
Lidem, kteří dluží nemalé peníze státním institucím, nabízí český stát         
od konce října pomoc v akci s názvem „Milostivé léto“. Tento název od-
kazuje na Bibli, kde je psáno, že každý padesátý rok má být vyhlášeno 
„milostivé léto“, během něhož mají být propuštěni otroci a má jim být 
navrácen majetek. Stát nyní umožní dlužníkům, kteří jsou v exekuci                            
z důvodu nesplácení jakékoliv veřejnoprávní instituci, možnost odpustit 
z dluhu úroky či penále. Všem těmto dlužníkům nabízí pomoc při zorien-
tování se v této problematice i přípravě potřebných dokumentů Občanská 
poradna Charity Opava.

Slovo ředitele

V násle-
d u j í c í c h 
m ě s í c í c h 
si bude-
me muset 
v š i c h n i 
s á h n o u t 
hlouběji do 
peněž en-
ky. Souběh 
mnoha okolností přináší inflaci 
a svou daň si vybere také zdražo-
vání energií. To je špatná zpráva 
nejen pro domácnosti, ale také pro 
firmy a organizace, Charitu Opa-
va nevyjímaje. Nás navíc může 
zasáhnout hned dvakrát. Jednak 
se nárůst cen negativně promítne 
do našeho rozpočtu, jednak po-
stihne naše klienty i dárce a spon-
zory. 
Právě sponzorské dary hrají kaž-
doročně v našem rozpočtu vel-
mi důležitou roli. Finance, které 
získáváme od velkých sponzorů 
i drobných dárců, mezi něž počí-
táme také přispěvatele Tříkrálové 
sbírky, využíváme vždy na rozvoj 
našich středisek. Díky těmto peně-
zům můžeme naše služby nejen 
provozovat, ale také zkvalitňovat. 
Už letos jsme vinou nouzového 
stavu vykoledovali při Tříkrálové 
sbírce mnohem méně než loni. 
Pokud se zdražování negativně 
promítne také do ochoty sponzorů 
nám nadále finančně pomáhat, 
velmi silně to pocítíme.  V těchto 
dnech dostane řada z našich spon-
zorů oslovovací dopisy. Budeme 
je tak jako každý rok žádat, aby 
nám zůstali nakloněni a přispě-
li potřebným, kteří jsou našimi 
klienty. Dobře rozumím tomu, že 
nedobrá finanční situace zasáhne 
v různé míře každého z nás. Pro-
sím ale také, abyste mysleli na to, 
že jsou mezi námi ještě potřebněj-
ší lidé, pro něž může znamenat 
dramatické snížení kvality života 
včetně pádu na dno existenčních 
problémů. Milí přátelé, děkuji ze 
srdce každému z Vás, který i v 
méně dobrých časech nezapomí-
ná na lidi, kteří jsou na tom ještě 
hůře.                            Jan HANUŠ  

„Milostivé léto“ pro lidi v exekuci, 
obraťte se na Občanskou poradnu 

MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE, KLIENTY A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA

 CITÁT MĚSÍCE: „Dluh proměňuje svobodu v nevolnictví.“
 Publilius SYRUS, římský dramatik a básník (1. století před naším letopočtem)
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Dále čtěte
•  Chystáme mši za 

zesnulé klienty (str. 3)
• Startuje MŮJ SVĚT 

2022! (str. 3) 
• Zdarma prohlédneme 

Vaše elektro! (str. 7)

„Milostivé léto“ je součástí nedáv-
no schváleného balíku exekučních 
změn. Má pomoci smazat nezvlada-
telné dluhy z minulosti – z doby, kdy 
byznys s dluhy v Česku byl rozjetý 
ve velkém. Podle navrhovatele, li-
doveckého poslance Marka Výbor-
ného, může milostivé léto reálně 
pomoci až čtvrt milionu lidí. „Toto 
tříměsíční období může být výhodné 
pro dlužníky, kteří mají reálný zájem 
své dluhy splatit a exekuce se zba-
vit, ale problémem je pro ně drahé 
příslušenství, které mnohdy činí až 
několikanásobek původního dluhu. 
Pro města a obce a další věřitele na-
víc vzniká šance na to, že bude pů-
vodní dluh splacen a dostanou zpět 
své dlužné peníze, což by se u řady 
dlužníků za standardní situace nikdy 
nestalo,“ uvedl pro média Výborný.

hem těchto tří měsíců je třeba uhradit 
původní dlužnou částku, tedy jistinu, 
a k ní 750 korun na nákladech exe-
kuce. Možnost řešit dluhy tímto způ-
sobem dlužníkům skončí 28. ledna 
2022,“ dodává. Musí se však jednat 
o dluhy vymáhané soukromými 
exekutory, nikoliv tedy o daňové či 
správní exekuce. „Podmínky mohou 
být pro řadu lidí složitější, proto bych 
doporučila všem, kteří mají dojem, 
že se jich Milostivé léto může týkat, 
aby se obrátili na naši poradnu. Je-
jich situace bývá často individuální a 
proto je potřeba ji rovněž individuál-
ně řešit,“ nabízí pomoc lidem, kte-
rým se díky této akci otevírá časově 
omezená možnost své dluhy velmi 
komfortně vyřešit. 
Občanská poradna sídlí v Opavě 
na Kylešovské ulici 10. „Vhodná je 
v tomto případě osobní konzultace, 
ale je možné se na nás obrátit i na 
telefonech 553 616 437 či 731 316 
552 nebo e-mailem na obcanskapo-
radna@charitaopava.cz. Naše služba 
je bezplatná a anonymní,“ doplňu-
je Monika Urbánková. Rozhovor              
s Monikou Urbánkovou na toto 
téma najdete v Domovníku na str. 5.

Vždy se najdou      
potřebnější

Radost přijala nové klienty
Rekonstrukce a přestavba sociálně terapeutické 
dílny Radost na ulici Přemyslovců v Jaktaři, 
kterou minulý měsíc slavnostně posvětil biskup 
Martin David (více se dočte v tomto Domovníku 
na str. 4) umožnila mimo jiné výrazné navýšení 
počtu  klientů z 25 na 40. Patnáct nových klientů 
již službu pravidelně využívá. Radost tak může 
posloužit více lidem, kteří o to stojí. 

Stále sháníme zaměstnance 
Charita Opava se stále rozvíjí a rozšiřuje, 

což je určitě dobrá zpráva. Přináší nám to ale také 
problémy, tím největším je nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců. Stále hledáme kole-
gyně a kolegy na různé pozice, sledujte 

naše webové a facebookové stránky, možná 
zde najdete nějakou zajímavou nabídku 

šitou na míru právě Vám. 

