ZRCADLO
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník X., číslo 4., prosinec 2017

Všechny barvy duhy 2017 opet zarily
Král zemřel, ať žije král! Ano, i tak by se to
dalo říci, neboť letošní jedenáctý ročník
koncertu Všechny barvy duhy, který se
uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka 23.
října 2017, je minulostí. Zároveň však už se
musíme připravovat na další v roce 2018.
Letošní koncert však nepochybně zůstane
nadlouho v našich vzpomínkách už proto,
že se mnozí domnívají, že překonal
pomyslnou laťku kvality a byl nejlepší ze

všech dosavadních ročníků. Více než dvě
hodiny skvělé zábavy – hudby, tance
a zpěvu, okořeněné humorem vtipných
průvodců večerem – herců Pavly Dostálové
a Jiřího Sedláčka, opravdu nenechaly
nikoho ani na chviličku vydechnout. Všem
účinkujícím patřil na závěr koncertu
bouřlivý
aplaus
stojících
diváků
v zaplněném hledišti ostravského Divadla
Antonína Dvořáka.

Pomyslnou spojovací linií celého večera byla cesta: za poznáním, za exotickými kraji, za
naplněním snů, velkých i malých přání. Klienti našeho Čtyřlístku – pořadatelské organizace koncertu,
se vydali „na prknech, která znamenají svět“ za letním sluncem hned ve třech svých vystoupeních.
Zdá se, že tvůrčí invence některých našich kolegů je nevyčerpatelná. Kdo by poznal pracovníka
v sociálních službách Petra Nemináře z Domova Jandova (na snímku na následující straně)
v uniformě letušky hned v úvodní scéně vystoupení Domova Jandova?
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Děti z „Jandovky“ ve vystoupení Slunečná dovolená totiž cestovaly letadlem do exotických končin na
březích moře a nebyly v tom samy… Africkým pralesem vedlo poetické „Putování bílé kočičky“
v nastudování klientů Centra pracovní činnosti, které s nimi
připravila sociální pracovnice Eva Lorencová. Nádherné
kostýmy a masky zapůjčené z fundusu Národního divadla
moravskoslezského jen dokreslily atmosféru jejich
vystoupení. Taneční vystoupení Křídla v nastudování
Martiny
Raškové
z
Domova
na
Liščině
a Květny Tancošové z Chráněného bydlení Čtyřlístek se
studentkami Ostravské univerzity v choreografii paní
Libuše Gajdové, mělo kouzlo horkých nocí Orientu.
A zpátky k moři nás přivedlo ještě i velké překvapení
z dílny Chráněného bydlení Třebovice: další ze skvělých
nápadů Hanky Zábranové, humorem kořeněná hudebnětaneční kreace „Akvabelistů“ z Třebovic, která nejen
pobavila, ale také sklidila obrovský aplaus diváků. Závěr
koncertu patřil opět naší skvělé, cenami ověnčené hudební
skupině Rytmy.
Svůj sen si na jevišti splnila také Markéta Hrdličková
tančící s Bílou holubicí, Anička Opartyová z Múzické školy,
jež si na koncertu zazpívala se svým idolem a zároveň
patronem všech letošních účinkujících – Michalem Hrůzou.
Ten sekundoval také baristům z pojízdné kavárny Mental
Café, kteří si letos na „Barvách duhy“ zatančili „na lidovou
notu“. Talentovaný zpěváček Adam Olšaník z Lidové
konzervatoře
a Múzické školy, stejně jako jeho
šestiletá spolužačka Sylvie Kielarová a
klávesista
Martin
Havel,
chytili
publikum za srdce svými vynikajícími
pěveckými i hudebními výkony.
Bouřlivými ovacemi odměnili diváci
také pěvecký výkon zahraničního
hosta

2

Nahoře - „Akvabelisté z Třebovic v nastudování Mgr. Hany
Zábranové… Na snímku vpravo patron účinkujících
letošního koncertu Všechny barvy duhy – zpěvák
a hudební skladatel Michal Hrůza.
koncertu – polské
zpěvačky
Angely
Wawrzyk,
kterou
čeká
nepochybně
slibná
budoucnost.
Příjemným
překvapením večera
byl i taneční soubor
Lucarino
Dance
z Centra
sociální
pomoci z Litoměřic,
jemuž patřil závěr
večera.
Michal
Hrůza
a jeho Kapela Hrůzy
dokonale zapadli do
rytmu celého večera
a dobře se bavili
spolu
s ostatními
účinkujícími. Pozitivní
energie večera se přenesla i mezi diváky, kteří nešetřili
potleskem.
Bohužel, stránky tohoto vydání Zrcadla by jen těžko stačily na
to, aby zachytily podrobnosti všech vystoupení a popsaly
jedinečné zážitky večera. Tak alespoň pár fotografií…

Zleva zahraniční host koncertu: polská zpěvačka Angela
Wawrzyk.
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Ke skvělé atmosféře večer nepochybně přispěli svým dílem i jeho moderátoři – herci Pavla Dostálová
(uprostřed) a Jiří Sedláček (na snímku vpravo)
Záštitu nad letošním koncertem Všechny barvy duhy převzali hejtman Moravskoslezského kraje,
pan Ivo Vondrák a náměstek primátora města Ostravy Michal Mariánek. Mezi hosty večera nechyběla
vicekonzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, paní Maria Kovacz, senátor Leopold
Sulovský, náměstci primátora města Ostravy Zbyněk Pražák a Michal Mariánek, vedoucí oddělení
kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jitka Koščáková a další představitelé
Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.
Velký dík samozřejmě patří Moravskoslezskému kraji a statutárnímu městu Ostrava, bez jejichž
finanční podpory by se koncert nemohl uskutečnit. Co si přát víc? Snad jen to, aby se příští ročník
koncertu Všechny barvy duhy vydařil stejně dobře, jako ten letošní…

BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: WERNER ULLMANN

Skupina Rytmy uzavřela program letošního koncertu Všechny barvy duhy…
__________________________________________________________________________________
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Handicapovaní hrdinove prevzali ceny
Na krajském úřadu Moravskoslezského kraje převzali 24. října ceny vítězové letošního prvního
ročníku celostátní soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů, pořádané magazínem Vozka
s podporou Moravskoslezského kraje a pod záštitou senátora Jiřího Carbola, hejtmana kraje Ivo
Vondráka a primátora města Ostravy Tomáše Macury. Mezi oceněnými vítězi soutěže byla také
pracovnice naší organizace, paní Mgr. Vladimíra Kaločová, která z rukou náměstka hejtmana Jiřího
Navrátila obdržela druhou cenu v kategorii „Pečující v handicapu“. Vítězkou v této kategorii se
stala Karolina Dejová z Kopřivnice. Soutěž Rekordy handicapovaných hrdinů má mezinárodní
přesah a jejím smyslem je přispívat netradičními formami k lepšímu informování veřejnosti o
aktivitách lidí se zdravotním postižením a těch, kteří se jim věnují.

Na návrhy veřejnosti tak byly udělovány

Čtyřlístku již přes dvacet let. Působila deset let
jako
vychovatelka
v někdejším
denním
a týdenním stacionáři v Třebovicích, později
také v Centru pracovní výchovy ve Vítkovicích
(dnes Chráněné bydlení Thomayerova) a od
roku 2009 v Domově Barevný svět (od r. 2017
jako pracovnice v sociálních službách). Vlaďka
Kaločová je mnohaletou trenérkou našich
stolních tenistů, které často doprovází i na
nejrůznější republikové turnaje, bez Vlaďky
Kaločové si už mnoho let nedovedeme
představit naše Vánoční turnaje ve stolním
tenisu, ale klienty podporuje i v dalších
přizpůsobených sportech, zejména v lehké
atletice. Zúčastňuje se s nimi lehkoatletických
soutěží, každoročně vyjíždí s klienty do hor na
dny na monoski, jezdí s nimi stanovat do
přírody… Klienty podporuje i v jiných ohledech,

ceny za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve
prospěch osob se zdravotním postižením, a to
ve čtyřech kategoriích: hrdinové handicapu
(příběhy obdivuhodných výkonů), pečující
v handicapu (sebeobětující se osobnosti),
projekty handicapu (projekty organizací
a filantropů) a emisaři handicapu (vzory ze
zahraničí). Ze 43 podnětů a návrhů veřejnosti
vybrala porota po třech vítězích v uvedených
kategoriích. „Zvolit mezi nominovanými ty
nejlepší, je těžké, protože všichni si zaslouží
úctu a poděkování. Gratuluji všem, poraženým
v této soutěži není nikdo,“ uvedl při této
příležitosti náměstek hejtmana pro sociální
záležitosti Jiří Navrátil.
Naše oceněná kolegyně, paní Mgr.
Vladimíra Kaločová, pracuje v ostravském

5

olympiád) a máme v našich řadách členku
reprezentace ČR stolního tenisu
ČSMPS
(Českého
svazu
mentálně
postižených
sportovců). Aktivně využíváme nabídek na
různé zážitkové akce, ať už jde
o velmi speciální Den na monoski,
nebo „jen“ turnaj v kuželkách či
bowlingu. Kdo si netroufá sportovat,
může docházet do hudební skupiny
Rytmy. Všichni zde mají dveře
otevřené, a když nezvládne nebo si
netroufá hrát na djembe buben,
vybere si jiný rytmický nástroj.
Dalším
zážitkem
bývá
letní
stanování, kdy alespoň na krátkou
dobu vyměníme pohodlné postele
za spacáky a karimatky. Vše kolem
sebe si klienti s malou pomocí doprovodu
obstarávají sami – od nakupování, přes
přípravu jídla, mytí a úklid nádobí, pomoc při
stavění stanu či bourání stanu.“
Ocenění organizátorů soutěže Rekordy
handicapovaných hrdinů udělalo naší kolegyni
samozřejmě velikou radost a také touto cestou
jí upřímně gratulujeme.
Rádi dodáváme, že v kategorii „emisaři
handicapu“ – vzory ze zahraničí, byla oceněna
také partnerská organizace Čtyřlístku v Polsku
– Powiatovy Dom Pomocy Społecznej
v Pogórze. V kulturním programu slavnostního
předávání cen zahrála vítězům soutěže
Rekordy handicapovaných hrdinů také naše
hudební skupina Rytmy.

jako je například muzikoterapie a jejich aktivní
účast v hudebním souboru Rytmy, je výbornou
organizátorkou a spolu s Martinou Skýbovou
již řadu let i vtipnou moderátorkou našich

jarních společenských plesů, nemluvě o tom,
že je také velmi aktivní dopisovatelkou
a fotoreportérkou našeho časopisu Zrcadlo. Je
to jen malý výčet jejich aktivit, svědčících
o neutuchající energii této ženy. „Práce mě
pohltila natolik, že se stala mým koníčkem
a snažím se všemi dostupnými prostředky
našim uživatelům život zpříjemnit, nabídnout
jim možnost realizace v oblasti, kterou
zvládnou, která je baví a ke které mají pozitivní
vztah. Všichni lidé si zaslouží zažít pocit
úspěchu,
hrdosti
na
sebe
sama
a uspokojení z dobře vykonané ´práce´. Je
krásné probouzet v nich víru ve vlastní
schopnosti, pocit sebedůvěry a radosti
z dosaženého
úspěchu.
Přiměřené
volnočasové aktivity obohacují životy lidí
s postižením o pocit radosti, spokojenosti
s vlastním výkonem, o nová přátelství
a zkušenosti. Dalo by se říci, že toto je mým
krédem,“ vyznává se Vlaďka Kaločová
a dodává: „V praxi toto krédo uplatňuji tak, že
se snažím vytvářet podmínky pro aktivity, např.
sportovní. Naši uživatelé se mohou věnovat
stolnímu tenisu, atletice, bocce, plavání, zahrát
si přehazovanou, nebo si jen trochu
zasportovat v přizpůsobených sportech. Jsme
členy ČHSO
(České hnutí speciálních

