
  
 

    CHARITNÍ LISTY 
 

                   ročník 11                                 číslo 1                                  leden 2018 

 

 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA „PŘINESLA“  647 051,- Kč 

 
 

Opět po roce se Tříkráloví koledníci hrozenkovské Charity vypravili do 
kopců i údolíček. V terénu bylo 252 králů, nebo-li 84 skupinek s vedoucími. 
Rozlehlá oblast, kterou měli "na starosti", zahrnovala 7 obcí Horního Vsacka - 
od Velkých Karlovic až po Hovězí. Výsledná částka, jež se letos Charitě Nový 
Hrozenkov podařila „vykoledovat“, činí 647 051,- Kč.  
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Kromě již tradiční okamžité pomoci nejpotřebnějším budou peníze použity na 
pořízení tepelného čerpadla pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově. Uspořené 
peníze z vytápění pak budou využity na zakoupení rehabilitačních pomůcek pro kli-
enty či na aktivity halenkovského stacionáře Slunečnice. 

"Částka, která zůstává na naše projekty, činí 58 %. Jak už jsme se několikrát 
zmiňovali, v letošním roce bychom se velmi rádi pustili do budování nového, ener-
geticky méně náročného topení pro Víceúčelový dům na Halenkově. Díky vstříc-
nosti lidí na Valašsku budeme moci na jaře instalaci tepelného čerpadla započít, " 
přibližuje situaci Danuše Martínková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov. "Moc děku-
jeme všem účastníkům Tříkrálové sbírky. Pomáháte plnit naše skoro nesplnitelná 
předsevzetí," dodává. 

Podle slov koordinátorky TKS Charity Nový Hrozenkov Darie Exnerové celá 
akce proběhla hladce. "Koledníci si letos velice pochvalovali počasí. A já si zase 
pochvaluji pracovní nasazení místních koordinátorů i vedoucích. Považte, že někte-
ří z nich chodili 2 dny se 2 skupinami koledníků. Úžasná byla spolupráce na obcích 
při zapečeťování i následném počítání obnosů v kasičkách, a tak bych mohla ve 
výčtu dál pokračovat," uzavírá koordinátorka. "Je skvělé sledovat, jak se Tříkrálová 
sbírka stává akcí všech lidí dobré vůle a dobrého srdce."  

(ren), snímek Josef Vrážel 
 
 

Milí přátelé, příznivci charitního díla, 
 
ráda bych vás seznámila s podrobnými 

výsledky Tříkrálové sbírky.  
Díky vaší štědrosti a díky pomoci všech 

zúčastněných, tj. především koledujících krá-
lů a jejich vedoucích, dále místních asistentů, 
pracovníků obecních úřadů a České spořitel-
ny, kněží a díky dohledu Policie ČR se letos 
podařilo vybrat neuvěřitelných 647 051,- Kč. 
Je to opět o více jak tři desítky tisíc korun 
větší částka, než v loňském roce. 

Velice si vaší štědrosti a pomoci vážíme 
a děkujeme za ni. 
Děkujeme také za modlitby, jimiž tuto sbírku provázíte. 
 
Velké Karlovice         116 627,-Kč 

Karolinka                     76 616,-Kč 

Nový Hrozenkov        147 805,-Kč 

Halenkov                    102 602,-Kč 

Huslenky                      69 943,-Kč 

Zděchov                       29 901,-Kč 

Hovězí                        103 557,-Kč                   Daria Exnerová, koordinátorka TKS 
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"TĚŽKÝ" ŽIVOT KOLEDNÍKŮ ANEB 

JEDEN DEN SE TŘEMI KRÁLI 
 

Bylo deset hodin dopoledne, když se tři kluci Marek, Kuba, Matteo alias 
Kašpar, Melichar, Baltazar vydali koledovat pro hrozenkovskou Charitu. Je-
jich úsek - Pluskovec a okolí kostela. Část toho zvládli již v pátek po škole. 
Večer ovšem o dalším koledování nechtěli ani slyšet. Ráno názor změnili. Vy-
dali se až na konec údolí a pěkně popořadě navštívili chaloupku po chaloup-
ce. Nevynechali ani ty rekreační, co kdyby někdo z přespolních chtěl do 
kasičky přispět. 

