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Byli jsme
na masopustu!

Proč slavíme
masopust?

I když venku může být ještě sníh a mráz, bývá
masopust nejen krásnou lidovou tradicí, ale navíc
jakousi připomínkou blížících se Velikonoc a s nimi
svátků jara. Na rozdíl od posledních dvou let, v tom
letošním opravdu přivítalo 13. února Masopust Ostrava
na Masarykově
náměstí pravé
zimní počasí se
sněhem i ledem.
Také jeho program
se tak trochu
vymykal
předcházejícím
ročníkům. Bylo
totiž jednak těžké
propojit lidovou
tradici s letošním
stým výročím
existence
republiky, jak se
o to tentokrát
pokusily pod
názvem „Ať žije
republika!“ hlavní
organizátorky
masopustu etnografka Markéta
Palowská a její kolegyně Andrea Węglarzyová
z Ostravského muzea. A kromě toho se navíc
masopustní veselice musela podělit s prostorem
Masarykova náměstí s „olympijskou vesničkou“, která
měla navodit tu správnou atmosféru k fandění
sportovcům, účastnícím se právě probíhající
olympiády v jihokorejské Pchjongčchangu.
Organizačně i obsahově však vše dopadlo na
výbornou a samozřejmě jsme při tom nemohli chybět
ani my.
Mezi stálice účinkujících na masopustu totiž už několik
let patří náš bubenický soubor Rytmy pod vedením paní
Libuše Gajdové. Naše účinkující dámy a pánové byli
tentokrát oděni stylovým oblečením zapůjčeným z fundusu
Národního divadla moravskoslezského, stejně jako oba
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Masopust (lidově ostatky, fašank,
morav. voračky, voráčí, končiny či
obecně karneval) je třídenní svátek,
jakož i slavnostní období mezi
Vánocemi a postní dobou. Zatímco
jeho počátek, který nastává po
svátku Tří králů (6. ledna), má pevné
datum, tak jeho konec na Popeleční
středu je závislý na datu Velikonoc
a končí tak v rozmezí od poloviny
února
do
počátku
března.
Masopustní zvyky mají zřejmě původ
v předkřesťanských slovanských
oslavách konce zimy. Podobně se
slaví i v jiných slovanských zemích.
Jiný výklad původu masopustu
vychází z římského náboženství,
které
s
předjařím
spojovalo
vegetační a plodnostní božstva, jako
je Bakchus. V původním smyslu jde
o „opuštění masa“ (slovo karneval
pochází nejspíš z italského carne
levare, „dát pryč maso“). Masopust
pak představoval období hodování
a veselí mezi dvěma postními
dobami. Během něj probíhaly
taneční zábavy, zabijačky a také
svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem
tohoto období, zvaným Tučný
čtvrtek, spojeným se zabijačkou
a hostinou. Poslední tři dny, tedy
o masopustní neděli, v pondělí
a úterý, které jsou zvány ostatky,
končiny, fašank či přímo masopust,
se konají různé rituální úkony,
průvod masek, scénické výstupy
a končí taneční zábavou.
Zdroj: Wikipedie

moderátoři odpoledne: Markéta
Palowská a Daniel Hrabovský (na
snímku na předcházející straně).
Období
počátku
republiky
evokovalo spíše pocit elegance,
než
masopustní
rozvernosti.
Rytmům byla přisouzena důležitá
role
hned
v úvodní
části
programu,
v němž
pomohly
navodit tu pravou atmosféru.
A dobře jim to ladilo i s kapelou,
hrající
melodie
z počátku
minulého století a se slavnou
jarmareční písní o kanonýrovi
Jabůrkovi – „U kanónu stál“. Pak
přišly
na
scénu
tradiční
masopustní maškary, do nichž se oděli členové Sboru dobrovolných hasičů z Pustkovce, v rozličných
kostýmech z počátku minulého století bylo možné potkat i členy Bílého divadla z Ostravy a spolku
Divadlo Devítka. Dokonce i loňská „Smrtka“ se tentokrát neškodně procházela v šarmantním pardálím
kožíšku…
K tanci a poslechu hráli
Muzikanti z Polanky, zpívali
a tančili členové dětských
folklorních souborů Heleny
Salichové a Hlubinka, pěly
úžasné Klimkovické pěnice
a o přízeň publika bojovala
Společnost herců a šermířů
Keltik. Klienti Čtyřlístku byli
u toho nejen jako muzikanti,
ale i jako diváci. Koho
nezábly nohy, ten vydržel
projít i s průvodem centrem
města a počkal si na
zabíjení kozla a pohřbívání
basy… Někteří, jako třeba
Jirka
Mucha
s Míšou
Horákovou, si na náměstí
ještě i zatančili. Období
půstu jsme zahájili, jak se
patří a teď už se můžeme
těšit
na
příchod
jara
a velikonočních svátků.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

LIDÉ MEZI NÁMI

POTĚŠÍ MĚ KAŽDÝ
ÚŠMĚV…
říká Šimona Prokopová – nová vedoucí sestra naší
organizace
Od prvního února letošního roku máme novou kolegyni –
paní Simonu Prokopovou, která k nám do Čtyřlístku
nastoupila jako vedoucí sestra. Přešla do naší organizace
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z anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) ve Vítkovické nemocnici, kde působila deset
let od svého absolutoria na Střední zdravotnické škole v Ostravě-Vítkovicích. Požádali jsme ji
o krátký rozhovor:
● S jakými pocity jste přijala svou práci ve
Čtyřlístku?
„ARO mi hodně dalo, mnoho jsem se tady
naučila, a když se ohlédnu zpátky, myslím, že
v mnoha směrech jsem tady možná do života
získala víc, než kdybych pracovala kdekoliv
jinde. Na druhé straně to byla poměrně tvrdá
škola, protože na tomto nemocničním oddělení
jste pod neustálým tlakem, práce je velmi
náročná, zodpovědná a stresující. Dokud jsem
byla svobodná a neměla děti, bylo pro mě mé
povolání opravdu vším, stálo na prvním místě.
Ale když přišla rodina a děti, musela jsem
přehodnotit priority. Na prvním místě byly děti.
Ale i tak jsem musela dělit své povinnosti
a skloubit čas mezi dvanáctihodinové směny
na ARO a nikdy nekončící mateřské
povinnosti. Nezbýval téměř žádný čas na
potřebnou
regeneraci,
což
člověk
s postupujícím věkem pociťuje čím dál
palčivěji.
…lákalo mě poznat nové věci, nové
prostředí. Mám ráda lidi, ráda s nimi
komunikuji, chtěla jsem se však hlavně
přesvědčit o svých schopnostech
a poznat nové lidi. Líbí se mi koncept
této organizace a je mi ctí, že mohu být
součástí toho všeho.