Modelový příklad dlužníka, které-
mu je akce “Milostivé léto“ určena, 
je podle dluhového analytika orga-
nizace Člověk v tísni Daniela Hůle 
například člověk, který měl původní 
dluh na nájemném za městský byt 
ve výši 8 tisíc korun, ale dnes mu 
vinou dalších nákladů narostl až na 
čtvrt milionu. 
Akce „Milostivé léto“ je tedy určena 
lidem, kteří mají dluh u veřejno-
právních organizací, a jejich dluh je 
vymáhán v exekučním řízení. Může 
se tak jednat například o dluh u do-
pravních podniků, úřadů, zdravot-
ních pojišťoven, ale také i u společ-
nosti ČEZ. „Tito dlužníci dostanou tři 
měsíce na to, aby své dluhy uhradili 
za zvýhodněných podmínek,“ vysvět-
luje Monika Urbánková z Občanské 
poradny. „Akce začala 28. října a bě-
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• Činnost v rodinách zahájila        
v listopadu 1991 Charitní 
ošetřovatelská služba. Oslaví 
tedy úctyhodných třicet let! 
•  Cenu Neziskovka roku 2014 
v kategorii velké neziskové 
organizace vyhrála v listopa-
du roku 2014 Charita Opava.
Cenu přebrali v Senátu Parla-
mentu ČR ředitel Jan Hanuš 
a jeho zástupce Tomáš Schaf-
fartzik.
• Třicet let oslavila Charita 
Opava v listopadu roku 2019. 
Na dvou setkáních se stávají-
cími i bývalými zaměstnan-
ci se potkalo velké množství 
lidí, kteří se společně přičinili 
o vznik této organizace a ná-
sledné tři dekády její práce pro 
druhé. 
• Nouzový stav z důvodu ko-
ronakrize jsme museli zvládat 
loni v listopadu. Zatímco ně-
která střediska byla podle vlád-
ního nařízení uzavřena, jiná 
– především terénní služby – 
zažívala ohromný nápor práce 
ve velmi těžkých podmínkách. 
Vše jsme ale zvládli!

STALO SE

Vlaštovičky již potřetí vybíraly 
v ulicích pro Bílou pastelku  

Tým Pokojného přístavu 
absolvoval psychologický kurz

Dvoudenní kurz s názvem „Psychologická první pomoc“ absolvo-
val o víkendu 9. a 10. října v Olomouci celý tým mobilního hospice 
Charity Opava Pokojný přístav, doplněný o pracovníky Charitní pe-
čovatelské služby. Kurz vedli zkušení lektoři - psycholog Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje David Dohnal a jeho man-
želka Simona Dohnalová. „Během dvou dnů jsme se učili zvládat ne-
standartní krizové situace, kterých v naší profesi zažíváme nespočet 
a získali jsme nový náhled na řešení těchto situací,“ hodnotí školení 
velmi pozitivně vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová.
Kurzu se zúčastnila také manažerka 
Charity Opava Petra Thiemlová a 
oba lékaři Pokojného přístavu Jakub 
Seget a Petr Štěpánek spolu s ex-

terními psycholožkami mobilního 
hospice Petrou Hradečnou a Moni-
kou Ticháčkovou. 
Obsahem kurzu byly například ná-

vody na to, jak stabilizovat člověka, 
který zažívá těžkou životní situaci 
po neštěstí nebo neočekávané udá-
losti v rodině či v práci. Absolven-
ti se dověděli, jak pomoci člověku 
zvládnout paniku, vztek, změny v 
myšlení a naučili se, jak předat člo-
věka do další péče. Součástí kurzu 
byly také informace a praktické 
ukázky sebepéče, která je u pomá-
hajících profesí z důvodu hrozícího 
syndromu vyhoření velmi důležitá. 
„Podle závěrečného hodnocení všech 
přítomných splnil kurz očekávání, 
jako bonus jsme navíc zažili spous-
tu zábavy a smíchu, což nám všem 
udělalo určitě velmi dobře,“ vrací se 
ke dvěma dnům školení Eva Merto-
vá. „Také jsme se během té doby měli 
možnost poznat i z osobní stránky,“ 
dodává spokojeně. Oba lektoři byli 
podle ní nejen velmi profesionální, 
ale také velice lidští a dokázali se 
zcela naladit na své posluchače. 
Tým Pokojného přístavu se snaží ve 
svých znalostech a dovednostech 
stále zdokonalovat. A protože kurz 
manželů Dohnalových má ještě 
navazující pokračování, uvažují už 
nyní, že se ho v dohledné době zú-
častní.

KALENDÁRIUM

V ulicích téměž stovky měst celé České republiky jste mohli od pon-
dělí 11. do středy 13. října potkat dobrovolníky v tričku s nápisem 
Bílá pastelka a pokladničkami, do nichž bylo možno přispět na 
podporu nevidomých lidí nebo lidí se zrakovým handicapem. Tra-
diční sbírky Bílá pastelka se v úterý 12. října zúčastnili také klienti 
a zaměstnanci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve 
Vlaštovičkách.

•  Cesty víry                     
s Helou Jombíkovou  

Bývalá dobrovolnice a klientka 
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro 
zrakově postižené Helena Jombí-
ková se stala hrdinkou jednoho 
dílu cyklu České televize Cesty 
víry. Odvysílán byl v polovině 
října na kanálu ČT 2 a paní 
Hela v něm mimo jiné vyprá-
ví o Charitě Opava i Domu sv. 
Cyrila a Metoděje, jehož klienti 
se v něm spolu s vedoucí domu 
Zuzanou Janků také objeví.                
V portrétu pod názvem „Povídá-
ní s Ježíšem“ Helena Jombíková 
vypráví o svém dětství, o tom, 
jak do něj zasáhla nemoc, co jí 
pomohlo snášet všechny strasti 
a jakou roli v jejím životě hra-
je poezie. Právě Charita Opava 
vydala Heleně Jombíkové sbírku 
veršů pod názvem „No tak mám 
diagnózu“, ze které v pořadu za-
zní několik veršů. Pokud Vám 
pořad o paní Hele utekl, může-
te se na něj podívat zpětně na 
stránkách Charity Opava www.
charitaopava.cz. Stojí to za to!

Bílá pastelka je veřejná sbírka, 
která má již více než dvacetiletou 
tradici. První ročník se uskutečnil 
v roce 2000 a byl první velkou 
veřejnou sbírkou formou kasiček 

pro zrakově postižené v České 
republice. Organizátor, kterým 
je Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
pro její konání nejprve zvolil 

datum inspirované Dnem bílé 
hole, tedy 15. říjen. Později se 
konání sbírky prodloužilo na tři 
dny.
Cílem sbírky je získávání 
finančních prostředků na speciální 
výukové programy a projekty pro 
nevidomé a slabozraké, jako jsou 
například výcvik vodících psů, 
nácvik orientace v prostoru a 
chůze s bílou holí, nácvik běžných 
denních činností, výuka obsluhy 
počítače, zaměstnávání zrakově 
postižených, digitalizace textů a 
další.
Klienti Domu sv. Cyrila a 
Metoděje, kteří patří mezi časté 
příjemce vybraných financí, se 
sbírky jako dobrovolníci zúčastnili 
v Opavě již potřetí. Letos vyšli do 
ulic po roční pauze, kdy se sbírka 
nemohla na veřejnosti konat             
z důvodu pandemických opatření. 
„Všichni si to moc užili,“ říká 
vedoucí domu Vedoucí Domu sv. 
Cyrila a Metoděje Zuzana Janků, 
která přidává také díky za všechny 
projekty, které již ve Vlaštovičkách 
Bílá pastelka podpořila. 