 
"My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 

vinšujem vám....," zpívali všichni tři s velkým nasa-
zením a některé ze stařenek doslova dojali k sl-
zám. Možná právě proto, se jich velice dotklo, když 
jim jedni zavřeli dveře před nosem, hned po první 
sloce. "Proč to udělali?" uvažoval nejstarší ze tří 
hochů, devítiletý Marek. "Copak neví, kolik nás to 
zpívání stojí sil?" hlesl a alespoň na zavřené dveře 
ukázal velký nos. Zbylí dva králové nezůstali po-
zadu.  

Bylo skoro poledne a únava i prázdná břicha 
o sobě dávala vědět. Další meta - hospoda. Jen 
Tři králové překročili práh přeplněné restaurace 
a začali zpívat, ocitli se v "palbě" blesků mobilních 
telefonů a fotoaparátů. Na závěr sklidili i potlesk od 
všech přítomných hostů. Také do kasičky něco 
přibylo. Posilněni obědem, vystřelili jak blesk přes zelenou louku. Po sněhu ani pa-
mátky. To loni na stejném místě zažili silnou vánici a mínus 18 stupňů. 

"Chcete zazpívat?" zeptal se Marek rodinky, kterou potkali na silnici a hned se 
do toho pustili. Lidé byli nadšeni a vmáčkli do pokladničky bankovku, zatímco jejich 
dvě malé děti si pobrukovaly s králi. Ten menší nedokázal spustit oči z černého 
Baltazara. Přidružili se další kolemjdoucí turisté - ze Slovenska. Neustále opakova-
li, jak je dobře, že takto zachováváme tradice a ještě pomáháme bližním. Než se 
rozloučili, vousatý pán ještě přejel prstem Baltazarovi po tváři. "To mám pro štěstí," 
smál se. (že by si ho spletl s kominíkem? :o))  
Posledních pár domů a mají hotovo. Je vidět, že paní domácí už na krále čekala. 
Přinesla pečlivě připravené balíčky pro každého krále - spousta sladkostí a taky ně-
jaký ten peníz. "Krásně jste zpívali, jen co je pravda, kluci šikovní jste. Ještě mi to 
tady přepište," ukazuje na futra. "A příští rok se zase stavte. Slibujete?" špitne se 
slzami v očích. 
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Hodina pokročila a únava se hlásí. Zapomenout na ni jim pomůže zvláštní se-
tkání, které všechny tři kluky evidentně zasáhne. Oklikou je doběhne hoch, už pod-
le vzezření je znát, že bohatstvím nepřekypuje a nejspíš i churaví. "To jsem rád, že 
jsem vás dostihl, včera jsme se minuli," říká nesrozumitelně a tlačí do kasičky dvě 
papírové bankovky. "Děkuju vám, moc, moc, moc," hlesne, a byť se těžko pohybu-
je, zmizí tak rychle, jak rychle se objevil. 
Najednou se debata tří králů točí pouze kolem gesta onoho mladého muže. "On je 
asi moc nemocný." "A taky je moc chudý, měl málo oblečení a stejně dal velké pe-
níze." "Možná, že teď nebude mít, co jíst?" "Proč on dal tak moc a ti lidi v restauraci 
míň?" "On musí mít velké srdce a Ježíš mu to oplatí. On všecko vidí." 

