ZRCADLO
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník IX., číslo 4., prosinec 2016

ADVENT PLNÝ
ANDĚLŮ
„S naší Libuškou Gajdovou a Blankou Košťálovou, která se o nás
hezky starala, Vlaďkou Kaločovou a taky s paní Dášenkou
Drobíkovou, které se nám taky dost věnovaly, jsme vystupovali na
benefičním koncertu ,,Advent plný andělů“. Kluci z Domova Jandova
– Dominik Herák a Honza Polhoš, pak také Milan Skalička z Centra
pracovní činnosti, Jirka Mucha z chráněného bydlení a Jirka Válek
z DBS, hráli na bubny. Společně s nimi hrála z Domova na Liščině
také Lenka Biháriová a z DBS Míša Horáková. Já jsem hrála na
vajíčka s Kamilkou Hradskou. Petra Hamroziová s Radkou
Klimkovou, Zdeněk Krátký, Maruška Kubicová a Jirka Lukovský hráli
na tamburíny. Vybrali jsme si vánoční melodie. Moc se nám to líbilo,
bylo tam hodně lidí a strašně moc nám tleskali. Krásné zážitky nás
provázely ještě celý zbytek večera…“ svěřila se nám členka souboru
Rytmy, Martina Pazderová, se svými dojmy z vystoupení na letošním
Adventu plném andělů.
Ten uspořádalo Eico – Eko-info centrum Ostrava v úterý 29.
listopadu v Impact Hub Ostrava jako již XI. ročník této benefiční
akce, jejíž motto letos znělo: „Velké věci vznikají z těch malých…“
Smyslem tohoto večera byla především pomoc neziskovým
organizacím, jež u nás v Ostravě působí v oblasti sociálních služeb a
snaží se pomáhat lidem s různými typy zdravotního postižení. Již
poněkolikáté se k této iniciativě připojila i naše organizace, spolu
s dalšími neziskovkami, jako jsou
AlFi, Charita Ostrava – charitní
střediska sv. Lucie a Gabriel, Mens
Sana, Sdružení Bes a Spirála o. p. s.
Ne náhodou připadl tento večer
právě na letošní Den dárců, neboť
jeho součástí byla také ocenění pro
„Dobré anděly, kteří pomáhají, i když
nemusejí“. Nebyli to jen dárci, ale
také dobrovolníci a další obětaví lidé,
pomáhající všude tam, kde je toho
třeba. Symbolického anděla, jenž
vyšel z kreativního ateliéru Čtyřlístku,
jsme v rámci tohoto večera věnovali
jedné z našich dárkyň, paní Jarmile
Hlavičkové, jež se ze svého
nevysokého důchodu snaží již
několik let podporovat zdravotně
těžce postižené klienty třetího patra
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Domova Barevný svět. Nesmírně skromná a velmi hodná paní Hlavičková se sice tohoto večera
zúčastnit nemohla, ale symbolického anděla, jenž se zrodil v našem kreativním ateliéru, jsme jí rádi
předali krátce před vánočními svátky spolu s poděkováním za její mnohaletou podporu našich klientů
v Domově Barevný svět.
Součástí letošní benefice Advent plný andělů byl bohatý kulturní program, v němž vedle dalších
účinkujících – souboru Chorodia, zpěvačky Elišky Růžičkové, kapely Třesk a dalších, nechyběl ani náš
soubor Rytmy, jenž sklidil bouřlivé ovace publika, jak o tom také referuje bezprostřední účastnice
večera - Martina Pazderová. Tuto událost, nad níž převzala záštitu starostka městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz, paní ing. Petra Bernfeldová, podpořili Impact Hub Ostrava, městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Ostravské komunikace, a.
s., Wichterlovo gymnázium Ostrava a Rádio Čas.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ a MARTINA SKÝBOVÁ

Proč Den dárců?
Pražské Fórum Dárců / Czech Donors Forum letos poprvé
vyhlásilo 29. listopad jako Den dárců. Právě tento den by
měl být do budoucnosti příležitostí pro ocenění a
poděkování dárcům nejrůznějších neziskových organizací,
z nichž mnohé se bez této podpory nemohou obejít,
přestože jejich činnost je v mnoha případech pro naši
společnost nepostradatelná. Také pro naši organizaci
znamená přízeň dárců velkou pomoc.
V uplynulém desetiletí jsme u nás ve Čtyřlístku uzavírali
ročně 50 – 70 darovacích smluv, které se týkaly jak darů
finančních, tak věcných. Mezi našimi dárci jsou jednotlivci,
přispívající na sociální účely ve prospěch klientů třeba i
menšími finančními částkami, ale zato pravidelně, třeba každý
měsíc, již několik let. Mnohdy jsou to lidé, kteří se sami někdy
ocitli v těžké životní situaci, mají v rodině hendikepovaného
člověka anebo se zdravotně postiženými lidmi přišli někdy do
styku a vědí, jak je péče o ně náročná. Podporují nás malé i
větší firmy, jejichž pomoc je směřována ke zlepšení životních
podmínek klientů – na nákup vybavení a doplňků k zútulnění
jednotlivých
domácností,
na
zakoupení
nákladných
rehabilitačních pomůcek, na podporu volnočasových aktivit –
sportovních, kulturních anebo společenských. Vítaná však
může být někdy i pomoc takříkajíc ´nehmotná´, třeba ve formě
zážitků, jež dokáží udělat velikou radost a klienti na ně dlouho
vzpomínají. Jedním z příkladů by tak mohla být dlouholetá
spolupráce naší organizace s Krajským ředitelstvím Policie
České republiky v Ostravě, jež pro naše klienty pořádá
každoročně letní setkání se záchrannými sbory: policisty –
příslušníky dopravní a jízdní policie, městské policie a hasiči.
Nadšení mezi klienty budí také setkání se členy motorkářského
klubu Srdcařů, kteří letos již dvakrát proměnili jejich všední dny
v neobvyklý svátek silných strojů, na kterých se mohli také
svézt. Nevšedním zážitkem jsou ohňostroje pořádané
v předvánočním čase Bezpečnostní agenturou T.K.L pro
klienty Čtyřlístku v zahradě našeho Domova Barevný svět…
Radost však mohou udělat třeba i volné vstupenky na
sportovní utkání, na koncert anebo na divadelní představení. Pomoc může mít různé formy a všem
našim dárcům jsme opravdu velmi vděční za to, že pomáhají tam, kde je třeba, že na nás
nezapomínají a mají pochopení pro potřeby, záliby a zájmy našich klientů. Věříme zároveň, že se Den
dárců ujme a stane se povzbudivou příležitostí, jak navazovat ještě lepší kontakty mezi těmi, kteří
chtějí obdarovávat a těmi, kteří jejich pomoc potřebují, a jak pro sebe nacházet vzájemné pochopení.
Dnu dárců zkrátka držíme palce!
(rw)
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Advent plný křídlení…
Tradiční Advent plný andělů tak, jak jsme jej znali dříve, se proměnil na dvě charitativní akce:
jednu pod tímto původním názvem, jež se odehrála 29. listopadu pod patronalcí Eica – Eko-info
centra Ostrava, jak o tom referujeme na jiném místě, a nově ještě druhou pod inovovaným
názvem Advent plný křídlení. Jeho dějištěm byla 1. prosince multifunkční hala Gong v Dolní
oblasti Vítkovic a hlavním pořadatelem se stal Nadační fond Křídlení.
S originálními adventními a vánočními dárky se letos v Gongu na Adventu plném křídlení
představilo celkem 46 neziskových organizací, pro
něž je tato benefiční událost nejen výbornou
příležitostí, jak se zviditelnit, ale výtěžek z prodeje
jejich výrobků je také významnou pomocí při
zajištění jejich další činnosti. Ani letos při této
události nechyběl náš Čtyřlístek.
Soubor Rytmy spolu se členy Muzikohraní
manželů Plecháčkových zahajoval v rámci Adventu
plného křídlení slavnostní program k 10. výročí
osvětové kampaně Celé Česko čte dětem.
Nadšeně jim tleskal celý zaplněný sál a z první
řady i jeden z nejpopulárnějších současných
českých spisovatelů – Michal Wiewegh. Naši klienti
se však na letošním „Křídlení“ prezentovali nejen
jako muzikanti, ale i jako úspěšní baristé v pojízdné
kavárně Mental Café, jež se tradičně pyšní nejen
výbornou kávou, ale také dobrými sladkostmi.
Večer završila charitativní dražba výtvarných
artefaktů z dílen neziskových organizací. Čtyřlístek
byl zastoupen i tady krásným keramickým andělem
z ergodílny rehabilitačního oddělení. Našeho
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anděla vydražila za 1.200 korun paní Pavlína
Dohnalová z Ostravy. Finanční výtěžek z této dražby
šel opět ve prospěch klientů naší organizace.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Vpravo tým našich baristů z Mental Café na letošním
Adventu plném křídlení…