snímkům přidat vedle jmen oce-
něných autorů také krátké povídá-
ní o tom, co snímek zachycuje. A 
protože se ukázalo, že to fotogra-
fiím velmi prospělo, rozhodla se 
komise letos soutěžící vyzvat, aby 
své snímky doplnili také krátkým 
popisem. Soutěži i následným vý-
stavám to jistě dodá další rozměr.
„Pojďte tedy spolu s námi psát další 
kapitoly této výjimečné fotosoutě-
že, určené pro amatérské fotogra-
fy, kteří jsou jakkoli spjati s prací 
Charit,“ vzkazují členové odbor-
né poroty, v níž vedle Jindřicha 
Štreita zasedá také Jiří Siostrzonek 
z Institutu tvůrčí fotografie FPF 
Slezské univerzity v Opavě a re-
gionální manažer firmy ASEKOL 
pro Moravskoslezský a Olomouc-
ký kraj Zdeněk Kovářík, Dis. Fir-
ma ASEKOL, která je partnerem 
soutěže i Chráněných dílen Cha-
rity Opava, si opět vzala patronát 
nad kategorií pro klienty.
Slavnostní vernisáž oceněných fo-
tografií se uskuteční na přelomu 
února a března 2022 v krásných 
prostorách Historické výstavní 
budovy Slezského zemského mu-
zea v Opavě. Poté bude výstava 
opět celý rok 2022 putovat po dal-
ších městech České republiky.
Podrobnější informace najdete na 
webových tránkách Charity Opa-
va www.charitaopava.cz. 
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Další ročník fotosoutěže 
MŮJ SVĚT bude s příběhy 

Soutěžit se bude opět ve třech 
kategoriích s názvy Portrét, Ži-
vot kolem nás a Jak to vidím já. 
První dvě kategorie jsou určeny 
pro zaměstnance a dobrovolníky 
Charit, třetí kategorie je vyhra-
zena výhradně klientům. Letošní 
ročník ale přináší do soutěže vel-
mi zásadní inovaci. Protože loni 

nemohla z důvodu koronavirové 
krize proběhnout tradiční vernisáž 
v Historické výstavní budově Slez-
ského zemského muzea v Opavě, 
uspořádala Charita Opava spolu 
se Slezským zemským muzeem 
výstavu ve venkovních prostorách 
na Horním náměstí v Opavě. To 
si vyžádalo potřebu k některým 

Od 1. listopadu do konce ledna 2022 mohou opět zaměstnanci, dob-
rovolníci i klienti Charit z celé České republiky posílat své snímky 
do soutěže MŮJ SVĚT. Fotografické klání, které přináší každoročně 
svědectví o náročné, ale nadějeplné práci tisíců lidí velké charitní ro-
diny, právě vstupuje do 14. ročníku. Patronem populární fotosoutě-
že je už od jejího vzniku světoznámý fotograf Jindřich Štreit.

Sestry Pokojného přístavu to vel-
mi mrzelo, protože mezi nimi a 
lidmi pečujícími doma o své blízké 
vznikají často velmi osobní vztahy, 

Mši svatou za zemřelé klienty mobilního hospice Pokojný přístav 
bude sloužit ve středu 24. listopadu otec Klement Rečlo. Pravidel-
né vzpomínkové setkání na klienty Pokojného přístavu, kteří odešli           
v tomto kalendářním roce na věčnost, musela loni Charita Opava          
z důvodu vyhlášeného nouzové stavu zrušit. 

které pokračují i poté, co již služeb 
mobilního hospice není třeba. 
Aby mohla letošní v pořadí již 
desátá vzpomínka proběhnout, 

uskuteční se jinak, než jak bylo 
zvykem předchozích devět let. 
První změnou je to, že se mše sva-
tá poprvé skuteční v konkatedrále 
Nanebevzetí Panny Marie v Opa-
vě. „Důvodem je to, že v případě 
zpřísnění podmínek na pořádání 
společenských akcí bude v konka-
tedrále lepší možnost dodržovat 
nařízené rozestupy,“ vysvětluje 
vedoucí Pokojného přístavu Eva 
Mertová. Ze stejného důvodu se 
pro letošní rok rozhodli pořada-
telé raději zrušit setkání pozůsta-
lých, které vždy po mši probíhalo 
v Denním stacionáři pro seniory. 
„Mše bude určena především po-
zůstalým po klientech, které jsme 
doprovodili na věčnost v letošním 
roce,“ upřesňuje Eva Mertová, 
„těm ještě budeme rozesílat osobní 
pozvánky.“ Mše ale bude veřejná, 
takže zveme touto cestou každého, 
kdo by chtěl přijít, mše začíná v 17 
hodin.  

Pokojný přístav si na mši svaté 
připomene své zesnulé klienty

Napsali o nás
• Sestřičky, smekám 

před Vámi   
Chtěla bych poděkovat MUDr. 
Dratvové, MUDr. Václavkové, 
primáři MUDr. Pluschkemu, 
MUDr. Zdeňku Heraltovi, kte-
ří pečovali o mého nemocného 
manžela Ing. Pavla Kučeru, 
Speciální poděkování patří 
MUDr. Petru Štěpánkovi a ce-
lému týmu sestřiček charitní 
hospicové péče Pokojný přístav. 
A to paní Evě Mertové, Evě Foj-
tíkové, Jarce Štenclové, Marti-
ně Gajdůškové, Ivě Šímové a 
Janě Kurkové. Děkuji všem za 
vynikající péči, lidský přístup, 
laskavost a obrovskou podporu. 
Mimořádné poděkování věnuji 
sestřičce Evě Fojtíkové, která mi 
byla nablízku v okamžicích, kdy 
přišla ta nejtěžší chvíle. Manžel 
mohl odejít z tohoto světa doma, 
klidný, vyrovnaný a hlavně v mé 
náruči. Úžasné sestřičky, sme-
kám před Vámi. 

Miluše KUČEROVÁ,             
REGION OPAVSKO,            

12. října 2021

• Radost se představí 
široké veřejnosti  

Den otevřených dveří chystá v 
úterý 16. listopadu pro širokou 
veřejnost sociálně terapeutická 
dílna Charity Opava Radost. 
A bude se určitě na co dívat – 
prostory Radosti na ulici Pře-
myslovců 26 v Opavě prošly 
za poslední rok zásadní rekon-
strukcí a dostavbou, díky níž se 
klienti mohou radovat z řady 
nových míst pro práci i relaxaci 
a také z unikátní střešní zahra-
dy. Na to vše a mnoho dalšího 
se můžete přijít podívat v době 
od 9 do 14 hodin, pokud to do-
volí epidemiologická situace. V 
té době bude v Radosti probí-
hat běžný provoz, takže budete 
moci být svědky běžného života 
této sociálně terapeutické dílny 
Charity Opava. 

• Anežka  chystá       
duchovní obnovu

Pravidelnou celodenní advent-
ní duchovní obnovu chystá na 
sobotu 27. listopadu Klub sv. 
Anežky - dobrovolné sdruže-
ní Charity Opava. Proběhne v 
sále Mariana v klášteře Kon-
gregace dcer Božské lásky na 
Rooseveltově ulici 47 a povede 
ji otec Vojtěch Janšta. Začíná se 
v 8 hodin mší svatou v kapli a 
pořadatelé vzkazují, že účast-
níci budou muset mít nasazeny 
respirátory.
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Magda Grimová, která položila zá-
klad ke vzniku Radosti, jako sestra    
v psychiatrické léčebně dobře vědě-
la, jak strádají lidé, kteří jsou nuceni 
žít své životy v izolaci pouze za zdmi 
nemocnice a zavřenými dveřmi do-
movů. Díky její snaze vznikly na 
zelené louce chráněné dílny, v nichž 
by mohli smysluplně pracovat, po-
tkávat se s kamarády a vracet se do 
společnosti, ze které byli v té době 
necitlivě vyloučeni.

