ROZHOVOR
Jiřina Židková:
„Těší mě, když na sobě lidé
pracují.“
Uživatelé Ubytovny na Zábřežské
ulici, kterou provozuje společnost
Pontis, jí s oblibou oslovují:“ Šéfová“. Říkají, že je přísná, ale na první
pohled je znát, že ji respektují a přitom ji mají rádi. Jiřina Židková je
původní profesí všeobecná zdravotní
sestra, absolvovala řadu odborných
kurzů a vzdělání si ještě doplňovala
na filozofické fakultě, kde studovala
obor Prevence sociálně patologických
jevů. Sama říká, že nejdůležitější je
škola života. V sociálních službách
pracuje už hezkou řádku let a v Pontisu je od jeho založení. V současné
době je vedoucí ubytovny a pomáhá
lidem, kteří se chtějí odrazit ode dna.

práci a mají život před sebou. To je veliká
škála lidí, takový průřez lidskou společností,
nejde jen o jednu škatulku. Asi proto mě ta
práce pořád baví.

Ubytovna, které velíte, je taková síť, v níž
se ocitají lidé, kteří přišli o střechu nad
hlavou a hrozí jim, že skončí na ulici?
Dá se to tak říct. Ubytování není registrovaná
sociální služba. U nás jsou lidé, kteří přišli
o bydlení z různých důvodů, ať už se dostali do
dluhové pasti nebo se rozvedli a přišli o bydlení, kde žili celý život. Sociální služba zajišťuje
lidem bydlení a pomoc – sociální poradenství,
ale je spousta lidí, kteří potřebují především
to bydlení a jsou schopni si sami vyřídit určité záležitosti, najít si práci a přitom sociální
službu nutně nepotřebují. Na ubytovně mají
svá práva i své povinnosti a záleží jen na nich
samotných, jak budou dál žít.

kauci. Žijí ze životního minima a z toho nejsou schopni našetřit, je to bludný kruh.

Pokud chtějí získat práci, nemohou přijít
z ulice, musejí mít možnost se vykoupat, uvařit si a mít zázemí, aby se třeba
v době nemoci mohli vyspat, byli v čistotě a měli nějaké standardní podmínky
k životu. Myslím, že ta ubytovna je dobrá
v tom, že tu mohou zůstat, jak potřebují.

To je to, co vás na té práci baví, z čeho
máte radost?
Mám radost z toho, když pán, který žil léta
na ulici jako bezdomovec a kašlal na všechno, začal na sobě pracovat. Vyřizuje si protézu, příspěvek na péči, chodí k lékaři, začíná
užívat léky a staví se ke svému životu celkově
zodpovědněji. To mě těší. Myslím tím to,
že nejen že ti lidé tady bydlí, mohou si tu
vyprat, vařit, ale že na sobě i pracují. Snaží
se zlepšit své zdraví hledat si práci, začnou si
budovat nějaký vztah. Nezůstávají na místě,
ale vyvíjejí se. Když vidím, že se jim začíná
dařit líp, že zažijí svým způsobem úspěch,
tak z toho mám radost.
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Úvodník

Kolik jim je let?

V průměru jsou tu lidé kolem 51 let. Nejmladšímu je 27 a nejstaršímu 66 roků. Jiné
cíle mají starobní nebo invalidní důchodci ve
vyšším věku a jiné jsou cíle muže, kterému
ještě není třicet a chce lepší budoucnost, založit si rodinu. Snažím se těm lidem pomoct
k dosažení těch jejich cílů, pokud je to možné.

Má jejich pobyt na ubytovně nějaké
časové omezení?
Ne, nemá, právě proto, že to není sociální
služba. Pokud ti lidé dodržují pravidla a řádně platí za poskytnuté zázemí, mohou tady
zůstat dlouhodobě do chvíle, než si zajistí
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Kontaktní místo Pontisu sídlí nově blíž k centru města
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Jiřina Židková (2. zleva) s osazenstvem Ubytovny na Zábřežské ulici.