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: JIŘÍ MULADI

Projekt Pomahame fotografiemi 2017
ve finale
V „Arše“ pražské zoologické zahrady se 3. října uskutečnilo finále letošního druhého ročníku
charitativního projektu Pomáháme fotografiemi pod názvem Odpoledne na pohodu. Do soutěže
jsme letos zaslali kolekci deseti fotografií ze života klientů naší organizace a získali také
pozvání na vernisáž výstavy nejlepších vybraných snímků a s ní spojený koncert, v němž
účinkovala naše skupina Rytmy – jak samostatně, tak spolu se svými patrony, členy skupiny
Sto zvířat.
předcházela během celého letošního roku řada
Jak mohli čtenáři sledovat pravidelně na
dílčích událostí – od sestavení soutěžní
stránkách časopisu Zrcadlo, tomuto setkání
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kolekce deseti snímků autorů Vladimíry
Kaločové, Jany Niemczykové, Bohdany
Rywikové a Wernera Ullmanna, přes návštěvu
ředitelky projektu Ing. Marty Kopecké spolu
s jedním z jeho patronů fotografa Roberta
Vana v naší organizaci, až po setkání členů
skupiny Rytmy s dalšími patrony projektu

Parlamentu České republiky ve Valdštejnském
paláci v Praze.
Během letošního roku byla také založena
nová nezisková organizace, věnující se tomuto
projektu pod názvem Fotografiemi pro radost,
z. s.
Už samotná říjnová cesta do Prahy však
byla pro naše klienty velkou
odměnou,
i když v letošním roce tady
Rytmy měly vystupovat už
podruhé. Tentokrát však měli
jeho členové více času na to,
aby
si
prohlédli
pamětihodnosti
našeho
hlavního
města,
hlavně
krásu Malé Strany, Karlova
mostu a řeky Vltavy. Ale
čekal je také náročný den –
zkouška s kapelou Sto zvířat
a pak i společné vystoupení.
Spolu s Rytmy se vydali do
Prahy
také
pracovníci
našeho Centra pracovní
činnosti, paní Alena Suchá a
její kolega Petr Ševčík, kteří
se zapojili do společného workshopu dalších
organizací s prezentací výrobků a dovedností
našich klientů.
Přestože pršelo, Rytmy doslova zvedly
k tanci některé z přítomných diváků. Naši
bubeníci však nebyli sami. V programu
odpoledne účinkovaly další výborné soubory

Pomáháme fotografiemi – členy hudební
kapely Sto zvířat v Hradci nad Moravicí. Naše
účast na gala koncertu všech dvanácti
zúčastněných organizací z celé republiky
v Praze spolu s výstavou kolekce nejlepších
snímků letošního ročníku charitativního
projektu Pomáháme fotografiemi, byl již jen
pomyslnou „třešničkou na dortu“. Tím však ani
zdaleka
tento
ročník
projektu nekončil. Aby se
s nejlepšími
fotografiemi
ilustrujícími
život
lidí
s mentálním
postižením
mohla seznámit i široká
veřejnost v místech, kde
fotografie
vznikly,
pod
názvem „Nalaďte se na
pohodu“ se fotky vydaly na
pomyslnou výstavní pouť
po různých částech České
republiky. První zastávkou
výstavní kolekce byl Tábor,
odkud má výstava zamířit
hned na počátku ledna
2018 k nám do Ostravy do
vítkovické
pobočky
Knihovny města Ostravy (k
této výstavě se vrátíme
v březnovém
vydání
časopisu Zrcadlo) a v dalších měsících nového
roku pak do Liberce, Ivančic, Prahy,
Olomouce, Jihlavy, Kytlice, Jaroměřic nad
Rokytnou a v září roku 2018 doputuje výstava
zpět do Prahy do výstavních prostor Senátu

z různých koutů České republiky. Navzdory
chladnému a deštivému počasí se koncert
vydařil a všechny jeho účastníky spojil pocit, že
dohromady tvoří jednu velkou rodinu, k níž se
připojili i patroni projektu – atomová fyzička
Dana Drábová, herečky Milena Steinmasslová
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„top“ fotografií soutěže
vybrala
paní
Iva
Hüttnerová právě náš
snímek, zachycující
jeden
z krásných
okamžiků
loňského
koncertu Všechny barvy
duhy. Atmosféra byla
po všech stránkách
úžasná i přes nepřízeň
počasí a budeme mít
dlouho
na
co
vzpomínat.
Text:
BOHDANA
RYWIKOVÁ
a LIBUŠE GAJDOVÁ

Fotografie:
IVAN MARHULA
a Iva Hüttnerová, fotografové a členové
odborné
poroty
soutěže
Pomáháme
fotografiemi - Robert Vano a Lenka Hatašová,
kapela Sto zvířat a nejlepší barista České
republiky Adam Neubauer.
Příjemným
překvapením pro nás bylo i to, že při výběru

Předštavujeme:

Senatora Parlamentu ČR
Leopolda Sulovškeho
Mezi vzácnými hosty letošního ročníku koncertu Všechny
barvy duhy byl také senátor Parlamentu České republiky, pan
Leopold Sulovský, který nabídl svou spolupráci I na dalším
ročníku charitativního projektu Pomáháme fotografiemi, jehož
součástí je také naše organizace.

Jste nejspíš nejznámějším českým horolezcem, který vstoupil do světa politiky. Co
vás k tomu přimělo?
Když jsem v roce 2004 sháněl peníze na expedici K2 2005, požádal jsem mimo jiné organizace
také statutární město Ostrava o finanční podporu. Ta mi byla přislíbena, ale zároveň jsem byl požádán
o podporu nezávislých při nadcházejících volbách. Zúčastnil jsem se tedy několika volebních setkání
s občany.
Nikdy by mne nenapadlo, že se z nějakého x-tého místa na kandidátce dostanu do zastupitelstva
Moravské Ostravy. Tak jsem tam byl čtyři roky. Ke konci volebního období, kdy už jsem vůbec
neuvažoval o další kandidatuře, jsem byl osloven skupinou lidí, která dala dohromady hnutí Ostravak,
zda bych do toho nešel s nimi. Po mnoha diskusích a konzultacích jsem uvěřil tomu, že by tento směr
ubírání se vývoje poměrů v našem městě mohl mít smysl. A jsem o tom přesvědčen dodnes. (Čtyři
roky před tím jsem viděl a zažil, jak by se to dělat nemělo…)
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Jako muž, který zdolal několik nejobtížnějších vrcholů
světa – kromě Mount Everestu například i Dhaulágiri nebo
Makalu, vedl jste expedici na K2… Nepřipadá vám vedle
toho politika tak trochu jako nuda?

Na tuto otázku asi moc dobře neumím odpovědět, protože hovořit
o nudě, když se jedná o zákony, které mohou zásadně změnit náš
dosavadní život? Je třeba si uvědomit, že ne všechny návrhy
zákonů vycházejí z potřeb obyvatel, ale mnohdy z politikaření
a populistických snah.

Co vás na politice přitahuje nejvíc?
Mne nejvíc přitahuje naděje, že můžu
smysluplných projektů a akcí v našem regionu.

pomoci

realizaci

Již několik let se účastníte Evropských dnů handicapu
v Ostravě, letos jste přijal pozvání na koncert Všechny
barvy duhy pořádaný ostravským Čtyřlístkem – centrem
pro osoby se zdravotním postižením, připojil jste se také
k charitativnímu
projektu
Pomáháme
fotografiemi
a budete patronem jeho výstavy v prostorách Senátu
v příštím roce. Co konkrétně ovlivnilo váš zájem o život
lidí se zdravotním postižením?
Zdraví není samozřejmost. Obdivuju obrovské nasazení, odborný
přístup a samozřejmě obětavost lidí, kteří dokáží tyto zdravotně
postižené spoluobčany co nejvíce zapojovat do běžného života.
Pokud sám můžu nějak pomoci, tak pomůžu.
Je až neuvěřitelné, co dokážou udělat někteří lidé pro jiné, kteří
trpí různým typem postižení. Velice si toho vážím a těším se na další
spolupráci.
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ING. LEOPOLD SULOVSKÝ

Pan Leopold Sulovský je
rodákem z Nového Jičína, ale
už dávno si ho přivlastnila
Ostrava, kde žije a pracuje od
roku 1979. Absolvoval Vysoké
učení technické v Brně
a zapustil v Ostravě kořeny
zprvu jako technik a pak jako
hlavní technolog ve
Vítkovických stavbách, kde
působil až do roku 1993. Od
mládí se se však věnoval také
horolezectví. Od roku 1975 byl
v české horolezecké
reprezentaci – v letech 1976
a 1977 zdolal nejvyšší
evropské vrcholy – švýcarský
Matterhorn a o rok později
francouzský Mont Blanc. Pak
přišly na řadu nejvyšší světové
velehory: Pamír, Himálaj
a Ťan.-Šan. V roce 1991 se
stal prvním Čechem, který
vystoupil na Mount Everest.
Má na svém kontě řadu
prvovýstupů a v devadesátých
letech patřil mezi evropskou
horolezeckou špičku. Od roku
1997 je manažerem
a majitelem známé outdoorové
značky HUDYsport a v roce
2006 vstoupil do politiky.
Aktivně se angažuje za hnutí
Ostravak, je členem
zastupitelstva města Ostravy,
od roku 2012 senátorem za
hnutí Ostravak a v horní
komoře Parlamentu České
republiky zastupuje obvod
Ostrava – město. Pan Leopold
Sulovský je mužem mnoha
zájmů. Na svých internetových
stránkách deklaruje, že má
stále rád horolezectví, divokou
vodu, sjezdové lyžování, tenis,
architekturu, umění a horskou
fotografii…
(rw)

Máte při své politické a společenské angažovanosti čas věnovat se i svým koníčkům?
Horolezectví se věnuju dál, i když ne tak intenzivně. Do Himálaje už nejezdím, je to příliš časově
náročné, ale existují i jiné hory a lezecké terény, které nezabírají tolik času.

Jak byste chtěl prožít své stáří?
Tak, jak mi to zdraví dovolí. Práce je pořád dost a dost, takže si nemám na co stěžovat.

Co byste popřál našim čtenářům do roku 2018?
Mnoho a mnoho zdraví a taky trošku toho štěstíčka. A šťastnou ruku při volbě našich politických
představitelů, abychom si tolik vytouženou demokracii nepokazili…
Za rozhovor poděkovala: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie z osobního archivu pana senátora Leopolda Sulovského
/Rozhovor byl publikován v časopise Rezidenční péče č. 4/2017/

Senátor Leopold Sulovský na zasedání Evropského parlamentu…

Sponzorška navšteva z Gaminu
Milá

marketingová ředitelka paní Mgr. Radana
Brábníková, marketingová specialistka paní
Ing. Martina Gecíková a office manažerka paní
Renáta Sabolová, které s sebou přinesly
symbolický šek na finanční dar ve výši 40 tisíc
korun. Živě se zajímaly o veškeré události
v životě dětí, žijících v tomto domově
a v doprovodu jeho vedoucí, paní Bc. Jany
Vejlupkové, si se zájmem prohlédly budovu
domova a setkaly se i s jeho uživateli. Dámy
z Gaminu se však nesoustřeďují pouze na
jednorázovou pomoc ve prospěch klientů

spolupráce ostravského Čtyřlístku
s firmou Gamin již trvá několik let. Společnost
Gamin každoročně věnuje ve prospěch našich
klientů – dětí z Domova Jandova – desítky tisíc
korun. V letošním roce se díky loňské pomoci
této společnosti podařilo vybudovat v areálu
zahrady Domova Jandova „zážitkový chodník“,
jehož si zejména v letních měsících děti
opravdu užívaly.
Stejně jako na sklonku loňského roku, také
letos 19. prosince přišla na návštěvu mezi
klienty trojice dam z Gaminu: obchodní a
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Domova Jandova. Mají zájem o vše, co se
tady děje a jsou ochotné pomáhat vždy, kdy je
toho třeba.
Společnost Gamin, která se specializuje na
měřicí a laboratorní zařízení, patří k těm
firmám, pro něž společenská odpovědnost

není prázdným pojmem a pomáhá tam, kde je
to třeba. Jsme za jejich zájem vděční a za
mnohaletou podporu náleží vedení společnosti
Gamin náš velký dík.
Text a foto: (rw)

Čtyřlístek na cestách

Na ozdravnem pobytu
v Komorní Lhotce
Ve dnech od 25. do 29. září se klienti Domova Barevný
svět z 3. patra zúčastnili ozdravného pobytu v Komorní
Lhotce. Z domova jsme odjížděli v dopoledních
hodinách a cesta proběhla hladce především díky tomu,
že jsme mohli využít náš autobus.