obrovská. Jsem ráda, že jsou vůči mně
kolegové trpěliví, protože se se vším teprve
seznamuji. Ale chci také, aby to, co má
fungovat, opravu fungovalo a aby i personál
chodil do práce rád.“
● Někteří zdravotníci mají s naší klientelou
tak trochu problém, zejména v tom, že lidé,
o
něž
pečujeme,
mají
mnoho
komplikovaných diagnóz, u některých
z nich se zdravotní stav i přes veškerou
poskytovanou péči může v perspektivě
zhoršovat… Jak tyto skutečnosti vnímáte
vy?
„Klientela tady ve Čtyřlístku je opravdu
velmi různorodá. Ale netrpím žádnými
předsudky a samotnou mě překvapilo, že
všechno beru tak, jak to je. Potěší mě každý
úsměv nebo vyjádřená radost ze strany klientů.
Myslím, že je to tady perfektně nastavené
a péče o klienty výborná. Srovnávám-li
s nemocničním prostředím, zde se klade
mnohem větší důraz na individuální přístup ke
každému klientovi. V nemocnici je na pacienty
málo času, jehož velkou část navíc zabírá
nutná administrativa a dokumentace. Takže
pokud jde o naši klientelu, musím respektovat
realitu takovou, jaká je.“

Když jsem dostala nabídku ze Čtyřlístku,
abych zde přijala místo vedoucí sestry, byla to
pro mě nová výzva. Ne proto, že bych toužila
po nějaké kariéře, ale lákalo mě poznat nové
věci, nové prostředí. Mám ráda lidi, ráda s nimi
komunikuji, chtěla jsem se však hlavně
přesvědčit o svých schopnostech a poznat
nové lidi. Líbí se mi koncept této organizace
a je mi ctí, že mohu být součástí toho všeho.“
● Lze srovnávat práci v nemocničním
zařízení a v sociálních službách?
„I když je tady pro zdravotní sestry hodně
práce, ve srovnání s nemocničním prostředím
vládne tu mnohem klidnější a také podstatně
přátelštější atmosféra. Do práce se opravdu
těším. Více mi vyhovuje, že mohu pracovat na
kratší úvazek, i když vím, že mi adaptace
stejně jako získávání potřebných nových
zkušeností budou trvat mnohem déle.
Všichni, kteří tady pracují, na mně působí
velmi mile, jsou vstřícní a ochota pomáhat je

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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RĚŠTART PO PADĚŠATCĚ
Na „Kafíčku s Vlaďkou Dohnalovou“
Různorodá pracoviště Čtyřlístku svedla dohromady různé osobnosti se zajímavou minulostí
a někdy i přítomností. Paní Vladimíra Dohnalová z Chráněného bydlení Třebovice u nás pracuje
od roku 2016 jako pracovnice v sociálních službách, ale s jejím jménem se často setkávají
třeba návštěvníci fifejdské pobočky Knihovny města Ostravy anebo lázeňští hosté Sanatorií
Klimkovice. Paní Vlaďka totiž ve svém
volném čase zve veřejnost několikrát do
roka na „kafíčko“ se známými
osobnostmi nejen ostravského kulturního
světa. Naposledy to bylo letos 8. února
setkání s novináři, básníky, publicisty
a spisovateli – Miroslavem Sehnalem
a Břetislavem Uhlářem v pobočce
Knihovny města Ostravy na Fifejdách
(na snímku dole).
bard Jaromír Nohavica a další osobnosti.
Pořádala však i velké venkovní akce, jako
třeba zábřežské Vinobraní, Slavnosti Jihu
a mnoho jiných. Posléze obrátila svou
pozornost ke starší generaci a v Zábřehu se
podílela na vedení a organizaci zdejšího
Senior klubu… „Ale ani v ´kulturáku´ jsem
s novinařinou neskončila a psala články do
novin skoro každý týden, natáčela jsem
rozhovory pro Regionální televizi a rozhlas.
Chtěla jsem se však věnovat i vážnějším
tématům, třeba jak na sobě pracují senioři

Bylo to tak trochu symbolické setkání „ze
staré známosti“, protože jak paní Vlaďku, tak
oba její hosty spojuje stejná – novinářská
minulost. V roce 1978 začínala svou profesní
dráhu v redakci závodního časopisu „Plamen
míru“ tehdejší Nové huti, nejdříve jako
asistentka šéfredaktora, později redaktorka.
Vztah k „novinařině“ a zároveň ke kultuře si
odnesla z domu: její tatínek byl dlouholetým
dopisovatelem tehdejšího Nového Opavska
a také hrál v ochotnickém divadle. Ta léta si
připomíná ráda. „Když jsem začínala, byla
jsem mladá a nezkušená. Můj tehdejší šéf mě
poslal za prvním článkem na setkání mladých
koksařů… Shodou okolností, právě mezi nimi
jsem později našla svého budoucího manžela,“
vzpomíná s úsměvem paní Vlaďka. „Od té
doby už uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let!“
Pro huťaře v údržbě pak vydávala Údržbářský
zpravodaj a dělala to tak dobře, že s ním
dokonce vyhrála vnitropodnikovou soutěž.
Práci v Plameni míru opustila po čtyřech
letech, ale v podniku zůstala. Zkušenost
v novinách ji přivedla k propagaci a na několik
dalších let se stala vedoucí propagačního
oddělení Nové huti. Později pracovala ve
výstavnictví: byla tiskovou mluvčí Agentury7
a vydávala veletržní noviny. Odtud po pár
letech přešla jako tisková mluvčí do Domu
kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Tady dostala
nabídku, zda by nechtěla vést „Klub Akord“,
kterou přijala jako výzvu začít něco úplně
nového. Nový klub pokřtila se
zpěvačkou Věrou Špinarovou a na tuto
spolupráci má dodnes pěkné vzpomínky.
Později v jejím klubu vystupoval také ostravský

