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 Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvkové organizace, ročník V., číslo 4., prosinec 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE: 

VŠECHNY BARVY DUHY 

 
Na slavnostním setkání v Domě umění krajské Galerie výtvarného umění v Ostravě, za přítomnosti 
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Svatomíra Recmana a dalších 
představitelů kraje, byly ve čtvrtek 18. prosince vyhlášeny a předány letošní Ceny hejtmana 
moravskoslezského kraje za rok 2011.  
       Máme velkou radost, že první cena připadla naší organizaci za koncertní projekt Všechny barvy duhy, který 
pořádáme již šest let. Z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje, Miroslava Nováka, převzal cenu ředitel 
Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol (viz snímek nahoře). Letošní druhou Cenu hejtmana získal filmový projekt 
občanského sdružení Kulturní Ostrava – film „Voňavá pochoutka“, na jehož úspěchu se z velké části podílel také 
Čtyřlístek, zejména naši klienti, kteří v něm vytvořili jak hlavní, tak řadu vedlejších rolí. Cenu převzala autorka 
filmového projektu a zároveň jeho producentka Ing. Ivana Martáková. Obě tato ocenění nás samozřejmě velmi 
těší a nepochybně budou pro nás velkým povzbuzením do příštích let. Všem těm, kteří se na úspěchu obou 
projektů podíleli, patří velký dík i gratulace! 
      Hejtman Moravskoslezského kraje, Miroslav Novák, ocenil originalitu i přínos obou projektů, jež napomáhají 
ke společenské integraci lidí se zdravotním postižením a zároveň jim nabízejí jedinečnou možnost aktivního 
zapojení do světa kultury a umění. Součástí slavnostního vyhlášení Cen hejtmana moravskoslezského kraje 
v Domě umění byl i kulturní program, který pro přítomné hosty připravili se svou profesorkou zdravotně postižené 
posluchačky brněnské JAMU v působivých „kulisách“ aktuální výstavy Jana Zrzavého – Božská hra.  

Text a foto: (rw) 
 



Benefiční večer „Pro Čtyřlístek“  

Společnost Boswell – hotelové a ubytovací služby, uspořádala 29. listopadu letošního roku v hotelu Vista 
v Ostravě – Zábřehu benefiční večer s lakonickým názvem „Pro Čtyřlístek“ ve prospěch našich klientů 
z podnětu předsedy představenstva společnosti Eset Group, pana Mgr. Ing. Pavla Sychry. Organizační 
tíha celé této významné události spočívala na bedrech generální ředitelky společnosti Boswell a. s., paní 
Ing. Petry Dvořákové, pro niž se zároveň stala zcela novou zkušeností. Smyslem benefičního večera bylo 
získat ve prospěch klientů naší organizace maximum finančních prostředků na zakoupení potřebného 
vybavení jednotlivých zařízení naší organizace.  

     Benefičního koncertu v hotelu Vista se zúčastnilo 
bezmála 60 manažerů a představitelů různých firem, pro 
které byl připraven bohatý program. Přítomným hostům se 
v něm představili členové našeho souboru Rytmy 
tvořeného klienty Domova na Liščině a Domova Barevný 
svět, promítal se film Voňavá pochoutka, v němž rovněž 
účinkují naši klienti, do programu se zapojilo také 
Kubínovo kvarteto a jazzová kapela Stanley Dixie Street 
Band. Na hosty večera čekala rovněž degustační večeře 
připravená kuchařskými mistry hotelu Vista.  Hlavní 
událostí však byla především dražba briliantového šperku, 
který pro tuto příležitost věnovala společnost Diamonds 
International Corporation a obrazu akademické malířky 
Zuzany Kadlecové, jejž darovala brněnská Galerie Dílo. O 
dražené předměty soupeřili přítomní hosté za vydatného 
povzbuzování moderátora večera, Pavla Janošce. 
Nejúspěšnějšími dražiteli byli nakonec pánové Ing. Jiří Warzyczek z firmy Merops a Jiří Kučera – předseda 
představenstva společnosti Boswell Group. Celková částka, kterou tento večer vynesl ve prospěch naší 
organizace představuje 250 000,- Kč, přičemž část této sumy tvořilo vybrané vstupné (tři tisíce korun na osobu), 
výnos dražených předmětů a 50 tisíc korun, které na nákup hudebních nástrojů pro naše klienty věnoval Nadační 
fond Kimex. 
     Úspěch večera potěšil nejen nás, ale také jeho organizátory, kteří by v této započaté charitativní aktivitě rádi 
pokračovali i v následujících letech. Budeme držet palce, aby v tom byli přinejmenším stejně úspěšní, jako letos. 

Text a foto: (rw) 

 
Nejen potlesk našeho pana ředitele, ale i všech dalších přítomných hostů benefičního večera v hotelu Vista  sklidil 
pan ing. Jiří Wawryczek, který za více než sedmdesát tisíc korun vydražil výtvarné dílo akademické malířky 
Zuzany Kadlecové ve prospěch Čtyřlístku.  



 

 

 

Proměny v Thomayerově ulici... 

REKONSTRIUKCE BUDOVY 

ZAHÁJENA! 

