
Na festivalu Hradecký slunovrat vystoupí 28. června vedle řady 
umělců zvučných jmen také klienti sociálně terapeutické dílny 
Charity Opava Radost. Jejich zdařilé Stínové divadlo bude do-
konce celý festival otevírat, protože ho předvedou na slavnost-
ním zahájení v nově otevřených konírnách Červeného zámku v 
pátek 28. června v 16.15 hodin. Toto vystoupení ale není zdaleka 
jedinou formou spolupráce Charity Opava s Hradeckým sluno-
vratem, jehož zakladatel Václav Müller patří mezi naše dlouho-
leté sponzory.

Letošní Hradecký slunovrat 
zahájí klienti RADOSTI
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Charitní dílny totiž vytvářejí pro 
festival řadu výrobků merchandi-
singu, například trička či dřevě-
ná loga festivalu. Specialitou jsou 

krabičky nebo košíky pro výroční 
edice festivalového vína, jejichž 
výroba je doménou sociálně tera-
peutické dílny Radost. Dílny sv. 

Josefa zase vyrobily na speciálním 
laseru dřevěné permanentky, kte-
ré pořadatelé loni nabízeli jako 
dárek pod stromeček. Vstupenka 
s. číslem 001 se ale do prodeje ne-
dostala, protože hlavní duše fes-
tivalu Václav Müller vyhlásil její 
charitativní dražbu. Výtěžek 11 
tisíc korun dostala opět Radost. 
Organizační výbor Hradeckého 
slunovratu zasedal v Kavárně pro 
Radost, v níž obsluhují klienti Ra-
dosti. V kavárně jste si tak mohli  

nejen pochutnat nejen na výbor-
né kávě a sladkostech, ale také si 
zakoupit vstupenku na Hradecký 
slunovrat se speciálním bonusem. 
Z ceny 600 korun za každý zde 
zakoupený lístek totiž pořadatelé 
věnují hned 200 korun Radosti. 
O spolupráci Hradeckého sluno-
vratu a Charity Opava se více do-
čtete v tomto speciálním  vydání, 
připraveném pro letošní ročník 
tohoto skvělého festivalu.
Děkujeme!

Oslavy s čertem Uriášem i andělěm Páně 
„Třicet dobrých skutků k třiceti letům Charity Opava“ – to je 
název akce, kterou Charita Opava celý rok 2019 oslavuje výro-
čí tří dekád svého působení na Opavsku. Na připomenutí svého 
založení v roce 1989 se Charita Opava rozhodla ve spolupráci s 
různými organizacemi i jednotlivci řadě lidem splnit jejich malá 
i velká přání. Součástí této celoroční akce je také Hradecký slu-
novrat.
Splněná přání jsou skutečně pestrá 
- v Denním stacionáři pro seniory 
to je autorské čtení spisovatelek 
Evy Tvrdé a Anny Malchárkové, 
v Mravenečku koncert skupiny 
Naděje, klienti Radosti se Dočkali 
tréningu s basketbalisty BK
Opava Petra Czudka. Uskutečnily 
se dvě potravinové sbírky pro po-
třebné, burza dětského oblečení a 
Charita Opava také spustí crowd-
fundingovou akci na získání fi-
nancí na elektrický invalidní vozík 
pro Helenu Jombíkovou.

Klienti s mentálním postižením ze 
sociálně terapeutické dílny Radost 
si právě tento víkend splní svůj sen 
a vystoupí na Hradeckém festiva-
lu. 
Ve třicítce dobrých skutků najde-
te splněná přání seniorů nebo lidí 
s různými handicapy, kteří se tak 
budou moci vydat na výlety, na 
něž by se jinak nemohli vypravit.
Součástí tří desítek dobrých skut-
ků bylo také splněné přání pro 
paní Alenu z Denního stacionáře 
pro seniory, které jedno z Ježíš-

kových vnoučat zařídilo výlet do 
Prahy, kde se setká se svým ido-
lem hercem Jiřím Dvořákem. A 
aby tato návštěva čerta Uriáše z 
pohádky Anděl Páně byla spra-
vedlivě vyvážena, doplní v září 
portfolio dobrých skutků návštěva
představitele anděla Páně Ivana 
Trojana a dalších herců Dejvické-
ho divadla v Charitě Opava.
Jako svůj počátek vnímá Charita 
Opava neoficiální aktivity pomo-
ci potřebným, které ještě v časech 
komunistické nesvobody tajně 
organizovala skupinka žen v čele 