Vracet pocit potřebnosti
„Mnoho dalších lidí, kteří se podíleli 
na provozu a rozvoji sociálně tera-
peutické dílny po následujících třicet 
let, muselo – tentokrát už pomyslně – 
tlačit na této cestě do strmých kopců 
dvoukoláky plné různých problémů a 
strastí. Nakládali si na ně nové smělé 
plány, nové výzvy, odhodlání dostát 
novým předpisům. To vše vždy se sna-
hou pokračovat v úkolu vracet lidi s 

mentálním znevýhodněním a dušev-
ním onemocněním zpět do společnos-
ti, nabídnout jim smysluplnou práci 
a spolu s ní také pocit potřebnosti a 
důstojnost,“ dodal Jan Hanuš.

Radost se bude rozvíjet
Důvodů pro rozsáhlou rekonstruk-
ci Radosti, která dnes sídli v areálu 
ředitelství Charity Opava v Jaktaři, 
bylo mnoho. „Nové prostředí, které 
Vám dnes chceme ukázat, je bezbari-
érové, takže konečně můžeme otevřít 
dveře také osobám imobilním,“ při-
pomněla manažerka Charity Opava 
Pavlína Králová. „Rekonstrukcí sta-
rých prostor a přístavbou prostor no-
vých jsme získali vhodné zázemí, díky 
kterému můžeme navýšit okamžitou 
kapacitu z původních 25 osob na 40 
osob denně. Vybudovali jsme prosto-
ry, které nám umožní rozšířit portfo-
lio našich činností o práci se dřevem, 
práci na zahradě, práci v cateringové 
kuchyni a ještě se chystáme připravit 
pro naše klienty cvičnou kavárnu, 
která by měla být prostorem pro ná-
cvik baristických dovedností,“ vyjme-
novala jen některé z výhod, které 
umožní další rozvoj Radosti.
V nových prostorách najdou uživa-
telé rovněž příležitost k odpočinku 
v relaxační místnosti či na zelené 
střešní terase propojené se zahra-
dou. Moderní šatny, sprchy i toale-
ty mají dostatečnou kapacitu a také 

pamatují na imobilní osoby. Celkové 
náklady rekonstrukce se pohybují 
kolem necelých 25 milionů korun. 
Projekt je z 95 % financován z evrop-
ských sociálních fondů, 5 % spoluú-
časti nese Charita.

Mít radost z toho,                               
co můžeme dělat

„Klienti Radosti zde budou dělat 
mnoho věcí, které my považujeme 
za samozřejmé, nebo se nám do nich 
dokonce nechce, například vařit, pra-
covat v dílně nebo na zahraně. Ale oni 
z nich mají radost, mají radost z toho, 
že je můžou dělat,“ řekl mimo jiné 
před slavnostním požehnáním dí-
len biskup Martin David, a dodal, že 
by si přál, aby stejnou radost sdíleli 
i všichni pracovníci Radosti. Ještě 

před tím, než požehnal nové prosto-
ry Radosti, požehnal také mobilní 
elektrokavárnu, které předal také dá-
rek v podobě dvou balíků kávy. 

Další strmý kopec
Hosté, mezi nimiž nechyběli ředi-
tel Charity ČR Lukáš Curylo, otec 
Jan Czudek, opavský děkan Vác-
lav Koloničný, prezident Diecéz-
ní Charity ostravsko-opavské Jan 
Larisch, opavský primátor Tomáš 
Navrátil, ředitelka opavské poboč-
ky Úřadu práce Petra Ballová nebo 
trenér opavských basketbalistů Petr 
Czudek si pak mohli nové prostory 
prohlédnout a pochutnat si na rautu, 
který pro ně připravili klienti Rado-
sti v nové cateringové kuchyni. Od-
poledne si pak slavnostní otevření a 
prohlídku užili také klienti Radosti 
spolu se svými rodinnými příslušní-
ky a opatrovníky.
Sociálně terapeutická dílna Radost 
tak v říjnu roku 2021 velmi úspěšně 
zdolala na své pomyslné pouti další 
strmý kopec. 

Zdolali jsme další strmý kopec. Biskup 
Martin David požehnal novou Radost 

  

„Pokud byste před téměř třiceti lety přijeli vlakem do Opavy a vydali se od Východního nádraží nahoru 
Březinovou ulicí, mohlo by se Vám přihodit, že potkáte paní, která směrem ke klášteru Marianum tlačí 
do strmého kopce dvoukolák plně naložený nábytkem. A pokud byste se s ní dali do řeči, představila 
by se jako Magda Grimová a vysvětlila Vám, že nábytek veze na místo, kde se právě chystá založit dílny 
pro lidi s duševním onemocněním.“ Těmito slovy přivítal ředitel Charity Opava Jan Hanuš vzácné 
hosty, kteří se ve středu 6. října dopoledne přišli podívat na slavnostní otevření zrekonstruovaných 
a rozšířených prostor sociálně terapeutické dílny Radost a zúčastnit se jejich požehnání biskupem 
Martinem Davidem. 

CO BUDOU KLIENTI 
V NOVÉ RADOSTI DĚLAT?

• Připravovat v cateringové 
kuchyní pohoštění pro různé 
společenské akce. • Ve cviční kavárně si osvojí 
baristické dovednosti, které pak 
využijí ve veřejném prostoru 
v nové mobilní Kavárně pro 
Radost. •  Pracovat na zahradě.• Pracovat se dřevem v nové 
dílně. • Vyrábět výrobky z keramiky.• Připravovat drobné výrobky  
v šicí dílně.• Pracovat na tkalcovském 
stavu.• Vyrábět originální svíčky a 
mýdla, plést košíky z papíro-
vých trubiček, tvořit z korálků    
a mnoho dalšího.
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vzkazuje Monika Urbánková z Občanské poradny a nabízí pomoc při využití této šance 

„Akce ´Milostivé léto´ může   
pomoci tisícům lidí v exekuci,“

Název akce „Milostivé léto“ odkazuje na Bibli. Hospodin totiž při-
kázal svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co 
na ní vyroste, se podělit s chudými. Po sedmi sedmiletých obdobích, 
tedy každý padesátý rok, má být vyhlášeno „milostivé léto“, kdy mají 
být otroci propuštěni, a má jim být navrácen majetek, o který přišli. 
Od konce října český stát nabízí v odkazu na tuto tradici možnost 
všem dlužníkům, kteří jsou v exekuci z důvodu nesplácení jakékoliv 
veřejnoprávní instituci, odpustit z dluhu úroky či penále. Občanská 
poradna Charity Opava nabízí dlužníkům, kterých není málo, mož-
nost pomoci se v této problematice zorientovat a připravit potřebné 
dokumenty.
Jedním z nejčastějších důvodů, 
proč za Vámi lidé přicházejí do 
Občanské poradny, jsou dluhy a 
exekuce. Kolik jich přibližně evi-
dujete za rok?
Je to jeden z nejčastějších důvodů, 
je to dokonce ten nejčastější. Podle 
našich statistik se na nás asi 35 % 
našich klientů obrací ve snaze řešit 
svou složitou finanční situaci.  Zá-
vazky naprosté většiny těchto kli-
entů jsou pak řešeny v exekučním 
řízení. 

Máte nějaká data o tom, zda dlu-
hová epidemie, jak se někdy pro-
blematice zadluženosti lidí říká, 
klesá nebo stoupá?
Pokud se podíváme na statistiku 
exekučních řízení, kterou vydává 
Exekutorská komora, lze zjistit, 
že počty lidí v exekuci se postup-
ně snižují. Z tohoto trendu mám 
samozřejmě radost. Je způso-
ben nejen mnoha legislativními 
změnami v oblasti poskytování 
spotřebitelských úvěrů, ale také v 
oblasti exekucí a oddlužení, které 
v posledních letech nastaly. Pro-
blémem však stále bývají stávající 

dlouholeté exekuce s vysokým pří-
slušenstvím. 

