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VŠECHNY BARVY DUHY 2014

KLOBOUK DOLŮ!

Vyprodané Divadlo Antonína Dvořáka, více než sto padesát účinkujících a čtyři hodiny hudby, tance a
zpěvu – takový byl letošní koncert Čtyřlístku – Všechny barvy duhy, který se uskutečnil 29. září. Jen
z naší organizace se na něm podílelo téměř šedesát účinkujících klientů a dalších bezmála čtyřicet
zaměstnanců organizace, kteří několik měsíců s klienty pilně zkoušeli, připravovali kostýmy i rekvizity a
hlavně nešetřili skvělými nápady, díky nimž naši klienti na jevišti Divadla Antonína Dvořáka opět sklízeli
bouřlivé ovace publika, vháněli slzy do očí i skvěle bavili…
Přestože jsme měli v programu hvězdné hosty: patronkou
účinkujících byla letos Ewa Farna, zpívala nám přední sólistka operety
a muzikálu Národního divadla moravskoslezského paní Hana Fialová,
účinkovali zahraniční hosté – zpěvačky Patrycja Malinowska z Polska a
Viera Petrovčinová ze Slovenska – vůbec jsme se mezi nimi neztratili.
Velký obdiv a dík patří našim vozíčkářům Robertu Slobodovi, Martinu
Uhlířovi a Petrovi Laníkovi (viz snímek nahoře), kteří zářili mezi klauny
Cirkusu trochu jinak, zábavným Beruškám, nádherně poetickému
vystoupení klientů a zaměstnanců třetího patra Domova Barevný svět
spolu s dětmi z o. s. Korunka, klientům Stacionáře Třebovice a jejich
hostu - „Fantomovi“ Po-Ju Linovi z ostravského baletu, úžasným
Poupatům z Domova Barevný svět, velkému překvapení v podobě
„Rebelů“ z Centra pracovní činnosti i našim skvělým Rytmům.
Od samého počátku spolupracujeme na koncertech Všechny barvy

duhy s posluchači a pedagogy Lidové
konzervatoře a Múzické školy v Ostravě,
několik let také s občanským sdružením Bílá
holubice, věnujícím se taneční a pohybové
práci
s hendikepovanými
lidmi
a
neodmyslitelná je samozřejmě spolupráce
s Národním divadlem moravskoslezským,
které nám již sedm let poskytuje prostor
Divadla Antonína Dvořáka pro koncerty
Všechny barvy duhy. To, čeho si však na
této spolupráci ceníme nejvíc, je obrovská
vstřícnost, pochopení a ochota zaměstnanců
divadla, ať již členů uměleckých souborů
anebo pracovníků technického provozu
divadla, bez nichž by to zkrátka „nešlo“.
Strasti i slasti přípravy a vlastní generální
zkoušky s námi prožíval mistr baletu
Národního divadla moravskoslezského, Igor
Vejsada, který na poslední chvíli onemocněl, ale jeho „otěží“ se při generální zkoušce chopil herec František
Večeřa, člen činohry NDM a jako účinkující místo Igora Vejsady ve Fantomovi opery skvěle „zaskočil“ demi sólista
baletu Po-Ju lin, o němž jsme se již zmínili.
Nejdramatičtější chvíle přicházejí vždy
v den koncertu, v době technické a generální
zkoušky, kdy všechny účinkující tlačí čas,
zvukaři a osvětlovači mají pocit, že nestihnou
vše připravit k úplné dokonalosti, protože když
zkouší zvukaři, nemohou zkoušet osvětlovači
a naopak a jevištní inspicientka přitom už
svolává účinkující do hlediště, aby se mohlo
začít zkoušet „naostro“… Ti přitom někdy
nejsou tam, kde by být měli anebo jsou tam,
kde by být neměli. Nezasvěcenému by se to
vše mohlo jevit jako nepopsatelný chaos,
jemuž nikdo nikdy nedokáže dát nějaký řád a
chvílemi to vypadá, že se všichni pohádají se
všemi a opona se nakonec ani nezvedne. Ale
skutečnost je jiná. Všichni pracují na sto procent, divadelní technika je
„na place“ nepřetržitě od rána až do pozdního večera, a všem
společná je jediná myšlenka: aby výsledek byl opravdu perfektní.
Odměna je sladká: nadšené publikum, bouřlivé ovace a nakonec také
obrovská radost, jež spojuje všechny - na jevišti i v zákulisí.
Snad nejlépe to vystihl mistr zvuku v Divadle Antonína Dvořáka,
pan Otakar Mlčoch, který s námi spolupracuje již několik let. Jen
málokdo věděl, že před koncertem Všechny barvy duhy měl za sebou
náročný pracovní víkend, během něhož hostovalo ostravské divadlo
v Praze. Spal sotva pár hodin a ráno už byl opět připraven nejen za
svým zvukařským pultem, ale i na jevišti, aby se svými
spolupracovníky
vyhověl
všem
požadavkům na ozvučení, ať už ze
strany kapely Ewy Farne, hudebníků
z Múzické školy, našim Rytmům,
zahraničním hostům a všem dalším
desítkám účinkujících, z nichž každý
měl svá, často specifická přání… Po
koncertu se nám svěřil se svými
pocity těmito slovy:
„Vážené dámy, vážení pánové!
Rád bych Vám touto formou
´řekl´ pár slov k Vaší práci, k čemuž
mě přivedly mé pocity z akce
Všechny barvy duhy. Dříve, než tak
učiním, jen Vám připomenu, kdo
jsem: ten zlý a řvoucí člověk, co má
v rámci akce na starosti ozvučení...

Koncert Všechny barvy duhy je
pro všechny velmi náročný, časově
posazený do mezery běžného
divadelního provozu, což vede ke
značné nervozitě, nemožnosti vše
dotáhnout k tomu správnému
výsledku (mluvím teď za zvuk), a
proto bych se Vám rád omluvil za
veškerá
negativa,
která
akci
provází. Vždy mám hlavu v pejru ze
všech účinkujících,
z Vašich
požadavků, no prostě ze všeho. Ale
letos jsem si poprvé uvědomil jednu
věc: jakmile se koncert rozjede,
čumím na jeviště s otevřenou pusou
a jsem překvapený a nadšený z
toho, čeho jste schopni jak Vy sami,
tak i Vaši klienti! Neskutečná energie a nečekané výkony, skvělé publikum! A po prvním pozitivním šoku přichází
uvědomění toho, co vlastně děláte každý den - Vaše práce s klienty... Obdivuji Vás a děkuji za to, co děláte!
Klobouk dolů za Vaši práci! Společenská nedoceněnost Vaší práce je opravdu tristní, a proto mám potřebu Vám
alespoň takto poděkovat... No, a že Vám nemohu - vzhledem k pracovní vytíženosti - nijak moc pomoci, pak Vám
slibuji, že se za Vás a za Vaše klienty budu, jakožto věřící, co nejčastěji modlit a prosit o pomoc. Držím Vám
palce a příští rok na shledanou na Barvách duhy IX!!!
S pozdravem a přáním fajn dne Otakar Mlčoch, ´zlý´ mistr
zvuku Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.“
Co víc k tomu dodat…? Určitě ještě také poděkovat za
osobní záštitu nad koncertem manželce prezidenta republiky,
paní Ivaně Zemanové, generální konzulce Generálního
konzulátu Polské republiky v Ostravě, paní Anně Olszewské,
která byla na koncertu osobně přítomna, stejně jako
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Svatomír
Recman a náměstek primátora statutárního města Ostravy
Martin Štěpánek, a všem, kteří náš projekt v letošním roce
podpořili finančně: Moravskoslezskému kraji, statutárnímu
městu Ostrava a městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz i partnerům projektu, zejména pak hotelu MaMaison
Imperial Ostrava za jeho mnohaletou podporu a skvělou péči
o naše zahraniční a mimoostravské hosty. Už se opravdu
těšíme na to, že se sejdeme opět „příští rok ve stejnou dobu“!
BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: WERNER ULLMANN

A ještě Všechny barvy duhy: PODĚKOVÁNÍ…

Přípravy na tento velký svátek stojí ty, kteří se
odhodlají vystoupit na veřejnosti, mnoho nápadů,
úsilí, nervů a mnoho píle! Na všechny útrapy se ale
zapomene v okamžiku, kdy se zvedne opona a
vcházíte na jeviště. Nevnímáte světla ani kolik lidí je
v hledišti. Soustředíte se a držíte nervy na uzdě!
V době příprav, skoro již v období generálky,
jsme se dověděli, že náš tanečník, mistr baletu Igor
Vejsada, je nemocen, ale že za sebe stačil sjednat
náhradu. S naším tanečníkem, demi sólistou
ostravského baletu Po-Ju Linem, pocházejícím z
Taiwanu, jemuž kolegové v souboru říkají Brian,
jsme se seznámili a poprvé
setkali až v pondělí 29. září,
tedy v den „D“. Přišel za námi
milý, mladý a pohledný mladý
muž se svou přítelkyní a
zároveň kolegyní překladatelkou, protože bez
její pomoci bychom se
anglicky nedomluvili, i když
se Brian česky učí. Celé naše
vystoupení tedy dostalo
definitivní podobu až kolem
16. hodiny, kdy jsme konečně
dostali na scéně prostor pro
první a zároveň poslední
společnou zkoušku.
Večerní představení
dopadlo na výbornou i díky
tomuto nadanému mladému
tanečníkovi! V úterý 7. října

jsme s klienty společně vyrazili směr Divadlo
Antonína Dvořáka, abychom „Brianovi“ – Po-Ju
Linovi - poděkovali osobně. Radost ze setkání byla
oboustranná a tuším, že jsme se neviděli
naposledy! Ráda bych zároveň při této příležitosti
poděkovala i „svým“ tanečníkům, kteří se mnou
určitě prožili pěkné nervy a tolerovali mé překotné
závěry, že vše je ztraceno a nedáme to snad nikdy
dohromady! A tak tedy ještě jednou všem
tanečníkům (včetně mé kolegyně Lucky) velké díky!
HANA ZÁBRANOVÁ
Stacionář Třebovice
Foto: Werner Ullmann a autorka
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Události

