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POUŤ CHARITY. Pracovníci Charity a její přátelé vystoupali koncem dubna ze Samotišek nahoru na Svatý Kopeček. Více fotografií z Poutě Charity si prohlédnete na straně 4.
		
Foto: P. Langer, ACHO
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí charitní spolupracovníci,
ve velikonoční době, kterou právě prožíváme, vám nabízím k zamyšlení příběh s neobvyklým názvem.
P. Bohumír
V. Občanská a politická láska
Šla jsem o Velikonocích s malou dcerkou na procházku, psycholog mi to totiž poradil.
Odcházela jsem od rodiny – zdálo se mi, že v tomhle manželství už nemůžu vydržet.
A protože jsme měli malé dítě, které mělo po rozvodu žít
s mým manželem, chystala jsem se na radu psychologa dceři
vysvětlit, že ji mám ráda, i když odcházím. Že ji mám MOC
RÁDA, a budu mít, ale takhle že to na světě chodí, už nebudu žít s ní v jednom pokojíčku.
Šly jsme zkřehlou krajinou a já se snažila vzpomenout si
na všechno, co mi předříkal před pár dny v poradně můj
psycholog. Tehdy to znělo přirozeně, mluvil chytře, jenomže
tehdy u toho nebyla dcera.
Když jsem šla vedle ní po okoralé polní cestě, všechno bylo
najednou jiné. Holčičce byly tři roky a byla veselá. Poskakovala kolem mě. Říkat smutnou zprávu veselému člověku je
o moc horší. Kdyby byla dcerka nějak zaražená, kdyby něco
tušila, byly bychom v náladě, do níž by se mé vysvětlování
hodilo. Jenže takhle? Jak podat smutek veselé holčičce...
Pak jsem se nadechla a řekla jsem jí to tak, jak mi radil psycholog – a doufala jsem, že to pochopí.
Dítě mlčelo.
Nevěděla jsem, co říct dál, a tak jsem s ní vešla do venkovského kostela, který jsme právě míjely, vůbec nevím, co mě
to napadlo, snad jsem si myslela, že se v kostele rozptýlí.
Dcerka se podívala na obrázek Jezulátka u vchodu. Malé dítě
v náručí Panny Marie.
„Tohohle Ježíška ukřižovali?“ ukázala na obrázek. Veselost
ji opustila. Vypadala ve svém plyšovém kabátku jako velice
smutné koťátko.
Zprvu jsem nevěděla, co má tou otázkou na mysli, člověk je
zvyklý vidět na kříži dospělého muže – dospělého Krista, ne
dítě. A přece na kříži je – i malé dítě – Ježíšek.
„Ano.“
„Ježíška?“ vyhrklo dítě nechápavě.
„Ježíška.“
A pak jsem rychle vyšla z kostela. Jako by mě moje dcerka

tou podivnou otázkou chtěla upozornit na bolest, kterou jí
nesu, nesu pro celý její život, ačkoli to byla určitě jenom
obyčejná otázka tříletého dítěte.
„Zabili ho?“ chtělo děvčátko vědět.
„Ale on se pak vrátil,“ pospíšila jsem s odpovědí.
„Byl mrtvý a vrátil se?“ opáčila dcerka a mně její nevinná
otázka připadala náhle lstivá. Kývla jsem. Chtěla jsem hovor
ukončit, a ne vést náboženskou velikonoční rozpravu.
„Prostě tě mám ráda, i když u tebe a u tatínka nebudu bydlet,“ řekla jsem.
„Já vím,“ řekla dcerka, „holky ve školce mi to řekly už dávno.“ Holky ve školce… Proto se nedivila, proto nebyla překvapená, když jsem jí to řekla… Co všechno jí napovídaly,
co všechno zaslechly u svých rodičů, kde kdo asi o mně mluví, … malé džbánky mají velké uši, uvažovala jsem vztekle.
V tu chvíli se rozezněly zvony. Velikonoční zvony.
A mně vyhrkly slzy do očí, vzpomněla jsem si, jak jsem chodívala jako malá do kostela s otcem… i moje matka od nás
v mém dětství odešla. Byl to tehdy jiný kostel, kdesi v dálce,
velikonoční dálce, ale ty zvony zněly stejně!
Vzala jsem dcerku za ruku a tiskla její malé prstíčky, pevně,
pevně.
„Byl mrtvý a vrátil se,“ uvažovala malá nahlas.
„Jo?“ Kývla jsem.
„Až umřeš, tak přijď,“ poprosilo děvčátko a já cítila maličké
prstíčky, jak se pevně zaťaly do mých. Jako by mě nechtěla
pustit, jako by se bála, že moje ruka se najednou rozplyne
stejně, jako se jí rozplývá domov.
Velikonoční zvony prosvěcovaly krajinu.
A já, já jsem se vracela domů a připravovala se: řeknu manželovi, že jestli mi může odpustit, zůstanu DOMA.
Velikonoční zvony oslovovaly. Oslovovaly Vzkříšením.
A jak to dopadlo? Za dva roky budeme mít s manželem zlatou svatbu a naše dcera už má velké děti!
Eduard Martin: Kniha radosti. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2017. s.39-41
Zklamání, ztráta naděje, smutek, odchod, setkání s Kristem,
zpočátku nepoznaným, nová naděje, rozhodnutí, návrat do
společenství; tak můžeme charakterizovat zkušenosti a jednání Emauzských učedníků. (Evangelium podle Lukáše
24,13-35). Totéž jsme mohli zpozorovat v příběhu ze současnosti.
Evangelium platí i dnes.

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Paškál z Charity svítí v katedrále sv. Václava
Olomouc - Sto dvacet centimetrů a osm kilogramů. Tolik měří
a váží paškál, který se o Velikonocích rozsvítil tradičně v katedrále sv. Václava v Olomouci. Velikonoční svíci předal arcibiskupovi Janu Graubnerovi ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt v pondělí 10. dubna.

Paškál pochází ze svíčkové dílny v Paloníně. Ta funguje pod hlavičkou Charity Zábřeh. Svíce je darem od ředitelů jednotlivých
Charit v Arcidiecézi olomoucké, do olomoucké katedrály ji věnují
každý rok. „Jsme rádi, že katedrálu zdobí i něco z Charity,” sdělil
při předávání Václav Keprt.
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Otec arcibiskup dar rozbalil přímo před charitními pracovníky. „Kristus vzal na sebe všechen hřích a nechal se přibít
na kříž. Smrt bere smysl, ale On jí smysl dal a tím jí vzal
její hlavní zbraň. Právě toto je tajemstvím velikonočních

svátků. Přeji vám dobře prožité Velikonoce," popřál všem
přítomným.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Arcidiecézní charita Olomouc na GIVT.CZ. Klikni a pomáhej
Nakupovat a přitom pomáhat. Jak? Pokud si plánujete koupit něco
pro radost nebo něco, co potřebujete, stačí si vybrat zboží z firem
zapojených do projektu GIVT. Z ceny, kterou za zboží zaplatíte,
totiž bude část peněz odečtena ve prospěch lidí, kterým pomáhá
Arcidiecézní charita Olomouc. Charita stojí při Vás při mimo-

řádných událostech, jako jsou povodeň a vichřice, pomáhá lidem
v nouzi, seniorům, hendikepovaným či umírajícím. Přes 10 let
působí na Haiti a Ukrajině.
Arcidiecézní charitu Olomouc najdete na GIVT.CZ už od dubna:
https://givt.cz/arcidiecezni-charita-olomouc

