor, na veškeré poskytované procedury je zapotřebí
se předem objednat!
Wellness centrum splňuje podmínky pro náhradní plnění
dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
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Stromeček pro Radost se našel

Netrvalo dlouho, a stromeček se
našel. Radost Radosti udělal pan
Tomáš Bochenek, který do Jaktaře přivezl krásně rostlý smrček.
„Panu Tomáši Bochenkovi za krásný vánoční stromeček, který společně rozsvítíme. Moc děkujeme,
v našich nových dílnách nám bude
dělat radost celý advent,“ vzkazují
z Radosti
A poděkování patří i dalším dobrodincům. „Děkujeme pánům
Janu Švejdíkovi a Petru Lukůvkovi za dar v podobě větviček, které
jsme mohli využít jak na tvoření
adventních věnců, tak i na výzdobu našich prostor,“ vzkazuje
Hledá se stromeček, značka „Pro RADOST!“ Takovouto výzvu vy- vedoucí Radosti Lucie Švejdíková
věsili 4. prosince pracovníci a klienti sociálně terapeutické dílny Ra- a přidává přání krásného prožití
dost na svůj facebook.
vánočních svátků.

Dílny se zbavily škodlivého azbestu
díky pomoci Moravskoslezského kraje

V jedné z budov Chráněných dílen Charity Opava se prokázala
přítomnost nebezpečného azbestu
v dělící příčce třídící haly, zároveň
se ukázalo, že topení v severní
části budovy je zčásti nefunkční
a nevyhovující. Oba problémy se
podařilo odstranit díky dotaci Moravskoslezského kraje z Programu
na podporu aktivit sociálního
podnikání v Moravskoslezském
kraji na rok 2021. Krajská dotace
činila 300 tisíc korun, což pokrylo
větší část z celkových nákladů 480
tisíc korun bez DPH. Obě zlepšení
vytvořila předpoklad pro udržení pracovních míst v chráněných
dílnách, které zaměstnávají téměř
Přestavba části prostor bývalé Strojní traktorové stanice v Jaktaři, výlučně osoby se zdravotním hanv nichž sídlí Chráněné dílny Charity Opava, byla velmi náročná fi- dicapem. Děkujeme!
nančně i logisticky. Zdevastované budovy skrývaly řadu problémů,
které vycházely na povrch až během rekonstrukce. Odstraňování
některých z nich stále trvá. Díky dotaci Moravskoslezského kraje v
projektu „Azbest a topení“ máme o dva velké problémy méně.

Jak jinak oslavit Mezinárodní
den nevidomých než bowlingem!

Když se obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
vypravili 13. listopadu do Opavské restaurace Raketa na bowling,
většinu z nich čekalo první setkání s tímto druhem rekreačního
sportu. Ale jak jinak oslavit Mezinárodní den nevidových než takto
originální premiérou?
Mezinárodní den nevidomých je začal boj o první místo. Klienti za
jedním z několika dnů, které jsou pomoci pracovníků vrhali bowna celém světě věnovány osobám lingové koule po dráze vybavené
se zrakovým handicapem. Datum bočními mantinely, a i když se jim
13. listopadu není náhodné, právě vždy nepodařilo shodit všech detento den se totiž narodil zaklada- set kuželek, bowling si náramně
tel první školy pro nevidomé Va- užili a prožili spolu velmi příjemlentin Haüy, který žil v letech 1745 né dopoledne.
až 1822.
„Bavilo mě to, byla to opravdu fajn
Hře klientů chráněného bydlení zábava,“ zhodnotil oslavu jeden
a sociální rehabilitace předcházel z klinetů Vlaštoviček, nevidomý
společný slavnostní oběd. Pak už pan Bedřich.
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Informace

č. 11 - Prosinec 2021

Společnost

Krátce
• Hledáme sestru do
Pokojného přístavu

• Klub se radši sejde
až v roce 2022
Dvě setkání měli na prosinec
přichystané v Klubu sv. Anežky – dobrovolném sdružení
Charity Opava. Epidemilogická situace jim ale stejně jako
loni udělala čáru přes ropočet.
Z důvodu rizika nakažení covidem-19 se rozhodli chystanou schůzku i představení
raději odložit na později. Klub
sv. Anežky se tedy opět sejde
až v roce 2022, doufejme, že v
lepších časech.

