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ZRCADLO 
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace, ročník X., číslo 1., březen 2017 

SLAVÍME DESETILETÍ! 
Zdá se to být neuvěři-

telné, ale právě tímto 
vydáním vstupuje náš 
interní časopis Zrcadlo 
do desátého roku své 
existence! V březnu 
2008 vyšlo jeho první 
číslo v počtu dvanácti 
kusů, které jsme rozesí-
lali do všech (tehdej-
ších) zařízení naší or-
ganizace. Co všechno 
se od té doby změnilo? 
Nejen to, že z prvotních 
dvanácti výtisků vzrostl 
náklad časopisu na 
více než čtyřicet kusů, 
ale zdvojnásobil se i 

jeho obsah a změnila se grafika. Během tohoto desetiletí se však podstatně změnil i náš Čtyř-
lístek.  
     Změnila se jeho struktura, změnily se služ-
by. V uplynulém desetiletí jsme se rozloučili 
s denními stacionáři (Centrem pracovní výcho-
vy i denním stacionářem v Třebovicích), 
s týdenním stacionářem (opět v Třebovicích), 
zachytili jsme proměny Domova na Liščině a 
Domova Jandova, vznik nového Domova 
Hladnovská a Domova Třebovice a tří nových 
chráněných bydlení, stěhování Centra pracov-
ní činnosti a mnoho dalších událostí. Zachytili 
jsme však také počátky existence souboru 
Rytmy i koncertního projektu Všechny barvy 
duhy (ten vznikl jen o rok dříve, v roce 2007), 
obrovské úspěchy našich klientů, mezi nimiž 
k těm největším bezesporu patřila ocenění 
Sportovec roku pro Jana Kubíka (2012) a Marii 
Horváthovou (2016), udělení Ceny hejtmana 
Renátce Slezákové (2009) a koncertnímu pro-
jektu Všechny barvy duhy (2012) i úspěchy 
paní Libuše Gajdové na poli muzikoterapie 
(2013), zrod pojízdné kavárny Mental Café a 
role našich klientů v ní, herecké úspěchy klien-
tů v hrané filmové tvorbě, bezpočet výstav, 
vystoupení, úspěchů ve sportovních soutěžích 

i mezinárodních turnajích…Od roku 2013 také 
pozorně sledujeme proces transformace naší 
organizace a vše, co s ním souvisí.  
     Důležité ovšem je, že časopis plní to, co si 
předsevzal při svém zrodu: mapuje a zachycu-
je všechny změny a důležité události ve Čtyř-
lístku. Slíbili jsme si hned na počátku, že náš 
časopis bude „zrcadlit“ život nás všech, kteří 
tady žijeme nebo pracujeme. Je potěšitelné, že 
to, aby takový opravdu byl, si vzali za své 
mnozí z vás, kteří pro něj píšete a fotografuje-
te. Patří vám proto veliký dík za to, že je časo-
pis pestrý, čtivý a někdy dokonce i zábavný. 
Bylo by skvělé, kdyby vám tento novinářský 
zájem vydržel i do budoucnosti.    
     Je možné, že jsme se po těch deseti letech 
trochu odchýlili od prvotních záměrů a už 
v něm nenacházíme některé rubriky, které tam 
dříve bývaly. Ale přesto má stále každý z vás 
možnost časopis ovlivňovat svými nápady, 
náměty anebo články. To vše vítáme a těšíme 
se, že s vaší pomocí bude mít Zrcadlo pozorné 
čtenáře i v dalším desetiletí své existence. 
Držme mu palce!                      Vaše redakce 
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Jak jsme hospodařili v roce 2016 
V pátek 24. března se v zasedací místnosti naší organizace sešli členové odborné 
komise pro sociální oblast pod vedením náměstkyně primátora města Ostravy, paní 
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., se zástupci vedení Čtyřlístku v čele s jeho ředite-
lem, PhDr. Svatoplukem Aniolem, aby zhodnotili výsledky hospodaření organizace za 
rok 2016.  

     Členové hodnotící komise, kterou tvořili mimo jiné také členové finančního výboru statutárního 
města  Ostravy, zástupci odvětvového odboru magistrátu, zástupci odvětvových komisí, odboru financí 
a rozpočtu a kontrolního výboru města, mohli konstatovat, že na základě předložené zprávy o hodno-
cení činnosti a hospodaření  organizace za rok 2016 Čtyřlístek v loňském roce hospodařil vyrovnaně a 
beze ztrát. Ve všech plánovaných ukazatelích jsme vykázali více než stoprocentní plnění. Členové 
hodnotící komise vysoce vyzvedli nejen práci celého týmu vedení organizace, jenž bdí nad správným 
hospodařením a plněním zadaných úkolů, ale také všech jejích zaměstnanců, kteří se na výborných 
výsledcích Čtyřlístku podílejí svou každodenní prací a vyslovili jim za to velký dík. Rádi jej tlumočíme 
alespoň touto cestou.  

Redakce  
  

 

ABY SE NÁM V PRÁCI LÍBILO… 
Zamyšlení ředitele organizace nad výsledky jedné ankety  

 závěru loňského roku uspořádal v našich zařízeních odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví Magistrátu města Ostravy dotazníkové šetření. Shrneme-li výsledky tohoto šetření, 
ukázalo se, že zájem o zapojení se do této ankety projevila více než třetina našich za-

městnanců, přičemž v některých našich zařízeních, jako například v Domově Hladnov-
ská, Podporovaném samostatném bydlení a v Centru pracovní činnosti se do ankety zapojilo 
70 až 100 procent zaměstnanců. Více než 50 procent zaměstnanců odpovědělo na dotazníky 
v chráněném bydlení Čtyřlístek, nad čtyřicetiprocentní hranicí se pohyboval zájem v Domově 
Jandova a v Domově na Liščině a nejméně zaměstnanců se do dotazníkového šetření zapojilo 
v chráněných bydleních Martinov, Třebovice, v Domově Třebovice a v Domově Barevný svět.       
      Vybral jsem statistiku tří otázek, které reagují na to rozhodující – mezilidské vztahy a informova-
nost. Otázka č. 3 se týkala atmosféry a mezilidských vztahů na pracovišti. Jako stoprocentně velmi 
dobré je označili zaměstnanci Podporovaného samostatného bydlení, chráněných bydlení Čtyřlístek a 
Martinov a na 93 procent je spokojenost také v Domově Hladnovská. V Domově Jandova, v Domově 
na Liščině a v Domově Třebovice se spokojenost s mezilidskými vztahy pohybuje kolem třiceti procent 
a pouze tři procenta respondentů Domova Barevný svět by dalo mezilidským vztahům hodnocení jako 
velmi dobré, což je hluboko pod průměrem celkové spokojenosti. S tím, že mají na pracovišti dobré 
pracovní vztahy, se ztotožnili všichni respondenti z Chráněného bydlení Třebovice a Centra pracovní 
činnosti, více než polovina zaměstnanců Domova Jandova, Domova Barevný svět a Domova Třebovi-
ce a padesátiprocentní spokojenost je mezi respondenty Domova na Liščině. Jako špatné označilo 
mezilidské vztahy celkem 14 
procent dotazovaných, a 
v Domově Barevný svět, 
v Domově na Liščině a 
v Domově Jandova. Celkově 
se 38 procent účastníků 
šetření domnívá, že vztahy 
na jejich pracovišti jsou velmi 
dobré, 48 procent respon-
dentů je považuje za dobré a 
pouze 14 procent za špatné.  
     Na otázku č. 4 – Myslíte 
si, že je ve Vaší službě 
nějaký problém, o kterém 
se nemluví?, odpovědělo 
celkem 23 procent respon-
dentů kladně, většina re-
spondentů – 42 procent – 

V 



3 
 

odpověděla záporně a nevědělo 35 procent dotazovaných. Mezi zařízeními je nejvyšší procento - 52 
procent kladných odpovědí v Domově Barevný svět, 43 procent v Centru pracovní činnosti, 36 procent 
v Domově Jandova, 31 procent v Domově na Liščině, 23 procent v Domově Třebovice a 7 procent 
v Domově Hladnovská. Žádné nebo téměř žádné problémy nevidí v tomto ohledu v Podporovaném 
samostatném bydlení a v Domově Hladnovská, padesátiprocentní spokojenost je v chráněných bydle-
ních Čtyřlístek a Martinovská a v Domově Třebovice, méně než padesát procent nevidí žádný problém 
v Centru Pracovní činnosti, v Domově Jandova, Domově na Liščině a v Domově Barevný svět. K této 
otázce se nevyjádřili vůbec respondenti z Chráněného bydlení Třebovice, neví padesát procent dota-
zovaných z chráněných bydlení Čtyřlístek a Martinovská a méně než 50 procent dotazovaných 
z Centra pracovní činnosti, Domova Jandova, Domova na Liščině, Domova Barevný svět a Domova 
Třebovice.  