Adaptační kurz vyslal do terénu další posly Boží lásky. Budou pomáhat
Svatý Hostýn – Do „zákulisí“ Charity pozvali zhruba dvacítku
nováčků prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek, ředitel Václav Keprt a další přednášející. Třídenní adaptační kurz plný besed, mší i zábavy se uskutečnil na Svatém
Hostýně od 26. dubna.
Poté, co se spolu noví pracovníci seznámili, začal se otáčet
kolotoč přednášek. Účastníci kurzu se dozvěděli o historii
Charity a o tom, jak funguje. Přednášející je zasvětili také do
kodexu Charity i do církevní terminologie. Společně s lektory přemýšleli také nad tím, co znamenají slovíčka, jako jsou
například katholon, svátost či spása. „Spása je plnost života,“

upřesnil Michal Umlauf, který přijel přednášet z Maltézské
pomoci.
Noví pracovníci se dozvěděli také, jakým způsobem druhým
pomáhat. Nejde o to, dělat věci za potřebné, ale pomoci jim,
aby je zvládli sami. „Charita by měla být viditelným znamením skutečné lásky k člověku a charitní pracovník je vlastně
posel Boží lásky. Nejhorší ale je, když zapomene, že je tímto
poslem,“ zaznělo při přednáškách.
Všichni přítomní se také shodli na celistvém přístupu k člověku. Z praxe nových pracovníků vyplývá už nyní, že nestačí dbát jen o dobrý fyzický a zdravotní stav klienta, ale také
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o jeho sociální situaci, psychiku, duši… Jak přistupovat k člověku, nastínil posluchačům další lektor – psychoterapeut Miroslav Snášel. S ním účastníci kurzu probrali například emoce
a to, jak se projevují.
Adaptační kurz otevřel účastníkům další, někdy i netušené
obzory, které Charita nabízí. Mezi přednáškami si prohlédli
prostor baziliky, kde vystoupali i do věže až k jejím zvonům

a ještě dál do prostorné kupole. Někteří vyrazili i na túru do
zamlžené přírody a každý večer a ráno se oddávali modlitbám.
Děkujeme za přínosné chvíle, které obohatily nejen náš pracovní život, ale i ten duchovní.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Pouť Charity v obrazech
Svatý Kopeček - Pomodlit se růženec a vystoupat ze Samotišek
na Svatý Kopeček. V sobotu 29. dubna se vydali na pouť pracovníci Charity i její přátelé. Pouť zakončila mše svatá v bazilice

Navštívení Panny Marie. Poté byla na programu komentovaná
prohlídka baziliky a setkání v ambitech poutního místa.
Foto: P. Langer, ACHO
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Program FEAD
Od února letošního roku až do září 2018 běží druhé pokračování projektu FEAD (Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám). Plánuje se navíc rozšíření o oděvy a domácí
potřeby. Rozdají se balíčky pro nemajetné v celkové hodnotě

65 milionů Kč. V předchozí rok a půl trvající fázi vyšly na 43
milionů Kč.
Charita Česká republika

Z FARNÍCH A OBLASTNÍCH CHARIT
Charita Holešov

Výbor dobré vůle pomáhá
V letošním roce Charita Holešov žádala o poskytnutí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Z programu Paliativní a hospicová péče
nám byla poskytnuta finanční částka ve výši 40 000 korun
na pořízení kompenzačních pomůcek a 40 000 korun na obnovení pracovního vybavení pro Domácí zdravotnickou péči
(dříve pod názvem Charitní ošetřovatelská služba) - pořízení
zdravotních brašen a vzdělávání zdravotních sester v oblasti
poskytování paliativní a hospicové péče.
Získáním těchto finančních prostředků bude možno zakoupit
do půjčovny kompenzačních pomůcek další dvě elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace s kompresory a chodítko s oporou předloktí.

Díky nadaci jsme již v minulých letech mohli obnovovat stávající kompenzační pomůcky a zároveň rozšířit jejich nabídku.
Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za finanční dotaci.

Charita Holešov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Augustiniánský mnich zaujal
„Když se řekne slovo misie – vybaví se mi Česká republika,“
nechal se slyšet Juan Provecho, představený řádu augustiniánů
u nás. Problém je podle něho mimo jiné v tom, že stále čekáme, až
lidé přijdou za námi do kostelů. Ale tak už to není a nebude. „To
my musíme jít za nimi. Kněz by měl být všude tam, kde se něco
děje, kde jsou lidé. Být přítomen,“ uvažoval nahlas P. Juan při besedě pořádané Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov v pondělí
13. března.
Misie byla jen jednou z oblastí, které se mnich věnoval. Ve více
než hodinové moderované besedě se snažil v krátkosti představit
sám a hlavně pak přiblížit řád augustiniánů. Nastínil, v jakém duchu funguje mateřská a základní škola, kterou provozují. Prostor
byl věnován také církevním restitucím, lépe řečeno majetku, jenž
byl augustiniánům vrácen právě v naší oblasti Horního Vsacka.
Tohoto tématu se také dotýkalo nejvíce dotazů z řad publika.

„Beseda s P. Juanem Provechem byla první z cyklu besed, které
plánujeme a připravujeme nejen pro naše klienty, ale i pro širokou
veřejnost. Velmi pozitivní ohlas potvrdil, že jdeme správnou cestou,“ reaguje Danuše Martinková, ředitelka hrozenkovské Charity a dál pokračuje: „Už v začátcích fungování Charity jsme si
uvědomovali, že je důležité poskytnout našim uživatelům pomoc
nejen formou zdravotních a sociálních úkonů, ale že je tady také
oblast pro rozšíření obzoru vědění a duchovna.“
Dalším v pořadí, kdo pozvání Charity Svaté rodiny přijal, je zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Berger, čerstvý nositel novinářské ceny a hovořit se bude nejen o uprchlické krizi.
V budoucnu svou účast přislíbili například astronom Jiří Grygar,
či jáhen a spisovatel Max Kašparů.
Renata Holčáková

Jen nebýt sám…
Je páteční odpoledne 23. března. Sluníčko svítí, ptáci pějí jak z gramodesky a červená auta Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov
se řadí do štrúdlu na parkovišti před kostelem Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Pečovatelky právě svážejí seniory
ke mši svaté, která je obětována za všechny klienty Charity
Svaté rodiny a také za její zaměstnance. Mši sv. celebruje P.
Rastislav Kršák.

„Jak je ten kostelík krásně opravený - i uvnitř, ani nevím, jak dlouho jsem tu nebyla,“ nechala se slyšet jedna z žen po mši svaté. I ona
se, spolu s ostatními, zastavila u východu kostela, aby si vybrala
pohlednice a propagační materiály o kostele, jak je k tomu vyzval
P. Rastislav na závěr mše.
Pak už kroky všech směřují do vedlejšího pastoračního centra, kde
pečovatelky připravily bohaté občerstvení. Hostů je na pětadvacet,
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od Karlovic až po Hovězí. „Podobná setkání organizuje Charita
Svaté rodiny Nový Hrozenkov čtyřikrát do roka a účastní se ho
nejen klienti Charity, ale všichni její příznivci či klienti budoucí,“
říká Jana Orságová, vedoucí charitní pečovatelské služby. Ve své
krátké uvítací řeči neskrývá radost nad tím, že se od posledního se-

tkání, které proběhlo před Vánoci, zase všichni sešli. Dorazili i ti ze
vzdálených kotárů, odkud je pečovatelky svezly charitními vozy.
A proč vlastně senioři na podobné akce chodí?
„Já už tady chodím přes čas,“ vtipkuje sedmaosmdesátiletá paní
Boženka. Vždycky se ale prý na setkání těší a s místní Charitou
jezdí i na poutě.
„Žena mě vycvičila v kultuře a chodit mezi lidi. Jinak bych byl
jak ten poustevník,“ dělí se o svou motivaci pan Jiří, sedící u stolu
naproti.
„Víte, já mám muža po mrtvici a nemůžu si s ním moc popovídat, a tak mám radost z každého takovéhoto setkání, co Charita
pořádá,“ vysvětluje důvod své účasti paní Eva. „Potkám sa tady
s dcérkami, to sú kámošky. Povykládáme, zasmějeme sa. Je nám
spolu dobře.“
Zdánlivě různé důvody, které však mají jedno společné – touhu člověka po společnosti milých lidí. Krátce a výstižně řečeno jedním
z klientů: „Jen nebýt sám…“ A právě o to se Charita Svaté rodiny
při zmiňovaných setkáních snaží.