anebo jak mohou starší lidé sehnat práci…
Teď se zase soustřeďuji ve svých pořadech
Kafíčko na zajímavé ostravské patrioty…“
A jaké cesty dovedly paní Vlaďku
Dohnalovou k nám do Čtyřlístku? V roce 2012
odešla z Domu kultury Akord
a stála před rozhodnutím, co dál. „Ještě
v domě kultury jsem často přicházela do
kontaktu se seniory, a tak mě napadlo, že bych
s nimi mohla pracovat v nějakém domově pro
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seniory. V roce 2015 jsem se přihlásila do
kurzu pro pracovníky v sociálních službách
a po jeho dokončení mě oslovila možnost
pracovat s jinou klientelou, s lidmi s mentálním
postižením.
Přihlásila
jsem se do
výběrového
řízení pro
zaměstnan
ce nově
otevřeného
Chráněnéh
o bydlení
Třebovice
a uspěla
jsem. Ta
práce mě
opravdu
těší
a doslova
nabíjí
energií.
Mám
radost i z toho, že se besedy na ´Kafíčku´
občas odehrávají také u nás v chráněném
bydlení. A klienti jsou nadšení, že se tady
mohou setkávat s osobnostmi, které až dosud
znali třeba jenom z televize.
Svá ´Kafíčka´ dělám už patnáct let. První tři
roky jsem také spolupracovala jako delegátka
– animátorka s jednou ostravskou cestovní
kanceláří a tento pořad jsem ´vyvážela´ i do
zahraničí v rámci zájezdů pro seniory. Dobrou
spolupráci máme dodneška. Kafíčka připravuji
zhruba jednou za měsíc, ať už v knihovně,
v Sanatoriích Klimkovice nebo na jiných
místech v Ostravě i mimo ni, třeba v Uherském
Hradišti, kam mě také pozvali...
Prvním impulsem k tomu, abych se do
takového pořadu pouštěla, byla moje práce
v novinách. Vždycky mě bavilo dělat
rozhovory, komunikovat s lidmi a ´Kafíčka´ jsou
jednou z možností, jak v tom pokračovat. Je to
jakási moje celoživotní ´úchylka´…“ směje se
paní Vlaďka. „Když jsem dělala své první
´Kafíčko´, byla jsem trochu nejistá, a tak jsem
na svůj první pořad přizvala známého
ostravského moderátora a kamaráda Jirku
Bastu, aby mi pomohl. Mým hostem byl tehdy
Radim Uzel. Ukázalo se však, že to dokážu
zvládnout, a tak jsem už další pořady dělala
sama.“
Pozvání na „Kafíčko s Vlaďkou Dohnalou“
už přijala celá plejáda známých osobností, ať
už z Ostravy – jako třeba divadelní herci Jan
Fišar nebo Norbert Lichý, nebo z Prahy – paní
Květa Fialová, Jana Paulová, Pavel Zedníček
nebo malíř Kristian Kodet, Dr. Ivo Šmoldas,

opakovaně i Dr. Radim Uzel a mnoho dalších.
K některým svým pořadům zařazuje paní
Vlaďka ještě další tematicky zaměřené
doplňující akce, jako například módní
přehlídky,
účesové
show,
poradenství
vizážistů, besedy o zdravé výživě, ale třeba
i autorská čtení…
To vše samozřejmě vyžaduje nejen dobré
kontakty a důkladnou přípravu, ale i finanční
zajištění,
spojené
hlavně
s dopravou
mimoostravských účinkujících. Kde na to vzít?
Její pořady v mariánskohorské knihovně
finančně podporuje zdejší radnice, „Kafíčka“
v zahraničí stále podporuje i její spřízněná
cestovní kancelář (v minulých letech to byla
například „Kafíčka“ při seniorských pobytech
„Padesát plus“ v Bulharsku nebo v Černé
Hoře, letos na Kypru).
Paní Vlaďka také přiznává, že její „Kafíčka“
více oslovují právě starší generaci. „Dříve

narození lidé přijímají tato setkání úplně jinak,
než mladí. Je to nejspíš tím, že my jsme byli
na takové pořady zvyklí, kdežto dnešní mladou
generaci už zajímá úplně jiný způsob
komunikace…“
konstatuje
paní
Vlaďka
Dohnalová.
Nezbývá, než se s paní Vlaďkou rozloučit.
Pomalu se blíží poledne a klienti chráněného
bydlení už se začínají trousit do kuchyňky, aby
si pod dohledem paní Vlaďky uvařili něco
dobrého k obědu. A já se budu těšit na její
další příspěvky k nám do Zrcadla…
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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MALÉ VELKÉ UDÁLOSTI

Ohnova show pro
Ctyrlístek
Vstup do nového roku jsme oslavili opravdu parádně:
ohňostrojem! Skoro to vypadá, že majitel
bezpečnostní agentury T. K. L., pan Jan Tomický,
založil ve Čtyřlístku opravdu pěknou tradici
světelných show, ať už před koncem roku anebo jako
v letošním případě – v roce novém. Pro naše klienty
tak uspořádal 4. ledna již počtvrté na zahradě Domova
Barevný svět velkolepý ohňostroj. Ten letošní se uskutečnil jako novoroční, i když původně to
měl být vánoční dárek na rozloučení se starým rokem. Bohužel, počasí nedovolilo, aby se
odehrál v plánovaném termínu, ale i těch pár dnů čekání stálo za to.

Tentokrát vítal všechny příchozí přívětivý

Zábřehu. Všichni byli z ohňostroje nadšení.
I když trval „jen“ několik minut, nikdo cesty
nelitoval. Však i tentokrát patří náš velký dík
panu Tomickému a jeho agentuře za nevšední
zážitek, na který budeme ještě dlouho
vzpomínat!
Text a foto: (rw)

čas. Na zahradě Domova Barevný svět se
sešli klienti z několika zařízení Čtyřlístku, jak
domácí, tak kamarádi z Domova na Liščině
a dokonce přijeli i ti ze vzdálenějších částí
města – z domova a chráněného bydlení
v Třebovicích a z Domova Jandova v Ostravě-

Na snímku vpravo naši klienti
a jejich doprovody sledující
světelnou show odehrávající se nad
zahradou Domova Barevný svět…