s RNDr. Annou Ekslerovou s po-
žehnáním tehdejšího opavského 
děkana Mons. Josefa Veselého. I 
díky této zkušenosti mohla ihned 
po pádu režimu vzniknout Chari-
ta Opava. Začala tak dlouhá histo-
rie organizace, která dnes nabízí v 
16 střediscích deset sociálních slu-
žeb, provozuje dvě zdravotnická 
zařízení a sama zaměstnává více 
než 260 lidí, z toho na chráněných 
pracovištích téměř 150 s různými 
handicapy. Za uplynulých třicet se 
stala neodmyslitelnou součástí ži-
vota na Opavsku. 
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Jako místo své porady si Kavárnu 
pro Radost zvolil například organi-
zační tým festivalu Hradecký Slu-
novrat v čele s Václavem Müllerem. 
Není to náhoda – festival Hradecký 
slunovrat dlouhodobě podporuje 
Charitu Opava a klienti Radosti na 
něm dokonce sami vystoupí po boku 
hvězd domácí i zahraniční hudební 
scény.
Hlavním programem porady byl 
výběr potisku festivalových triček z 
řady návrhů, které mají organizátoři 
k dispozici. O to, aby se vítězné mo-
tivy dostaly na trička, se postaraly 
Chráněné dílny sv. Josefa, které jsou 
také střediskem Charity Opava.
Festivalová trička ale dostali darem 
všichni zaměstnanci a klienti, kteří 
ten den v Kavárně pro Radost ob-

sluhovali. A nebyl to jediný dárek 
– Hradecký slunovrat celý červen 
v OC Silesia prodával také vstu-
penky na oba dny festivalu. Z ceny 
šest set korun za každou prodanou 
vstup enku Hradecký slunovrat vě-
nuje celé dvě stokoruny Radosti. Na 
prodej vstupenek pak po celou dobu 
dohlížel populární maskot Hradec-
kého slunovratu vačice Justin, kte-
rého sem organizátoři exkluzivně 
a obětavě zapůjčili právě pro tuto 
příležitost.
V Kavárně pro Radost jste si tak až 
do doby začátku festivalu mohli kro-
mě výborné kávy a sladkostí pořídit 
také selfie s Justinem a v Obchodním 
centru Silesia koupit s charitativním 
bonusem vstupenky na Hradecký 
slunovrat.

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

Až do září se budou v Obchodním centru Silesia skvěle prezentovat  
v roli číšníků v Kavárně pro Radost klienti sociálně terapeutické díl-
ny Radost. Mezitím už stihli obsloužit celou řadu hvězdných návštěv, 
které se sem vypravily speciálně za nimi.

Hradecký slunovrat přinesl vstupenky

Julie Urbišová: Do Radosti z New Orleansu
Svou knihu „Doma v Nola“ představí na festivalu Hradecký slu-
novrat novinářka Julie Urbišová. Rodačka z Kobeřic, žijící již déle 
než deset let v New Orleans, působí jako novinářka na volné noze a 
tamní život přibližuje divákům ČT a posluchačům Českého rozhla-
su. Krátce po příletu z Ameriky přišla na návštěvu do Kavárny pro 
Radost, o které se dověděla díky facebooku Hradeckého slunovratu.
Julie Urbišová (na snímku uprostřed)
do New Orleansu poprvé přijela v 
roce 2007 na výměnný pobyt a brzy
se vrátila natrvalo. „Zdejší život a 
kultura jsou natolik pestré, že dělají z 
New Orleansu jedno z nejzajímavěj-
ších amerických měst,“ říká. Ty nej-
lepší příběhy a reportáže, doplněné 
o texty z běžného života vybrala do 
knihy oma v Nola, což je místní často 
používaná zkratka pro New Orleans.
V knize Doma v Nola najdete vše od

zábavy a barevného karnevalu Mardi
Gras, přes tradiční jazz, legendy 
neworleanské hudební scény a nej-
lepší jižanské pochoutky, až po pro-
blematikusoučasnosti, jako jsou hu-
rikány nebo například odstraňování
problematických pomníků z americ-
ké občanské války. Kniha je doplněna
o fotografie z místa a také ilustrace 
místních dětí, vystihující barevnost 
celého Jihu. Zaujme cestovatele, ame-
rické nadšence, kulináře i muzikanty