    Na otázku č. 6 – 
Doporučili byste 
vaši službu svým 
příbuzným nebo 
známým?, odpově-
dělo kladně sto pro-
cent všech respon-

dentů 
z Podporovaného 

samostatného bydle-
ní, chráněných byd-
lení Čtyřlístek a Mar-
tinovská, Centra 
pracovní činnosti a 
Domova Hladnovská, 
více než osmdesát 
procent dotázaných 
z Domova Jandova a 

Domova na Liščině, 62 procent z Domova Třebovice a 52 procent z Domova Barevný svět. Záporně 
odpovědělo pouze 9 procent všech respondentů a necelá čtvrtina dotázaných odpověděla, že neví.   
     Při srovnání s minulou anketou je počet odpovídajících prakticky shodný. Stejný je i počet těch, 
kteří považují atmosféru na pracovišti za velmi dobrou nebo dobrou. Rovněž jako předtím si přibližně 
jedna pětina zaměstnanců myslí, že jsou ve službě problémy, o kterých se nemluví. A stejné procento 
zaměstnanců (více než dvě třetiny) by jejich službu doporučilo příbuzným nebo známým.  
    Celou tuto anketu je třeba brát s rezervou, protože odpovídá pouze třetina zaměstnanců. Nebude-
me uvažovat nad důvody, proč tomu tak je, vycházíme z faktů. Z nich také vyplývá, že i když dochází 
ke změnám v počtu odpovídajících (např. Domov Barevný svět předtím 39, teď 29, Domov na Liščině 
předtím 16, teď 28), nemění se procento příslušných odpovědí.   
     Přínosnější jsou pak individuální vyjádření respondentů. Jen se s nimi musí pracovat objektivně. 
Jestliže jeden člověk napíše deset negativních vyjádření, zbývajících 10 napíše kladné hodnocení, 
nelze hodnotit, že je spokojenost poloviční.  
     Co se tedy objevilo nejčastěji ve vyjádřeních?  
     Domov Barevný svět (je třeba uvést, že nová vedoucí zařízení nastoupila těsně před vyplňováním 
dotazníků, takže reakce se týkají předchozího vedení a jsou pro novou vedoucí určitě důležitou infor-
mací): „Transformace jakoby trochu utichla.“ Zaměstnanci mohou mít tento pocit, protože všechno trvá 
příliš dlouho. Připravili jsme projekty, schvalování trvá měsíce, rozhodnutí o přiznání podpory 
z evropských zdrojů také, pak zdlouhavá výběrová řízení. Jako organizace nejsme schopni tento pro-
ces urychlit. Současně je třeba, aby se přenášely informace od ředitele organizace k zaměstnancům 
včas a v dostatečné míře, věci se vysvětlily. S vedoucími zařízení jsou tyto věci projednávány, mají 
veškeré potřebné informace. 
     „Špatné ohodnocení práce.“ Ano, náročnost práce pracovníků v sociálních službách není ohodno-
cena potřebným způsobem. Občasná „drobná přilepšení“ situaci neřeší. Zaměstnanci jsou zařazováni 
podle celostátních předpisů, organizace všechny finanční zdroje, které má, zaměstnancům v průběhu 
roku vyplatí. Obdobně je to i u jiných pracovních pozic, výrazně nižší je ohodnocení proti stejné pra-
covní činnosti v jiných sférách. Problém je neustále připomínán, vláda jej však zásadním způsobem 
neřeší.  
    Domov na Liščině: „Měly by se prošetřovat dlouhodobé nemocenské.“ Je pravdou, že 
v posledním období se vyskytlo více dlouhodobých nemocí, což zatěžuje ostatní zaměstnance, kteří 
pak musejí vykonávat přesčasovou práci. Snažíme se jednat s lékaři, ale tato rozhodnutí jsou v jejich 
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kompetenci a samozřejmě vždy nemocenskou obhájí. Známe případy, kdy zaměstnanci něco „nevo-
ní“, řekne, že raději půjde na nemocenskou, a taky jde. To by měly prověřovat jiné orgány, k tomu 
kompetentní.  
    „Zajistit zvedák pro imobilní uživatele.“ Oprávněná připomínka, zvedák byl již do zařízení dodán.  
    Velmi rozsáhlá je část, týkající se pozitivních reakcí zaměstnanců ve vztahu k transformaci. Oceňují 
např. organizování večeří ve skupině, výkon řady činností společně s uživateli, jejich výkony 
v činnostech, které nikdy nedělali, s předměty, které nikdy neviděli.  
     Domov Jandova: V současné době je trochu horší atmosféra z důvodu informací, že Domov Jan-
dova je také zařazen do procesu transformace. Tento domov prošel nedávno částečnou transformací 
a humanizací podmínek pro život dětí. Dokončení jej čekalo, mělo to však být o něco později (snížení 
na počet 18, rozdělení dětí na ty do 18 let a nad 18 let). Protože v záměrech zřizovatele došlo 
k určitým vynuceným změnám při transformaci Domova Barevný svět a Domova na Liščině, byl Do-
mov Jandova zařazen do transformace již nyní. Záležitost jsem ihned projednal se zaměstnanci do-
mova. Ale je pochopitelné, že touto změnou nemusí být všichni hned nadšeni…  
     Domov Třebovice: Převažuje výrazně kladné hodnocení nad drobnými připomínkami (především 
k nízkému platu a obtížnosti sehnat pracovníka pro službu).  
     Domov Hladnovská: Zaměstnanci vyjadřují spokojenost s podmínkami, pracovním kolektivem i 
prací (nejsou bez problémů, ale dokáží si věci říct, řeší je společně s vedoucí zařízení).  
     Chráněná bydlení: Zaměstnanci vyjadřují spokojenost s fungováním těchto služeb, připomínky 
jsou jen drobné. 
     Centrum pra-
covní činnosti: Za-
městnanci oceňují 
nové prostředí a vy-
jadřují spokojenost 
s tím, jak se rychle 
dokázali vypořádat 
se změnou sídla. 
Spokojenost je 
oprávněná, zaměst-
nanci odvedli obrov-
ský kus práce, služba 
funguje velmi dobře. 
    Za zmínku určitě 
stojí vyjádření uživa-
telů chráněných byd-
lení, která vzhledem 
k jejich rozumovým 
schopnostem a do-
savadním zkušenos-
tem mají svou váhu. 
Oceňují samostat-
nost při nakupování, v péči o domácnost, soukromí a volnost proti předchozímu pobytu v domovech, 
stravují se dle svého uvážení, volný čas si organizují sami podle svých zálib a také nálady, k ničemu 
nejsou nuceni. Jednoznačně vyplývá u většiny z nich velký posun v jejich schopnostech, nechtěli by 
se v žádném případě vracet zpět do domovů.  
     Závěrem můžeme konstatovat, že je důležité, aby zaměstnanci měli dostatek informací, pravdivých 
a v potřebném čase. Aby prostřednictvím svých vedoucích měli možnost „mluvit“ do toho, co se 
v organizaci, zejména v jejich zařízení, děje. Názory zaměstnanců jsou rozdílné, mnohdy protichůdné, 
takže ani není možné vyhovět všem a uplatnit veškeré připomínky. Zaměstnanci však musejí vědět, že 
mají právo se vyjádřit, a je na vedoucím, jak rozhodne. Je to jeho povinnost i právo. Měl by však také 
umět lidem vysvětlit, proč rozhodl právě tak a ne jinak. Mám tím na mysli zásadní věci, neboť vedoucí 
nemůže zdůvodňovat každé své rozhodnutí. Zaměstnanci by také měli mít jistotu, že když vysloví svůj 
názor, který se liší od názoru vedoucího, nebude to pro ně znamenat nějaké problémy.    
     Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří svůj názor vyjádřili s úmyslem, aby se situace na 
pracovišti zlepšila.  

SVATOPLUK ANIOL 
Fotografie: archiv redakce 

 

 



5 
 

Rok 2017: Pokračujeme v transformaci 
V roce 2016 se naše organizace připojila k výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci“, která je financována Evropskou unií z Evropského sociálního 
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  
       Předložili jsme projekt nazvaný „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, nava-
zující na proces transformace a humanizace zahájený v naší organizaci v roce 2011. Jde o postupnou 
přípravu na přechod 160 uživatelů a 143 zaměstnanců dvou pobytových zařízení Čtyřlístku – Domova 
na Liščině a Domova Barevný svět - do nových pobytových služeb.  Smyslem projektu je podpora 
uživatelů Domova Barevný svět a Domova na Liščině při jejich začleňování do běžného prostředí a 
také odborná příprava zaměstnanců, související s těmito změnami.  Náklady spojené s realizací pro-
jektu představují částku přesahující sedm a půl milionu korun, přičemž podpora z Evropského sociál-
ního fondu, jež nám na tento projekt byla přiznána, činí více než 6 410 400 korun. To je 85 procent 
celkových nákladů na projekt, jenž by měl být ukončen v polovině roku 2019.   

(rw) 

 

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PODEPSÁNA! 

V pátek 27. ledna letošního roku společně podepsali Kolektivní smlouvu organizace Čtyřlístek 

a její Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky - za 
vedení Čtyřlístku ředitel, PhDr. Svatopluk Aniol a za odborovou organizaci její předsedkyně, 
paní Bc. Dagmar Drobíková, a to na období od 1. února letošního roku do 31. ledna roku 2018. 
     Kolektivní smlouva organizace zahrnuje tradičně vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou orga-
nizací, pracovněprávní nároky a podmínky, stanovuje podmínky odměňování za práci, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a chrání také sociální podmínky zaměstnanců. A jaké novinky přináší zaměst-
nancům letošní kolektivní smlouva? Na to jsme se zeptali předsedkyně naší odborové organizace, 
paní Bc. Dagmar Drobíkové, která nám odpověděla:  
    „Byly částečně upraveny pracovněprávní nároky a podmínky ve článku věnovaném pracovní době – 
zvýšil se počet zaměstnanců, kteří byli zařazeni do pružné pracovní doby. Nepochybně motivující 
novinkou budou zvýšené odměny zaměstnancům při jejich životních výročích 50 a 60 let, pokud před 
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vznikem tohoto nároku pracují v organizaci minimálně jeden rok až pět let, mají nárok na odměnu ve 
výši 2.500,- Kč a pracují-li v organizaci déle než 5 let, mají nárok na odměnu ve výši 3.000,- Kč. Při 
životním výročí 55 a 65 let a trvání nepřetržitého pracovního poměru v organizaci před vznikem náro-
ku minimálně jeden až pět let, získávají odměnu ve výši 2.000,- Kč a nad pět let 2.500,- Kč. Nově jsou 
zavedeny odměny pro zaměstnance za pracovní výročí v organizaci: po dvaceti letech práce v organi-
zaci mají zaměstnanci nárok na odměnu ve výši 10.000,- Kč, po 25 letech 15.000,- Kč, po třiceti letech 
20.000,- Kč, po 35 letech 25.000,- Kč a po čtyřiceti letech 30 tisíc korun. Příjemným benefitem jsou 
nepochybně také odměny zaměstnancům při odchodu do důchodu anebo do plného invalidního dů-
chodu. Kromě přívětivých pracovních podmínek jsou jistě i toto dostatečně motivující důvody k tomu, 
aby zaměstnanci Čtyřlístek neopouštěli předčasně... Mezi další zaměstnanecké výhody v naší organi-
zaci patří i příspěvek na závodní stravování. Ten činí ročně celkem 350 tisíc korun pro celou organiza-
ci a díky tomu cena obědu pro zaměstnance představuje částku 25 korun a večeře pouhých 14 korun. 
V letošním roce se také zvyšuje příspěvek zaměstnancům v podobě Sodexo poukázek na 2.400,- Kč, 
což v součtu pro 369 zaměstnanců naší organizace činí celkovou částku ve výši 885 tisíc korun. Na 
sociální výpomoc zaměstnancům je určena částka 50.000,- Kč a zvýšila se také částka vyčleněná na 
zájezdy pro zaměstnance, pořádané odborovou organizací, a to na 80 tisíc korun. Již nyní tedy může-
te využít možnosti vydat se s našimi odboráři na první dva letošní zájezdy – v květnu na Jižní Moravu 
do Znojma a na Vranov a v červnu pak do Polska – do Krakova, solných dolů Vělička a do bývalého 
koncentračního tábora v Osvětimi. Autobus je pro všechny zaměstnance zdarma a jeden vstup hradí 
svým členům odbory.“ 
     Odborová organizace u nás ve Čtyřlístku má celkem 121 členů a dalších jedenáct přidružených 
členů – seniorů - bývalých zaměstnanců organizace. Aktivity naší odborové organizace samozřejmě 
neslouží pouze odborářům, ale jak je zřejmé, přinášejí řadu výhod i všem ostatním zaměstnancům. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  
 