Na „maskarním“ v Polsku
Letos jsme opět přijali pozvání našich přátel z Polska na společenský ples klientek
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze, který byl motivován jako „bal
karnawalowy“, tedy maškarní bál s maskami a převleky. Chlapi a chlapci z chráněného bydlení
Martinov, Třebovice a Vítkovice se patřičně přichystali, oděni do obleků a svátečních košil.
Pokračování na následující straně.
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Neopomněli se oholit a navonět
a hurá na maškarní rej! Autobusem
s naším novým panem řidičem Jirkou
Španihelem jsme byli na tradičním
místě
konání
v Świętoszówce
nedaleko Bielska-Biale za slabou
hodinku. Krásně prostřené stoly se
jako vždy prohýbaly pod dobrotami
všeho druhu.
Ředitel partnerské organizace, pan
Krzysztof Krzyżanowski, nás jako
hostitel
všechny
mile
přivítal,
vzájemně představil a popřál dobrou
zábavu. Mladý dýdžej pouštěl polské
hity i světové pecky a tak hoši nečekali
a vyzvali své kamarádky z Polska do
tance.
Součástí
zábavy
byly
společenské hry o ceny a vyhlášení
nejlepších tanečníků. Jirka Mucha
a Pavel Halata si domů odnesli korunu
na
hlavě,
ale
to
nebylo
to
nejdůležitější. Bavili se všichni a spolu!
Kluci pozvali děvčata na oplátku
k nám na náš jarní ples a na
Třebovickou olympiádu. A děkujeme
za krásný zážitek!
Text: HANA ZÁBRANOVÁ
Foto: MARIE VACULÍNOVÁ

Roztancene Lisky
Společenský oděv, oblíbená hudba, tombola, občerstvení…. Ano, uspořádali jsme již XVI.
ročník Liščího plesu. Patnáctý únor byl od dopoledních hodin ve znamení příprav. Výzdoba
tanečního sálu, slavnostní róby, líčení, účesy…

Jako každý rok samozřejmě velké těšení
a velké přípravy. Letos sice zkalené
chřipkovou epidemií, proto nebyli pozváni
uživatelé ostatních zařízení, což nás tak trochu
mrzelo.
Po úvodní polonéze zazněly tóny různých
hudebních žánrů v podání DJ Tondy,
moderátorky a dýdžejky Libušky Gajdové.
Tanec, taneční soutěž, tombola, prostě vše, co
na správném plese nesmí chybět. Příjemný
podvečer si všichni užili a zase za rok a snad
i s kamarády z dalších zařízení.
Za klienty Domova na Liščině
KATKA HEJDUKOVÁ
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Jarní ples
Ctyrlístku
Polovina března bývá neklamnou
předzvěstí toho, že jaro se blíží.
Možná právě tato optimistická
předtucha blížící se změny ročního
období je tím pravým důvodem,
proč právě v tomto období
pořádáme své jarní společenské
plesy. Ten letošní se uskutečnil 15.
března jako ´Cikánský bál´ a sjely
se na něj desítky klientů ze všech
našich zařízení – od těch nejmladších až po nejstarší.

Děvčata z kreativního ateliéru Centra pracovní činnosti krásně vyzdobila společenský sál
Kulturního domu v Ostravě – Muglinově, jenž je pravidelně dějištěm našich plesů a jehož přívětivé
prostředí vždy láká k návštěvě. Však i letos rádi přijali naše pozvání také přátelé z partnerské
organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze, aby tak navázali na naši
lednovou návštěvu jejich maškarního plesu..
Průvodkyněmi plesovým odpolednem byly
opět naše kolegyně - Vlaďka Kaločová
s Martinou Skýbovou (na snímku vlevo) –
vtipné moderátorky a zároveň strůjkyně
nejrůznějších zábavných soutěží a her, jimiž
každoročně
zpestřují
program,
který
samozřejmě není jen o tanci.
Mnozí využili této příležitosti k uplatnění
bohaté fantazie a z některých „cikánských“
kostýmů jen přecházel zrak. Snad nejvíc
zabodovaly i se svými klientkami kolegyně
z třetího patra Domova Barevný svět anebo
z Domova Třebovice, které dokázaly, že
žádná
výzva
pro ně
není dost velká.
K neopakovatelné atmosféře této společenské události
přispěli i hosté – členové folklorního souboru Šmykňa (na
snímku vpravo nahoře). Ti speciálně pro tuto příležitost
nastudovali nový program cikánských písní a tanců, který, jak
nám prozradil jejich umělecký vedoucí Jiří Machač, neměli
původně v repertoáru. Jejich výkon však vyvolal bouři nadšení
a neutuchajícího potlesku. Možná to i pro ně bude výzva do
budoucnosti. Jen neradi jsme se s nimi loučili. Spolu s nimi však
zazářila jako tanečnice i naše Emilka Balážová z Domova
Hladnovská, která opět potvrdila, že jí v žilách koluje horká
krev.
Báječnou muziku pro nás k tanci vybíral náš oblíbený
„dýdžej“ a dlouholetý spolupracovník Petr Jiříček. Tancovali
všichni a odpoledne plného tance a zábavy si až do večera
užívali i ti, kteří se točili třeba jen na pojízdných křeslech
s pomocí kamarádů nebo kamarádek.
Radost všem udělala samozřejmě jako každoročně i bohatá
tombola, v níž se sešlo více než 150 pěkných cen. Přispěli do ní
naši sponzoři – velkoobchody Zajac, Rappa, Alimpex Food,

8

Picado a Kaspa, hlavní cenu – rádio
s přehrávačem,
které
udělalo
obrovskou radost jeho výherkyni,
Milušce Bardoňové, věnoval pan Maxim
Pachomov.
K bohatému občerstvení účastníků
plesu
sponzorsky
přispěli
také
Ovocentrum
Valašské
Meziřičí,
Pekařství Šeděnka a pan Petr
Čecháček.
Nikdo
z plesu
tak
neodcházel zklamán, všichni se dobře
bavili a také v tombole přálo štěstí
všem. Velký dík proto patří nejen našim
donátorům, ale i těm, kteří se podíleli
jak na přípravě, tak samotné organizaci
našeho jarního plesu – kolegyním

a kolegům z Centra pracovní činnosti, Domova Barevný
svět a Chráněného bydlení Třebovice, z ošetřovatelského
oddělení, správy organizace, kolegům z autoprovozu
i kolegyním ze stravovacího provozu Domova Barevný svět.
Za velkou vstřícnost a skvělou spolupráci děkujeme rovněž
novému správci Kulturního domu v Muglinově, panu Janu
Václavíkovi. I díky tomu všemu jsme mohli společně prožít
mnoho krásných plesových momentů a samozřejmě, už se
moc těšíme ´příští rok ve stejnou dobu´ opět na shledanou!
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fota: autorka a JAN VÁCLAVÍK

CHRANĚNKÝ
NA ĚXKÚRŽÍ!
O posledním lednovém pondělí jsme se s klienty
vypravili na exkurzi na Vysokou školu báňskou –
Technickou univerzitu do Poruby. Zpočátku jsme netušili, co nás čeká, představovali jsme si,
že nás zaměstnanci provedou posluchárnami a ukáží některá pracoviště.