TAKÉ FOTOGRAFIE MOHOU POMÁHAT…
Dobročinnost se odívá do různých rouch a může mít rozličné podoby. Jednu z nich zvolila
skupina nadšenců z Prahy pod organizační záštitou Nadačního fondu Niké, která nás letos na
jaře přizvala k charitativnímu projektu Pomáháme fotografiemi. Zapojit se do něj mohly
neziskové i příspěvkové organizace pracující s lidmi s mentálním postižením z celé České
republiky. Každá z nich měla možnost zaslat do soutěže až deset fotografií vystihujících
každodenní život i volný čas lidí se zdravotním postižením. Z každé kolekce zaslaných snímků
pak odborná porota, kterou tvořili i dva známí čeští fotografové – Lenka Hatašová a Robert
Vano - vybrala dva nejlepší, jež postoupily do veřejné dražby. Její výtěžek pak měl být rozdělen
rovným dílem mezi všechny zúčastněné a věnován jako dar ve prospěch jednotlivých
organizací.
Za naši organizaci jsme do soutěže zaslali kolekci deseti snímků od našeho spolupracovníka
Wernera Ullmanna a kolegyní Vladimíry Kaločové a Bohdany Rywikové. Snímky pak byly vystaveny
na dvou výstavách pod názvem Pomáháme fotografiemi, a to od 10. října ve výstavní síni Domu
armády v Olomouci a pak od 7. listopadu v pražské TaKavárně Jedličkova ústavu a školy v Praze na
Vyšehradě, kde v tento den projekt Pomáháme fotografiemi vrcholil.
Prostřednictvím projektu chtěli organizátoři finančně pomoci poskytovatelům sociálních služeb, kteří
se do něj zapojili. Přihlásilo se celkem deset poskytovatelů sociálních služeb z celé České republiky.
V konečném výsledku vynesla dražba dvaceti nejlepších fotografií ze všech organizací částku
přesahující 120 tisíc korun a konkrétně naší organizaci přispěl projekt Pomáháme fotografiemi více
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než dvanácti tisíci korunami. Bude-li tato
iniciativa pokračovat i v roce 2017, určitě
se do ní opět rádi zapojíme…!

BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímku vpravo záběr z pražské
vernisáže výstavy Pomáháme
fotografiemi v TaKavárně Jedličkova
ústavu.

VZÁCNÁ
NÁVŠTĚVA
Z FIRMY GAMIN
Tři představitelky firmy GAMIN - její
obchodní a marketingová ředitelka paní
Mgr. Radana Brábníková, marketingová
specialistka paní Ing. Martina Gecíková a
office manažerka paní Renáta Sabolová,
přišly v prosinci navštívit naše klienty
z Domova Jandova.
Tato vzácná
návštěva zavítala mezi děti z Jandovy
v adventních dnech – 12. prosince.
Společnost GAMIN se specializuje na
měřicí a laboratorní zařízení, ale má i řadu
dalších aktivit. Již několik let spolupracuje
také s naší organizací a finančně přispívá
na zlepšení životních podmínek klientů
(např. na nákupy rehabilitačních a jiných
pomůcek či přístrojů) Domova Jandova.
Všechny tři dámy se živě zajímaly
nejen o každodenní život klientů
domova, ale také o všechny změny,
jimiž toto zařízení v posledních
několika letech prošlo a jaké na ně
ještě čekají. Se zájmem si prohlédly
jednotlivé domácnosti a popovídaly si
s našimi nejmladšími klienty, kteří
jejich návštěvu s nadšením přivítali.
Vedoucí domova, paní Bc. Jana
Vejlupková, obdržela symbolický šek
na finanční dar od firmy Gamin ve výši
čtyřiceti tisíc korun, který v příštím
roce
využijeme
zejména
na
volnočasové
aktivity
klientů.
Děkujeme!
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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A ještě ohňostroj pro Čtyřlístek!
Krásně poetický podvečer, postříbřený jemně padajícími sněhovými vločkami,
předznamenal 14. prosince letošní zimní překvapení, které nám na zahradě Domova Barevný
svět v podobě ohňostroje opět připravil v těchto adventních dnech pan Jan Tomický – majitel
bezpečnostní agentury T. K. L.
Mezi
sněhovými
vločkami
sledovali barevnou podívanou
klienti Domova Barevný svět i
jejich kamarádi z Domova na
Liščině a společně se nechali
unášet krásou světelných efektů.
Ti, kteří se nemohli přijít podívat
na zahradu, sledovali světelnou
show
alespoň
z oken
nebo
balkonů svých domovů. „Trošku
jsem se bál toho rámusu, ale
krásně jsem se bál,“ svěřil se Jirka
Válek, kterému se ohňostroj moc
líbil a také se na něj velmi těšil. Za
tento
nevšední
předvánoční
zážitek patří panu Tomickému a
všem jeho spolupracovníkům náš
velký dík! Udělal radost všem, kteří
si jej ani letos nenechali ujít.
Text a foto: (rw)

