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Váení ètenáøi,
zdravím Vás spoleènì s našimi
obyvateli a ostatními
zamìstnanci z Domu pro
zrakovì postiené. Pøed nìkolika týdny jsme oslavili 20 let
od okamiku, kdy byl dùm po
dlouhé rekonstrukci otevøen
zrakovì handicapovaným.
Velmi špatnì se to odhaduje,
ale na oslavu dorazilo takové mnoství návštìvníkù,
jaké jich jeho dvacetiletá historie nepamatuje. Vìtšina
z nich se nejen dobøe bavila, ale také se ivì zajímala,
o všechno, co se v domì dìje, jak obyvatelé zvládají
sociální rehabilitaci, co vše musejí zvládnout, aby byli
schopni být zamìstnáni napø. v chránìné dílnì atd.
Váš ivý zájem nás tìší, stejnì jako Vaše podpora, která
je i po 20 letech stále fantastická. Moc Vám za ni
dìkujeme.

Pøejeme Vám krásné vánoèní svátky, a je proijete
se svými blízkými v klidu a pohodì a a se Vám ve všem
daøí i v nadcházejícím roce 2017.

Václav Burda

V Èeské televizi
V rámci oslav dvaceti let trvání Domu sv. Cyrila
a Metodìje jsem poskytl krátké interview pro Èeský
rozhlas. Povídal jsem tam o svém vodícím psu,
o pomùckách, které pouívám apod. O víkendu se to
odvysílalo. A hned v pondìlí mi volala paní Zuzka
- vedoucí domu, e se jí ozvali z Èeské televize,
jestli bych k nim nepøijel a povyprávìl jim
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v rámci poøadu Dobré ráno s Èeskou televizí. Opravdu
jsem neèekal, e by krátký šot v rozhlase mohl mít
takový ohlas, ale byl jsem rád. a i kdy jsem byl trochu
zaskoèen, rád jsem pozvání do ranního vysílání pøijal.
Vybrali jsme proto s paní Zuzkou nìjaké pomùcky
a brzy ráno jsme vyrazili do Ostravy do Èeské televize,
i s mým vodícím psem Luckym. Tìšil jsem se a zároveò
jsem byl i trochu nervózní, pøece jen jsem nìco
podobného doposud neabsolvoval. V Èeské televizi jsme
nejprve zamíøili do maskérny, kde mi navíc i vyehlili
košili, která se mi v autì pokrèila. Øekli nám, e budeme
mít tøi vstupy v rámci vysílání.
A potom nás ji zavolali na první vstup, kde jsme spolu
s paní Zuzkou ukazovali nìkteré z pomùcek, které jsme
si pøivezli s sebou. Take jsme postupnì pøedvádìli
Colorino – co je pøístroj na identifikaci barev, mluvící
váhu, krouek na ponoky, aby se nepopletly pøi praní
a také dìliè bílku a loutku do kuchynì.

Nejvìtší ohlas mìl ale Lucky, který všechny mé pøíkazy
zvládl a byl za hvìzdu. Bìhem nìkolika minut jsme
museli vše vyklidit, aby po nás mohli nastoupit další
hosté. A to se poté opakovalo ještì dvakrát.
Byl to pro mì zajímavý záitek. A pøekvapily mì ohlasy
ze strany zamìstnancù a ostatních obyvatel, které byly
velmi pøíjemné. Dokonce mi gratulovalo i nìkolik
obyvatel Vlaštovièek, kdy jsem šel po vysílání s Luckym
na procházku po vesnici, co bylo z jejich strany milé.