Události… 

SRDCE S LÁSKOU  

DAROVANÉ  
Celá školní třída, děvčata a kluci ze 6. B Základní školy 

Porubská, zavítala ve čtvrtek 19. ledna mezi naše děti z 
Domova Jandova. A nejen to. Spolu s paní učitelkou Ha-
nou Reichovou jim školáci přinesli krásné překvapení: 
Srdce s láskou darované. Doslova. Obří krabice s velkým 
srdcem na víku, kterou našim dětem z Jandovy předali, 
obsahovala několik papírových krabiček různých tvarů 
jako hlavolam. Podle návodu, jejž děti přinesly s sebou, 
lze z krabiček poskládat různé obrazce zvířátek nebo 
předmětů.  
     Loňský ročník soutěžního projektu Srdce s láskou darova-

né pořádala reklamní a marketingová 
agentura Antecom, s. r. o. Zúčastnit se 
jej mohly kolektivy z mateřských 
a základních škol, družiny, kolektivy 
dětí z dětských domovů, základních 
uměleckých škol, mateřských center 
a ostatní dětské kolektivy. Děti mohly 
vyrábět srdíčka pro maminku, dědečka, 
pro seniory v domově důchodců, mohly 
si vybrat jednoho člověka ve svém 
blízkém i vzdáleném okolí, který by si 
srdce zasloužil za nějaký mimořádný 



7 
 

čin apod. Při výrobě srdce nebyly děti 
limitovány ani velikostí ani materiálem. 
Cíle soutěže Srdce s láskou darované 
byly vysoké: podpora tradičních lidských 
hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, 
vzájemná úcta, podpora týmové práce 
a rozvoj tvůrčích dovedností dětí a také 
radost z vlastnoručně vytvořených výrob-
ků i z darování, sdílení radosti v kolektivu. 
    Do projektu Srdce s láskou darované, 
jehož součástí byla výroba nejrůznějších 
dárků, které udělají radost jiným lidem, se 
zapojilo celkem pět tříd ze Základní školy 
Porubská. Šesťáci z Porubské si na radu 
své paní učitelky vybrali zdravotně posti-
žené děti. Chtěli proto, aby byl jejich dá-
rek užitečný a zároveň zábavný. Do prá-
ce na něm se pustili v hodinách pracovní 
a výtvarné výchovy. Také s formou dárku 
jim pomohla paní učitelka Reichová, která 
našla v jednom starším vydání časopisu 
ABC asijský hlavolam „triuan“. A nápad 
byl na světě! Školákům trvalo celkem tři 
týdny, než dárek vyrobili.  
     Jejich hlavolam zaujal děti z Jandovy okamžitě, jakmile byla krabice s červeným srdcem otevřena! 
A hned začaly se skládáním prvního obrazce – běžícího koně. Pracovali na tom všichni společně, 
dárci i obdarovaní. Ale podařilo se! Šesťáci měli z výsledku stejnou radost, jako děti z Jandovy a jejich 
snahu nakonec odměnily zdejší „tety“ chutným pohoštěním, jež pro milé hosty připravily.   
     Papírový hlavolam ve formě srdce však neskončil zpátky v krabici. Děti se k němu vracejí stále, i 
když bez pomocí hodných „tet“ z Domova Jandova, se při jeho řešení neobejdou. A také to chce sa-
mozřejmě i hodně trpělivosti. Ale nevadí. Při takové zábavě přece čas utíká mnohem rychleji a radost 
ze sestaveného obrazce je pokaždé veliká… Takže „Srdce s láskou darované“ bylo opravdu „trefou do 
černého“. Děkujeme! 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
    

 

IKEA pro 

Tomáška  
Ve středu 15. března se v Sanatoriích 

Klimkovice uskutečnilo komorní se-
tkání několika různorodých osobnos-
tí. Za vedení lázní se jej zúčast-
nil jejich obchodní ředitel, pan Lukáš 
Dostál, dále předseda Asociace rodi-
čů dětí s dětskou mozkovou obrnou a 
přidruženými neurologickými one-
mocněními České republiky – pan 
Miloš Svoboda, ředitel ostravské po-
bočky prodejního řetězce IKEA – pan 
Michal Štěrba a ředitel naší organiza-
ce, PhDr. Svatopluk Aniol. Hlavním 
aktérem tohoto setkání však byl jede-
náctiletý, zdravotně postižený chla-
pec, Tomášek Šimko z našeho Domo-
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va Jandova. Právě jemu byl totiž určen sponzorský dar IKEA Ostrava, aby mohl podstoupit 
další intenzivní léčebnou kúru v Sanatoriích Klimkovice. Jeho léčbu podpořili společnou sbír-
kou ostravští zaměstnanci IKEA.  
     Jak na setkání v klimkovických lázních uvedl předseda Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou 
obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními České republiky, pan Miloš Svoboda, v naší 
republice žije více než osm tisíc dětí potýkajících se s následky dětské mozkové obrny, jimž nemůže 
být hrazena moderní a účinná rehabilitační a lázeňská péče z prostředků zdravotních pojišťoven. Aso-
ciace se proto snaží získávat finanční prostředky od sponzorů, ale i prostřednictvím nejrůznějších 
projektů, jako byl například v uplynulých dvou letech fotografický projekt „Držíme spolu“, především 
dětem, jejichž rodiče sami nemají možnost financovat svým nemocným potomkům tuto lázeňskou 
léčbu.    
     Tomášek Šimko, žijící trvale v Domově Jandova, má to štěstí, že i jemu Asociace již dvakrát po-
mohla. Opakované léčebné pobyty v Sanatoriích Klimkovice, které podobně postiženým dětem, jako je 
Tomášek, poskytují nejmodernější léčebnou a rehabilitační péči, výrazně přispěly i ke zlepšení To-
máškova zdravotního stavu. Jeho radost, že se do lázní v Klimkovicích bude moci opět vrátit, byla 
přinejmenším stejně velká, jako z dárků, které s sebou donátoři z IKEA přinesli.  
     Děti z Domova Jandova, včetně Tomáška, jim na oplátku namalovaly a vytvořily kolekci deseti 
krásných obrázků, které jim snad udělaly stejnou radost, jako Tomáškovi jejich hračky. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ   
Nahoře Tomášek Šimko v doprovodu Jany Duškové předává řediteli Ikea Ostrava jeden z obrázků, 
které vytvořily děti z Domova Jandova.  

Motorkáři dětem 
Členové naší hudební skupiny Rytmy se v sobotu 25. března zúčastnili benefičního koncertu 

„Motorkáři dětem“ pořádaného motorkářským klubem „Srdcařů“ v prostorách Garage clubu 
Marcela Woodmana v Martinově. Rytmy se několika hudebními vstupy podílely na bohatém 
programu tohoto sobotního odpoledne věnovaného zdravotně postiženým dětem. 



9 
 

     V roli hostitele se nás ujal spo-
lečně se svými přáteli pan Martin 
Moravec, motorkář tělem i duší, 
který se svými přáteli již druhým 
rokem spolupracuje i s naší orga-
nizací. Hlavním smyslem tohoto 
odpoledne bylo předání symbolic-
kých dárkových šeků čtyřem hen-
dikepovaným dětem z Ostravy, 
Vřesiny a z Bělotína, kterým se 
motorkáři snaží pomáhat již něko-
lik let. Druhým rokem vydávají 
obrázkový kalendář 
s motorkářskými motivy a jeho 
prodejem získávají finanční pro-
středky na podpůrnou léčbu nebo 
rehabilitaci čtyř postižených dětí 
upoutaných na invalidní vozík. Letos předaná částka z prodeje obrázkového kalendáře na rok 2017 
činila 120 tisíc korun, která byla rozdělena rovným dílem mezi všechny čtyři děti. Předání symbolic-
kých šeků bylo součástí tohoto charitativního odpoledne, jež mělo být zároveň poděkováním všem, 
kteří se na projektu podíleli a podpořili jej. Letošním rokem samozřejmě tato iniciativa „Srdcařů“ ne-
končí. Už nyní přemýšlejí o tom, jaká fotografická překvapení s motorkářskou tematikou přinesou ve 
svém příštím kalendáři na rok 2018. 
     V programu odpoledne však nechybělo ani focení zájemců na motorce a nejrůznější zábavné sou-
těže, kterých se aktivně zúčastnili i někteří členové našeho souboru Rytmy. Atmosféra celého odpo-
ledne byla úžasná a naše hudební vystoupení sklidilo tak velký úspěch, že jsme dokonce dostali na-
bídky další možné spolupráce i do budoucnosti.  
     Kdo se zasloužil o úspěch našeho vystoupení a dostal zaslouženou odměnu?  Z Domova Jandova 
to byli Jan Polhoš a Dominik Herák, z Domova Barevný svět Jiří Válek a Míša Horáková, z Domova na 

Liščině Lenka Biháriová, Ma-
rie Kubicová, Jiří Lukovský a 
Martina Pazderová, 
z Chráněného bydlení Bron-
zová Kamilka Hradská a Rad-
ka Klimková, z Chráněného 
bydlení Thomayerova Jirka 
Mucha, z Chráněného bydlení 
Martinovská Zdeněk Krátký a 
z Centra pracovní činnosti 
Milan Skalička a Petr Cupal. 
Ti všichni v doprovodu ve-
doucí souboru paní Libuše 
Gajdové, Bc. Dagmar Drobí-
kové a Mgr. Vladimíry Kaloč-
ové. 