Malé velké události

Rytmy opět při rozsvícení vánočního stromu
Sváteční výzdoba a vánoční strom se na Prokešově náměstí rozzářil za účasti primátora
Tomáše Macury v sobotu 26. listopadu. Město připravilo v předvečer adventu bohatý program,
v němž ani letos nechyběla naše skupina Rytmy. Spolu s nimi vystupovaly na Prokešově
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náměstí folklorní soubory Hlubina a Hlubinka, Ostravský dětský sbor, žesťový kvintet
Janáčkovy konzervatoře Ostrava.
Tradičně se uskutečnilo také vyhlášení městské ankety Dobrovolník roku 2016. Večer vyvrcholil
koncertem ostravské zpěvačky Elis, která se stala objevem roku v anketě Český slavík 2014. Rodiče
s dětmi se mohli zúčastnit kreativních dílniček nebo se pobavit při divadelním představení Zimní
pohádka. Letošní specialitou byla Ježíškova pošta, díky níž mohly děti posílat svá přání formou
korespondenčního lístku přímo do šumavského Božího Daru, kde se již tradičně dětská přání
předávají do těch správných rukou... Ofrankovaný korespondenční lístek pro Ježíškovu poštu dostalo
každé dítě jako malý dárek města.
Letošní Vánoční a novoroční výzdobu ostravské radnice již vloni vybrali v internetové anketě
občané města. Vítězná výzdoba společnosti S. O. S. – Dekorace dostala 985 z celkových 4427 hlasů.
Firma používá technologii LED s využitím světelných efektů „flash“, vytvářejících třpytivý efekt
dekorace. Vánoční výzdoba radnice a náměstí se naposledy rozsvítí 6. ledna 2017.
ANDREA VOJKOVSKÁ a (rw)

DĚTI (NEJEN) DĚTEM
V DOLNÍM BENEŠOVĚ
Jako každoročně, i letos jsme se 7. prosince zúčastnili kulturně
společenské akce pro tělesně a mentálně postižené děti a
dospělé v Kulturním domě v Dolním Benešově. Sešly se tam
téměř tři stovky hostů z devatenácti zařízení sociálních služeb a
škol z celého našeho kraje. Setkání již po pětadvacáté pořádalo
město Dolní Benešov s podporou sponzorů a za pomoci
dobrovolníků a nadšenců z okolí.
Poděkování v úvodu patřilo panu Mgr. Hartošovi – řediteli
Základní školy Těšínská v Ostravě, který byl jako obyvatel města
v předcházejících letech hlavním organizátorem tohoto setkání. Pro
všechny jeho účastníky bylo již tradičně připraveno bohaté
občerstvení a pestrý program. Střídaly se kapely na pódiu a tanečníci
pod ním. Vystupovaly mažoretky, kouzelnice, dětský sbor, andílci i
čerti. S hudbou jsme si nejen zacvičili, ale také zazpívali, zatančili a
mnozí se zapojili i do kreslení. Sálem vládla veselá nálada, všichni se
radovali ze setkání se známými a také z nabídky hraček, her a
drobných dárků.
Tomáš Lohutín vylosoval jednu z cen pro Domov Barevný svět a
přivezl pro svou rodinku
soubor společenských her.
Pro každé zařízení však byla
připravena i krabice s dárky a
ještě každý účastník obdržel
balíček. Z Dolního Benešova
si i letos odváželi všichni
účastníci setkání Děti dětem
spoustu nezapomenutelných
zážitků a hodnotných dárků.

Za účastníky:
MARCELA NOSIADKOVÁ
Fotografovaly:
DAGMAR DROBÍKOVÁ
a ZDENA PEXOVÁ
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Vánoční setkání
s přáteli
z Otrokovic
V pátek 9. prosince jsme se vydali do
Olomouce
na
vánoční
setkání
s kamarády
z chráněného
bydlení
Otrokovice.
Cestou
vlakem
–
Pendolinem, jsme si přečetli denní tisk a
čas nám tak rychle utekl. Ani ne za
hodinku jsme vystupovali na hlavním
nádraží v Olomouci.
Po nadšeném přivítání s našimi přáteli
jsme zamířili na domluvenou exkurzi do
čokoládovny Orion – ZORA Olomouc.
Zdejší zaměstnanci pro nás připravili malou
ochutnávku čokolády a mohli jsme také
shlédnout virtuální prohlídku výroby této pochoutky. Díky tomu teď už známe postup výroby a víme, co
všechno to obnáší, než se
bonbóny, čokoláda a tyčinky
dostanou do prodeje. Třeba
taková obyčejná tabulková
čokoláda se musí nejdřív
máčet v čokoládové hmotě,
ofukovat, vzhledově dolaďovat
a teprve pak zabalit. Někteří
z nás hodně zpozorněli u
výroby bonbónů, protože tady
se forma naplňuje hmotou jen
zčásti, aby se sem ještě vešla
náplň /višeň/ a výplň s
kakaovým máslem. Pak ještě
vychladit, zabalit a šup do
prodeje.
Nikdo
z nás
samozřejmě neodolal a všichni
jsme si nakoupili nějaké
pamlsky v podnikové prodejně
za výhodné ceny.
A protože jsme měli hlad, cestou na
vánoční trhy jsme se zastavili v místní
hospůdce na oběd a kávičku. Vánoční
výzdoba
Olomouce
byla
nádherná,
atmosféra úžasná a tak jsme si všichni
slíbili, že za rok pojedeme v prosinci jenom
na vánoční trhy, kde mnoho stánkařů
nabízelo ručně vyrobené výrobky a
prodávalo se tady mnoho báječného
vánočního cukroví, zpívalo se a všem se
nám tady tolik líbilo!
Zaznamenala: JANA NIEMCZYKOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Krásu, až oči přecházely, nabízely na
olomouckých vánočních trzích skleněné
ozdoby…
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Ceny hejtmana
Moravskoslezského

kraje předány
Moravskoslezský kraj vyhlásil
letos již XIII. ročník soutěže o
Cenu
hejtmana
Moravskoslezského kraje, jíž
jsou
každoročně
oceňováni
autoři
děl
literárních,
výtvarných,
publicistických,
zpravodajských a jiných, která
přispívají k poznání problémů
občanů
se
zdravotním
postižením
a
podporují
myšlenku jejich společenské
integrace. Naše organizace letos
přihlásila do této soutěže dvě
výtvarné práce klienta Čtyřlístku,
pana
Ladislava
Kováře
z Domova na Liščině – obrazy
nazvané Čína (na obrázku vlevo
dole) a Žirafa.
Pan Kovář patří ke zkušeným
malířům a jeho díla byla již
mnohokrát vystavována na veřejnosti, jako například v Galerii Ametyst, v pobočkách Knihovny města
Ostravy anebo ve výstavní síni Střední průmyslové školy chemické a Gymnázia Akademika
Heyrovského v Ostravě-Zábřehu – v Galerii U chemiků a jinde. Pan Kovář rád navštěvuje kreativní
ateliér Domova na Liščině a řada jeho obrázků zdobí stěny společných prostor nebo pokojů klientů
tohoto domova. Věřili jsme, že se jeho obrázky budou líbit i porotě, která rozhoduje o ocenění
jednotlivých soutěžících. Přihlásilo se jich deset a porota vybírala z dvanácti výtvarných prací.
Ve čtvrtek 14. prosince jsme se spolu
s panem
Ladislavem
Kovářem
zúčastnili
slavnostního
udílení
Cen
hejtmana
moravskoslezského kraje, které se uskutečnilo
v nádherných výstavních prostorách Galerie
výtvarného umění v Ostravě. Bohužel, naše
naděje se nenaplnily, pana Kováře cena minula.
Tři hlavní Ceny hejtmana si za své malby odvezli
klienti z centra ambulantních a pobytových
služeb Santé v Havířově – ze stacionáře pro
dospělé Lipová.
Pěkný zážitek si však pan Kovář z Galerie
výtvarného umění přece jen odnesl: bylo jím
osobní setkání a milá slova povzbuzení přímo od
pana hejtmana, prof. Ivo Vondráka (na snímku
nahoře) a také od vedoucí oddělení kultury
Moravskoslezského kraje, paní ing. Jitky
Koščákové. Panu Kovářovi však udělal radost i
dárek jako cena útěchy – obrázkový kalendář
s pamětihodnostmi Moravskoslezského kraje,
který si prohlédl ještě v galerii společně se svým
doprovodem, pracovnicemi kreativního ateliéru:
Marií Herákovou a Martinou Skýbovou. Příští rok
se do soutěže určitě přihlásíme znovu!
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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První vánoční
tvoření v Domově
Třebovice
A jsou tu opět Vánoce - ten kouzelný
čas, kdy každý z nás netrpělivě očekává
příchod
nejkrásnějšího
svátku
v
roce. Přiblížit období adventu jsme se v
našem novém domově v Třebovicích
rozhodli i my. K dokreslení atmosféry Vánoc
jsme s klienty vytvořili pro každou
domácnost adventní věnec se čtyřmi
svíčkami, který si sami zdobili nejrůznějšími
přírodninami.
Každou neděli jsme pak
postupně zapalovali jednotlivé svíčky,
abychom si zpříjemnili adventní čas a ukrátili
čekání na onen velký den - příchod Ježíška.
K Vánocům však také neoddělitelně patří i
přání obdarovat své nejbližší. V rámci
pracovní aktivizace, kromě už zmíněných
adventních věnců, se všichni klienti podíleli
na výzdobě věnečků z proutí k zavěšení na
dveře nebo na zeď, které pak v jejich
domácím prostředí měly vykouzlit v kruhu
rodiny tu pravou vánoční pohodu.