Alexandr Jonáš
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Na Slezském venkovì v Holasovicích
Nedávno obyvatelé Domu navštívili v doprovodu
zamìstnancù domu muzeum Slezský venkov
v Holasovicích. o této návštìvì jsme si popovídali
s panem Markem.
redakce: U jste nìkdy døíve muzeum v Holasovicích
navštívil?
pan Marek: Ne, byl jsem tam poprvé a bylo to opravdu
pùsobivé. Ji tou obrovskou vystavovanou plochou.
Hlavní èást, kde je uloena vìtšina exponátù se nachází
ve dvou obrovských stodolách, které jsou novì
zrekonstruované. je v nich velké mnoství pøedmìtù.
redakce: Co Vás v muzeu zaujalo?
pan Marek: Muzeum je zamìøeno na dobu
prvorepublikovou, take vìtšina z exponátù, je z té doby,
nebo pøípadnì z doby ještì starší. Je tam ohromné
mnoství zemìdìlské techniky, rùzné sekaèky, mlátièky,
cepy. Zemìdìlství a práci na poli vùbec je tam vìnován
velký prostor. Ale nejenom zemìdìlství. Je tam plnì
vybavena prvorepubliková školní tøída s lavicemi apod.
Mì osobnì velmi zaujala Tatrovka z tehdejší doby,
prostì starý, skvìle zrekonstruovaný nákladní
automobil a pøekvapilo mì, e volant byl na pravé
stranì. Za první republiky se u nás jezdilo po levé
stranì, jako dnes tøeba v Anglii. Exponátù je tam
opravdu ohromující mnoství a prakticky kadý si tam
pøijde na své. Je tam napø. i plnì vybavená kovárna se
všemi nástroji a instrumenty, nebo obchùdek, kde je
starodávná pokladna, tehdejší váhy a všechny další
vìci, které obchodník pouíval.
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redakce: Pokud vím, jsou tam i místnosti, které ukazují,
jak se tehdy bydlelo.
pan Marek: Ano, jsou tam tuším dva èi tøi pokoje
s prvorepublikovým nábytkem, obleèením a vším, co
èlovìk doma pouíval.
redakce: Jaký byl prùvodce?
pan Marek: Prùvodci byli vlastnì dva a byli to
manelé. Bylo na nich poznat, e jsou to lidé zapálení
do své práce. Paní prùvodkynì nám mimo jiné na
zaèátku prohlídky zazpívala slezskou hymnu, o které
jsem vùbec netušil, e existuje. ivot byl tehdy asi velmi
tvrdý, ale rozhodnì zajímavý.
redakce: Take se Vám na Slezském venkovì
v Holasovicích líbilo?
Mnì moc, a pokud bych mohl, klidnì bych si to dal ještì
jednou. Vystavovaných exponátù je tam tolik, e se to
za dvì hodiny, které jsme tam strávili ani nedalo vše
stihnout. Navíc jsme si mohli skoro na všechno sáhnout
a osobnì zjistit, jak co vypadá a jakým zpùsobem tehdejší
stroje a nástroje fungovaly.
redakce: Dìkujeme za rozhovor.

Na zámku v Raduni
Spoleènì s ostatními obyvatelmi a nìkolika zamìstnanci
jsme navštívili zámek v Raduni. Je to jeden z nejbliších
zámkù v okolí, take cesta z Vlaštovièek nebyla pøíliš
dlouhá. V Raduni jsme se nejprve prošli zámeckým
parkem, který je skvìle udrovaný, pak jsme navštívili
zrekonstruovanou sýpku, a poté jsme ji absolvovali
prohlídku zámku. V zámku je mnoho pokojù ve výbornì
udrovaném stavu, na vìtšinu z vystavovaných
exponátù, jako tøeba pøíbory v jídelnì, se ale nemùe
sahat. Ale výklad paní prùvkynì byl velmi zajímavý,
tøeba jak blízko mìl tehdejší komorník k zámeckému
pánovi a o kolik let jej komorník pøeil. Po prohlídce
zámeckých komnat jsme ještì zamíøili do blízkého
zámeckého skleníku, který je také ve výborném stavu.
Návštìvu zámku v Raduni a jeho okolí mohu jen
a jen doporuèit.
Bedøich Ratiborský
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Projíïka na koni
Zaèátkem øíjna jsme vyrazili na ranè do Hluèína,
kde jsme mìli domluvenou projíïku na koni. Já jsem ji
døíve na koni sedìl, ale bylo to tak dávno, e u si
z toho moc nepamatuji. Na koni jsme nejeli samozøejmì
všichni, pouze ti, kteøí si troufli, ti ostatní si mohli
konì zblízka osahat a pohladit. Jednalo se vlastnì
o starší kobylku, kterou nám zamìstnankynì ranèe
pøivedla. Nastupování nebylo vùbec jednoduché, naštìstí
tam mìli pøipravenou takovou speciální rampu, ze
které se dalo nasednout na konì bez moných
komplikací. Paní nám kobylku nejprve pøedstavila
a poté ukázala, kde pøesnì si máme stoupnout a jak se
máme pøi nastupování dret. To ostatní ji bylo snadné.
Obkrouil jsem na kobylce nìkolik koleèek a byl to
skuteènì skvìlý záitek. Kadý, kdo má rád zvíøata, by
to urèitì potvrdil.
Škoda, e nám nevyšlo lépe poèasí. Projíïku jsme naštìstí Absolvovali v zastøešené obrovské hale, ale na další
prohlídku ranèe ji nedošlo, protoe déš neustával
a bylo i pomìrnì chladno. Domluvili jsme se však, e na
ranèi nejsme naposledy a a bude napøesrok zjara èi
v létì hezké poèasí, tak ranè v Hluèínì prozkoumáme
podrobnìji. Vdy kromì koní, tam mají ve výbìzích
a klecích i øadu dalších zvíøat. U se na to tìším.