Ocenění v projektu sdružených nákupů
Ve

čtvrtek 25. září letošního roku se v Ostravě uskutečnila konference nazvaná „Systém sdružených
nákupů statutárního města Ostrava, prověřená cesta k úsporám“. Tato konference byla ohlédnutím za
dosavadní činností Nákupního portálu statutárního města Ostravy, který zahájil činnost v závěru roku
2010.
Naše organizace se do společného nakupování
zapojila od samého počátku. A byly to těžké začátky,
protože informací bylo málo, vyvstala spousta otázek, na
které jsme neznali odpovědi. Úplné počátky se vztahovaly
zejména ke stravovacím provozům. A zaměstnankyně,
kterých se to týkalo, byly zděšené, některé uvažovaly o
odchodu. Proto jsme si řekli, že nemůžeme čekat na to,
co přijde, ale začali jsme sami vyvíjet aktivitu. Tenkrát byla
naší oporou zejména paní Ilona Havlíková z Domova
Barevný svět. Postupně jsme začali řešit problémy se
společností eCENTRE, provozovatelem nákupního
portálu.
Následně se přidávaly další sortimenty a
zaměstnanci, kteří s nimi pracují. Dnes systém funguje
solidně, občasné problémy nejsou zásadního charakteru.
Nějaké však budou vždy. Způsobují je především
dodavatelé, kteří mnohdy neplní podmínky, díky nimž
v soutěži uspěli.
Nakupování ve velkém má bezesporu svůj význam.
Lze skutečně dosáhnout i výrazně nižší ceny. Je však
třeba přistupovat k nakupování „se zdravým selským
rozumem“ (jak to po nás vyžaduje i nový občanský
zákoník).
Ten je třeba používat především při
stanovování pravidel a při výběru soutěženého
sortimentu.
Důležité je, aby dosažený ekonomický efekt
„převálcoval“ negativa, jež se v těchto podmínkách budou
vždy objevovat. Těmi jsou do jisté míry omezený výběr
v určitém sortimentu a také v některých případech není
k dispozici nejvyšší kvalita, což je způsobeno tím, že
někteří dodavatelé se do výběrových řízení nepřihlásí. A
nakupovat mimo nákupní portál příliš nemůžeme, neboť
podle zapojení do nákupního portálu jsme jako organizace
hodnoceni.
Během konference byly vyhlášeny nejúspěšnější
organizace za celé dosavadní období. Čtyřlístek skončil
na třetím místě v konkurenci 180 městských organizací.
Je to skvělý výsledek a zároveň výborné ocenění práce
mnoha našich pracovníků. Za to bych chtěl všem
zaměstnancům, kteří pracují s nákupním portálem, velice
poděkovat.
Věřím, že i v následujícím období budeme patřit mezi úspěšné organizace, jež nákupy
prostřednictvím Nákupního portálu statutárního města Ostrava zvládají na jedničku.
SVATOPLUK ANIOL
ředitel organizace

Evropské dny handicapu 2014

KAMÍNEK PRO HANKU ZÁBRANOVOU…
Na přelomu měsíců září a října se v Ostravě uskutečnil již XXII. ročník Evropských dnů handicapu. Jeho
součástí je každoročně slavnostní večer, během něhož se udílí ocenění lidem, kteří s handicapovanými
lidmi a pro ně pracují, a také výjimečným osobnostem se zdravotním postižením. Letošní slavnostní
večer – Křišťálový kamínek, se odehrál 1. října v Divadle Antonína Dvořáka.
Za naši organizaci jsme tentokrát nominovali paní Mgr. Hanu Zábranovou, vychovatelku ze Stacionáře
Třebovice, která je naší dlouholetou, zkušenou a obětavou kolegyní. Její osobnost a empatie vůči klientům,
s nimiž jako vychovatelka již řadu let v naší organizaci působí, je obdivuhodná a ocenění by si nepochybně
zasloužila už proto, že se práci se zdravotně postiženými lidmi obětavě věnuje již mnoho let, dokonce déle než
vůbec Čtyřlístek (dříve Ústav pro osoby se zdravotním postižením) vznikl. Hanka Zábranová byla a je

organizátorkou a duší řady sportovních a kulturních aktivit, jež přesahují působnost Stacionáře Třebovice. Stála u
zrodu Třebovické olympiády, aktivně se mj. podílí i na činnosti fotbalového týmu SK Medvědi, který dosáhl
vysokých met – v roce 2007 dokonce přivezl z Letních her speciálních olympiád v Šanghaji bronzovou medaili,
přičemž ta stříbrná mu unikla jen o vlásek… Takové úspěchy by však nebyly možné, kdyby s našimi klienty
nepracovali s velkým nasazením a obětavostí nadšení lidé, mezi něž bezesporu patří také paní Hana Zábranová.
V letošním roce její nominace na Křišťálový kamínek bohužel nebyla naplněna. Věříme však, že se to podaří
alespoň v příštím roce.
(rw)

Mgr. Hana Zábranová vzpomíná:

Tož, jak to všechno bylo…
Narodila
jsem se
v Ostravě
Vítkovicích
v padesáté
m sedmém
roce. Do
devíti let
jsme bydleli
s rodiči a
prarodiči
v Hrabové
v rodinném
domku a
v roce 1966
jsme se
přestěhovali do
Ostravy –
Zábřehu,
do
panelového
domu o
dvanácti poschodích. Po ukončení základní školy
jsem se dostala na gymnázium v Zábřehu, kde jsem
odmaturovala v roce 1977. Zamýšlela jsem jít na
vysokou školu, ale nevzali mě, a tak jsem začala
pracovat v ostravském Hutním projektu. Byl to pro
mě ovšem učiněný ´očistec´ a už ve zkušební době
jsem si pomáhala pryč. Shodou okolností jsem
tenkrát potkala spolužáka, jehož švagrová byla
vedoucí školní družiny a hledala vychovatelku.
Nastoupila jsem okamžitě s tím, že si posléze
dokončím pedagogické vzdělání. Mohla jsem jít na
´nástavbu´ – dva roky pedagogiky, leč moji prozíraví
rodiče mě motivovali k tomu, abych zvolila řádné
vysokoškolské studium. Dostala jsem se na
Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v
Olomouci – speciální pedagogiku, obor
vychovatelství v dálkovém studiu. Dokončila jsem je
už jako vdaná a s dvouletou dcerou. V roce 1985
jsem nastoupila do zařízení „Denní a týdenní pobyt
pro děti a mládež“ v ostravské Nové Vsi. Tam jsem
pracovala pod vedením dr. Jiřiny Frejkové,
současné ředitelky Domova Fontána v Hlučíně.

Spolu jsme začaly vzdělávat klienty podle školského
zákona, bohužel, neměly jsme na to tehdy správné
´kulaté razítko´, a tak nemělo naše snažení punc
školského vzdělání. Na tuto dobu však velmi ráda
vzpomínám, úzce jsme spolupracovali s rodinami
klientů, pořádali společné akce... V roce 1988 se mi
narodil syn Jakub a zároveň se zařízení stěhovalo
do prostor bývalé mateřské školy v Třebovicích, kde
dnes sídlí Stacionář Třebovice. Prostředí a jeho
okolí mi naprosto učarovaly a považuji dodnes toto
zařízení za svou srdeční záležitost. Tehdejší
vedoucí zařízení, Jiřina Frejková, odešla v té době
do Muglinova jako vedoucí diagnostického oddělení
a po vítězství ve výběrovém řízení nastoupila na její
místo jako vedoucí zařízení Mgr. Vlasta Polová. Od
samého počátku jsme věděly, že půjdeme cestou
aktivit sportovního zaměření. V Třebovicích jsme
razily cestu podle hesla: Když můžeš, tak musíš!
Motivovaly jsme klienty k tomu, aby se naučili mít
rádi sport, pohyb, tanec, divadlo. Jednoduchou
filozofií (osobním příkladem) jsme s nimi jezdili po
závodech, olympiádách a věřili, že dosáhneme
hodně vysoko. Cesta se ukázala jako správná. Měli
jsme i „požehnání“ vedení tehdejšího Ústavu
sociální péče, bez něhož by jenom čistý zápal pro
věc nestačil. Moc nám pomohli „vojáčci“ – sportovci
tělem i duší, kteří s námi spolupracují dodnes, a to
bez nároku na odměnu a čas!!!. Se sjednocenou
kopanou jsme se dostali až na XI. letní hry
Speciálních olympiád v Šanghaji, kde naši sportovci
společně získali bronzové ocenění. Také
personálně jsme byli vybaveni vychovateli, kteří měli
různé aprobace - na výtvarnou i hudební výchovu
anebo sport. Také jsme my i naši klienti byli mladší
a měli více síly a chuti něco dělat. Všechno je
v člověku, jak to má nastavené, jestli má nějakou
činnost pro ´dobíjení´ energie, koníčky apod.
V dobrém týmu se dá dělat jakákoliv práce, ale
postavit dobrý tým, to je opravdový kumšt.
V životě jsem měla obrovské štěstí hlavně v tom, že
jsem potkala v pravý čas správné lidi a dělám práci,
která mě nesmírně baví (i když někdy jde člověku
hlava kolem), ale vzájemně se posilujeme a stále
máme víru, že je to nejen potřeba, ale vidíme i
pokrok.