Poděkování
Vážený pane řediteli,
v pátek 5. 11. a v sobotu 6. 11.
jsme u příležitosti jubilea naší
školy (100+1 let) využili služeb
Vaší pojízdné kavárny Radost.
Káva byla k dispozici návštěvníkům naší školy.
Chci touto cestou vyjádřit
slova upřímného poděkování
Vám, ale především Vašim klientům a zaměstnancům kavárny Radost za milou obsluhu,
profesionální přístup a výbornou kávu.
Věřím, že budeme moci společně spolupracovat i v budoucnu a přeji Vám, opavské
Charitě i jejím klientům vše
dobré. S pozdravem
Ing. Petr KYJOVSKÝ,
ředitel Obchodní akademie
a střední odborné školy
logistické Opava

Motokavárna bodovala na Obchodní akademii

Motokavárna pro Radost počátkem listopadu okouzlila návštěvníky
oslav 101. výročí založení Obchodní akademie v Opavě. V sídle školy
na ulici Hany Kvapilové na oslavách výročí a dnech otevřených dveří
chystali skvělou kávu klienti s duševním onemocněním i mentálním
znevýhodněním. Za dva dny oslav zde klienti Radosti připravili skoro
dvě stě lahodných káv, které všem udělaly radost. Kávu si vychutnaly
také dámy z firmy Hagemann, která původní elektrickou tříkolku
přebudovala na funkční pojízdnou kavárnu. „Klienti byli skvělí a
moc se nám líbili,“ vzkazuje pedagožka Obchodní akademie Marie
Kůrečková. „Děkujeme za pozvání a těšíme se na další akce, které
budeme moci s naší kavárnou navštívit. Obchodní akademii a střední
odborné škole přejeme ještě jednou hodně štěstí a spoustu spokojených
studentů a kantorů,“ odpovídají zaměstnanci a klienti Radosti.
(Více viz rubrika Poděkování na této straně)

Charitní hospicová služba Pokojný přístav hledá do svého
kolektivu novou kolegyni. Neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení na zdravotní sestru do tohoto veřejností velmi
respektovaného střediska Charity Opava. Životopis s motivačním dopisem posílejte na
adresu Charita Opava k rukám
paní Pospěchové, Přemyslovců
26, 747 07 Opava-Jaktař, nebo
na e-mail personalni@charitaopava.cz nejpozději do 15.
prosince 2021. Pokud hledáte smysluplnou a prospěšnou
práci, ozvěte se! Všechny další potřebné informace včetně
mzdové nabídky a kontaktních
údajů najdete na stránkách
Charity Opava www.charitaopava.cz.

• Na slunovrat
s lístky z Charity
Ideální vánoční dárky nachystaly Chráněné dílny Charity
Opava. Zdejší laser totiž opět
vypálil dřevěné třídenní vstupenky na festival Hradecký
slunovat, který se v červnu
roku 2022 uskuteční v Opavě.
Zvýhodněná cena je 850 korun
a napsat si o ně můžete na email info@hradeckyslunovrat.
cz, nebo jsou k dostání v Opavě v prodejně VAMA na Komárovská 9 u Václava Müllera.
Informace na tel. 606 282 261.

Listárna
Díky, že jste
Každé ráno vyjde slunce, vstanete,
nadechnete se a děkujete za další nový
den. Víte, že to takhle nebude navždy,
a proto se snažíte užít si každou možnou chvíli s těmi, které milujete a jste
vděčni za jejich přítomnost.
A pak se to náhle stane.
Cítíte slabost, vaše tělo Vás neposlouchá, musíte do nemocnice, tak Vás to
malinko uklidní, stále věříte a neztrácíte naději. Doufáte v uzdravení, které
však nepřijde. Naopak každý druhý
den musíte o vašem zdravotním stavu přijímat jednu negativní zprávu

za druhou. Ještě stále doufáte, trvá to
už skoro měsíc, pomalu se smiřujete
s krutou realitou, až nakonec musíte
přijmout zprávu, že žádná možnost
uzdravení není.
Musíte zemřít...
To poslední, co si přejete, je být znovu
DOMA, v prostředí, které zajistí pocit
bezpečí a klidu. Kde ten nutný odchod
z tohoto světa bude snad malinko přijatelnější. A k tomu je zapotřebí, aby
pomohli „andělé“ v podobě sestřiček
z mobilní hospicové péče Pokojný
přístav. Zůstalo posledních vzácných
nezapomenutelných jedenáct dní
s osobou nám nejbližší, která dokáza-

la naslouchat, uměla poradit, uměla
rozesmát, která tady vždycky byla pro
nás, a s upřímnou a nezměrnou láskou v srdci milovala bez rozdílu všech
svých pět dětí a dva vnuky.
Snad ani slovy nelze vyjádřit, jak obrovské díky patří z mé strany Charitě
Opava a především personálu z mobilního hospice Pokojný přístav za krásnou péči o naši milovanou maminku a
babičku paní Marii Kuzníkovou. Neskonalé díky za Vaši lidskost, za Vaši
péči, za to, že jste.
Dcera Monika MARKUSOVÁ
spolu se sourozenci

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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