Den zdraví s Charitou
Ve čtvrtek 20. dubna se konal Den zdraví s Charitou, jehož součástí bylo i slavnostní otevření venkovního fitness pro seniory,
které se nachází v bezprostřední blízkosti Víceúčelového charitního domu na Halenkově.
Mrazivé počasí „posilování na vzduchu“ příliš nepřálo, přesto
se našli tací, kteří „mučící“ přístroje vyzkoušeli. Například několikanásobný mistr Československa a držitel bronzové medaile
ve štafetě z Mistrovství světa 1970 v orientačním běhu Svatoslav Galík, či účastník celkem tří Olympijských her (2006, 2010
a 2014), bývalý reprezentant v alpském lyžování Martin Vráblík.
Právě tito dva pánové byli hlavními aktéry besedy, která následovala v prostorách stacionáře Slunečnice za účasti seniorů
i žáků halenkovské základní školy.
S. Galík zavzpomínal, jak chtěl jako kluk vždycky vynikat.
Začal u hokeje a poté se přes atletiku dostal až k orientačnímu
běhu. Trénoval během do práce a z práce. Místní se na něho
dívali jako na blázna. Do doby, než poprvé něco dokázal. Přidal k dobru i historku, jak v severských zemích poprvé uviděl
„čelovku“, kterou si pak doma sám vyrobil, aby se mu v noci
líp běhalo. „Museli jsme být v technice vynalézaví,“ připustil
S. Galík.
To Martin Vráblík tento problém neměl. Podmínky sportovců
se velice zlepšily. Přiznal ovšem, že se jaksi vytratil onen
Coubertenovský duch, který naopak vyzdvihoval Galík. Na
dokreslení přidal M. Vráblík perličku o svém prvním sponzorovi: nešťastnou náhodou se mu těsně před závodem podařilo
vysunout vnitřní část rukavice, na které bylo logo zmiňovaného sponzora. Chybělo pár minut do startu a on se marně
snažil dát rukavici do původního stavu. Měl samozřejmě rukavice náhradní, ale bez loga - pokud by je použil, musel by
zaplatit pokutu.
„Technicky je to dnes všechno vymakané, ale jde to za hranici toho, co člověk vydrží,“ připouští M. Vráblík. „Jezdí se
až 160 km/h a není to žádný med. Přiznám se, že jsem míval
před sjezdem strach: postavit se a jet.“
V čem se oba vrcholoví sportovci shodli, bylo, že jim sport
přinesl spoustu skvělých zážitků, které jim už nikdo nikdy
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nevezme a aby člověk něco dokázal (a to nejen ve sportu),
potřebuje vůli a trpělivost. A taky, že bezesporu platí ono
rčení: ve zdravém těle zdravý duch… „Proto je fajn, že tu senioři mají možnost protáhnout si tělo,“ dodal na adresu nového venkovního fitness S. Galík, který sám cvičí hodinu denně.

Směle tedy do naší „venkovní posilovny“, která vznikla díky
podpoře Nadace České spořitelny.
Renata Holčáková
Foto TOMÁŠ RETKA

Když se peče chleba v Kosence
„Bylo to přesně jak za našeho mládí,“ pochvalovali si klienti
charitního stacionáře Slunečnice z Halenkova spolu s dalšími
seniory. Řeč byla o pečení chleba, kterého se měli možnost zúčastnit v dřevěnici Kosenka ve Valašských Kloboukách, kam
se vydali na výlet charitním sociálním autobusem.
„Ten barák je z roku 1811 a v původním stavu, aj s tými vysokými prahy tak na zakopnutí,“ směje se paní Marie. „Je to tam,
tak jak to bývalo – lavice, stoly a hlavně pec, na které sa dá

i spávat,“ podotýká paní Marie, která byla v Kosence už podruhé a vždycky se jí výlet moc líbil. „Komu by sa nelíbilo? Mohli
jsme si zkusiť, jak sa zadělávalo tým kopystem, a za tým, co
byl chleba v peci, pojedli jsme kyselicu, popili slivovicu a eště
jsme dostali chleba dom. A chutnal – no též jak zamlada…“
Renata Holčáková
Foto JOSEF VRÁŽEL

Charita Olomouc

Charita Olomouc poděkovala koledníkům za nasazení a obětavost
v Tříkrálové sbírce 2017
Plný kostel tříkrálových koledníků, kino, výstava, dárečky, pohoštění, tombola a k tomu všemu příjemná a milá atmosféra. To vše zažily
v sobotu 18. března na již tradičním Dni pro malé a velké krále čtyři
stovky dětí z olomouckého děkanátu. Odevšad zaznívala slova „Děkujeme, příště do toho jdeme zas, i když to bylo letos náročné: díky

za tuto akci, krásný film a super ceny!“ Na přípravě sobotní akce se
kromě organizátorů a pracovníků podílelo 27 dobrovolníků.
Den pro tříkrálové koledníky začal společnou mší svatou v kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie v klášteře u dominikánů. Poté
následovala projekce filmu „Hledá se Dory“ v nedalekém kině Me-
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tropol. Ředitelka Charity Olomouc poděkovala všem zúčastněným
dobrovolníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky za osobní nasazení a odvahu při koledování. „Letos to bylo díky počasí obzvláště náročné. I přes tuhé lednové mrazy však dobrovolníci z řad dětí,
dospělých, ale i seniorů a celých rodin vykoledovali krásnou částku
1 437 034 Kč,“ připomněla Ludmila Gottwaldová.
Děti měly obrovskou radost především z volných vstupenek na nejrůznější zábavné i sportovní akce. „Díky sponzorům jsme mohli dětem
rozdat vstupenky do Laser arény, Krokodýlka Olomouc, Vlastivědného
Muzea a Cirkusu Berousek. Sponzoři darovali kromě volných vstupenek i věcné ceny, jako jsou knihy a hračky,“ přiblížila hlavní organizátorka akce Alžběta Kučerová. Mezi další hlavní sponzory Dne pro malé
a velké krále patří zejména Kino Metropol, pekařství Ptačník v Chomoutově, Aquapark Olomouc, Centrum zdraví Bohuňovice, Centrum
pro katechezi, ZOO Olomouc a Karmelitánské nakladatelství. Den pro
malé a velké krále pomohlo uskutečnit a zorganizovat celkem 27

dobrovolníků. Pracovali na přípravě galerie všech šedesáti výtvarných dílek v klášteře dominikánů i odměn pro mladé umělce. Každý,
kdo přispěl do galerie „U Tří králů“ tak byl po zásluze odměněn.
Tříkrálové výtvarné práce koledníků byly k nahlédnutí v Křížové
chodbě dominikánského kláštera až do konce března.
V průběhu pátečního dne se 17 dobrovolníků podílelo na přípravě 530
obložených baget, pletýnek i bulek pro zúčastněné. „Měli jsme obavu, zda se takové množství vejde do dvou velikých lednic v Denním
centru střediska Samaritán, kde měly počkat do druhého dne,“ sdělila
Milada Malíšková, koordinátorka dobrovolnictví Charity Olomouc.
Sobotní program realizovalo spolu s pracovníky Charity též 10 dobrovolných „parťáků“. Všem patří velké poděkování za ochotu, plné
nasazení, skvělou spolupráci, a především otevřené srdce pro druhé.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Na festivalu Jeden svět se debatovalo i nad tématem exekucí
Již 18. ročník filmového festivalu „Jeden svět“, který se věnuje dokumentárním filmům o lidských právech, nabídl účastníkům festivalu
ve čtvrtek 30. března v Divadle hudby v Olomouci film s názvem Exekuce. Autorka snímku, dokumentaristka Andrea Culková, se ve filmu
zaměřila na aktuální problematiku dnešní doby, která zasáhla i její
vlastní rodinu. Po ukončení projekce následovala panelová diskuze,
jíž se zúčastnili čtyři hosté: exekutor, nezávislý publicista, občanský
aktivista a dluhová poradkyně Charity Olomouc Eva Koblihová.
Obsahem debaty byla výměna názorů jednotlivých diskutujících jak
ke shlédnutému filmu Andrey Culkové, tak obecně k problematice
exekucí. Každý z hostů vnesl do diskuze svůj pohled, své zkušenosti,
své názory. Diskuse zúčastněných včetně dotazů z publika ukázaly,
že systém exekucí nelze hodnotit zjednodušeně ve smyslu, zda je vina
na jedné či druhé straně, ale vždy je nutné zohlednit více okolností, které ke ztrátě majetku mohly vést. Příčiny je nutné hledat nejen
v legislativě, v nastavení hodnot naší společnosti, ale i u konkrétního
člověka, který se ocitá v dluhové pasti.
Sociální pracovnice Charity Olomouc zdůraznila význam a specifikum služeb Dluhových poraden neziskových organizací pro občany
na území města. „Na rozdíl od společností, které si za své služby účtují vysoké provize, poskytujeme pomoc zcela zdarma,“ uvedla Eva

Koblihová. Dále zmínila, že s dluhy se často pojí další společenské
jevy, jako je nezaměstnanost, sociální izolace, rozvodovost, chronická
onemocnění, zhoršení participace na životě společnosti aj.
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Na pomoc dětem v Ulánbátaru i ve farnostech na Olomoucku