Po ukončení poskytování služby denního stacionáře – 
Centra pracovní výchovy v Ostravě Vítkovicích 
v Thomayerově ulici, s nímž jsme se letos v červnu 
důstojně rozloučili, byly zahájeny přípravy k otevření  
nové sociální služby pod názvem CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
THOMAYEROVA.  

     Proměna stávající budovy bývalého Centra pracovní výchovy v chráněné bydlení, bude financována 
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a stane se tak dalším velkým projektem Čtyřlístku 
podpporovaným z evropských fondů.  
     Z výběrového řízení na zhotovitele rozsáhlé rekonstrukce prvorepublikové vily vzešla jako vítěz firma Stavby 
Complet Technologic, s. r. o. Ve čtvrtek 22. listopadu letošního roku jsme slavnostně předali této firmě stavbu a 
rekonstrukce byla tímto dnem oficiálně zahájena. Přestavba interiérů budovy by měla být hotova v březnu roku 
2013. Po prvním týdnu bouracích prací je vidět, že proměna vily bude opravdu důkladná. O tom, jak rekonstrukce 
pokračuje a na jaké změny se budoucí obyvatelé chráněného bydlení v Thomayerově ulici budou moci těšit, vám 
přineseme informace v příštím čísle Zrcadla.  

Text a foto: HANA NOHELOVÁ a VRATISLAV PROKOP 

a archiv redakce 
 

 
 
Jak se zdá,  vnitřní proměny budovy bývalého Centra pracovní výchovy ve Vítkovicích budou opravdu důkladné... 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 



Vánoční prodejní výstavy (nejen) ve Čtyřlístku 

 

K atmosféře Vánoc u nás ve Čtyřlístku už několik let neodmyslitelně patří vánoční prodejní výstavy 
rukodělných výrobků našich klientů, a to nejen pro zaměstnance organizace, ale také pro veřejnost. Po 
letošním „velikonočním“ úspěchu jsme i před Vánoci naplánovali hned tři prodejní výstavky, a to 
v Domově Barevný svět, v budově ostravské Nové radnice a na Hejtmanství Moravskoslezského kraje.  

      V Domově na Liščině, v Centru pracovní činnosti, ve 
Stacionáři Třebovice, ale i v ergodílně rehabilitačního oddělení a 
v Domově Barevný svět, se už od léta pilně pracovalo na 
nejrůznějších vánočních dekoracích a ozdobách, mezi nimiž 
kralovala keramika, ale nechyběly samozřejmě ani další 
materiály, z nichž se vyráběly vánoční věnce, stromečky a další 
dekorace, patřící neodmyslitelně k vánoční výzdobě.  
     Na všech místech, kde jsme ve dnech 4., 5. a 10. prosince 
vystavovali, byl zájem o ně náramný. Snad největší nápor 
zákazníků zvládaly pracovnice Čtyřlístku na krajském 
hejtmanství. Zájem kupujících byl nepochybně tou největší 
odměnou za veškerou snahu a trpělivou mnohaměsíční práci 
všech, kteří se na výstavách podíleli. Domov na Liščině měl 
navíc ještě i vlastní prodejní stánek na prodejních vánočních 
trzích na Masarykově náměstí v Ostravě ve dnech 16. a 17. 
prosince. Výtěžek z prodeje našich výrobků je sice malou, ale 
přece jen nezanedbatelnou pomocí i podporou aktivit našich 
klientů.  
      Naše snímky zachycují atmosféru vánoční prodejní výstavy v předsálí jednacího sálu hejtmanství 
Moravskoslezského kraje.  

Text a foto: (rw)  

 

 
Vánoční ozdoby, svíčky, dekorace a další předměty z rukou klientů i zaměstnanců Čtyřlístku šly na prodejních 
výstavkách doslova „na dračku“.  
  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

 

 

 



Byli jsme při tom: 

VÝLOV RYBNÍKU VE STARÝCH TĚCHANOVICÍCH 

 

Už od samého rána proudily k rybníku a rybím sádkám ve Starých Těchanovicích nedaleko Budišova nad 
Budišovkou davy lidí, ze širokého okolí. Však také parkoviště vedle Davidova mlýna, jenž s rybníkem 
těsně sousedí ani zdaleka nemohlo pojmout nápor zájemců, když se rozkřiklo, že ve Starých 
Těchonavicích bude v sobotu 17. listopadu výlov rybníka.  Právě díky tomu připravila nový a nevšední 
zážitek našim klientům redakce Moravskoslezského Deníku  a Vydavatelství Vltava – Labe – Press, když 
je pozvalo na tuto událost, která je vždy předehrou Vánoc.  