Všichni jsme se už těšili na příjemný pobyt v Těšínských
Beskydech a změnu prostředí. Po příjezdu do penzionu
Zátiší jsme se ubytovali v pohodlných pokojích a seznámili
se s okolím. Po celý pobyt jsme všichni společně trávili čas
venku a bohatě si užívali podzimního, slunečného počasí,
které nám opravdu přálo.
11

Navštívili jsme solnou jeskyni,
kde nás relaxace při hudbě
ukolébala k spánku. Také jsme
společně poseděli v blízké
restauraci, kde jsme si pochutnali
na dobré kávě a zmrzlině.
V místním obchodě si uživatelé
nakoupili pamlsky. Na okraji lesa
jsme nasbírali plno hřibů, které
jsme s radostí všichni společně
čistili, krájeli a poté sušili.
Čerstvý vzduch nás nechal
vždy vyhladovět, a tak jsme se
těšili na dobré jídlo, jež nám pan
kuchař vždy připravil včas. Jídlo
vypadalo
lákavě,
pestře
a hlavně výborně chutnalo. Svůj
pobyt jsme hodnotili opravdu na
jedničku, nejen jako ozdravný
a relaxační, ale také plný zážitků
a příjemných vzpomínek na
barevný podzim 2017.
Kolektiv pracovníků a uživatelů 3.
patra Domova Barevný svět

Jak nam bylo „Pod kloboukem“

Tak trochu netradičně shrnula rekreaci klientů Domova Barevný svět z 2. patra na horské
chatě Pod kloboukem, která se uskutečnila ve dnech od 2. do 10. října, pracovnice v sociálních
službách Gabriela Rokytová. Je složena ze slov, jež se váží k jednotlivým činnostem:
Tým Franta (přeprava osobních věcí - „báglů“, her a kytary).
Tým Veselý Vlak (cestování po „vlastních“).
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Dobrá bašta na horké chatě Pod kloboukem, veselé jízdy tranzitem se správcem Luďkem a využití
minibaru.
Perníková chaloupka ukrytá v hloubi okolních lesů a sběr přírodnin.
Jeleni v říji (troubení).
Tanec v dešti (nepřízeň počasí nepřekazila nadšencům výlety do okolí).
Praděd a mlha (Pozor na padající led z vysílače! Hláška: “A kde je ten vysílač?“).
Náruživý zpěv a tanec při kytaře.
Karlova Studánka - pitný pramen, vodopád u Huberta s nečekaným sběrem hub.
Pizzerie „U Kazmarky„ v Karlově pod Pradědem (tam si FAKT zajděte = NÁDHERA!) s večerním
a trošku i tajemným výšlapem zpět na chatu (našli se i takoví, co si chtěli zaplavat v dešti)
s následným sušením oblečení.
Ocenění – diplom klubu PODkloboučníků.
Balení, úklid a loučení ve znamení mávajících kapesníčků.
Rozdělení: Tým Franta
Tým Veselý Vlak.
Radostné shledání v Domově Barevný svět.
Andělé, kam se podíváš.
A pokud chcete vědět souvislosti k jednotlivým činnostem, zeptejte se pracovníků 2. patra, jak
úúúúúúúúúžasně se měli!

Zaznamenala slovem i obrazem: GABRIELA ROKYTOVÁ (na snímku)
Domov Barevný svět

Ve Frenštate pod Radhoštem bylo fajn
Z reportážního deníku Petra Nemináře

V pondělí 2. října jsme vyjížděli auty,

s radostí využili. Nejvíce se děti vyřádily na
prolézačkách, houpačkách a skluzavkách.
Starší
kluci
byli
nadšeni
přítomností
prostorného fotbalového hřiště a rozhodli se jej
taktéž využít. V šest hodin večer byla pro nás
připravená výborná večeře, po níž mohly děti
sledovat své oblíbené pohádky nebo televizní
pořady.

natěšení a připravení na pobyt ve Frenštátě
pod Radhoštěm - chatová oblast Liščí mlýn.
Po vybalení všech potřebných věcí
a následném ubytování, jsme se prošli po
celém areálu chatové oblasti. Hned za
venkovním zastřešeným posezením bylo
k dispozici hezké dětské hřiště, které jsme
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Následující den po snídani jsme se
rozhodli, že si vyjdeme na procházku po okolí.
Bylo sice zamračeno, ale to nám náladu
nezkazilo. Dorazili jsme až k jedné z místních
restaurací, kde bylo velice klidné prostředí.
Děti si mohly objednat kofolu nebo džusíky

mohly děti vyjádřit kresbou, kam by chtěly jet
příští rok na pobyt, či kam vyrazit na výlet.
Ve čtvrtek dopoledne jsme se vydali opět
na procházku. Tentokrát jsme se rozhodli jít na
opačnou stranu podél potůčku. Cestou jsme
aktivně sbírali šišky a vyhlásili soutěž, kdo
najde tu největší. Na jednom
z klidných obydlených míst se za
stodolou pásla zvířátka, vypadalo
to skoro jako malá farma. Viděli
jsme ovečky, beránka, kozy,
slepice, kachny a krůty. Dětem se
výhled na zvířata moc líbil a chtěly
se s nimi i vyfotit. Jen co jsme se
s místní malou farmou rozloučili,
čekalo na nás další překvapení. Za
jedním ze sousedních domů na
nás doslova vybafla přítulná a milá
kočička, s níž si kluci pohráli
a pomazlili se. Odpoledne se hrál
hlavně fotbal, ale i prolézačky či
„herní kumbálek“ byly plné dětí.
Večer byla na programu diskotéka
a písničky na přání. Nejhranějšími
hity byly bezesporu „Thunder“ a „Despacito“.
Děti tančily o sto šest a diskotéku si moc užily.
Součástí večera byla i pyžamová párty, na níž
si každý účastník oblékl své nejoblíbenější
pyžamo.

a trochu relaxovat po pondělním řádění na
„našem“ dětském hřišti. Přímo za restaurací se
také nacházela malá lanová dráha, kterou
jsme chtěli postupně projít. Děti byly moc
šikovné, i když to byl tak trochu adrenalinový
zážitek, ale všichni zúčastnění to zvládli na
jedničku. Jít přes lanové překážky se odvážila
i teta Anet a strejda Petr.
Cestou zpět nám trochu zapršelo, ale to už
jsme byli před chatou. Po vydatném obědě
někteří naši výletníci usnuli a jiní se dívali na
pohádky.
Bezkonkurenčně
nejoblíbenější
pohádkou, kterou jsme si vždy po obědě
pouštěli, byli Simpsonovi. Svačinka pak pro
nás znamenala dávku šťavnatého ovoce.
K dispozici jsme měli rovněž malou, ale
útulnou místnost pro děti, kde pak často trávily
svůj volný čas. Mezi oblíbené hračky patřili
plyšáci všeho druhu, dětské varhánky
a motorky, na kterých se po jídelně proháněli
hlavně Péťa s Tomášem. Skvělou zábavu
dětem obstarávala mluvící plyšová kačenka,
jež opakovala vyslovené věty. Mnoho srandy si
s ní užili společně s dětmi i pracovníci.
Ve středu děti hojně využívaly dětské
a fotbalové hřiště. Po obědě jsme se vydali na
procházku úzkou cestou kolem místního
potůčku. Všude kolem byla krásná krajina
a doprovázel nás zpěv ptáčků. Na jednom
klidném místě se vedle cestičky nacházel
kolotoč, který jsme se rozhodli využít, a někteří
odvážlivci se na něm povozili. V okolí
jehličnatých stromů se nafotilo pár hezkých
snímků, a pak hybaj na večeři. Po jídle bylo
pro naše účastníky zájezdu připravené
„večerní kreslení“, prostřednictvím něhož

Na pátek jsme se velmi těšili, protože už
pro nás bylo přichystané další překvapení. Po
domluvě s paní vedoucí k nám zavítaly dvě
dámy se dvěma koňmi, tedy přesněji řečeno,
jeden z nich byl velký dospělý kůň Jordán
a druhý malý poník jménem Pepa. Dětem se
jízda na koníčcích moc líbila. Mohli jsme
koníky i nakrmit a pochválit je za hezkou jízdu.
Odpoledne jsme si vyšli na procházku směrem
k vlakovému nádraží. Cestou jsme se s tetami
zastavili v obchodě, kde si každý z nás mohl
nakoupit sladkost, na jakou měl chuť. Cestou
zpátky kolem nás právě projížděl vlak. Děti
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radostně mávaly, ale byli jsme rádi, že my
ještě odjíždět domů nemusíme.
Po příchodu do chatového areálu jsme se
s dětmi věnovali sportovním aktivitám. Večer
pršelo, a tak jsme doufali, že bude příznivé
počasí i v sobotu. Dopoledne jsme měli
možnost využít nabídky hipoterapie ještě
jednou, tentokrát však už byl k dispozici jen
samotný kůň Jordán, jenž byl velmi milý
a klidný. Společně s dětmi se mohli na koni
povozit i pracovníci, což kvitovali zejména naši

velcí kluci, kteří se tak na chvíli mohli ujmout
fotografování. Po svačince jsme vyhlásili
soutěž ve střelbě ze vzduchovky, v níž byl
z dětí nejúspěšnější Dominik se čtyřmi
trefenými panáčky z pěti možných.
V neděli nás překvapilo opravdu škaredé
počasí. Téměř celý den pršelo. Děti si tedy
mohly hrát v kumbálku, kopat do plyšového
míče, nebo vybarvovat omalovánky. Využili
jsme i místní stolní fotbálek, kde Domča
s Honzou mohli projevit svůj talent pro sport
v týmu s tetou, či strejdou,
nebo rovnou proti nim.
V hraní pexesa byl pro
změnu expert Jeník, který
neúnavně poznával zvířata
na
kartičkách.
Hraním
společenských her a tancem
u písniček jsme večer hezky
zakončili.
V pondělí, poslední den
pobytu, jsme všude hezky
uklidili a
nasnídali
se.
Pochválili jsme kuchařky za
skvělá jídla po celou dobu
našeho pobytu a rozloučili
jsme se s Liščím mlýnem. Už
teď se moc těšíme na další
pobyt.
Text a foto: PETR NEMINÁŘ
Domov Jandova

Turište z Jandovy
Věděli jste, že barvy turistických
značek řadíme podle důležitosti? A
jak velká má být turistická značka?
Odpovědi najdete na konci tohoto
článku.