Farnosti olomouckého děkanátu se zapojily v prosinci 2016 do
tradiční výroby adventních věnců. Benefiční akce vynesla celkem 57 242 Kč, z nichž část bude věnována sirotčinci Verbist
Care Center v Ulánbátaru a část na přímou pomoc potřebným
ve farnostech.
Během předvánoční akce spojili své síly dobrovolníci z farností, aby podpořili jednotlivce v nouzi v olomouckých farnostech

a děti v sirotčinci v Ulánbátaru, které před otřesnými podmínkami života na ulici zachránil pobyt v dětském domově.
Farnosti věnovaly z benefiční akce adventních věnců sirotčinci
Verbist Care Center v hlavním městě Mongolska 38 541 Kč
a na přímou pomoc potřebným ve své farnosti částku 18 701
Kč.
„V letošním roce sirotčinec finanční podporu využije na pokrytí části provozních nákladů, které se zvyšují, a jejich pokrytí je v tamní oblasti velkým problémem,“ uvedl Evžen
Diviš, programový manažer Charity pro Střední Asii, který
předá výtěžek z olomoucké benefiční akce sirotčinci. Posláním Verbist Care Center je zajištění základních lidských práv
sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo
založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání.
V roce 2016 došlo k podstatné změně v organizaci benefiční
akce adventních věnců. O organizaci celé akce včetně vlastní výroby se postarali dobrovolníci jednotlivých farních společenství. Do akce se zapojily farnosti sv. Václava, Slavonín,
Hodolany, VKH působící v akademické farnosti, klášter kapucínů v rámci farnosti sv. Michala a farnosti olomouckého
děkanátu Sv. Kopeček, Hněvotín, Velká Bystřice a Dolany.

Charita sv. Anežky Otrokovice

V zahradě Samaritána umístili a požehnali dřevěný kříž
Požehnání nového kříže v zahradě Azylového domu Samaritán se uskutečnilo ve čtvrtek 6. dubna 2017 v odpoledních
hodinách za účasti významných hostů. Slavnostní akt žehnání provedl otec Bohumír Vitásek, který má na starosti
duchovní oblast pro všechny Charity v rámci olomoucké
arcidiecéze a otec Josef Zelinka za otrokovickou farnost.
„Již delší dobu jsme přemýšleli, jak připomenout a nenásilnou formou nabídnout všem obyvatelům azylového domu
Samaritán duchovní dimenzi lidského života. Tak vznikla
i myšlenka umístit v naší zahradě kříž, který by pak mohl
každý obyvatel azylového domu využít ke zklidnění či rozjímání. Výhledově bychom jej chtěli doplnit o dřevěnou lavičku v blízkosti kříže,“ přiblížil Aleš Jaroš, vedoucí služeb
pro lidi bez domova Samaritán.
Návrh a představu podoby kříže si vzal na starost vedoucí
služby Aleš Jaroš, který ve spolupráci s uměleckým řezbářem Martinem Cigánkem z Valašských Klobouk přetavil nápad v realizaci mohutného dubového kříže se zapuštěnou siluetou Ježíše Krista, vyrobenou z opálového skla. Mohutný
kříž kovářsky uchytil k zemi Eduard Vyoral z Malenovic.
„Věříme, že tento kříž i místo kolem něj nabídneme všem
i jako symbol naděje. A přejeme si, aby umožnil našim uživatelům, zaměstnancům, ale i lidem okolo nacházet naději
a motivaci v duchovním i běžném životě,“ uzavřel Aleš Jaroš.
Charita sv. Anežky Otrokovice,
Samaritán – služby pro lidi bez domova
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Oblastní charita Uherský Brod

Brodská Charita poděkovala svým podporovatelům degustací vín
Celkem 40 druhů vín od 40 vinařů z celé Jižní Moravy měli
možnost ochutnat návštěvníci IV. Benefiční degustace přívlastkových vín ve Strání. Akce se konala v pátek 21. dubna
v prostorách straňanského Zámečku, a to pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky a poslance Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a předsedy Výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka.
„Tuto degustaci, jejíž součástí je i prezentace výrobků regionálních výrobců potravin, kulturní program a další, pořádáme každoročně jako poděkování našim podporovatelům a za účelem
podpory některé z charitních služeb. Letos účastníci benefiční
degustace podpořili Domácí hospicovou péči Uherský Brod.
Velký dík patří také vinařům a výrobcům regionálních potravin, bez jejichž vynikajících produktů by nebylo možné tuto
akci uspořádat,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Uherský
Brod Petr Houšť.
Důvody svého rozhodnutí poskytnout svá vína do benefiční
degustace vysvětlil Stanislav Škrobák z Čejkovic: „Jsem přesvědčený, že práce Charity je velmi důležitá a proto je nutné
ji podporovat. A navíc - podobnou pomoc můžu v budoucnu
potřebovat já, nebo některý z mých příbuzných. Zatím jsem relativně zdravý, ale zdraví je křehká věc. A do budoucnosti nikdo
nevidíme,“ sdělil Stanislav Škrobák.
Pro hosty večera připravili pořadatelé nejen pestrou nabídku vín
a pochutin, ale i kulturní program v podobě vystoupení mužského pěveckého sboru S.E.N. ze Strání a cimbálové muziky Strýci
z téže obce.

Velké poděkování patří Ministerstvu zemědělství ČR v čele
s ministrem Marianem Jurečkou a poslanci PS Parlamentu ČR
Ondřeji Benešíkovi za záštitu této akce, všem vinařům a vinařstvím za vína, všem výrobcům potravin za poskytnutí svých
produktů, obci Strání za podporu a všem dalším firmám a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem benefiční degustaci podpořili.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising
Oblastní charita Uherský Brod

Vinař Stanislav Škrobák z Čejkovic: Dobré úmysly a činy podporuji velmi rád
Vína od firmy Vinařství Škrobák z Čejkovic jsou pojmem. Odráží
se v nich poctivá práce pana Stanislava Škrobáka a celé jeho rodiny.
Produkty z tohoto vinařství se právem pyšní řadou úspěchů a titulů
z výstav. Přesto rodinu pana Škrobáka šlechtí, kromě lásky k vínu,
i charakterní povaha a neodmyslitelný úsměv každého z nich.
Pan Stanislav Škrobák i letos podpořil Benefiční degustaci přívlastkových vín, kterou v pátek 21. dubna ve Strání uspořádala Oblastní
charita Uherský Brod.
Pane Škrobáku, Vy jste charitní benefiční degustaci podpořil
opakovaně, a to i přesto, že se Vaše vinařství nenachází v „poli“
působnosti uherskobrodské Charity. Co Vás vede k této vstřícnosti?
Důvody jsou jednoduché. Dobré úmysly a činy se mají podporovat.
Degustace ve Strání se letos koná na podporu Domácí hospicové
péče Uherský Brod. Ta slouží lidem v terminálním stavu nemoci
a podporu si rozhodně zaslouží. Proto jsem letošní benefici Oblastní
charity Uherský Brod, stejně jako několik předchozích, rád podpořil.
Máte s činností Charity Vy, nebo Vaše rodina praktické zkušenosti?
To ani ne, ale jsem si dobře vědomý, že podobnou pomoc můžu já,
nebo některý z mých příbuzných v budoucnu potřebovat. Zatím jsem
relativně zdravý, zdraví je ale křehká věc. A do budoucnosti nikdo
nevidíme…
Byl jste mezi hosty degustace?
Musel jsem se pro tentokrát omluvit, pro mě je to do Strání přece jen hodně daleká cesta a navíc jsem měl i hodně práce ve vi-

nohradě. Někdy v budoucnu se ale na tuto degustaci rád přijedu
podívat.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod
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Klientka Centra seniorů: Tvořivé dílničky nás přesvědčily, že stále něco umíme
Výrobu dekoračních předmětů souvisejících s Velikonocemi
si ve středu 12. dubna vyzkoušeli i senioři v Korytné, klienti
tamní Pečovatelské služby. O týden předtím si podobnou zábavu užili klienti Domu s chráněnými byty v Bánově. Akci
pořádalo, stejně jako v Bánově, Centrum seniorů Uherský
Brod spolu s dalšími dobrovolníky. Lektorsky se o průběh
dílniček postarala profesionální f loristka Markéta Kapinusová.
„Bylo to pro nás příjemné zpestření dne. Jsem ráda, že
Centrum seniorů opět připravilo další ze zajímavých a nápaditých akcí. Společně jsme zavzpomínali na Velikonoce
v době našeho mládí, i na recepty, které se k tomuto svátku
váží. A také jsme zase trochu rozhýbali prsty i mysl. Mohu
říct, že jsem se díky tvořivým dílničkám a setkání s dalšími
klienty a pracovníky Centra seniorů a dobrovolníky nabila
novou energií, která mi už občas schází. Byla bych pro to, aby
se takové akce konaly třeba každý týden. Mají totiž pro nás
mimořádný smysl, mohli jsme si vyzkoušet, že stále něco dokážeme. A bylo vidět, že dílničky paní lektorka velmi dobře
a důsledně připravila,“ uvedla jedna ze zúčastněných seniorek paní Jarmila Sedláčková.
Spokojena byla i vedoucí Pečovatelské služby Korytná Jitka Chvílová. „Dílničky byly bezvadné, ráda bych poděkovala Centru seniorů a lektorce za jejich snahu. Na účastnících
bylo znát, jak dokáží být aktivní a jak jsou mnohdy, i přes
pokročilý věk a své nemoci, zruční,“ podotkla Jitka Chvílová.
Velikonočních dílniček v Korytné se zúčastnily, podobně jako řady podobných akcí uherskobrodské Charity, také
ředitelka hypermarketu Tesco Uherský Brod paní Pavlína
Butorová a personální manažerka téhož marketu, paní Olga
Málková. Klientům Domu s chráněnými byty přivezly bohaté
občerstvení v podobě ovoce a při dílničkách obě dámy klientům s výrobou pomáhaly. „Na dílničkách v Korytné vládla

