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Milí čtenáři,
držíte v ruce v tomto roce poslední číslo Vlašto y, tentokráte zaměřené na
dvě velmi důležité oblas a tou jsou rodina a vztahy.
Pokud se ohlédnu zpět, musím říct, že máme za sebou velmi neobvyklý rok.
Rok, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra. Rok, kdy jsme se všichni obávali o zdraví
své i svých blízkých. Rok plný opatření a změn. Rok, který se ale naštěs zdárně blíží ke svému konci. Vnímám, že všechno zlé je i k něčemu dobré a že i během tohoto období jsme se mohli naučit spoustu nových věcí. Vnímám také, že
svět se maličko zpomalil a lidé si čím dál víc uvědomují, jak důležitý je čas strávený se svými blízkými, především rodinou.
Pro nás jste rodina Vy všichni – klien , zaměstnanci, dobrovolníci, sponzoři,
čtenáři Vlašto y a spousty dalších. Bez Vás by to prostě nešlo. Proto bych Vám
chtěla velmi poděkovat za skvěle odvedenou práci, za finanční i materiální podporu i za modlitby, které jste nám během roku 2020 věnovali.
Tímto Vám přeji požehnané Vánoce plné klidu, lásky, rados a rodinné pohody a do nového roku 2021 spoustu zdraví a op mismu.
Zuzana Janků, vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje

• Bedřich Ra borský a Eva Rohovská na zahradě ve Vlaštovičkách, foto Vladimír Herman
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• Zimní krajina, foto Vladimír Herman

Vánoční svátky ve Vlaštovičkách
Nastává zimní čas a s ním přichází i nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Nastává
období, kdy bytem voní vanilka, z rádií se ozývají koledy a dě napjatě čekají, co
bude asi pod stromečkem.
Vánoční svátky bývají o pospolitos rodiny. Bohužel ne všichni klien
mají to štěs , že nějakého člena rodiny
mají. Zaměstnanci chráněného bydlení se proto ze všech sil snaží všem navodit příjemnou vánoční atmosféru.
Pečou s klientky cukroví, zdobí stromeček a rozsvěcují venkovní ozdoby.
Tradičně zhruba týden před Vánocemi je uspořádán vánoční večírek. Ten
vždy začíná mší svatou. Poté následuje program spojený s vánočními tradicemi a bohaté občerstvení.
Štědrý den už pak klien tráví
podle svých představ. Zhruba polovina klientů odjede k rodině a stráví Vá-

noce u ní. Zbytek pak zůstává v chráněném bydlení. Tito klien stráví Štědrý den převážně poslechem pohádek
v televizi a pojídáním dobrot.
V minulos se slavily Vánoce ve
Vlaštovičkách úplně jinak. Chráněné bydlení bylo bráno jako komunitní
bydlení a klien slavili Vánoce pospolu. Celý den se podíleli na přípravách
štědrovečerní večeře a s první vycházející hvězdou na obloze usedali k prostřenému stolu.
Poje Vánoc se během dlouhého působení sice změnilo, ale vánoční
kouzlo v něm přetrvává dodnes.
Zuzana Janků
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• Michaela Marešová spolu s manželem Markem a s dětmi - dcerou Ilonou a synem Patrikem, foto
Vladimír Herman

„Vždy jsem toužila stát se
matkou,“ prozradila paní
Michaela Marešová
Manželé Michaela a Marek Marešovi a jejich dvě předškolní dě – Ilona a Patrik tvoří mladou rodinu. Oba rodiče jsou od narození nevidomí. O tom, jak se
jim v Opavě žije, jsme si povídali s paní Michaelou Marešovou.
• Jste s manželem oba nevidomí už
od narození?

• Jak jste se s manželem poznali?

Poznali jsme se přes internetovou
Ano, s manželem jsme nevidomí seznamku pro handicapované.
oba od narození. V obou případech je • Kde jste měli svatbu?
příčina spálení sítnice v inkubátoru, bylo
Měli jsme civilní svatbu v Opavě
to způsobeno nadměrným množstvím v domě Petra Bezruče.
kyslíku a nedostatkem vody v nádržce.