LIBUŠE GAJDOVÁ 
Domov na Liščině 

Fotografie: Archiv klubu mo-
torkářů „Srdcařů“ 

 

                                                                                                                                                              

Milá návštěva z hotelu 

Imperial 
Naše organizace spolupracuje již pěknou řádku let s nejstarším os-

travským hotelem s hlubokou tradicí, hotelem Imperial. Ten je naším 
mnohaletým partnerem při pořádání koncertů Všechny barvy duhy, 
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jehož hosté nacházejí právě v tomto hotelu každoročně pohodlné ubytování a hlavně vstřícný a 
ochotný personál.       
     Mezi klienty a zaměstnance naše-
ho Domova Jandova zavítala ve stře-
du 22. března letošního roku obchod-
ní manažerka hotelu Imperial, paní 
Miriam Čechová, která se chtěla se-
známit s poskytovanými službami i 
klienty tohoto domova. Její zasvěce-
nou průvodkyní zde byla vedoucí za-
řízení, paní Bc. Jana Vejlupková, jež 
svou návštěvnici provedla domovem. 
Paní Čechová nešetřila slovy chvály, 
neboť prostory domova ji překvapily 
svou útulností i vybavením. Na závěr 
své návštěvy pozvala jak paní vedou-
cí, tak děti z domova, aby se na oplát-
ku přišli společně podívat do hotelu 
Imperial a seznámili se s tím, jak to 
vlastně v takovém velkém hotelu vy-
padá…   

Text a foto: (rw) 
 

Na snímku vpravo paní Miriam Če-
chová v doprovodu vedoucí Domova 
Jandova, paní Bc. Jany Vejlupkové, 
mezi klienty zařízení.   
 
 

Rytmy a ostravský masopust  

Již několik let patří k oslavám masopustu v Ostravě i náš Čtyřlístek. A jak se zdá, rok od roku 

je naše role významnější. O to důkladnější jsou pak samozřejmě přípravy na masopust. Nejen 
pokud jde o masky případných účastníků masopustního průvodu, ale především vystoupení 
naší skupiny Rytmy, jež v posledních několika letech nemůže při masopustním reji chybět.      

     A tak už 22. února se usku-
tečnila v tělocvičně Domova 
Barevný svět zkouška skupiny 
Rytmy na letošní Ostravský 
masopust, který se měl odehrát 
na Masarykově náměstí a 
v centru města o týden později 
- v úterý 28. února. Na zkoušce 
Rytmů u nás ve Čtyřlístku ne-
chyběla hlavní organizátorka 
letošního masopustu, etnograf-
ka Ostravského muzea, Mgr. 
Markéta Palowská. Tentokrát 
měl totiž masopust být „na 
barokní notu“ a tomu také měl 
odpovídat i výběr hudby pro 
Rytmy. O tu se postaral muzi-
kant Daniel Hrabovský.  
      Pod taktovkou vedoucí 

souboru, Libušky Gajdové a bdělým okem Markéty Palowské, ladili naši muzikanti „barokní notu“ a 
opravdu se jim to dařilo. Ukázalo se totiž, že i hudební baroko jde s našimi Rytmy docela dobře do-
hromady. Všichni jsme se těšili na jejich letošní masopustní premiéru.    Pořadatelem masopustu bylo 
již podeváté ostravské muzeum, prostřednictvím Centra pro kulturu a vzdělávání v Ostravě 
s podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.   
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      Teplé a slunečné počasí letošnímu masopustnímu veselí opravdu více než přálo. Slamák, medvěd 
s medvědářem, kozel, farář, muzikanti, Smrtka a ještě mnoho dalších masopustních figur tvořilo jedi-
nečný kolorit ostravského masopustu, spojeného s masopustním jarmarkem, průvodem a dalším pro-
gramem, jenž se odehrával po celé odpoledne až do večera na Masarykově náměstí v Ostravě.  
      „Barokní nota“ masopustu byla opravdu dobrým nápadem, jenž organizátorům otevřel široké mož-
nosti. Na náměstí se rojily pestré postavy jak v tradičních masopustních kostýmech, tak v těch honos-
nějších, evokujících barokní období. Tančilo se, jedlo, pilo, hudba k tomu všemu hrála, nechyběli pou-
liční kejklíři ani flašinetář, poutající pozornost široké veřejnosti a hlavně dětí.   
      Naši bubeníci z Rytmů uvedli hlavní část masopustního programu spolu s muzikantem Danielem 
Hrabovským a jeho přáteli. Stali se také součástí veselé divadelní frašky uvedené herci z Bílého diva-
dla. V programu kromě nich účinkovali dobrovolní hasiči z Pustkovce, dětské folklorní soubory Heleny 
Salichové, Hlubinka a Malá Ondřejnica, Divadlo Devítka, Muzikanti z Polanky, studenti Střední umě-
lecké školy Ostrava, klienti TyfloCentra Ostrava, zapojili se i čtenáři Knihovny města Ostravy a děti 
z Mateřské školy Dvořákova v Ostravě.   
      Inspirátorkou a zasvěcenou glosátorkou letošního ostravského masopustu byla, jak jsme již uvedli, 
etnografka Ostravského muzea, Mgr. Markéta Palowská, která zábavnou formou představila širokému 
publiku nejen tradici lidových masopustů, ale také zvyky s nimi spojené. Letošní masopustní radován-
ky doby barokní uzavřelo ve večerních hodinách symbolické „zabíjení kozla“, pochovávání basy a 
smuteční průvod s basou okolo Masarykova náměstí. Ale my už se těšíme na příští – desátý ročník 
Ostravského masopustu!  

Text a foto: (rw) 

 

„Čtyřnohá“ návštěva mezi dětmi 
     
V úterý 21. února odpoledne bylo pro nás 
všechny připraveno jedno velké překvapení, na 
něž jsme se všichni moc těšili. Čekala nás totiž 
návštěva pana Šebesty, který měl přijít společ-
ně se svým čtyřnohým kamarádem Googiem. 
Ano, jak jistě správně tušíte, šlo o canisterapii. 
Pan Šebesta společně s Googiem spolupracují 
s organizací Podané ruce, z.s., jež canisterapii 
zprostředkovává. 
     Co je to vlastně canisterapie? Právě díky 
čtyřnohým psím kamarádům se tato terapie 

snaží navázat fyzickou, psychickou a sociální 
pohodu a díky aktivitám se psem, se snaží 
integrovat handicapované lidi do společnosti. 
Tato terapie je vhodná nejen pro lidi fyzicky či 
mentálně postižené, ale i pro sociálně hendi-
kepované. 
      A jak tato veselá a milá návštěva vypada-
la? Podle mínění našich dětí asi takto: „Jůůů, 
ten je velký! A kouše? Můžu si ho pohladit? A 
pejsku, co umíš…? Lehni??“, a padala spousta 
dalších otázek na adresu pana majitele. Abych 
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situaci trošku uvedla na pravou míru, nešlo o 
žádného „chlupatého mazlíčka“, jak jsme si 
představovali, ale přišel „pan“  PES. Googi je 
totiž velké plemeno – rhodeský ridgeback. 
Tento hafan dosahuje v dospělosti výšky až 70 
cm v kohoutku a může vážit až 33 kg. Jeho 
výrazným znakem je pruh srsti rostoucí opač-
ným směrem po celé délce hřbetu.  
     Pan Šebesta nám dovolil nejen si Googiho 
pohladit, ale měli jsme také možnost dávat mu 

i povely, jako např. “Lehni!“, „Sedni!“ nebo „Dej 
pac!“  A protože byl šikovný, za odměnu dostal 
od každého z nás zasloužený pamlsek, Ná-
vštěva se nám moc líbila, bylo to úžasné zpes-
tření všedního odpoledne a budeme se určitě 
těšit i na další návštěvu Googiho a jeho pána. 

Text a foto: MICHAELA PROCHÁZKOVÁ 
Domov Jandova 

 

 

Kreativní ateliér: 

velká proměna 
V lednu letošního roku přešel Kreativní ateliér Domova na 

Liščině pod ochranná křídla Centra pracovní činnosti. S tím 
samozřejmě přišly výrazné změny, a to především v jeho 
interiéru. Musely jsme vyklidit dvě velké pracovny a připra-
vily se na výmalbu prostoru celého ateliéru, montáž nových 
dřezů a celkově nové uspořádání nábytku i vnitřního vyba-
vení pro naše klienty. A těšily jsme se, až v našem promě-
něném prostředí budeme moci naplno pracovat. Touto 
cestou bychom chtěly poděkovat i našim kolegům z Centra 
pracovní činnosti - paní Monice Gomolové a panu Petrovi 
Ševčíkovi, kteří nám s přípravou na velké změny v ateliéru 
vydatně pomáhali. 

Text: MARIE HERÁKOVÁ a MARTINA SKÝBOVÁ 
Foto: MARTINA SKÝBOVÁ 
Centrum pracovní činnosti 
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Společenský život 

NA MAŠKARNÍM 

BÁLE V POLSKU 
Letošní společenskou sezonu u nás ve Čtyř-

lístku zahájilo pozvání, které přišlo z naší part-
nerské organizace v Polsku na maškarní bál. 
Mrazivé počasí druhé poloviny ledna však 
vůbec nic neubralo na  lesku tohoto bálu, který 
uspořádala 18. ledna partnerská organizace 
Čtyřlístku – Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej v Pogórze ve společenském sále v 
nedaleké Świętoszówce.  
     Zúčastnili jsme se jako jediní zahraniční hosté 
mezi dalšími účastníky z Cieszyna, Strumieně a 
dalších míst. Čtyřlístek reprezentovalo v Polsku 
deset švarných mužů z chráněných bydlení Čtyř-
lístek a Třebovice a z Podporovaného samostat-
ného bydlení, kteří se těšili opravdu velkému zá-
jmu dam z Pogórze.  
     Mgr. Vlaďka Kaločová obětovala jeden víkend na výrobu nápaditých hejkalských kostýmů, zatímco 
její kolegyně Mgr. Hanka Zábranová sáhla do „výbavy“ v Třebovicích, a tak se zdejší hoši zaskvěli 
v kovbojském. Naši hostitelé připravili nejen pestrý program, prosycený výbornou taneční hudbou a 
zábavnými soutěžemi, v nichž nebyla nouze o napěti a legraci, ale také bohaté pohoštění, které téměř 
nebralo konce. Jirkovi Šimíčkovi z Chráněného bydlení Martinov jen o vlásek uniklo vítězství v soutěži, 
kterou bychom snad mohli nazvat „židlová“, zatímco Mgr. Hana Zábranová opět obhájila své loňské 
vítězství v soutěži doprovodů pozvaných hostitelských organizací.    
     Ale všechno příjemné jednou musí skončit, a tak přišel čas na loučení a návrat domů. Těšili jsme 
se však, že brzy přivítáme přítelkyně z Pogórze zase u nás na tradičním jarním plese Čtyřlístku.    