úžasná atmosféra a já jsem ráda, že jsem se jich mohla zúčastnit. Prožila jsem velmi pěkné a smysluplné dopoledne,“
netajila své nadšení paní Pavlína Butorová.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod

Starosta Šumic Josef Jančář:
„Je důležité, aby činnost brodské Charity byla i nadále podporována.“
V dubnu obdržela Oblastní charita Uherský Brod od obce Šumice dotaci z rozpočtu obce ve výši 40 000 korun. Tato dotace významně podpoří provoz Charitní pečovatelské služby
Uherský Brod v roce 2017.
Vstřícnost obce Šumice nevnímají pracovníci Oblastní charity Uherský Brod jako samozřejmost. „Jsme za postoj vůči
naší organizaci zástupcům obce Šumice velmi vděční. Tato
poměrně malá obec poskytla ze svého rozpočtu významnou
částku, kterou mnohdy nezískáme ani od větších obcí regionu,“ uvedl ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.
Svůj postoj k brodské Charitě vyjádřil starosta obce Ing.
Josef Jančář slovy: „Jsem rád, že v regionu působí uherskobrodská Oblastní charita, která nabízí velmi širokou škálu
služeb. Jsem přesvědčený, že takovou organizaci, která je
tady k dispozici občanům, je nutné zachovat a podporovat.
Stále častěji mě oslovují jiné organizace, jejichž činnost je
podobná té charitní. Já představitele těchto organizací s díky
odmítám, protože vím, že tyto služby v plné míře a kvalitě
zajišťuje Oblastní charita Uherský Brod,“ vysvětlil starosta
Šumic Josef Jančář.

Starosta Šumic Josef Jančář.
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Pomoc rodinám shořelých domů poskytuje i brodská Charita
Pomoc rodinám shořelých domů ve Velkém Ořechově nabídli
ihned po nešťastné události pracovníci Oblastní charity Uherský
Brod.
Oheň zachvátil dva domy v sobotu 8. dubna poté, co technická
závada způsobila vznícení zaparkovaného automobilu v průjezdu jednoho z nich. Střecha nad hlavou shořela třem dospělým
a stejnému počtu dětí. „Rodinám jsme poskytli čisticí prostředky
a potraviny z charitního Centra potravinové a materiální pomoci.
Rádi bychom poprosili veřejnost o modlitbu za tyto dvě rodiny,“
podotkl František Bílek, vedoucí Centra potravinové a mediální
pomoci v Uherském Brodě.
Oblastní charita Uherský Brod

Azylový dům: úspěch v programu Tesco přinese prospěch dětem
Novou, mnohem vzhlednější podobu, bude mít v blízkém budoucnu
dětské hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, který provozuje Oblastní charita Uherský Brod. Stane
se tak díky úspěchu zástupců azylového domu, kteří projekt na rekonstrukci hřiště letos přihlásili do dárcovského programu společnosti Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
„Jednotlivé projekty žadatelů jsme představili zákazníkům v prodejnách Tesca. U vchodů do našich prodejen jsme umístili speciální
boxy s označením a stručným popisem jednotlivých projektů. Za
své nákupy obdrželi zákazníci u pokladny žetony, které pak vhazovali do jimi vybraných boxů a měli tak možnost vybrané projekty podpořit,“ vysvětlila ředitelka hypermarketu Tesco v Uherském
Brodě Pavlína Butorová, která zástupcům brodské Charity předala
ve čtvrtek 27. dubna v prostorách uherskobrodského Tesca symbolický šek za vítězství v soutěži.
Vedoucí uherskobrodského Azylového domu pro matky s dětmi
v tísni Jana Jurásková podotkla, že z výsledků soutěže byla mile
překvapená. „Soutěžili jsme s dalšími projekty, které jsou rovněž velmi potřebné. O to víc mě těšilo, když jsem téměř týden
co týden nevěřícně sledovala průběžné výsledky. Přestože byly
velmi nadějné, celou dobu jsem byla v napětí, jestli náš projekt
uspěje. A nakonec se to povedlo. Díky vítězství v projektu budeme moci nechat opravit naše hřiště pro děti a vybavit ho dalšími prvky. Moc tímto děkuji všem, kteří svým hlasem přispěli na
dobrou věc,“ vzkázala Jana Jurásková lidem, kteří svými kupony
podpořili projekt azylového domu. Připomněla, že pro děti jejich
zařízení je hřiště jednou z nejúčinnějších terapií. „Děti si nevybírají situace, které musí prožívat, často jsou poznamenány a traumatizovány těžkými situacemi, se kterými se musí vyrovnávat.
Nejlepším lékem na jejich zapomnění je čas, hry a příjemné prostředí. A o to se v azylovém domě snažíme. Z podpory v projektu

Tesco ve výši 30 tisíc korun plánujeme opravit stávající vybavení
hřiště a také dokoupit herní komponenty na tuto plochu. Bude se
jednat o houpačky, bezpečné prolézačky, herní domeček, pískoviště, trampolínu a další vybavení,“ vysvětlila vedoucí azylového
domu Jana Jurásková.
Převzetí symbolického šeku z rukou ředitelky Tesca Pavlíny Butorové se účastnil také senátor a starosta Uherského Brodu Patrik
Kunčar. „O projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, jsem věděl.
Když jsem pak obdržel za nákupy dvacet jedna žetonů, stál jsem
před boxy s označenými projekty a nemohl se rozhodnout, který
podpořím. Nakonec jsem žetony rozdělil rovným dílem mezi tři
projekty místních organizací,“ prozradil Patrik Kunčar.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising
Oblastní charita Uherský Brod

Oblastní charita Uherské Hradiště

Domácí zdravotní a hospicová péče
Láska činí zemi obyvatelnou - staví mosty, kde se propast otevírá. Láska neprchá, sdílí temnotu s tím, koho miluje.
Život je cesta, plavba a člověk potřebuje pro klidnou a pokojnou plavbu
v různých etapách života pomoc od různých typů lidí. Podpora ve fyzickém, emocionálním, intelektuálním, duchovním a kulturním růstu

je nezbytná. V případě fáze, kdy nás život staví do pozice doprovázejícího těžce nemocného člověka či se sám ocitne v těžké zkoušce
nevyléčitelné nemoci a potřebuje pomoc je dobré vědět, že i zde jsou
lidé, kteří nám mohou ulehčit naše břímě. A právě takoví lidé se nacházejí ve středisku Domácí zdravotní a hospicové péče Oblastní charity
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Uherské Hradiště. Jejich úsilí, obětavý přístup, empatii a v mnoha případech i nadstandardní péči oceňují klienti, kteří se v této těžké etapě
života ocitli, ať už na straně doprovázejícího člověka či hospicového
pacienta. Denně se účastní závěru pozemské pouti člověka. Pomáhají
nést břímě života.
A proto nás hřeje u srdce, když obdržíme děkovný dopis, který oceňuje
přístup našich sestřiček, pro které je kvalitní poskytování péče samozřejmostí. Jsou to jedinečné ženy, jimž patří velký obdiv.
Dobrý den pane řediteli.
Tímto emailem bych chtěla moc poděkovat za skvěle odvedenou práci UH Charity. Manžel byl hospicový pacient, a abychom s jeho maminkou zvládly náročnou péči o něho samy doma, musely jsme využít

i vaši Domácí zdravotní a hospicovou péči. Péče o něho byla hlavně
psychicky vyčerpávající, ke konci života už nebyl ani trošku pohyblivý.
Ale potkalo nás takové štěstí v neštěstí - dvě úžasné sestřičky (Lenka
Malušová a Hana Kochaňová), které k nám chodily vždy s úsměvem,
vždy ochotné, přátelské, milé a jen díky nim jsme to všechno zvládly.
Nepomáhaly jen s péčí o manžela, ale skvěle se staraly i o nás dvě.
Dodávaly nám sílu do dalších dnů, vyřizovaly vše potřebné s lékaři,
pohřební službou atd. a to jim nikdy nezapomeneme. Podle mého názoru dělaly víc, než mají v popisu práce. Jsou úžasné.
Děkujeme!
S pozdravem
Petra Bařinová

