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CITÁT MĚSÍCE: „Mraveneček v lese těžkou kládu nese. Pomozte mu, kamarádi, sám ji neunese.“
Báseň Františka HRUBÍNA (1910 - 1971), která se před dvaceti lety stala mottem denního stacionáře Mraveneček

Sportovní den (nejen) pro
klienty zve už po čtvrté

Inspirativní rodinné dopoledne plné zábavy a netradičních sportovních
disciplín připravila pro širokou veřejnost v sobotu 18. září Charita Opava
společně s Okresním fotbalovým svazem. V pořadí již čtvrtý ročník této
benefiční akce s názvem Sportovní den (nejen) pro klienty proběhne od 9
do 13 hodin na fotbalovém hřišti v Opavě – Kylešovicích. Výtěžek je opět
určen pro mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav.
Sportovní den (nejen) pro klienty medaili. „Nás sportovní den je tak
umožní tak jako v předchozích roč- trochu také náhradou za zrušené
nících, kdy se ho zúčastnilo velké Sluníčkové odpoledne, pravidelné
množství lidí, zábavnou formou ve předprázdninové setkání pro kolednísportovním duchu propojit svět lidí ky Tříkrálové sbírky a další příznivce
zdravých a svět lidí s handicapem. Charity Opava,“ vysvětluje jedna z
Pro širokou veřejnost i klienty s pořadatelek Svatava Bláhová. „Prohandicapem jsou připraveny netra- tože dvůr areálu ředitelství Charity
diční sportovní disciplíny jako jízda Opava, kde Sluníčkové odpoledne
na invalidním vozíku, hra šupec, vždy probíhá, prochází rekonstrukcí,
zvuková střelba, jízda na dvoukole, nemohli jsme se zde s Vámi potkat,
fotbalový slalom či speciální ruské zveme tedy na Sportovní den do Kykuželky. Každý, kdo tyto disciplíny lešovic,“ dodává.
zvládne, obdrží diplom i originální Připraveno bude také občerstvení,

+

ZÁŘÍ

Přestavba Radosti finišuje
Desetiměsíční náročná přestavba prostor sociálně
terapeutické dílny Radost v areálu ředitelství Charity
Opava na ulici Přemyslovců v Jaktaři se pomalu chýlí
ke konci. Původní prostory se změnily k nepoznání
a my se spolu s klienty můžeme těšit na středu
6. října, kdy novou Radost dopoledne slavnostně
otevřeme za účasti mnoha vzácných hostů
včetně biskupa Martina Davida.

malý koncert nevidomé obyvatelky
Domu sv. Cyrila a Metoděje Ivety
Dunkové, masírování šíje maséry
Wellness centra Charity Opava, vystoupení mažoretkové skupiny Banimo a další program.
Cílem setkání je získat finance pro
mobilní hospic Pokojný přístav,
což je na Opavsku velmi vyhledávaná a klienty oceňovaná terénní
služba Charity Opava určená vážně
nemocným lidem v závěru jejich
života. Zatímco v prvním ročníku
Sportovního dne (nejen) pro klienty
se vybralo přes 73 tisíc korun, druhý
i třetí ročník přinesl Pokojnému přístavu vždy přes 120 tisíc korun.
Záštitu nad celou benefiční akcí převzal stejně jako loni senátor Herbert
Pavera.

ZÁŘÍ
Blesk způsobil velkou škodu
Přesně ve 23.11 hodin udeřil ve čtvrtek 8. července
do budovy Chráněných dílen Charity Opava
v Jaktaři silný blesk. Událost zaznamenala
kamera, které na okamžik z důvodu
ohlušující rány vypadl obraz. Důsledky byly
devastující – opravy spálených elektronických
zařízení, včetně mostové váhy, přesáhnou dvě stě
tisíc korun. Hrazeny budou z pojištění.

Slovo ředitele
Každý není
nahraditelný

Říká se, že
každý člověk je nahraditelný,
ale třicetiletá historie Charity
Opava mě
stále více
přesvědčuje o tom,
že to vždy není pravda. Je totiž
plná příběhů konkrétních lidí, kteří měli vizi, byli pro ni zapálení a
právě díky jejich urputnosti, usilovné práci a tahu na branku dnes
můžeme v řadě středisek nabízet
tak kvalitní služby potřebným.
Jen v dnešním Domovníku se
dočtete v řadě článků o tom, že
denní stacionář Mraveneček, který slaví dvacet let od svého otevření, by nejspíše nikdy nevznikl,
nebýt manželů Blanky a Hynka
Závorkových. Právě oni kdysi při
studiích zjistili, že podobná služba
v Opavě chybí, připravili podklady a během krátké doby vyběhali
na úřadech vše potřebné pro její
vznik. Na jiném místě píšeme
o Domu sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách, který bude slavit výročí 25 let od svého otevření.
Nebýt iniciativy první ředitelky
Charity Opava Aničky Ekslerové
a ochoty sester, které zdevastovaný klášter dostaly v restituci a uvěřiliy její vizi, asi by zde nenašlo
nový domov mnoho lidí se zrakovým postižením. V jiném článku
zase Vašek Burda říká, že pokud
by si můj zástupce Tomáš Schaffartzik na počátku devadesátých
let založil vlastní firmu, určitě by
dnes byl úspěšným podnikatelem.
Ale místo toho dal své organizační schopnosti do služeb Charity
Opava.
Potřeboval bych mnoho Domovníků na to, abych vyjmenoval
všechny nenahraditelné lidi, bez
nichž by Charita Opava nikdy nebyla tím, čím je dnes. Na všechny
stále myslím s vděčností a díky za
to, že jsou součástí našeho společného díla.