HANA ZÁBRANOVÁ
Foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
Na snímku: zprava Hanka Zábranová „v akci“ na jednom z ročníků Třebovické olympiády v přizpůsobených
sportech.
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Téma:

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY
ČTYŘLÍSTKU
V dubnu

roku 2011 schválila Rada města Ostravy dokument nazvaný „Koncepce transformace
sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“. V prosinci loňského roku pak Rada
schválila informativní zprávu o naplňování této koncepce. Z těchto dokumentů pak vyplynul následující
záměr města Ostravy v oblasti transformace Čtyřlístku:
Hlavním cílem transformace je změnit stávající
v běžném prostředí, tzn. tam, kde žijí ostatní lidé.
služby na služby, které odpovídají potřebám
Běžné prostředí znamená, že někde bydlíme, někde
uživatelů, včetně práva na plnohodnotný život
jinde pracujeme a někde jinde trávíme alespoň část
srovnatelný s vrstevníky. V praxi to znamená
svého volného času.
důsledné uplatňování individuálního přístupu
Uživatel by měl mít možnost volby a kontroly nad
v poskytování služby a vybudování nových
vlastním životem. Podle svých schopností se
pobytových služeb s menší kapacitou, vznik
rozhodovat, spolurozhodovat s podporou personálu,
chráněných bydlení, příp. podpory samostatného
nebo se určité situace, která se jej dotýká, alespoň
bydlení. Koordinovaná síť těchto služeb umožní
účastnit.
uživatelům žít v přirozené komunitě a jejich
Další postup
začlenění do společnosti. Dílčím cílem transformace
V současné fázi obou projektů byly vytvořeny ve
je zkvalitnění ubytovacích podmínek uživatelů ve
všech čtyřech zařízeních Domov Barevný svět,
stávajících službách a přibližování prostředí
Domov na Liščině, Domov Beruška a Stacionář
běžnému životu.
Třebovice dva důležité dokumenty – „Koncept
Aktuální stav plnění tohoto záměru
podpory v komunitě“ a „Obhajoba“ dalšího
Na podporu transformace získal Čtyřlístek
transformačního postupu jako závěr vzdělávacího
finanční prostředky z Evropských sociálních fondů
modulu Řízení transformace pobytových sociálních
prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí.
služeb. V nich jsou vymezeny některé důležité
Jsou určeny na realizaci projektů „Podpora procesu
kroky pro další postup transformace. Podle našeho
transformace Domova Barevný svět“ a „Podpora
názoru je v této fázi potřeba to nejdůležitější shrnout
procesu transformace organizace Čtyřlístek“ (týká
a předložit k odsouhlasení zřizovateli, aby Čtyřlístek
se Domova na Liščině, Domova Beruška,
mohl tímto směrem postupovat až k vypracování
Stacionáře Třebovice). Oba projekty byly zahájeny
Transformačních plánů.
v polovině roku 2013 a budou ukončeny k 31. 5.,
Ostatní zařízení organizace – Chráněné bydlení
resp. 30. 6. 2015. Návrhy na další podobu služeb
Thomayerova, Chráněné bydlení Martinovská,
uvedených zařízení budou zpracovány do
Podpora samostatného bydlení, Domov se
konečných výstupů projektů, tzv. „Transformačních
zvláštním režimem Hladnovská a Centrum pracovní
plánů“. Dle harmonogramu by měly být připraveny
činnosti, rozpracovávají své vlastní aktivity, ale také
ke schválení v polovině roku 2015.
aktivity, které budou poskytovat jako podporu
Současná péče o uživatele v pobytových
zařízením zapojeným do procesu transformace.
zařízeních Čtyřlístku je na velmi dobré úrovni. Mají
Zřizovateli
byl
tak
předložen
dokument
kvalitní, zdravotně vyváženou stravu, solidní
Transformační záměry, v němž je jasně vymezeno,
ubytování,
zdravotní
péči
zajišťovanou
co potřebuje Čtyřlístek od statutárního města
docházejícími lékaři a všeobecnými sestrami
Ostravy, aby mohl realizovat transformační kroky.
Čtyřlístku, dostatečnou nabídku aktivit pro volný
Nejvýznamnější změny by se měly odehrát
čas, převážně však v místě ubytování. Jsou
v Domově Barevný svět. Aby však transformace
chráněni před většinou rizik běžného života. Na
splnila naše představy, musí zřizovatel pozitivně
reagovat na naše požadavky.
Ty se týkají především
postupného zvyšování počtu
pracovníků
v sociálních
službách.
Jestliže mají uživatelé žít
v domácnostech
v pronajatých domcích nebo
bytech
(maximální
6
uživatelů v domácnosti) a
druhé straně se však musí přizpůsobovat chodu
účastnit se běžného života (spolupracovat při
zařízení, které by bez „více nebo méně omezujících
přípravě některých pokrmů, nakupovat, prát menší
pravidel“ nemohlo fungovat. Protože jde o
věci, uklízet, navštěvovat lékaře, různé služby,
režimovou záležitost, i velmi dobře pracující
vyjíždět alespoň v některé dny za aktivním
personál to nemůže změnit.
naplňováním volného času – práce, sociálně
Proto chceme dát těmto uživatelům šanci na
terapeutické dílny, za zábavou), pak potřebují
změnu tohoto „v podstatě pohodlného života“. Také
nezbytnou podporu z naší strany. Ta je u každého
lidé s mentálním postižením mají právo žít
uživatele jiná. My ji známe, protože jsme zpracovali

analýzy potřeb uživatelů. A je jasné, že takovýto
způsob života uživatelů znamená podstatné zvýšení
počtu pracovníků v sociálních službách. Pokud by
k tomu nedošlo, tak se opuštěním stávající
pobytové služby jejich životní podmínky zhorší, a to
si v žádném případě nemůžeme dovolit.
V materiálu se pojednává o všech zařízeních
Čtyřlístku. Jakmile budeme znát reakci zřizovatele,

navštívil bych všechna zařízení a zaměstnance
seznámil s tím, co nás čeká.
Děkuji Vám za obětavou práci a věřím, že
budeme dále postupovat tak, aby to bylo ve
prospěch uživatelů.
SVATOPLUK ANIOL
ředitel organizace
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MENTAL CAFÉ – O KOLEČKO NAVÍC
Pojízdná kavárna Mental Café bude prodávat kávu i v zimních měsících. Střechu nad hlavou jí poskytne
zatím na zkoušku objekt společnosti CTP - IQ Ostrava, který se nachází v blízkosti samotného centra
města Ostravy. Pojízdná kavárna Mental Café je začínající sociální podnik, jenž zahájil svou činnost
v Ostravě v květnu letošního roku. Jedná se o pojízdný vozík plně vybavený pro prodej kávy, čaje a horké
čokolády napojený na osobní trojkolo. Obsluhu zajišťují pod dohledem supervizora lidé s mentálním
postižením, mezi nimiž jsou převážně klienti
Čtyřlístku.
V létě jsme mohli Mental Café potkat mimo jiné
na Prokešově náměstí, na Festivalu v ulicích,
Colours of Ostrava či Shakespearovských
slavnostech. A co bude s kavárnou v zimních
měsících? „Jsem velice ráda, že se nám provoz
kavárny přes prvotní potíže s prodejním místem
perfektně rozjel. Celé prázdniny jsme měli
naplněné akcemi, které zajistili našim klientům
práci a nám dobrou reklamu pro další činnost,“
svěřuje se manažerka projektu, Ivana Martáková.
„Přemýšleli jsme s kolegyněmi, co bude dál, až se
ochladí a nebudeme moci prodávat venku. Oslovili
jsme několik větších společností a velice otevřeně
a vstřícně se k možné spolupráci postavila paní
Markéta Kempná, Park Manažerka objektu IQ
Ostrava. Hned na první schůzce jsme se
domluvily a od 8. září letošního roku naše milá
obsluha může vařit kávu pro klienty IQ centra,“
dodává Ivana Martáková.
Jaký je hlavní důvod podpory Mental Café, na
to jsme se zeptali manažerky IQ centra Markéty Kempné: „Myslím, že v dnešní uspěchané době plné technologie,
je důležité rozvíjet mezilidské vztahy a právě tento projekt se mi jeví jako báječná příležitost na chvíli se zastavit,
dát si šálek kávy nebo čaje, prohodit pár slov anebo se třeba jen tak usmát a popřát si hezký den. Těšíme se na
všechny, kteří k nám zavítají a
podpoří tento projekt nazvaný
´O kolečko navíc´.“
V objektu IQ Ostrava si
pronajímá kanceláře několik
velkých firem a v současné
době v budově pracuje denně
asi dva tisíce lidí. Mimo ni se
bude Mental Café účastnit i
nadále také dalších kulturních
a
sportovních
akcí,
pořádaných na území našeho
města.
(red)
Foto: Bohdana Rywiková
Na snímcích: Naši „kavárníci“
– Kamil Mitáš (nahoře)
a Dagmar Ďurišová- vpravo
dole…