Jsou všechny případy zadlužení 
tak banální, že někdo naletí na 
reklamu nebo různým šmejdům 
a pak za to draze platí? Nebo se 
do takovéto situace může dostat i 
člověk, který si dává pozor?
Je otázkou, co znamená banální. 
Jestli je tím myšleno, že je jed-
noduché dostat se do problémů 
s hrazením závazků, pak se do-
mnívám, že nelze takto jednoduše 
paušalizovat. Někdo opravdu tak-
zvaně naletí, někdo si problémy 
způsobí nezodpovědným nakládá-
ním s penězi, někdo dluhy zdědí, 
jiný nechtěně způsobí velkou ško-
du. A další má prostě jen smůlu 
a jeho problémy způsobila shoda 
okolností. A ano, do problémů se 
může dostat kdokoli, tedy i osoba, 
která si dává pozor. Život je prostě 
někdy nevyzpytatelný. 

Nyní se tedy pro některé lidi ote-
vírá možnost se z dluhové pasti 
vymanit. Co to vlastně ono „Mi-
lostivé léto“ je? Jak dlouho bude 

trvat? 
Právě takzvané „Milostivé léto“ 
je součástí onoho balíčku legis-
lativních změn, jejichž účinnost 
nabíhá postupně. Pokud se baví-
me právě o akci „Milostivé léto“, 
pak dlužníci, kteří mají závazek u 
veřejnoprávní organizace, dosta-
nou tři měsíce na to, aby dluhy, 
vymáhané v exekučním řízení, 
uhradili za zvýhodněných podmí-
nek. Změna odstartovala 28. října 
a během těchto tří měsíců je třeba 
uhradit původní dlužnou částku, 
tedy jistinu a k ní 750 korun bez 
DPH na nákladech exekuce. Mož-
nost řešit své dluhy tímto způso-
bem tak dlužníkům skončí 28. 
ledna 2022. Musí se však jednat 
o dluhy, vymáhané soukromými 
exekutory, nikoliv tedy daňové či 
správní exekuce. Podmínky mo-
hou být pro řadu lidí složitější, 
proto bych doporučila všem, kteří 
mají dojem, že se jich „Milostivé 
léto“ může týkat, aby se obrátili na 
naši poradnu. Jejich situace bývá 
často individuální, a proto je po-
třeba ji rovněž individuálně řešit. 

Tato akce se ale zdaleka nebude 
týkat všech dlužníků. Koho tedy?
Ne, týká se tzv. veřejnoprávních 
dluhů. Využít ji tedy budou moci 
dlužníci, kteří mají dluh u veřej-
noprávních organizací, a jejich 
dluh je vymáhán v exekučním ří-
zení. Může se tak jednat například 
o dluhy u dopravních podniků, 
úřadů, zdravotních pojišťoven, ale 
např. i u společnosti ČEZ apod. 

To jste nyní definovala cílovou 
skupinu obecně, popište nám 
ale, prosím, nějaký modelový 
příklad člověka, jak by se mohlo 
ono „Milostivé léto“ týkat. 
Jsou to například případy jízd na 
černo. Často se tyto dluhy žalovaly 
zvlášť, vedla se samostatná exe-
kuční řízení u různých exekutorů. 
V praxi to pak znamenalo, že jízd-
né stálo 15 korun, pokuta za jízdu 
načerno byla 1.500 korun. Dluž-
ník tak na začátku dlužil 1515 ko-
run. V exekučním řízení byl však 
dlužník vyzván k úhradě částky 
více než 11 tisíc korun. Jelikož se 
jednalo o dluh u dopravního pod-
niku, k zastavení exekucí je třeba 
uhradit oněch 1.515 korun a pak 
750 korun na nákladech exekuční-

ho řízení. Takže zatímco původně 
by dlužník musel uhradit 11 tisíc 
korun, v rámci „Milostivého léta“ 
by mu stačilo uhradit přibližně 
2.265 korun a exekuce by byla ná-
sledně zastavena. A to už je rozdíl. 

Někteří exekutoři se již nechali 
slyšet, že se jim akce „Milosti-
vé léto“ nelíbí, protože přijdou          
o zisky. Nebyly ale podle Vašeho 
názoru až nemravně velké?
Problematické jsou podle mého 
názoru zejména exekuční řízení 
vedená pro malé částky. Zde pak 
náklady exekuce několikanásobně 
přesahují částku, kterou dlužník 
původně dlužil. A ano - v někte-
rých případech se mi skutečně 
zdá, že jsou náklady zbytečně vy-
soké. Velmi často totiž exekutor 
udělá stejné kroky u dluhu ve výši 
tisíc korun stejně jako u dluhu 250 
tisíc korun. Jen ty náklady se pak 
významně liší. Podle mého názoru 
je tady určitě prostor pro změnu. 

Mohou se ti, kterých se akce týká, 
obracet na Občanskou poradnu? 
Jak jim můžete pomoci právě Vy?
Rozhodně ano. Pokud má kdo-
koli za to, že se ho akce Milostné 
léto týká, je určitě dobré se na nás 
obrátit, spolu pak můžeme jeho si-
tuaci řešit. Naše služba poskytuje 
poradenství i v oblasti exekučních 
řízení, navíc je bezplatná a také 
anonymní. Jsme připraveni tako-
výmto klientům pomoci. Vlastně 
všem osobám, které jsou ve složité 
životní situaci a potřebují ji řešit.  

Kde Vás mohou zájemci kontak-
tovat? 
Naše poradna se nachází v Opa-
vě na ulici Kylešovská 10. Od září 
rovněž působíme jednou měsíčně 
na Obecním úřadě ve Slavkově. 
Vhodná je v tomto případě osob-
ní konzultace, ale je možné se na 
nás obrátit i telefonicky na číslech  
553 616 437 či 731 316 552 nebo 
e-mailem na obcanskaporadna@
charitaopava.cz. Z důvodu epi-
demiologické situace nyní máme 
bohužel osobní konzultace jen na 
objednávku. Objednávkové termí-
ny však nejsou dlouhé, dostane se 
na každého. 
Informace o naší službě lze rov-
něž nalézt na webových stránkách 
www.charitaopava.cz. 



Pomoc Občanské poradny: světlo 
na konci tunelu pro lidi s problémy

Vyznat se ve spleti paragrafů a předpisů je velmi složité, zvláště když se legislativa každou chvíli mění. Oriento-
vat se ve svých právech a povinnostech pomáhá lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, už od roku 1995 
Občanská poradna Charity Opava. Pomáhá profesionálně, diskrétně, anonymně a především bezplatně. Pro 
mnoho lidí s problémy se tak občanská poradna stává světlem na konci tunelu.

Komu je Občanská poradna 
určena

Občanská poradna poskytuje rady, 
informace a pomoc osobám ve věku 
nad 16 let v obtížné životní situaci 
nebo osobám, které jsou takovou si-
tuací ohroženy a nezvládnou ji řešit 
vlastními silami. Za obtížnou život-
ní situaci je považována jakákoliv 
situace žadatele, kterou on sám vní-
má jako problémovou a se kterou si 
nedokáže poradit. „Poskytnutím od-
borného sociálního poradenství v so-
ciální oblasti a v oblasti práva chceme 
umožnit, aby se lidé v takovéto situa-
ci dokázali zorientovat v nastalé ži-
votní situaci, aby netrpěli neznalostí 
svých práv, povinností a dostupných 

služeb a aby byli schopni vyjádřit své 
potřeby a znali možná řešení své si-
tuace,“ vysvětluje vedoucí Občanské 
poradny Lucie Trunečková. 