Skupinku koledníků dohonila parta výrostků z lyžařské školy: "My tři kráááálo-
véééé jdeme k váááám," zanotovali posměšně. "Oni si z nás dělají srandu," špitl 
Matteo. "Neposlouchej je, jsou to puberťáci," chlácholí kamaráda Marek. "A co to je 
puberta?" opáčí Matteo. "To je to, co má můj brácha," ukončil debatu Marek. 
"Můžu se s vámi vyfotit?," skočila jim do řeči turistka vycházející z muzea. Králové 
nahodili své pózy, poděkovali a svorně si přiznali, že už jsou fakt unavení a že se 
těší, jak si konečně doma zahrají na počítači. Své koledování totiž právě dotáhli do 
zdárného konce. "Jé, dvoukoruna. To mám pro štěstí," jásal Kuba a zvedl z chod-
níku minci. "Hoď ji do pokladničky," přesvědčoval ho Marek. "Ale to mám pro štěs-
tí," nevzdával se Kuba. Ale ani Marek: "Když ji dáš do pokladničky, tak třeba někdo 
hladový si za to bude moct koupit rohlík. A to teprve bude štěstí..." 

(ren) 
 
P.S.: Putování Tříkrálových koledníků sice skončilo, „dohadování“ o tom, zda Kubí-
ček nakonec vhodil dvoukorunu do kasičky však nikoliv. Vězte tedy, že vhodil! A 
jako on se zachovala spousta dalších kluků a holek, kteří i odměnu, jež si vykole-
dovali, naházeli do kasiček se slovy: „vždyť je to přece na naši Charitu“. 
DĚKUJEME VŠEM!!! 

 

 
TŘÍKRÁLOVÉ POŽEHNÁNÍ V OLOMOUCI 

OČIMA JEDNÉ Z ÚČASTNIC ZÁJEZDU 
 

Rozhodli jsme se přijmout pozvání Charity Nový Hrozenkov a 30. pro-
since 2017 vyrazili na výlet do Olomouce. V katedrále sv. Václava se totiž ko-
nalo biskupské požehnání Tříkrálových koledníků, kde jsme rozhodně nesmě-
li chybět - s velkou radostí jsme v autobuse přivítali P. Dušana Šimalu. 

Před katedrálou se děti oblékly do hábitů, nasadily korunky, a protože od-
znáčků není nikdy dost, museli jsme si připnout hnedle dva. Takto vystrojeni jsme 
vstoupili do rozlehlého prostoru katedrály a připojili se k ostatním výpravám z celé 
Olomoucké arcidiecéze, očekávajíc mši svatou. Tu celebroval nově vysvěcený bis-
kup Mons. Josef Nuzík. Mluvil k dětem o tom, jak králové v pohádkách spolu často 
válčí, avšak naši králové, dávní mudrci, se spolu dokázali dohodnout a společně 
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putovat do judského Betléma, aby se poklonili právě narozenému Ježíškovi. Ve své 
víře, že právě toto chudé dítko je Boží Syn. Děti otci biskupovi za jeho slova a po-
žehnání na cestu poděkovaly obrovským zadupáním a potleskem.  

Poté se naše pětadvacetičlenná skupina (koledníci od Velkých Karlovic až po 
Hovězí) mohla vydat do kavárny Bistrá kráva, kde nás čekalo občerstvení v podobě 
teplé zelné polévky, buchetek, čaje a kávy.  

Posilněni, vyrazili jsme poznávat krásy města Olomouce. Kdo by to byl řekl, 
že pastorační asistentka Maruška Fedorová, která nám dělala průvodkyni, bude 
vědět tolik zajímavostí z historie. Měla pro nás dokonce připravenou pátrací akci: 
úkolem bylo pomoci české policii, obvodní sídlo Karolinka, pátrat po zloději šplhají-
cím po římse. A věřte nebo ne, Rozárka jej vypátrala. Sladkou odměnou jí byl pytlík 
bonbonů. Proplétali jsme se svorně dál olomouckými uličkami, potkali krále, který si 
dělal selfíčko, viděli morový sloup, barokní sloup Nejsvětější Trojice, Horní i Dolní 
náměstí, orloj. Navštívili jsme i další kostely, např. sv. Mořice, kde zrovna hrály 
nádherně varhany a sv. Michala, kde jsme mohli vidět vyřezávaný betlém z Lideč-
ka. Putování jsme završili prohlídkou Arcibiskupského paláce, kam jsme měli volné 
vstupenky.  