Ovšem jak moc jsme se zmýlili, to jsme
poznali hned při vstupu na recepci, kde nás již
očekával
tým
pracovníků
Institutu
environmentálních technologií. Zavedli nás do
posluchárny, kde nám připravili dárečky,
pověsili nám na krk visačky se jménem
a oblékli nás do bílých plášťů. Pak jsme
procházeli různými laboratořemi, kde nám
pracovníci velmi srozumitelně vysvětlili, na
čem pracují. Šlo o zkoumání spalování
nežádoucích látek v ovzduší, výrobu bio plynů
z potravin, které mohou sloužit pro vytápění
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a mnoho dalších experimentů týkajících se
zdravého života. Nakonec nás v hale nadchli
pokusem s dusíkem, z něhož vznikl bílý dým
a zahalil nás do kouřového oblaku. Na závěr
jsme obdrželi fotografie s týmem mladých lidí,
kteří se nám celou dobu věnovali. Krásné,
poučné, skvělé!

Pozvání tohoto pracoviště VŠB-TU však trvá
i nadále také pro další zájemce ze Čtyřlístku.
Text: HANA ZÁBRANOVÁ
Foto: JANA NIEMCZYKOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Švet jinyma ocima 2018
Oříšek, zapsaný spolek a Základní škola speciální v Ostravě-Slezské Ostravě, pořádaly ve
dnech 20. – 23. března letošního roku v prostorách Základní školy speciální, v Knihovně města
Ostravy a v Kulturním centru Cooltour v Ostravě třídenní workshop a konferenci pod
společným názvem Svět jinýma očima. Tato akce se uskutečnila v souvislosti se Dnem
Downova syndromu a měla poukázat na specifika dětí postižených Downovým syndromem
a na možnost jejich dalšího uplatnění po ukončení školní docházky.

Každým rokem na toto téma v Ostravě

jenž prezentoval praktické využití získaných
informací ve výuce. Nechyběla ani přednáška
psychologa, letos Mgr. Lenky Koběrské, jež
má zkušenosti s problémovým chováním
u dětí.

přednáší MUDr. Jan Všetička, který mívá vždy
zajímavé
přednášky
o
genetických
záludnostech člověka. Letos poprvé se
konferenci
zúčastnil
jako
zahraniční
přednášející Mgr. Peter Krajčí, PhD. ze Žiliny,
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Doprovodnými akcemi konference Svět
jinými očima byla také abilympiáda a odložené
setkání na Prokešově náměstí s neziskovými
organizacemi a workshopy. V září loňského
roku vyhlásili pořadatelé také fotografickou
soutěž pro žáky s mentálním postižením na
téma: „Jídlo, které mám rád“ a výsledky
soutěže pak byly vyhlášeny na letošní
konferenci Svět jinýma očima. Už od února
byly vítězné snímky postupně vystaveny na
Střední škole ekonomické, v ostravské
knihovně a v dalších prostorách.
Bohatý program těchto dnů měla zahájit
v úterý 20. března před Novou radnicí na
Prokešově náměstí prezentace neziskových
organizací, věnujících se dětem a dospělým se
zdravotním postižením a jejich rodinám, která
byla
pro
nepřízeň
počasí
odloženo
z původního termínu na 4. dubna. V prodejních
stáncích se bude prezentovat veřejnosti svými
výrobky a aktivitami více než deset
neziskových organizací z Ostravska, mezi
nimiž nebude chybět například nám blízké
Mental Café, v němž již několik let pracují
i naši klienti, dále Středisko volného času
Ostrčilova, spolek Boty pro Afriku, Oříšek z. s.,
Rodinné centrum Chaloupka, Domov Santé
Havířov, Charita sv. Alexandra, Strom života a
další. Také na pódiu před radnicí se vystřídá
řada souborů z neziskových organizací a mezi
účinkujícími nebude chybět ani náš soubor
Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové.
Středa 21. března patřila odpoledním
workshopům určeným pro rodiče, odbornou
veřejnost a studenty, zahrnujícím taneční a
pohybovou terapii a její využití u dětí
s Downovým syndromem pod vedením paní
Mgr. Aleny Chládkové. Účastníci workshopu se
zde mohli získat nejen základní informace o
těchto terapiích, ale mohli si je také na vlastní
kůži prožít. Součástí odpoledne byla i
muzikoterapeutická „ochutnávka“ manželů
Michaely a Daniela Plecháčkových.
Samotná celodenní konference Svět
jinýma očima uzavřela tento třídenní maraton
nejrůznějších aktivit a jejím dějištěm bylo
kulturní centrum Cooltour na Černé louce.
(rw)

Cesta za poznáním autismu
V sobotu 24. března jsme navštívili Forum Nová
Karolina, kde se právě uskutečnila jedna z akcí
věnovaná Mezinárodnímu dnu porozumění autismu,
pořádané v Ostravě neziskovou organizací Mensana.
Zúčastnili jsme se zde nejrůznějších aktivit pro děti
dospělé. Zastavili jsme se na všech devíti
stanovištích. Šlo o tvořivé dílny, překážkové dráhy,
ukázku canisterapie, rychlokurz etikety, nácvikové
aktivity pro osoby s autismem, mnohé informační
stánky neziskových organizací.
Ani se nám nechtělo odejít ze snoezelenu –
multisenzorické místnosti. Vše jsme vyzkoušeli,
příjemně si popovídali s organizátory, získali „razítka“
a nakonec i malé odměny.
Potěšilo nás také setkání s našimi kamarády
z hudební skupiny Rytmy, která zde právě při této
příležitosti také účinkovala.
Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
PSS Chráněné bydlení Třebovice

HOTEL IMPERIAL ZVE
Vedení ostravského hotelu Imperial nabídlo našim klientům
možnost exkurze do jeho ´zákulisí´. Jako první přijali nabídku opět
klienti Chráněného bydlení Třebovice, kteří sem zavítají 4. dubna.
Ale přihlásit se mohou v menších skupinkách i klienti jiných
zařízení, pokud budou mít zájem. Tak neváhejte a pokuste se
překročit hranice všedních dnů!
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DÍK VŠĚM, KTĚRÍ OPRAVDÚ POMOHLÍ!
Na sklonku loňského roku se naše organizace zapojila do charitativního projektu obchodního
řetězce IKEA „Spolu s vámi“. Jeho prostřednictvím chce IKEA každoročně pomáhat
neziskovým organizacím zútulnit prostředí pro děti a proměnit je ve veselejší místo na hraní
a další aktivity. Naše organizace přihlásila do projektu jedno ze svých zařízení – Domov
Jandova a byla nominována mezi dvacet finalistů, jež se do konce letošního února ucházeli
o přízeň a pomoc členů IKEA FAMILY.