Příběhy lidí z ubytovny

Sen: Být zdravý, což už prý úplně nejde. Jaroslav
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Současnost: Jaroslavovi je 32 let. Žije v uby-

Minulost: dříve pracoval na šachtě v Karviné. Když mu bylo 40 let, dostal jako horník
důchod. Práci horníka měl moc rád, i když
se podepsala na jeho zdraví. Přestěhoval se
do Šumperka a oženil se. Jeho manželka

Koncert pro Rachot bude další
oslavou dvacetin Pontisu

tovně a je za to vděčný. Nedávno si sehnal
brigádu – roznášení letáků. Rád by měl práci. Dříve pracoval v chráněné dílně a dokázal
se uplatnit i u zedníků.
Sen: Žít si ve vlastním a po svém.

Budovu Pontisu zdobí nově pamětní deska

Babí léto a podzim bude pro Pontis, jeho přátele, uživatele a příznivce
časem oslav. Tou první bude Koncert pro Rachot, jehož hlavní hvězdou
bude fenomenální hudebník Honza Ponocný se svým projektem Circus
Nová pamětní deska vojákům Pěšího Velké díky patří panu Petrovi Možnému
Ponorka.
Při organizaci výjimečného koncertu spojil Pontis síly s Dopluku 13, jenž v období první repub- i vzácnému hostu – dceři generála Krátkémem
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souhlasem Olomouckého kraje a Ministermáte pocit, že Honzu a jeho muziku neznáte,
stva obrany ČR byla pamětní deska věnováhluboce se mýlíte. Je to dvorní kytarista Mena všem členům Pěšího pluku 13, zejména
kyho Žbirky a skvělý hudební skladatel, jehož
však jeho čtyřem vojákům, kteří padli v boji
hudbu znáte ze seriálu Dabing Street nebo fils německou armádou u Moravské Chrastové
mů Alice Nellis. Jeho projekt Circus Ponor31. října 1938. Pamětní deska byla umístěna
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Adámek.
Prostřednictvím tohoto koncertu chceme
činnost Rachotu přiblížit širší veřejnosti, protože spousta lidí má stále o naší práci zkreslené představy,“ říká Honza Hruška z Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Rachot.
Vstupenky na koncert budou k mání už v létě
v recepci Pontisu i v pokladně DK Šumperk.

Dcera generála Krátkého Blaženka Lenochová navštívila Pontis a podepsala tu pamětní list.
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Společnost vytváří bezdomovce tím, že
Bude mít ta výstava nějaký název?
spousta lidí nedosáhne na vlastní bydlení
Přemýšlím nad tím, ale zatím jsem nedošla
a v sociální službě nemohou žít celý život.
k žádnému závěru. Možná by výstava mohPro ty lidi je potřeba takový mezičlánek
la být nazvaná jednoduše – Portréty. Moje
a tím je naše ubytovna. Je tu spousta lidí,
představa je, že každá ta fotografie by měla
kteří sem přešli z Armády spásy. Jsou schoppromlouvat. U každé fotografie by mohl být
ni si život uspořádat, ale nemají peníze na
popisek ich formou, bude promlouvat: „Povlastní bydlení ani na pronájem bytu, protože nejsou schopni složit několikaměsíční

kauci. Žijí ze životního minima a z toho nejsou schopni našetřit, je to bludný kruh.

Pokud chtějí získat práci, nemohou přijít
z ulice, musejí mít možnost se vykoupat, uvařit si a mít zázemí, aby se třeba
v době nemoci mohli vyspat, byli v čistotě a měli nějaké standardní podmínky
k životu. Myslím, že ta ubytovna je dobrá
v tom, že tu mohou zůstat, jak potřebují.

Kolik jim je let?
V průměru jsou tu lidé kolem 51 let. Nejmladšímu je 27 a nejstaršímu 66 roků. Jiné
cíle mají starobní nebo invalidní důchodci ve
vyšším věku a jiné jsou cíle muže, kterému
ještě není třicet a chce lepší budoucnost, založit si rodinu. Snažím se těm lidem pomoct
k dosažení těch jejich cílů, pokud je to možné.

To je to, co vás na té práci baví, z čeho
máte radost?
Mám radost z toho, když pán, který žil léta
na ulici jako bezdomovec a kašlal na všechno, začal na sobě pracovat. Vyřizuje si protézu, příspěvek na péči, chodí k lékaři, začíná
užívat léky a staví se ke svému životu celkově
zodpovědněji. To mě těší. Myslím tím to,
že nejen že ti lidé tady bydlí, mohou si tu
vyprat, vařit, ale že na sobě i pracují. Snaží
se zlepšit své zdraví hledat si práci, začnou si
budovat nějaký vztah. Nezůstávají na místě,
ale vyvíjejí se. Když vidím, že se jim začíná
dařit líp, že zažijí svým způsobem úspěch,
tak z toho mám radost.