Sexualita uživatelů sociálních služeb
Letošní červnové číslo odborného časopisu Sociální služby (viz: Sociální služby, červen-červenec 2014,
PhDr. E. Procházková: Sexualita a demence, str. 25-27) přineslo zajímavé informace na téma sexuality
uživatelů sociálních služeb. Dozvídáme se zde, že v německy mluvících zemích mohou osoby
s mentálním a kombinovaným postižením využívat za poplatek služby „eros-ergo asistentek“,
„sexuálních asistentek“.
masáže jsou jen jedna část společně stráveného
Eros-ergo asistence je zde uznána jako legální,
času. Snažím se být empatická, citlivá, nespěchám,
potřebná živnost. Kladete si otázku, zda se nejedná
nikoho do ničeho netlačím“.
o prostituci a jaký je zde rozdíl? Tyto asistentky
nemají v nabídce pohlavní styk, orální sex ani
Nina de Vriesová je jednou z eros-ergo
líbání. To, co nabízejí, jsou hladivé doteky a
asistentek u lidí s kombinovanými vadami. Za
masáže, rozhovory, trávení společného času
poplatek nabízí doteky, profesionální něhu a možná
v širším významu. V Nizozemsku již tyto služby
i trochu lásky. Nabízí rozhovory, rady, ale také
fungují dokonce 35 let, tradičně pokroková je
něžnosti a masáže. Jejími klienty jsou jak lidé
v tomto ohledu i Skandinávie. Inspiraci lze hledat i
s těžkým fyzickým, či psychickým hendikepem, tak
ve Švýcarsku, Německu a Rakousku.
senioři, většinou muži. Tedy lidé, kteří mají obecně
Nutnost legislativně ukotvit přístup k sexuálním
značně ztíženou možnost získat si partnera či
potřebám klientů zaznívá i z Velké Británie. Ani
partnerku. Také některé berlínské a vídeňské
v těchto zemích se ovšem téma sexuality neobejde
domovy pro seniory zřizují v současné době
bez kontroverze. Z vyjádření Cathariny König,
místnosti pro intimní chvíle svých klientů a pro
sexuální asistentky z Německa, citujeme: “Právo na
službu s názvem „sexuální asistence“. V současné
intimní kontakt je důležitým sebeurčujícím prvkem
době zde již působí i muži, nabízející také své
života lidí s postižením, ale také seniorů. Já
služby ženám-seniorkám.
Zpracovala: LENKA ČERNIKOVSKÁ
s klientem navazuji především blízký osobní
kontakt, tj. hodně spolu mluvíme. Intimní doteky a
psycholožka
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Jak Julie Nikolu našla…
Někdy počátkem května nám telefonovala paní Kubicová – pracovnice z domova pro osoby se zdravotním
postižením Naděje v Otrokovicích s přáním, zda by nás mohla navštívit. Mezi jejich klienty žije totiž Julie
Strkáčová, sestra – dvojče naší Nikoly Strkáčové. Paní Kubicová proto projevila přání umožnit oběma dívkám
vzájemné setkání po letech. Julie totiž žila před několika lety v Domově Beruška a do domova Naděje byla
později přemístěna bez své sestry.
Setkání
bylo
naplánováno
několikrát, ale vždy se z nějakého
důvodu
uskutečnit
nemohlo.
Podařilo se až v pondělí 14.
července 2014, kdy Julie přijela do
Ostravy se dvěma pracovníky a
dalšími dvěma kamarády vlakem.
Oběma sestrám chvíli trvalo, než
se poznaly. Protože bylo hezké
počasí, strávily pak spolu nějakou
dobu procházkou po zahradě, nebo
na houpačkách. Pak už ale musela
návštěva zase spěchat na vlak.
Věříme, že to určitě nebude
jejich poslední setkání. Nikola byla
pozvána také na návštěvu do
Otrokovic, kam se jistě brzy zajede
podívat.
Text a foto: DAGMAR
DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět
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Prázdninová ohlédnutí

VÍTÁNÍ LÉTA
S velkým

kdy někteří dojídali poslední sousto, se obloha
napětím jsme toho rána vzhlíželi
zatáhla a začalo jemně pršet. Příjemně naladěni
k obloze a prosili sluníčko, ať ukáže svou pravou
jsme si slíbili brzké zopakování této skvělé akce.
tvář a usměje se na nás! Chtěli jsme totiž přivítat
Léto budiž pochváleno!
léto opékáním špekáčků na naší zahradě. Někteří
natěšení jedinci nemohli ani
dospat. Přípravy ohniště, roštu a
posezení probíhaly za velkého
nadšení těch nejšikovnějších
klientů Centra pracovní činnosti,
pod dohledem zaměstnanců.
Hlavní dík za hladký průběh
patří panu Petrovi Ševčíkovi.
Vše bylo pečlivě připraveno,
oheň zapálen a první špekáčky
začaly „olizovat plameny“.
Ti největší
jedlíci tajně
okukovali, které kousky jsou
největší a nejlépe opečené,
protože smlsnout si a nehledět
na linii, chtěli v tuto chvíli
všichni. Pro některé z nás bylo
nadlidským
úkolem
uhlídat
špekáček, aby se cestou
neskutálel z talíře či chleba.
Špekáčky byly vynikající,
svědčil o tom blažený výraz
všech zúčastněných. Ve chvíli,
Text a foto: JANA GRAMATOVIČOVÁ a LENKA FUSIKOVÁ
Centrum pracovní činnosti
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Minireportáž

NA NÁVŠTĚVĚ V BESKYDSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU
Cílem našeho prázdninového výletu bylo tentokrát Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné. „Jé,
moc schodů!“, zoufala si Milena Bardoňová před výstupem na rozhlednu. A přece je zvládla a zamávala
nám! Slunečné počasí umožnilo krásný pohled na beskydské kopce. My jsme zatím sledovaly pohyb
lázeňských hostů na terase u apartmánového domu, povídaly si o Beskydech a Iveta Vidláková
zanotovala známou píseň.
Procházkou
kolem
kapličky
jsme
došly
k Léčebnému domu. Pavla Kelerová se vydala
chodbou až ke slečně, která zde čekala na
proceduru. Ozvalo se: „Ahoj, jdeš také cvičit?“ Než
překvapená Pavla stačila odpovědět, přišla sestřička
a slečnu odvedla. U recepce jsme si všechny
zakoupily kávičku v automatu a pokračovaly
v procházce parkem. Hledaly jsme cestu ke kozičkám
i k rybníku se zlatými rybkami. Vystřídaly jsme se při
krmení chlebem, který jsme si doma nasušily a
pozpěvovaly jsme „…uvázali kozu u trtrtr u trtrtr…“ .
Suché rohlíky jsme naházely rybkám. Nejdál dohodila
Dáša Nožičková.
Zlatým hřebem výletu byl zmrzlinový pohár - dieta
nedieta. Iveta si zvolila čokoládový ze čtené nabídky
a my ostatní jsme si vybraly z fotek. Bylo velice
příjemné, jak nás v areálu lidé přijali. Všichni byli
příjemní, nejen zaměstnanci, ale i lázeňští hosté.
Zkuste si tam zajet a přesvědčte se sami!
DAGMAR DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět

…POD STANEM

Podobně jako v předcházejících letech, také letos jsme se vypravili na pár dnů do přírody, abychom si
vyzkoušeli tábornický život pod širým nebem. To, co je pro většinu z nás běžné, bylo pro mnohé z deseti
klientů Domova Barevný svět, Domova se zvláštním režimem a chráněného bydlení, kteří letos pod stan
vyjeli, úplně novou zkušeností, jež jim v pozitivním slova smyslu narušila zažité rituály a nabídla možnost
vyzkoušet si a prožít něco úplně nového.
Už jen pobyt a spaní mimo domov, jsou pro ně
kteří nakonec uspořádali „vernisáž“ výstavy svých
velkým zážitkem, jenž je motivuje k tomu, aby se
výtvarných prací, jež během jejich pobytu vznikly.
s větší odvahou dokázali pouštět i do takových
Pozvání na ni přijali dokonce i obyvatelé z blízké
aktivit, jakou je třeba pomoc v kuchyni při přípravě
vesnice a širšího okolí.
jídla. Mezi nejsilnější zážitky však nepochybně
To všechno by nebylo možné bez pochopení a
patřila vycházka do lesa a sběr hub. Všechno
vstřícnosti vychovatelky Domova Barevný svět, Mgr.
v přírodě působilo nově, třeba i opékání párků,
Vladimíry Kaločové, která na zahradě rodinné
grilování anebo zpěv za doprovodu kytary…
chalupy u Města Albrechtic poskytla našim
Stanování ve Městě Albrechticích – v osadě
„táborníkům“ chráněné útočiště i potřebné zázemí.
Opavice, však nebylo jen příjemným pobytem venku
A jak se ukázalo, sympatie pro její aktivity se
na čerstvém vzduchu. Patřila k němu také pohybová
projevily i v jejím bezprostředním okolí, mezi
aktivita - skákání na trampolíně a koupání v bazénu,
sousedy.
nezapomínalo se však ani na kreativní vyžití klientů,
IVANA HEFKOVÁ
Domov Barevný svět
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Věřte, nevěřte…

TÁBOŘIT SE DÁ I VE MĚSTĚ!
Oříšek

- sdružení přátel dětí s mentálním postižením Slezská Ostrava, uspořádalo díky dotaci
statutárního města Ostravy příměstský tábor ve dvou prázdninových týdnech od 28. července do 8.
srpna. Z Domova Barevný svět se jej zúčastnily Míša Horáková a Veronika Kurková.
„A že jsme si užily i o prázdninách včasného vstávání! Denně jsme vyjížděly už v 7.30 hodin trolejbusem a
pak ještě musely přestupovat ve městě na správný autobus,“ svěřuje se Míša. Zpočátku děvčata váhala, zda je
možné zažít v prostředí školy něco jiného, než učení. Přesvědčily se velmi brzy, že zábavnou formou, většinou
venku na zahradě, nejen využily znalosti, které již ve škole získaly, ale hlavně se seznámily se spoustou nových
informací a činností, které uplatní ve svém životě. Podílely se na přípravě svačinek, pohárů a servírovaly své

obědy. Ochotně pomáhaly také mladším
kamarádům. „Nejlepší byly opečené
párky,“ šeptá nesměle Veronika. Podle
fotografií, které mají uložené na CD, už
nyní jen vzpomínají na hezké dva týdny
prožité i s novými kamarády z jiných
školských zařízení.
Text a foto:
DAGMAR DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět
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Výlet do Zoo Lešná
Začínaly prázdniny a tak jsme se rozhodli, že přece nebudeme sedět doma. Kam ale vyrazit? Co třeba do
Zoo?, napadlo někoho. No jo, ostravskou Zoo už známe, máme to tady skoro za rohem. Chtělo by to výlet
třeba na celý den.
A tak jsme 2. července vyrazili naším autobusem do Zoologické zahrady Lešná - Zlín. Cestu jsme si užívali a
pozorovali ubíhající krajinu za oknem. Čím víc jsme se blížili ke Zlínu, tím víc se zatahovalo, sluníčko se
schovávalo za mraky a začalo pršet. Ale i tak jsme byli veselí, zpívali písničky a moc se do Zoo těšili. Po příjezdu
do Lešné a zakoupení vstupenek jsme se vydali mezi zdejší zvířata. Stihli jsme si prohlédnout voliéry s exotickými
ptáky a došli až k Tropickému skleníku. Počasí nám ale opravdu nepřálo, a tak jsme svou prohlídkovou trasu
proložili posezením v restauraci,
kde jsme si dali svačinu a protože
pršet nepřestávalo, tak i další
oblíbené pití a jídlo.
Nakonec se počasí přece
jenom umoudřilo a dokonce
směle vykouklo i sluníčko. Mohli
jsme se tedy vydat i za dalšími
zvířaty. Zamířili jsme k výběhům
žiraf, opic, slonů, nosorožců, lvů a
klokanů. Využili jsme i jízdu
vláčkem. Když už nastal čas
k návratu domů, nikomu se
nechtělo, ale každý byl naplněn
spoustou nových zážitků. Cestou
zpátky jsme si ještě povídali o
tom, co jsme viděli, prohlíželi si
suvenýry, které jsme si v ZOO
koupili a tak nám cesta z výletu
rychle utekla. Určitě se budeme
těšit na ten další.

Text a foto:
TEREZA VOTOČKOVÁ
Domov se zvláštním režimem
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VI. SETKÁNÍ
S POLICIÍ
Vedení Policie České republiky –
krajského ředitelství
Moravskoslezského kraje, pro nás
v pátek 22. srpna připravilo v pořadí
již šesté setkání s příslušníky policie
Moravskoslezského kraje, strážníky
Městské policie Ostrava a
příslušníky krajského Hasičského
záchranného sboru. Přestože jsme
kvůli počasí museli toto setkání
posunout o jeden den, o to víc jsme
se na naše přátele těšili. Letos mezi
nás zavítal vedle paní plk. Mgr. Jany
Kubošové, jež pravidelně tato
setkání s policejními příslušníky pro
nás organizuje, také náměstek
ředitele krajského ředitelství, pan
plk. Mgr. Radim Daněk.
Vedle
policejní a
hasičské techniky patří vždy mezi největší atrakce těchto setkání policejní psi, kteří
nechyběli ani letos. Městští policisté k nám přivezli mladého belgického ovčáka
Gulivera a německého ovčáka Bena, kteří předvedli ukázky vzorné poslušnosti a
perfektního výcviku. Nechyběla ani naše známá fenka Quinny, jež svou přítulnosti
pravidelně získává srdce klientů, překvapením ale byly dvě maličké fenky čivavy
Kiky a Mira, vedené jako canisterapeutičtí psi. Velkou pozornost samozřejmě budili
dva nádherní starokladrubští hřebci – policejní koně Sid a Markus, které si ti
nejodvážnější pohladili. Nevšední zájem poutal stánek městské policie, kde pro nás
byly připravené ukázky vybavení městských strážníků, ale také kvízy a omalovánky
se sladkými odměnami. Kdo mohl, využil možnosti posadit se na policejní motocykl
Honda, prozkoumat vybavení hasičského vozu anebo si osahat nitro policejního
automobilu, vybaveného majáčkem a houkačkou…
Nevíme, co si o tomto krásném slunečním dopoledni u nás ve Čtyřlístku mysleli
sousedé v okolí, ale my jsme si to rozhodně užili!
Text a foto: (rw)
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LOUČENÍ
S LÉTEM
O tom, že ne každé loučení nutně
musí být smutné, jsme se mohli
přesvědčit o poslední srpnové středě, na
kterou vychovatelky z Domova Barevný
svět a Stacionáře Třebovice připravily pro
všechny naše klienty zábavné odpoledne.
Počasí nám sice udělalo drobnou čáru
přes rozpočet, neboť jsme nemohli využít
všech možností, jež nabízí krásná
zahrada Domova Barevný svět, ale
ukázalo se, že také interiéry domova
skýtají spoustu zajímavých zákoutí, jako
stvořených pro plnění nejrůznějších

zábavných úkolů vedoucích po svém splnění ke
konečnému cíli: sladkým odměnám pro všechny
soutěžící a k oblíbenému opékání párků.
A tak, zatímco na terase vedle tělocvičny už
voněly grilované párky, v tělocvičně se tužily svaly i
postřeh, přízemí a suterén Domova Barevný svět
zase skrývaly další překvapení, zaměřená na
pozornost, zručnost a odvahu. Ten, kdo došel až
k poslednímu úkolu a věděl, jak se straší na hradě,
obstál v poslední zkoušce. Všichni se přitom dobře
bavili a čas jim utekl jako voda.