Vzácná návštěva do třetice - herci Slezského divadla

Hana Vaňková, Ivana Lebedová, 
Kamila Srubková a Daniel Volný 
dorazili do kavárny o půl jedenácté 
dopoledne a obsluha již na ně čekala. 
Kromě dobré kávy si pro ně připra-
vila jako dárek také knihu o deseti 
letech fotosoutěže Můj svět a krátké 
seznámení s činností Charity Opava 
a sociálně terapeutické dílny Radost, 
jejíž klienti je právě obsluhovali. 
Mnoho z toho ale herci Slezského 
divadla dobře znají, neboť s Chari-
tou Opava už řadu let spolupracují. 
Kromě jiného se například podílejí 
na přípravě slavnostního průvodu k 

zahájení Tříkrálové sbírky, několikrát 
také četli verše klientů z Domu sv. 
Cyrila a Metoděje pro zrakově posti-
žené u příležitosti vydání jejich sbírek 
básní.
Na závěr nemohlo samozřejmě chy-
bět ani společné foto herců s obslu-
hou, které na nástěnce Kavárny pro 
Radost v Obchodním centru Silesia 
na Těšínské ulici v Opavě doplní 
dva snímky z předchozích vzácných 
návštěv. Přesvědčit se o tom můžete 
u dobré kávy a zákusku až do konce 
září každý pracovní den od 8 do 18 
hodin.

Koncem května se již Kavárna pro Radost pomalu stávala centrem 
společenského dění v Opavě. Po opavských basketbalistech v čele s 
trenérem Petrem Czudkem a organizačním výboru festivalu Hra-
decký slunovrat ji navštívili také herci činohry Slezského divadla v 
Opavě.

nebo všechny ty, kteří někdy do New
Orleansu zavítali. Beseda s Julií Urbi-
šovou je na Hradeckém slunovratu na 

programu v sobotu 29. června. Den 
předtím se zde ale ještě může potkat s 
klienty Radosti, kteří  festival zahajují.
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říká duše festivalu Hradecký slunovrat a náš dlouholetý sponzor Václav Müller

„Podílet se na činnosti Charity je čest,“ 

Zakladatel a duše Hradeckého slunovratu Václav Müller říká, že tento hudební festival, který v červnu 
vstoupí už do šestého ročníku, je vlastně jakési kolektivní dílo, k jehož vytváření velmi ochotně zve 
každého, kdo má zájem. Jako majitel opavské firmy VAMA, která se zabývá prodejem a servisem kan-
celářské techniky, je dlouholetým sponzorem Charity Opava, koneckonců většina charitních tiskáren a 
kopírek pochází právě od něj. A tak není divu, že do onoho „kolektivního díla“ Hradeckého slunovratu 
zve pravidelně také Charitu Opava. Naše chráněné dílny pro něj vyrábějí řadu propagačních výrobků a 
letos se dokonce klienti sociálně terapeutické dílny Radost festivalu zúčastní jako vystupující.
Charitu Opava jste podporoval 
ještě před tím, než jste začal po-
řádat festival Hradecký sluno-
vrat. Jak jste se k nám dostal?

Mám malou firmu na servis a pro-
dej kancelářské techniky. A už od 
jejího počátku s Charitou Opava 
spolupracujeme. Moc mě těší, že 
mohu každoročně drobně přispět 
nějakým tím sponzorským darem. 
To, jak funguje opavská Charita, 
je opravdu obdivuhodné, a nějak, 
byť drobně se na tom podílet, to 
si prostě musí každý považovat za 
čest. 

A jak se stane, že se člověk najed-
nou rozhodne pořádat poměrně 
velký hudební festival?

Hradecký Slunovrat původně 
vznikl jako oslava mých kulatých 
narozenin v roce 2014. Když máte 
spoustu známých muzikantů a 
za kamaráda kastelána jednoho z 
nejpohádkovějších zámků u nás, 
tak to vlastně ani jinak skončit 
nemůže. Nebo lépe řečeno, bylo 
by trestuhodné mít možnost tady 
něco tvořit, být jedním v řadě lidí, 

kteří nějak přispějí k tomuto kul-
turnímu místu a nevyužít to. Od 
začátku tam bylo něco, co dělá 
Hradecký slunovrat Hradeckým 
slunovratem. Směs různých žánrů, 
výstavy, diskuze, víno, program 
pro děti, dokonce elektroscéna 
ve sklepení Lichnovských. Dnes 
to však zdaleka není jen festival 
hudební, třeba program Salonu 
Mechtilde považuji za minimálně 
stejně důležitý, jako to, co se ode-
hrává na hudebních scénách. A 
mlsné jazyky o Hradeckém sluno-
vratu říkají, že je to takový gastro-
festival s výbornou hudbou.