Jan HANUŠ
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STALO SE
• Podpora MSK
je nenahraditelná

Řadu našich důležitých projektů
už v tomto roce podpořil Moravskoslezský kraj. Charitní pečovatelská služba získala finance
na projekt ,,Charitní pečovatelská služba jede k Vám“, Denní
stacionář pro seniory na projekt ,,Rozvoj smyslů seniorů“ a
Chráněné dílny CHO na projekt
,,Azbest a topení“. Dům sv. Cyrila a Metoděje mohl díky podpoře
MSK uskutečnit projekty „S(vozem)“ a ,, Znovu a lépe“, Charitní ošetřovatelská služba projekt
,,Domov léčí rychleji“ a mobilní
hospic Pokojný přístav projekt
,,Do konce s rodinou“. Kraj nás
také podporuje dotačním programem ,,Program na podporu
poskytování sociálních služeb
pro rok 2021“. To vše svědčí o
tom, že Moravskoslezský kraj je
důležitým a nenahraditelným
strategickým partnerem Charity
Opava. Děkujeme!

• Náš hospic v kampani
Držme se až do konce
Držme se až do konce. Pod tímto
názvem startuje v září celorepubliková kampaň na získání
finančních prostředků pro mobilní hospice v České republice.
Poběží na portálu Darujme.cz a
účastnit se ho bude také Charita
Opava, která provozuje mobilní
hospic Pokojný přístav. Vyvrcholením kampaně bude 6. října
takzvaný papučový den.
Podrobnější informace včetně
odkazu na stránky, kde bude
možno hospic podpořit, najdete
na www.charitaopava.cz.

KALENDÁRIUM
• V září 1991 otevřelo Středisko vzájemné pomoci charitní
šatník.
• Po patnácti letech v Charitě
Opava, kde zastával například
pozice vedoucího Mravenečku
nebo manažera Sekce sociálních služeb, odešel v září roku
2016 na místo ředitele Charitního domova Opava Hynek
Závorka.
• Neratovský farář Josef Suchár
sloužil loni v září děkovnou
mši v Domě sv. Cyrila a Metoděje. Spolu s ním dům pro lidi
se zrakovým handicapem navštívil i písničkář Petr Linhart.
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„Celých 20 let jsem měl štěstí
na šéfy,“ říká Vašek Burda

Psal se rok 2000 a bývalý zaměstnanec tiskárny Václav Burda hledal
novou práci. Poté, co na několik adres rozeslal svůj životopis, se mu
ozvali z Charity Opava, kde právě hledali člověka na zajištění fundraisingu pro Dům sv. Cyrila a Metoděje. Po krátkém pohovoru s
ředitelkou Aničkou Ekslerovou a zkušební době se stal Vašek Burda
zaměstnancem Charity Opava. Je jím už dvacet let.
„Když jsem nastoupil, rozjela Chari- Charitě Opava vystřídal hned něta Opava obrovskou fundraisingovou kolik míst, kromě toho, že řadu let
telefonickou akci pro Vlaštovičky, pracoval na centrále na oddělení
do které byla vtažena snad polovina fundrasingu a částečně také PR, byl
tehdejších zaměstnanců včetně mne. zaměstnán především v Domě sv.
Řídil ji Tomáš Schaffartzik a já do- Cyrila a Mětoděje pro zrakově podnes nechápu, jak to tehdy dokázal stižené ve Vlaštovičkách u Opavy
ukočírovat,“ vzpomíná Vašek Burda. jako pracovník v sociálních služZa dvacet let svého působení v bách, zaměřený také na počítačovou

výuku pro zrakově handicapované.
„Musím říct, že jsem měl doposud
velké štěstí na šéfy, ale nejvíce mi v
paměti utkvěli dva z nich,“ vzpomíná a jako prvního jmenuje Tomáše Schaffartzika. „Kdyby se Tomáš
dříve rozhodl pracovat v byznysu, s
největší pravděpodobností by udělal
obrovskou kariéru. On však zůstal
věrný Charitě Opava, což obdivuji,“
dodává. Z doby svého působení ve
Vlaštovičkách zase vzpomíná na
svou dřívější šéfovou Evu Kubesovou, velmi odvážnou dámu s nesmírným smyslem pro humor. „A
jestli mám vybrat ještě jednoho člověka, se kterým jsem si rozuměl, tak by
to byla asi Štěpánka Gecová,“ končí
vzpomínání.
A co pro Václava Burdu znamená
práce v Charitě Opava? „Asi možnost pracovat a stýkat se s naprosto
mimořádnými lidmi. Například některé naše dobrovolnice jsou seniorky
často s velmi vážnými zdravotními
problémy. Když jim však zavoláte a
požádáte je o pomoc, neváhají ani
vteřinu a hned druhý den vám přijedou pomoct třeba s balením dopisu
či s jinou prací,“ říká s obdivem. „A
pokud pracujete v Charitě, tak opravdu můžete zlepšit život konkrétnímu
člověku, což je fajn.“