S čím Vám Občanská 
poradna pomůže 

Oblastí, v nichž umí pracovníci 
Občanské poradny žadatelům po-
radit, je velké množství. Patří sem 
například sociální dávky a sociální 
pomoc, pojištění, pracovněprávní 
vztahy a zaměstnanost, bydlení, ro-
dinné a partnerské vztahy, majet-
koprávní vztahy a náhrada škody, 
ochrana spotřebitele a podobně. 
Mezi častými problémy, s nimiž se 
lidé obracení na Občanskou porad-

nu, je také otázka dluhů a exekucí. 
Kromě toho poskytuje Občanská 
poradny služby oddlužení, včetně 
sepisu a podání návrhu na oddluže-
ní a insolvenčního návrhu.

Bezplatnost, profesionalita, 
anonymita a mlčenlivost 

Jednotliví poradci i celá organizace 
jsou vázáni mlčenlivostí. Proto nic, 
co zde od klienta zjistí, nebude bez 
jeho výslovného souhlasu předáno 
nikomu mimo Občanskou poradnu.
Klient také vystupuje v rámci služ-
by anonymně a jeho anonymita je 
zaručena také v rámci evidence. 
Pracovníci Občanské poradny vy-
tvářejí takové podmínky, aby klienti 
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OBČANSKÁ PORADNA
Telefon: 553 616 437, 731 316 552
E-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz
Web: www.charitaopava.cz
Kontaktní osoba: Mgr. L. Trunečková, vedoucí střediska
Otevírací doba pro osobní konzultace:
• Pondělí: 8 –11 hod. a 12 –15.30 hod.
• Středa: 8 –11 hod. a 12 –16 hod. (na objednávku)
• Čtvrtek: 8 –12 hod.
Klienti mohou přijít v pondělí a ve čtvrtek i bez objednání. 
Na středu se může klient objednat nejpozději do 8.30 ráno.
Telefonické konzultace: Úterý: 9 –12 hod., čtvrtek: 12 –15 
hod. 
Terénní forma služby:  Pátek: 9 – 11 hod. 

mohli v průběhu poskytování služ-
by uplatňovat vlastní vůli a jednat 
na základě vlastního rozhodnutí                              
s porozuměním důsledku své volby. 
V rámci principu aktivní spolupráce 
se pracovníci snaží o aktivní spo-
luúčast klientů na řešení vlastních 
sociálních událostí tak, aby měli re-
álnou možnost podílet se na tom, co 
bezprostředně ovlivňuje jejich život.
Občanská poradna je nezávislá na 
státních nebo jiných organizacích.

Osobně i po telefonu
Služby Občanské poradny jsou po-
skytovány  ambulantně i terénní for-
mou. Konzultace mohou probíhat 
osobně i telefonicky nebo také pro-
střednictvím internetu. Občanská 
poradna je členem Asociace občan-
ských poraden a spolupracuje také s 
řadou dalších organizací. 

Problémy řešíme, ale chceme jim i předcházet
Občanská poradna problémy obyvatel Opavska pouze neřeší, ale sna-
ží se jim také předcházet. Důležitou částí její činnosti jsou totiž různé 
preventivní akce a přednášky určené rozmanitým věkovým i sociálním 
skupinám. 
Zaměstnankyně Občanské poradny 
mají za sebou množství přednášek 
na různá témata, jako je například 
fenomén takzvaných „šmejdů“, tedy 
organizátorů předváděcích akcí pro 
seniory. Seniorům byly určeny také 
přednášky na téma „Jak nespadnout 
do nebezpečné pasti dluhů a exeku-
cí“. Takzvané finanční gramotnosti 
se věnují rovněž v přednáškách pro 
studenty. 
Velmi plodná je také spolupráce 
Občanské porady s Psychiatrickou 
nemocnicí, díky které proběhlo v 
rámci cyklu „Radíme se s Charitou“ 
celkem sedm preventivních předná-
šek na různá témata, jako například 
uzavírání smluv či nebezpečí, která 
hrozí při takzvaném podomním 
prodeji či na prezentačních akcích. 
Kromě spotřebitelské gramotnosti 
byly přednášky zaměřeny i na pro-

blematiku sociálních dávek, rodin-
ného práva, opatrovnictví a dalších 
situací, které přinesla novela občan-
ského zákoníku.
Občanská poradna má za sebou také 
kurz finanční gramotnosti určený 
klientům azylového Domu pro ženy 
a matky s dětmi v Opavě, který pro-
vozuje Armáda spásy. Na klienty zde 
v průběhu tří měsíců čekalo celkem 
deset dvouhodinových přednášek 
na různá témata, jejichž společným 
jmenovatelem je zodpovědné zachá-
zení s penězi. 
Za zmínku stojí určitě také soubor 
přednášek, které Občanská poradna 
realizovala přímo v opavské ženské 
věznici v rámci projektu pro osoby 
ve výkonu trestu. V deseti před-
náškách představila odsouzeným 
komplexní představu o světě dlu-
hové problematiky. Důraz byl kla-

den zejména na prevenci zadlužení, 
seznámení se základními finanční-
mi pojmy, s vytvářením rodinné-
ho rozpočtu a jeho užitím v praxi,                   
s možnostmi řešení různých situací 
při zadlužení. A v neposlední řadě 
se Občanská poradna už déle než 

deset let spolupodílí na přípravě 
pravidelné poradenské rubriky Ob-
čanské judo, která vychází v týdení-
ku REGION OPAVSKO. „I tak plní 
naše Občanská poradna své poslání,“ 
uzavírá výčet některých preventiv-
ních akcí vedoucí Lucie Trunečková.
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Denní stacionář, sídlící na Kyle-
šovské ulici v Opavě, je zařízení 
rodinného typu, které nabízí se-
niorů bohatý program i odbornou 
péči. Samozřejmostí jsou různé 
vzdělávací a aktivizační progra-
my, trénování paměti, kondiční 
cvičení, pracovní činnosti, mezi-
generační setkávání a všemožné 
společenské aktivity. Klienti mají 
k dispozici také novou relaxační 
místnost. 
V nabídce je rovněž doprava kli-
entů do stacionáře a zpět domů 
z Opavy a z okolních vesnic do 
vzdálenosti deset kilometrů od 

 