      Menší i odrostlejší děvčata a kluci z Domova Beruška, Domova 
Barevný svět a Domova na Liščině, se vypravili na trochu 
dobrodružný výlet „do neznáma“. Ale ten zážitek určitě stál za to! 
Když se v sobotu po ránu zatáhly rybářské sítě jednoho 
z těchanovických rybníků, uvízly v nich stovky kaprů, štik, vousatých 
sumců, candátů, amurů, tolstolobiků a dalších ryb k radosti všech 
návštěvníků, dychtivě čekajících u rybích kádí. Od rybářů jsme se 
mohli dovědět, která ze zdejších ryb je na talíři nejlahodnější a hlavně 
obdivovat jejich pracovní nasazení i zručnost, s jakou dokázali ryby 
třídit a přenášet do připravených kádí. Úžas budili hlavně mohutní 
sumci, protože tak velké ryby jsou pro nás přece jen vzácností...  
     Pro ty, které v chladném listopadovém počasí rychle omrzela rybí 
podívaná, byla připravena spousta jiné zábavy. Také naši klienti se 
nechali zlákat pozváním do keramické dílny Davidova mlýna, kde si 
vytvořili rybičky podle vlastní fantazie, pobavili se v lanovém centru a 
také si koupili pár hezkých suvenýrů a sladkých pamlsků v prodejních 
stáncích, jež tvořily součást svátečního výlovu rybníka.  
     To už ale byla všem pořádná zima, a proto se těšili do tepla, na 
dobrý oběd v útulné mlýnské restauraci a pak už hurá zpátky do 
Ostravy. Byl to pestrý den, za který patří Moravskoslezskému Deníku 
velký dík! Konečně už také víme, odkud se berou rybí pochoutky na 
našich vánočních stolech... 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 



KDYŽ K NÁM PŘIŠLA „LADOVSKÁ ZIMA“ 

 
Po nevšedním úspěchu loňského Vánočního jarmarku připravili letos pracovníci Domova Barevný svět 
klientům další milé předvánoční překvapení: společné setkání s hudbou, tanci a samozřejmě i koledami, 

nazvané „Ladovská zima“.  

      Zatímco za okny ještě příchod zimy nic 
nenaznačovalo, v tělocvičně Domova 
Barevný svět padaly sněhové vločky a bílý 
„sníh“ vytvořil hezkou peřinu vskutku 
„ladovským“ chaloupkám, jež pro nás pod 
košatým vánočním stromem vykouzlili 
pracovníci výchovného oddělení.  Vánoční 
koledy, zpívání, tancování, ale také 
„kouzlení“ vánočních perníčků – to vše nám 
udělalo velkou radost  a o maličký krůček 
přiblížilo každého z nás k magickým chvílím 
skutečných Vánoc, které na nás teprve 
čekaly...  
      Ale proč bychom si nemohli trošku 
zpestřit čekání na vánoční nadílku třeba 
„ladovskou zimou“...? Moc se nám to líbilo!   

(rw) 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

JAK SI VEDLI NAŠI „KAVÁRNÍCI“? 

 
Malé předvánoční setkání připravila v pondělí 10. prosince pro naše klienty i jejich doprovody Ivana 
Martáková, která byla na počátku roku 2012 iniciátorkou zajímavého projektu, jenž umožnil několika 
našim klientům pravidelnou práci ve dvou ostravských kavárnách: ShakespearOvě kavárně 
v multižánrovém centru Cooltour na Černé louce a 
v kavárně Ostravanka vedle Divadla Jiřího Myrona.  

       Jako „číšníci“ se v obou kavárnách střídá osm  
klientů ze dvou zařízení Čtyřlístku: Domova na Liščině a 
Domova Barevný svět - Jiří Mucha, Jiří Červeňák, 
Martin Procházka, Martina Pazderová, Jiří Šimíček, 
Dáša Ďurišová, Kamil Mitáš a Mario Rafael. Podle 
referencí návštěvníků i personálu obou kaváren si 
vedou velmi dobře a někteří z nich, jako například Jirka 
Mucha z Domova na Liščině, rozšířili při práci v kavárně 
okruh svých přátel a známých natolik, že již 
neodmyslitelně patří ke koloritu kavárny Ostravanka, 
kde se vedle studentů nedaleké filozofické fakulty 
scházejí hlavně kumštýři – divadelní umělci a muzikanti.  
     Také pro naše klienty je práce v kavárně nejen 
možností, jak si vydělat nějaké peníze, ale především 
příležitostí změnit prostředí, seznámit se s novými lidmi 
a hlavně posílit vlastní sebedůvěru v tom, že mohou být 
užiteční.  
     Projekt bude pokračovat i v roce 2013 a paní Ivana Martáková pevně věří, že při této spolupráci nezůstane jen 
u jedné kavárny, ale že se rozšíří i zájem jiných provozovatelů o pomoc lidí, kterým by jejich zdravotní handicap 
jinak nedovolil zapojení do běžného pracovního procesu. Držíme palce!  

Text a foto: (rw) 
Na snímku zprava manažerka Ivana Martáková spolu s našimi klienty – Dášou Ďurišovou a Jirkou Šimíčkem 
v ShakespearOvě kavárně na Černé louce, kde také oba patří k vítaným pomocníkům. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

 
 

 



KULTURA 

Na pohádkové předpremiéře v Cinestar: 