BRONISLAVA HONYSZOVÁ
Domov Třebovice
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Jak jsme se
těšili
na Vánoční
výstavu
Na tuto chvíli jsme se moc těšili, jelikož
na výrobcích si naši uživatelé
z Domova na Liščině dali opravdu
záležet. Vše jsme tvořili v Kreativním
ateliéru, kde nás práce zkrátka baví…!
Zvládli jsme vyrobit všechno možné od vánočních zápichů do květináčů až
po nespočet keramických andělů a
maličkostí. Naše výrobky jsme hezky
ozdobili, ať už glazurou nebo burelem.
Na přiložené fotografii se můžete
přesvědčit, že se nám to opravdu líbilo!
Text a foto: MARTINA SKÝBOVÁ
Domov na Liščině

ŠIŠKIÁDA v „Barevném světě“
Když se řekne olympiáda, hned každý ví, co se bude dít. My jsme se chtěli k tomuto názvu
alespoň částečně přiblížit, proto jsme vymysleli odvětví, ve kterém by byla podobná náplň,
avšak se zcela netradičním náčiním. Mnozí z vás jistě na zahradě potkávají Mária a Jirku, kteří
rádi sbírají šišky. Pro dostatečné množství tohoto materiálu jsme se rozhodli šišky použít jako
hlavní pomůcku při naši netradiční olympiádě. A pro tento materiál jsme se rozhodli naše
sportování nazvat ŠIŠKIÁDOU.
O jednom říjnovém úterku jsme
se všichni - soutěžící i organizátoři
- setkali na zahradě Domova
Barevný
svět.
Což
bychom
dozajista napsali, kdyby venku bylo
opravdu hezké počasí. Jenže to
nám v tento den ani trochu nepřálo,
a proto jsme se rozhodli uspořádat
šiškiádu na chodbě 2. patra našeho
domova.
Všichni jsme se tady sešli a
netradiční
sportování
mohlo
započít. Ptáte se, jak lze využít
přírodní materiál ve sportování?
Vzpírání? Zkuste zvednout šišky
nad hlavu a spočítejte, kolik
takových zdvihů zvládnete za jednu
minutu! Běh na krátkou vzdálenost?
Položte šišku na lžíci, při běhu ji
tam udržte, nechte kroky, ať
směřují správným směrem a
uběhněte danou trasu a bez ztráty
šišky!
Hod
na
pyramidu?
Zapracujte okem a rukou, mějte
v zásobě pět šišek a snažte se
shodit
co
nejvíc
kelímků
z pyramidy! Anebo si zahrát tak
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trochu basketball? V našem případě šiškiball? Co myslíte, jak tuto disciplínu hráči absolvovali?
Protože byl v našem sportovním týmu také Pavel, který má nadevše rád auta, vymysleli jsme pro něj
speciální disciplínu – jízdu šišek v tatrovce. Úkol spočíval v tom, dostat šišky z bodu A do bodu B.
Hodnocení soutěží nastalo ihned po sečtení všech bodů, které sportovci na každém stanovišti
dostali. Pak mohli být prakticky hned vyhlášeni vítězové. Sportovci byli oceněni medailemi, jež pro nás
vytvořily kolegyně z ergodílny jen
pro tuto příležitost, za což patří
Veronice a Zuzce velký dík.
A protože řádné sportování
bývá zakončeno hostinou a
volným programem, nechtěli
jsme se lišit ani my. Proto jsme
rozžhavili grill a na něm si
dozlatova upekli buřty a topinky.
Lesk ten den nebyl jen v očích
sportovců, ale také na jejích
ústech, po dobrých párečcích.
Náš den s šiškiádou se skutečně
vydařil - byl sportovně a
motivačně nabitý a navíc ještě
chutně zakončený.

Zaznamenaly:
JANA PROROKOVÁ
a GABRIELA ROKYTOVÁ
Domov Barevný svět

Naši NEJKRÁSNĚJŠÍ

DRACI
K podzimním dnům již tradičně neodmyslitelně patří
pouštění draků. Naši klienti z Domova Barevný svět sice
nejsou tak zruční, aby si sami dokázali vyrobit draka, který
létá, ale za to jim nechybí bohatá fantazie. A tak se ve
druhém patře domova zrodil nápad uspořádat „drakiádu“
jako soutěž o nejkrásnějšího papírového draka, jenž sice
nepoletí, ale určitě udělá radost svému tvůrci i jeho
přátelům. Zapojili se téměř všichni klienti a chodba druhého
patra Domova Barevný svět se od začátku listopadu
proměnila v netradiční výstavní síň: její stěny zdobila celá
plejáda papírových draků nejrůznějších barev, tvarů i
velikostí. Radost pohledět! Návštěvníci této „galerie“ pak
měli možnost vybírat formou ankety mezi vystavenými draky
toho nejnápaditějšího.
Na slavnostním vyhodnocení dračí soutěže se v úterý 8.
listopadu sešlo téměř celé osazenstvo Domova Barevný
svět včetně paní vedoucí Bc. Michaely Šarmanové, DiS.,
aby společně pogratulovali vítězům. Ti se mohli těšit nejen
na krásný diplom, ale také na sladkou odměnu.
Nejvíc – šedesát hlasů získal opravdu nekonvenční drak
z dílny rodinky 1D, druhé místo s padesáti hlasy patřilo
drakovi, jenž se zrodil v rodince 1B a na třetím místě se umístil drak rodinky 2C se třiceti hlasy.
Všem vítězům i účastníkům gratulujeme, protože ve výsledku obdiv patřil všem, kteří se drakiády
zúčastnili. A už se budeme těšit na drakiádu v příštím roce!
Text a foto. (rw)
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DEN
DŘEVA
NA
HRADĚ
výrobci dřevěných hraček,
košíkáři, dráteníci, keramici,
tvůrci
suchých
vazeb,
keramiky,
dárkových
a
dekoračních předmětů. Lesní
ateliér
nabídl
tvořivou