Je jasné, že každý z nás máme
nějakého koníčka či koně. Zatímco
koně chová málokdo, své záliby –
koníčky, máme určitě všichni. Nejspíš
jste kupříkladu nevěděli, že pan
Miroslav Szlaur, „velitel“ kuchyně
v Domově
Jandova,
se
kromě
fotografování a cyklistiky vášnivě
věnuje i turistice. Je dlouholetým
členem Klubu českých turistů a pracuje
mimo jiné i jako tzv. značkař. Značí
a obnovuje nejrůznější turistické trasy.
Právě s touto neobvyklou činností
nás pan Mirek seznámil takříkajíc
v praxi. Jedno čtvrteční říjnové
odpoledne (19. října) jsme spolu s ním
podnikli zajímavý výlet, a vůbec nám

Podle informací, které můžete najít na Wikipedii, Česká
a Slovenská republika patří mezi země s nejdokonalejší
a nejhustší sítí turistického značení pro pěší turistiku.
První slovenská turistická trasa byla vyznačena již roku
1874 Sitnianským klubem, první české trasy byly
vyznačeny Pohorskou jednotou Radhošť kolem roku
1884 a Klubem českých turistů roku 1889. Kromě pěších
tras jsou v současné době značeny i trasy pro cyklisty,
běžkaře a jezdce na koních. Značení provádějí již od
počátků bezplatně dobrovolníci vyškolení a organizovaní
v klubech turistů - značkaři. Systém turistického značení
v České republice je považován za nejspolehlivější
a nejpropracovanější nejen v Evropě, ale i na světě.
Česko má nejhustší síť turistického značení ze všech
zemí Evropské unie, a to celkem 488,6 km na 1000 km2.
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nevadilo,
že
jsme
městskou
hromadnou dopravou zajeli „jen“ do
Koblova. Poznali jsme totiž nová
zákoutí našeho rozlehlého města
a spolu s naším průvodcem jsme se
podél řeky Odry vydali na docela
příjemnou turistickou trasu. Kluci měli
možnost vyzkoušet si obnovování
turistických
značek,
některé
nepotřebné značky zatírali a jiné pro
změnu nově vytvářeli. Stačily jim
k tomu jen barvy, tužka, šablona,
nálepky značek a ocelový kartáč…
Cestou jsme se dozvěděli přehršel
informací a před setměním stačili
i posvačit. Zkrátka a dobře: příjemně
strávené všední odpoledne.
A snad si stejně jako my odnesete
pro
sebe
alespoň
následující
informace: Na území naší vlasti se
používají jednotné turistické značky.
Každá z nich je tvořena třemi
vodorovnými pruhy. Ten vrchní
a spodní jsou bílé, prostřední pruh
vyjadřuje
důležitost
trasy.
Nejdůležitější trasy jsou značeny
červeně, méně důležité pak modře,
další zeleně a nakonec ty nejméně důležité žlutě. Velikost značek by měla být 10 x 10 centimetrů.
Text a foto: MARTIN POBOŘIL
Domov Jandova

Do Olomouce
na vanocní trhy
V sobotu 16. prosince jsme s dětmi
vyrazili na plánovaný výlet do
Olomouce na vánoční trhy. Hodinová
cesta nám celkem rychle utekla a po
příjezdu do Olomouce jsme ihned
zavítali na Horní náměstí, kde bylo
rozmístěno mnoho stánků. Zářila v nich
spousta krásných ozdob na stromeček,
ale nechyběla ani vánoční inspirace
v podobě oděvních doplňků,
perníkových dobrot a také něco
dobrého k snědku – párky v rohlíku,
klobásky, langoše, trdelníky, koláče,
svařáky a punče.

Samozřejmě, že jsme neodolali
a
dětem
zakoupili
vánoční
punč
s ananasem a my tety jsme se zahřály čajem.
Zhlédli jsme také olomoucký ohňostroj. Asi po
dvou hodinách, kdy už nám začalo být

chladno, jsme se zašli ohřát do obchodního
domu, kde jsme navštívili zdejší kavárnu
a zahřáli jsme se horkou čokoládou a kávou.
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Příjemně občerstvení jsme se vrátili zpátky
na trhy, kam přibylo hodně zvědavých
návštěvníků, takže jsme se museli místy
prodírat davem. Naskytla se nám však také
možnost
shlédnout
kulturní
vystoupení
olomouckých studentů, kteří zpívali vánoční
písně a koledy. Kolem šestnácté hodiny
odpolední jsme se ale museli vydat
z Olomouce zpátky domů do Ostravy.

Výlet se nám vydařil, protože nám přálo
i počasí a nemrzlo tolik, jak jsme se původně
obávali. Ale po celém dnu plném zážitků jsme
už byli také rádi, že jedeme domů. Doufáme,
že příští rok navštívíme vánoční trhy zase,
třeba zase v jiném městě.
PAVLA BERGEROVÁ
Domov Jandova

Klienti z druhého patra Domova Barevný svět si 21. listopadu opravdu pěkně užili exkurzi do výrobny
dortů a medových kuliček ve společnosti Marlenka International s. r. o. v Lískovci
u Frýdku-Místku. Nahlédli zde do „kuchyně“ výrobny medových dortů a dalších dobrot této oblíbené
značky. Nejúžasnější však samozřejmě byla ochutnávka produktů Marlenky podle staroarménské
rodinné receptury včetně kávy.
Text a foto: JITKA ŠEFRÁNKOVÁ

Malé velké události

SVÁTEK
SVETLÁ
Spolu

s listopadem to přišlo: tmavé dny
bez světla. V sobotu 11. listopadu se
chodbou
druhého
patra
Domova
Barevný svět rozezvučela hudba,
zažehla
se
světla
a
světýlka
v lucerničkách a lampiónech. Linula se
tudy také nádherná vůně čerstvě
upečených bábovek, koláčů a zákusků,
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které si každá rodinka (ze všech pater domova) přinesla jako „vstupné“ k posezení a oslavě Svátku
světla.
Završením hezkého odpoledne byla společná procházka večerní zahradou, osvětlenou světýlky
z převážně vlastnoručně vyrobených lucerniček a lampionů. Děkujeme přátelům z Domova Barevný
svět za milé setkání. Tohle „nošení světla temnotou„ byl jakýsi náš malý, ale příjemný protest proti
tmě…
Text a foto: JITKA ŠEFRÁNKOVÁ
Za kolektiv 2 C Domova Barevný svět

První adventní nedele
A je to tady…! Vánoce klepou na vrátka a přichází první
adventní neděle. V mnoha městech již rozsvítili vánoční
stromy, ale u nás v Ostravě - Zábřehu toto slavnostní
přivítání nadcházejících Vánoc připadlo právě na neděli
3. prosince. A stejně jako v loňském roce, také letos jsme si
tuto úžasnou akci s nádhernou atmosférou nemohli nechat
ujít.

Proto jsme se vypravili s dětmi z Domova Jandova na náměstí
Slovenského národního povstání v Ostravě - Zábřehu. Napjatou
atmosféru z přeplněného autobusu plného nervózních lidí, rázem
vystřídala
pohoda.
Nádherná
vánoční
výzdoba
a atmosféra nám vykouzlila úsměv na tváři. Na náměstí
nechyběly vánoční stánky s různými dobrotami, počínaje
sladkými a voňavými trdelníky a konče stánky s teplými alko
i nealko nápoji. Když si každý z nás našel místečko u vánočního
stromečku, aby dobře viděl, nastal ten slavnostní okamžik
a objevil se přenádherný anděl, jenž se od kulturního domu za
doprovodu koledy pomalu blížil uličkou přímo k vánočnímu
stromu, aby jej rozsvítil. Ani my jsme neodolali a zpívali koledy,
jež se nesly prostorem a navozovaly tu správnou vánoční
atmosféru. V 17 hodin, kdy se vánoční strom rozsvítil, si všechny
děti měly přát jedno vánoční přání, které by se jim samozřejmě
mělo splnit. Na tento čas se všichni společně vždy moc těšíme.
Velkým překvapením byl vánoční ohňostroj. Kluci byli rozjaření
vánoční náladou a už se nemohli dočkat Vánoc, až poděkují
„Ježíškovi“ za nádherné dárečky, které jim budou jistě naděleny
dle jejich přání…
18

Text a foto: VĚRA FABIÁNOVÁ

Mikulašška
zabava
v Čentru
pracovní
cinnošti
Někdo by se mohl myslet, že svatý
Mikuláš s andělem a čertem navštěvují
jenom malé děti. Ale ať chcete, nebo ne,
mikulášská tradice má své kouzlo i pro
ty odrostlejší. Proto se klienti Centra
pracovní činnosti právě na Mikuláše
rozhodli, že si tento adventní svátek
oslaví po svém.

Připravovali se na tuto událost už pěkných

mikulášskou berlou v ruce. Hned jej obklopila
andělská suita a čertíci se drželi v uctivé
vzdálenosti (na snímku dole). Ale jenom na
chvíli, protože veselá mikulášská zábava
nakonec pohltila všechny společně, bez
rozdílu, ať už byli za čerty nebo za anděly…
Dopoledne tak rychle uteklo a nyní už se
všichni mohou těšit na blížící se příchod
Vánoc.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

pár dnů dopředu. V jednotlivých dílnách centra
vznikala krásná andělská roucha, vyráběly se
paruky, čelenky, hvězdy a dokonce i čertí rohy,
protože konec konců, bez čerta se přece
žádný Mikuláš obejít nemůže. Pro toho se
ovšem muselo také zhotovit mikulášské
roucho, berla a mitra… Zkrátka a dobře,
fantazii se meze nekladly. Všichni společně se
těšili na mikulášskou zábavu, která vypukla ve
společenské místnosti Centra pracovní činnosti
6. prosince už v dopoledních hodinách.
Nezasvěcenému návštěvníkovi se
na první pohled mohlo zdát, že se tady
v rytmu populárních melodií vlní hlavně
čerti rohatí, ale to bylo pouhé zdání.
I vousatý Mikuláš se po chvíli dostavil
v plné důstojnosti – s mitrou na hlavě a

Necekana
podvecerní
navšteva
Byla středa, podvečer 6. prosince, venku tma a taková zima, že by ani psa nevyhnal. Avšak najednou
se ve dveřích zjevila neočekávaná návštěva. Objevil se v nich Mikuláš s andělem a spolu s nimi i dva
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čerti. Z počátku byly zaražené nejen děti, ale i tety z toho, jaký hukot bude asi následovat. Atmosféra
byla hustá, protože nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít. Ale vzápětí, když k nám promluvil svým
klidným hlasem Mikuláš, se nálada trochu uvolnila. Mikuláš si sebou přinesl svou knihu hříchů, která
mu pověděla, kdo z dětí nejvíce zlobí, kdo má jaké restíky a naopak, kdo je hodný a pomáhá, když se
má. Mikuláš si k sobě postupně volal přítomné děti, s nimiž si povídal, vytýkal jim jejich neřesti, ale
i chvály bylo dostatek. Někdy bylo na místě i lehké pokárání a zvednutí prstu za zlobení či nevhodné
chování, ale vzápětí děti rády přislíbily, že už v domově ani ve škole zlobit nebudou. Mikuláš byl
samozřejmě moc hodný, a když mu děti zazpívaly písničku, někdo řekl básničku, zkrátka každý
předvedl, co uměl, Mikuláš jim ty drobné „hříchy“ rád odpustil. Za své „výkony“ byli všichni řádně
odměněni sladkým balíčkem. Na závěr jsme se s naší vzácnou návštěvou ještě vyfotili a rozloučili.
Důležité však je, že Mikuláš, anděl a dva čerti odešli v počtu, v jakém k nám také přišli. Neboť, jak to
v pohádkách i v životě bývá: „Dobro nad zlem a peklem zvítězilo“.
Text a foto: IVANA HOLEŠOVÁ
Domov Jandova

Nahoře: mikulášská návštěva v Domově Jandova.