Chráněné dílny dostaly darem
žaluzie od firmy ISOTRA
Díky novým moderním oknům
mají sice v keramické a šicí dílně
výrazně lepší pracovní podmínky,
než v původních prostorách ve
Vlaštovičkách či Jaktaři přesto
je ale letní slunce při práci občas
oslňovalo.
To už je minulostí díky firmě
ISOTRA, která chráněným dílnám
bezplatně dodala i namontovala
žaluzie. Horizontální žaluzie byly
namontovány právě v budově,
v níž sídlí šicí, keramické a
kompletační dílny. „V některých
místnostech byla osazena žaluziemi
všechna okna, v některých třeba
jen jedno, podle toho, jak jsme je
Ostré a horké sluníčko umí být občas nepříjemné. Své o tom vědí potřebovali odstínit,“ vysvětluje
zaměstnanci Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslovců manažer Charity Opava Tomáš
37 v Jaktaři.
Schaffartzik.
Dvě vertikální žaluzie pak byly
namontovány také na dvě jižní
okna ve vedlejší hale, kde se
kompletují hračky LENA. I zde
totiž ostré sluníčko znesnadňovalo
práci. „Děkujeme,“ vzkazuje
Tomáš Schaffartzik.
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Chráněné dílny otevřely
v Jaktaři prodejní sklad

Novou prodejnu svých výrobků otevřely Chráněné dílny Charity
Opava. Prodejní sklad plný rozmanitého zboží najdete v místě nového sídla chráněných dílen, tedy na ulici Přemyslovců 37 na konci
Jaktaře směrem na Stěbořice.
Před montovanými kontejnery se oblouží velice milé dámy,“ dodává.
dá bez problémů pohodlně zapar- Nové prodejní místo ukrývá velké
kovat. „Není tedy potřeba zajíždět množství rozmanitých výrobků z
až do prostor dílen,“ vysvětluje keramiky, které ozdobí zahradu,
vedoucí dílenského marketingu byt či terasu, šité výrobky a další
Ludmila Slaninová. „Zákazníci originální dílenské výtvory.
zastaví autem přímo před skladem Výhodou nové prodejny je také
a mohou si v klidu vybrat z roz- to, že zároveň slouží jako výdejní
manitého zboží, s úsměvem je zde místo pro přepravní společnost

Ulozenka by WE/DO. Lidé z okolí si zde proto mohou vyzvednout
objednané zásilky bez zbytečného
zajíždění do centra města. Otevřeno je vždy od pondělí do pátku od
8 do 15.30 hodin.
Nové prodejní místo výrobků
Chráněných dílen Charity Opava
doplnilo tři stávající. První z nich,
krámek TRO TEBE v centru města na Kolářské ul. 14, začal rovněž
sloužit jako výdejní místo společnosti Uloženka by WE/DO. „Této
služby již denně využívá mnoho
zákazníků, kteří při vyzvedávání
zásilky často objeví některý z mnoha keramických či šitých výrobků
a jeho koupí udělají radost sobě či
svým přátelům,“ doplňuje Ludmila
Slaninová. V krámku PRO TEBE
je otevřeno od pondělí do pátku
od 8 do 17 hodin. Další prodejny
dílenských výrobků najdete v supermarketu Terno v Jaktaři, otevřeno zde je od pondělí do pátku
od 8 do 18 hodin, a také v prvním
patře Obchodního centra Breda
& Weinstein naproti pošty. Zde si
kvalitní a originální charitní výrobky pořídíte vždy od pondělí do
pátku od 9 do 21 hodin a v sobotu
od 9 do 14.30 hodin.

Opavská pětka opět
podpoří naše klienty

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 ale kromě opavských basketbalistů podpořil také Charitu Opava, které byla určena pětistovka z každé zakoupené VIP permanentky v hodnotě pět tisíc korun. Úspěšný projekt pokračuje i v
další sezóně.
Program Opavská pětka se dočkal ohlasu fanoušků Basketbalového
dalšího pokračování v blížící se klubu Opava. A jeho organizátosezóně především díky velkému ři opět mysleli na klienty Charity

Opava. Z každé prodané VIP permanentky na sezónu 2021-2022
jim totiž stejně jako v přechozí
sezóně věnují pětistovku.
Název Opavská pětka je inspirován takzvanou základní pětkou,
tedy zahajovací sestavou, která je
v každém basketbalovém zápase
velmi důležitá. A velmi důležitá
a přínosná je pro Charitu Opava také spolupráce s opavskými
basketbalisty. Ti pro klienty sociálně terapeutické dílny Radost už
několik let připravují pravidelné tréninky a letos je podpořili v
crowdfundingové akci na vybavení speciální pojízdné motokavárny. S tou se klienti Radosti všem
fanouškům představí v opavské
basketbalové hale už na prvním
ligovém zápase v sobotu 25. září.
„Přijďte nás podpořit a fandit vicemistru ČR i Charitě Opava,“ vzkazuje fanouškům BK Opava i opavské Charity Alexandra Šimonová
z oddělení marketinku BK Opava.
Aktuální informace najdete na
www.bkopava.cz, FB a instagramu.

STANE SE
• Dvě zajímavé besedy
Dvě besedy si na září pro své
členy připravili v Klubu sv.
Anežky - dobrovolném sdružení Charity Opava. Po úvodní
informativní schůzce v úterý
7. září si v prostorách Denního
stacionáře pro seniory v domě
Sv. Anežky na Kylešovské ulici 4
budou v úterý 14. září povídat
s MUDr. Ritou Červeňovou na
téma „Eucharistické zázraky“,
a o týden později, tedy v úterý
21. září, zde bude besedovat
sestra Filoména z Kongregace
Dcer Božské Lásky. Začátek je
vždy v 16 hodin.