Po roce opět patřila druhá zářijová sobota

dílničku pro děti.
I náš stánek byl stále „v obležení“ a doslova
na dračku šlo všechno naše zboží. U stánku
jsme předváděli s našimi klienty výrobu a
tvorbu takových výrobků – pletení košíků
z proutí, pediku i papírových trubiček, tkaní na
ručním rámu (zájemci si je mohli vyzkoušet) a
lepení mozaik. Prodali jsme veškeré naše
výrobky, a ještě se stihli podívat do podhradí na čarodějnice a čerty v hradním sklepení a
dali si dobroty, které lákaly svou vůní…
Sluníčko nás hřálo svými paprsky a celý den
byl prostě skvělý. Za rok určitě přijdeme zase!
JANA GROMOTOVIČOVÁ
Centrum pracovní činnosti

na Slezskoostravském hradě „Festivalu dřeva“.
Viděli jsme závod sportovních dřevorubců
(disciplíny se sekerou a pilou), děti se
dozvěděly zajímavosti o lese, přírodě a dřevu.
Každý jsme našli „něco“, co se nám líbilo.
Hvězdou bohatého programu byl Petr Nagy,
skupina
Docuku,
ale
hlavně
mistři
dřevosochaři, kteří přímo před zraky diváků
tvořili dřevěné sochy a plastiky. Vše doprovodil
starodávný jarmark a jarmark řemesel. Své
umění na hradě i v podhradí představili také
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Víkend s Libuškou Gajdovou
Po návratu z mateřské dovolené, jsem nastoupila v Domově na Liščině do Kreativního ateliéru.
Hned po čtrnácti dnech jsem měla víkendovou směnu na rodince (tady na Liščině, se jí říká skupina).
Byla jsem ráda, že na víkendové směně budu pracovat s paní Libuší Gajdovou, kterou znám již od
roku 2009, kdy jsem začala pracovat v Domově Barevný svět a začala s touto dobrou duší
spolupracovat.
Má směna
probíhala v poklidu.
Seznamovala jsem
se s klienty,
s dokumentací
a různými manuály
na používání
elektrických
spotřebičů.
V odpoledních
hodinách jsme se
vydaly zpívat spolu
s klienty ke klavíru.
Zkoušeli jsme
připravované
Vánoční vystoupení
v městské knihovně
v Ostravě, kde se
každoročně schází
všichni naši příznivci.
Od zpěvu lidových
písní jsme přešli
až k tanečnímu
ztvárnění písně
,,Lásko má, já
stůňu“, jejíž choreografii dobře zvládá naše klientka Martina Pazderová. Pro všechny to byl příjemně
strávený den…
Napsala a vyfotografovala: MARTINA SKÝBOVÁ
Domov na Liščině

Kultura

Reprezentovali jsme
na festivalu

SLUNCE SVÍTÍ VŠEM
Boleslav, Boleslav, překrásné město… zpívá se v jedné
písničce o Mladé Boleslavi, kterou jsme mohli navštívit
se skupinou Rytmy díky naší účasti na IX. ročníku
přehlídky zájmové umělecké činnosti lidí s mentálním
postižením - Slunce svítí všem. Přehlídku pořádala
Společnost pro pomoc mentálně postiženým –
pobočný spolek Mladá Boleslav ve spolupráci s
Centrem 83 – poskytovatelem sociálních služeb Mladá
Boleslav a Základní školou speciální v Mladé Boleslavi
ve dnech 1. – 4. listopadu letošního roku pod záštitou
primátora města Mladá Boleslav.
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Pro
všechny
účastníky přehlídky
připravili
její
organizátoři bohatý
program,
který
tvořily
nejen
koncerty, ale i
nejrůznější
zážitkové
akce.
Všechny tři noci
jsme strávili na
internátě Střední
zdravotní
školy,
kde
jsme měli
zajištěny snídaně a
večeře. Po první
noci
jsme
se
probudili
do
slunečného rána, a
hned po snídani
vyrazili na exkurzi
do
závodu
ŠKODA. Náš pan
řidič autobusem brázdil cesty závodu k halám, ve kterých jsme na vlastní oči viděli výrobní linky a
montáž škodovek. Průvodkyně nám popisovala postup výroby. A že nám sluchátka a vesty slušely!
Zaujala nás práce robota i zaměstnanců. Škoda jen, že jsme při exkurzi nesměli fotit. Vynahradili jsme
si to později, při prohlídce muzea, kde jsme si na dotekovém panelu dokonce zahráli i pexeso.
Následoval oběd v kavárně Václav. Posilněni jsme se odpoledne vydali na městský bazén. Každý si
vybral atrakci, na kterou si troufl.
Večerní koncert pražské hudební skupiny The Tap Tap z Jedličkova ústavu, byl pro nás silným
zážitkem. Kapelník Šimon Ornest (syn herečky Daniely Kolářové) účastníky festivalu vyzval k tanci.
Kdo chtěl, možnost využil. Po rautu, jenž následoval v kavárně Václav, nás čekalo další hudební
překvapení. K poslechu a tanci nás pozvali Petr Kolář a Míša Šrámková s doprovodem kytaristy.
Následující den byl doslova hudebním maratonem. V Městském divadle se uskutečnily celkem tři
koncerty pro žáky a studenty mladoboleslavských škol. Odpolední volno někteří z nás využili k
návštěvě minizoo. Večerní galakoncert se uskutečnil za účasti představitelů města, sponzorů
přehlídky a široké veřejnosti. Velký potlesk diváků po našem vystoupení neustával a přídavek byl
očekáván. Naše Libuška
vyzvala diváky, aby nám
udali rytmus a my, že se
pak přidáme. Povedlo se!
Vždyť
už
dokážeme
sledovat gesta dirigenta!
Všichni
jsme
na
festival
odjížděli
s
přesvědčením, že celý
nabídnutý
program
zvládneme. A tak se i
stalo. Velmi dobře jsme
reprezentovali
náš
Čtyřlístek
a
už
se
připravujeme
na
další
akce. Nebude jich málo!
Text a foto::
DAGMAR DROBÍKOVÁ
VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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DIVADLO JAKO PROSTŘEDK KOMUNIKACE
Postřehy z VI. mezinárodní teatroterapeutické konference v Olomouci
Ve čtvrtek 10. listopadu se na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
uskutečnil
šestý
ročník
Mezinárodní
teatroterapeutické konference, které jsem
se zúčastnila spolu s kolegyní PhDr.
Lenkou
Černikovskou.
Pořadatelskou
organizací
bylo
olomoucké
centrum
sociálních služeb Klíč ve spolupráci