Text a foto: (rw)  
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TRADIČNÍ „LIŠČÍ“ PLES 
Čtvrteční odpoledne 23. února patřilo klientům Domova na Liščině a jejich hostům. Jako každý 

rok, tak i letos se konal tradiční „Liščí ples“. Kde? No přece v Domově na Liščině. Krátce po 
15. hodině přivítala uživatele Domova na Liščině a jejich hosty vedoucí domova, paní Bc. Mila-
da Tomešová. 
     První tóny se rozezněly při polonéze. Moderování se pak ujala paní Libuše Gajdová, která vyzvala 
všechny přítomné na parket. Poté následovalo vyhlášení taneční soutěže, kde největší aplaus sklidilo 
šest tanečníků z různých zařízení. Jejich úkolem bylo předvést taneční kreace ve třech různých žán-
rech hudby -  waltz, polka a volný tanec. Šťastní výherci, o kterých rozhodla a také je ocenila tříčlenná 
porota, si odnesli balíčky se sladkostmi.  

     Netrpělivě očekávaným bodem 
programu byla tombola, v níž vyhrá-
vá každý. Hosté si pochvalovali vel-
kou nabídku možných výher, a dle 
ohlasu byla splněna jejich očekávání. 
Je na místě poděkovat všem, kteří 
věnovali dary do tomboly a také stra-
vovacímu provozu za mňam pohoš-
tění. 
     Liščí ples se samozřejmě těšil 
velkému zájmu z řad uživatelů Do-
mova na Liščině, kteří s podporou 
pracovníků vyzdobili sál. Pak již ná-
sledovalo to nejpříjemnější: hezky se 
upravit a užít si tuto společenskou 
událost. 
     O tom, že se nám ples vydařil, 
svědčí také ohlasy přítomných dob-
rovolníků z dobrovolnického centra 
ADRA. Věříme, že každý si našel 
svou oblíbenou melodii, ať už 
k poslechu nebo k tanci. Tak zase za 
rok, přátelé…! 

LIBUŠE GAJDOVÁ 
Domov na Liščině 

 

 

Maškarní veselí v Domově Barevný svět 

Veselí, rachot, hudba, tanec, smích, soutěže, ochutnávky a mnohé jiné – to všechno se 26. 

února odehrávalo ve druhém patře Domova Barevný svět. Kolegyně z rodinky 2 B přichystaly 
toto setkání, která máme všichni rádi, 
a proto je již také několik let pořádá-
me.  
     V tento den se ti, kteří se chtěli zú-
častnit, převlékli do veselých, fantastic-
kých masek a kostýmů. V těch pak ab-
solvovali různé soutěže  - chytání rybiček, 
přetahování lanem – v této soutěži poda-
la nejúžasnější výkon paní Olinka převtě-
lená za berušku, dále hod na cíl a nechy-
běla ani promenáda a představení ma-
sek. Milým překvapením byla návštěva z 
3. patra, která přišla v masce Křemílka a 
Vochomůrky s legračními doplňky. 
     Součástí tohoto maškarního veselí 
byla i tombola a vyhlášení nejoriginálnější 
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masky.  A protože bylo těžké vybrat tu 
opravu nejlepší, vyhrály zaslouženě 
naprosto všechny. Avšak přece jen, tu 
NEJ masku měla paní Dáša (na 
snímku vlevo), jež se převtělila do 
úžasného anděla. 
     Děkujeme všem pracovníkům za 
přípravu masek, které s uživateli vy-
ráběli a zvláštní díky patří za veškerou 
organizaci paní Marcele Nosiadkové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: GABRIELA ROKYTOVÁ 
 

 

 

Ples klientů Čtyřlístku:  

INDIÁNSKÝ BÁL  
Vyvrcholením společenské sezony u nás ve Čtyřlístku jsou 

jarní plesy klientů. Každoročně jsou tematicky zaměřené, aby 
tak poskytovaly prostor nejen pro dobrou zábavu, ale také 
pro tvůrčí fantazii. O tu u nás rozhodně není nouze! Letošní 
jarní ples klientů Čtyřlístku se sice časově prolnul s plesem 
klientů Domova Třebovice, ale to nic neubralo zájmu mezi 
klienty. Ti se již od časných odpoledních hodin začali sjíždět 
do tradičního dějiště plesů Čtyřlístku – krásně vyzdobené-
ho Kulturního domu v Ostravě – Muglinově.  
     Tentokrát byl jarní ples ve znamení indiánů. Proto se tady sešly 
sličné indiánky, mezi nimiž nechyběly ani squaw z partnerské 
organizace v polském Pogórze, indiáni a kovbojové…  Pro všech-
ny byly připraveny více než čtyři hodiny zábavy s bohatým pro-
gramem, výbornou hudbou a hodnotnými cenami v tombole.  
     Úvodní část plesu, který zahájil pan ředitel, PhDr. Svatopluk 
Aniol, patřila našim „Apačům“ z Třebovic, skupině děvčat a mla-
dých mužů z chráněného bydlení. Ti nám předvedli parádní „indi-
ánský tanec“ v choreografii Hanky Zábranové, kterým se pochlubili 
již na loňském koncertu Všechny barvy duhy. Všichni jim nadšeně 
tleskali, stejně jako vtipným nápadům a soutěžím obou průvodkyní 
plesovým odpolednem – Vlaďky Kaločové a Martiny Skýbové.  
     Skvělou muziku pro nás vybíral osvědčený „dýdžej“ Petr Jiří-
ček, bez něhož si už plesy Čtyřlístku ani nelze představit. O hod-
notné ceny do tomboly, na kterou se všichni moc těšili, se zaslou-
žili především naši sponzoři - velkoobchody Kaspa, Zajac, Alim-
pex food, a. s., Picado s. r. o. a Rappa, s. r. o. Velký dík však patří 
i dalším našim sponzorům – Ovocentru V + V Valašské Meziříčí, Pekařství Šeděnka a panu Petrovi 
Čecháčkovi, kteří se postarali o to, aby ani na stolech účastníků plesu nechyběly nějaké ty dobroty a 
osvěžující nápoje.   
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     Velký obdiv a dík však patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu – kolegyním a 
kolegům z Centra pracovní činnosti, kteří pomohli s výzdobou sálu, kolegyním z Domova Barevný svět 
i z Chráněného bydlení Třebovice, jež se staraly o spokojenost hostů v šatně i v kuchyňce, odkud 
proudily na jejich stoly výborné kávy a další občerstvení, ale také kolegům z údržby i z autodopravy, 
kteří pomáhali všude, kde bylo třeba. Všichni jsme se jen neradi loučili, ale útěchou je nám fakt, že se 
můžeme zase celý rok těšit na náš příští velký ples v roce 2018.    

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 
Z vystoupení našich „Apačů z Třebovic“… 

Oslava na Jandově 
Historie dortů sahá až do starověku. Ty první však byly velmi odlišné od těch, které jíme dnes. Byly 

nejčastěji slazené medem 
a obvykle se do nich při-
dávaly ořechy a sušené 
ovoce. Slavný Sachrův 
dort známe teprve od roku 
1832… 
     Naše kolegyňka Pavla 
sice tak slavné dorty ne-
peče, to však vůbec ne-
znamená, že jsou méně 
dobré. Na její vynikající 
pochoutce si mohli smls-
nout nejen naši oslavenci 
Daniel (18) a Petr (10) na 
jejich společné únorové 
narozeninové oslavě, ale i 
ostatní klienti.  Byla tak 
obnovena trochu pozapo-
menutá tradice, totiž zdů-
raznit skutečnost, že ně-
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které dny by měly být v životě člověka přece jen slavnostnější a významnější, než jsou ty ostatní. A 
čím to nejlépe vyjádřit než poctivým domácím dortem?  Už teď se těšíme na další oslavu…! 

MARTIN POBOŘIL 
Domov Jandova 

 

 

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ  

NIKOHO NEZABIJE 

aneb Etiketa na pracovišti 
Po dobu své práce pro Čtyřlístek jsem slyšela a dosud čas od 
času slýchávám od kolegyň povzdech či postesk: „Jde kolem, 
a nepozdraví mne…“ Tento problém je někdy vystupňován ve 
formě: „Já pozdravím, ale ani mi na pozdrav neodpoví …“  
      Abych se nemýlila, hledala jsem zdroje, mapující všeobecná 
pravidla slušnosti a společenského chování na pracovištích. Tady 
jsou. A přála bych si, aby byla nám všem k užitku, aby se povzde-
chy nad ne-pozdravem a pocity přehlížení  a absence nejzáklad-
nějšího projevu respektu a úcty ke kolegům staly minulostí…Kéž 
by! 
     A zde je stručný, obecně platný přehled etikety (pravidel sluš-
ného chování) na pracovištích: 
Zdravení: 
Kdo má koho na pracovišti pozdravit jako první? – Abyste se ne-
dostali do prekérní situace, pak vězte, že jako první zdraví vždy 
ten ZDVOŘILEJŠÍ! (Tedy nemusíte vždy pasivně čekat na 
pozdrav, i když víte, že byste to měl/a být vy, kdo je pozdraven/a 