• MŮJ SVĚT putuje
Slavnostní vernisáž čeká ve
středu 1. září výstavu nejlepších snímků 13. ročníku fotosoutěže Můj svět v Českých Budějovicích. Pořádá ji Městská
Charita České Budějovice, jejíž
zaměstnanci v dosud posledním ročníku fotografického klání získali hned několik ocenění.
V říjnu bude výstavu hostit
Charita Český Těšín a v prosince pak Oblastní Charita Žďár
nad Sázavou. Pokud byste chtěli výstavu uspořádat i u Vás, je
ještě volný měsíc listopad. Zájemci se mohou ozývat na mail
mludek@charitaopava.cz.

Napsali o nás
• P. Štěpánek na
Letní filmové škole
Na téma důsledků vytěsnění
smrti z našich životů hovořil
na Letní filmové škole v Uherském Hradišti lékař mobilního
hospice Charity Opava Petr
Štěpánek. Spolu s ním debatoval
také vojenský kaplan Kamil Vícha. Říká se, že člověk se stává
skutečně dospělým teprve tehdy,
když se musí vyrovnat se smrtí
někoho blízkého. Že až tato bolestivá zkušenost ho donutí uvědomit si, co je v životě skutečně
podstatné a důležité. Není moderní společnost odmítající svou
konečnost jen houfem infantilních jedinců? Neměla kdysi akceptace smrti v našich životech
konstitutivní roli? Právě o tom
hovořili Petr Štěpánek a Kamil
Vícha v rámci Zóny inspirace
s Hradeckým slunovratem, která byla letos součástí bohatého
programu 47. ročníku Letní filmové školy.
REGION OPAVSKO,
17. srpna 2021
(Záznam besedy
najdete také na stránkách
www.charitaopava.cz)
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„S manželem jsme se radovali ze dvou

vzpomíná Blanka Závorková na 27. září 2001, kdy byl slavnostně
V týdeníku Region ze září roku
2001 jsem našel článek, ve kterém spolu s manželem Hynkem
vysvětlujete, proč je důležité zřídit v Opavě zařízení typu Mraveneček. Bylo těžké přesvědčit
instituce a veřejnost, že je Mraveneček potřebný? Přece jen zde
podobné zařízení nikdy předtím
nebylo...

Na slavnostním setkání k výročí dvaceti let denního stacionáře Mraveneček určitě nemůžou chybět dva
lidé, kteří stáli u jeho vzniku. Manželé Blanka a Hynek Závorkovi se pro myšlenku zřídit v Opavě stacionář pro děti a mládež s kombinovanými vadami nadchli ještě jako studenti. A kdo ví, zda by zde
toto středisko Charity Opava vzniklo, nebýt jejich iniciativy. Zatímco Hynek Závorka před dvaceti lety
v nově zřízeném Mravenečku nastoupil jako zaměstnanec, cesta jeho ženy vedla jinam a na její roli při
vzniku tohoto potřebného zařízení už někteří možná zapomněli. Rozhovor, který je před Vámi, se to
chystá napravit. Blanka Alžběta Závorková vystudovala střední pedagogickou školu a následně učitelství pro první stupeň základních a speciálních škol s aprobacemi na psychopedii, somatopedii a tyflopedii na UP v Olomouci. V současné době učí na opavské pobočce Církevní základní školy v Hradci nad
Moravicí. S manželem Hynkem mají tři syny a dceru. Blanka Závorková je také členkou třetího řádu
svatého Františka.
V zápisu ze zasedání Rady Cha- podobně. Shodou okolností jed- Oslovil tedy ve svém šetření přes
rity Opava ze dne 23. listopadu na taková holčička pocházela i různá speciálně-pedagogická zaří2000 se můžeme dočíst, že „Mgr. z Opavy a vedoucí celé Společnos- zení rodiče a zjistil, že je dokonce
Blanka Závorková jakožto exter- ti pro mukopolysacharidózu, pan mnoho rodičů, kteří by takovýto
ní spolupracovník informovala prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, stacionář uvítali. Součástí práce
o projektu Mraveneček, jehož Ph.D.,vznesl myšlenku, že je velká byla i speciálně pedagogická část
realizace se připravuje“. A také škoda, že v Opavě neexistuje staci- o tom, jak by takový stacionář měl
je zde uvedeno, že se projektu na onář, do kterého by tato holčička fungovat a co by v něm nemělo
zřízení Mravenečku věnujete se mohla chodit. A protože v té době chybět, takže projekt byl připraven
svým manželem Hynkem. Obá- manžel Hynek končil studia na opravdu detailně. A takto jsme se
vám se, že na to, že jste stála u Caritas - Vyšší odborné škole so- ho pokusili předložit tehdejší paní
zrodu myšlenky zřídit stacionář ciální v Olomouci a byla před ním ředitelce Charity Opava Anně
pro děti a mládež s kombinova- povinnost napsat bakalářkou prá- Ekslerové. A ta nás obětavě podnými vadami, se už pozapomně- ci, vymysleli s panem Michalíkem, pořila a také nasměrovala na další
lo. Zavzpomínejte, prosím, co že ve své práci zjistí potřebnost instituce, s nimiž bylo zapotřebí
Vás k tomu tehdy vedlo?
takovéhoto stacionáře v Opavě. začít jednat.