s Asociací poskytovatelů sociálních služeb
a Univerzity Palackého – Ústavem
speciálně
pedagogických
studií,
s
podporou Ministerstva kultury České
republiky a Olomouckého kraje. Konference
s atraktivním programem přilákala do
přednáškové síně nejen četné studenty
speciální pedagogiky hostitelské fakulty,
ale také desítky pracovníků nejrůznějších
organizací sociálních služeb z celé České
republiky.
Dopolední program konference byl věnován
velmi zajímavým odborným přednáškám se
zkušenými lektory. S přednáškou Divadlo ve
specifické skupině vystoupil Štěpán Smolík –
zkušený dramaterapeut, psycholog, herec a
režisér a zároveň vedoucí pražského Divadla
Ujeto v jedné osobě. Do Olomouce přijel i
s několika herci svého souboru, kteří se
odpoledne připojili k paralelnímu workshopu
s účastníky konference. Ve své přednášce přiblížil
účastníkům pojem teatroterapie, osvětlil roli
teatroterapeuta i to, jak lze dělat divadlo ve
specifických skupinách. Zajímavá byla také
přednáška o tandemové spolupráci s neslyšícími
herci a jejích přesazích do oblasti edukace a
terapie, kterou představily lektorky z brněnské
JAMU - Zoja Mikotová, Veronika Broulíková a
Kateřina Jebavá. Přiblížily posluchačům specifický
způsob komunikace slyšících s neslyšícími a vysvětlily také, proč může mít divadlo významný
terapeutický efekt jak na herce, tak na diváka. Velkou pozornost na sebe připoutal zahraniční host
konference, Holanďan Koert Dekker (na snímku vlevo nahoře) který vyprávěl o tom, jak začal
v podstatě od nuly budovat od počátku letošního roku ve Vlaardingenu vlastní divadlo s mentálně
postiženými herci – Balder Theate. Pracuje v něm s lidmi, kteří mohou reflektovat svůj každodenní
život prostřednictvím divadla. Hlavním cílem je, aby jejich divadlo mělo vysokou profesionální úroveň,
přestože herci mají mentální hendikep. Koert Dekker je chce emancipovat prostřednictvím divadla,
chce, aby jeho herce bylo hodně vidět v běžné společnosti. Usiluje o vysokou uměleckou kvalitu jejich
divadla, aby širší veřejnost věděla, čeho jsou
tito lidé schopní, jak vysoko se mohou dostat.
A na druhé straně, aby také jeho herci pocítili
lepší kvalitu svého života, když se tímto
způsobem budou moci realizovat. „Je to
komplexní práce,“ říká Koert Dekker.
„Každodenní život člověka s mentálním
postižením je o tom, že nerozumí všemu, co
se mu říká, ale funguje to i naopak. Společně
musíme najít cestu, jak propojit vzájemnou
komunikaci, najít ten správný komunikační
kanál a předat nějaké sdělení...“
Dalším zahraničním hostem konference
byl Patrik Krebs z Divadla Bez domova
z Bratislavy. Název tohoto divadla napovídá,
že Patrik Krebs pracuje s nesourodou
skupinou lidí, kteří se ocitli na okraji
společnosti. Jeho tým herců a hereček tvoří
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z velké části muži a ženy žijící
na ulici nebo lidé s těžkým
tělesným
postižením,
lidé
s psychiatrickou diagnózou, lidé
po výkonu trestu, Romové…
Divadlo Bez domova letos
oslavilo deset let. Patrik Krebs je
hluboce přesvědčen (a život mu
dává za pravdu), že i těmto
lidem divadlo velmi pomáhá.
„Lidé si často myslí, že ´bezďák´
potřebuje hlavně jídlo, invalida
hlavně elektrický vozík… Divadlo
je však část slova umění, a
umění je pro lidi na této planetě
často jedinou věcí, která nás
zachraňuje.
Nás,
kteří
to
děláme, ale i ty, kteří do divadla
chodí…“ uzavřel svou přednášku
Patrik Krebs.
O tom, jak se dá dělat divadlo ve specifických skupinách se zdravotně postiženými lidmi anebo
lidmi stojícími z různých důvodů na okraji společnosti, se ostatně mohli odpoledne přesvědčit na
vlastní kůži účastníci paralelních workshopů Nebyla přitom nouze o legraci, i když se přitom mnozí
pořádně zapotili a přesvědčili se, že divadlo sice může být docela zábavnou hrou, ale zároveň i tvrdou
řeholí.
Panelové diskuze s lektory v rámci konference pomohly mnoha jejím účastníkům najít odpovědi na
některé jejich otázky a zároveň přinesly povzbuzení těm, kteří se snaží, ať již v neziskových
organizacích anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením dramaterapii provozovat. Vždyť
divadlo může i klientům přinášet nejen výborný způsob relaxace a zábavy, ale být také důležitým
prostředkem vzájemné komunikace.
Text a foto: (rw)

SOUL v Domově
Barevný svět
V pondělí 28. listopadu 2016 se
uskutečnilo první setkání členů
hudební skupiny a stejnojmenného
občanského
sdružení
SOUL
z Rychvaldu a klientů Domova
Barevný svět. Zatím jen s těmi, kteří
pravidelně navštěvují náš soubor
Rytmy, jehož historie spadá do dob
začátků muzikoterapie v Domově na
Liščině.
Bubny djembe se staly společným
vodítkem našeho setkání v prostoru
snoezelenu.
S
nadšením
pro
společnou věc jsme si vzájemně
předvedli, co všechno už umíme a
pak jsme si nejen zabubnovali, ale
také zazpívali. Mým velkým přáním je,
aby členové skupiny SOUL přicházeli mezi nás v roce 2017 častěji, abychom si společně
zamuzicírovali třeba i v malém koncertu pro ostatní klienty Čtyřlístku. A členům SOULu děkuji za to,
„že jsou“! Nejen za sebe, ale i za naše klienty.
Text a foto: DAGMAR DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět
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Charitativní mikulášské promítání
s Českou televizí
Podobně jako v minulých letech, také letos jsme obdrželi
pozvání z České televize do ostravského kina Cinestar na
Charitativní mikulášské promítání vánoční pohádky, která měla
mít svou televizní premiéru letos o Vánocích. Pravidelně tak zve
Česká televize na tato slavnostní promítání děti z dětských
domovů, pěstounských rodin, azylových domů, zájmových
skupin a ze zařízení sociálních služeb. Proto mezi diváky
v hledišti nechyběli ani naši klienti z Domova Barevný svět a
Domova Jandova.
Tentokrát se v předvečer svátku sv. Mikuláše promítala výpravná
pohádka Slíbená princezna s Martou Dancingerovou a Janem Cinou
v hlavních rolích. Film vznikl na motivy známé pohádky Karla
Jaromíra Erbena Zlatovláska, ale v tomto filmovém přepisu je nejen
mnohem víc humoru, jak už to k českým filmovým pohádkám patří,
ale také napětí, dobrodružství a trikovými efekty.
Na návštěvníky slavnostního
promítání
čekala
ve
vstupní
hale Cinestaru
tradičně
i
milá
překvapení v podobě pohádkových
postaviček Jů a Hele, filmových
kostýmů, které pak mohli vidět na
pohádkových postavách na filmovém
plátně a také drobné mikulášské
dárky, jež udělaly stejnou radost,
jako krásná pohádka v adventním
čase…
České televizi patří za
pozvání i tento zážitek náš velký dík!
Text a foto: (rw)

