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Milí čtenáři,
Posílám pozdrav po náročných
vedrech letošního léta a vítám Vás
do snad krásného podzimu. Celý
čas od posledního magazínu nás
provází a zaměstnává významná
událost, připadající na den 9.října,
kdy proběhne oslava dvaceti let
sociální služby Azylového domu
Samaritán. Podařilo se naplánovat
pěkný kulturní program a doplnit
jej i o jedinečnou výstavu fotografií
Jindřicha Štreita z našeho terénu.
Budete si moci prohlédnout
budovu azylového domu, opatřenou novými plastovými okny
a zhodnotit barevné vymalování
všech prostor. Tedy těšíme se na
vaši návštěvu. Do konce roku nás
pak čeká nastavení rozpočtů
a stanovení žádostí na dotace na
rok 2016. Doufám, že se podaří
zajistit všechny služby a ideálně

slovo vedoucího

magazín
získat zpět finanční stabilitu
dluhového poradenství, kde jsme
v tomto roce bojovali s nedostatkem. Čeká nás i již třetí ročník
Národní sbírky potravin, kde
doufáme v úspěšnost jako v minulých letech. A v neposlední řadě
s přicházejícím deštěm či sněhem,
očekáváme narůst zájemců i uživatelů o naše služby. Tedy přeji
příjemné čtení a budu se těšit na
osobní setkání s některými z vás.
Mgr. Aleš Jaroš, vedoucí SSLD
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Oprava oken
Náš azylový dům byl opatřen
novými platovými okny, při té
příležitosti došlo i k velkému
úklidu a vymalování všech prostor.
Přípravy na oslavy
V plném proudu jsou i přípravy na
odlavu dvaceti let služby AD, která
vyvrcholí 9. Října celodenním
programem, podrobnosti lze
hledat v magazínu, na výlepových
plochách ve Zlíně i Otrokovicích,
v MHD i na facebooku.
Naše výrobky na trzích
Výrobky z pracovní aktivizace
Azylového domu můžete v následujících měsících vidět na trzích ve
Zlíně i Otrokovicích, přijďte nás
podpořit svým nákupem.

magazín
Fotbal a šipky
Tým AD se zúčastnil sportovních
turnajů, pro utužení těla i ducha.

Náš E –shop
stránky www.adsmaritan.cz mají
nový vzhled, přijďte se podívat.
Spolupráce s OSV
Naši terénní pracovníci jsou
v pravidelném kontaktu s kurátory
v Otrokovicích a ve Zlíně.

Společně mapují situaci našich
klientu v těchto obcích.

události
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Nový software
Ve všech službách SSLD testujeme
nový informační systém, ve kterém
bychom měli elektronicky realizovat zápisy naší práce.

Cristiano Ronaldo bezdomovcem
Slavný fotbalista Cristiano
Ronaldo převlečený za bezdomovce si na jednom náměstí v Madridu
kopal do mičudy. Snažil se přimět
kolemjdoucí, aby ho zkusili
obehrát.
Nutno říci, že se mu jako bezdomovci příliš zaujmout nedařilo.
Zlom nastal, když si nakonec po
několika výměnách s malým
klukem, svoje maskování sundal.
Okamžitě se kolem něj vytvořil
zástup šokovaných lidí.
Chlapec od něj obdržel podepsaný
balón. Na tento zážitek asi nikdy

události
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nezapomene.
Ostatní mohli jen závidět a litovat,
že tomu bezdomovci nechtěli
přihrát.

Konference o závislostech
Naše sociální pracovnice s zúčastnili konference o závislostech
v Kroměříži.
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Příběh z praxe se zajímavým
koncem, aneb konec jednoho
exekutora
Nedávno tiskem i médii proběhlo
několik zpráv sdělujících, že „král
exekutorů nebo nejobávanější
exekutor“ - JUDr. Tomáš Vrána - ve
středu 2.9.2015, na svoji funkci
rezignoval. Stalo se tak tři a půl
měsíce poté, co na něho ministr
spravedlnosti podal kárnou žalobu
k Nejvyššímu soudu. Exekutor
JUDr. Tomáš Vrána, ale důvod své
rezignace vysvětluje tím, že je již
unaven neustálým tlakem a útoky
vůči jeho osobě. Tím tlakem
a útoky zřejmě mohlo být, zveřejnění kauzy, která se týkala neoprávněného vniknutí vykonavatelů Exekutorského úřadu Přerov, do
domu na ulici Buková ve Zlíně,
před nařízenou dražbou. Tento
případ se stal poté základem kárné
žaloby ministra Pelikána.
Nedá mi to, položit si otázku: „co
skutečně vedlo nejobávanějšího