Pokud si pamatuji, nebylo. Myslím, že bylo hodně důležité, že byla
hotová a mohla se předložit právě
studie, jak na tento projekt reagují
rodiče postižených dětí. V Opavě
byl ústav v Marianu a pak speciální školy. Ale nic mezi tím. Tedy ne
pro děti, které na tom intelektově
nebyly tak dobře, aby mohly chodit do školy a zároveň o ně rodiče chtěli pečovat doma. Pamatuji
si, že nás také hodně podpořilo
speciálně pedagogické centrum
Srdce. Takže důležití lidé, přes které celý schvalovací proces musel
projít, opravdu viděli, že tohle má
smysl a je to potřebná iniciativa.
Jak dlouhá byla cesta od nápadu
iniciovat vznik Mravenečku do
chvíle, než byl slavnostně otevřen? A co vše jste na ní museli
podstoupit?
Bylo zajímavé, že dlouhá opravdu
nebyla. Zhruba rok jsme s manželem Hynkem zjišťovali potřebnost,
a pak samozřejmě své bakalářské
práci musel dát tu správnou podobu. A protože paní ředitelka
Charity Opava zareagovala okamžitě kladně a se sobě neutuchající energií a nadšením se pustila do
dalšího vyřizování na Magistrátu
města Opavy, trvaly následné přípravy jen další rok. Bylo zapotřebí
sehnat peníze a budovu, pustit se
do stavebních úprav, se kterými nám velice pomohl pan Alois
Smolek, zajistit nákup potřebného vybavení a pomůcek pro děti,
vymyslet logo, uspořádat výběrové řízení na první zaměstnance.

Jako studenti jsme s manželem
Hynkem jezdívali na různá setkání jako asistenti k dětem, kterým
byla diagnostikována velmi vážná nevyléčitelná nemoc mukopolysacharidóza. Tyto děti jsou
velmi specifické a v jisté fázi své
nemoci jsou tak hyperaktivní, že
spí klidně jen tři hodiny denně a
zbytek dokáží stále běhat, ničit a Původní logo Mravenečku odkazovalo na slogan střediska: Mraveneček v lese/těžkou kládu nese...
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miminek: ze syna Hynka a z Mravenečku,“

otevřen denní stacionář, o jehož vznik se zasadila
Zvláštní, ještě dnes si všechny ty
tváře pamatuji. Tedy od prvotního
nápadu do otevření uběhly pouze
dva roky! dva roky!

stě měli miminka dvě – Hynečka
a Mraveneček. Přišla spousta lidí
a našich přátel, měli jsme radost
z toho, že se vše tak vydařilo a těšili jsme se z toho, že pomůžeme
Vzpomínáte na slavnostní ote- mnoha unaveným rodičům.
vření Mravenečku 27. září roku
2001 a jeho požehnání biskupem V zápisu ze zasedání Rady ChaFrantiškem Lobkowitzem? Mi- rity Opava z listopadu roku
mochodem z toho dne jsou pěk- 2000, z něhož jsme citovali na
né fotografie, na jedné z nich jste začátku, je ale také uvedeno, že
s miminkem...
se přepokládá, že v Mravenečku
budete i s manželem po jeho zříAno, byl to velmi krásný den. zení pracovat. U manžela Hynka
Myslím, že jsme byli hrdí. Byli se to vyplnilo, později se dokonjsme čerstvě po studiích a byl to ce stal vedoucím Mravenečku, u
tak trochu splněný sen. Navíc pan Vás ale ne. Proč?
biskup požehnal našemu prvnímu měsíčnímu synovi Hynkovi. Ano, skutečně jsme plánovali, že
V tento den jsme s Hynkem pro- budeme spolupracovat. Ale záro-

Dopis manželů Blanky a Hynka Závorkových, který otiskl
týdeník Region v září 2001, tedy v době otevření Mravenečku.

veň jsme byli v očekávání, zda se
nám přes mé zdravotní komplikace podaří mít děti. A to se poštěstilo právě v roce velkých příprav. Po
prvním synovi přišel za dva roky
syn Prokop a po něm za další dva
roky dcera Jindra. Samozřejmě
jsme za mne našli báječnou náhradu, první vedoucí Mravenečku
paní Marii Tichou. No a upřímně
řečeno, v každodenním životě,
shonu, řešení různých situací jsme
s Hynkem poznali, že v práci spolu
být nechceme. Proto jsem již o návrat do Mravenečku neusilovala.
Věděla jsem, že funguje báječně,
že jsou tam lidé s velkým srdcem a
že odvádí výbornou práci. Potvrzovali to i rodiče dětí. Mraveneček jsem pravidelně na mateřské
navštěvovala, naše děti mají v albech spoustu fotek z kuličkového
bazénu nebo relaxačních balónů.
A když skončila mateřská, dostala
jsem nabídku z Církevní Základní
školy sv. Ludmily.
Vaše profesní dráha tedy šla jiným směrem, přesto – sledujete,
co se v Mravenečku děje a kam se
za ta léta posunul?
Jak říkám, dokud byl Hynek vedoucím, byli jsme v Mravenečku často, a to byla vcelku dlouhá
doba. Když pak odešel jako manažer do centrální budovy Charity
Opava, měla jsem už informace
spíše ústní. Když se nakonec rozloučil s Charitou Opava, sledovala jsem dění spíše již z dálky.
Poznala jsem osobně novou paní
vedoucí, paní Janu Konopkovou
a spolu s Hynkem jsme věděli, že
přišel další dobrý člověk. A jsem
docela stydlivá na to, abych za-