Charita Opava je od počátku 
partnerem Hradeckého sluno-
vratu, co všechno pro Vás dělá-
me?

Vy nám hlavně děláte radost. To 
je právě na Hradeckém slunovra-
tu úžasné, že pořád otevírá nové 
obzory, díky němu se člověk se-
znamuje s inspirativními a tvůr-
čími lidmi, rozšiřuje si obzory i 
možnosti spolupráce. A tak i ta 
má s Charitou Opava dostala ně-
kolik nových krásných dimenzí. 

Vyrábíte nám festivalová trička, 
podílíte se na realizaci vstupenek, 
Charita Opava připravovala vá-
noční dárkové balíčky Hradecké-
ho slunovratu, i drobné „dřevěné 
radůstky“ do nich a tak bych mohl 
pokračovat. Ale určitě víte, co byla 
asi největší vychytávka, že?

Ano, naše Chráněné dílny sv. Jo-
sefa pro blížící se ročník Hradec-
kého slunovratu také vyrobily na 
speciálním laseru dárkovou edici 
dřevěných vstupenek. Ta s číslem 
001 se ovšem do prodeje nedo-
stala, protože jste se rozhodli ji 
vydražit ve prospěch naší sociál-
ní terapeutické dílny Radost. Jak 
dražba probíhala?

Probíhala na našem facebooko-
vém profilu. Bylo to velmi narych-
lo, v časové tísni před Vánocemi. 
Přesto se vydražilo 11 tisíc korun. 
Letos to určitě zopakujeme a snad 
i lépe dostaneme informace o této 
dražbě k veřejnosti.

To ale není jediná novinka v naší 
letošní spolupráci. Klienti Ra-
dosti totiž budou nejenom pro 

Hradecký slunovrat vyrábět růz-
né zboží, ale zařadí se také mezi 
vystupující. Kdy to bude a s kým 
nakonec vystoupí?

Radost bude letošní ročník Hra-
deckého slunovratu dokonce ote-
vírat. Bude prvním účinkujícím 
na slavnostním zahájení v nově 
otevřených konírnách Červeného 
zámku v pátek 28. června v 16.15 
hodin. Už se moc těšíme.

Letošní Hradecký slunovrat je za 
dveřmi. Na jaká vystoupení byste 
nás pozval?

Máme přes padesát programových 
bodů a za všemi si, co se týče jejich 
kvality, naprosto stojíme. Špatně 
se mi vypichuje něco konkrétní-
ho. Moc rád bych všechny pozval 
hned na zahájení celého festivalu 
v dosud nepřístupných konír-
nách pod Červeným zámkem. Na 
všechny programové body, podle 
mě velmi inspirativního, Salonu 
Mechtilde, třeba na básně Petra 
Hrušky, které bude v pátek reci-
tovat za doprovodu violoncella na 
západní terase. Dejte šanci mla-
dým objevům na Weclome scéně, 
která kvalitou vůbec nezaostává 
za hvězdami festivalu. Nemů-
žu samozřejmě pominout finské 
královny krásných hlasů Värt-
tinä, ojediněle vystupující Kafka 
band, jehož vystoupení s velkými 
projekcemi na červeném nádvoří 
bude jistě jedním z vrcholů festi-
valu. A určitě si všichni společně 
zatančíme na Sto zvířat!   

Hovoříme spolu v sociální Ka-
várně pro Radost v Obchodním 
centru Silesia, kde nás obsluhují 
klienti Radosti. Ti zde kromě vý-
robků z charitních dílen nabízejí 
také vstupenky na Hradecký slu-
novrat, na němž budou sami vy-
stupovat.  Pokud si tuto vstupen-
ku někdo zakoupí právě u nich, 
čeká je za to odměna… Jaká to 
bude?