Dvanáct měsíčků 

 
Pěkný dárek připravilo ostravské studio České televize našim klientům, když je ve středu 12. prosince 
prostřednictvím tiskové mluvčí Jolandy Pilařové pozvalo na předpremiéru připravované „štědrovečerní“ televizní 
pohádky režiséra Karla Janáka Dvanáct měsíčků, která se uskutečnila v ostravském multikině Cinestar. Filmové 
projekce se zúčastnilo téměř padesát našich klientů z několika zařízení Čtyřlístku. Pohádka na klasické motivy o 
pohledném chasníkovi Karlovi a vdavekchtivých dívkách, se v televizní úpravě sice drží základního pohádkového 
příběhu, který je však přece jen trochu modernější a jinak převyprávěný, se našim klientům moc líbila. Nakonec 
vůbec nevadilo, že na Štědrý večer už věděli, jak  se Karel bude chtít vyhnout ženění, jak jeho bratra napadne 
uložit vdavekchtivým dívkám nesplnitelné úkoly a jak to nakonec všechno dopadne... 
Byl to hezký předvánoční dárek České televize, jenž nám zpestřil čekání na Vánoce a k nim neodmyslitelně 
patřící pohádkovou atmosféru... 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

Houslistka Martina Bačová 

ve Čtyřlístku 

 
Vzácná návštěva k nám zavítala v úterý 11. prosince: sólistka Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, houslistka Martina Bačová se přišla podívat mezi naše 
klienty. Zaujal ji totiž koncertní projekt Všechny barvy duhy a ráda by na 
tomto projektu se Čtyřlístkem nejen spolupracovala, ale zároveň by také 
chtěla pomáhat zlepšovat životní podmínky našich klientů prostřednictvím 
svých uměleckých kontaktů a přátel. 

      Martina Bačová pochází z muzikantské rodiny a na housle hraje od svých 
pěti let. Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Konzervatoře 
v Praze, kde byla studentkou vynikajícího českého houslisty, prof. Ivana 
Ženatého, jehož pak následovala do mistrovské třídy na Hochschule für Musik C. 
M. von Webera v Drážďanech, kde po ukončení vysokoškolských studií získala 
zvláštní stipendium. V roce 2008 úspěšně absolvovala na Institutu pro umělecká 
studia Ostravské univerzity. Koncertuje na různých pódiích doma i v zahraničí.  
Jako sólistka vystupovala se světoznámým Slovenským komorním orchestrem, 



Janáčkovým komorním orchestrem, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Camerata Janáček, sólově vystupovala 
v četných zemích Evropy i Asie. Je vítězkou několika soutěží pro mladé talenty, spolupracuje s Českým 
rozhlasem a na svém kontě má také první CD nahrávku houslových skladeb českých klasiků nazvanou Elegantní 
provokace.   
      Sympatická umělkyně se seznámila s naší organizací, navštívila Domov Barevný svět, kde se také setkala 
s některými zaměstnanci a klienty a velmi se zajímala o problematiku sociální péče. Věříme, že její návštěva u 
nás nebyla poslední a že tato spolupráce brzy přinese své ovoce.  

Text a foto archiv a BOHDANA RYWIKOVÁ 
Na snímku na předcházející straně houslista Martina Bačová, dole: setkání mladé umělkyně s jednou z našich 
klientek na rehabilitačním oddělení.  
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Spolupráce se ZUŠ v Rychvaldu pokračuje… 

 

Příjemnou předvánoční atmosféru klientům Domova Barevný svět zpříjemnila ve středu 12. prosince 
návštěva paní učitelky Hany Indruchové a jejích žaček, Karoliny a Pavlíny. V jejich podání si klienti ve 3. 
poschodí vyslechli vánoční skladby v podání houslí a zobcové flétny. Také klavír v našem snoezelenu 
nezahálel. S doprovodem všech tří hudebních nástrojů si další dvě skupiny klientů zazpívaly nejznámější 
koledy.  

     Koncert „naživo“ mnozí 
klienti ještě nezažili, neviděli 
opravdové housle tak zblízka. 
O to byla návštěva cennější. 
Pobrukovali si a výskali nejen 
během poslechu skladeb 
vážné hudby, ale také u 
vánočních koled. Našli se i 
zdatní zpěváci. Stalo se tak 
právě v den, kdy se na 
náměstích asi osmdesáti měst 
naší republiky uskutečnil druhý 
ročník celonárodní akce 
„Česko zpívá koledy.“ 
     Na tento hudební zážitek 
jsme navázali ještě o několik 
dnů později, 18. prosince, kdy 
jsme na pozvání rychvaldské 
Základní umělecké školy odjeli 
spolu s kamarády z Domova 



Beruška do Rychvaldu a v 
koncertním sále této umělecké 
školy jsme shlédli hudebně 
dramatické pásmo „O první 
sněhové vločce“.  
    Jeho děj nám byl blízký: Ježíšek 
nakukoval do některých 
domácností a hodnotil počínání lidí. 
A ne každý se choval správně! 
K nápravě však došli všichni. Po 
představení jsme si s chutí všichni 
zazpívali koledy a potěšili drobnými 
dárky z keramiky, které pro nás 
žáci ZUŠ připravili. Obě návštěvy 
nás zase kousek přiblížily 
k vánočním dnům. 
     Odjížděli jsme plni dojmů, 
naladěni na nejkrásnější svátky 
v roce. Děkuji nejen za sebe, ale 
hlavně za všech 52 klientů a 
zaměstnanců Čtyřlístku, kteří se 
této události zúčastnili. Náš velký 

dík patří především ředitelce Základní umělecké školy, Vlastě Matonogové, paní učitelce Haně Indruchové a 
všem žákům školy za přízeň, kterou už dlouho věnují klientům Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním 
postižením v Ostravě.  