Nová služba Terapeutická dílna Klíček otevřela dveře veřejnosti
Oblastní charita Uherské Hradiště poprvé odemkla příchozím dveře
své nové sociální služby. Lidé z řad široké veřejnosti se seznámili s terapeutickou dílnou Klíček dne 28. března.
Služba je určena lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či
kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let. Posláním Klíčku
je podpořit uživatele v co nejsamostatnějším životě a v osobním rozvoji takových dovedností a návyků, aby se zvýšila jejich šance uplatnění
na chráněném či otevřeném trhu práce.
Úvodní slovo patřilo vedení Charity a místostarostovi města Uherské
Hradiště panu Zdeňkovi Procházkovi. Prostory služby poté požehnal

P. Miroslav Suchomel, který všechny přítomné obohatil svým srdečným projevem. Po slavnostním zahájení následovala volná prohlídka
prostorů dílny. V průběhu prohlídky zařízení mohli návštěvníci přispět finančním obnosem a odnést si za svůj dar drobný výrobek z dílny
uživatelů. Výrobky rozličných druhů vznikly v rámci jejich pracovní
terapie. Výtěžek bude využit pro účely sociálně pracovní terapie.
Všem, kteří nás přišli navštívit a podpořit, mnohokrát děkujeme.

Jižní Svahy ovládla malá kopaná
V sobotu 22. dubna se ve Zlíně na Jižních Svazích opět uskutečnil Turnaj nízkoprahových klubů v malé kopané. Ani letos
zde nechyběla Oblastní charita Uherské Hradiště, i když sestavit tým pro letošní rok nebylo snadné.
Celou akci zaštiťoval Zlínský kraj, který navíc podpořil
účast Charity díky projektu „TULiP v akci“ z Programu
na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
v roce 2017 (RP07-DT1-17). Charita děkuje také Nadaci SYNOT zřizované senátorem Ivo Valentou, která jí umožnila
prostřednictvím sportovního grantu z loňského roku zakoupit krásné nové dresy. Fotbalisté Charity tak byli na hrací
ploše nepřehlédnutelní. A jak vlastně dopadli? Na začátku
turnaje se sice trochu hledali, ale pak předvedli houževnatý
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a bojovný fotbal. Bohužel měli trochu smůlu v koncovce, ale
i tak se za svůj výkon vůbec nemusí stydět, ba naopak - byli
vyrovnaným soupeřem pro všechny týmy turnaje. Nakonec
vybojovali krásné 5. místo, ale co je ještě důležitější, všich-

ni hráči odcházeli z turnaje s dobrým pocitem, že bojovali
jako tým a to je ve fotbale přece to nejdůležitější
Bc et Bc. Josef Kostka

Křížová cesta
V úterý svatého týdne v 15.00 hodin jsme se sešli k modlitbě
Křížové cesty v kostele Zvěstování Panny Marie v Uh. Hradišti. Křížovou cestu na téma Chci – mohu, jsme obětovali za zaměstnance, dobrovolníky a uživatele Oblastní charity Uherské
Hradiště.
Na závěr jsme přečetli OTCŮV DOPIS k začátku svatého týdne
a slova vyznání lásky syna Božího Ježíše Krista. Na památku
dostali zaměstnanci naší Charity obrázek s tváří Ježíše Krista,
který každému z nás osobně vyznává MILUJI TĚ.
Jiří Strogan,
pastorační asistent Obl. charity UH

Charitní pouť na Svatý Kopeček
Dne 29. dubna se uskutečnila charitní pouť na Svatém Kopečku v Olomouci. Za uherskohradišťskou Charitu se jí zúčastnilo několik pracovníků s rodinnými příslušníky a pět klientek
chráněného bydlení ze Starého Města u Uherského Hradiště.
A jak poutníci prožili celý den?
Po velmi deštivém týdnu se konečně vylouplo krásné slunečné
sobotní ráno. S dobrou náladou jsme pod vedením Mgr. Jiřího
Strogana nastoupili ve Starém Městě do vlaku Šohaj a mířili
do cílové stanice Olomouc. Z olomouckého nádraží jsme pokračovali busem č. 111, který nás vyvezl až nahoru k bazilice
na Svatém Kopečku. Někteří se šli připravit na mši modlitbou svatého růžence, jiní obešli krámky a dosytili své hladové žaludky. V 10 hodin jsme se všichni dostavili do poutního
chrámu Navštívení Panny Marie. Mši svatou celebroval biskup
Mons. Josef Hrdlička. Ve své promluvě se zamyslel nad nelehkou prací charitních pracovníků i dobrovolníků a zmínil i některá svá osobní setkání s nimi. Vysvětlil, že nejdříve bychom
k našim klientům měli přistupovat lidsky a poté katolicky.
Také nás povzbudil v naší práci.
Po mši svaté následoval v kostele krátký koncert a pak pro
zájemce komentovaná prohlídka chrámu.
V blízké restauraci U Macků jsme si dali dobrý oběd a někteří neodolali ani kremroli nebo větrníku. Potom jsme všichni
zamířili do blízké zoologické zahrady. Při pohodové procházce kolem jednotlivých pavilonů jsme zhlédli žirafy, antilopy,
hrochy, lvy, tygry, muflony, kozy, opice a další zvířata. Nejvíce nás rozesmály živé a rychlé opičky houpající se na liánách
a skákající z jedné strany na druhou. Uprostřed zahrady stojí
32 m vysoká rozhledna. Nejodvážnější výletníci vystoupali
128 schodů na vyhlídku, odkud je krásný pohled nejen na olomouckou baziliku, ale i na Jeseníky, Hostýnské vrchy a naše
Chřiby. Po odpolední kávě a zmrzlině proběhlo ještě nezbytné
fotografování všech účastníků. Pak nás už čekala cesta busem
a vlakem zpět domů. Deštníky zůstaly pro dnešek v batozích.
Díky slunci nejen na obloze, ale i v duších nás pouť na Svatý
Kopeček velmi pozitivně naladila. Nás, charitní pracovníky,
hřála u srdce ještě pomoc a asistence spokojeným klientkám,

kterým se výlet moc líbil a na nádraží se s námi loučily přátelským „ahóóój zase na příštím výletě“.
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Charita Valašské Meziříčí

Centrum sociálně-materiální pomoci funguje už tři měsíce
Počátkem března to byly tři měsíce od otevření Centra sociálně-materiální pomoci (CSMP), které provozuje Charita Valašské Meziříčí. Cílem
činnosti CSMP je pomoci potřebným lidem při řešení jejich nepříznivé
situace zajištěním jejich základních potřeb.
Za první tři měsíce se na pracovnici CSMP obrátilo celkem 66 lidí
v nouzi, kterým byla poskytnuta pomoc. Některým Charita pomohla
jednorázově a jiným opakovaně. Pomoc byla vydána na základě sociál-

ního šetření pracovníků, kteří navázali spolupráci s CSMP či na základě
sociálního šetření pracovnice CSMP. Pomoc byla doprovozena poskytnutím základního sociálního poradenství a zprostředkováním kontaktů
na příslušné sociální služby. Centrum navázalo spolupráci se sociálními
službami z okolí. Započalo také terénní formu služby. Takto bylo zkontaktováno již 6 lidí či domácností v odlehlejších obcích. Na terénní formě pomoci Centrum spolupracuje s farnostmi či zastupiteli obcí.

O pomoc žádali nejčastěji lidé bez přístřeší a lidé ohroženi sociálním vyloučením, jejichž nejčastější příčinou problémů je předlu-

ženost a dlouhodobá nezaměstnanost. Dále se jednalo o rodiny či
samoživitelky s dětmi v krizi a lidi dlouhodobě nemocné.