jako první. Jděte příkladem. Tím se určitě neshodíte.)  Pokud ani tak nepřijde pozdrav v odpověď, je 
dotyčný pravděpodobně nahluchlý, autistický, neznalý pravidel slušnosti anebo… že by arogantní 
ignorant? Jistě si pomyslíte své. Obecně platí zásada, že podřízení zdraví nadřízeného, mladší starší-
ho a jako první má pozdravit vždy také ten, kdo právě vstupuje do místnosti. (Někdy však i nadřízený 
může pozdravit podřízeného, je to vhodné především pokud je podřízený zaměstnanec výrazně starší 
anebo pokud je nadřízený mužem a potkává právě 
svou podřízenou -  ženu.) 
Podání ruky:  
Pokud byste byli v situaci, kdy jde o pracovní jednání, 
a je namístě podat ruku na přivítanou, pak platí, že 
jako první podává ruku nadřízený podřízenému a 
také starší mladšímu. Slušností je při podávání ruky 
vstát, pokud jste seděli, mírně se na toho druhého 
pousmát a podívat se mu do očí. 
Nabídka tykání: 
V dnešní době si mezi sebou tykají nejen kolegové, 
ale často i vedoucí s podřízenými, což bylo před ně-
kolika desetiletími takřka nemyslitelné. Ovšem i vy-
kání má v sobě jistá pozitiva. Krom toho, že vykáním 
jeden druhému prokazuje úctu, lze si také skrze ně 
udržet od druhého o něco větší odstup, což může být v některých situacích přínosné.  (Snadněji vám 
někdo vynadá, pokud si s vámi tyká).  
Kdo má na pracovišti právo nabídnout tykání?  Podle etikety to má být vždy osoba společensky vý-
znamnější, v prvé řadě nabízí tykání nadřízený podřízenému, žena muži, starší kolega kolegovi mlad-
šímu a stávající zaměstnanec nově přijatému kolegovi. Zaměstnanci-nováčci si mohou nabídnout 
tykání navzájem. 
Přijetí nabídnutého tykání nemusíte vzít jako samozřejmost. Pokud byste chtěli nadále zůstat u vykání, 
je možné taktně odmítnout, třeba slovy: „Raději bych zůstal/a u vykání, jsem na to totiž zvyklý/á, ne-
zlobte se“ nebo: „Víte, když druhým v práci vykám, lépe se mi s nimi spolupracuje“.  
Zároveň platí, že by na pracovišti nikdo neměl bez vzájemné domluvy druhým tykat. 
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Jízda výtahem: 
Také jízda výtahem má svá pravidla. Při vstupu do výtahu, podobně jako do dveří, byste měli dávat 
přednost společensky významnějším lidem. Tedy zpravidla nadřízeným, anebo lidem jednoznačně 
starším. Když přistoupíte do obsazeného výtahu, je slušné pozdravit, a při výstupu se s pozdravem 
zase vzdálit. 
 

Zdroj:www.etiketu-na-pracovisti-nepodcenujte 
Zpracovala: LENKA ČERNIKOVSKÁ 

 

Kultura 
 

Viděli jsme  

ledové sochy 

     O druhé lednové sobotě jsme navštívili 

Pustevny. Uplynulé dny letošního roku nám 
totiž přinesly dosti mrazivé počasí, a tak 
jsme byli trochu napjatí, zda vůbec budeme 
moci výlet uskutečnit. 
     Kdo na Pustevnách byl, dobře ví, že nahoru 
se dá vyjet lanovkou. To pro nás ale není úplná 
samozřejmost. Ne každý dokáže překonat 
strach z výšky a pohybu. Proto jsme byli rádi, 
že jsme to zvládli i díky podpoře naší paní ve-
doucí, Mgr. Taťány Piskallové. 
     Odměnou v cíli lanové dráhy na Pustevnách 
nám byly ledové a sněhové sochy, které vytvo-
řili mistři světa v řezání ledových soch. Mrazivé 
počasí nám sice neposkytlo dost času, aby-
chom si je prohlédli všechny a byli u zajímavé-
ho doprovodného programu, ale i tak sochy, 
které jsme tu viděli, stály za všechnu tu náma-

hu. Po návratu do Třebovic jsme s chutí u nás doma v chráněném bydlení snědli výbornou polévku a 
palačinky.  
     Ještě dlouho však budeme na tento výlet vzpomínat. Když o zážitku z Pusteven někomu vypráví-
me, hned si vybavíme všechny ty 
obří ledové brouky, které 
v Beskydech tradičně v lednu mů-
žeme vidět. Za nádherný zážitek 
děkují Božena Pěkníková, Dagmar 
Kubišová a Pavel Halata 
z Chráněného bydlení Třebovice 

 
 
 
 
 
 

Zpracovala a fotografovala:  
JANA NIEMCZYKOVÁ   

Chráněné bydlení Třebovice 
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KORUNOVAČNÍ 

KLENOTY  
NA VLASTNÍ OČI  

     Když jsme šli navštívit 11. ledna výstavu Koruno-

vační klenoty v dějinách světa, která byla k vidění 
v Ostravském muzeu ve dnech od 9. prosince 2016 
do 5. března letošního roku, vůbec jsme netušili, že 
uvidíme takové unikáty v našem městě. Na výstavě 
„Korunovační klenoty v dějinách světa“ se totiž pre-
zentovaly desítky unikátních replik korunovačních 
klenotů významných říší Evropy, Asie, Ameriky či 
Afriky. Pocházely z nejslavnější světové sbírky 
z německého Wüppertalu, kde je chrání bezpečný 
trezor a veřejnosti nejsou téměř přístupné. Některé 
z těchto 
koruno-
vačních 
klenotů 

byly u 
nás v Ostravě vystaveny dokonce vůbec poprvé.  
     Nevěděli jsme například, že náš „otec vlasti“, Karel 
IV., měl právo nosit hned čtyři koruny. Na výstavě byla k 
vidění také proslulá koruna francouzského krále Ludvíka 
XV. Nedokázali jsme si ani představit, jak vypadaly na-
příklad královské koruny vládců exotických zemí, např. 
koruna etiopského krále nebo zlaté koruny Inků.  
     I když byly vystavené královské koruny zdobené „jen“ 
náhražkami světoznámých drahokamů, jejich hodnota je 
nevyčíslitelná. Výstava Korunovační klenoty v dějinách 
světa byla završením loňských oslav 700. výročí naroze-
ní českého krále a císaře římského Karla IV. a zároveň 
zahájila oslavy 750 let od první písemné zmínky o městě 
Ostravě (1267), které budou v různých formách trvat po 
celý letošní rok.    

 
VLADIMÍRA DOHNALOVÁ a HANA ZÁBRANOVÁ 

Chráněné bydlení Třebovice 
 

 

POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI I LETOS 
Do svého druhého ročníku vstupuje letošním rokem charitativní aktivita skupiny pražských 

nadšenců, nazvaná Pomáháme fotografiemi. Projekt se zrodil ve skupině přátel, která teprve ladí 
svou právní formu, ale jeho „duší“ je od samého počátku paní Marta Kopecká.  
    „S  přáteli se delší dobu pohybujeme v pro-
středí péče o osoby s mentálním postižením, 
ať už jako dobrovolníci v rámci letních táborů 
nebo i účastí na akcích s výtvarným nebo jinak 
kreativním programem. S nápadem ukázat 
prostřednictvím fotografií okolí, co všechno lidé 
s mentálním postižením dovedou, jak se baví a 
jak si dokáží užívat života a radosti, přišla v 
loňském roce kamarádka. Daly jsme hlavy 

dohromady a zrodil se projekt "Pomáháme 
fotografiemi",“ vysvětluje paní Kopecká počát-
ky této aktivity, do níž se hned od počátku 
zapojil i Čtyřlístek. Výtěžek z loňské dražby 
fotografií nám přinesl více než dvanáct tisíc 
korun na volnočasové aktivity klientů, a proto 
jsme se rádi přihlásili i do letošního druhého 
ročníku projektu Pomáháme fotografiemi, je-
hož uzávěrka bude již 30. dubna. Po loňské 
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zkušenosti jsou samozřejmě letošní plány or-
ganizátorů mnohem velkorysejší, jak nám je 
přiblížila paní Kopecká slovy:   
    „Letos se nám do projektu přihlásily tři nové 
organizace. Rozšiřujeme tedy rozložení po 
republice. Dobrý začátek. Chtěli bychom se 
letos více zaměřit na jednotlivé oblasti aktivit, 
jež organizace se svými klienty podnikají, a 
které je baví. Na fotografiích tak více uvidíte 
zážitky z vlastní divadelní, výtvarné nebo hu-
dební tvorby, činnost chráněných dílen nebo 
tréninkových kaváren, ale také zážitky z čin-
ností tzv. "běžného života",  protože některé ze 
zúčastněných organizací prošly transformací a 
snaží se své klienty stále více přiblížit běžné-
mu životu. Můžeme se tedy těšit třeba na fotky 
od kadeřníka, z nakupování anebo z jarního 
úklidu... V letošním roce máme v projektu 
sedm patronů, kteří právě svým odborným i 
osobnostním profilem zastřešují konkrétní 
aktivity a osobní aktivitou také do projektu 
přispějí. Jsme rádi, že našimi patrony 
jsou fotografové Robert Vano a Lenka Hatašo-
vá, herečka Milena Steinmasslová, výtvarnice 
a herečka Iva Hüttnerová, jaderná fyzička Da-
na Drábová, nejlepší barista ČR Adam Neu-
bauer nebo hudební skupina Sto zvířat. Kromě 
výstav fotografií na více místech v republice, 
uspořádáme letos i velkou akci spojenou s 
vernisáží fotografií a zapojením organizací s 
patrony projektu do programu na této akci. Ta 
bude otevřena veřejnosti a budete na ní moci 
shlédnout např. společný koncert hudebníků 
naší skupiny Rytmy s kapelou Sto zvířat, diva-

delní představení kamarádů z různých organi-
zací anebo třeba obdivovat výsledky práce 
našich výtvarníků či řezbářů z chráněné dílny. 
A při tom všem vychutnávat lahodnou kávu z 
tréninkových kavárniček. Prozatím místo ne-
prozradím, jsme nyní ve fázi jednání, ale určitě 
vše bude zavčas na facebookových stránkách 
projektu "Pomáháme fotografiemi", kterému 
jsme letos dali ještě dovětek "Fotografiemi pro 
radost". 
    Abych nezapomněla: součástí letošního 
projektu Pomáháme fotografiemi, bude sbírka 
na podporu aktivit organizací v našem projektu 
a projekt bude ukončen dražbou velkoformáto-
vých fotografií klientů organizací, jež bu-
dou dílem profesionálních fotografů a určitě 
budou stát za to. Výtěžek této dražby bude 
opět rovnoměrně rozdělen mezi organizace, 
jež se do projektu letos zapojily. Srdečně vás 
všechny zveme, pojďte se s námi bavit! Zkus-
me společně otevřít oči okolí, jak to vlastně v 
oblasti péče o osoby s mentálním postižením 
vypadá.“ 
     Do tohoto projektu se tedy může zapojit 
každý z vás. Můžete fotografovat, zachycovat 
svou každodenní práci s klienty. Každá foto-
grafie by však měla mít rozlišení alespoň 300 
DPI (tj. 2,5 MB). Deset nejlepších snímků pak 
odešleme do soutěže Pomáháme fotografiemi. 
Z každé kolekce odborná porota vybere jeden 
nejlepší snímek, který půjde do veřejné dražby, 
jejíž výtěžek bude opět rozdělen ve prospěch 
všech zúčastněných organizací.  