zvonila a jen tak se přišla podívat.
Občas se ale potkám s některým z
původních zaměstnanců a to pak
samozřejmě vyzvídám. Můžete se
zeptat, určitě Vám to potvrdí.
Mraveneček chystá 22. září setkání pracovníků a klientů, kteří
tímto střediskem Charity Opava
prošli za dvě desetiletí jeho působení. Přijdete?
I když už do dění tolik nevidím,
stále mě těší, že ona „mravenčí“
práce, kterou ve stacionáři všichni dělají s láskou, protože jinak to
nejde, pokračuje. Dokáži si představit všechny oběti, trpělivost,
bolavá záda, únavu všech zaměstnanců, ale i spoustu hodin, kdy
měli rodiče možnost vydechnout a
klienti prožít okamžiky, které by je
doma nepotkaly. Jsem ráda, že tohle snažení mělo smysl a moc přeji všem klientům i zaměstnancům
hodně krásných společných chvil,
energii, radost z toho, když se daří
i „mravenčí“ kroky a vše dobré do
příštích dní a let.
No a o tom, že má proběhnout
toto setkání se od Vás dovídám
poprvé a tak pokud mohu tuto
otázku považovat za pozvání, a
bude-li akce probíhat i v odpoledních hodinách, přijdu moc ráda.
Než tento rozhovor v Domovníku vyjde, určitě k Vám dorazí oficiální pozvánka. Setkání
proběhne odpoledne 22. září v
opavském Klubu Art a určitě se
tam potkáte s mnoha lidmi, kterým díky tehdejší iniciativě Vás a
Vašeho manžela Mraveneček pomáhá už dvě desetiletí. Budeme
se moc těšit!

Hynek Závorka s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem
během slavnostního otevření Mravenečku 27. září 2001.
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Mraveneček pomáhá nést
mentální i tělesná postižení

„Mraveneček v lese, těžkou kládu nese, pomozte mu kamarádi, sám ji neunese.“ Říkanka básníka Františka
Hrubína se v roce 2001 stala mottem při založení denního stacionáře Mraveneček. Toto velmi potřebné středisko Charity Opava poskytuje už dvě desetiletí ambulantní služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním
postižením, jejichž soběstačnost je z důvodu postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby v
celodenní péči o sebe. Jedná se o osoby zařazené do kategorie III. a IV. stupně závislosti.
Posláním stacionáře, který je určen nám, které o tyto osoby nepřetržitě pečí a celodenního programu se zalidem z Opavy a spádové oblasti pečují, tím nabízí potřebnou úlevu městnanci snaží také každého z nich
Opavska, je pomáhat klientům k co a přináší možnost oddychu a načer- individuálně, alespoň o mravenčí
nejvyšší soběstačnosti a současně pání nových sil. O klienty je zde po- krůček, posunout dále.
jim umožnit smysluplně trávit volný staráno po všech stránkách, kromě Slouží k tomu různé metody, jako
čas v kolektivu vrstevníků. Rodi- zajištění jídla a hygieny, pocitu bez- například míčkování, ergoterapie,
arteterapie, muzikoterapie, senzorická a bazální stimulace a podobně.
MRAVENEČEK
Pracovníci Mravenečku také podle
Telefon: 553 616 648
schopností uživatele úspěšně vyuE-mail: mravenecek@charitaopava.cz
žívají různé metody alternativní komunikace, například mimiku, cílené
Web: www.charitaopava.cz
pohledy očima, gesta či piktogramy.
Kontaktní osoby: Jana Konopková, Vladan Jägermann
Pokud to počasí dovolí, vyrážejí
Otevírací doba pro konzultace: Po - Pá 7 - 15 hodin
zaměstnanci s klienty na výlety po
cc
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Opavě i okolí a navštěvují různé
akce. K pobytu na čerstvém vzduchu
přispívá také nově zrekonstruovaná
bezbariérová terasa. Rodičům a
opatrovníkům je k dispozici sociální
poradenství a také případová sociální práce.
Zaměstnanci Mravenečku usilují
o to, aby si zde každý klient rychle zvykl, poznal nové lidi a našel si
kamarády, mohl v rámci možností
dělat to, co ho baví a učil se stále
něco nového. Zkrátka aby byl co
nejsamostatnější a cítil se zde dobře
a příjemně.
O tom, že se to daří, svědčí nejen
spokojenost rodičů a opatrovníků
klientů, ale také skutečnost, že o
služby Mravenečku je stále velký
zájem.