Petra Pospíšilová (2. ř. vpravo) a tým Denního stacionáře Volba dobíjejí baterky při
společných zážitcích.
dívej se, co jsem zažila.“ Životy našich klien- je naší patronkou. A vypadá to, že bychom
tů jsou strašně bohaté. Ti lidé mají spoustu mohli výstavu dostat i do Parlamentu ČR.
vzpomínek, zažili válku, zažili spoustu jiných Potom bych chtěla ty fotografie předat rověcí. Máme tu lidi narozené v roce 1925, dinám. Věk dožití se v Česku zvyšuje, bude
chodí do stacionáře a jsou to krásní lidé.
se to týkat čím dál většího počtu lidí. Naši
Kdy chcete výstavu uspořádat?
klienti mají štěstí, že mají rodiny, které se
Právě hledáme dárce, kterým se náš projekt o ně postarají, pečují o ně a pečují výborně.
zalíbí a podpoří ho. Moje představa je tako- Klobouk dolů. Nesmírně si jich vážím.
vá, že koncem září, když je ještě pěkně, připravíme vernisáž pouze pro pečující v koNa realizaci výstavy můžete přispět
morním prostředí ve středisku Sever. Pak
na konto Pontis Šumperk o.p.s.. Číslo
by výstava mohla provázet koncert Radky
účtu: 115-7205550227/0100.
Fišarové, skvělé ženy a šansoniérky, která
Jiřina Židková (2. zleva) s osazenstvem Ubytovny na Zábřežské ulici.

Káčko uspořádalo konferenci
Galimatyáš
zázemí u Pontisu
Příběhy lidí našel
z ubytovny
a reprezentovalo Pontis na Majálesu
aLidé
láká
do nového kurzu
si často myslí, že na ubytovnách byla starší než on. Když zemřela, pan Jiří Sen: Být zdravý, což už prý úplně nejde. Jaroslav
žijí lidé, kteří udělali v životě velké
chyby, alkoholici, nepřizpůsobiví
a podobně. Netuší, že jejich příběhy
jsou někdy úplně obyčejné. Třeba se
narodili do rodiny, ve které neměli dobré vzory a neměli se od koho
naučit žít „normálním“ způsobem
života. Nebo jim zemřel partner či
partnerka, a protože byt, ve kterém
žili, jim nepatřil, přišli o střechu nad
hlavou. Dnes vám přinášíme krátké
medailonky Jiřího a Jaroslava, kteří se s námi podělili o svůj příběh.

Jiří P.

se na přání majitele bytu musel vystěhovat.
Využíval služeb Armády spásy.

Současnost: Pan Jiří má 62 let, bydlí
v ubytovně a je tu spokojený. Váží si toho,
že nemusí celý den chodit po ulici. Našel
si tu i přítelkyni a chce se o ni starat. Mají
společný cíl - najít si byt.

Akční měsíce má za sebou Kontaktní
Pan Jiří v současnosti pobírá invalidní
centrum Krédo. Na sklonku letošního
důchod, má problém s plícemi, průduškvětna se rozhodlo uspořádat konferenkami, očima a páteří. Přesto si na osud
ci na téma Kontakt se závislostí, která se
nestěžuje a má ještě další sen, kterým je
setkala s velkým ohlasem. Zástupci taknějaké to bydlení.
zvaného Káčka se také poctivě účastnili
celého letošního Šumperského Majálesu.
Smyslem konference, kterou kontaktní
centrum uspořádalo, bylo setkání zástupců organizací, které přicházejí do kontaktu
s uživateli návykových látek, a otevření důležitých témat, která jednotlivé organizace
při své práci řeší. „Konferenci hodnotíme
jako velmi úspěšné setkání, při kterém se
vytvořil prostor pro sdílení vzájemných
zkušeností. Zazněly zde přínosné informace, atmosféra byla přátelská a všichni
jsme se shodli na společném zájmu při
práci s uživateli návykových látek,“ hodnotila konferenci vedoucí Kontaktního
centra Krédo Hana Pospíšilová. Spolu se
svými kolegy Tomášem Brablcem a Martinou Fouskovou připravila setkání, kterého
se zúčastnili zástupci Probační a mediační
služby, Armády spásy, Úřadu práce Šumperk z odboru hmotné nouze, Městského
úřadu Šumperk z oddělení sociálně právní
ochrany dětí a prevence i oddělení sociální pomoci, obecně prospěšné společnosti
Společně – Jekhetane a Charity Šumperk.
V závěru setkání se otevřela velmi živá diskuse nad problematikou prevence u mladistvých.
Káčko letos také poprvé postavilo svůj stá-