ROZHOVOR
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• Dě jste plánovali od začátku?

• Jaké je souži s vidícími dětmi? Jak
Ano. Mým snem bylo vždy mít ale- například pomáhají?
spoň dvě dě a stabilní harmonickou
Není to vždy jednoduché, ale prorodinu. Vždy jsem se toužila stát mat- tože od miminka ví, že maminka a ta kou a přála jsem si být i milující man- nek jsou nevidomí, je to pro ně naproželkou. Proto jsem nejšťastnější, že sto přirozené. Samozřejmě, že někdy
se mi splnil sen, i když to nebylo úpl- se snaží udělat něco, o čem si myslí, že
ně snadné, protože jsem musela zažít na to nepřijdeme, ale čím jsou starší,
i umělé oplodnění, které naštěs ved- m jsou chápavější. Dcerka mi už dnes
lo ke krásné dcerce Ilonce, a synek Pa- pomáhá třeba třídit správně ponožky,
když se mi rozutečou po sušičce a vytriček se povedl přirozenou cestou.
• S čím jste se museli potýkat a jak se vléknou se z kroužků, syn už také občas něco podá, když nám spadne, venk tomu stavělo okolí?
ku už krásně vedou a na hřiš se ozýVětšinou jsme se potýkali s nevají.
pochopením a různými předsudky a s
různými obavami, jestli to zvládneme, • Děkujeme a přejeme hodně zdraví
nevíte, do čeho jdete, atd. Kdo chtěl, a rodinné pohody i nadále.
pochopil to, kdo nechtěl, nechápal.

• Manželé Marešovi a jejich dě - syn Patrik a dcera Ilona, foto Vladimír Herman

Marie Kořínková

PŘEDSTAVUJEME
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• Pavel Peniaško, foto Vladimír Herman

Pavel Peniaško
Tentokrát jsme se rozhodli představit v naší pravidelné rubrice člověka, který
nastoupil do Vlaštoviček poměrně nedávno – před několika měsíci. Jmenuje
se Pavel Peniaško a co se týká jeho handicapu, má zbytky zraku.
Pavel Peniaško (58) přišel do Vlaštoviček ze zdravotnického zařízení
města Albrech ce, kde se mu přibližně
před půl rokem začal postupně zhoršovat zrak. Nyní vidí na obě oči pouze na
půl metru před sebe.
Ve Vlaštovičkách se snaží zvládat
a učit běžné každodenní činnos , které
dříve hravě zvládl s pomocí zraku, nyní
za pomocí pomůcek či speciálních technik.
Pan Pavel byl dříve malířem pokojů. Mezi jeho koníčky, když ještě dobře

viděl, patřilo malování obrazů, zejména krajin na Opavsku. Dokonce měl
před lety malou výstavu svých děl tady
v Opavě. „Mám rád také sport, dříve jsem
se věnoval hodně míčovým hrám, např.
tenisu, nyní jej sleduji alespoň pasivně
v televizi nebo prostřednictvím rádia,“ popisuje pan Pavel své aktuální koníčky.
„V Domě sv. Cyrila a Metoděje se mi
líbí, přijali mě tady všichni moc hezky.
Beru to tady jako novou startovní čáru
pro další životní období,“ vysvětluje pan
Pavel.
Václav Burda

STALO SE VE VLAŠTOVIČKÁCH
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První svatba obyvatel domu
V Domě sv. Cyrila a Metoděje se
uskutečnilo i několik svateb z řad jeho
obyvatel. Vůbec ta první se konala 22.
srpna 1998 mezi Ivetou Lucovou, nyní
Dunkovou, a Sebas anem Dunkou.
Manželství Ivety a Sebas ana vydrželo do dnešních dnů. Oba manželé přišli
o zrak v mládí a v době, kdy se brali,
byli již oba nevidomí. Církevní sňatek
se uskutečnil v kapli Domu sv. Cyrila
a Metoděje a jako hosté byli pozvání
téměř všichni tendejší pracovníci Charity Opava. Pan Sebas an žádal Ivetu
o ruku dokonce dvakrát. Poprvé byla