Z Petra se v Mravenečku nakonec stal pohodář

Výročí dvaceti let Mravenečku bude slavit také Petr, který byl v roce 2001
úplně prvním klientem tohoto denního stacionáře. Vydržel zde dodnes a
zaměstnanci už si Mraveneček bez jeho přítomnosti ani neumí představit. Píše o tom vedoucí Mravenečku Jana Konopková.
Petr se stal v roce 2001 úplně prv- ku je moc a moc rád, je kamarádský,
ním klientem našeho stacionáře. A pozorný, všímá si okamžitě všeho
s radostí se můžeme pochlubit, že je nového, umí pochválit a je gentlejím stále, je tady spokojený a moc man. A že by se mu někdy stýskalo?
rádi jsou tomu i jeho rodiče. Když To ani náhodou, naopak, nejraději
k nám Petr před dvaceti lety přišel, by tady byl každý den.
poprvé si vyzkoušel, jaké je to ode- Mraveneček mu poskytl možnost
jít někam na půl dne z domu, být v být se svými vrstevníky a najít si
cizím prostředí s cizími lidmi. Pa- kamarády. Rád se také účastní i růzmětníci vědí, že to zpočátku nebylo ných akcí, procházek či výletů. A i
úplně jednoduché. Bylo mu smutno, tady je na něm poznat velká poziodjížděl dříve domů, prostě se mu tivní změna, ztratil původní ostych,
stýskalo. Ale postupně si zvykal, se- stydlivost, strach z cizích lidí a cizíznamoval se s novými lidmi, získal ho prostředí. Umí pozdravit a vždy
kamarády. A taky měl možnost pra- se rád seznámí s návštěvou, která k
covat s různými pomůckami a učit nám do stacionáře zavítá. Prostě se z
se něco nového.
něho stal pohodář, na čemž má velA dnes? S humorem mu říkáme, že ký podíl také jeho velká rodina.
už patří do inventáře. V Mraveneč- I když neumí komunikovat běžným

způsobem, dokáže pomocí gest a Myslím, že se nám to úspěšně daří.
mimiky všechno vyjádřit a my praJana KONOPKOVÁ, vedoucí
covníci jsme se postupně naučili mu
Denního
stacionáře Mraveneček
porozumět.
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V Mravenečku si hned dvakrát
připomenou dvacet let od založení

Hned nadvakrát si v denním stacionáři Mraveneček připomenou
výročí dvaceti let od svého založení. Nejprve to bude ve středu 22.
září odpoledne, kdy se v opavském Klubu ART na slavnostním
setkání pozvaných hostů potkají současní i minulí zaměstnanci a
klienti i jejich rodinní příslušníci. Za týden, tedy v úterý 29. září,
pak bude Mraveneček otevřen všem zájemcům z řad veřejnosti.
„Dopočítali jsme se, že služby Mra- cet zaměstnanců, dnešní stabilní
venečku od jeho založení 27. září tým čítá osm pracovníků. Mno2001 postupně využívalo celkem zí z těchto lidí, jimž Mraveneček
třicet devět klientů, přičemž ten výrazně zasáhl do života, budou
úplně první, Petr, je zde dodnes moci společně zavzpomínat 22.
a je s námi velmi spokojený,“ vy- září v Klubu ART v Obecním
počítává vedoucí Mravenečku domě na Ostrožné ulici v Opavě.
Jana Konopková (více o Petrovi „Rádi bychom za tuto možnost pona předchozí straně). O klienty děkovali ředitelce Opavské kulturní
se zde postupně staralo dvaadva- organizace paní Marcele Heříko-

vé,“ dodává. A poděkování patří
také ředitelce Základní umělecké
školy v Hradci nad Moravicí Martě Scholzové, jejíž žáci si pro toto
setkání připravili kulturní program. Pokud by si prostory denního stacionáře Mraveneček chtěl
prohlédnout kdokoli z řad veřejnosti, bude k tomu mít příležitost
ve středu 29. září. V Mravenečku,
který sídlí ode dne svého založení
na Neumannově ulici č. 3 v Opavě,
ho přivítají zdejší zaměstnanci i
klienti od 8 do 14 hodin. „Budeme
se těšit na každou návštěvu,“ zve
Jana Konopková.

Měl to být poslední den Chráněné dílny Vlaštovičky, ale nakonec to
dopadlo jinak. Když se 20. července přestěhovala z Domu sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené do prostor sjednocených Chráněných dílen Charity Opava v Jaktaři, měla dílna zároveň po patnácti
letech od svého založení ve Vlaštovičkách skončit. Na poslední chvíli
ale padlo rozhodnutí, že provoz dílen přece jen zůstane v omezené
míře zachován pro klienty Domu sv. Cyrila a Metoděje.
Chráněná dílna Vlaštovičky hodnotili a vytvořili jakési dílenské
vznikla v roce 2006 ještě jako zacvičovací nebo startovací pracosoučást Domu sv. Cyrila a Meto- viště pro lidi se zrakovým postižeděje, ale už o rok později se stává ním, kteří jsou klienty Domu sv.
samostatným střediskem Charity
Opava. Loni se ale všechny chráněné dílny Charity Opava původně sídlící ve Velkých Hošticích,
Jaktaři a Vlaštovičkách, sjednotily
a postupně sestěhovaly do nových
prostor v Jaktaři. Chráněná dílna
Vlaštovičky byla poslední.
„Část zaměstnanců přejde do kompletační dílny, ostatní se postupně
seznamují s novým a výrazně větším prostorem v keramické dílně
v Jaktaři,“ říká dlouholetá vedoucí Chráněných dílen Vlaštovičky
Marie Bennková. Při stěhování ale
nastala oproti původnímu plánu
změna. „Nakonec jsme úplné přestěhování dílen z Vlaštoviček pře-

Cyrila a Metoděje,“ vysvětluje manažer Tomáš Schaffartzik. V dílnách jich zůstane přibližně deset,
přičemž ti, kterým bude práce vyhovovat, se mohou postupně stát
zaměstnanci Chráněných dílen
Charity Opava v Jaktaři. „Chtěla
bych moc poděkovat všem, kdo se
na stěhování dílen z Vlaštoviček do
Jaktaře podíleli,“ připojuje závěrem slova díků Marie Bennková.