příběh z praxe
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exekutora k odchodu ze své
funkce? Byl to skutečně tlak
a útoky nebo snad něco jiného?“
Vzhledem k tomu, že celý průběh
zmíněné kauzy dobře znám, neboť
ji s klienty stále řeším, si svoji
odpověď raději nechám pro sebe.
Ale poskytnu prostor čtenáři, aby
si úsudek mohl udělat sám.
Celý případ začal téměř před
rokem. Na službu se tehdy obrátil
klient se svojí matkou - s obyčejnou
žádostí o radu. A to, zda může být
provedena obhlídka nemovitosti
před dražbou i samotná dražba
v době, kdy si klient podal insolvenční návrh. Předesílám, že klient
pravidelně svůj závazek splácel,
a to v poměrně vysokých měsíčních splátkách, s exekutorským
úřadem komunikoval, přesto
exekutorský úřad dražbu nařídil.
Klientům jsem tedy vysvětlila, že
exekutor nemůže provést exekuci
žádným způsobem, neboť je
povinen se řídit insolvenčním
zákonem, který jasně zakazuje
výkon exekuce v průběhu insolvenčního řízení.
Domnívala jsem se, že spolupráce
s klientem bude tímto pravděpo-
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dobně ukončena. Jak je z dalšího
vývoje celého případu patrno,
mýlila jsem se. Dne 16.10.2014 mi
několikrát telefonovala klientova
matka s obavami, a jak se později
potvrdilo, oprávněnými, že
vykonavatelé Exekutorského
úřadu, a to přestože bylo zahájeno
insolvenční řízení, chtějí provést
obhlídku nemovitosti. Paní jsem
uklidňovala, že nemají oprávnění
do domu vstoupit z výše uvedených důvodů a že toto může
doložit usnesením krajského
soudu o zahájení insolvenčního
řízení. Dnes, jak je již asi mnohým
známo, vykonavatelé exekutora na
nic ohled nebrali a do nemovitosti,
s pomocí zámečníka, vstoupili, a to
přesto, že s nimi klientova matka
komunikovala a sama posléze
chtěla otevřít. Paní měla velký
strach, i za této situace se mnou
telefonicky hovořila, doporučila
jsem jí, aby zavolala policii.
Vykonavatelé exekutora pak
provedli prohlídku i s potencionálními dražiteli bez přítomnosti
povinného. Potencionální dražitelé, v celkovém počtu asi patnácti
osob, se posléze po domě volně