OD PRAVĚKU
K DNEŠKU
ve výtvarném pojetí
Prvotní impuls k realizaci této výstavy vzešel od klienta
Domova Na Liščině, pana Stanislava Vrbského. Zmínil se o
svém přání uskutečnit výstavu svých obrázků v rámci
pravidelných setkávání s pracovníky multimediální studovny v
ústředí Knihovny města Ostravy (u Sýkorova mostu), kteří byli
této myšlence velmi nakloněni.
„… a víte, kde jsem čerpal inspiraci? Z internetu a knížek,
které jsem dostal darem a spoustu z nich jsem si také koupil. Je
to moje dlouholetá záliba,“ svěřuje se pan Stanislav. Malbou a
kresbou zpracovával témata, která jsou mu blízká. Všechny
jeho výtvarné práce vznikaly v posledních měsících a letech
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v kreativním ateliéru v Domově Na Liščině pod odborným vedením pracovníka tohoto ateliéru.
Výstavu, jež byla k vidění v říjnu roku 2016 v pasáži Knihovny města Ostravy (psali jsme o ní také
v minulém vydání našeho časopisu), tak mohla shlédnout i široká ostravská veřejnost. „Děkuji všem,
kteří mi pomohli splnit toto přání!“, raduje se pan Stanislav Vrbský, jehož obraz pravěkého ptáka
uveřejňujeme na předcházející straně..
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Tvoříme v kreativním
ateliéru
V podzimním a zimním pochmurném počasí se náš kreativní
ateliér těší poměrně velkému zájmu klientů Domova na
Liščině, ale i ostatních zařízení. Pomůcek pro jejich tvorbu je
zde nespočet (od hlíny až po voskovky). Naši klienti se tady
mohou nejen vyžít ve vlastní tvorbě, ale panuje tady také
potřebná pohoda a klid k tomu, aby mohli v obrazech
vyjadřovat své pocity. Přijďte se k nám podívat na jejich
úžasné výtvory!

Text: MARIE HERÁKOVÁ a MARTINA SKÝBOVÁ
Foto: MARTINA SKÝBOVÁ
Kreativní ateliér Domova na Liščině

ZKUŠENOSTI
K NEZAPLACENÍ
Naše bývalá zaměstnankyně, výtvarnice Eva
Gaálová,
která
řadu
let
působila
v ergoterapeutické dílně Domova Barevný svět a
nyní patří mezi seniory naší organizace, zavítala
letos v listopadu na pozvání svých kolegyň do
kreativního ateliéru Domova na Liščině. Podělila
se tady s nimi o své bohaté zkušenosti nejen
s využitím nejrůznějších výtvarných technik, ale
také o to, jak pomoci s jejich zvládáním klientům
navštěvujícím kreativní ateliér. Její dvacetiletá
praxe je v tomto směru k nezaplacení, což také
ocenily obě pracovnice kreativního ateliéru –
Martina Skýbová, DiS. a její kolegyně Marie
Heráková. „Poradila nám například, jakými
technikami se dá glazovat keramika a ukázala
nám také různé triky při práci s keramikou. Její
návštěva nás velice potěšila a pomohla při dalším
tvoření v kreativním ateliéru,“ pochvalovala si
Martina Skýbová. Kreativní ateliér, stejně jako
ergodílna Domova Barevný svět, bude od nového
roku 2017 součástí sociálně terapeutických dílen
Centra pracovní činnosti. Nic podstatného se tím ovšem nezmění: dobré zkušenosti budou mít i
v nových podmínkách cenu zlata…!
Foto: MARTINA SKÝBOVÁ
Na snímku vlevo paní Eva Gaálová s pracovnicí kreativního ateliéru Marií Herákovou.

19

Sport

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU
Tělocvična Domova Barevný svět v Ostravě – Muglinově
byla 3. prosince již pojedenadvacáté dějištěm vrcholné
sportovní události roku - Vánočního turnaje ve stolním
tenisu pro sportovce s mentálním postižením – pátého
ročníku Memoriálu Václava Benedíka. „Den před touto
událostí, jsme se s našimi klienty z Domova na Liščině
vypravili připravit sportoviště na turnaj,“ připomíná
Martina Skýbová z Domova na Liščině. „Pomáhali jsme
chystat tělocvičnu, strojili jsme vánoční stromeček,
chystali hrací stoly a ceny pro zúčastněné hráče. V den turnaje jsme přišli podpořit i naší
kamarádku Marušku Kubicovou z Domova na Liščině, která i když nevyhrála, měla obrovskou
radost z účasti na tomto turnaji a z naší podpory.“
Sjelo se k nám do Ostravy celkem osm sportovních týmů jak z Ostravy, tak z různých koutů Moravy
– Havířova, Města Albrechtic, Frýdku-Místku, ze Zašové a Šumperka. Nejpočetněji byla ovšem
zastoupena hostitelská organizace, náš Čtyřlístek, v jehož barvách bojovalo čtrnáct stolních tenistů,
mezi nimi i bývali klienti a vynikající sportovci, olympijští medailisté Jarmila Kunderová (na snímku
vpravo dole v duelu se svou dlouholetou soupeřkou i kamarádkou Maruškou Horváthovou) a Jan
Kubík. Roli rozhodčích přijali dobrovolníci ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením,
kteří s klienty Čtyřlístku také celoročně trénují a po celých jedenadvacet let existence turnaje jsou jeho
neodmyslitelnými spolupracovníky. Nečekaně mezi nás zavítal také štáb televize Polar, který na
Vánoční turnaj přijel natočit rozhovor s jedním z jeho účastníků – Vilémem Gabčem z Města Albrechtic
pro připravovaný dokument o životě lidí s mentálním postižením s pracovním názvem Žít normálně.
Tradičně se soutěžilo v pěti kategoriích – po dvou kategoriích mužů a žen, jedna kategorie patřila
začátečníkům. Síly byly mnohdy velmi vyrovnané, a tak není divu, že o místa na stupních vítězů se
bojovalo velmi tvrdě. Nad zeleným
stolem se v roli soupeřek ocitly i
mnohaleté spolubojovnice – Marie
Horváthová ze Čtyřlístku a Jarmilka
Kunderová. Obě nakonec vystoupily
na stupně vítězů – jako první Jarmila
Kunderová a na druhé Marie
Horváthová, když třetí místo zůstalo
neobsazené
(na
snímku
na
následující straně Marie Horváthová
přijímá gratulaci rozhodčího, v pozadí
vítězná
Jarmila
Kunderová).
V kategori B žen vybojovala pro
Čtyřlístek další prvenství Karla
Foltová, druhé místo připadlo Ivetě
Rajzové ze šumperského Vincentina a
třetí Zdeňce Liškové z týmu SK
Nováci Města Albrechtic. V kategorii A
mužů si vedl nejlépe Jan Pokuta z SK
Kosatky Santé Havířov, který ve
finálovém
souboji porazil Jana
Kubíka, bojujícího v barvách SK
Sluníčko za Čtyřlístek a jako třetí se
za nimi umístil náš Josef Kovář z SK
Sluníčko. V kategorii B mužů stanul nejvýš na stupních vítězů Ivo Chodurek z Města Albrechtic, jako
druhý se umístil Jiří Spousta z SK Beskyd Frýdek-Místek a na třetím stupni stanul Marek Samlík
z ostravského Praposu.
Mezi začátečníky zazářili na stupních vítězů Jaroslav Novotný z SK Chachaři SPR Poruba a na
druhém a třetím místě stanuli reprezentanti Čtyřlístku – Jan Polhoš a Dominik Herák.
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Vítězi však byli všichni,
kteří se letošního Vánočního
turnaje ve stolním tenisu
zúčastnili, neboť každý z nich
se snažil vydat ze sebe to
nejlepší.
Chvíle vítězství i proher
s nimi
prožíval
ředitel
organizace, PhDr. Svatopluk
Anilol,
sportovce
přišli
povzbudit senátor a bývalý
slavný horolezec Leopold
Sulovský
a
náměstek
primátora města Ostravy,
Mgr.
Michal
Mariánek.
Letošní Vánoční turnaj ve
stolním tenisu pro sportovce
s mentálním
postižením
podpořily finančně i věcnými
cenami společnosti
VAE
Controls, s. r. o., FRAMA s. r.
o., Primus Londry Equipment,
Bezpečnostní agentura T. K.
L., stavební společnost HSF Systém a Auto Hruška. Patří jim za to náš velký dík.
Text a fota BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímku vpravo ředitel organizace, PhDr. Svatopluk
Aniol předává ceny vítězům kategorie A mužů, v níž
se stal vítězem Jan Pokuta ze Santé Havířov, jako
druhý se umístil náš hostující Jan Kubík a na třetím
místě Josef Kovář reprezentující rovněž naše SK
Sluníčko..
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Personálie