T ř e b a ž e 
jsem tomu 
kdysi moc 
nerozumě-
la, práce 
s k u t e č n ě 
zaujímá v 
životě člověka důležité postavení. 
Tři roky na trhu práce sice není 
ještě nijak extrémně dlouhá doba, 
přesto si troufám říct, že už si život 
bez zaměstnání nedovedu před-
stavit. A proč? Mám ráda ve vě-
cech pořádek. A práce s sebou při-
náší určitý řád. Člověk už nemůže 
plánovat ze dne na den, někdy i z 
hodiny na hodinu, jak tomu kdysi 
bývalo. Najednou jsme nuceni se 
podřizovat pracovní době. Práce 
nastolí v životě nás všech nový 
režim. Už to není škola párkrát 
za týden, ale od pondělí do pátku 
osm hodin v práci. Práce má tedy 
vliv na naše hospodaření s časem. 
Taky se vám zdá, že utíká rychleji? 
Když se zamyslím, kolik volného 
času jsem měla předtím a kolik 
mám teď, docházím k jednoznač-
nému závěru. Měla jsem ho více, 
a proto utíkal pomaleji. Někdy mi 
byl i na obtíž, zejména ve chvílích, 
kdy jsem se nudila. Pořád převlá-
dá natěšení se na víkend s vidinou 
odpočinku a trávením volna se 
svými blízkými - teď snad jen ve 
větším měřítku. 
,,Co v práci?“ Tato fráze již tře-
tím rokem významně obohacuje 
mou slovní zásobu. A nezáleží na 
tom, zda ji pokládám já, nebo se 
mě na ni táže někdo jiný. Podle 
mého názoru je to jedna z nejvíce 
užívaných otázek v lidském živo-
tě. Pomineme-li nezaměstnané. 
Posuďte sami. Kolikrát za týden se 
s touto otázkou setkáváte? Pokud 
navíc máte špatnou náladu a pů-
sobíte podrážděně, pobízíte dru-

OBČANSKÉ JUDO
• Jaké jsou dávky pro 

lidi s postižením?
E x i s t u j í 
n ě j a k é 
dávky pro 
osoby se 
zdravot-
ním po-
stižením. 
Mají ně-
jaké výhody?                     Zita
Mezi takové dávky patří pří-
spěvek na mobilitu, příspěvek 
na zvláštní pomůcku. Také je 
možno zažádat o průkaz osoby 
se zdravotním postižením, ze 
kterého plynou některé výho-
dy. Obecně má na tyto dávky 
nárok osoba, která je na území 
ČR hlášena k trvalému pobytu 
a má zde bydliště. Příspěvek na 
mobilitu je opakující se nároko-
vá dávka, která je určena osobě 
starší než rok, která má nárok 
na průkaz osoby se zdravotním 
postižením ZTP nebo ZTP/P a 
která se opakovaně za úhradu 
dopravuje. Výše dávky je 550 
korun měsíčně a vyplácí se 
zpětně. Na příspěvek na zvlášt-
ní pomůcku má nárok osoba, 
která má těžkou vadu nosného 
a pohybového ústrojí nebo těž-
ké sluchové či zrakové postiže-
ní. Přitom musí jít o stav, který 
trvá nebo bude trvat déle než 
rok. Jde o takovou pomůcku, 
která postižené osobě umožní 
sebeobsluhu nebo ji potřebuje k 
realizaci pracovního uplatnění, 
k přípravě na budoucí povo-
lání, k získávání informací a 
podobně. Seznam druhů a typů 
pomůcek je obsažen ve zvláštní 
vyhlášce. Výše příspěvku se liší 
podle druhu zvláštní pomůcky. 
Další výhodou je možnost zís-
kání průkazu osob se zdravot-
ním postižením. Nárok na ten-
to průkaz mají osoby se zdra-
votním postižením starší jed-
noho roku, které mají tělesné, 
smyslové nebo duševní dlou-
hodobé postižení. Mezi výhody 
plynoucí z těchto průkazů patří 
například vyhrazené místo k 
sedění ve veřejných dopravních 
prostředcích či slevy na jízdném  
a kulturních akcích a podobně.  
Osoby, které jsou závislé na 
pomoci jiné osoby, mohou také 
požádat o příspěvek na péči. 
Z tohoto příspěvku je možné 
hradit pomoc, kterou postižené 
osobě poskytuje osoba blízká či 
nějaký poskytovatel sociálních 
služeb. Pokud chcete více infor-
mací o jednotlivých dávkách, 
můžete se obrátit přímo na naši 
Občanskou poradnu.

Romana NAJVERTOVÁ,
Občanská poradna           

Celkem devětkrát bude v rozmezí 
od letošního 6. listopadu do 2. čer-
vence 2022 v Chráněných dílnách 
Charity Opava v Jaktaři k dispozi-
ci technik, který zdarma diagnos-
tikuje Vaše porouchané elektroza-
řízení a nacení případnou opravu. 
Tuto unikátní akci zaměřenou na 
opravu nefunkčních elektrospo-
třebičů připravil kolektivní systém 
ASEKOL ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajem, projektem 
Opravárna a Charitou Opava. 

Drobné opravy zdarma 
Drobné opravy zajistí technik pří-
mo na místě zdarma, ty náročnější 
pak bude s majitelem řešit indivi-
duálně. Podle toho, jestli se Vám 
porouchané elektrozařízení vypla-
tí opravit, ho pak můžete rovnou 
odevzdat technikovi Opravárny, 

nebo přímo na místě nechat za-
městnancům charitních dílen, 
kteří ho ekologicky zlikvidují. 
Projekt vznikl za podpory Mo-
ravskoslezského kraje, který na 
něj poskytl dotaci ve výši 100 tisíc 
korun. Jeho podstatou je možnost 
opravy elektrozařízení na místo 
toho, aby je lidé vyhodili, často jen 
z důvodu drobné vady. „Setkává-
me se s případy, kdy si lidé doma 
schovávají starší zařízení napří-
klad z důvodu určité osobní vazby 
a nemají možnost si daný elektro-
spotřebič opravit svépomocí,“ říká 
regionální manažer společnosti 
ASEKOL Zdeněk Kovařík „Oprava 
tak může starším, nefunkčním spo-
třebičům vdechnout nový život,“ 
dodává.   Akce je primárně zamě-
řena na opravu elektrozařízení, 
jako jsou pračky, sušičky, lednice, 

myčky, TV, ale také například fit-
ness zařízení obsahující elektro-
niku. Nebudou se zde však řešit 
opravy mobilních telefonů ani 
tabletů. 

Poznačte si do kalendáře
K dispozici s pomocí a radou bude 
zájemcům technik Opravárny pan 
Wallim, s nímž je možno se do-
předu domluvit na tel. čísle 799 
510 480.  Akce bude probíhat kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9 do 
17 hodin v označené kontejnerové 
sestavě před vjezdem do areálu 
chráněných dílen na ulici Přemys-
lovců v Opavě – Jaktaři. Konkrét-
ně se jedná o letošní termíny 6. lis-
topadu 2021 a 4. prosince 2021, v 
roce 2022 to budou soboty 8. led-
na, 5. února, 5. března, 2. dubna, 
7. května, 4. června a 2. července.

 Partneři akce  
Společnost ASEKOL je kolektivní 
systém zpětného odběru elektro-
zařízení, při zpětném odběru úzce 
spolupracuje s jednotlivými kraji, 
městy a obcemi. Je také dlouho-
letým partnerem Charity Opava, 
jejímž chráněným dílnám zaměst-
návajícím handicapované osoby 
dodává práci. Společnost Opra-
várna je dlouhodobým partnerem 
společnosti ASEKOL v rámci tak-
zvaného re-use projektu. 

V Charitě Opava Vám zdarma 
prohlédneme pokažené elektro

Vyplatí se mi ještě oprava starého elektropřístroje? Není škoda ho 
rovnou vyhodit, když ještě může sloužit? S odpovědí na tuto otázku 
Vám následujících devět měsíců v Chráněných dílnách Charity 
Opava zdarma pomůže technik, který Vám drobné opravy provede 
rovněž zdarma přímo na místě. 