Iveta žádos o ruku tak překvapená,
že odmítla. „Strašně jsem se toho návrhu lekla,“ prozrazuje paní Iveta po letech. Pan Sebas an však byl vytrvalý, a
když po čase požádal paní Ivetu o ruku
znovu, již souhlasila. Manželé Dunkovi
si svůj velký den připomínají každoročně. Pravidelně na výročí svatby zvou
na oslavu své přátelé a nejbližší, jako
třeba svědka nevěsty – tendejšího vedoucího domu Jana Hanuše. Nejraději
vzpomínají na chvíle, kdy oba spolu
jezdili do zaměstnání.
Václav Burda

• Svatba manželů Dunkových v kapli Domu sv. C. a M. v roce 1998, foto archív Charity Opava

STALO SE VE VLAŠTOVIČKÁCH
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„Vlaštovičky byly má příležitost se
osamostatnit a dát se dohromady,“
říká bývalá obyvatelka Domu sv. Cyrila a Metoděje
Alena Stanická
Vlaštovičkách. Co Ti přineslo do života?

• Alena Stanická v roce 2020, foto V. Herman

• Aleno, jsem ráda, že se po dlouhé
době zase osobně setkáváme. Chtěla bych společně s Tebou zavzpomínat na Vlaštovičky. Jak ses v Domě ve
Vlaštovičkách vlastně ocitla?
Bylo mi 21 let. Doma to bylo složitý. Já jsem tam prostě nemohla být.
Vlaštovičky byly má příležitost se osamostatnit a dát se dohromady. Rozhodla jsem se tam nastěhovat taky
kvůli možnos pracovat v keramice.
Ale původně jsem se hlásila do Slaného, kde mělo vzniknout podobné bydlení a dílny, ale to se nakonec neotevřelo.
• Jak po letech vnímáš bydlení ve

Bydlelo tam dalších asi 5 mladých
lidí. Vnímala jsem to jako příležitost.
A dnes si uvědomuju, že to tak mělo
být... Ale ke konci mi to už dost vadilo.
Řeči některých, že něco nejde, mě vytáčely. Nebyla jsem na to zvyklá. Proto
jsem se po necelých třech letech odstěhovala. Téměř od začátku jsem Vlaštovičky vnímala tak, že tam nebudu pořád
a přála jsem si odstěhovat se do bytu.
• Kam ses odstěhovala a jak bydlíš
teď?
V roce 2002 jsem se přestěhovala z Vlaštoviček do podnájmu v Opavě. Byt je vlastně jedna místnost, ale
nájemné je dobré. V Opavě už bydlím
20 let, ale uvažovala jsem i o Brně. Ale
kdybych chtěla bydlet v Brně, musela
bych bydlet s někým, abych to utáhla.
• Zůstala jsi u keramiky nebo se věnuješ něčemu jinému?
Do června letošního roku jsem
pracovala v ateliéru pana Axmana
v Tasově. Byla to řemeslně výtvarná činnost, modelování Axmanovou
technikou. Je to dost odlišná kerami-

STALO SE VE VLAŠTOVIČKÁCH
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ka. Vytvářeli jsme velké nádoby a různé sochy a reliéfy. Pracovala jsem tam
16 let. Dověděla jsem se o té možnos
už v roce 2001. V té době jsem si ale říkala, že bych na to asi neměla a v chráněné dílně v charitě jsem se učila točit
na kruhu. Tasov přišel až v roce 2004.
Tenkrát jsem měla pocit, že potřebuju
nějakou změnu. Bylo to po čtyřech letech, kdy jsem byla zaměstnána v chráněných dílnách v Charitě. Chtěla jsem
jít dál, naučit se něco nového. Nejdřív
jsem tam tři roky studovala a pak jsem
tam začala pracovat a taky se podílela
na programu „Hele lidi“.