Z každé vstupenky prodané v této 
kavárně jde na činnost sociálně 
terapeutické dílny Radost dvě stě 
korun. A coby bonus získáte mož-
nost udělat si selfie s našim festi-
valovým maskotem, plyšovou va-
čicí Justinem. On to teda fakt není 
žádný krasavec, takže samozřejmě 
seznámení s ním je nepovinné. 
Což je, myslím, dobrá zpráva na 
závěr. 
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 30 DOBRÝCH SKUTKŮ 
K 30 LETŮM CHARITY OPAVA 

Leden 2019 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA aneb OPAVSKO SOBĚ – Dary dobrých lidí pomůžou potřebným na Opavsku   
EVA TVRDÁ ČTE SENIORŮM – Autorka bestseleru Dědictví předčítá ze své tvorby seniorům různých zařízení   
VE WELLNESS CENTRU ZA POLOVIC – Sleva 50 % na masáže šíje a zad u příležitosti 20 let Wellness  
Únor 2019 
PRAČKY PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM – Dobročinná akce opavského supermarketu TESCO    

Březen 2019 
POSTNÍ ALMUŽNA PRO POTŘEBNÉ – Sbírka potravin a sanity obcí Služovice a Vrbka pro klienty Charity  
FOTOGRAFIE VYPRÁVĚJÍ O CHARITNÍM SVĚTĚ – Prof. Štreit představí knihu fotosoutěže MŮJ SVĚT 
BURZA OBLEČENÍ PRO DĚTI – Populární burza dětského oblečení se vrací, účast je pro maminky zdarma!  

Duben 2019 
V PRAZE S TANČÍCÍ HVĚZDOU – Paní Aleně ze stacionáře se splní sen a potká se s hercem Jiřím Dvořákem  
POTRAVINOVÁ SBÍRKA PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM – Akce studentů Slezské univerzity   
OBRAZY PRO KRNOVSKÝ DOMOV SENIORŮ – Darujeme originální obrazy na přání Ježíškových vnoučat  
JDEME NA PROCHÁZKU – Klienti pečovatelské služby se často nedostanou ven, vezmeme je na procházku 
POJĎTE S NÁMI POSTAVIT MÁJKU – Přijďte do Jaktaře přivítat jaro, chystáme program i občerstvení   

Květen 2019  
KLIENTI RADOSTI TRÉNUJÍ S BK OPAVA – Tréning basketbalistů Petra Czudka a klientů Radosti   
POZNÁVÁME NEZNÁMOU OPAVU – Odborník zdarma provede klienty a další zájemce památkami Opavy   
PAN MARTIN JDE NA TENIS – Náš klient s duševní nemocí si splní sen a zahraje si na kurtu s profesionálem  
O DESET LET MLADŠÍ – Zkrášlovací odpoledne zdarma pro klienty (pedikérka, kadeřnice, masáže)   

Červen 2019 
SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE – V Jaktaři přivítáme prázdniny se spoustou dětských atrakcí zdarma  
RADOST NA HRADECKÉM SLUNOVRATU – Festivalové vystoupení klientů s mentálním postižením  

Září 2019 
ELEKTRICKÝ VOZÍK PRO HELENU JOMBÍKOVOU – Odstartování crowdfundingové akce  
GÓL SFC OPAVA! – Tréning nevidomých a slabozrakých klientů z Vlaštoviček s prvoligovými fotbalisty 
POSTŘIŽINY PRO NEMOCNÉ – Darujeme vlasy na paruky pro pacienty po chemoterapii, připojte se k nám!   
PODZIMNÍ ÚKLID ELEKTRA – Technická dílna sveze zdarma k likvidaci Vaše staré objemné spotřebiče  
ANDĚL PÁNĚ V CHARITĚ OPAVA – Ivan Trojan s dalšími herci Dejvického divadla navštíví naše klienty 
ZVEME NA LIDOVOU VESELICI – Dům sv. Cyrila a Metoděje zve na setkání s hudbou i pohoštěním 

Říjen 2019 
O DESET LET MLADŠÍ II. - Zkrášlovací odpoledne zdarma pro seniory (pedikérka, kadeřnice, masáže)   
SKUPINA NADĚJE PRO MRAVENEČEK – Populární opavská skupina koncertuje pro klienty Mravenečku 

Listopad 2019 
HRAČKY PRO KLOKÁNEK – Občanská poradna pořídí nové hračky pro děti z Klokánku v Dolním Benešově 
VZPOMÍNÁME S VÁMI NA ZEMŘELÉ KLIENTY HOSPICE – Mše svatá a společné posezení rodin 
zemřelých klientů mobilního hospice Pokojný přístav   
Prosinec 2019 
ANNA MALCHÁRKOVÁ ČTE SENIORŮM – Vánoční čtení spisovatelky z Hlučínska dříve narozeným   
SPOLEČNÝCH 30 LET – Ve Slezském divadle se setkají zakladatelé Charity Opava s těmi, kdo v jejich práci 
pokračují  
 

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ PRO HRADECKÝ SLUNOVRAT