Text a fota: DAGMAR DROBÍKOVÁ 

Domov Barevný svět 
 

Snímek na předcházející straně zachycuje žáky rychvaldské Základní umělecké školy při jejich vystoupení 
v místnosti snoezelenu Domova Barevný svět. Vlevo nahoře z předvánočního představení žáků ZUŠ Rychvald „O 
první sněhové vločce“. Dole: Našiim klientům z Domova Beruška i z Domova Barevný svět a jejich doprovodům 
se hudební odpoledne v umělecké škole v Rychvaldu moc líbilo... 
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ČTYŘLÍSTEK VYSTAVUJE 

 
Ke každoročním aktivitám, jež k naší organizaci neodmyslitelně patří, náleží výstavy výtvarných prací 
klientů Čtyřlístku, odehrávající se pravidelně (i nepravidelně) v nejrůznějších výstavních síních a galeriích 
na území města Ostravy. Jen v letošním roce to bylo několik výstav v Knihovně města Ostravy, v Galerii 

Ametyst, ve dvoraně hotelu Imperial, ve 
výstavní síní Dolu Michal Národního 
památkového ústavu, v Galerii U chemiků a na 
sklonku roku (od 13. prosince)  také v Galerii 
Thálie Národního divadla moravskoslezského – 
ve foyer Divadla Antonína Dvořáka. Až do 
ledna 2013 je zde otevřena výstava Všechny 
barvy duhy, představující návštěvníkům 
divadla jak výběr z výtvarné tvorby našich 
klientů, tak fotografie z letošního VI. ročníku 
koncertu Všechny barvy duhy, jenž se 
uskutečnil právě v prostorách tohoto divadla 
22. října letošního roku.  

     Výstavní kolekce zahrnuje převážně práce 
klientů Domova Barevný svět a ergodílny 
rehabilitačního oddělení. Tematicky není nijak 
ohraničená, a tak zde najdeme jak abstraktní 
malby, v nichž si jejich autoři pohrávají s barvou, 
tvary i prostorem, který jim omezená plocha papíru 
poskytuje, tak kresby zachycující svět, jenž je 
obklopuje. Nepochybně zajímavé je i jejich vlastní 
ztvárnění výtvarných předloh slavných malířů, jako 
např. Emila Filly, Edvarda Muncha a dalších.  

     Mnohé z návštěvníků divadla zaujmou také fotografie Wernera Ullmanna z koncertu Všechny barvy duhy, 
dokumentující průběh a především atmosféru tohoto nevšedního koncertního projektu, za nějž naše organizace 
obdržela v letošním roce Cenu hejtmana, jak o tom píšeme na jiném místě časopisu  
     Od 3. ledna 2013 bude k vidění zatím nejnovější výstava klientů Čtyřlístku, nazvaná Čtvero ročních období, a 
to v prostorách vyhrazených již tradičně v tomto období právě naším klientům v pobočce Knihovny města Ostravy 
v Přívoze. Určitě si ji při některé z vycházek nenechte ujít. Touto výstavou de facto otevíráme novou kulturní a 
výstavní sezonu Čtyřlístku a zároveň letošní spolupráci s Knihovnou města Ostravy, jež patří mezi nejtěsněji 
spolupracující ostravské kulturní instituce s naší organizací. Výstava Čtyřlístku v přívozské pobočce Knihovny 
města Ostravy potrvá do 31. ledna 2013.  

Text a foto: (rw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snímek nahoře zachycuje část výstavy ke 
koncertu Všechny barvy duhy v Divadle 
Antonína Dvořáka, vpravo pohled do 
výstavních prostor pobočky Knihovny města 
Ostravy v Přívoze.  
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Dobytí 

třebovické 

tvrze 

Třebovickou tvrz dobyli rytíři řádu STRÁŽCI OSTŘÍ 
dne 7. listopadu, léta Páně 2012. Vyzbrojeni byli 

meči, dýkami, dřevěnými holemi, štíty a tělo si 
chránili drátěnou halenou, jejíž váha nám, 

obyčejným smrtelníkům, podlamovala kolena. Dále 
měli drátěné rukavice a kožené holínky. Rytíři mezi 

sebou bojovali na život a na smrt. Jeden z bojovníků, 
zvaný „Velký Kuba“, nás zasvětil do života rytířů  

a jejich zvyků. Také nám umožnil, abychom si jejich 
výzbroj vyzkoušeli sami na sobě. Bojovníci byli 

nakonec odměněni za svou snahu velkým potleskem 
všech klientů a zaměstnanců Stacionáře Třebovice.

 Text a foto: GABRIELA VOZNICOVÁ 

      Stacionář Třebovice 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na snímku vlevo nahoře záběr z „rytířského klání“, uprostřed  Strážci ostří společně s našimi klienty v „dobyté 
tvrzi“...  
 