příběh z praxe
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pohybovali, prohlíželi a nad to, si
bez svolení majitele, si samovolně
pořizovali fotky zařízení nemovitosti. Celé konání ještě završili
vykonavatelé exekutora, kteří
provedli „pokus“ o soupis movitého majetku (mobiliární exekuce
v době insolvenčního řízení!!!).
Prostě nevídaný postup exekutorského úřadu.
Anabáze příběhu však tímto
nekončí, spíš začíná, a také od této
doby jsem s těmito klienty začala
úzce spolupracovat. Dne
20.10.2014 soud odmítl insolvenční návrh (pozn.: proti rozhodnutí
soudu I. stupně je možné podat
odvolání k vrchnímu soudu). Za
dva dny po odmítnutí návrhu,
byla uskutečněna dražba nemovitosti (přestože jsme společně
s klienty toto odvolání sepsali
a odeslali). Těsně před plánovanou dražbou klientova matka
několikrát telefonovala do exekutorského úřadu s námitkami, že
dražba je protiprávní, neboť
nebylo pravomocně ukončeno
insolvenční řízení. Bylo jí vždy
sděleno, že pracovníci jsou zaneprázdněni a zavolají sami.
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Nakonec se jeden pracovník
exekutorského úřadu „ smiloval
a laxně odpověděl: „ ….dejte mi
d va c e t v t e ř i n , j á s e n ě k o h o
zeptám……jéé, nezeptám, on už
odešel a nemovitost se stejně
draží.“ Přístup zaměstnavatelů
exekutora ke klientce byl značně
neetický a neprofesionální. Na
poznámku klientky, že z daného
udělá kauzu, jí bylo ironicky
a posměšně, odpovězeno: “...jo, jo,
jen si kauzte..“ .
No tak jsme si s klientkou řekly, že
„kauzit“ budeme. Na základě výše
popsaného, jsem klientce vypracovala stížnost na neoprávněný
postup Exekutorského úřadu
Přerov, která byla zaslána nejen na
ministerstvo spravedlnosti, ale
také k Okresnímu soudu ve Zlíně
a na Exekutorskou komoru.
V květnu tohoto roku pak podal
ministr spravedlnosti kárnou
žalobu na exekutora JUDr. Tomáše
Vránu, jejímž podkladem se tento
případ stal.
Zdálo by se, že vše je u konce, ale
bohužel ne. Případ ještě nekončí.
Mezitím, byla a je s klienty, podávána řada nutných opravných

příběh z praxe
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opatření, které zde z pochopitelných i obsahově náročných
důvodů, nelze uvádět. Co však
uvést lze, je, že koncem srpna
tohoto roku, bylo opět, na ministerstvo spravedlnosti odesláno
doplnění předchozí stížnosti,
případ se totiž nějak vyvíjel
a odvíjel... Za týden, po této
doplněné stížnosti zaslané na
m i n i s t e r s t v o s p r a ve d l n o s t i ,
nejobávanější exekutor na svůj
úřad - rezignoval.
Vrátím-li se ke své otázce v úvodu
tohoto článku, byl to tedy skutečně
jen tlak a útoky, kterými tento
exekutor rezignaci zdůvodňuje?
Na to, nechť si každý, už odpoví
sám…

Je to zvláštní pocit, dočítat se pak
v tisku, slyšet z různých médií
o tomto případu, o případu, nad
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kterým bylo stráveno tolik hodin,
a vědět přitom, jak vše ve skutečnosti probíhalo, probíhá, a jak
mnohé ještě vyřčeno nebylo.
Opravdu zvláštní pocit.
Mgr. Jitka Švajdová, DP Samaritán
Stavební úpravy v azylovém
domě
Konec prázdnin se na azylovém
domě Samaritán v Otrokovicích
nesl v duchu úprav a inovací. Díky
příspěvkům občanů z charitativní
tříkrálové sbírky, snaze nás zaměstnanců charity, a také za
pomoci samotných klientů se
podařilo uskutečnit výměnu oken
v celém azylovém domě a tím do
budoucna značně přispět ke
snížení nákladů na otop budovy.
Původní okna pocházející přibližně z poloviny dvacátého století
byla v tomto ohledu totiž zcela
nevyhovující. Klienti azylového
domu při výměně oken asistovali
a následně provedli všechny
úklidové práce, přestože z počátku
se tato činnost zdála být nesnadnou. Výměna oken ovšem neprobíhala izolovaně. Současně byl celý
azylový dům nově vymalován,

co je u nás nového

magazín
dokonce z iniciativy klientů byla
společná kuchyňka obložena
béžovým obkladem, kdy celá tato
práce byla samostatně realizována
právě klienty azylového domu.
Tímto snaha našich klientů ovšem
neskončila. Po výměně oken přišli
s dalšími podněty ke zlepšení
podmínek azylového domu, které
pokud se podaří provést, přispějí
ke zkvalitnění služeb nabízených
azylovým domem.
Díky provedeným stavebním
úpravám tak může azylový dům
být nyní ekonomičtější a také
ekologičtější. Současně rovněž
došlo k naplnění jednoho z cílů této
sociální služby, a to budovat
a zlepšovat u klientů pracovní
návyky, poskytnout jim tak další
příležitost ke svému zdokonalení a
potažmo také osamostatnění
a opětovnému začlenění do
společnosti.