BOHDANA RYWIKOVÁ 
 

  
 
Nejvýše hodnocený snímek loňského ročníku charitativní akce Pomáháme fotografiemi, nazvaný „Ži-
vot je krásný“.  
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Fotogalerie Čtyřlístku: Naše výstavy  
Od ledna do konce března se v naší Fotogalerii 

Čtyřlístek v přízemí správy organizace vystřídaly 
dvě výstavy. První z nich, pod lakonickým názvem 
Tatry, připravila naše psycholožka, paní PhDr. 
Lenka Černikovská. Tato náruživá cestovatelka se 
v naší výstavní síni představila již podruhé. Po 
výstavě dokumentující život lidí na indonéském 
ostrově Bali vystavila tentokrát kolekci sedmnácti 
snímků ze svého podzimního pobytu v nejvyšších 
slovenských horách, kterou nám přiblížila slovy: 
     „Začínal listopad, měsíc rychle se krátících dnů, 

během nichž je obloha nad ostravskou pánví povětši-
nou zahalena hustou, šedou clonou oblaků… Měsíc 
neveselý, tmavý. Mimosezónní sleva mne vylákala po 
několika letech znovu do Vysokých Tater. Skoro každý 
se mne udiveně tázal: ´Teď, do Tater? Co tam chceš 
dělat? Horské chodníky jsou uzavřené, nikam se nedá 
jít!´ Odpovídala jsem: ´Někam se jít určitě dá, až na 
vrcholy nemusím, a kdyby nic, je tam alespoň zdravý 
vzduch a  termální prameny…´ 
     Podzimní Tatry mi nakonec připravily příjemné 
překvapení: málo lidí, lanovky v provozu, některé trasy 
a horské chaty taktéž, dny byly prosvíceny sluncem, 
obloha  blankytně modrá, večerní nebe plné hvězd, a 
ve výšce nad 1700 m. n. m. již ležela vrstva ve slunci 
jiskřícího sněhu. První den v nížinách byl ještě 

v barvách podzimu, ale ten druhý jsem se již probudila do kraje, pocukrovaného čerstvým sněhem. 
Nádhera. Takže, pokud vám bude příště listopad v Ostravě připadat příliš tmavý a nevlídný, vydejte se 
na nějaký ten den do hor, do výšek, do slova a do písmene v tuto dobu nadoblačných. Budete si opa-
lovat tvář a na mraky se dívat pěkně spatra. Budou se bezpečně válet kdesi hluboko pod vámi…“  
    Chladnou krásu slovenských velehor vystřídala v březnu výstava jarních fotografií, kterou pod ná-
zvem Jarní proměny představuje ing. 
Monika Šlahorková, vedoucí perso-
nálního oddělení ze správy organiza-
ce. Také Monika Šlahorková se do 
naší fotogalerie vrací již podruhé po 
dvouleté přestávce. Miluje toulky 
přírodou a je vnímavou pozorovatel-
kou všech jejích proměn. Svou minu-
lou kolekci zaměřila na podzimní 
přírodu, letos představuje jaro v celé 
jeho nádheře. Svým objektivem za-
chycuje nejen barevnou krásu jarní 
květeny, ale také vzácné momenty 
příletu prvních racků, jarní námluvy 
labutí a krásu vodních ploch nebo 
okamžiky, kdy srnčí zvěř konečně 
přichází na pastvu první jarní zeleně. 
Jsou to nejen proměny, ale také pří-
sliby jara, které nám napovídají, že 
po tomto nádherném ročním období 
konečně nadejde čas léta, na nějž se 
už všichni tolik těšíme…!   

 
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 

Fotografie: LENKA ČERNIKOVSKÁ a MONIKA ŠLAHORKOVÁ 
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DOPOLEDNE S KNIHOU  
    Slavíte Mezinárodní den žen? 
V Domově Na Liščině jsme v tento 
den přivítali milou návštěvu: pracov-
nice Knihovny města Ostravy. Paní 
Martina Bartůňková a paní Jitka Kap-
lanová, nám zpříjemnily dopoledne 
besedou o knihách. Přivezly s sebou 
spoustu literatury, knihy, časopisy, 
mandaly, měly připravené zajímavé 
povídání, ale také nejrůznější soutěže, 
jako například určení času dle ciferní-
ku v knize, z krátkého úryvku určit 
název pohádky a mnoho dalších. 
     A nejen to! Ti nejodvážnější z nás 
si mohli například vyzkoušet, jak se v 
knihovně balí knihy do fólie (aby ne-
došlo k jejich poškození). Přesvědčili 
jsme se, že to zdaleka není jednodu-
ché, ale s pomocí jsme to zvládli. Za 
bezvadně prožité dopoledne děkuje-
me a těšíme se na další setkání 
s pracovnicemi Knihovny města Os-
travy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zaznamenali: uživatelé 
Domova na Liščině 

a BLANKA KOŠŤÁLOVÁ 
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Sport 

FOTBALISTÉ  STEELERS V TŘEBOVICÍCH 
Desítka pořádných chlapisek - členů týmu amerického fotbalu Steelers Ostrava spolu 

s manažerem klubu, panem Michalem Caltíkem, zavítala ve čtvrtek 26. ledna mezi klienty naše-
ho domova a chráněného bydlení v Třebovicích. Po několikaleté přestávce tak opět navázali na 
spolupráci, započatou v roce 2013.  
     
Při této příležitosti také předali klientům Domo-
va Třebovice symbolický šek na finanční dar 
v hodnotě pěti tisíc korun, na který se společně 
složili, aby tak pomohli děvčatům a klukům 
z Třebovic splnit jejich tužby, pokud jde o spor-
tovní nebo volnočasové aktivity. 
     Klientům domova i chráněného bydlení 
v Třebovicích udělala návštěva sportovců ze 
Steelers klubu opravdu velkou radost. Zejména 
šestice obyvatelů chráněného bydlení 
s nadšením provázela hosty po své nové do-
mácnosti, v níž se začala zabydlovat teprve 
v loňském roce po rekonstrukci budovy.  Fot-

balisté tak měli možnost srovnání, k jakým 
změnám došlo v životě jejich přátel od jejich 
návštěv v minulosti. Bývalý Stacionář Třebovi-
ce se v uplynulých letech proměnil 
k nepoznání a klienti svým hostům rádi ukázali, 
co všechno se u nich zlepšilo, a to nejen 
v kvalitě jejich bydlení. Všichni společně si 
slíbili, že se určitě budou setkávat častěji a 
také se navzájem zvát jak na utkání nebo na 
jiné akce Steelers klubu, tak na aktivity pořá-
dané Čtyřlístkem nejen v Třebovicích. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

Na snímku nahoře přátelé z fotbalového klubu Steelers mezi klienty Domova Třebovice se symbolic-
kým dárkovým šekem ve prospěch obyvatel tohoto zařízení… 
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NÁŠ DEN NA MONOSKI 

V sobotu 4. března byl 

krásný slunečný den. 
Odvážní kamarádi 
z Domova Barevný svět a 
z Domova Jandova se 
vydali za sněhem v rámci 
akce, kterou pořádala ve 
ski areálu RALIŠKA v 
Beskydech na Horní 
Bečvě sportovní škola 
Newman School, Ski Fa-
natic a Centrum APA. 
Docela jsme měli obavy, 
zda sníh vydržel a zda 
nejedeme zbytečně. Ale 
zklamání se nekonalo – 
už při projíždění kolem 
přehrady Horní Bečva se 
ozývaly nadšené výkřiky: 
„Jé, sníh! A tam v lese 
taky!“ Sice jsme se ne-
dostali autobusem až na 
parkoviště blízko sjez-
dovky, ale radost z výletu 
za sněhem nás neopouš-

těla. „Tety“ si však docela „mákly“ při tlačení vozíků a ke sjezdovce docházely z posledního 
dechu. Co už naděláme – na horách se většinou chodí do kopce a ne po rovině. 
     Pozvání na akci přijalo mnohem více lidí, než loni, což jsme pochopili už při pohledu na  plné par-
koviště u sjezdovky. Slyšeli jsme kolem sebe hovořit sportovce ze Slovenska i z Polska. U vleku jsme 
se potkali s Ondrou Janouškem z Domova v Třebovicích. Ten si přijel užít jízdu na sněhu se svou 
rodinou. Se „starým známým“ jsme 
se srdečně pozdravili a již nadšeně 
čekali, kdy na nás dojde řada 
s jízdou na monoski. Mezitím jsme 
se zájmem sledovali děti, které zá-
vodily v běhu na sněžnicích, zkouše-
ly jízdu na upravených saních, na 
snowbordech i lyžích.  
     Paní instruktorka si dokonce 
z loňska pamatovala Míšu Horáko-
vou, Honzu Polhoše, Dominika He-
ráka a Pepíka Žaloudíka. Ona sama 
měla tentokrát hodně „napilno“. Ne-
daleko v kočárku spala  její malá 
dceruška. Občas musela odběhnout, 
nakojit dítě a zase přišla s námi jez-
dit. Ona to není žádná legrace. 
Vždyť jen usadit na monoski a za-
bezpečit každého z nás trvalo i deset 
minut. Ale byla to jízda! I když se 
někteří ze začátku trochu báli, jízdu 
si užívali plnými doušky. Všichni 
jsme se vystřídali, někteří jeli i třikrát 
a není tedy divu, že nám vyhládlo.  
     V malém bufetu se postupně 
všichni naši sportovci vystřídali, vy-
brali si podle své chuti a naplnili bříš-
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ka. Klasické hranolky samozřejmě nechy-
běly. Čas na svahu všem rychle uběhl a 
bylo na čase myslet na zpáteční cestu. 
Opět nastaly chvíle velkého fyzického vý-
konu doprovodů. Tlačit vozík do kopce ve 
změklém sněhu, to dá pořádně zabrat! 
Společnými silami jsme po centimetrech 
ukrajovali z trasy sjezdovka – parkoviště. 
Naštěstí se objevil jeden šikovný a ochotný 
muž, který naše snažení podpořil i svou 
mužskou silou. Cesta z parkoviště 
k našemu autobusu už pak byla doslova 
procházka růžovým sadem, respektive 
cestou necestou, blátem neblátem, ale 
hlavně z kopce!!! Při nástupu do autobusu, 
jsme našeho řidiče Ivana Marhulu zahltili 
svými dojmy a podlahu „lehce“ přírodními 
produkty, které ulpěly na podrážkách a 
kolech vozíků...  
      Každopádně opět úžasná akce, kterou 
organizují skvělí lidé, plní optimismu, ra-
dosti a ochoty udělat něco pro ostatní. Patří 
jim i letos velký náš dík. A my? Už se moc 
těšíme na příště!!! 