SPORT 

XVII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu 

Letošní XVII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením se 
historicky poprvé uskutečnil jako „Memoriál Václava Benedíka“ na památku svého zakladatele, 
mnohaletého dobrovolníka, trenéra a rozhodčího turnaje, který v letošním roce nečekaně zemřel. 
Vánočního turnaje se letos zúčastnilo celkem sedm sportovních týmů jak z Ostravy, tak z dalších míst 
kraje. Omluvili se sportovci z partnerské organizace v Polsku, kteří byli vázáni jinou významnou sportovní 
událostí ve své vlasti.  Ke slavnostní atmosféře vrcholné sportovní události roku v naší organizaci přispěl 
soubor Rytmy klientů Domova na Liščině a Domova Barevný svět pod vedním paní Libuše Gajdové 



     Celkem se Vánočního turnaje ve stolním tenisu zúčastnilo šedesát 
sportovců a jejich doprovodů, které přivítal ředitel naší organizace, 
PhDr. Svatopluk Aniol spolu s garantkou této akce a trenérkou našich 
klientů, Mgr. Vladimírou Kaločovou. Jako čestný host přišla fandit 
vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit statutárního města Ostravy, paní Mgr. Jaroslava Rovňáková.  
Naše klienty však přišli povzbudit také jejich přátelé, přední členové 
činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě – Renáta 
Klemensová, František Večeřa (na snímku vlevo) a Petr Houska.   
     Organizační zázemí zajišťoval početný tým rozhodčích – 
dobrovolníků ze Společnosti pro pomoc lidem s mentálním 
postižením a z řad zaměstnanců Čtyřlístku – centra pro Osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, který pro soutěžící rovněž zajišťoval 
zdravotní službu, stravu a pitný režim pro všechny účastníky turnaje.  
     Podobně, jako v loňském roce i letos se soutěžilo ve čtyřech 
kategoriích (Ženy, Muži A a B a začátečníci).  Během turnaje 
nechyběly dramatické okamžiky a s napětím byly očekávány finálové 
zápasy v hlavních kategoriích. Letos poprvé jsme postrádali 
mnohaletou silnou oporu Čtyřlístku, Marii Horváthovou, která ze 
zdravotních důvodů opustila svou úspěšnou sportovní dráhu. Na 
druhé straně však u našich zelených stolů roste mnoho dalších 
slibných talentů, a tak v příštích letech Maruška určitě nebude mít 
nouzi o následovníky či následovnice.  
     Po dramatických soubojích nakonec v kategorii A – muži zvítězil 
Ondřej Šuráb (Čtyřlístek – Stacionář Třebovice: SK Medvědi), jako 
druhý Josef Kovář (Čtyřlístek – SK Sluníčko) a třetí Stanislav Široký (Středisko pracovní rehabilitace – Ostrava-
Poruba, SK Chachaři). V kategorii B – muži si vedli nejlépe Ivo Chodurek, David Böhm a Vilém Gabčo – všichni 

členové sportovního klubu 
Nováci z Harmonie Krnov. 
V kategorii žen zvítězila 
favoritka turnaje Marcela 
Červeňáková (Náš svět – 
Pržno, sportovní klub Beskyd), 
za ní pak dlouholetá opora 
domácího týmu Jarmila 
Kunderová (Čtyřlístek, 
sportovní klub Sluníčko) a jako 
třetí Žaneta Pavelcová 
(Čtyřlístek – Stacionář 
Třebovice, SK Medvědi). 
V kategorii začátečníků se 
probojovali na první tři místa 
Luboš Dostál a Martin Janeček 
z Praposu Ostrava a jako třetí 
Martin Přibyl z SK Beskyd 
Frýdek-Místek.  
     Sedmnáctý ročník 
Vánočního turnaje ve stolním 
tenisu se uskutečnil již tradičně 
ve spolupráci s okresní 
organizací Společnosti pro 
pomoc lidem s mentálním 
postižením a díky finanční 
podpoře statutárního města 
Ostrava. Náš dík však 
samozřejmě patří i letošním 

sponzorům turnaje: Pekařství Seval  s. r. o., které přispělo na občerstvení účastníků během turnaje a 
společnostem Primus a Euro Public, jež věnovaly sportovní potřeby a upomínkové předměty pro vítěze 
jednotlivých kategorií turnaje a přispěly tak samozřejmě nejen ke spokojenosti všech účastníků turnaje, ale i 
k tomu, že je stále hodnocen jako jedna z nejlepších a nejlépe organizovaných sportovních událostí pro sportovce 
s mentálním postižením nejen v rámci regionu Moravskoslezského kraje. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  
Na snímku vlevo dole záběr z finálového zápasu Ondřeje Šurába a Josefa Kováře o první a druhé místo 
Vánočního turnaje v kategorii A – muži.  
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SK MEDVĚDI OPĚT VE ZLÍNĚ 

 

Každý rok se naši sportovci ze sportovního klubu Medvědi Stacionáře Třebovice účastní Mezinárodního 
turnaje ve sjednocené kopané s názvem Zlínský pohár. Jeho letošní šestý ročník se uskutečnil ve dnech 
2. až 4. listopadu 2012 jako Národní fotbalový turnaj pod společnou záštitou Dagmar Damkové, členky 
Komise rozhodčích UEFA a Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína. Do bojů se zapojil 
rekordní počet týmů, celkem jedenáct z České republiky, Slovenska a Maďarska. V každém týmu 
společně nastoupili sportovci s mentálním postižením a hráči bez handicapu, pro něž se vžilo označení 
partneři. Při zahajovacím ceremoniálu bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi fotbalovou 
asociací České republiky a Českým hnutím speciálních olympiád (ČHSO). Smyslem tohoto dokumentu je 
podpora rozvoje kopané pro sportovce s mentálním postižením v rámci aktivit ČHSO. 