Zpáteční cestu jsme si zpříjemnili zpíváním koled, i když podle otce Dušana, 
bychom se je měli doučit. Valaši prý umí tři čtyři koledy, a to ještě od každé jen prv-
ní sloku, tvrdil s úsměvem. Doučíme se a Charitě za výlet moc děkujeme. 

Petra Křupalová 
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DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE V HALENKOVĚ ZVE 
 

NA ÚNOROVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

 
6. 2. v 9:30  Vaření – dnes chutné domácí křupavé škvarky 

 
 
7. 2. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově,  
                     slouží P. Vlastimil Vaněk 
 
13. 2. v 7:30 Masopust – tradiční průvod masek  
                      a pochovávání basy 
 
14. 2. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově, 
                       slouží P. František Kantár, SVD 
 
20. 2. v 9:30  Procvičování paměti – Pexeso 
 
23. 2. v 9:30  Pečení bábovky 

 
 
21. 2. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Halenkově, 
                       slouží P. Ján Rušin, SVD 
 
27. 2. v 9:30 Draní peří  
 
28. 2. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově, 
                       slouží P. Dušan Šimala, SVD 
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JE TO „JOŽOVSKÉ“ 
 

V pátek 11. ledna se v kině 
Vatra uskutečnila vernisáž vý-
stavy fotografií „Obrazy ze živo-
ta“ aneb Charita Nový Hrozen-
kov a její lidé v hledáčku Josefa 
Vrážela. 

Po krátkém úvodním slově, 
které pronesla Danuše Martinko-
vá, ředitelka hrozenkovské chari-
ty, se jal výstavu zasvěceně i vtip-
ně komentovat Vladimír Skýpala 
grafik a fotograf. „Je to Jožovské! 
A Joža (Josef Vrážel – pozn. aut.) 
je nejtalentovanější fotograf jaké-
ho znám. Absolutní fotografický 
svéráz. A toto je dobrý sociální 
dokument, který stojí za to vidět," 
nechal se slyšet V. Skýpala. To 
samotný autor, Josef Vrážel, vy-
zdvihl především ty, jež na foto-
grafiích vidět nejsou - tedy za-
městnance Charity.  

Výstava bude v kině Vatra 
k vidění do 11. 2.2018.  (ren)            

 
 

 

MÁTE NÁROK NA DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ? 
 
           NA SLOVÍČKO U SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 
 

S novým rokem 2018 tady kromě jiného máme i no-
vinky Ministerstva práce a sociálních věcí, které se více či 
méně dotýkají nás všech. Jaké, že jsou? To se ve zkratce 
pokusí přiblížit Eva Slováčková, sociální pracovnice Cha-
rity Nový Hrozenkov: 
 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ (zavádí se s účinností 
od 1. června 2018) pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného 
blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.  
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Podmínky pro nárok:  

 u ošetřovaného muselo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžado-
val alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvr-
zeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů, 

 ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,  

 pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné 
náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, 
sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo man-
želce synovce, 

 u ošetřujícího bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u 
zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela 
být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,  

 ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou čin-
nost,  

 v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování, 

 dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu 
maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nená-
leží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další 
hospitalizace), 

 nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od 
skončení předchozí dlouhodobé péče,  

 zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud 
mu brání vážné provozní důvody,  

 zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skon-
čení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště. 

 
VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU - Ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně. Poskytuje se 
těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.  
 
VÝHODNĚJŠI PŘISPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU NA POŘÍZENÍ MOTORO-
VÉHO VOZIDLA - Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost a důvod do-
pravy a celkové sociální a majetkové poměry již nebudou zkoumány. Na výši dávky 
bude mít vliv pouze příjem osoby a její rodiny. Maximální výše dávky zůstává na 
hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše minimální, a to 100 000 Kč.  
 
 
 
 

LID HROZENKOVSKÉ CHARITY… 

 
O hrozenkovské Charitě se toho již poměrně dost napsalo a ještě napíše. 