Minulost: se narodil v Šumperku. Rodiče
se rozvedli, když mu bylo osm nebo devět
let. Jeho, sestry zůstaly s mámou, on s tátou.
Vyučil se kuchařem a potom už se neměl
kam vrátit. Chtěl pomoci mámě a tak na
sebe nechal napsat nebankovní půjčku do 10
tisíc korun. Ta se nesplácela a úroky rostly.
Putoval po ubytovnách, využíval i služeb
Armády spásy. Poté se ho ujala sestra. V té
době vyhlásil osobní bankrot a získal invalidní důchod. Po 3 letech už se o něj sestra
nemohla starat. Nějakou dobu žil s věřící
rodinou, která mu nabídla pomoc.
Současnost: Jaroslavovi je 32 let. Žije v ubytovně a je za to vděčný. Nedávno si sehnal
brigádu – roznášení letáků. Rád by měl práci. Dříve pracoval v chráněné dílně a dokázal
Káčko připravilo, se
seKonference,
uplatnit i u kterou
zedníků.
zúčastnilo hned sedm organizací.
Sen: Žít si ve vlastním a po svém.

Minulost: dříve pracoval na šachtě v Karviné. Když mu bylo 40 let, dostal jako horník
důchod.
Práci horníka
mělKarlíková
moc rád, ibodovaly
když
Lucie Kučerová
a Tereza
poprvé s Pontisem divadelním předstase
podepsala
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vením
Galimatyáše
rámci Přestěhoval
Festivalu rodiny.
do Šumperka a oženil se. Jeho manželka
„Kdo (si) hraje, nestárne!“ to je název no- svou kolegyní Lucií Kučerovou se chce věnek na Šumperském Majálesu a vytvořilo
vého kurzu pro všechny generace, který novat skupině 15 lidí, mužů i žen různého
tu klidovou zónu ve stylu Hard&Smart –
najdete v seznamu aktivit Univerzity vol- věku.
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Budovu Pontisu zdobí nově pamětní deska

Generace jsme spojovali hned na dvou rodinných akcích
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pracují.“

„Setkání s Radkou Fišarovou je vždycky
milé a obohacující. Když jsme ji před pár
Uživatelé Ubytovny na Zábřežské
lety oslovili, zda by nám chtěla pomáhat
ulici, kterou provozuje společnost
a stát se naší patronkou, vůbec neváhala.
Pontis, jí s oblibou oslovují:“ ŠéfoPamatuji si, že tenkrát řekla, že přichává“. Říkají, že je přísná, ale na první
zíme v pravý čas, protože právě myslela
pohled je znát, že ji respektují a přina to, že svou pomoc by chtěla směrovat
tom ji mají rádi. Jiřina Židková je
k lidem seniorského věku,“ vzpomíná
původní profesí všeobecná zdravotní
ředitel Pontisu Šumperk o.p.s. Miroslav
sestra, absolvovala řadu odborných
Adámek.
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škola života. V sociálních službách
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časové omezení?

nejvíce ohrožena syndromem vyhoře-

Ne, nemá, právě proto, že to není sociální
služba. Pokud ti lidé dodržují pravidla a řádně platí za poskytnuté zázemí, mohou tady
zůstat dlouhodobě do chvíle, než si zajistí
jiné bydlení nebo než se jejich zdravotní stav
zhorší natolik, že potřebují jiný typ služby.

Je to tím, že jsem v průběhu těch let pracovala pokaždé s jinou cílovou skupinou.
Jinak se pracuje s rodiči, kteří mají v péči
nezletilé děti, jiná je práce na ubytovně, kde
se setkávám se starobními i invalidními důchodci, ale i s mladými lidmi, kteří jsou na
sociálních dávkách, shánějí bydlení a novou

a v sociální službě nemohou žít celý život.
Pro ty lidi je potřeba takový mezičlánek
a tím je naše ubytovna. Je tu spousta lidí,
kteří sem přešli z Armády spásy. Jsou schopni si život uspořádat, ale nemají peníze na
vlastní bydlení ani na pronájem bytu, protože nejsou schopni složit několikaměsíční

době je vedoucí ubytovny a pomáhá
lidem, kteří se chtějí odrazit ode dna.