    Hlavním pořadatelem turnaje je Sdružení přátel 
Dětského domova a Speciálních škol ve Zlíně spolu 
s domácím sportovním klubem Duha Zlín. Náš sportovní 
klub Medvědi reprezentovali Aleš Turlej, Ondřej Šuráb, 
Kamil Sasko, Tomáš Ujházi a Zdeněk Přibyl. A jak jsme 
tyto dny prožívali „na vlastní kůži“? 
    Do Zlína jsme přijeli vlakem kolem poledne. Ihned po 
příjezdu jsme zamířili do dějiště Národního fotbalového 
turnaje – sportovní haly Gymnázia a Jazykové školy na 
náměstí T. G. Masaryka, kde byl turnaj slavnostně 
zahájen. Poté nás čekaly rozřazovací zápasy, jejichž 
výsledky nás zařadily společně s šesti týmy do skupiny 
„B“, ve které jsme následující den obsadili druhé místo. 
V nedělním semifinále jsme zvítězili, ale tím turnaj ještě 
nekončil. Čekal nás totiž velký boj o zlato. Soupeři z 
domácího Zlína byli však velmi silní a my jsme podlehli v 
poměru 1:2. Ale i tak jsme se radovali ze stříbrných 
medailí, jež jsme společně s pohárem převzali při 
slavnostním ukončení. Nebylo to však jediné ocenění, 
které jsme si vezli domů. V kategorii „Nejlepší střelec 
turnaje“ zvítězil s neuvěřitelnými čtrnácti góly kapitán 
našeho týmu Aleš Turlej, který svým spoluhráčům 
poděkoval těmito slovy: „Děkuji celému týmu, především 
partnerům za skvělou kolektivní hru a také za přesně 
mířené přihrávky, bez kterých bych jen stěží získal své 
ocenění. Za nás za všechny děkuji také slovenskému 
týmu z Trenčína, který nás během celého turnaje hlasitě 
povzbuzoval.“  Aleš Turlej jako nejlepší střelec turnaje 

obdržel „Cenu Martina Kulicha“. (Na snímku vlevo náš 
„stříbrný“ tým ve Zlíně – se zaslouženými medailemi i pohárem.) 
  Plní dojmů, šťastní z úspěchu a těšící se na příští ročník, jsme se v neděli večer vrátili zpět do Ostravy. 
                                                           Text a foto:  MARTINA STRMISKOVÁ, ALEŠ TURLEJ a ONDŘEJ ŠURÁB           

                                                                                 Stacionář Třebovice 
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Turnaj v Bowlingu 

 

      Ve středu 7. listopadu jsme se zúčastnili již  
devátého ročníku krajské olympiády v bowlingu, 
určené pro osoby s mentálním postižením. Tento 
turnaj pořádá tradičně  Středisko pracovní rehabilitace 
v Ostravě. Sportovně naladění jsme tedy vyrazili do 
SkyBowling haly v Ostravě-Porubě.  
     Letos jsme sestavili dvě družstva po třech hráčích. 
Akce se nám velice líbila, byli jsme nadšení a hráli 
jako o život. S vypětím všech sil jsme se umístili na 3. 
a 8. místě z celkového počtu 9 míst. Snímek vpravo 
zachycuje naše hráče v plném soustředění... Byli 
jsme ocenění medailemi, diplomy a pohárem. Už teď 
se těšíme na další ročník turnaje a budeme se snažit 
opět podat co nejlepší výkon. Sportu zdar! 
   JAROSLAVA HANELOVÁ 

   Stacionář Třebovice 
 



 

SPORTOVNÍ 

ZÁVĚR ROKU 

 
      Už naše babičky věděly, že nejen prací 
živ je člověk, a proto také členové vedení 
správy naší organizace vyrazili na sklonku 
letošního roku za sportem. Ve středu 12. 
prosince v odpoledních hodinách se na 
bowlingové dráze Kovárny u hodin v Ostravě 
– Mariánských Horách pohyboval větší počet 
členů vedení, včetně těch, u kterých by 
sportovní ambice nikdo nehledal...  
     Smyslem této události nebyl zisk medailí, 
pohárů ani diplomů, ale především 
neformální setkání kolegů, kteří jsou během 
roku natolik zaneprázdněni pracovními 
povinnostmi, že na nic jiného už čas 
nezbývá. Nápad „vyčistit hlavu“ a odreagovat 
se porážením kuželek, byl proto přivítán 
s nadšením. Někteří sice měli s bowlingem 
více zkušeností, jiní méně, ale výkon se 
tentokrát opravdu nehodnotil. Důležité bylo, 
že stejně důležité, jako dobré pracovní vztahy, jsou i dobré vztahy osobní a kolegiální, neboť na nich pak záleží i 
celková atmosféra na pracovištích a konečné výsledky práce. A tady se určitě Čtyřlístek za nic stydět nemusí...      