Dětem, žijícím v Domově Jandova, jsme

Jandova, aby spolu se zaměstnanci IKEA
vybrali pro naše děti to nejlepší. V pondělí 28.
května letošního roku se pak v Domě Jandova
uskuteční dobrovolnický den IKEA, kdy nás
navštíví zaměstnanci tohoto švédského
obchodního řetězce s nábytkem, aby pomohli
s jeho montáží. Už se opravdu těšíme na toto
setkání, o němž přineseme více informací
v příštím vydání našeho časopisu.
Všem, kteří pro nás hlasovali a podporovali
nás na internetových stránkách IKEA na
adrese www.spolusvami.cz, patří náš velký
dík. Je skvělé, že i prostřednictvím tohoto
projektu se snaží IKEA vytvořit jednu velkou
„rodinu“, již spojuje snaha pomáhat těm, kteří
naši pomoc potřebují. Děkujeme za to, že jste
s námi!
(rw)

chtěli prostřednictvím projektu IKEA Spolu
s vámi zpříjemnit pobyt na zahradě domova
a vybavit ji novým zahradním nábytkem
a dalšími doplňky. Oslovili jsme desítky kolegů,
spolupracovníků, kamarádů, přátel i rodinných
příslušníků, aby se na facebookových
stránkách řetězce IKEA přidali k hlasování
v náš prospěch a pomohli tak jednomu
z našich zařízení získat nové vybavení
zahrady. Ukázalo se, že máme opravdu hodně
příznivců, protože v rámci regionu jsme byli
druzí nejlepší! Získali jsme tak možnost
zakoupení zahradního nábytku a dalšího
vybavení pro Domov Jandova v hodnotě 125
tisíc korun a k tomu ještě další finanční dar
jako bonus z hodnoty nákupů členů IKEA
FAMILY. Teď už je na zaměstnancích Domova
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KULTURA

Vystava Fotografiemi pro radost
Z Domova Svaté rodiny v Praze
doputovala v pondělí 8. ledna do
Ostravy výstavní kolekce
nejlepších snímků charitativního
projektu Pomáháme fotografiemi.
K vidění byla až do konce ledna ve
výstavních prostorách Knihovny
města Ostravy v OstravěVítkovicích pod názvem
Fotografiemi pro radost.
Jednotlivé snímky pocházely od
autorů z dvanácti organizací
v České republice, věnujících se
péči o děti a dospělé s mentálním
postižením a zachycovaly
nejrůznější zážitky a aktivity
těchto lidí. Výstava se mohla
uskutečnit v prostorách vítkovické
knihovny především díky skvělé
spolupráci Knihovny města
Ostravy s naší organizací, jež je
do projektu Pomáháme

Jak to všechno začalo?
Myšlenka podpory integrace osob
s mentálním postižením do běžného života
prostřednictvím fotografií z jejich aktivit, se
zrodila jedno odpoledne na podzim 2015,
kdy si dvě holky řekly, že to, co ony
prožívají na táborech a dalších
akcích svých kamarádů s mentálním
postižením, by mělo vidět a hlavně zažít
více lidí. Znát jejich příběhy. To, jak jsou
bezprostřední a jak krásná, doslova
umělecká díla se rodí v jejich
dílnách. V roce 2016 pak oslovily
organizace pečující o osoby s mentálním
postižením, zda se nechtějí do projektu
zapojit, ukázat svoje fotografie veřejnosti
a přidat se do crowdfundingové akce, která
by jim pomohla získat část finančních
prostředků na jejich volnočasové aktivity,
na něž mnohdy finance v sociálních
službách nezbývají. Nad projektem převzali
patronát Lenka Hatašová a Robert Vano.
Přidalo se 8 organizací a jeden tábor, který
provozují dobrovolníci, a povedlo se.
Fotografie zapůsobily, kamarádi
s mentálním postižením se „viděli
viset“, byli šťastní a podařilo se vybrat
téměř 100 tisíc Kč.

fotografiemi zapojena již druhým rokem a vstupuje
do třetího roku existence projektu...

Vernisáže výstavy v Knihovně města Ostravy ve
Vítkovicích se zúčastnila ředitelka hostitelské
organizace – Knihovny města Ostravy, paní Mgr.
Miroslava Sabelová a ředitelka projektu Pomáháme
fotografiemi, paní Ing. Marta Kopecká. V programu
vernisáže vystoupil náš hudební soubor Rytmy, s nímž
si pak s chutí zahráli i někteří účastníci vernisáže
včetně paní ředitelky Sabelové. A nechyběla ani
výborná káva, kterou tady při této příležitosti vařili naši
kamarádi z pojízdné kavárny Mental Café.
„Jsme rádi, že v letošním roce může zážitky lidí
s mentálním postižením sdílet prostřednictvím této
putovní výstavy i široká veřejnost, protože mnozí z nás
často ani netuší, jak barevný svět to může být, a že je
možné i nepatrnou podporou šířit dál jejich pohled na
svět. Máme se často od těchto lidí co učit, a to je dle
mého názoru podstata jejich integrace mezi
nás,“ svěřila se ředitelka a zároveň autorka projektu
Pomáháme fotografiemi paní Marta Kopecká, která
také využila své přítomnosti v Ostravě, aby nám
předala oceněný snímek loňské fotografické kolekce
nazvaný „Radost“, zachycující jeden z okamžiků
koncertu Všechny barvy duhy od autora Wernera
Ullmanna. Fotografii opatřila svým věnováním jedna
z patronek projektu – herečka a malířka Iva Hüttnerová.
Posláním vloni vzniklého zapsaného spolku
Fotografiemi pro radost je prostřednictvím kulturních,
společenských a sportovních akcí propojit zážitky osob
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s mentálním
postižením
s okolním
světem.
Jeho
smyslem není vzbuzovat ve
veřejnosti soucit s mentálně
postiženými,
ale
otevřít
veřejnosti barevný svět těchto
lidí a umožnit všem přispět
k rozšiřování jejich radosti
dále a získanými prostředky
podpořit mentálně postižené
v dalších jejich aktivitách.
Výstava Fotografiemi pro
radost
zahájila
své
putování v listopadu loňského
roku
v Táboře
a
letos
pokračuje v dalších městech
České republiky. Z Ostravy
putovala v únoru výstavní
kolekce do Ivančic – rodiště
malíře Alfonse Muchy a herce
Vladimíra Menšíka, pak do
výstavních prostor Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze – pracoviště patronky projektu Dany Drábové, v dubnu zavítá
výstava do Olomouce a odtud poputuje do Pardubic, Jihlavy, Kytlice a Jaroměřic nad Rokytnou.
Jak víme z minulých vydání Zrcadla, v nichž se tomuto projektu pravidelně věnujeme, jeho patrony
jsou známé osobnosti nejen uměleckého světa. Věrný mu zůstává od samého počátku fotograf Robert
Vano, od loňska také herečka Milena Steinmasslová, herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová, atomová
fyzička a politička Dana Drábová a hudební skupina Sto zvířat. V letošním roce se novými tvářemi
projektu stali také módní návrhářka Liběna Rochová, výtvarnice a šperkařka Martina Ptáčková a
podnikatel Pavel Tesařík, zakladatel značky WOOWA – českých dřevěných hodinek. Jako patroni se
připojili i majitelé Levandulového statku Bezděkov. Projekt Pomáháme fotografiemi však především
pomáhá plnit nejrůznější přání klientů zapojených organizací, a to jak prostřednictvím internetových
aukcí jejich výrobků a hraček, tak finančními příspěvky.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