Pokud chtějí získat práci, nemohou přijít
z ulice, musejí mít možnost se vykoupat, uvařit si a mít zázemí, aby se třeba
v době nemoci mohli vyspat, byli v čistotě a měli nějaké standardní podmínky
k životu. Myslím, že ta ubytovna je dobrá
v tom, že tu mohou zůstat, jak potřebují.

Kolik jim je let?
V průměru jsou tu lidé kolem 51 let. Nejmladšímu je 27 a nejstaršímu 66 roků. Jiné
cíle mají starobní nebo invalidní důchodci ve
vyšším věku a jiné jsou cíle muže, kterému
ještě není třicet a chce lepší budoucnost, založit si rodinu. Snažím se těm lidem pomoct
k dosažení těch jejich cílů, pokud je to možné.

Mám radost z toho, když pán, který žil léta
na ulici jako bezdomovec a kašlal na všechno, začal na sobě pracovat. Vyřizuje si protézu, příspěvek na péči, chodí k lékaři, začíná
užívat léky a staví se ke svému životu celkově
zodpovědněji. To mě těší. Myslím tím to,
že nejen že ti lidé tady bydlí, mohou si tu
vyprat, vařit, ale že na sobě i pracují. Snaží
se zlepšit své zdraví hledat si práci, začnou si
budovat nějaký vztah. Nezůstávají na místě,
ale vyvíjejí se. Když vidím, že se jim začíná
dařit líp, že zažijí svým způsobem úspěch,
tak z toho mám radost.

Radka Fišarová je dáma českého šansonu i muzikálu a hrdá patronka Pontisu.
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Příběhy lidí z ubytovny
Lidé si často myslí, že na ubytovnách byla starší než on. Když zemřela, pan Jiří
žijí lidé, kteří udělali v životě velké se na přání majitele bytu musel vystěhovat.
chyby, alkoholici, nepřizpůsobiví Využíval služeb Armády spásy.
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se jim ukazovat, jak kritic- ťujeme třeba, že dnešní děti neví, co je to
ří se s námi podělili o svůj příběh.

ROZHOVOR

ky myslet.“

„V těchto dnech dělám všechno proto, vé, Janě Schneiderové a Ivetě Šejnohové,
abychom do budoucna byli schopni na- které nás přijeli potěšit s druhou třídou
výšit kapacitu odlehčovací služby na 12 asi 33 dětí,“ doplňuje Eva Bartošová.
osob,“ říká vedoucí odlehčovací služby Další velkou radostí byla letos na jaře pro
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álních službách zpříjemnit. „Velké podě- řediteli Antonínu Vaculíkovi za to, že
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službě i v denním stacionáři.
Pan Jiří v současnosti pobírá invalidní Minulost: se narodil v Šumperku. Rodiče
stoupení. Pro naše uživatele i pro nás to Moc
si toho vážíme,“ děkuje Eva Bartodůchod, má problém s plícemi, průduš- se rozvedli, když mu bylo osm nebo devět
moc znamená. Jmenovitě bych chtěla po- šová.
kami, očima a páteří. Přesto si na osud let. Jeho, sestry zůstaly s mámou, on s tátou.
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nějaké to bydlení.
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mít nejlepšího kamaráda.
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tovně a je za to vděčný. Nedávno si sehnal
Minulost: dříve pracoval na šachtě v Karvichot prošel za poslední dva roky neuvěři- Dospělí dnes mají málo času na sebe
brigádu – roznášení letáků. Rád by měl práné. Když mu bylo 40 let, dostal jako horník
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Sen: Žít si ve vlastním a po svém.
Ľubica Hanáková a její parťáci Petra Janků a různé další komunikační technologie, ale
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Jiří P.