7

SAMARITÁN

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

Vzhledem k tomu, že ze strany
klientů byla tato iniciativa poměrně vítána, můžeme očekávat, že se
zapojí i do plánované výměny
kuchyňské linky.
Bc. Tomáš Žižka, ADS
Focení s Jindřichem Štreitem
Vše začalo na fotbalovém turnaji
Samaritán Open v Olomouci, kde
náš vedoucí ADS A. Jaroš oslovil
pana Jindřicha Štreita, zda by byl
ochotný a neudělal si někdy cestu
k nám do Otrokovic a pořídil zde,
v našem terénu, pár fotografií.
Jemu se tento návrh líbil a domluvili jsme se.

Poprvé za námi do Otrokovic pan
Štreit dojel v půlce července. Po
společné domluvě jsme naplánovali trasu na celý den a v deset
hodin ráno jsme vyrazili. Co mě

...z terénu

magazín
ihned překvapilo a uvidivilo, byly
zkušenosti p. Štreita s cílovou
skupinou, jak dokázal i přes
počáteční nezájem některých
klientů v nich postupně vyvolat
určitý zájem a ochotu spolupracovat (pózovat). Celkově se nám
podařilo jak v Otrokovicích, tak
i ve Zlíně, navštívit sedm míst. Za
celý den, kdy teplota dosahovala
až třiceti čtyř stupňů, mě překvapilo, s jakým zápalem a výdrží pan
Štreit fotí. Po celou naši společnou
dobu nechtěl pauzu, ani se najíst
nebo napít! Za každou cenu chtěl
vytěžit z této akce maximum.
A myslím si, že se to povedlo.
Zaujetí a výdrž se projevila i tím že,
neuplynuly ani tři týdny a pan
Štreit se nám ozval, zda bychom
měli čas, že by byl ochoten znovu
přijet. Chtěl by ještě znovu navštívit dvě místa, které se mu velmi
líbily. Realizovali jsme tedy i toto
druhé kolo a myslím si, že bylo také
velmi úspěšné. Již poprvé, při
první návštěvě pan Štreit řekl, že
zde máme opravdu úžasné a pro
něj jako fotografa zajímavá místa,
do kterých by rád znovu přijel.
Mgr. Jakub Vítek, TPS
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Z AD sanitářem
Pan Černý přišel na náš azylový
dům začátkem léta z psychiatrické
nemocnice, kde se podrobil
protialkoholní léčbě. Během
schůzky, na které jsme s panem
Černým sestavovali jeho individuální plán, se mi pan Černý svěřil
s tím, že během pobytu v nemocnici pomáhal sestřičkám a i ostatnímu zdravotnímu personálů
s polohováním, přesunem a obsluhou ostatních pacientů nemocnice, kteří byly nějakým způsobem
omezeni na mobilitě a sebe obslužnosti. Tato pracovní činnost pana
Černého velmi bavila a měl z ní
dobrý pocit, neboť se cítil prospěšný a užitečný. I zdravotnický
personál si tuto jeho spolupráci
pochvaloval.
Na základě této pozitivní zkušenosti, v rámci našeho rozhovoru
o jeho plánech a cílech do budoucna, projevil pan Černý přání, že by
se chtěl stát sanitářem či jiným
pomocným zdravotním personálem. Pan Černý dokonce již i věděl,
kde přesně by tuto profesi chtěl
vykonávat. Jednalo se o zařízení,
které se zaměřuje na péči o osoby