kdybych točila včera. Tohle se prostě
nezapomene. Při pohovoru jsem se
zmínila o mém naprosto odlišném původním plánu a bylo mi nabídnuto, že
si můžu udělat masérský kurz, protože se plánuje, že by se otevřelo jedno
maserské místo v areálu dílen. Mohla
bych tam být jako záloha, ale to je fakt
dost vzdálené. Ve volném čase nově
zkouším přímý prodej přírodních potravinových doplňků a bio kosme ky.
Dnes jde všechno on-line. Mám i svou
stránku „Alenino vidění pohledem
nevidící“, kde sdílím své zkušenos
a pohled na svět. Dnes to má spousta
• Nic mi to neříká. Čemu se program lidí. Chtěla bych lidem ukázat, že nevidící může žít normálním životem. Do
„Hele lidi“ věnuje?
budoucna ale chci jít na rekvalifikaci
Jde o výchovně vzdělávací prona maséra. Chci si udělat zdravotní
gram ve školách, kdy vidící dě pomasáže.
slepu poznávají svět. Se zavázanýma
očima měly za úkol poznávat hmatem • Děkujeme a přejeme hodně zdraví
různé předměty denní potřeby a pak a rodinné pohody i nadále.
poslouchat zvuky, se kterými se běžně
Pavlína Králová
setkáváme. V další čás jsem dětem
ukazovala, jak fungují některé pomůcky. Nejvíce je zajímal mluvící telefon.
• To jsou jistě zajímavé zkušenos. Říkala jsi, že jsi v ateliéru skončila
v červnu. Co děláš teď a jaké máš plány do budoucna?

V lednu nastupuji po takové době
zpět do Charity Opava a vracím se do
keramiky. Budu znovu točit na kruhu,
tak se těším. Naštěs , jsem u toho
seděla asi před rokem a šlo to, jako

• Alena Stanická v roce 2003 v rámci výuky
prostorové orientace v jednom z opavských
marketů, foto Pavlína Králová

STANE SE VE VLAŠTOVIČKÁCH
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Dar manželů Brunclíkových by
měl sloužit od roku 2023

• Svatební foto manželů Brunclikových, kteří věnovali Charitě Opava ve Vlaštovičkách dar ve formě
nemovitos , foto archív Charity Opava

Jsou to přesně tři roky, co Charita Opava získala velkorysý dar v podobě pozemku s rodinným domem ve
Vlaštovičkách, ve stejné obci, ve které už po 24 let slouží lidem se zrakovým pos žením a mentálním znevýhodněním současné chráněné bydlení v Domě sv. Cyrila a Metoděje. Na
tomto místě se sluší znovu poděkovat
manželům Brunclíkovým za jejich rodinný majetek, který bude v budoucnu
sloužit lidem s mentálním znevýhodněním k bydlení. Původně jsme chtě-

li dům opravit a přestavět, ale technické průzkumy odhalily řadu komplikací,
se kterými bychom se při realizaci potýkali. Plánujeme proto výstavbu novou. Požádali jsme o finanční podporu z Evropských fondů pro místní rozvoj a k naší velké rados jsme nedávno
podporu pro projekt také získali. Čekají nás proto další roky plné práce, ale
nejpozději do konce roku 2023 by dar
manželů Brunclíkových měl sloužit potřebným tak, jak si přáli!
Pavlína Králová

VÍTE, ŽE... ?
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I nevidomí mohou být skvělými
rodiči
• Rodiče s pos žením zraku vozí kočárek za sebou, aby se mohli orientovat pomocí bílé hole a nevystavovali miminko nebezpečí. Komu tato varianta nevyhovuje, používá k pochůzkám s dítětem ergonomické nosítko, šátek nebo
krosnu.
• Rodiče s pos žením zraku přivazují malým dětem na botu rolničku, aby ho
neustále slyšeli a neztra li ho z dohledu. Náhradou za rolničku může být
bezdrátový zvonek, který vhodí dítě do batůžku. Pokud si nejsou jis , kde
se dítě nachází, zazvoní.
• Rodiče používají k péči o dítě spoustu zajímavých kompenzačních pomůcek,
jako je např. mluvící teploměr, váhu s hlasovým výstupem, indikátor barev
(rozlišuje barvy za pomoci hlasového výstupu), čtečku hlasových e ket (čte
krátké texty, např. básničky) aj.
• Již v předškolním věku může být dítě svým nevidomým rodičům nápomocné
při zprostředkování informací z okolního světa a orientaci v něm.