Závěrečnou tečkou za celým odpolednem byla
diskotéka pro všechny tancechtivé. Vůbec přitom
nevadilo, že sluníčko právě v tento den nevykouklo
z mraků ani na chviličku…Náš dík nakonec patřil
všem, kteří pro nás tohle pěkné odpoledne připravili.
Text a foto: (rw)

PEČENÍ V NAŠÍ NOVÉ
KUCHYŇCE…
Což takhle vyzkoušet novou troubu, která je součástí naší nové kuchyňky? Nadšení
neskrývalo žádné z přítomných dětí. A tak jsme vyrazili nakoupit potřebné suroviny a
mohlo se začít s pečením. Pro začátek jsme se rozhodli upéct něco jednoduššího,
proto jsme zvolili recept na bublaninu s jahodami. Větší kluci si vyzkoušeli vážení
mouky a cukru, odměření potřebného oleje či mléka v nádobce. Následovalo šlehání,
se kterým se také kluci statečně poprali. Když bylo těsto ušleháno s menší pomocí se
vše vylilo na plech a ti nejmenší zdobili těsto jahodami. A bylo hotovo… šup s tím do
trouby. Kluky velice zajímalo samotné pečení a pozorovali, jak těsto v troubě „pracuje“
a „roste“. A výsledek? Upekli jsme nádherně nadýchanou a dozlatova upečenou
bublaninu, jež provoněla všechny chodby Berušky. No posuďte sami…nevypadá
krásně? Už nyní padaly návrhy na další kuchtění v naší kuchyňce.
MICHAELA PROCHÁZKOVÁ
Domov Beruška

JEŠTĚ JEDNOU MEZI ZVÍŘATY
Ještě jednou jsme se vypravili mezi zvířata, tentokrát padla volba na jeden z prvních dnů podzimu - 24. září a
na Zoologickou zahradu v Olomouci – na Svatém Kopečku. Z Ostravy jsme to neměli tak daleko, cesta
autobusem ubíhala rychle, klienti byli veselí a okny autobusu pozorovali okolí. Na výlet do Zoo se samozřejmě
všichni náramně těšili.
Tentokrát
jsme měli štěstí, protože na rozdíl od
našeho červencového výletu do
Lešné nám počasí opravdu přálo.
Jak
už
napovídá
název,
olomoucká Zoo leží na kopci a
rozkládá se v rozlehlém lesoparku
mezi
Svatým
Kopečkem
a
Radíkovem. Prostředí je tady krásné
a není divu, že se klientům ve zdejší
zoologické zahradě velmi líbilo. Byli
nadšení z bezprostřední blízkosti
zvířat i z možnosti některá z nich
nakrmit. Během prohlídky Zoo jsme
si odpočali ve dvou restauracích, kde
jsme si mohli dát také něco dobrého
k snědku a osvěžit se limonádami.
Největší úspěch ovšem u našich
výletníků sklidil výběh vlků s
možností být jim téměř „na dotek“.
Před odjezdem domů jsme ještě
navštívili zdejší obchod se suvenýry,
abychom si odtud odvezli alespoň
něco malého na památku, co by nám tento výlet připomínalo i v příštích dnech. Cestou zpátky jsme se
s kamarády podělili o spoustu bohatých zážitků, které překonaly veškerou únavu.
TEREZA VOTOČKOVÁ
Domov se zvláštním režimem

Kultura

LÉTO
S PIMPRLATY
Divadlo loutek je jediným ostravským divadlem,
které nemá o prázdninách zavřeno. A tak jsme
se mohli opět těšit na letní výstavu a workshopy
nazvané „Léto s pimprlaty“. Stejně jako vloni,
rádi jsme se i letos této interaktivní akce
zúčastnili. V různých termínech jsme do Divadla
loutek přicházeli v menších skupinách nejen my
z Domova Barevný svět, ale i kamarádi ze
Stacionáře Třebovice. Měli jsme chuť poznat
práci loutkoherců. Je náročná a tvořivá.
Společně jsme tak vstoupili do říše plné
fantazie, snů, pohádek a příběhů. Poznali jsme,
co všechno se může skrývat pod pojmem
„loutky“. Maňásky, kteří se navlékali na ruku,
mapety, jež uměly pohybovat ústy, stínové
loutky, viděli jsme masky a hlavně marionety –
složité závěsné loutky. Totemové loutky jsme si společně vyrobili ze dřeva. Poznali jsme různé materiály, které se
na výrobu loutek používají. Zapojili jsme se také do představení, kdy jsme pomohli přetvořit obyčejný kastrol nebo
hrneček či větrák v zajímavou bytost, zavzpomínali na dětství a spolu s pejskem a kočičkou jsme upekli dort.
Kresbou v písku jsme vykouzlili moře pro mořskou pannu i les pro zvířátka… Zažili jsme spoustu radosti a prožili
příjemná letní dopoledne.
Text a foto: DAGMAR DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět
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FOLKLOR
VE ČTYŘLÍSTKU
Z INDIE I Z BĚLORUSKA
Již sedmnáct let hostí Ostrava každoročně v srpnu
festival městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí Folklor bez hranic. A stalo se
také pěknou tradicí, že organizátoři festivalu
pamatují v bohatém festivalovém programu také na
lidi se zdravotním postižením. Proto i v tomto roce
mezi naše klienty zavítali v úterý 12. srpna účastníci
festivalu.
Letos jsme přivítali dva zahraniční soubory. Vskutku
exotickým hostem byl folklorní soubor Spandan
z Ahmadábádu, ze západoindického státu Gundžarád a
běloruský národní mužský vokální soubor Lěĺ, který nás
okouzlil krásou lidových písní z Běloruska, ale také
z Ukrajiny a Ruska, jež má ve svém repertoáru.
Indické slovo „spandan“ znamená v překladu „tlukot
srdce“ a při vystoupení indického souboru měli všichni
diváci v zaplněné tělocvičně Domova Barevný svět pocit,
že nám indičtí hudebníci a tanečníci hodně ze svého
srdce dávají. Nakonec mezi sebe přizvali i klienty a
všechny, kteří měli chuť tančit, kroužit anebo se jen tak
vlnit v rytmech něžné hudby sitár, pakhavadž a jiných
bubínků, jejichž názvy ani neznáme. Indičtí hosté si pak
s velkým zájmem prohlédli část domova Barevný svět a
po obědě nadšeně pochválili naši kuchyni za výborné jídlo. O tom, že náš stravovací provoz obstojí i

v mezinárodním měřítku, svědčí historicky první písemně doložená zahraniční pochvala pro kuchyň Domova
Barevný svět, sepsaná v sanskrtu a v angličtině…!

Text a foto: (rw)
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PŘIJELA K NÁM
DIVADELNÍ POUŤ

BEZ BARIÉR
Ve dnech od 29. září do 2. října pořádalo ostravské
Divadlo loutek osmé bienále mezinárodního festivalu
divadelní tvorby zaměřené na překonávání bariér mezi
lidmi. Náplní festivalu je přehlídka divadelní tvorby
překlenující veškeré bariéry a tabu mezi lidmi, a to
napříč všemi oblastmi – bariéry zdravotní,
národnostní, generační, kulturní, mentální a jiné… A
také přehlídka divadelní tvorby hledající nové formy
komunikace s divákem.
Patří k dobrým tradicím také tohoto festivalu, že přitom
pamatuje i na naše klienty a někteří z jeho hostů k nám
vždy zavítají s divadelním představením. V rámci
doprovodného programu letošní Divadelní pouti bez bariér
padl los na „Knižní pohádky“, které pro nás připravil Ateliér výchovné dramatiky brněnské Janáčkovy akademie
múzických umění – DIFA Brno, zaměřující se zejména na sluchově a jinak postižené děti. S pomocí obrázkové
knížky a znakové řeči nám studentky ze třídy prof. Zoji Mikotové představily ve znakové řeči tři známé pohádky a
bylo na klientech, aby ze všeho co viděli (ale neslyšeli), rozeznali příběh a uhodli, o jakou pohádku vlastně šlo.
Pro mnohé z nich to bylo nové, nezvyklé a tím vlastně i docela zajímavé, protože mohli vnímat pohádku tak

trochu „jinak“, pouze na základě zrakových vjemů. Na druhé straně ta část klientů, která vítá nonverbální
komunikaci, byla nadšená a někteří doslova nemohli spustit z hereček i z obrázkových knížek oči…
Divadelní pouť bez bariér nám tak nabídla novou možnost, jak vnímat divadlo a příběhy samotné, jež mohou
mít rozmanitý a někdy i překvapivý způsob vyprávění…
Text a foto: (rw)

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

NAŠE VÝSTAVY

Neodmyslitelnou

součástí kulturních aktivit naší organizace, jsou výstavy výtvarných prací klientů
Čtyřlístku. Během letních měsíců v době od 1. července do 31. srpna již několik let pravidelně
vystavujeme v nádherných prostorách Knihovny města Ostravy – její pobočce na Fifejdách v ulici Jiřího
Trnky. Naše letošní výstava měla název Malujeme léto a sešla se na ní více než dvacítka výtvarných prací
s letní tematikou, které vznikly v kreativním ateliéru Domova na Liščině. Ve dnech od 7. července do 10.
srpna patřila obrazům našich klientů z Domova Barevný svět a kreativního ateliéru Domova na Liščině
také výstavní síň Galerie Ametyst ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Zdejší výstava nesla název
Barvy léta.
Nejen během těchto letních měsíců, ale při
všech příležitostech se obrazy našich klientů
vždy těší obdivu a zájmu návštěvníků
výstavních síní. Ne jinak tomu bylo i v letošním
roce, jak o tom svědčily zejména ohlasy na
výstavu s letní tematikou v Galerii Ametyst,
která je již několik let součástí vstupních
prostor Fakultní nemocnice Ostrava a zdejší
výstavy tak trochu odlehčují a zpříjemňují
pocity lidí, kteří tudy procházejí na nejrůznější
vyšetření anebo jsou přijímáni k hospitalizaci.
Proč se naše obrazy lidem tolik líbí? „Čiší
z nich veliká radost, uvolnění a optimismus, což
by u lidí se zdravotním postižením málokdo
očekával. To, co z obrazů vyzařuje, probouzí