BARCELONA
JITKY MÍČKOVÉ
Letos v lednu uplynuly již
čtyři roky od chvíle, kdy
zahájila svůj „provoz“
fotografická minigalerie
v prostorách správy naší
organizace v Muglinově. Za tu
dobu se v ní vystřídalo celkem
třináct autorů z řad našich
zaměstnanců a patnáct
výstav. Přelom loňského
a letošního roku byl výstavní
foto premiérou paní Jitky
Míčkové s lapidárním, leč
výmluvným názvem:
Barcelona.

Právě v době, kdy naše
kolegyně
Jitka
Míčková
navštívila Barcelonu, prožívalo
toto hlavní město Katalánska,
usilujícího

Na zkousce baletu
Počátkem letošního roku jsme na pozvání pracovníků
Národního divadla moravskoslezského navštívili otevřenou
zkoušku baletního představení DVA SVĚTY / JEDEN SVĚT
v Divadle Antonína Dvořáka. Naši klienti tak měli jedinečnou
příležitost zcela netradičním způsobem nahlédnout
v prostorách baletní zkušebny do zákulisí umělecké práce
a sledovat přípravu náročných kreací významných světových
baletních umělců z Japonska, Španělska, Itálie a Ruska.
Z reakcí našich klientů a jejich spontánních pohybových
projevů nebylo těžké usoudit, že se jim špičkové výkony
celebrit baletního umění velmi líbily, což kvitovali srdečným
závěrečným potleskem. Otevřená zkouška dokonce zaujala
i ty, co by jinak samotné představení v celé délce shlédli jen
s obtížemi. A proto se budeme těšit na další podobné projekty.
BRONISLAVA HONYSZOVÁ
Domov Třebovice
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o samostatnost, horké chvíle. Politické vření se
však naštěstí nijak neodrazilo na jejích
zážitcích z cesty. Strávila v Barceloně šest
krásných listopadových dnů loňského roku,
které pro ni byly zároveň i příjemnou relaxací
po dlouhé, těžké nemoci.
Zprvu neplánovanou volbu autorky výstavy
a její dcery ovlivnila jednak atraktivita místa,
ale samozřejmě také velmi příznivá cena
letenek. Obě cestovatelky věděly, že
Barcelona nabízí nespočet historických
pamětihodností. Tím hlavním lákadlem však
pro ně byly architektonické památky slavného
katalánského architekta Antoniho Gaudího,
jenž spí svůj věčný sen ve svém fenomenálním
barcelonském
(dosud
nedokončeném)
monumentu Sagrada Família. Bylo to jedno
z prvních míst, kam vedly jejich kroky.

Nemohly však vynechat ani Casu Milà,
obytný dům, který nechybí v žádné učebnici
moderní architektury a další stavby, spojené se
jménem tohoto génia. Nejvíc však oběma
cestovatelkám učaroval jeho Park Güell, pro
svou přírodní krásu a návrší Tibidabo,
nabízející úchvatné pohledy na Barcelonu
z výšky.
Mobilem i kompaktním fotoaparátem zn.
Olympus zachycovala autorka vše, co ji
zaujalo. Vedle Gaudího architektury i krásu
podmořského života v mořském akváriu,
moderní dominanty města, pláže a přístavy…
Na stránkách našeho časopisu přinášíme
alespoň malou „ochutnávku“ z cestovatelského
alba naší kolegyně Jitky Míčkové.
(rw)

SPORT

Fandili jsme
olympiade
평창 동계 올림픽
Celý sportovní svět letos
v únoru sledoval XXIII. zimní
olympijské hry 2018, které se
konaly v jihokorejském
Pchjongčchangu ve dnech od
9. do 25. února. Na mnoha
místech České republiky,
a Ostrava v tom nebyla
výjimkou, byly otevřeny „olympijské parky“, jež veřejnosti přibližovaly olympijské dění a také
umožňovaly dětem a dospělým tak trochu si zasportovat uprostřed měst.
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U nás v Ostravě byly olympijské parky otevřeny hned na několika místech. Tím nejdůležitějším
však byla Ostravar Aréna ve Vítkovicích. Této příležitosti jsme využili k návštěvám i my spolu
s klienty. A někteří z našich zaměstnanců pro nás tyto události také zaznamenali…
● Těsně po zahájení zimní olympiády v Koreji,
jsme my z Chráněného bydlení Třebovice
vyrazili na City Cross Sprint - závod na

Mrzlo až „praštělo“ v únorových dnech, takže
nám pobyt uvnitř zpříjemnila výborná káva
a také společné fotografování s ostravským
fotbalistou Milanem Barošem (na snímku
vlevo). Dokonce jsme si mohli nechat podepsat
fotografii i hokejistou Davidem Moravcem.
Slovem a obrazem zaznamenaly:
VLADIMÍRA DOHNALOVÁ, LUCIE
MRAČKOVÁ, JANA NIEMCZYKOVÁ a HANA
ZÁBRANOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice
● Centrem veškerého dění v Ostravě během
zimních olympijských her v Pchjongčchangu,
byla Ostravar aréna, která je domovem
hokejistů Vítkovic. A protože jsme opravdu žili
olympiádou, rozhodli jsme se ji spolu
s
klienty Chráněného
bydlení
Martinov
navštívit. Olympijský park v Ostravar Aréně
nabízel k prohlídce mnoho sportovišť a lidé si
mohli vyzkoušet tradiční i méně tradiční sporty.
Zdeněk Krátký se rozhodl pro malý hokej a
vyzval paní Katku Jedličkovou, pracovnici
v sociálních službách, k zápasu. Samozřejmě
vyhrál chlap a jako výhru obdržel hokejovou
papírovou helmu. Aneta Vrábliková si pro
změnu na vlastní kůži vyzkoušela práci
sportovního komentátora při hokejovém finále
z Nagana. A Jirka Šimíček (ve fotomontáži
s Jaromírem Jágrem dole) jako velký fanoušek