Dílna ve Vlaštovičkách
zůstane zčásti zachována
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• Syn nechce z domu

Můj dospělý syn,
Tkterý
ř e b a žsee
m n tomu
o u
jsem
bydlí moca
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má zde
nerozuměalé
la,t r v práce
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skutečně
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v životě
člověka
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domů.
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pak
postavení.
Tři
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• Petr Linhart
zahrál pro Radost

Ojedinělý koncert zahrál v
rámci cyklu Večery s Hradeckým slunovratem v úterý 6.
července písničkář Petr Linhart. Nejprve vystoupil akusticky v lese u Chvalíkovic a
později pokračoval s pomocí
elektrické kytary na nádvoří
zámku v Raduni. Vystoupení
s názvem „Koncert na trati,
po které nikdy nevyjely vlaky“
bylo odměnou pro lidi, kteří
přispěli v crowdfundingové
akci na pořízení pojízdné motokavárny pro klienty sociálně
terapeutické dílny Radost. Na
stránkách www.charitaopava.
cz se můžete podívat, jak o
tomto originálním setkání referovala TV NOE.

• Den dopravy opět
s Charitou Opava
Na akci Den čisté dopravy,
která proběhne v sobotu 18.
září v rámci Evropského týdne
mobility na Dolním náměstí v
Opavě a později v Hradci nad
Moravicí, se opět představí
také Charita Opava. Charitní
prezentace návštěvníkům názorně předvede, jak se v dopravě ve městě pohybují nevidomí a další lidé se zdravotním
znevýhodněním.Evropský
týden mobility si klade za cíl
zviditelnit možnosti udržitelné
dopravy a upozornit na znečištění ovzduší, hluk a nedostatek místa z důvodu nárůstu
automobilové dopravy. Charita Opava nabídne v rámci
bohatého programu Dne čisté
dopravy v sobotu 18. září od 9
do 12 hod na Dolním náměstí
možnost vyzkoušet si pohyb
po městě se slepeckou holí či
na invalidním vozíku, od 13 do
17 hodin pak stejný program
představí u vlakového nádraží
v Hradci nad Moravicí.
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Krátce
• Poradna obdržela
poděkování ministerstva

Oslava patronů Vlaštoviček letos jen komorně
Pravidelná červencová oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje měla letos
v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách spíše symbolický
charakter. Její součástí byla slavnostní mše, kterou v neděli 4. července
celebroval otec Marek Večerek v kapli domu. Zúčastnili se jí někteří
obyvatelé domu spolu se zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky.
Následovalo společné posezení a povídání u kávy se zákusky a koláči
ve společenské místnosti

Wellness centrum nabídne brzy nové prostory

Menší komfort musí už několik měsíců snášet návštěvníci Wellness
centra Charity Opava v Jaktaři. Značná část areálu ředitelství, kde
charitní wellness sídlí, totiž prochází rekonstrukcí, a tak zde bývá
často hluk a nedostatek místa k parkování.
Naštěstí se stavba chýlí ke konci a díky stavebním úpravám získá
Wellness centrum nové prostory. Bude tak moci rozšířit a zkvalitnit
nabídku svých služeb. Děkujeme proto klientům za trpělivost a
věříme, že se jim mnohonásobně vrátí.

Písemné poděkování Občanské poradně Charity Opava za
služby, které na základě udělené akreditace bezplatně poskytuje zájemcům o vstup do
oddlužení, zaslal ředitel insolvenčního odboru Ministerstva
spravedlnosti ČR Jan Benýšek.
„Akreditované osoby mají v
rámci zprostředkování vstupu
do oddlužení velmi důležitou a
nezastupitelnou roli, neboť případným zájemcům poskytují
odborné služby v oblasti oddlužení v požadované kvalitě a na
rozdíl od ostatních oprávněných
subjektů zcela zdarma,“ píše se
v dopise. Zároveň upozorňuje
na edukační video, které ministerstvo vytvořilo v rámci
preventivní ochrany dlužníků
před takzvanými oddlužovacími šmejdy. Najdete ho na
stránkách Charity Opava.

• Hela Jombíková
natáčí Cesty víry

Bývalou klientku Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
Helu Jombíkovou oslovila Česká televize s nabídkou účasti
v pořadu Cesty víry. Natáčení
by podle plánu mělo začít již
tento měsíc. O premiéře dokumentu, v němž bude řeč také
o Charitě Opava a o úspěšné
sbírce na elektrický invalidní
vozík, kterou pro paní Helu
zorganizoval festival Hradecký slunovrat, budeme včas informovat na stránkách www.
charitaopava.cz. Po odvysílání
na druhém programu České
televize zde také najdete odkaz
na jeho zhlédnutí.

Listárna
Vaše sestřičky se staly
členy naší rodiny

Dobrý den,
děkuji Vám za vystavení darovací
smlouvy, kterou podepsanou posí-

lám v příloze. Nesmírně si vážím Vaší jsme spolu strávily krásné chvíle. Nenáročné práce a vzorné péče o nevy- zapomenu. Pozdravte je prosím.
léčitelně nemocné pacienty, kterou
si vždy budu spojovat s mými rodiči, S úctou
Dana KAŠINGOVÁ, Opava
hlavně maminkou. Vaše sestřičky se
staly prakticky členy naší rodiny, vždy

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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