Text a foto: (rw) 
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KAMZÍCÍ Z TŘEBOVIC 
 

      Protože rádi chodíme do 
přírody a podnikáme časté 
„výpravy“ za krásami našeho 
kraje, zrodil se nápad – založit 
turistický oddíl s názvem 
„KAMZÍCI“. Náš oddíl je určen pro 
všechny klienty denního i 
týdenního stacionáře, a to bez 
rozdílu. Cíl konkrétní výpravy 
vždy plánujeme s ohledem na 
přání a individuální schopnosti 
jednotlivých uživatelů. A jako 
správný oddíl máme také kroniku, 
do které pečlivě zapisujeme 
zážitky z výprav, doplněné 
fotografiemi, razítky a podpisy. 
Všichni jsme tuto myšlenku přijali 
s nadšením a přemýšlíme, kam 
bychom se mohli podívat. 
      Naši letošní „sezónu“ jsme 
zahájili červnovým výšlapem na 
Ivančenu v Beskydech. V dalších 
měsících jsme pak vyrazili k řece 
do Frýdlantu nad Ostravicí, 

vyšlapali jsme si Velký Javorník a také jsme prozkoumali turistické trasy kolem myslivny a planetária v porubském 
lese. A přestože už je zima, neodradí nás to od dalších výprav, díky nimž jsme bohatší o spoustu krásných 
zážitků. 

                                                                                         MARTINA STRMISKOVÁ 

                                                                                                Stacionář Třebovice 
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VÍTÁME MEZI NÁMI 

 
V období listopadu až prosince nastoupil do Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava jediný nový zaměstnanec, a to slečna Hana Šrámková jako nová účetní ekonomického oddělení 
správy organizace. Nový kolektiv ekonomického oddělení a celé správy organizace ji přijal velmi 
přátelsky, a tak věříme, že se nové kolegyni bude na jejím působišti líbit. Přejeme hodně úspěchů!    
                                                                                                                                                                      Redakce 
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2013 

 

Jeden rok máme úspěšně za sebou a už se připravujeme na všechny události, které na nás čekají v roce 
2013. Budou to především cyklické akce, patřící neodmyslitelně ke společenskému, kulturnímu a 
sportovnímu dění ve Čtyřlístku, na něž se těšíme a připravujeme po celý rok. Co nás tedy čeká a co nás 
nemine?  
 
LEDEN 
4. 1. :  
Ukončení výstavy Všechny barvy duhy VI 
v Galerii Thálie (Divadlo A. Dvořáka – Národní 
divadlo moravskoslezské 
 
3. – 31. 1. :  
Výstava výtvarných prací klientů DBS a RHO 
v Knihovně města Ostravy – pobočka Přívoz  
 
ÚNOR 
12. 2. : 
Ostravský Masopust – společná kulturní akce 

Ostravského muzea a dalších příspěvkových 
organizací města  
 
BŘEZEN 
14. 3. : 
Společenský ples klientů Čtyřlístku – JARNÍ BÁL 

/ termín v jednání /  
19. – 21. 3.: 
Jarní prodejní výstavky Čtyřlístku v DBS, na 
ostravské radnici a na krajském hejtmanství  

/ termíny v jednání /  
 
DUBEN 

Výstava výtvarných prací klientů v areálu Dolu 
Michal (v jednání) 
 
KVĚTEN 
Výstava Kdo jsme a co všechno umíme v SPŠCH 
(všechna zařízení organizace) 

Den sociálních služeb na Masarykově nám. v 
Ostravě  
Den otevřených dveří Čtyřlístku (všechna 
zařízení) 
Třebovická olympiáda v přizpůsobených 
sportech  
 
ČERVEN 
Mental Power Prague Film Festival – Praha, 

festival filmů s (ne)herci s mentálním postižením  
Spotkanie Rodzin (Pogórze) 
Noc snů v ostravské Zoo 

 
ČERVENEC 
1. 7.: 
Výstava výtvarných prací klientů v KMO – J. 
Trnky 10 (Kreativní ateliér)  
Výstava výtvarných prací klientů v Galerii 
Ametyst (Kreativní ateliér) – termín bude 

upřesněn 
 
SRPEN 
Folklor bez hranic – tělocvična DBS 
Setkání s Policií ČR 
Loučení s prázdninami – zábavné odpoledne 
v hotelu Vista 

   
ZÁŘÍ 
Výstava výtvarných prací klientů v hotelu Vista – 
Ostrava-Zábřeh /termín bude upřesněn/ 

 
ŘÍJEN 
Evropské dny handicapu 
Týden sociálních služeb - Den otevřených dveří 
Čtyřlístku v rámci Dne sociální služeb Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb (všechna 
zařízení) 
 
LISTOPAD 
11. 11.:  
Koncert Všechny barvy duhy VII v Divadle 
Antonína Dvořáka  
Vernisáž výstavy výtvarných prací klientů 
v Galerii Thálie (Divadlo A. Dvořáka) 

 
Vánoční prodejní výstavka rukodělných prací klientů 
Čtyřlístku v DBS 
Vánoční prodejní výstavka rukodělných prací 
klientů Čtyřlístku v DBS, MMO a na hejtmanství 
MSK 
 
PROSINEC 
7. 12. : 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu  

Vánoční besídky v jednotlivých zařízeních 
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                                                  P. F. 2013   

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

              Hodně štěstí v novém roce Vám přeje 

              redakce časopisu Zrcadlo 
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