Text: DAGMAR DROBÍKOVÁ  
a VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

Foto: autorky 

 

Střípky ze života 
 

Co znamená „optimalizace“ prádelen…?  

Slovo „optimalizace“ zní našemu sluchu poměrně chladně a cize. A přece – jeho hmatatelnou podobu 

máme přímo na dosah ruky! Slovo optimalizace vychází ze slova „optimální“, tedy nejlepší nebo 
nejpříhodnější. A o to jde v současné době také v našem prádelenském provozu, potýkajícím se již 
delší dobu s nedostatkem personálu. 

    Na počátku letošního roku tady došlo 
k podstatné změně v tom, že veškerá 
prádelenská technika – pračky, sušičky i 
mandly se soustředily do objektu Domo-
va Barevný svět, kde se nyní pere prádlo 
pro všechna pobytová zařízení Čtyřlístku 
s výjimkou Domova Jandova. Jak nám 
prozradil vedoucí provozně technického 
útvaru, pan Vratislav Prokop, úpravy 
suterénních prostor Domova Barevný 
svět k tomu, aby mohly sloužit prádelen-
skému provozu, trvaly celkem tři měsíce. 
Bylo třeba rekonstruovat čtyři místnosti, 
zavést do nich nové odpady, vodoinsta-
laci a elektroinstalaci a provést další sta-
vební úpravy včetně obkladů všech míst-
ností. Vzniklo tak „definitivní“ prádelenské 

centrum, jež v budoucnosti bude sloužit všem našim zařízením včetně Třebovic a později také Domo-
vu Jandova. Bývalý prostor prádelny v Domově na Liščině však najde také dobré využití: vzniknou 
tady nové šatny pro personál se sprchami a šatními skříňkami. I to představuje nepochybný krok 
k lepšímu. V příštím vydání Zrcadla vám o tom všem napíšeme víc… 

(rw) 
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Vzpomínka… 
 

Za panem  

Pavlem Vozníkem  
V životě každého člověka, ať v soukromém nebo profes-

ním, je osoba, která se mu hluboce zaryje do mysli a 
přestože už není mezi námi, vždy zůstane ve vzpomín-
kách. Takovým člověkem je pro nás, zaměstnance Do-
mova na Liščině, pan Pavel Vozník, který nás opustil po 
krátké a těžké nemoci letos  v únoru. 
     Pan Pavel byl milý, ochotný, pracovitý, společenský a ne-
komplikovaný člověk. Miloval svou sestru, ke které jezdil se 
zaměstnanci na návštěvu. Když před loňskými Vánocemi 
onemocněl, trávil nějaký čas v nemocnici, kde dle sdělení 
lékařů nebyla již naděje na jeho vyléčení, zaměstnanci do-
mácnosti se o něj příkladně starali. 
     Bohužel není v možnostech našeho zařízení poskytovat 
paliativní péči, proto byl pan Pavel převezen do Hospice sv. 
Lukáše ve Výškovicích. Je nutno říct, jak skvělé péče se panu 
Pavlovi dostalo v tomto prostředí. Vždy byl po ruce někdo z 
personálu hospice, který si s Pavlem přišel popovídat, ne-
mluvě o zdravotní péči a milém přístupu. Velký dík patří také 
našim zaměstnancům včetně pana ředitele, kteří za panem 
Pavlem docházeli i ve svém volném čase a doprovázeli ho na 
poslední cestě. 
    Pan Pavel Vozník dožil svůj život v důstojném a láskypl-
ném prostředí. Nezapomeneme! 

ZDENKA SKLENÁŘOVÁ 
Domov na Liščině 

 
Pan Pavel Vozník se uměl radovat ze života, jak dokazuje i 
náš snímek ze Zahradní slavnosti Domova na Liščině v roce 
2015…  

 

Personálie 
 

NAŠI JUBILANTI 
Milou příležitostí k setkání i upřímné gratulaci kolegům patří nepo-
chybně významná životní jubilea. Již 3. dubna bude slavit půlkulatiny 
paní Mgr. Bohdana Rywiková ze správy organizace, o dva dny poz-
ději, 5. dubna oslaví kulatiny paní Šárka Jasková z Domova Barevný 
svět rodinky 2 C, 20. dubna bude mít půlkulatiny paní Taťána Sebe-
rová z oddělení D1 Domova na Liščině a 24. dubna oslaví stejné 
jubileum paní Jiřina Jureková z Domova Jandova. Již 18. května 
oslaví kulatiny paní Šárka Habánová z prádelny provozně technic-
kého útvaru a 29. května půlkulaté narozeniny pan Stanislav Gerolt 
z oddělení D 5 Domova na Liščině. Mezi červnové oslavence bude 
patřit paní Zdeňka Mitýsková z rodinky 1 E Domova Barevný svět, 
slavící 11. června kulatiny a k půlkulatému jubileu můžeme gratulovat 

už 15. června také její kolegyni z rodinky 1 A Domova Barevný svět, paní Haně Moravcové a o dva 
dny později, 17. června, paní Irmě Uhrové z oddělení ošetřovatelské péče Domova Barevný svět. 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let!    

Redakce  
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Vítáme mezi námi 

V lednu, únoru a březnu letošního roku nastoupilo do naší organizace celkem jedenáct nových za-
městnanců. Od letošního ledna obohatila kolektiv Domova Barevný svět pracovnice v sociálních služ-
bách paní Renata Matzenauerová, do Domova Třebovice nastoupily na stejnou pozici paní Šárka 
Bortlíčková a paní Martina Klimasová, do Domova Hladnovská paní Sylva Jarolímová a do trvalé-
ho pracovního poměru nastoupil na správu organizace jako koordinační, projektový a programový 
pracovník pan ing. Andrej Foltýnek. V únoru u nás v Domově na Liščině začala pracovat jako PSS 
paní Markéta Jaskulová, novou kolegyni, všeobecnou sestru paní Lenku Bardoňovou, DiS. mezi 
sebou přivítali i v Domově Barevný svět, paní kuchařku Pavlínu Jagošovou v Domově Třebovice a 
ekonomické oddělení správy organizace posílila jako finanční referent paní Martina Lázničková. Od 
března u nás našli nové zaměstnání jako kuchař pan Lukáš Trupl v Domově Jandova a paní Martina 
Kociánová v Domově Třebovice jako PSS. Všem našim novým kolegům přejeme, aby se cítili na 
nových pracovištích dobře a práce ve Čtyřlístku jim přinášela radost i uspokojení.  

Redakce 

 

Loučíme se… 
     Bezmála osm let byla naší kolegyní a pro mnoho 

našich klientů také rádkyní, důvěrnicí i utěšitelkou naše 
psycholožka, paní PhDr. Lenka Černikovská. Ve Čtyř-
lístku pracovala od 1. června roku 2009 a navázala na 
práci své předchůdkyně, PhDr. Hany Stachové.  
     Paní dr. Lenka Černikovská se v naší organizaci 
zabývala psychodiagnostikou, poradenstvím 
v krizových situacích pro klienty i zaměstnance, věno-
vala se individuální psychoterapií klientů, pořádala 
přednášky pro nastupující zaměstnance a v rámci in-
terního vzdělávání také pro stávající zaměstnance, 
věnovala se besedám na témata sexuality klientů 
s mentálním postižením a diagnóze mentální retardace. 
Zaměřovala se však i na zvládání stresu zaměstnanců 
a pracovala rovněž v komisi pro posuzování žádostí  
o přijetí nových klientů do našich zařízení. Úzce spolu-
pracovala se zaměstnanci většiny našich zařízení, sna-
žila se mimo jiné o jejich citlivější přístup k různým 
´prohřeškům´ klientů a snažila se vysvětlovat, jaké jsou 
mentální možnosti klientů, aby po nich nebylo žádáno 
víc, než kolik jsou schopni zvládnout. Také její záslu-
hou se dařilo získat pro řadu klientů invalidní vozíky 
anebo zvýšit pro ně sociální příspěvky na péči.  
    Paní dr. Černikovská přišla do naší organizace před 
osmi let bez předchozích zkušeností z práce s lidmi 
s mentálním postižením a praxe u nás ji v tomto směru 
velmi obohatila. Jak sama přiznává, „…Byla to pro mě 
nová zkušenost, doba velkých poznávání. Chtěla bych 
zároveň poděkovat všem spolupracujícím kolegům. 

Měla jsem příležitost získat tady mnoho nových poznatků a mnohé kolegiální vztahy přerostly v trvalá 
přátelství, čehož si velmi vážím. Velmi obohacující byla pro mě také řada nadstandardně kvalitních 
odborných školení, která jsem tady měla možnost absolvovat a díky nim poznat řadu vynikajících 
přednášejících, kteří mě obohatili jak v mém oboru, tak po lidské stránce.“ 
     Paní dr. Lenka Černikovská se loučí se Čtyřlístkem k 31. březnu letošního roku a patří jí velký dík 
za mnohaletou práci, kterou vykonala pro Čtyřlístek a zejména pro jeho klienty. Od letošního jara bude 
působit ve speciálním pedagogickém centru, zaměřeném na problematiku autismu a vad řeči. Přejeme 
jí na novém pracovišti mnoho štěstí a úspěchů.     

BOHDANA RYWIKOVÁ 
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Všem našim čtenářům přejeme prosluněné svátky 

jara a bohatou velikonoční pomlázku! 
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