Nejčastěji byla poskytnuta potravinová pomoc. Za 3 měsíce otevření CSMP bylo rozdáno přes 700 kg potravin. Ošacení bylo rozdáno
312 kusů a hygienických pomůcek 216 kusů, 14 lidem byla poskytnuta přímá pomoc z Tříkrálové sbírky.

Centrum sociálně-materiální pomoci se snaží také zajistit si stabilnější
příjem potravin. Pravidelně spolupracuje s Potravinovou bankou Zlínského kraje a navazujeme spolupráci s obchodními řetězci v okolí, kdy
zatím nejaktivněji spolupracuje Tesco. Smyslem je zamezit plýtvání
jídlem a efektivně přerozdělit přebytky nejpotřebnějším lidem.
Ludmila Kubjátová, Centrum sociálně-materiální pomoci

Jaro přivítali Velikonočním tvořením
Poslední březnový pátek jsme se s našimi klienty rozhodli přivítat jaro
– i když počasí už bylo téměř letní. Připravili jsme si více aktivit, aby
se každý mohl zapojit. Kolegyně se dokonce naučila plést „tatary“, což
zkusila naučit i klienty. Dva dny dopředu jsme natrhali vrbové pruty

u Bečvy a nechali je ve vaně pořádně nasát vodu, aby byly dostatečně
pružné. Nakonec si na pletení troufli jen dva klienti, a i přes počáteční
nezdar nakonec vytvořili moc hezké a hlavně použitelné tatary. Nazdobené pomlázky jsme nabídli ke koupi zákazníkům Charitního šatníku.
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Celý den byl v Denním centru pro lidi bez domova ve znamení tvorby
a kreativity. I ostatní výtvory se vydařily. Pod rukami klientů vznikly
dekorace, které využijeme k vyzdobení prostor Denního centra v období Velikonoc. Pro ty, kdo vyráběli s námi, kolega uvařil výbornou polévku. Jako „předkrm“ se podávala vaječná smaženice, protože jsme přeci
obsah vyfouklých vajíček nemohli bez užitku vyhodit
Tyto aktivity nejsou samoúčelné a kromě zpestření všedních dní slouží
i k osvojení si nebo prohloubení pracovních dovedností a návyků – lidé
se ledasčemu přiučí a procvičí. To vše vede k posílení kompetencí důležitých i pro praktický život (spolupráce, píle apod.) a také k vyplnění
volného času.
Z celého dne jsme měli dobrý pocit a věříme, že nejen my. V organizování různých akcí a aktivit chceme i dále pokračovat. Jsme rádi, že i klienti
dávají návrhy a jsou aktivní. Proto bychom aktuálně chtěli do Velikonoc
mimo jiné i upéct beránka – co myslíte, podaří se nám?
Kolektiv Denního centra pro lidi bez domova

Charita Zábřeh

Charita připravila tradiční materiální sbírku
I na letošní jaro připravila Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh
a Mohelnice materiální sbírku šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb. Proběhla hned po Velikonocích – 20.–22. dubna a její výtěžek
pomůže potřebným lidem.
Veškeré sezónní oblečení i obuv, lůžkoviny, deky, polštáře, ručníky
i domácí potřeby přebírali charitní pracovníci od dárců ve čtvrtek
a pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Sběrným místem v Zábřehu se opět stal bývalý sklad nádraží ČD (nad ČS Slovnaft)
a v Mohelnici mohli lidé nosit dary do nákladního auta přistaveného na
Náměstí Svobody u Mohelnického kulturního centra.
Část věcí použije Charita v rámci své pomoci potřebným, ostatní půjdou
do regionální šatní banky. Nevyužitelné věci budou určeny k recyklaci.
Protože uskutečnění sbírky zahrnuje také určité provozní náklady
(doprava nákladním autem, nájem zázemí, obalový materiál, drobné
občerstvení dobrovolníků), děkuje Charita dárcům také za příspěvek
na úhradu těchto nákladů. Ten čítal přibližně 1 Kč za každý předaný 1
kg materiálu. Dárci mohli těmito penězi přispět do zapečetěné pokladničky umístěné na sběrném místě.

Děkujeme všem, kteří naše aktivity podporují a nezavírají oči a srdce
před pomocí potřebným.
Jana Skalická,
Charita Zábřeh

Charita Zlín

Jaro je tady, ve zlínské Charitě končí výdej teplé polévky osobám v krizi
Od prvních chladných dní loňského roku zlínská Charita započala, stejně jako roky předešlé, podávat teplou polévku s pečivem osobám v krizi.
Šestkrát se příchozí zahřívali v loňském roce, dalších jedenáct setkání
připadlo na rok letošní. A že tuto zimu polévka skutečně zahřívala!
Vždyť teplota se mnohdy pohybovala hluboko pod bodem mrazu. Lidi
bez domova zahřívalo také ošacení, které jim přinesli dárci. V čase vánočním Charita připravila pro klienty potravinové a hygienické balíčky,
jež všichni přijímali s vděčností.
Posledním výdejním dnem byl 21. březen odpoledne. Do tohoto dne bylo
vydáno 344 porcí husté polévky s pečivem, průměrná návštěvnost čítala
21 osob. A stála, stejně jako roky předešlé, na špici obliby poctivá gulášovka? „Nejvíc chutnala polévka ovarová, potom zelňačka a také všechny druhy luštěnin. Jsem ráda, že při setkáních panovala solidarita, klienti
se chovali k sobě slušně,“ říká Noela Frolková, pastorační asistentka.

Kromě výdeje polévky Charita pomáhá osobám v krizi i duchovní podporou a odborným sociálním poradenstvím. Lidé v nouzi a sociálně
slabé rodiny mohou využít také charitní šatník. Zde charitní pracovníci přijímají od dárců oděvy (každé pracovní úterý 8:00–10:00 a čtvrtek
15:00–17:00 hodin, vyjma školních prázdnin) a následně je vydají potřebným. „Permanentně máme nedostatek teplého oblečení všeho druhu, tedy včetně spodního prádla pro maminky s dětmi i muže,“ popisuje
situaci Noela Frolková. Organizace přijímá také deky, přikrývky, spacáky, lůžkoviny, ručníky a sezonní obuv, a to jak pro dospělé, tak i pro
děti. Jedinou podmínkou je, aby darované oděvy byly funkční, praktické
a čisté.
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Poděkovali nám …
Pan Rudolf Divílek se vždy těšil na veškeré dění v Domovince
Dovolte, abych poděkovala za vaši záslužnou činnost. Můj bratr navštěvoval Domovinku (nyní je v domově pro seniory), kam se vždy těšil, ať už na setkání s klienty a příjemným personálem, tak na činnosti,
kterými klientům nejen vyplňujete čas v centru strávený, ale hlavně je
obohacujete o nové poznatky, učíte je novým dovednostem. Přeji vám
spoustu spokojených babiček a dědečků, kteří se k vám budou pořád
těšit, stejně, jako můj bratr.
Hana Černá
Děkujeme za péči, věnovanou mému tatínkovi, Břetislavu Ševců
Děkujeme všem. Výrazně jste přispěli ke spokojenému stáří mého
otce. Na společné akce se velice těšil, s oblibou nám o nich ještě dlou-

ho poté vyprávěl. Děkujeme za kreativní vyplnění všedních dnů, které
jsme nemohli s ním trávit my. Jsme přesvědčeni, že pobyt u vás mu
dělal radost a rozptýlil špatné myšlenky, které stáří s sebou přináší.
Doufáme, že i on byl přínosem a dokázal svým charakterem zpříjemnit dny. Patří vám velké uznání a dík!
Ludmila Janků
Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín finančně
podporuje Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, statutární město Zlín a dárci.
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

Trojnásobná pomoc prostřednictvím veřejných sbírek
ANETKA
Veřejná sbírka pomáhá upovídané slečně trpící genetickou vadou, která vede k progresivnímu úbytku svalové hmoty, dechové
tísni a zkrácení délky života.
„Lékaři nás zařadili do terapeutického programu. Nejedná se však
o metodu hrazenou z pojištění. Proto musíme shánět finance jiným
způsobem,” řekla v roce 2006 maminka Anetky. „Všichni z rodiny
jsme se snažili oslovovat firmy, přátele a kamarády. Nevím, jak dlouho bychom to ještě mohli zvládat, kdyby nám Charita Zlín nezačala,
nejen prostřednictvím veřejné sbírky, pomáhat,” dodal otec holčičky.
Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům.
Číslo bankovního účtu 179077146 / 0600