dobrou náladu a dodává lidem energii…“ tlumočila názory návštěvníků Galerie Ametyst paní Ingrid Raszková,
zkušená galeristka, patřící také k mnohaletým donátorkám naší organizace.
To, že se prezentujeme na veřejnosti i výtvarnou tvorbou, má význam nejen pro naše klienty, neboť kresba i
malba jsou součástí terapeutických činností, jejich prostřednictvím však také mohou relaxovat a vyjadřovat své
niterní pocity, tužby a fantazii. Na druhé straně také tímto pozitivním způsobem dáváme o sobě vědět veřejnosti a
vstupujeme do jejího povědomí. A pro obě strany to určitě hodně znamená.
Text a foto: (rw)
Ad fota: Snímek na vedlejší straně nahoře zachycuje pohled do výstavní síně Galerie Ametyst, kde v létě poutaly
zájem návštěvníků obrazy našich klientů, stejně jako v Knihovně města Ostravy na Fifejdách (vpravo dole).
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Neobvyklá setkání
s herečkou Pavlou Dostálovou
aneb
Inspirace Čtyřlístkem
Nestává se příliš často, aby se umělci přicházeli inspirovat mezi lidi se
zdravotním postižením, a přece – stalo se. Jednoho dne nás oslovila
sympatická mladá herečka Komorní scény Aréna, Pavla Dostálová
s přáním, zda bychom jí neumožnili kontakt s našimi klienty, aby se
mohla vžít do jejich mentality, způsobu komunikace a seznámit se s tím,
jak žijí a co prožívají. Proč to všechno?
Slovenský režisér Andrej Hübner-Ochodlo připravuje na sobotu 25.
října v tomto divadle premiéru inscenace dramatika George Taberiho
„Bílý muž a Rudá tvář“, v níž má Pavla Dostálová ztělesnit zdravotně
postiženou dívku Rút. Jak se můžeme dočíst na internetových
stránkách Komorní scény Aréna, George Tabori (1914-2007) ve své
tvorbě reflektuje utrpení Židů za nacistické éry a zamýšlí se nad naší
schopností nadále rozpoznat a případně i uchovat základní hodnoty
lidskosti. V jeho psaní však není místo pro planý patos a často se zde
objevuje humor provázený ironií a sarkasmem. Pro režiséra Hűbnera Ochodla je proto Tabori jedním z největších moderních dramatiků, ke
kterému se rád vrací. V Aréně již režíroval Taboriho Jubileum a nyní si
vybral jeho „židovský western“ Bílý muž a Rudá tvář. V této slavné hře
se při náhodném setkání na poušti domnělý Indián a židovský otec
postižené dcery vzájemně triumfují výčtem příkoří, která museli snášet
pro svůj původ. Tabori tak nechává zaznít starou pravdu, že „pod kůží,
jsou všichni lidé stejní“ a že navzdory všemu utrpení stále toužíme po obyčejném lidském štěstí.
Pro mladou herečku, která ještě za sebou nemá tolik životních ani hereckých zkušeností, je samozřejmě
obtížné uchopit tak složitou postavu, jakou Rút v inscenaci Bílý muž a Rudá tvář nepochybně je. Pavla Dostálová
má ztělesnit dívku, trpící nejen mentálním,
ale i tělesným postižením. Pro zdravého
člověka je skutečně těžké vžít se do „role“
člověka s postižením a sama Pavla
Dostálová v rozhovoru přiznává:
„…Hledám její způsob myšlení, který
mám zachycený zatím jen útržkovitě,
nepropojeně. Rút ve hře skoro nemluví,
minimálně o sobě prozrazuje slovem, takže
je opravdu jen na mě a režisérovi najít její
podobu, povahu a logiku. Co všechno
vnímá, kdy si přemýšlí v rámci svého
světa? Jak se projevují navenek její nálady
a touhy? Půjčila jsem si pár knih o tělesně a
mentálně postižených lidech, dívala jsem se
na nějaké dokumenty a filmy a ještě mě
čeká návštěva centra pro zdravotně
postižené. Je to pro mě velmi složitý úkol,
ale jestli má ze mne promluvit režisérka, tak
ta říká - buď ráda, že něco takového můžeš
poznat a hrát! A herečka odpovídá - jsem
ráda. Velmi…“

Pavla Dostálová našla cestu k nám do Čtyřlístku – do Domova Barevný svět, kde měla možnost setkat se
s několika klientkami i klienty. Do oka si padli zejména s Jirkou Válkem, který v Pavle získal velkou přítelkyni.
Uvidíme, jak v Aréně dopadne premiéra Bílého muže a Rudé tváře a jak si Pavla Dostálová po nové zkušenosti
poradí v „kůži“ své Rút. Každopádně jí budeme držet palce a těšit se na další setkání.
BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: autorka a archiv KSA
Na snímcích na předcházející straně: vlevo nahoře herečka Pavla Dostálová a na návštěvě v Domově Barevný
svět spolu s Dagmar Ďurišovou.
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NÁŠ JIRKA MUCHA „TVÁŘÍ“
ADVENTU PLNÉHO ANDĚLŮ 2014
V souvislosti

s činností a aktivitou soukromé prodejny a galerie BELSTYL
vznikl v roce 2006 projekt Advent plný andělů, jehož koordinátorkou a autorkou
je paní Lucie Houthoofdtová. Jeho první dva ročníky se uskutečnily
v prostorách Domu umění Galerie výtvarných umění v Ostravě a v roce 2011 v
hale Bonver Arény (dříve Tatran). V loňském roce se podařilo navázat spolupráci
s o.s. Dolní oblast Vítkovic a projekt našel poprvé své místo v novém
atraktivním objektu bývalého plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic – dnešní
multifunkční hale Gong, jež splňuje veškerá potřebná kritéria a navíc projektu
umožní i letos další rozvoj, ať už se týká počtu prezentujících se neziskových
organizací, nebo unikátní atmosférou a luxusním zázemím, které v Ostravě nemá
obdoby.
Hlavní myšlenkou Adventu plného andělů je od samého počátku vytvořit v České
republice ojedinělou platformu pro systémový fundraising a zapojit během adventního
období do spolupráce ve prospěch místních neziskových organizací klíčové
organizátory multižánrových akcí, úspěšné společensky odpovědné firmy i významné
osobnosti. Letošní ročník Adventu plného andělů se uskuteční v multifunkční hale
Gong ve čtvrtek 27. listopadu. Poprvé se k tomuto projektu připojuje také naše
organizace. A není jistě bez zajímavosti, že letošní „tváří“ Adventu plného andělů se
stal „náš“ Jirka Mucha z Chráněného bydlení Thomayerova. Jak se to stalo? Na to
nám odpověděla paní Lucie Houthoofdtová těmito slovy:
„O Jirkovi víme, že byl před časem vybrán pro svou ochotu, komunikativnost a
jistotu při obsluze v konkurzu pro obsluhu v kavárně Mental Café. Do kavárny
docházel nejprve jednou týdně, později už dvakrát. Již druhým rokem obsluhuje Jirka
také v kavárně Ostravanka v centru Ostravy. Nejdřív pracoval jen na zkoušku, ale pak
si ho všichni, hlavně zákazníci, tak oblíbili, že tam zůstal na stálo. Letos dostal hned
několik dalších nabídek. Prodává kávu s pojízdnou kavárnou Mental Cafe na
veřejných prostranstvích, třeba v pasáži městské knihovny a na různých kulturních akcích v Ostravě. S nadšením
se účastní každého svého prodejního dne. V létě, po práci v Centru pracovní činnosti, jezdil prodávat kávičku na
Shakespearovských slavnostech anebo na Colours of Ostrava. Přestože byl každý den unavený, zářil.
Během loňského osmého ročníku Adventu plného andělů Jirka v Andělské zóně všechny okouzlil svým
přístupem, občerstvil úžasnou kávičkou a navíc do posledních chvil večera neúnavně pomáhal s úklidem nádobí.
Proto nás napadlo, jakmile akce loni skončila, opět ji znovu nastartovat. Jirkův příběh v mnoha směrech souvisí
s posláním projektu a je přesně tím důvodem, proč je naše úsilí zaměřeno právě na neziskové organizace.
Když jsme Jirku požádali, aby nám pomohl propagovat Advent plný andělů 2014 a pozvat na něj co nejvíc lidí,
bez sebemenšího zaváhání odpověděl: ´Beze všeho´. Jak se chvíli poté zjistilo, v médiích i v místní televizi je
dávno jako doma. Moc rád se účastnil natáčení několika pořadů, zahrál si dokonce ve filmu, získal cenu
festivalové poroty. Mnoho lidí, včetně našeho pana fotografa, osobně zná z práce a raduje se, když se s nimi opět
setkává. Nám bylo najednou úplně jasné, že jsme jen zákonitě oslovili tu nejsprávnější osobu, jejíž zář nebylo
možné přehlédnout a v rušné Ostravě zaznamenat.
Tímto příběhem přijměte prosím pozvání na kávu všude tam, kde takto výjimečně chutný a voňavý nápoj
prostřednictvím Mental Café a dalších ´spřátelených´ kaváren nabízejí! Přijměte zároveň i naše pozvání na
Advent plný andělů 2014, který podporuje místní neziskové organizace v jejich úsilí a „anděly“ již devátým rokem
svolává!“
BOHDANA RYWIKOVÁ
Ad foto: Jirka Mucha na snímku z letošního koncertu Všechny barvy duhy ve vystoupení „Rebelové po našem“.