Budovu Pontisu zdobí nově pamětní deska
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Obecně je známo, že sociální pracovníci patří k profesní skupině, která je
nejvíce ohrožena syndromem vyhoření. Jak si vysvětlujete, že jste vydržela
pracovat s lidmi, kteří se ocitli v tísni,
tak dlouho?
Je to tím, že jsem v průběhu těch let pracovala pokaždé s jinou cílovou skupinou.
Jinak se pracuje s rodiči, kteří mají v péči
nezletilé děti, jiná je práce na ubytovně, kde
se setkávám se starobními i invalidními důchodci, ale i s mladými lidmi, kteří jsou na
sociálních dávkách, shánějí bydlení a novou
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dluhové pasti nebo se rozvedli a přišli o bydleMiluji zimu, ale aktivní jsem i v létě, starám
ní, kde žili celý život. Sociální služba zajišťuje
se o koupaliště ve Vlčím dole v Bludově. Je
lidem bydlení a pomoc – sociální poradenství,
to moje Bludovské moře. Když mi bylo ouale je spousta lidí, kteří potřebují především
vej, to koupaliště mě nutilo vstát a jít uděto bydlení a jsou schopni si sami vyřídit urlat, co jsem slíbil. Celý den jsem chodil se
čité záležitosti, najít si práci a přitom sociální
sekačkou a sekal trávu. A večer jsem byl tak
službu nutně nepotřebují. Na ubytovně mají
unavený, že jsem rychle usnul a dobře spal,
svá práva i své povinnosti a záleží jen na nich
takže v noci jsem zase žádnou bolest necítil.
samotných, jak budou dál žít.
To je můj recept,“ říká Václav Riedl.

Pokud chtějí získat práci, nemohou přijít
z ulice, musejí mít možnost se vykoupat, uvařit si a mít zázemí, aby se třeba
v době nemoci mohli vyspat, byli v čistotě a měli nějaké standardní podmínky
k životu. Myslím, že ta ubytovna je dobrá
v tom, že tu mohou zůstat, jak potřebují.

Kolik jim je let?
V průměru jsou tu lidé kolem 51 let. Nejmladšímu je 27 a nejstaršímu 66 roků. Jiné
cíle mají starobní nebo invalidní důchodci ve
vyšším věku a jiné jsou cíle muže, kterému
ještě není třicet a chce lepší budoucnost, založit si rodinu. Snažím se těm lidem pomoct
k dosažení těch jejich cílů, pokud je to možné.

Mám radost z toho, když pán, který žil léta
na ulici jako bezdomovec a kašlal na všechno, začal na sobě pracovat. Vyřizuje si protézu, příspěvek na péči, chodí k lékaři, začíná
užívat léky a staví se ke svému životu celkově
zodpovědněji. To mě těší. Myslím tím to,
že nejen že ti lidé tady bydlí, mohou si tu
vyprat, vařit, ale že na sobě i pracují. Snaží
se zlepšit své zdraví hledat si práci, začnou si
budovat nějaký vztah. Nezůstávají na místě,
ale vyvíjejí se. Když vidím, že se jim začíná
dařit líp, že zažijí svým způsobem úspěch,
tak z toho mám radost.

Václav Riedl – nejstarší účastník letošní populární ski tour Jelyman.

Má jejich pobyt na ubytovně nějaké
časové omezení?

Ne, nemá, právě proto, že to není sociální
služba. Pokud ti lidé dodržují pravidla a řádně platí za poskytnuté zázemí, mohou tady
zůstat dlouhodobě do chvíle, než si zajistí
jiné bydlení nebo než se jejich zdravotní stav
zhorší natolik, že potřebují jiný typ služby.

Jací lidé využívají služeb ubytovny?
Společnost vytváří bezdomovce tím, že
spousta lidí nedosáhne na vlastní bydlení
a v sociální službě nemohou žít celý život.
Pro ty lidi je potřeba takový mezičlánek
a tím je naše ubytovna. Je tu spousta lidí,
kteří sem přešli z Armády spásy. Jsou schopni si život uspořádat, ale nemají peníze na
vlastní bydlení ani na pronájem bytu, protože nejsou schopni složit několikaměsíční

Jiřina Židková (2. zleva) s osazenstvem Ubytovny na Zábřežské ulici.