kazuistika

magazín
s duševním onemocněním a
sníženou soběstačností, a ve
kterém zná jeho vedoucího.
S panem Černým a za spolupráce
jeho opatrovníka jsme začali
pracovat na dosažení tohoto jeho
vysněného cíle. Na internetu jsme
vyhledali, jaké jsou dostupné
vzdělávací akreditované kurzy, po
jejíž absolvování by pan Černý
mohl tuto svou vysněnou profesi
vykonávat. Nejpřijatelnější variantou byl dvouměsíční kurz na
sanitáře, který by měl probíhat od
konce září v Ostravě. I cena daného
kurzu byla ve finančních možnostech pana Černého. Následně jsme
se s panem Černým doptali vedoucího domu sociálních služeb, ve
kterém by chtěl pan Černý po
ukončení daného kurzu začít
pracovat, zdali daný kurz je
dostatečný pro výkon profese
pomocného zdravotního personálu v jejich zařízení. Bylo nám
sděleno, že ano. Poté jsme se
s panem Černým začali soustředit
na opatření veškerý nutných
pokladů a dokumentů, které je
nutné doložit k přihlášce do
daného kurzu. Veškeré dokumen-
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ty se nám podařilo opatřit do
začátku srpna a následně si již pan
Černý mohl podat závaznou
přihlášku do kurzu sanitáře.
Během měsíce srpna se panu
Černému podařilo naleznout
a zajistit si bydlení na studentské
ubytovně v Ostravě, na které bude
pan Černý během kurzu bydlet.
V době, kdy píši tento článek, se
pan Černý připravuje na přesun na
ubytovnu v Ostravě a má radost
z toho, že jeho sen již nabývá
pevnějších obrysů a jeho životní
cesta má jasný směr a cíl. A já
doufám, že se mu ho podaří
dosáhnout.
Mgr. Ondřej Prchlík, ADS

kazuistika
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vás u příležitosti Dne Charity a Týdne soc. služeb zve na

Den otevřených dveří
v pátek 9.

10. 2015
9-16 hod.

www.otrokovice.charita.cz

V rámci oslav bude
od 9:00 do 15:00 probíhat:

Den otevřených dveří
POMÁHÁME JIŽ 20 LET !
oslavujte s námi
v pátek 9. října 2015
Azylový dům Samaritán
v Otrokovicích

... a dále bude následovat

Doprovodný program

vstup volný
Moravní 936, 765 02 Otrokovice
samaritan@otrokovice.charita.cz
www.otrokovice.charita.cz
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Sabráž
Mílí čtenáři,
jak jste se již dočetli, oslavujeme 20.
výročí otevření AD Samaritán. Při
takové oslavě nemůže chybět přípitek
oblíbeným šumivým vínem, které
doporučujeme otevřít šavlí.
Sabráž je speciální technika otevírání
lahve šampaňského. Datuje se už od
dob napoleonských válek, kdy vojáci
neměli čas otevírat opatrně lahve
sektu, proto svou šavlí usekli celé
hrdlo lahve. Početná vítězství v dobývání evropských měst jim dávala
mnoho příležitostí k oslavám.
Před samotnou sabráží je třeba
dodržet několik následujících zásad.
Láhev musí být řádně odpočatá
a vychlazena na 3 - 5 °C a to ze dvou
důvodů - s teplým šampaňským nelze
provést sabráž, protože by mohlo dojít
k výbuchu lahve a za druhé, studený
sekt lépe drží CO2, čímž se zabrání
nadměrným ztrátám vína. Tlak v lahvi
by měl mít 3 atmosféry, což splňují
všechna šumivá vína i šampaňské.

magazín
troufne na otevření šampaňského
i s robustnějším podstavcem sklenky
na víno.
Nejprve odstraňte hliníkovou folii
a odrátování chránící korkový špunt.
Praváci uchopí šavli do pravé ruky
a levou rukou drží láhev za dno v úhlu
40 - 45 stupňů. Aby se ochránilo ostří,
může se vést seknutí tupou hranou
zbraně. Plynulým a rázným seknutím
veďte šavli po hrdle láhve až k rozšířenému nákružku. Pevný úder urazí celé
skleněné hrdlo i s korkovým uzávěrem. Samotné seknutí nemusí být
vedeno nijak zvláštní silou, důležité je
plynulé a pevné seknutí. Případné
drobné skleněné střípky a úlomky se
odplaví spolu se sektem.
zdroj: www.outdoor-military.cz
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS

K samotné sabráži se tradičně používá
šavle s co nejkratším ostřím, nahradit ji
může ale i mačeta nebo velký kuchyňský nůž. Ostřílený profík si ovšem

Redakce magazínu neručí za škody způsobené vaší šavlí!

recept (návod)
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Štědrý podzim
v krásných barvách
Vám přeje kolektiv
zaměstnanců Samaritánu
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