Sport
Evropské dny handicapu 2014:

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V KOPANÉ
Již

několik let tvoří neodmyslitelnou součást Evropských dnů handicapu, pořádaných letos po
dvaadvacáté v Ostravě, mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané, jehož organizátorem je tradičně naše
organizace a garantem její ředitel, pan PhDr. Svatopluk Aniol s vydatnou podporou a pomocí
vychovatelek Mgr. Vladimíry Kaločové a Martiny Skýbové z Domova Barevný svět. Jedná se o turnaj
smíšených družstev – spoluhráči sportovců s mentálním postižením jsou hráči bez hendikepu.
Zahajovací (i závěrečný) ceremoniál
turnaje bývá tradičně velkolepý a
slavnostní. Ani letos při něm nechyběly
půvabné mažoretky z ostravské skupiny
Krokodýl a k rozehřátí atmosféry turnaje
i hráčů samotných tentokrát přispěly
naše Rytmy – spojená hudební skupina
klientů Domova na Liščině, Domova
Barevný svět, Domova Beruška a
chráněného bydlení pod vedením paní
Libuše Gajdové. Hlavní garant a
organizátor turnaje, PhDr. Svatopluk
Aniol, popřál všem hráčům v úvodu
turnaje hodně zdaru a povzbudit
sportovce letošního turnaje přišli i mladí
hráči ostravského Baníku.
Letos se do Ostravy sjelo šest
fotbalových týmů z pěti zemí. Kromě
dvou mužstev z České republiky –
našeho
SK
Medvědi
Stacionáře
v Třebovicích a sportovců z SK Duha
Zlín, to byli také sportovci ze ZPSWR
Cieszyn z Polska, CILS Cesena z Itálie, Fés Györ z Maďarska a ŠZŠI Trenčín ze Slovenska.
Na divácké tribuny zasedli v hojném počtu zejména klienti našich zařízení, kteří samozřejmě drželi palce
domácímu týmu SK Medvědi, v němž měli mnozí své kamarády. „Vůbec jsem si nedokázal představit, jak takový
turnaj vypadá. A byl jsem opravdu mile překvapen, když jsem kluky viděl. Mají velmi dobrou techniku a během
celého turnaje podávali výkony, za které by se nemusel stydět ani profesionální fotbalista. Tleskám všem, dnes
by si vítězné poháry zasloužil každý tým,“ svěřil se na turnaji obránce FC Baník Ostrava Michal Frydrych, který
pozorně sledoval všechny zápasy.
Celodenní fotbalová utkání byla opravdu velmi vyrovnaná a boj urputný, o čemž svědčí i fakt, že o konečném
vítězi letošního mezinárodního
turnaje v kopané rozhodoval až
penaltový rozstřel mezi ŠZŠI
Trenčín a ZPSWR Cieszyn,
přičemž Slováci si nakonec z
Ostravy odvezli pohár vítězů. Na
dalších dvou místech skončili
sportovci z Polska a Maďarska,
našim „Medvědům“ se letos vedlo
o něco lépe než v loňském roce a
skončili jako čtvrtí před sportovci
ze Zlína a z Itálie.
Přesto však žádný z účastníků
turnaje neodjížděl s prázdnou.
Každý tým si odvezl účastnický
pohár, ale oceněni byli také hráči
v jednotlivých
kategoriích.
Účastníkům turnaje přišly na závěr
turnaje pogratulovat a předat
ocenění tři dámy: generální
konzulka Generálního konzulátu
Polské republiky v Ostravě paní
Anna
Olszewska,
bývalá
poslankyně
a
zakladatelská

osobnost Evropských dnů handicapu paní
PhDr. Jaroslava Wenigerová. Ondřej Šuráb,
brankář našeho týmu SK Medvědi, převzal
z rukou generální konzulky Anny Olszewské
pohár nejlepšího brankáře turnaje, což je
nepochybně velkým úspěchem i pro celý
náš fotbalový tým. Nejlepším střelcem
turnaje byl Mateusz Sojka z Polska a
největší
sympatie
diváků,
hráčů
i
organizátorů ziskal italský reprezentant
CILS Cesena Mirko Benini.
Ředitelka Evropských dnů handicapu,
paní
Mgr.
Olga
Rosenbergerová,
bezprostředně po slavnostním vyhlášení
výsledků turnaje prohlásila: „Mohli jsme
sledovat, že sport skutečně spojuje. Fair
play a přátelská atmosféra během celého
dne byla opravdu nakažlivá. Gratuluji všem,
nejen vítězům. Některé zápasy byly hodně
těžké a finálové penalty dramaticky
napínavé. Na tom se shodli všichni, kteří letos přišli fandit a povzbuzovat.“
I když naši hráči ani v letošním roce nedosáhli na žádnou z medailí turnaje, nevadí. Čtvrté místo je po loňsku
určitě úspěchem a pevně věříme, že příští ročník mezinárodního fotbalového turnaje Evropských dnů handicapu
nám po všech stránkách přinese ještě víc štěstí…
Text a foto: (rw)

Na snímcích na předcházející straně: Naše Rytmy byly součástí slavnostního zahájení letošního mezinárodního
turnaje v přizpůsobené kopané Evropských dnů handicapu (vlevo nahoře). Hlavní organizátor a ganarant turnaje
v kopané Evropských dnů handicapu, PhDr. Svatopluk Aniol, představuje hosty turnaje – hráče FC Baník
Ostrava: hlavního obránce Michala Frydrycha, brankáře Jiřího Pavlenku a obránce Jana Baránka (vpravo dole).
Na této straně: Tribuny sportovní haly UP Ostrava ve Varenské ulici, zaplnili v hojném počtu také naši klienti a
jejich doprovody, kteří přišli povzbudit náš sportovní tým SK Medvědi (viz fota). ¨

VÍTÁME MEZI NÁMI

Noví zaměstnanci Čtyřlístku
V období čtvrtletí červenec až září 2014 jsme u nás ve Čtyřlístku přivítali celkem jedenáct nových zaměstnanců –
pracovníků v sociálních službách. V Domově na Liščině působí od letošního července paní Michaela Fixová, od
září pak také paní Růžena Tancošová. Řady Domova Barevný svět posílilo v tomto období šest dam: paní Alena
Hublová, Veronika Jalová, Bc. Jana Morbitzerová, Ivana Fabiánová, Aneta Silberová a Ladislava
Špičáková. Tři nové spoloupracovníky mezi sebou přivítali také v Domově Beruška, kam v září nastoupil jako
pracovník v sociálních službách pan Petr Neminář, ve Stacionáři Třebovice od srpna pracuje na téže pozici paní
Štěpánka Němcová a od srpna také nově nastoupila do Domova se zvláštním režimem Hladnovská paní
Kateřina Štefková. Všem novým kolegyním a kolegovi přejeme na nových působištích hodně pracovních
úspěchů i spokojenosti.
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NAŠE GRATULACE
K ŽIVOTNÍM JUBILEÍM

■ Významná životní jubilea oslavilo v období
června až září letošního roku několik našich kolegyň
z různých
zařízení
Čtyřlístku.
Dodatečně
gratulujeme pracovnici v sociálních službách, paní
Ivetě Hoškové z Domova Barevný svět, hned
několik oslavenkyň se sešlo v Domově na Liščině,
kam zasíláme dodatečné blahopřání paní
Jaroslavě Chojkové ze stravovacího provozu
Domova na Liščině, paní Editě Josefi, pracovnici
v sociálních službách, paní Ivě Tokošové a Evě
Vehovské. Dvě jubilantky měli mezi sebou
v Domově se zvláštním režimem Hladnovská, a to
pracovnici v sociálních službách, paní Hanu
Kovalčíkovou
a ošetřovatelku paní Marii
Procházkovou. Ve Stacionáři Třebovice v létě
slavila kulaté životní jubileum jeho vedoucí, paní

Mgr.
Taťána
blahopřejeme!

Piskallová.

Všem

upřímně

■ V období října až prosince letošního roku ještě
oslaví významná životní jubilea paní Renáta
Blaštíková,
pracovnice
v sociálních
službách Domova
Beruška,
paní
Jana
Augustinová z ošetřovatelského oddělení Domova
Barevný svět, pan Miroslav Szlaur ze stravovacího
provozu Domova na Liščině a dvě jubilantky bude
mít správa organizace - paní Blaženu Severinovou
z ekonomického
oddělení
a
paní
Johanu
Trzynieckou z oddělení práce a mezd. Také všem
těmto našim kolegyním a kolegovi patří srdečná
gratulace k jejich narozeninám spolu s přáním
pevného zdraví, osobních i pracovních úspěchů do
dalších let.
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