Vánoční pečení
„Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí…“ zpívá se v jedné
písničce, a proto také u nás v Domově Jandova se
s dětmi na tyto svátky pečlivě připravujeme a začínáme
pečením cukroví. Jakou dobrotu si k vánočnímu
stromečku a pohádkám upečeme? Rozhodnutí bylo
jasné: perníčky a linecké cukroví, protože to máme přece
nejraději. A protože toho pečení bylo letos trošičku víc,
pekly se perníčky s tetami už koncem listopadu, a to
proto, aby pěkně zvlhly a změkly.
/Pokračování na str. 21/
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Vyrobily jsme perníčky také jako malé
dárkové předměty a zároveň poděkování pro
naše paní učitelky, které se nám věnují ve
škole. Další dárečky v podobě perníkových
svícínků jsme tvořili pro vánoční setkání
s Adrou a také pro našeho „Ježíška“, který
k nám chodí každý rok, jako poděkování, že
naše děti nejsou lhostejné „obyčejným lidem
z ulice“. Ale to už je jiný příběh, k němuž se
určitě ještě vrátíme.
A teď zpět k našemu pečení: Bylo třeba
nakoupit suroviny na linecké těsto, a proto
jsme s kluky vyrazili den předem do obchodu,
abychom se potom už zbytečně nezdržovali
a mohli začít se samotnou přípravou těsta
a pečením. Když bylo těsto hotové, pomohla
jsem dětem těsto vyválet a pak už byla práce
jen na nich. Děti vykrajovaly různé motivy, jež
si samy vybraly a vykrojené „obrázky“
pokládaly na připravený plech. Zbývalo už jen
nechat rozehřát troubu a šup s plnými plechy
do tepla.
Při pečení se náš domov krásně provoněl,
atmosféra Vánoc pomalu vklouzla do našeho
obydlí a děti poznaly, že se pomalu blíží
nejkrásnější svátky roku. Po upečení
a vychladnutí se cukroví slepovalo sladkou
marmeládou, zdobilo čokoládou, kokosem
a ořechy. Některé nepovedené a zlomené
kousky jsme odkládali do misky a posléze
ochutnávali, jestli se nám to cukroví opravdu povedlo. A povedlo…! Už se moc těšíme na Vánoce,
plné pohody, pohádek a dobrot, které jsme si sami připravili.
Text a foto: PAVLA BERGEROVÁ
Domov Jandova

Veselé Vánoce!
No konečně!!!! Ano, nadešel ten velký den, na který celý
rok čekáme! Je 24. prosince a děti se těší na štědrovečerní
večeři a hlavně na tak dlouho očekávaného Ježíška. Jestli
si někdy rádi přispíme, tak dnes to určitě nebude. Ale
máme celý den před sebou, a jak si ho co nejvíce
zpříjemníme?

Vše bylo připravené. Stromeček stojí nazdobený na svém
místě, dárečky zabalené, z rádia zní koledy, v televizi spousta
pohádek, takže netušíme, na kterou se budeme dívat dříve.
A z našeho domova dýchá vánoční atmosféra. Najednou se
všechno zdá být hezčí a veselejší.
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K večeři samozřejmě nechyběl
bramborový salát a smažený
pangasius. Když jsme vše snědli
a uklidili po večeři jídelnu, šli
jsme
s dětmi
do
pokoje,
abychom společně vyhlíželi toho
očekávaného Ježíška. Najednou
se rozezněl zvoneček. „Už je
tady!!!“ Ozývá se teta z chodby
a dětem se rozzářily tvářičky.
Pod stromečkem ležela spousta
dárečků a tak jsme ani chvilku
neváhali a začali je společně
rozbalovat. Všechny děti byly
spokojené a měly z dárečků
radost, protože se jim splnila
všechna
jejich
přání.
Nezapomněli všichni Ježíškovi
poděkovat za úžasné dárečky
a už teď se těšíme, jak se
u vánočního stromečku sejdeme v roce dalším.

Všichni jsme usedli ke stolu, kde jsme si
povídali, mlsali bábovku, napečené perníčky a
cukroví a společně se radovali a smáli. A jak
nám bylo dobře. V dopoledních hodinách nás
však čekala milá, avšak ohlášená návštěva. Za
dětmi i letos stejně jako v loňském roce přišli
dobrovolníci, aby jim udělali radost drobnými
dárečky. To bylo veselo a najednou tolik
rozjařených tváří! Dopoledne uteklo jako voda
a ač neradi, nadešel čas se rozloučit s milou
návštěvou, protože i oni spěchali domů za
svými rodinami, aby udělali radost nějakým tím
malým dárečkem pod stromečkem. Nastalo
poledne, čas oběda. A tradičně jsme obědvali
slaďoučkou krupicovou kašičku. Po obědě
jsme usedli k televizi, koukali jsme na pohádky,
ďobali do misky s cukrovím, zapálili jsme si
svíčku,
ozdobili
větvičky,
a když se venku začalo stmívat, šli jsme se
všichni převléct do svátečního oblečení,
abychom se u štědrovečerní večeře a u hezky
prostřeného stolu cítili dobře a svátečně.

Text: VĚRA FABIANOVÁ
a JAN POLHOŠ
Foto: autorka

KULTURA

Vytvarna vychova
tak trochu jinak
V ostravském Divadle Antonína Dvořáka 23. října v dopoledních hodinách právě
probíhaly náročné přípravy k večernímu koncertu Všechny barvy duhy, když mě
oslovila studentka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, Klára Schön,
která se věnuje „Projektu Umění lidem“ a zeptala se mě, zda bychom neměli
zájem navázat spolupráci a zapojit se do tohoto projektu.
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„Projekt Umění lidem je pro mě velice důležitý, jelikož mám potřebu sdílet s lidmi to, jak je umění
obohacující. Díky tomu mohu umění vnést i do zařízení, kde se jinak o umění příliš nemluví,“ vysvětlila
mi Klára.
O co vlastně jde? Jde o projekt, jenž chce skrze umění zlepšit životy lidí žijících v sociálních,
školských a zdravotních zařízeních. Pořádají se umělecké workshopy v dětských domovech,
v domovech pro seniory a dalších organizacích, kde studenti společně s klienty malují obrazy.
Tento nápad se začal rozvíjet v zimě počátkem roku 2017, tudíž se tomuto projektu Klára usilovně
věnuje již rok. Její první myšlenkou bylo sdružovat lidi s různým zaměřením a dát tak vzniknout novým
projektům. Pořádat workshopy, na nichž se budou moci podílet lidé různých profesí. Společně
s několika kamarády toho částečně dosáhli. Na jejich uměleckých workshopech se mohou podílet lidé,
kteří mají zájem tvořit a vyzkoušet si něco neobvyklého nebo chtějí zpestřit životy lidí žijících
v sociálních, školských či zdravotnických zařízeních. Lidé v jejím týmu nemusí být umělci, aby mohli
pomáhat tvořit. Jde o to být kreativní a mít dostatek nadšení pro něco. Projekt Umění lidem sdružuje
studenty z řad umělecky a sociálně zaměřených škol. Mohou se však k němu připojit i lidé z široké
veřejnosti, kteří s uměním, nebo se sociální prací příliš nepřišli do styku, a jsou pro tuto práci nadšeni
a chtěli by si ji vyzkoušet.
Na jaře přihlásila Klára myšlenku pořádat workshopy v zařízeních do start-upové soutěže. A s tím
přišel také nápad, aby se zhotovené obrazy převedly do digitální formy a tak bylo možné vytvořit z
nich grafický základ pro designéry, návrháře a další zájemce.
Za celý tento rok zvládli uspořádat čtyři workshopy a nabídnout grafiku deseti firmám. S některými
už Klára intenzivně spolupracuje, jako například s módní návrhářkou Ladou Vyvialovou, která již
zahrnula některé potisky do své kolekce. Účastnili se dvou veletrhů a v příštím roce plánují uspořádat
několik málo výstav.

Na obrázku vlevo vzor potištěný na šatech, na obrázku vpravo potištěná čepice, oděv
v pozadí na ramíncích
Jak to funguje? Společně s lidmi v
zařízeních malují účastníci projektu
obrazy. Posléze vytvořená umělecká
díla přetisknou na látku nebo jiné
materiály.
Výsledek
práce
je
ohodnocen nejen finančně, ale
i vlastním prožitkem klienta, který dílo
vytváří. Hotové obrazy se převedou
do digitální formy a vytvoří se z nich
grafiky vhodné pro tisk. Ty se
následně nabízí firmám, jež jsou
schopny jimi potisknout své produkty.
Chtějí tak obohatit životy lidí
v
zařízeních, navázat
kontakt
a rozvíjet komunikaci mezi běžnou
populací a sociálně znevýhodněnými
skupinami. Předávají si mezi sebou
své zkušenosti, dovednosti a znalosti.
Po naší společné telefonické
domluvě nás Klára přišla navštívit do Domova Jandova a podívat se, jak velké prostory máme, kde by
se mohlo s dětmi tvořit a chtěli jsme si společně udělat tak trochu obrázek
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o tom, jak u nás bude takový workshop probíhat. A termín první návštěvy? Ta se uskutečnila v sobotu
18. listopadu. Klára se netajila tím, že s takovou cílovou skupinou, jakou jsou naše děti, ještě nikdy
nepracovala a byla to pro ni nová zkušenost, neboť do dnešního dne pracovala pouze s dětmi
z dětského domova a se seniory.
„Musím říct, že zkušenost to byla velice příjemná a sobotní dopoledne se mi líbilo. Upřímně, nikdo
jsme nevěděli co čekat, ale myslím, že jsme to zvládli velice dobře. Děti jsme se snažili zaujmout, jak
jen se dalo. Překvapilo mě, jak různorodou klientelu máte. Například s Bártem, Jirkou, Filipem
a Terezkou (snad si pamatuji dobře jména) to bylo opravdu náročné. Ještě neumím s těmito dětmi
komunikovat, ale myslím, že to se naučím jedině praxí. Na druhou stranu velcí kluci, dokonce i malý
Lukáš, mě překvapili, jak zvládli malovat na hudbu. Myslím, že tohle je bavilo. A bavilo to hodně i nás.
Na čem jsem se shodla i s děvčaty z mého týmu, a co jsme
viděly jako obrovský rozdíl a změnu oproti dětskému
domovu, bylo to, že nikdo nechtěl malovat černou! Toho si
určitě všimnete i na výstavě. Ve většině obrazů z dětského
domova převažuje tmavá nebo úplně černá barva. U vás
všichni chtěli hlavně
modrou, žlutou, zelenou
a červenou. Z toho mám
velkou radost!“
A jak už bylo zmíněno
výše, Klára nás pozvala
na
výstavu,
kterou
pořádala 8. prosince
2017 v kavárně Prostor
v Prostějově.
Pozvání
jsme s kolegyní rády
přijaly a výstavu navštívily.
V kavárně byly vystaveny obrázky různých velikostí s různými
tématy, většinou šlo o abstraktní kresby a malby. Vystavené byly
také obrázky našich dětí. Na zrodu jednoho z nich se podílel Bártík
Topor (9 let), který při práci spolupracoval a v barvách se doslova
„válel“… Ale finální podoba obrazu (na snímku vpravo) nevypadá
vůbec zle, co myslíte?
Na vystavovaném obrázku níže máme autory dva. Vrchní
namaloval Dalibor Guzsi (14 let), děvčaty z týmu přezdívaný
„Domestos“, neboť má velice dobrý přehled o všech
desinfekčních prostředcích, které existují. V kresbě, se
skrývá strom či auto, ale jak se již zmínila Klára, podstatou
věci je, že chlapec použil veselé barvy a tím dal najevo, že je
spokojený a má radost. Autorem druhého obrázku je Dominik
Herák (17 let), jenž podle rytmu hudby skupiny Kabát
intenzivně nanášel barvy na papír, tak jak to v danou chvíli
vnímal a cítil.
A jaký je závěr? Klára by chtěla do budoucnosti v naší
spolupráci určitě pokračovat a zvažuje i dobrovolnictví u nás
v domově, aby naše děti lépe poznala a mohla s nimi tvořit
i mimo workshopy. Doufám, že spolupráci „rozjedeme“ a že
se v příštím roce uskuteční výstava dalších našich prací,
třeba i tady v Ostravě, abychom ji mohli navštívit společně
s našimi malíři.