V Jaktaři na Vás čekají 
také vánoční dárky 

Pokud se v listopadu či prosinci vypravíte do Chráněných dílen 
Charity Opava na ulici Přemyslovců 37 nechat si diagnostikovat 
své pokažené elektro, můžete tuto užitečnou návštěvu spojit rovněž         
s něčím příjemným. Otevřeno totiž bude mít od 9 do 17 hodin také 
prodejní sklad dílen, kde nakoupíte originální vánoční dárky.
V prodejním skladu dílen je pravi-
delně otevřeno od pondělí do pát-
ku od 8 do 15.30 hodin, v sobotu 
6. listopadu a 4. prosince 2021 
zde ale výjimečně otevřou od 9 
do 17 hodin, tedy po celou dobu, 
kdy zde bude k dispozici technik 
Opravárny. „Sklad se už začíná pl-
nit vánočním zbožím a krásnými 

dárky,“ vzkazuje vedoucí marke-
tingu dílen Ludmila Slaninová. 
„Ve skladu najdete naše keramické 
dekorace, anděly, hrnky, šité deko-
race, tašky, polštářky a mnoho jiné-
ho,“ vyjmenovává. Prodejní sklad 
slouží také jako výdejní místo pro 
přepravní společnost Ulozenka by 
WE/DO. 



 Krátce
• Komise v Radosti  

Komise Rady statutárního 
města Opavy pro komunitní 
plánování se v pondělí 11. října 
sešla výjimečně v prostorách 
sociálně terapeutické dílny 
Charity Opava Radost. Kro-
mě plánovaného programu 
si totiž členové komise mohli 
prohlédnout nově zrekonstru-
ované prostory dílny, jejíž pro-
voz je zčásti navázán na dotace 
města Opavy. Novými prosto-
ry je provedla manažerka Cha-
rity Opava Pavlína Králová. 

• Anežka v listopadu 
Hned tři vzácné hosty přivítá 
v listopadu Klub sv. Anežky - 
dobrovolné sdružení Charity 
Opava. Po úvodní informativ-
ní schůzce v úterý 2. listopadu 
v prostorách Denního staci-
onáře pro seniory v domě Sv. 
Anežky na Kylešovské ulici 4 
přivítají v úterý 9. listopadu 
spisovatelku Annu Malchár-
kovou, která bude besedovat          
o své nejnovější knize „Zapad-
lé dny - tradice jednoho roku“. 
Za týden, tedy v úterý 16. lis-
topadu, se členové Klubu sv. 
Anežky přesunou do pastorač-
ního střediska minoritského 
kláštera, kde bude otec Jan La-
risch přednášet na téma „Život 
a dílo olomouckého arcibisku-
pa Antonína Cyrila Stojana“ 
při příležitosti 170. výročí jeho 
narození a 100. výročí jeho 
biskupského svěcení. Opět                
v domácím prostředí, tedy na 
Kylešovské 4, bude 23. listopa-
du besedovat vysokoškolský 
pedagog Slezské univerzity v 
Opavě Jiří Siostrzonek na téma 
„Povídání o životě“. Všechna 
setkání začínají v 16 hodin.
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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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znevýhodněním děláte! Děkuji za vel-
mi pěkné příklady dobré praxe.
S přáním pěkného dne

Mgr. Jaroslava SAIDLOVÁ,
ředitelka, manažerka sociálních 

služeb a doplňkových aktivit 
MENS SANA, z. ú., psychosociální 

služby

Za Charitou Opava        
nejsou jen prázdná slova

Vážená redakce,
s radostí jsem si přečetla Váš Domov-
ník. Je vidět, že za Charitou Opava 
nejsou jen prázdná slova, ale spousta 
práce pro lidi, kteří potřebují pomoc a 
podporu.

 Informace

Charitní radní navštívili všechna střediska
Všechna střediska Charity Opava si v září prohlédli za doprovodu 
ředitele Jana Hanuše členové Rady Charity Opava spolu s novým 
opavským děkanem otcem Václavem Koloničným. Program musel 
být rozplánovaný doslova po minutách, protože jinak by návštěva 
čtrnácti charitních středisek, která leží na různých místech Opavy a 
okolí, zabrala Lucii Dosbabové, Janu Petkovovi a Ivo Mludkovi klidně 
i celý den. V každém středisku se jim věnoval někdo z vedoucích 
pracovníků a krátce službu představil. Radní se shodli, že takováto 
exkurze je pro každého velmi přínosná, protože teprve osobní 
zkušenost může vyjevit, jak rozsáhlá a široká je činnost Charity Opava. 

Kalendáře pomůžou Mravenečku 
Částkou 14 tisíc korun z prodeje firemních kalendářů na rok 2022 
podpořila denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami 
Mraveneček společnost AURA Medical.  Jak přišla velká společnost 
sídlící v Praze právě na stacionář Charity Opava Mraveneček až z 
druhého konce republiky? „Přemýšleli jsme, koho bychom podpořili, 
a Vás jsme našli přes internetový vyhledávač,“ vysvětluje Markéta 
Hanáková ze společnosti AURA Medical. „A jsme moc rádi, že naši 
ruku při vyhledávání na internetu vedla paní Štěstěna k vám a mohli 
jsme dennímu stacionáři Mraveneček být alespoň v malém prospěšní,“ 
dodává. Společnost AURA Medical s.r.o. je významný český dodavatel 
zdravotnických přístrojů a vybavení. „Děkujeme,“ vzkazují z 
Mravenečku a mávají do Prahy. 

• Ze stacionáře byla 
volební místnost

Prostory Denního stacionáře 
pro seniory na Kylešovské ulici 
č. 4 v Opavě nejsou využívány 
pouze pro provoz samotné-
ho stacionáře, ale scházejí se 
v nich také členové Klubu sv. 
Anežky – dobrovolného sdru-
žení Charity Opava. V pátek a 
sobotu 8. a 9. října si zde popr-
vé vyzkoušeli další úlohu – ze 
stacionáře se na dva dny stala 
volební místnost. „Naše pro-
story si organizátoři letošních 
parlamentních voleb v Opavě 
po dohodě s panem ředitelem 
Hanušem vybrali proto, že 
jsou bezbariérové,“ vysvětluje 
vedoucí stacionáře Jana Ře-
hulková, „a byli s nimi nako-
nec velmi spokojeni s tím, jak 
zde máme teplo a útulno.“ Po 
ukončení voleb pak ještě před 
pondělním otevřením stacio-
náře zdejší pracovnici v neděli 
odpoledne vše řádně vydezin-
fikovali. 

• Děkuji                      
za vzornou péči

Dobrý den, moc bych chtěla 
kovat Charitě Opava a jejím  
pečovatelkám za vzornou péči 
o mé rodiče Wernera a Hilde-
gardu Kunczikových z Kravař. 
Především ta pochvala patří 
pečovatelce Aničce Burdové, 
která o ně vzorně pečuje a otec 
se na ni každý den moc těší. 
Charity si moc vážím. Nevím, 
jak bych tuto těžkou životní si-
tuaci bez Vaší pomoci zvládla. 
Všem Vám přeji hodně zdraví 
a všechno jen to dobré. S po-
zdravem 

Karin ONDRÁŠKOVÁ

Váš Domovník je takovou malou oá-
zou v poušti mnoha slov bez význa-
mů. Vaše práce přináší poselství, víru 
a naději, že ještě není vše ztraceno, že 
lidská snaha má smysl a přináší ovoce.
Gratuluji Vašemu panu řediteli k za-
městnancům, kteří v Charitě našli své 
poslání, a děkuji za vše, co pro lidi se 

 Poděkování