• Manželé Marešovi s dětmi, foto Vladimír Herman

Z NAŠÍ HISTORIE
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Vánoce jsme slavili jako velká
rodina, vzpomíná Marie
Hanušová

• Oslava Vánoc v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje v roce 1997, 1. řada zleva sedící či klečící: Anna
Bebčáková, Andrea Demelová (Sakreidová), Vojtěch Husár, Alžbětka Hanušová, Marie Hanušová, Šárka Klapetková, 2. řada zleva - stojící: Milena Mošová (Pchálková), Anna Horváthová, Sebas an Dunka,
Iveta Dunková, Jarmila Doležalová, Drahomíra Husárová, Ondřej Kožár, Bohunka Žurková, Lucie Lindovská (Lenková), 3. řada zleva - stojící: Anička Sakreidová, Miloslav Šenkapoul, Pavel Veverka, Tomáš
Koliandr, Pavel Sakreida, Petr Škubal a vpravo paní ředitalka Anička Ekslerová, foto archív Charity Opava

Rádi vzpomínáme na léta a zimy prožité v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. V domě jsme bydleli od jeho otevření v r. 1996, kdy zde manžel začal pracovat jako jeho vedoucí, postupně se nám zde narodily čtyři dě .
Pro začátky života tohoto charit- ty☺) žili často jako jedna velká rodina.
ního díla bylo charakteris cké, že jsme Dnes bychom pro tento typ souži asi
se zaměstnanci a klienty (tehdy jsme je použili výraz komunitní život.
Ptáte-li se na slavení Vánoc, nabízím
nazývali spíše obyvateli domu než klien-

Z NAŠÍ HISTORIE

střípky vzpomínek:
Protože někteří klien odjížděli na
Vánoce ke svým příbuzným, konal se
společný vánoční večírek všech zaměstnanců a klientů (z něj je patrně i tato
fotografie) většinou několik dní před
Vánocemi. Naše rodina pak prožívala
Štědrý den se všemi klienty, kteří zůstali v domě.
Službu míval pan vedoucí, ostatní
zaměstnanci měli volno. S přípravou se
začínalo již dopoledne, kdy jsme společně s klienty nazdobili vánoční stromeček v jídelně.
Také příprava štědrovečerní večeře bývala záležitos všech. Dopředu bylo
(opět společně s klienty) napečeno cukroví, polévku uvařily hodné zaměstnankyně
den předem. Příprava bramborového salátu a smaženého kapra pak byla „zábavou“ pro klienty, kteří se rádi této tradice
vaření s panem vedoucím účastnili.
Večer jsme se sešli ve slavnostně vyzdobené jídelně. Po večeři jsme si
společně zazpívali vánoční koledy, v některých letech jsme si ještě rozdali dárečky. Po společném slavení v domě
jsme se s našimi dětmi přesunuli k nám
domů, kam nám mezi m, světe div se,
andílci také přinesli vánoční stromeček
a dárečky.
V době, kdy s námi pod jednou střechou ve Vlaštovičkách žil také vzácný kněz, otec Fran šek Bureš, patřilo k
Vánocům také slavení večerní, tzv. půlnoční, mše svaté přímo v kapli domu.
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Přicházelo na ni mnoho lidí z vesnice. Bývalo nás tolik, že jsme se do kaple všichni ani nevešli - hodně lidí ještě
stálo nebo sedělo na chodbě před kaplí. V některých letech jsme ještě na Boží
hod vánoční 25. prosince přidali vánoční scénku nacvičenou společně s dětmi
z vesnice.
Rádi vzpomínáme na všechny tehdejší obyvatele a zaměstnance. Byly
to roky prožité ve službě a společenství a byly velkým obohacením pro nás
i naše dě . Zdravíme všechny „vlaštovičkovské“. Přejeme mnoho Božího požehnání, ať se Vám daří!
Marie Hanušová s rodinou