Text a foto: MICHAELA PROCHÁZKOVÁ
Domov Jandova

24

Na bešede š oštravškym patriotem
Letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy do ostravského Divadla Petra Bezruče přišel mladík
z divadelní rodiny (tatínek byl režisér) Norbert Lichý. Jmenovat všechny výrazné divadelní role
Norberta Lichého by znamenalo zaplnit veškerý prostor, který je zde k dispozici.

Herec

ztvárnil během své kariéry
neuvěřitelné
množství
pozoruhodných
charakterů, ostravským publikem je milován
a je rozhodně jednou z nejvýraznějších postav
současné ostravské divadelní scény. Hrál mj.
Harpagona v Lakomci, Duncana v Macbethovi,
Truffaldina ve Sluhovi dvou pánů, Parfena
Semjonoviče Rogožina v Idiotovi, Antonína
Důru v Rozmarném létu apod. Za roli Mendela
Singera, ve hře Job od Josepha Rotha, byl
v roce 2009 oceněn Cenou Thálie.
My z „chráněnky“ v Třebovicích Norberta
Lichého pravidelně sledujeme v televizních
seriálech. Teď například v Ohnivém kuřeti.
O tom, jaký je rozdíl mezi herectvím v divadle,
v televizi nebo ve filmu, vyprávěl Norbert Lichý
27. října na besedě v porubské knihovně. Pan
Lichý se s námi ochotně vyfotil a také si
povídal s Dášou Kubišovou o tom, jaké to je
vařit před kamerou. Dáša řekla, „že ona vaří
v chráněnce ráda a také chodívá pomáhat do
kuchyně…“ Na to jí Norbert odpověděl, „že on
vařit neumí, v seriálu hlavně krájí suroviny s kolegy herci a gastronomický koncert už je v rukou
profesionálů.“
Z besedy jsme si odnesli hezké dojmy, hlavně, že v Ostravě máme divadla na skvělé úrovni
a Norbert Lichý přes veškeré nabídky naše město opustit nehodlá.

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Život bez
barier
Koncem roku se
pravidelně konají na
ostravském výstavišti
Černá louka výstavy Život
bez bariér a Kreativ. Ty
letošní se uskutečnily ve
dnech 10. – 12. listopadu.
Klienti Chráněného
bydlení Třebovice a jejich
pracovnice se tam
společně vydali na
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zajímavou nabídku předvánoční inspirace, ale i za poučením. Také tentokrát byl na Černé louce
připraven pro návštěvníky bohatý doprovodný program.

V autorském pořadu naší kolegyně Vlaďky

prezentován i nový projekt bezdrátové
technologie pro prevenci v péči o zdravotně
postižené. Pod názvem Pomocník E-helper
bude již brzy v nabídce bydlení pro osoby
s hendikepem. K veselé náladě seniorů a nás
samozřejmě také, přispěl i známý sexuolog Dr.
Radim Uzel (na snímku na předcházející
straně).
(DoV)

Dohnalové „Kafíčko aneb Život bez bariér“, se
promítal dokument o Ćtyřlístku. Hned v úvodu
besedy lidé zpozorněli, když se na plátně
objevila bubenická skupina Rytmy. Není divu,
že se pak návštěvníci chodili ptát, kdy bude její
nejbližší koncert. Dostalo se jim informace, že
mohou navštívit adventní koncert v Knihovně
města Ostravy. V programu besedy se hovořilo
také
o
celkové
pomoci
seniorům
a hendikepovaným lidem v Ostravě. Byl

Koprivnicky
„Motylek“
š Rytmy
Pod názvem Motýlek v cirkuse se
v kopřivnickém Kulturním domě uskutečnil
11. listopadu již XXI. ročník přehlídky tance,
zpěvu a dramatické tvorby
handicapovaných dětí. Kromě všech
uvedených aktivit nabízel také pestrou
směs „lákadel“ – různorodých výrobků ze
zúčastněných organizací i nápoje od
kuchaře s krásnou čepicí.

Se zájmem jsme sledovali první polovinu festivalového programu a po přestávce přišla také naše
chvíle. Skupina Rytmy se zde představila skladbou ze známého pořadu Manéž Bolka Polívky.
Varianta
skladby
„Šaškové
počmáraní“ ve spojení s kapelou The
BackWards, vyhovovala i ve spojení
s našimi bubny. Svá tradiční žlutá
trička jsme obohatili o červené nosy
a několik barevných paruk.
Zaplněný sál s úsměvy na tvářích
diváků sledoval náš sehraný kolektiv
a odměnil nás bouřlivým potleskem.
Od pořadatelů jsme obdrželi barevná
trička, štramberské uši, tištěné
poděkování a skleněného motýlka,
který nám ve spojení se zapálenou
svíčkou bude ještě dlouho připomínat
tyto krásné sobotní zážitky.
Text: DAGMAR DROBÍKOVÁ
Foto: autorka
a VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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Den díkuvzdaní
š bubeníky Čtyrlíštku
Jazyková agentura Speak With Me ve spolupráci
s ostravským Impact Hub pořádala ve čtvrtek 23.
listopadu v Impact Hub v Sokolské ulici sváteční večeři
Dne díkůvzdání (Thanksgiving Charity Dinner) spojenou
se zábavným večerním programem a naši bubeníci ze
skupiny Rytmy měli tu čest, že byli pozváni, aby se stali
jeho součástí. Hlavní pořadatel a zakladatel agentury
Speak With Me, pan Rob Marshall (na snímku vpravo) tak
navazuje na tradici pořádání dnů Americké kultury, kdy
usiluje o začleňování zdravotně znevýhodněných do
společnosti. Proto také byl tento večer k americkému
svátku Dne díkůvzdání určen široké veřejnosti. Společně
s našimi bubeníky byli osloveni ke spolupráci i členové
nadace Modrý hroch a centrum Spirála o. p. s., která
připravovala pro všechny lahodnou krmi.

Toho, že jsme byli speciální hosté, jsme si

řeč.
Pak nastala chvíle, kdy nám hostitelé
naservírovali talíře s voňavými dobrotami,
a „šéf“ začal krocana osobně porcovat.
Všichni jsme měli blažený výraz ve tváři.
Mezi slavnostní večeří a „zákuskem“, kdy
nás hostitelé překvapili lahodným dýňovým
koláčem, jsme dostali prostor také k tomu,

velmi považovali a těšili se na setkání.
Skutečnost však mnohonásobně předčila naše
očekávání. Když jsme vešli do prostor Impact
Hub, ocitli jsme se uprostřed samých
příjemných, usmívajících se lidí, hovořících
různými jazyky.

Osobně nás přivítal pan Rob Marshall
spolu se svými spolupracovnicemi, jež měly
organizaci večera na starosti. Poté nás usadili
k překrásně prostřeným stolům, v jejichž čele
trůnil obrovský upečený krocan. Byly zapáleny
svíce, zhasla světla a v této sváteční
atmosféře přednesl pan Marshall inspirativní

abychom ukázali, co v nás je. Dosyta najedení
jsme popadli bubny a ostatní nástroje a pustili
se do toho, co nám jde a co nás baví. Rázem
duněl celý prostor Impact Hub v rytmu písní
z našeho repertoáru. Na skladbu Sofia se
dokonce roztančil i sám pan Rob (a to prý
běžně netančí!).
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Ovace a potlesk nebraly konce.
Byli jsme moc rádi, že jsme přítomné
potěšili naší hrou a vykouzlili úsměvy
na jejich tvářích. Stačili jsme ještě
navštívit i mini workshop členů
Nadačního fondu Modrý hroch, kteří
tady během večera prezentovali svá
díla. Zájemci si je mohli nejen
zakoupit, ale také si vytvořit svá
vlastní.
Součástí
večera
byla
i dobrovolná sbírka ve prospěch lidí se
zdravotním postižením.
Večer už se však pomalu
přechyloval v noc, a my se museli
vrátit zpátky do reality a myslet na
návrat domů, na odpočinek i na
povinnosti následujícího dne. Při
loučení nás pan Rob Marshall ujistil,
že se určitě nevidíme naposledy…
Však to nám čas ukáže.
VLADIMÍRA KALOČOVÁ
Domov Barevný svět

Ádventní koncert
v Knihovne mešta Oštravy
K pěkným tradicím spolupráce naší organizace s Knihovnou města Ostravy, patří každoroční
adventní koncerty pro zaměstnance v centrále této instituce. Letošní koncert připravili klienti
Domova na Liščině na 29. listopadu pro pracovníky oddělení multimediální studovny,
hudebního oddělení zvukové knihovny a pracovnice zajišťující donášku knih pro klienty
domova. Spolu s drobnými dárky jim tak vyjádřili poděkování za celoroční spolupráci.

Koncert, který zahájila vedoucí oddělení
knihovny pro dospělé, paní Miroslava
Mikušková, se odehrál ve zdejším hudebním
sále. Z řad veřejnosti přijali pozvání na
Adventní koncert v knihovně studenti Střední
zdravotní školy, senioři, klienti Domova
Třebovice a samozřejmě i Domova na Liščině.
Společné setkání již dýchalo předvánoční
atmosférou,
tancem,
lidovými
písněmi
a vánočními koledami. Snad každého
pohladilo vystoupení partnerské dvojice
Moniky Horákové a Petra Cupala s názvem
“Tanec na vozíku“ na melodii písně Krásné je
žít. Závěrečnou píseň „Poďme bratia do
Betlhema“ již zpíval a hrál celý sál na
doprovodné hudební nástroje. Všichni hosté
i účinkující odcházeli s pocitem velmi příjemně
prožitého dopoledne.
LIBUŠE GAJDOVÁ
Domov na Liščině
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Ádvent plny andelu še Čtyrlíštkem
V letošním roce připadl Mezinárodní den
dárcovství a dobrovolnictví – Givind Tuesday
na 28. listopadu. A právě tento den zvolila
společnost Eico – Eko info centrum Ostrava
jako nejvhodnější příležitost pro uspořádání
akce nazvané Advent plný andělů.
V ostravském Impact Hub se tak odehrál
krásný večer, věnovaný nejen neziskovým
organizacím z Ostravy a jejího bezprostředního
okolí, ale také dobrým lidem – „andělům, kteří
pomáhají, i když nemusejí“. Ani letos při této
události nechyběl Čtyřlístek, který chtěl ocenit
jednoho ze svých „andělů“ a také přispěl do
kulturního programu tohoto večera.

Do Impact Hub se přišli podívat i kamarádi
z Chráněného
bydlení
Třebovice,
aby
zatleskali nejen výkonu dámského sboru
Ostravská Klika, jemuž patřil úvod večera, ale
hlavně naší Martině Pazderové z Domova na
Liščině, která zde zažila premiéru svého
sólového tanečního vystoupení Křídla na
hudbu z pohádky Tři oříšky pro Popelku
v choreografii paní Libuše Gajdové. Hravě se
dokázala vypořádat s počáteční trémou
a závěrečný potlesk, kterým ji diváci odměnili,
jí udělal velkou radost. Pak už přišla další naše
chvíle: udělení certifikátu „Anděla, který

pomáhá, i když nemusí“ pro paní Mgr. Janu
Kubošovou, naši mnohaletou podporovatelku,
která se však ze zdravotních důvodů nemohla
tohoto večera zúčastnit. Ve prospěch našich
klientů řadu let organizovala a stále organizuje
dobročinné sbírky mezi svými kolegy z Policie
ČR, ale i krásné zážitkové akce, jako například
setkání
s příslušníky
záchranných
sborů
Moravskoslezského
kraje, jež se k velké
radosti klientů už celé
jedno
desetiletí
odehrávají na zahradě
Domova Barevný svět.
Upřímně jí gratulujeme
a věříme, že ještě
dlouho zůstane naším
dobrým „andělem“.