SETKÁNÍ
SENIORŮ
ČTYŘLÍSTKU
V jídelně klientů Domova Barevný svět
se 21. listopadu v odpoledních hodinách
uskutečnilo tradiční setkání bývalých
zaměstnanců – seniorů naší organizace.
V tomto předadventním čase se u nás
sešlo více než padesát čilých dam a pánů,
které stále ještě zajímá všechno, co je
spojené
s děním
na jejich
bývalém
pracovišti. Se vším, co se ve Čtyřlístku
v posledním roce odehrálo nového, jaké
úspěchy jsme zaznamenali a jaké změny na nás čekají v následujícím období, je seznámil ředitel
organizace, PhDr. Svatopluk Aniol.
Pak už samozřejmě přišla řada na dotazy a vzpomínky. Někteří naši senioři přišli vyzbrojeni alby
s fotografiemi, aby si nad nimi společně s dalšími kolegy zavzpomínali na události a zážitky minulých
let. Bylo vidět, že se většina z nich stále zajímá o život ve Čtyřlístku, s jehož klienty i zaměstnanci
udržují mnozí z nich trvalé kontakty. A jsou rádi, že ani mateřská organizace na ně nezapomíná.
Text a foto: (rw)

Mezi našimi seniory vládne vždy příjemná atmosféra, prosycená radostí ze vzájemného setkání.
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V DéBéeS už končíš
aneb Nečekané rozloučení
Poněkud nezvykle začínala píseň, kterou jsme pro tuto
příležitost složili a kterou jsme se po několik dnů učili
s klienty, abychom ji mohli zazpívat v celé parádě. Na
známou melodii písně Dělání jsme složili text pro
odcházející vedoucí úseku sociální péče 2. patra Domova
Barevný svět Jarku Šugarovou, která u nás zdomácněla
pod přezdívkou Šugi. Myslíme si, a také tomu věříme, že
jsme Jarce udělali ohromnou radost, i když v den jejího
odchodu mnohé oči byly uplakané. Chtěli jsme Jarce
poděkovat za její vedení, podporu a čas, a to nejen písní a
okrasnými keříky do její zahrady, ale také tím, co ji čas (a
snad i některé z nás) bude po několik let budoucích

připomínat
–
krásnými
Festina
hodinkami. Díky všem za pomoc při
organizaci rozlučky a za super
předvedení písně…“V DéBéeS už
končíš, a jdeš o dům dál/ věříme, že
brečíš/ osud Ti tak přál./ Měj se tedy
hezky,/ na nás vzpomínej,/ co kámoši
řekli,/ nad tím se usmívej,/ nad tím se
usmívej./ Odchody, příchody,/ píchačka,
když zavelí/ – naposled Tě dneska
odbaví./ Ooo!/ Prst nám dej,/ vždy se
směj!/ S námi si teď zazpívej – Dělání,
dělání je lék!“
Text a foto: GABRIELA ROKYTOVÁ

Sebevzdělávací kurz
pracovníků Domova
na Liščině
V rámci úzké spolupráce s Knihovnou
města Ostravy vznikl nápad uspořádat
pro pracovníky Domova Na Liščině
počítačový kurz. Díky vstřícnosti vedoucí
oddělení knihovny pro dospělé, paní
Miroslavy Mikuškové
a vedoucího
multimediální
studovny,
Bc.
Filipa
Hrazdila, byl na jaře 2016 tento kurz
zahájen. Navštěvován byl ve volném
čase a zdarma. Zájemci se mohli
zúčastnit vždy v úterý a s ohledem na
pracovní směny si mohli vybrat dopolední či odpolední hodiny. Rádi bychom poděkovali především
panu lektorovi, Bc. Filipu Hrazdilovi za jeho ochotu a trpělivost. Zdokonalili jsme se v práci ve wordu a
internetu. Tím však náš zájem nekončí, chtěli bychom se setkávat i v roce příštím.
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ a BLANKA KOŠŤÁLOVÁ, foto: MICHAELA FIXOVÁ
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM!
V následujícím čtvrtletí bude slavit řada našich kolegyň a kolegů velká životní jubilea. Významné
kulatiny oslaví 7. února pan Oldřich Prudel z údržby naší organizace, 12. února paní Ludmila
Kaštovská z Domova na Liščině a 18. února paní Mgr. Hana Chalupová z Domova Jandova.
Půlkulatiny budou slavit 10. ledna paní Ing. Monika Šlahorková ze správy organizace, 23. února paní
Marie Moučková z Domova Barevný svět a o den později i její kolegyně z tohoto zařízení, paní
Květoslava Sivá, 26. února pan Martin Ondráček z údržby a 23. března paní Dagmar Kovařčíková
z Centra pracovní činnosti. Mezi „sátileté“ vstoupí 11. března paní Monika Hamplová z Domova
Barevný svět. Všem našim jubilantům upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

Vítáme mezi námi nové zaměstnance
paní Oktávii Ramík rovněž na pozici PSS a
v Domově
na
Liščině
paní
Zuzanu
Kopřivovou a zdejší kreativní ateliér nově
posílila naše bývalá kolegyně z Domova
Barevný svět jako PSS pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost - paní
Martina Skýbová, DiS.
Do stravovacího
provozu Domova Barevný svět nastoupily dvě
nové pracovnice – jako skladní paní Romana
Hyánková a kuchařka paní Kateřina Pupová.
Všem novým kolegyním přejeme na jejich
pracovištích hodně trpělivosti, radosti a
úspěchů.

V posledních dvou měsících letošního roku
jsme u nás ve Čtyřlístku přivítali celkem deset
nových zaměstnanců, mezi nimiž byly tři nové
kolegyně v Domově Barevný svět, dvě
pracovnice v sociálních službách - paní PSS
Kristýna Kolomazníková, Renáta Liňová a
jako dělnice v prádelně paní Lenka Němcová,
v Domově Jandova paní Tereza Tesarčíková
jako
pracovnice
v sociálních
službách,
v Domově Třebovice přivítali také
novou
pracovnici v sociálních službách pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost - paní
Miroslavu Olšinovou, v Domově Hladnovská
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Krásné vyhlídky a hodně štěstí při zdolávání všech úskalí
Vám do roku 2017 přeje
redakce časopisu Zrcadlo

Foto: PhDr. Lenka Černikovská.
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