Kdo jsou ale ti lidé, jež pro Charitu, nezřídka i více než deset let, pracují? Proč 
to dělají? Že by nenašli uplatnění jinde? Jsou opravdu profesionálové?...  
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Tak nejen na tyto otázky se snaží odpovědět cyklus příběhů, který vám přináší-
me v každém vydání Charitních listů. Postupně v něm představíme lid hrozen-
kovské Charity (v pořadí, jež určil los). Tentokrát přišla na řadu vedoucí denního 
stacionáře Slunečnice a zároveň sociální pracovnice Ludmila Humlová. 

 
VNUČKA 

 
Přiznává, že co se týká Charity, měla předsudky: „Myslela jsem si, že je to 

zkostnatělá organizace,“ vzpomíná Ludmila, absolventka Vyšší odborné školy soci-
ální Caritas v Olomouci. Když však do Charity Nový Hrozenkov před více než třemi 
lety nastoupila, byla překvapena, jak je tato organizace otevřena novým věcem a 
jak moc je zaměřena na své klienty a rodinnou atmosféru. A právě tu se snaží 
všemi možnými prostředky ve stacionáři podporovat. 

Byť ona sama ještě „ve věku“ není – věci dávno minulé má v oblibě. A nejsou 
to jen stará řemesla, zvyky či jídla, ale především staříčci a stařenky. „Jsme na Va-
lašsku, tady se tradice žily a žijí. A vzpomínání je tolik přínosné,“ vysvětluje. „Přiro-
zeně se vracíme k tomu, co jsme prožili a vůbec nezáleží na tom, kolik nám je let. 
Každý si nese ten svůj příběh, jen ´stáří´ ho má delší.“ Možná i proto se ve Sluneč-
nici tolik „pracuje“ se vzpomínkami a zvyky. Velkou zásluhu na tom má právě Lud-
mila. Chce, aby „její“ staroušci znovu ucítili tu vůni, zažili tu chuť…jako kdysi. A tak 

se škvaří vaječnice na ohni, dere 
peří, suší seno, chodí na borůvky, 
dělá zabíjačka, nebo se fotí ve sta-
rých kostýmech… A nutno říci, že 
ona je vždy u toho (viz. foto, dáma 
vpravo). 

„Při naší práci záleží na všem, 
i na tom, jak se zatváříme. Na slo-
vech, která použijeme, jak mezi 
sebou hovoříme nebo zda se us-
mějeme,“ uvažuje nahlas L. 
Humlová. „To my máme hodnotu 
okamžiku, který naši klienti prožijí, 
naprosto ve svých rukou.“ 

Klienti stacionáře tuto mladou 
ženu s odzbrojujícím úsměvem mi-
lují. Když se Liduška loni vdávala, 
z reakcí klientů by se mohlo zdát, 
že je snad vnučkou každého z nich, 
tak celou událost řešili a prožívali. 
A ona vlastně je, i když ne pokrevní.  

(ren)  
Snímek archiv stacionáře 
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JEŠTĚ TROCHA VÁNOC V CHARITĚ 

 
 
 „Narodil se Spasitel. Ach, 
kdyby tak mnozí pochopili, jak 
zásadní to byla chvíle…,“ po-
steskl si anděl ve vánočním 
představení Betlémští pastýři, 
které nám do halenkovského 
stacionáře přišli zahrát kluci a 
holky z Karolinky pod vedením 
šikovných maminek paní 
Křupalové a Zdráhalové. Děti 
proměnily místnost v louku pl-
nou pasoucích se oveček a 
převyprávěly nám betlémský 
příběh.  

Krásné vánoční chvíle 
jsme si v Charitě prodloužili i s dětmi ze Základní školy v Halenkově. Paní učitelka 
doprovázela na kytaru 11 děvčat, která opravdu bravurně a s chutí zazpívala nejen 
koledy, ale např. i píseň Bim Bam od Spirituál kvintetu, Zafúkané od Fleretu či Mod-
litbu od sourozenců Ulrychových. Všem, kteří přišli našim klientům zpříjemnit vá-
noční svátky, patří velký dík. 
(fed) 
 

 
PRAVDA NÁS OSVOBODÍ… 
Z PERA PASTORAČNÍ ASISTENTKY 

 
Jsou za námi Vánoce i závěr roku. Bilancovali jste? 