Text a foto:
BOHDANA RYWIKOVÁ
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Mikulašške promítaní
Adventní dny bývají
pro naše klienty
vždy spojeny
s nejrůznějšími
událostmi, které jim
přinášejí hodně
radosti. Patří k nim
i každoroční
pozvání České
televize na
předpremiérová
„Mikulášská
promítání“
vánočních pohádek.
Letos jsme se
vypravili do
ostravského
Cinestaru
5. prosince na promítání pohádky Nejlepší přítel.

Tuto pohádku uvedla Česká televize na Boží hod vánoční. V režii Karla Janáka nese pohádka
Nejlepší přítel poselství o tom, že víra v přátelství a schopnost nezklamat sám sebe, jsou silnější než
úklady samotného pekla. Do ostravského Cinestaru se na předpremiérové promítání filmu sjely kromě
našich klientů i desítky dalších dětí a mladých lidí z dětských domovů. Od nás ze Čtyřlístku přijalo
pozvání na Mikulášské promítání více než čtyřicet klientů i se svými doprovody ze tří zařízení –
Domova Barevný svět, Domova Jandova
a Domova Třebovice. Všem se pohádka
moc líbila a určitě si ji znovu rádi
připomenou při její televizní premiéře
o prvním svátku vánočním. České
televizi však patří dvojnásobný dík za to,
že nám umožnila i bezprostřední divácký
zážitek na filmovém plátně.
Text a foto: (rw)

Křídlili jsme!
Také v letošním roce se naše
organizace připojila k dvanáctému
ročníku charitativního projektu
Advent plný křídlení, který se
uskutečnil 7. prosince a rozrostl se ve velký festival dobročinnosti. Celkem 47 neziskových
organizací představilo letos v multižánrové hale Gong na obřím jarmarku nejen rukodělné
výrobky svých klientů – vánoční výzdobu i originální dárky, nejrůznější vlastnoručně vyrobené
dobroty, ale některé z nich se zapojily také do večerního kulturního programu, v němž jsme
nechyběli ani my, a také do veřejné dražby výtvarných i užitkových děl. Našim však patřila
hlavně večerní část programu, nazvaná „Zkoledujeme se“, jež byla součástí celorepublikového
projektu s českými herci v čele s Petrem Vaňkem a pod křídly moderátora Radka Ebena.

Čtveřice tanečnic: Květa Tancošová

Nikolou Slovákovou a Karolínou Kissovou,
uvedly taneční kreaci na hudbu Tahtiyb
„Arabian Nights“ v choreografii paní Libuše
Gajdové a sklidily nadšený potlesk diváků.
Květa s Martinou však nebyly jedinými

a Martina Pazderová, klientky chráněného
bydlení a Domova na Liščině, společně se
dvěma studentkami Ostravské univerzity -
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se za doprovodu
vánočních koled
rozsvítil na
prostranství před
Gongem vánoční
strom, čímž byl
oficiální zahájen
advent v celých
Dolních
Vítkovicích.
Letošní Advent
plný křídlení měl
krásnou,
pohodovou
atmosféru a určitě
nezklamal nikoho,
kdo se přišel
podívat. Tento
projekt opravdu
propojuje světy
a svolává ty, kteří
nejen pomáhají,
ale umí také šířit
radost a dobro
mezi lidmi.

účinkujícími večera ze Čtyřlístku. Naši klienti
během celého dne plnili také úkoly baristů
v pojízdné kavárně Mental Café a ještě se
stačili připojit k některým dalším účinkujícím
večera. Třeba Jirka Mucha s Karlou Foltovou
se „zkoledovali“ se zpěvačkou Elis (Mrázovou),
zatímco Zuzka Zapletalová s Kamilou Levou
se připojily k souboru Zkoleduj se
v závěrečném sborovém vystoupení večerního
programu. Jirka Mucha byl navíc autorem
jednoho z obrazů ve veřejné dražbě Adventu
plného křídlení, který se velmi zalíbil
čerstvému poslanci Parlamentu ČR Aleši
Juchelkovi. Měl ale smůlu, protože o obraz již
projevil zájem jiný dražitel. Pan poslanec se
však s Jirkou alespoň vyfotografoval a slíbil, že
se do Čtyřlístku přijde podívat.
Součástí letošního festivalu Advent plný
křídlení byly také zážitkové worshopy spojené
s besedou na téma Jak porozumět autismu,
myšlení a chování lidí s poruchou
autistického spektra. V odpoledních
hodinách se v Gongu „tvořilo dobro
a děly se zázraky“ v dílnách pro
smysluplnou zábavu dětí i všech
dospělých. Kreativní náladou tady
okouzlovaly návštěvníky profesionální
designérky, nechyběl ani „křídlící
fotokoutek“ s rekvizitami, dětský hrací
koutek i rallye jízda na zdravotních
vozících. Odpočinková zóna pak
nabídla poslech na vlnách partnerského
Českého rozhlasu a domácí
občerstvení z kuchyně neziskových
organizací, ale
i „dobropivo“ od Koníčka. Vrcholný
okamžik dne přišel se soumrakem, kdy

Text a foto:
BOHDANA
RYWIKOVÁ

VÁNOČNÍ
SETKÁNÍ
S ADROU
Dobrovolnické centrum
ADRA se snaží
podporovat dva světy:
svět lidí, kteří chtějí
pomoci a svět těch, kteří
pomoc potřebují. Jedním
z těchto center je
dobrovolnické centrum
v Ostravě pod vedením
paní Ing. Dagmar
Hoferkové. V Domově
pro seniory
SLUNEČNICE v Ostravě
– Porubě se uskutečnilo
12. prosince setkání
těchto báječných lidí.
K poděkování za skvělou
a záslužnou práci
dobrovolníků
a kontaktním osobám
za spolupráci
s dobrovolnickým
centrem ADRA přispěla
i naše skupina Rytmy se
svým hudebním dárkem.
Také naši uživatelé
vnímali vánoční
atmosféru a sklidili
uznání za svou činnost.
S přáním krásně
prožitých vánočních
svátků a mnoho úspěchů
v novém roce, jsme se
rozloučili s organizátory
této skvělé akce.

LIBUŠE GAJDOVÁ
Domov na Liščině
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SPORT

Fandili jsme fotbalu
V historii Evropských dnů handicapu, pořádaných od roku 1995 každoročně v Ostravě, se již
poosmé stala naše organizace garantem Mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané, jenž je
tradiční součástí Evropských dnů handicapu, které se letos uskutečnily v Ostravě ve dnech od
2. do 5. října. Jejich pořadatelem je Asociace Trigon s podporou statutárního města Ostravy,
Evropského parlamentu a Evropské komise se zastoupením v ČR.

Letošního turnaje ve sjednocené kopané,

zástupci ostravského Baníku a v závěru
turnaje mezi ně zavítal také ostravský senátor
a známý horolezec Leopold Sulovský (více
o něm na str. 8 – 10). Hlavním organizátorem
a garantem turnaje byl i letos ředitel Čtyřlístku,
PhDr. Svatopluk Aniol.
Naši hráči, nepřehlédnutelní ve svých
oranžových dresech, bojovali jako lvi a snažili
se porazit protivníky, kteří přijeli do Ostravy
naplnění odhodláním zvítězit. Jako partneři
nečekaně posílili náš tým tři dobrovolníci: Ing.
Andrej Foltýnek, koordinační a projektový
pracovník Čtyřlístku, Bc. et Bc. Lukáš Křupala,
manažer kvality a pracovník v sociálních
službách Pavel Kolín podle pravidel Unified.
Všichni tři na turnaji potvrdili, že fotbalu dokáží
nejen fandit, ale své sportovní kvality umí
prokázat i v praxi.
Boj o prvenství byl velmi vyrovnaný
a všichni hráči, mohutně povzbuzováni diváky,
ze sebe vydávali to nejlepší. Pohár vítězů si
tentokrát z Ostravy odvezli polští sportovci,
druhé místo vybojovali fotbalisté z Trenčína
a na třetím místě skončil tým TSK Zsira.

jenž se odehrál 5. října, se zúčastnilo celkem 6
sportovních týmů ze čtyř zemí – České
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.
Domácí reprezentovali fotbalisté SK Medvědi
z ostravského Čtyřlístku a SK Duha Zlín,
Maďary zastupovali již tradičně fotbalisté
z TSK Zsira, Poláky sportovci ze ZPSWR
Cieszyn. Slováci měli tentokrát hned dvě
zastoupení – SŽŠI Trenčín a nováčkem
soutěže byli letos fotbalisté z ŠK Habilitas
z Okoče.
Sportovce přišli opět povzbudit
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Radost však udělalo i 4. místo sportovcům
z SK Duha Zlín, páté našim Medvědům a na
posledním místě skončili nováčci soutěže ze
slovenské Okoče. Titul nejlepšího brankáře
soutěže získal Ján Talaba z Trenčína,
nejlepším střelcem turnaje byl Marek Gabzdyl
z polského Cieszyna, nejlepším partnerem
Zdeněk Jokl ze Zlína a cenu největšího
sympaťáka turnaje si odnesl člen našeho týmu
– Zdeněk Přibyl (na snímku vlevo), jenž
tentokrát hájil naše barvy jako brankář.
A jak turnaj hodnotila spolu s klienty Centra
pracovní činnosti, paní Jana Gromotovičová?
Napsala nám: „Mezi týmy z Polska, Maďarska,
Slovenska
ten
náš
vynikal
akčností
a útočností, hlavně zásluhou „našeho“ Kamila.
Fandili jsme, až se třásla a duněla tribuna.
Kamil dal dva góly, na další přihrál – bil se jako
lev a do hry dal vše. I když jsme turnaj
nakonec nevyhráli, akce byla super a těšíme
se zase za rok.“
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka a JANA GROMOTOVIČOVÁ

Turnaj v ´Človece, nezlob še!‘
Tak my z Martinova opět jedeme do Vítkovic. Tentokrát na turnaj v „Člověče nezlob se“. Přijeli
jsme promočení, počasí nám nepřálo, ale už se těšíme, jak to „Vítkovičákům“ nandáme.
Člověče se nebojíme,
každého vždy
porazíme!/ Každá
figurka skočí hned,/
když padne šestka,
můžeš jet./

Hráči se posadí ke
čtyřem hracím deskám
a turnaj může začít.
Martinov je trochu
v nevýhodě,
protože
mají hráčů méně, ale
ničeho se nezaleknou
a jdou do toho naplno.
Ze začátku to vypadá
pro Martinov velmi
dobře,
Honzovi
Sotonovi se dost daří.
Jenže
štěstí
netrvá
příliš
dlouho
a Vítkovice přebírají vedení. Nakonec první
místo získává Péťa Laník z Vítkovic, druhé
místo Honza Podešva z Vítkovic a o třetí místo
se dělí Honza Sotona z Martinova a Martina
Rašková z Vítkovic.