Marek Kukla
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Den nevidomých v restauraci
Letošní den nevidomých jsme oslavili spoleèným obìdìm
v restauraci. Vìtšina obyvatel i zamìstnancù domu
a také studenti, kteøí byli u nás v domì na praxi – takt
i všichni se ten den vydali na obìd do restaurace
U Hrocha v Opavì. Nebývá pøíliš mnoho pøíleitostí si
spoleènì sednout a popovídat si. V restauraci jsme mìli
zamluvený salónek, take jsme se tam všichni bez
problému vešli. Kadý si vybral v jídelním lístku, na
co mìl chu. U Hrocha se mi líbilo, nìkteøí ze
zamìstnancù si i vyzkoušeli nìkteré úkony v klapkách
– to u je témìø taková kadoroèní tradice.
Vloni jsme oslavili den nevidomých v domì
ve Vlaštovièkách, letos v restauraci ve mìstì – obì
setkání mìla nìco do sebe a obì byla moc hezká.

Bedøich Ratiborský

Na doínkách jsem se svezl na kombajnu
Pan Saša se rozhodl, e navštíví letošní doínky
ve Vlaštovièkách. O tom, co všechno tam zail, jsme si
s panem Sašou krátce povídali.
redakce: Co jste tedy na letošních doínkách
ve Vlaštovièkách stihl zaít?
pan Saša: V sobotu, kdy doínky probíhaly na místním
sportovním høišti, jsem se setkal naprosto náhodnì
s paní Pavlou, která mì uèí prostorovou orientaci. Paní
Pavla tam byla se svými dìtmi a povìdìla mi o všech
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atrakcích, které se na høišti odehrávají. A taky se
zmínila o tom, e je monost se projet a také øídit
skuteèný kombajn. Protoe mì technika zajímá, tak jsem
neváhal a zaøadil se do fronty na øízení kombajnu.
Kdy na mì pøišla øada, tak mi pan øidiè pomohl po
schùdkách nahoru. Bylo to dost vysoko, asi 4 metry
a já jsem si potom pod dohledem pana øidièe mohl
vyzkoušet otáèení a øízení volantu a vùbec jízdu
s tímto kolosem, co bylo úasné.
redakce: Pokud vím, tak to nebyl první stroj, který jste
øídil?
pan Saša: Ve Vlaštovièkách jsem si ji nìkolikrát
vyzkoušel øídit motorovou sekaèku, co bylo taky
zajímavé. Taky jsem se ji projel na motorce, to
samozøejmì jako spolujezdec a i to bylo skvìlé. Jsou to
pro mì všechno naprosto vzrušující záitky.
redakce: Máte ještì nìjaké pøání, které byste si rád
splnil, co se týká jízdy èi motorù?
pan saša: Mám ještì takové dva nebo tøi sny. Rád bych
vyzkoušel, jaké to je proletìt se v letadle a také
v helikoptéøe. Rád bych na vlastní kùi zjistil, jaký je
mezi tìmito dvìma stroji rozdíl. A zároveò, kdyby se
nìkdy vyskytla pøíleitost, rád bych si vyzkoušel øídit
auto.
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redakce: Vrame se ale zpátky na doínky. Pokud vím,
kombajn nebyl jediný, na èem jste se to odpoledne svezl,
e ano?
pan Saša: Ještì jsem se svezl na droce, kterou táhli dva
koníci. Nejprve jsem sedìl mezi ostatními pasaéry
na voze a pøi druhé jízdì pøímo vedle pana koèího
na sedátku vepøedu.
redakce: Nemìl jste obavy, e byste mohl tøeba
spadnout?
pan saša: Ani ne, celou cestu jsme si s panem koèím
povídali. Dával v podstatì koníkùm podobné povely, jaké
já dávám svému vodícímu psu. Bylo to hroznì zajímavé
a moc jsem si to uil.
redakce: Doínky ve Vlaštovièkách se Vám tedy asi
líbily..
pan saša: Abych øekl pravdu, ze zaèátku jsem váhal,
jestli na nì vùbec mám jít. Ale potom, co všechno jsem
tam zail a vyzkoušel, tak jsem rád, e jsem se rozhodl
na nì jít. Nìkdy jsou neplánované akce tìmi nejlepšími.
no, a to byl pøesnì takový pøípad.
redakce: Dìkujeme za odpovìdi.