Příběhy lidí z ubytovny
Seniory v odlehčovací službě navštěvu-

Lidé
si často myslí, že na ubytovnách
jí děti a učitelky z bludovské základní
žijí
lidé,
kteří udělali v životě velké
školy.
chyby, alkoholici, nepřizpůsobiví
a podobně. Netuší, že jejich příběhy
jsou někdy úplně obyčejné. Třeba se
narodili do rodiny, ve které neměli dobré vzory a neměli se od koho
naučit žít „normálním“ způsobem
života. Nebo jim zemřel partner či
partnerka, a protože byt, ve kterém
žili, jim nepatřil, přišli o střechu nad
hlavou. Dnes vám přinášíme krátké
medailonky Jiřího a Jaroslava, kteří se s námi podělili o svůj příběh.

byla starší než on. Když zemřela, pan Jiří
Tým
Káčkamajitele
se poprvé
účastnil
Šumperse
na přání
bytu
musel vystěhovat.
ského
Majálesu.
Využíval služeb Armády spásy.

Současnost: Pan Jiří má 62 let, bydlí
v ubytovně a je tu spokojený. Váží si toho,
že nemusí celý den chodit po ulici. Našel
si tu i přítelkyni a chce se o ni starat. Mají
společný cíl - najít si byt.

Sen: Být zdravý, což už prý úplně nejde.
Seniorky pod vedením Jany Pražákové
Pan
Jiří v současnosti pobírá invalidní
bodovaly v Pavlínině dvoře s flexibary.
důchod,
má problém s plícemi, průduškami, očima a páteří. Přesto si na osud
nestěžuje a má ještě další sen, kterým je
nějaké to bydlení.

Jiří P.

Jaroslav
První zahradní Festival rodiny se vyda-

Minulost:
se narodil v Šumperku. Rodiče
řil.
se rozvedli, když mu bylo osm nebo devět
let. Jeho, sestry zůstaly s mámou, on s tátou.
Vyučil se kuchařem a potom už se neměl
kam vrátit. Chtěl pomoci mámě a tak na
sebe nechal napsat nebankovní půjčku do 10
tisíc korun. Ta se nesplácela a úroky rostly.
Putoval po ubytovnách, využíval i služeb
Armády spásy. Poté se ho ujala sestra. V té
době vyhlásil osobní bankrot a získal invalidní důchod. Po 3 letech už se o něj sestra
nemohla starat. Nějakou dobu žil s věřící
rodinou, která mu nabídla pomoc.
Současnost: Jaroslavovi je 32 let. Žije v ubytovně a je za to vděčný. Nedávno si sehnal
brigádu – roznášení letáků. Rád by měl práci. Dříve pracoval v chráněné dílně a dokázal
se uplatnit i u zedníků.

Minulost: dříve pracoval na šachtě v Karviné. Když mu bylo 40 let, dostal jako horník
důchod. Práci horníka měl moc rád, i když
se podepsala na jeho zdraví. Přestěhoval se
do Šumperka a oženil se. Jeho manželka

Sen: Žít si ve vlastním a po svém.

Budovu Pontisu zdobí nově pamětní deska
Nová pamětní deska vojákům Pěšího
pluku 13, jenž v období první republiky sídlil v šumperských kasárnách,
byla slavnostně odhalena na budově Pontisu na ulici Gen. Svobody ve
dnech, kdy si naše země připomněla
100. výročí vzniku Československé
republiky.

Velké díky patří panu Petrovi Možnému
i vzácnému hostu – dceři generála Krátkého paní Blažence Lenochové, která přijala
pozvání našeho města a slavnostní akce se
zúčastnila,“ uvedl ředitel Pontisu Miroslav
Adámek.

Na návrh Petra Možného ze Šumperka a se
souhlasem Olomouckého kraje a Ministerstva obrany ČR byla pamětní deska věnována všem členům Pěšího pluku 13, zejména
však jeho čtyřem vojákům, kteří padli v boji
s německou armádou u Moravské Chrastové
31. října 1938. Pamětní deska byla umístěna
na budově někdejšího velitelství pluku –
dnešního sídla společnosti Pontis Šumperk.
„Bylo mi ctí, že jsem mohl být u toho, když
jsme si připomněli statečnost vojáků Pěšího
pluku 13, který v této budově za první republiky sídlil žurnál
a doufám, že
tato pamětní
deska
Pontis
vydává
společnost
Pontis Šumperk
bude vyvolávat otázky a úctu zástupců všech
potřeby
a zaměstnanců. Příští
generací,
kteří sesvých
na tomtouživatelů
místě potkávají.

o.p.s., Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk jako interní zpravodaj pro
Dcera generála Krátkého Blaženka Lenochová navštívila Pontis a podepsala tu pamětní list.
číslo Pontis žurnálu podzim/zima 2019 vyjde v měsíci listopadu.