• Momentka z vánoční besídky v Domě sv. Cyrila
a Metoděje v roce 1996, pouhé tři měsíce po
oficiálním otevření domu. Zleva sedící: Tomáš
Pchálek, Anička Bebčáková, Andrea Demelová
(Sakreidová), zleva stojící: Jan Hanuš, Milena
Mošová (Pchálková), Mar n Laifert, Pavel Veverka,
Lucie Lindovská (Lenková), Anička Sakreidová, foto
archív Charity Opava
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S humorem jde všechno líp
• Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc
děkuju za ty housle, cos mi dal loni
k Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek,
jaký jsem kdy dostala!“ „Vážně?“
neubrání se děda údivu. Líza nadšeně
přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, když
začnu hrát, mi máma dá dvacku,
abych s m zas přestala!“
• „Pane šéf, můžete mi dát zítra
volno?” ptá se v práci pan Urbánek.
„Manželka chce, abych jí pomohl
s vánočním úklidem.” „Z takového
důvodu vám přece nebudu dávat
volno!” rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec.
„Věděl jsem, že je na vás spolehnu .”
• „Mámo, padá hvězda!” křičí Pepíček
z obýváku. „Tak si něco přej.” „Ale
z vánočního stromečku!”
• O Vánocích spadne na hladinu
rybníka kousek housky. Vidí to kapr,
zarazí se a varuje ostatní: „Nikdo ani
hnout, v tom bude nějaký háček…“
• Na Vánoce křičí malý Filípek přes
celý byt na maminku u sporáku:
„Mamí, mamí, stromeček hoří!” „Říká
se, sví , a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet:
„Mamí, mamí, záclony už také sví !”

• Pan Horáček se opozdil s vánočními
nákupy a tak na Štědrý den stojí
v poloprázdné samoobsluze a ptá se
prodavačky, jestli mají něco levného,
hezkého a prak ckého? „Zbyly nám tu
celkem pěkné utěrky, pro koho to má
být?“ „Pro mou ženu.“ „Tak to bude
jistě překvapená!“ „To si pište, myslí si
to ž, že dostane kabát!“
• „Představte si, poprvé se u nás sešel
na štědrovečerní večeři sudý počet
lidí!” „Jak to, vždyť jste byli tři!” „Jo,
ale potom přijelo sedmnáct hasičů!”
• Byly Vánoce a soudce byl v příjemné
náladě. Zeptal se předvedeného muže:
„Za co jste tady?” „Za předčasné
vánoční nákupy.” „To přece není žádný
přestupek. Jak brzy jste nakupoval?”
„Dvě hodiny před začátkem otvírací
doby.”
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Křížovka

1. Ovoce používané k českému vánočnímu zvyku 2. Judské město, kde se
narodil Ježíš 3. Rostlina zdobící se jako jeden ze symbolů Vánoc 4. Píseň zpívaná
o svátcích, především pak o Vánocích 5. Dar jednoho ze tří mudrců 6. Symbol
adventních nedělí na věnci 7. Tradiční české vánoční jídlo s houbami a kroupami
8. Dě se nejvíce těší, až je najdou pod stromečkem 9. Světová strana, na které
mudrci spatřili hvězdu
TAJENKA: „Tu noc pastýři uviděli Marii, Josefa a spícího Krále v _______________.“
TAJENKA: V JESLIČKÁCH
Řešení: 1. jablko 2. Betlém 3. strom 4. koleda 5. kadidlo 6. svíčky 7. kuba 8. dárky 9. východ

Milí čtenáři občasníku Vlašto a!
Pokud si nepřejete, aby Vám byla Vlašto a nadále zasílána, informujte nás
na e-mail vlastovicky@charitaopava.cz a jako předmět uveďte „ODHLÁSIT“,
případně písemně na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, Opava - Jaktař
747 07. Podrobnější informace o tom, jak plníme nařízení EU 2016/679 (GDPR)
najdete na webových stránkách www.charitaopava.cz.

Milí čtenáři Vlašto y!
Jste to právě Vy, kdo jako Exupéryho Malý princ dobře víte, že co je důležité,
je očím neviditelné. My v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově pos žené si
toho velmi vážíme. Přejeme Vám požehnané Vánoce, během kterých na Vás
budeme s vděčnos vzpomínat.
Obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově pos žené
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