Hodnotili, co se povedlo a co nikoliv? Mnohé životní udá-
losti nejsme schopni ovlivnit, jiné ano. Možná stojí za to, 
připomenout si v této souvislosti staré moudro: „Co člověk 
zasévá, to také sklízí.“ Určitě bylo v uplynulém roce mnoho 
dobrého, hodně se toho povedlo, z mnoha věcí jsme měli radost. Nebylo by 
však špatné poučit se z toho, co jsme pokazili a hlavně pravdivě si to přiznat. 
Vždyť v Janově evangeliu se píše, že pravda nás osvobodí. Kdoví, možná pak 
na konci toho letošního roku se nám bude bilancovat lépe.  

Ze srdce nám to všem přeji 
                                                                                                  Marie Fedorová 
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Pomoc srdcem a porozuměním 

+ u vás doma i u nás 
+ 365 dnů v roce 
+ služby od A do Z 

_____________________________________________________ 
STŘEDISKO HALENKOV 
Tel.: 571 451 548 
756 03 Halenkov 191 

 Ředitelka organizace       Tel.: 606 771 510 

 Denní stacionář Slunečnice      Tel.: 739 507 126 

 Odlehčovací služba        Tel.: 603 717 454 

 Pastorační asistence       Tel.: 605 779 129 
 

 
STŘEDISKO NOVÝ HROZENKOV 
Tel.: 571 429 676 
756 04 Nový Hrozenkov 124 

 Dům pokojného stáří        Tel.: 603 717 454 

 Sociální pracovnice       Tel.: 734 435 459 
 

 
STŘEDISKO KAROLINKA 
Tel.: 571 410 087 
756 05, Nábžezní 175 

 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence  Tel.: 728 324 457 

 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče  Tel.: 737 572 190 

 LÁVKA – sociální rehabilitace      Tel.: 733 685 408 

 Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)  Tel.: 734 875 592 

 Sociální poradenství       Tel.: 728 324 494 

 Aktivity pro rodinné pečující       Tel.: 604 211 679 

 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních  pomůcek Tel.: 730 190 401 

 U3 – úklidová firma        Tel.: 739 507 121 

 
                           Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme Vám! 

číslo bankovního účtu: 627344851/0100 
www.nhrozenkov.charita.cz 
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POHYB, KTERÝ ZAHŘEJE DVOJNÁSOB 
 

V období od 9. 2. do 23. 2. 2018 bude naše organizace Charita Nový Hro-
zenkov zapojena do programu Nadace ČEZ - Pomáhej Pohybem. 
 
Ptáte se, o co jde? 

Všichni, kdo vlastní chytrý telefon, si mohou stáhnout mobilní aplikaci EPP – 
pomáhej pohybem. Před zahájením pohybové aktivity zapnete tuto aplikaci a body, 
které za aktivitu získáte, můžete poté věnovat naší Charitě. Nadace ČEZ pak tyto 
body promění ve finanční částku. 
Výběr z aktivit je bohatý – od běhu a lyžování přes chůzi a tanec až k jízdě na inva-
lidním vozíčku. 
 
A proč právě „Pomáhej pohybem“? 

Velkým úkolem pro rok 2018 je zakoupení tepelného čerpadla pro Víceúče-
lový charitní dům v Halenkově, díky němu ušetříme více než polovinu nákladů 
na vytápění. Uspořené finance pak budeme moci investovat do nákupu potřebných 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro naše klienty, na údržbu automobilů, 
jež jsou stěžejní pro fungování našich terénních služeb. Především je však budeme 
moci využít na aktivity pro naše klienty, díky kterým mohou svůj podzim života 
skutečně prožít… 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                                         Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov, 
                                                                                                           756 04 Nový Hrozenkov 124,  
                                                                                                                                               www.nhrozenkov.charita.cz 

                                                                                Zpracovala Renata Holčáková, náklad 300 ks. 
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