Všichni jsme se výborně pobavili, nikdo
nebyl smutný, když se mu třeba nedařilo,
prostě pohodička. Pohoštění všem velmi
chutnalo a perníkové medaile, které holky
z Vítkovic napekly, byly fakt skvělé. Doufejme,
že si to opět někdy zopakujeme.
Text a foto: KATEŘINA JEDLIČKOVÁ
Chráněné bydlení Martinov
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Vánoční turnaj
uzavřel sportovní sezonu
Naše celoroční sportovní aktivity každoročně uzavírá v závěru roku vrcholná sportovní událost
Čtyřlístku – Vánoční turnaj ve stolním tenisu – memoriál Václava Benedíka pro sportovce
s mentálním postižením. Letos 2. prosince se uskutečnil jeho dvaadvacátý ročník, pořádaný
naší organizací ve spolupráci se Společností pro pomoc mentálně postiženým. Turnaj se
odehrál tradičně v tělocvičně Domova Barevný svět a zúčastnila se jej více než padesátka
sportovců a jejich trenérů nejen z pořádající organizace, ale i z jiných zařízení
Moravskoslezského kraje. Jako host letos zavítala na Vánoční turnaj ve stolním tenisu vedoucí
odboru sociálních služeb a zdravotnictví ostravského magistrátu, paní Mgr. Jaroslava
Rovňáková.

olympijského medailisty ze
Šanghaje Jana Kubíka a
několikanásobných
mistryň
jak českých tak mezinárodních
turnajů ve stolním tenisu –
Marie Horváthové a Jarmily
Kunderové (na snímku vlevo).
Za Moravskoslezský kraj
soutěžily
sportovní
kluby
Nováci z Domova Harmonie
Krnov, Chachaři ze Střediska
pracovní rehabilitace OstravaPoruba, Kameňáci z Praposu
Ostrava, Kosatky z Domova
Santé Havířov a Zlínský kraj
reprezentovali
sportovci
z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová
v čele s reprezentantem České
společnosti
pro
pomoc
mentálně postiženým Janem
Pokutou.
Letos na turnaji
chyběli
naši
přátelé
z partnerské
organizace
v Polsku, ale i tak při něm
nebyla
o dramatické okamžiky nouze.

Pokud jde o sportovce, nejpočetněji byla
samozřejmě zastoupena naše organizace,
v níž má stolní tenis silně zakořeněnou tradici
a stolní tenisté Čtyřlístku se již mnoho let řadí
k české špičce. Celkem za SK Sluníčko
Čtyřlístek se turnaje zúčastnilo 17 sportovců –
současných i bývalých klientů, včetně zlatého
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Pokuta ze Zašové, v kategorii Muži B Jan
Lanta z SK Chachaři Poruba, mezi ženami
v kategorii A zvítězila v tvrdém souboji nad
svou
klubovou
partnerkou
Jarmilou
Kunderovou Marie Horváthová. Jejich utkání
patřilo k nejdramatičtějším chvílím turnaje
a tento zážitek si nenechali diváci ujít, neboť
síly obou žen byly velmi vyrovnané. Tentokrát
však štěstí více přálo Marušce Horváthové.
Oběma soupeřkám přišli fandit i přátelé
z dalších týmů. V kategorii Žen B patřilo
prvenství Zdeňce Liškové z SK Nováci
z Harmonie Krnov a mezi začátečníky se
umístil jako nejlepší Jan Polhoš z našeho
Domova Jandova.
Celkově získal Čtyřlístek v turnaji dvě první
místa (Marie Horváthová a Jan Polhoš), tři
druhá (Jarmila Kunderová, Marie Kubicová
a Dominik Herák) a dvě třetí místa (Josef
Kovář a Květa Tancošová). Což je samozřejmě
skvělý úspěch a našim sportovcům patří
gratulace. Velké poděkování náleží nejen
všem, kteří se turnaje aktivně zúčastnili včetně
trenérů a rozhodčích – dobrovolníků, ale také
sponzorům turnaje, společnostem Frama, Vae
Controls, Prima, agentuře T. K. L. a Pekařství
Šeděnka ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Soutěžilo se v pěti kategoriích, z nichž po dvou
měli podle výkonnosti muži a ženy, jedna byla
určena začátečníkům. A jak to všechno
dopadlo? V kategorii Muži A zvítězil Jan

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímku vlevo nahoře přijímají gratulaci ředitele Čtyřlístku, PhDr. Svatopluka Aniola naši medailisté
v kategorii začátečníků – Jan Polhoš a Dominik Herák z Domova Jandova, dole duel Marie
Horváthové s Jarmilou Kunderovou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Setkaní šenioru Čtyrlíštku
Ne, opravdu nezapomínáme ani na naše bývalé kolegyně a kolegy, seniory Čtyřlístku. Již
mnoho let patří k pěkným (a vítaným) tradicím v naší organizaci pravidelná setkání s našimi
seniory. Letos se jich na tuto společenskou událost, která se odehrála v jídelně klientů
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Domova Barevný svět 23. listopadu, přihlásilo téměř padesát. Žen i mužů, kteří u nás
v uplynulých letech pracovali, a někteří ještě i v seniorském věku dosud pracují v nejrůznějších
profesích. Společné je jim to, že stále na svá bývalá pracoviště rádi vzpomínají a také se mezi
své kolegy rádi vracejí. Což je samozřejmě dobrá vizitka i pro naši organizaci.

Tradičně přivítal všechny hosty, kteří se
u nás letos sešli, ředitel organizace PhDr.
Svatopluk Aniol spolu s vedoucí oddělení
práce a mezd, Ing. Monikou Šlahorkovou.
Hned v úvodu setkání pan ředitel příjemně
překvapil pětici přítomných dam, jež v letošním
roce oslavily významná životní jubilea. Paní
Miluška Andělová, Mária Fikáčková, Mgr.
Bohdana
Rywiková,
Věra
Řezničková
a Danuše Smolíková převzaly z jeho rukou
rudé růže a přijaly milá slova gratulace. Radost
všem účastníkům setkání udělaly i drobné
předvánoční
pozornosti,
jež
zůstanou
i příjemnou připomínkou tohoto podzimního
odpoledne stráveného v organizaci, v níž
většina z nich prožila mnoho pracovních let.
Věříme, že se za rok opět společně ve zdraví
sejdeme.
Text a foto: (rw)
Mezi letošními jubilanty byla i paní Věra
Řezníčková (na snímku vpravo)

Loucení š Františkem Pondelou
V prosinci se s naší organizací jako zaměstnanec rozloučil náš dlouholetý kolega, pan
František Ponděla, který se stal od 1. ledna 2018 zaslouženým seniorem. Mnozí z nás si bez něj
autoprovoz Čtyřlístku ani nedovedli představit. Vždyť „náš František“ byl jeho součástí
neuvěřitelných 41 let! Za volant u nás usedl jako řidič z povolání 1. dubna 1976 a lze tedy bez
nadsázky říci, že je skutečným pamětníkem mnoha proměn naší organizace.

Původním povoláním byl František Ponděla

Jen nakrátko byl zaměstnán v původní profesi
v Módní tvorbě Ostrava, odkud však přešel

pánským krejčím, ale osud tomu chtěl jinak.
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ještě téhož roku (1972) jako ateliérový
pracovník do tehdejší Československé televize
v Ostravě. Po čtyřech „televizních“ letech ale
natrvalo zakotvil v naší organizaci jako řidič a
stal se neodmyslitelnou součástí našeho

velké loučení nejen za přítomnosti kolegů
z autoprovozu, ale také některých členů vedení
organizace včetně pana ředitele. I když hustě
sněžilo, František se musel posadit do
připraveného křesla na přívěs a Pepa obkroužil
nádvoří na této slavnostní
jízdě
na
Františkovu
počest. A pak už mu
nezbývalo než přijímat
přání všeho dobrého do
dalších let.
Přesto věříme, že se
s Františkem
Pondělou
budeme
vídat
i
v budoucnosti
na
setkáních seniorů a že on
sám si bude ve zdraví
konečně
užívat
zaslouženého odpočinku
nejen doma, ale i na
milované
chalupě
v Holčovicích.
Přejeme
hodně štěstí!
Redakce

pracovního týmu.
Františka Pondělu většina z nás zná jako
obětavého a velmi pracovitého člověka. „Bylo
na něj vždycky a ve všem absolutní
spolehnutí,“ chválí Františka Pondělu vedoucí
autoprovozu Čtyřlístku Ivan Marhula, který se
s Františkem zná prakticky od dětství.
„František je sice trochu svérázná osobnost,
ale kdykoliv bylo třeba udělat něco navíc, nikdy
neřekl ne.“
František si nepřál žádné oficiální loučení
před definitivním odchodem do důchodu, ale
přesto mu jeho kolegové připravili malé
překvapení. Postaral se o to hlavně Františkův
nerozlučný
pomocník,
Josef
Kovář
z Podporovaného samostatného bydlení. Pepa
totiž umí řídit malý zahradní traktorek
s přívěsem, a tak ho napadlo, že když tolik let
vozil František jeho, teď zase on povozí
Františka. Na dvůr tedy přivezl zahradní
traktorek s přívěsem, chlapi z autoprovozu na
něj postavili kancelářskou židli a pak přišlo

Foto: IVAN MARHULA

NÁSI JUBILÁNTI
V prvním čtvrtletí nadcházejícího roku oslaví
významná životní jubilea několik našich kolegyň
a kolegů. Půlkulatiny slaví 13. ledna ředitel
organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol, „velké“
kulatiny připadají na 14. ledna na paní Bc. Dagmar
Drobíkovou, pracovnici v sociálních službách
Domova Barevný svět a ve stejný den slaví
půlkulatiny paní Anna Kubošová – z ekonomického
oddělení správy organizace. Další kulatiny slaví 21.
ledna paní Ivana Vránová – sociální pracovnice
a vedoucí oddělení sociální péče 2. patra Domova
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Barevný svět a 29. ledna slaví také paní Danuta Macháčková z Domova
na Liščině. V únoru slaví kulaté narozeniny pracovnice v sociálních
službách z Domova Třebovice, paní Iveta Březinová (2. února), kulatiny
slaví 13. února také paní Dagmar Grümannová ze stravovacího provozu
Domova Barevný svět a 15. února slaví půlkulatiny paní Jana
Niemczyková, pracovnice v sociálních službách Chráněného bydlení
Třebovice. Velká jubilea oslaví 6. března paní Ludmila Svobodová
z oddělení ošetřovatelské péče Domova Barevný svět, 11. března oslaví
tytéž narozeniny pan Dalibor Šíma z údržby Provozně technického útvaru
a o den později také paní Alena Suchá, pracovnice v sociálních službách
Centra pracovní činnosti. Všem našim jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a pracovních i osobních úspěchů do dalších let. A ještě jedno přání
všem: Život ti připsal o rok víc/ já slovem psaným chci ti říct:/ Žij podle
svého, pevné měj zdraví,/ oslav to tak, jak správně se slaví,/ jak nejlíp umíš,
tak dívej se na svět,/ještě tu budeš mnoho krásných let!
Redakce

VITÁME MEŽI NÁMI…
Kateřina Knapová a do Domova na Liščině paní
Bc. Táňa Čalová a Zuzana Vroblová. Od prosince
u nás v Domově Barevný svět nově pracují paní
Nikola Kopcová a Nikola Urbančíková, do
ergodílny Centra pracovní činnosti se na čas vrátila
paní Eva Gaálová, stav pracovníků stravovacího
provozu Domova Barevný svět posílila paní
Dagmar Mrowiec a do Domova na Liščině
nastoupily paní Pavlína Kiková a Bc. Radka
Metznerová. Všem našim novým kolegyním
přejeme
hodně
úspěchů
na
pracovištích
a spokojenosti s jejich volbou.

V posledním čtvrtletí letošního roku nastoupilo do
naší organizace čtrnáct nových (nebo staronových)
pracovníků. V říjnu nastoupila do Domova Jandova
paní Monika Drastichová a do Domova na Liščině
paní Ingrid Plevová. Od listopadu je u nás
zaměstnaná jako účetní na správě organizace paní
Anna Kubošová, do Domova Barevný svět
nastoupila v listopadu také paní Dagmar Sikorová,
na rehabilitační oddělení se k naší radosti opět
vrátila ergoterapeutka, paní Jana Dušková, DiS.,
do Domova Třebovice nově nastoupila paní

P. F. 2018
Vám přeje
redakce časopisu
Zrcadlo
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