V kavárnì
V letošním roce jsme v rámci jednoho projektu mohli
obsluhovat v jedné doèasné kavárnì v Opavì. Vystøídali
jsme se tam i s jinými støedisky z opavské charity.
V kavárnì jsem byl nìkolikrát a den ode dne jsem se
zlepšoval.
Vdy tam byl nìkdo ze zamìstnancù domu jako dohled
a doprovod a Ti klienti, kteøí vidìli, tak roznášeli
nápoje po kavárnì. Já jsem zejména obsluhoval kávovar
a pøipravoval kávu nebo jiné nápoje. Samozøejmì jsme
si to vše dopøedu natrénovali, abychom neudìlali
ostudu a vše dokázali zvládnout.
Návštìvníci kavárny nám mohli zanechat vzkaz a drtivá vìtšina vzkazù, pokud je mi známo, byla pozitivní.
Lidé si v „naší“ kavárnì nejvíce objednávali expresso,
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èokoládu a také latte. Moc se mi ta práce
zamlouvala, jednalo se ale jen o doèasný projekt, který
po nìkolika týdnech skonèil. I tak jsem si to moc uil,
byla to pro mì zase úplnì nová zkušenost. Pokud by se
obdobný projekt v budoucnu opìt podaøil uskuteènit,
moc rád se do práce v kavárnì zapojím.

Alexandr Jonáš

Carmen ve Slezském divadle
Na podzim jsme po krátké pøestávce vyrazili
do Slezského divadla. A tentokrát bylo vybráno veèerní
pøedstavení Carmen. Døíve jsme vìtšinou byli
na veselejších kusech, ale tentokrát jsme si zvolili operu.
Co byla nejen pro mne, ale i pro øadu dalších
návštìvníkù z Vlaštovièek premiéra tohoto ánru.
Toto pøedstavení nastudoval opavský soubor a musela to
být opravdu velká døina, nebo pøedstavení bylo
zpíváno v originále ve francouštinì.
Naštìstí beely bìhem pøedstavení titulky, take mi mùj
vidící doprovod hlásil, co se zrovna na jevišti odehrává
a kdo a co zrovná øíká, respektive zpívá. Bylo to
v podstatì o hlavní hrdince Carmen, která mìla pletky
s vojáky. Jeden z nich se do ní však zamiloval, ale ona
to brala jen pouze jako zálet.
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A nakonec, kdy zjistil, e ho Carmen nemiluje, tak ji
bodl noem a ona mu v náruèí umírala.
V divadle bìhem pøedstavení jsem byla pøekvapena, e
nìkteré známé skladby, které jsem znala odnìkud
z doslechu, byly právì z opery Carmen.
po tom, co jsem absolvovala v divadle Carmen, musím
øíct, e se mi tato opera líbila, a pokud bude
v repertoáru zase operní kus, tak jej ráda navštívím.

Hana Osladilová

Výrobky dílny v e-shopu www.jv-art.cz
Výrobky Chránìné dílny Vlaštovièky si mùete i nadále
prohlédnout, popø. zakoupit prostøednictvím našeho
internetového obchodu www.jv-art.cz.

Charitu Opava mùete podpoøit nadále také
prostøednictvím DMS
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Aktuality:
Pøivítali jsme v domì dvì nové pracovnice, paní Kláru
Holaòovou na pozici pracovníka v sociálních slubách
a na pozici provozního pracovníka paní Lenku
Mazurovou. Pøejeme jim, a se jim obìma
ve Vlaštovièkách líbí a a se jim v práci daøí.
Zakoupili jsme pro dùm zase nìkolik nových speciálních
pomùcek. Nejvìtší ohlas mìly vibraèní brýle, které svého
majitele upozorní, kdy se blíí nìjaká pøekáka.
Stejnì jako na jaøe, i nyní k nám po pùl roce zaèali
dojídìt na praxi studenti z Vyšší odborné školy Caritas
v Olomouci. Dnes a dennì se pøesvìdèujeme, jak skvìlí
jsou a co všechno dokáí zvládnout.
Letošní spoleèný vánoèní veèírek se ji pomalu blíí.
Vìtšina obyvatel se ji tìší, a si zase po roce spolu
zazpíváme vánoèní koledy.
redakèní rada:
koordinace: Zuzana Jankù, Václav Burda
výkonní redaktoøi: Marek Kukla, Alexandr Jonáš
ilustrace: Lucie Minksová
Èasopis Vlaštofka je dílem obyvatel domu.
vydavatel: Charita Opava - Dùm sv. Cyrila a metodìje
pro zrakovì postiené ve Vlaštovièkách
adresa:
Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovièky
telefon, fax: 553 793 401
mobil: 605 738 957
e-mail: vlastovicky@charitaopava.cz
Toto èíslo vyšlo 6. 12. 2016 v nákladu 1000 výtiskù
a je ji 72. v poøadí od vzniku èasopisu.
Vytiskl retis group, s.r.o.
Povoleno ministerstvem kultury Èeské republiky
MK ÈR E 13841