KRISTÝNKA
Veřejná sbírka pomáhá usměvavé dívce, jež je od narození postižená těžkou formou dětské mozkové obrny a mentální retardací.
Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Kristýnku
Petříkovou *1998 ze Zlína. Finance budou využity na aktivity,
které zabraňují nebo brzdí progresi onemocnění, na nákup kompenzačních pomůcek i potravinových doplňků, či na případné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu.
Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům
Číslo bankovního účtu 115-4274630227 / 0100
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MARIÁNKA
Veřejná sbírka pomáhá fajn holce na vozíku, jejíž ruce
slábnou z důvodu genetické vady, vedoucí k progresivnímu úbytku svalové hmoty.
Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Mariánku
Vaněčkovou *2005 ze Zlína, u níž byla diagnostikována spinální svalová atrofie. Finance budou využity ke zmírnění příznaků
nemoci a zkvalitnění jejího života. Primárně rehabilitace, případný lázeňský pobyt, kompenzační pomůcky, potravinové doplňky, školní vybavenost ulehčující účast ve výuce, nutné bezbariérové úpravy, asistence.
Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům
Číslo bankovního účtu 115-4274950247 / 0100
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

Zlínská Charita nominovala Mons. Ivana Fišara, zlínského děkana, na Cenu Ď
Mons. Ivan Fišar je pro nás velkou oporou v našem konání.
A to nejen duchovní, ale především lidskou. Jde nám vstříc,
vždy je připraven naslouchat nejen zaměstnancům, ale nikdy
neodmítne ani uživatele služeb. Ba právě naopak. Mnohdy je
to on, kdo nabídne svůj čas, slovo, povzbuzení. Jeho ´ne´ jsme
nikdy neslyšeli ani v případě pomoci technické. Otec Ivan je
tu pro nás zkrátka vždy. Milý a vážený otče Ivane, "Ď" za vše.
Krajské kolo se uskutečnilo 4. dubna v Uherském Hradišti.

Gratulujeme vítězi, firmě CS CABOT, spol. s r.o., kterou nominovala Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí.
Cena Ď - dík mecenášům a dobrodincům http://www.cena-d.cz/
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

HUMANITÁRNÍ POMOC

Jak řídit dobrovolníky při katastrofě. To probraly Charity v Bangkoku
Bangkok - Jak řídit dobrovolníky po zemětřesení, povodni
či jiné mimořádné události. V tom se vzdělávali pracovníci
Charit asijského kontinentu v rámci dvouletého projektu euro-asijského partnerství, který si klade za cíl zlepšit schopnosti reagovat na humanitární krize (PEACH). Tréninku
v Bangkoku se druhý březnový týden účastnili také Šárka
Zápotocká z Charity Česká republika a Martin Zamazal z Arcidiecézní charity Olomouc.
Pracovníci zúčastněných Charit spolu sdíleli při tréninku
zkušenosti se zapojením dobrovolníků během katastrof na
území, kde pracují, to je v Pákistánu, Indii, Myanmaru, Bangladéši, Nepálu, Thajsku a na Filipínách. Dále se soustředili
na řízení dobrovolníků, od prvního kontaktu přes proškolení
a zapojení až po ocenění a poděkování za jejich činnost. „Kastrana 18
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ždá země i Charita má svůj přístup, systém a úroveň práce
s dobrovolníky, trénink je proto příležitostí najít jednotící
body a přístup, který je možné aplikovat v každé Charitě věnující se dobrovolnictví,” sdělil Martin Zamazal, šéf humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc.
Charita Česká republika přinesla svoji zkušenost s prací
s dobrovolníky spolu s příručkou pro práci s dobrovolníky

při mimořádných událostech v anglickém jazyce. Pracovníci
asijských Charit tak měli možnost seznámit se s uchopením
dobrovolnictví, organizací a řízením dobrovolníků z evropského, resp. českého pohledu a využít příručku ve svých Charitách po jejím přizpůsobení na místní podmínky.
ACHO

Charitní pracovníci se zaměřili na mimořádné události
Olomouc – Střelba, výbuch muničního skladu, vichr odnášející střechy či požár. Na tyto a další mimořádné události
vzpomněli pracovníci Charity v úterý 11. dubna při svém
setkání v Olomouci. Sešli se v sídle Arcidiecézní charity
Olomouc, aby aktualizovali systém postupu při mimořádných událostech, podělili se o své zkušenosti a seznámili se
s novinkami. Setkání koordinátorů pro mimořádné události
z Charit Arcidiecéze olomoucké trvalo celý den. Navzájem
se podělili o své zkušenosti z posledních akcí, kdy museli zasahovat. Kamil Jaroš ze šternberské Charity seznámil
přítomné s tím, co nabízí sklad lidem zasaženým jakoukoliv mimořádnou událostí. Jitka Chvílová z Uherského Bro-

du zase přiblížila pomoc Charity po výbuchu muničního
skladu ve Vrběticích. Charita tam několik měsíců přivážela zasahujícím jednotkám jídlo. Koordinátorka vzpomněla
i střelbu v Uherském Brodě, která skončila tragicky. Charita tehdy poskytovala zasaženým rodinám psychologickou
první pomoc.
Koordinátoři se seznámili i s elektronickou evidencí zdrojů
a případů. Tuto evidenci využívají v případě, že nastane povodeň, vichřice či jiná nenadálá krize.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Sbírka pro Haiti: ve škole stojí nový plot i zdi

Roche a Bateau – Opravený plot a nové zdi. To vše již opravili
Haiťané ve škole v Roche a Bateau za peníze ze sbírky pro Haiti.
Loni v říjnu školu poničil hurikán Matthew, strhl zdivo, střechu
a zničil také vybavení a školní pomůcky.

Do sbírky pro Haiti přispěli čeští dárci více jak 1 600 000 korunami,
přes 100 000 korun putovalo právě na jih země, do školy v Roche
a Bateau. „Haiťanům se podařilo opravit zničený plot školy a postavit nové zdi uvnitř školní budovy. Zbývá jim opravit ve zničené části ještě dvě třídy, dále také postavit střechu,“ uvedla koordinátorka
projektů na Haiti Klára Lőffelmannová. Podle ní je ve škole celkem
devět tříd, dochází do nich 260 školáků, 20 z nich je zařazeno do projektu Arcidiecézní charity Olomouc nazvaného Adopce na dálku®
- Haiti. Kromě stavebních prací a oprav Haiťanům zbývá ještě pořídit
nové školní pomůcky, i ty totiž vichřice zničila.
Část školy v Roche a Bateau, kterou hurikán ušetřil, sloužila po
katastrofě jako útočiště pro rodiny bez přístřeší. Ty přebývaly mezi
lavicemi a tabulemi dlouhé týdny. Nyní se v této části budovy školáci opět učí.
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Velikonoční přání z Haiti
Přání radostných Velikonoc poslaly také děti z Haiti. Videopřání bylo zveřejněno na Facebooku a předcházely mu fotografie z příprav pracovníků humanitárního oddělení Arcidiecézní
charity Olomouc na svátky. Jejich malovaná česká vajíčka si

přitom zahrála ve spotu s haitskou holčičkou. Podívejte se, jak
je vyšperkovali pro natáčení…
Arcidiecézní charita Olomouc

Charita ČR zaostřuje na Afriku a Blízký východ
V oblasti humanitární pomoci se povedlo Charitě Česká republika zahájit aktivity v další africké zemi – Nigérii. Projekt
s názvem „Komplexní humanitární a rehabilitační podpora
pro navrátilce a vnitřní uprchlíky v severovýchodní Nigérii“
běží od dubna do října letošního roku. Pět nových projektů
se chystá také na Blízkém východě, a to Předporodní péče
o ohrožené ženy v Libanonu, Pomoc pro nejzranitelnější
v Damašku, JRS Klinika v Aleppu, Potravinová bezpečnost
pro nejzranitelnější v Mosulu a Zdravotní podpora pro vnitřně vysídlené v Iráku.

Pracovnice Charity ČR Helena Kotková vyjednala s úřady
v Iráku povolení k tamnímu založení vlastní kanceláře Charity ČR. V iráckém Mosulu Charita již od prosince loňského
roku až do února roku letošního distribuovala společně s polskou partnerskou organizací PAH a iráckou RNVDO balíčky
humanitární pomoci. V těsné blízkosti bojové fronty rozdala
celkem 800 dávek potravin, pitné vody, hygienických potřeb
i potřeb do domácnosti.
Charita Česká republika

Informace Arcidiecézní charity Olomouc, duben 2017 (jen pro vnitřní potřebu)
Kontakt: ACHO, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc, tel.: 581 115 216, e-mail: karolina.opatrilova@acho.charita.cz
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