běžkách otevřený pro veřejnost a zároveň
exhibici za účasti českých i světových
lyžařských hvězd. Akce se konala ve světové
unikátní lokalitě, technické památce Dolní
oblasti Vítkovice v sobotu 10. února. Nejvíce
jsme ocenili akrobatický výkon Martina Šonky.
Na památku nám zůstávají podpisy sportovců.
Od zahájení Olympiády Pchjongčchangu 2018
jsme samozřejmě sledovali výkony našich
sportovců a ze všech získaných medailí se
radovali, zvláště pak ze dvou zlatých Ester
Ledecké. Již podruhé se v Ostravě konal
Olympijský festival, a to v
Ostravar Aréně, která se stala
hlavním olympijským centrem
v Moravskoslezském
kraji.
Vypravili jsme se tam 22. února.
Organizátoři měli pro své
návštěvníky připraveny zajímavé
ukázky zimních sportů.
Na
jednom místě mohl kdokoliv
vyzkoušet běžkařskou dráhu,
carling, jízdu na snowboardu.
Dětské výpravy jsme viděli hrát
florbal, bruslit, ale také se tady
hrály obří šachy nebo stolní
tenis. Návštěvníci se zajímali
o další ukázky i uvnitř hal. My
jsme viděli například bojová umění, která
probíhala společně s výstavkou vzácných
medailí z minulých olympiád nebo nádhernou
exhibicí krasobruslařů z Orlové či promítnutím
historického
vítězství
našich
hokejistů
v Naganu před dvaceti lety. Také jsme si mohli
vyzkoušet sportovní trenažéry.

ledního hokeje ocenil otevřený trénink
extraligového hokejového mužstva Vítkovice…
LUDMILA KARDAŠOVÁ
Chráněné bydlení Martinovská
Fotografie: Korean Culture and Information
Service a autorky textů.
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HÚRA, ŽAŠĚ NA
MONOŠKÍ!
I letos, 24. února, jsme se vydali na zimní
výlet do Beskyd, abychom se zúčastnili
oblíbené akce Den na Monoski. Nejsme tady
nováčky – vždyť letos se tohoto
sportovního setkání účastníme již popáté!
Někteří naši „sportovci“ si jízdu na monoski
vyzkoušeli v předešlých letech a někteří
letos využili nabídky poprvé. Byla mezi nimi
i Irma Škapíková , Toník Číž a hoši
z Domova Jandova – Lukáš Boldezerský
a Daniel Žilinský. A tak jsme vyrazili
mrazivým ránem se Standou Vajdíkem
a Tomášem Kohnem směr Horní Bečva.
Sněhové podmínky byly letos vynikající, my
byli příjemně naladěni a otevřeni nevšedním
zážitkům.

Monoski je speciálně upravená lyže, na níž
mohou jezdit i těžce hendikepovaní lidé. Na
„mazácích“, kteří již mají s monoski osobní
zkušenost, bylo vidět, že hned poznali jim už
známý Ski areál Rališka a že se na jízdu těší.
Vybaveni teplým oblečením, dekami i polštářky

Opět jsme se u nich setkali s mimořádnou
ochotou, vlídností a nadšením. První část
našich klientů byla vzápětí usazena do
skořepin monoski a instruktoři s nimi vyrazili na
sjezdovku. My ostatní jsme si užívali pohledů
na okolí, jízdu lyžařů či padajících vloček, které
byly opravdu obrovské – prostě Valašská zima.
Lukáš zkoušel testovat sáňky na blízkém
malém kopečku a Irma sbírala odvahu na
jízdu. Nakonec se rozhodla, že pojede, a byla
ohromně nadšená.
Když se vystřídali na
monoski všichni i s tetou Zdeňkou, šli jsme se
občerstvit. I v této chvíli nám byli k ruce
instruktoři a organizátoři akce a s přesunem
nám velmi pomohli. Vždyť přemístit se se třemi
vozíky a dalšími členy výpravy po sněhu,
z kopce a mezi desítkami lyžařů, to byl docela
náročný úkol. Ale vše jsme zvládli! Usadili jsme
se u venkovních stolů poblíž bufetu, abychom
se mohli trochu občerstvit. Teplý čaj i horká
polévka či hranolky chladly rychlostí blesku,
ale pošmákli jsme si. Vzhledem k opravdu
třeskutému mrazu jsme nevyužili nabídky
zopakovat si ještě jednou lyžování a raději
jsme se začali přesunovat na parkoviště.
Zážitků bylo i takto dost!
Velké poděkování patří organizátorům, kteří
ani letos nezklamali a připravili nám báječný
den s netradiční aktivitou. Už nyní se těšíme
na příští rok a budeme doufat, že zázemí Ski
areálu se podaří rozšířit a bude pro nás
přístupnější i s našimi specifiky.

jsme zakotvili přímo u stanu organizátorů akce
Newmanschool. Hlavním organizátorem Dnů
na monoski je však Fakulta tělesné výchovy
Univerzity Palackého v Olomouci a Centrum
APA
ve
spolupráci
se
Ski
Fanatic
a Newmanschool.

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
17

Odborari sportovali
V úterý 27. března letošního roku si dali

v rámci Speciálních olympiád. Výborně jsme si
zahráli, nasmáli se nad svými „výkony“ a někdy
i zvláštními pozicemi těla. Nevadilo, že nás
bylo méně. I tak turnaj skončil až navečer.
Těšíme se, že s ostatními, kteří byli bohužel na
směnách, si to rozdáme příště.
DAGMAR DROBÍKOVÁ
předsedkyně ZO Čtyřlístek Ostrava

dostaveníčko v tělocvičně Domova Barevný
svět zájemci o stolní tenis z řad zaměstnanců
Čtyřlístku.
Naše
odborová
organizace
připravila turnaj pro dvě skupiny stolních
tenistů v kategoriích muži a ženy. Potěšilo nás,
že se našli odvážlivci, kteří si zahráli i s našimi
bývalými klienty, nyní zaměstnanci, kteří se
tomuto sportu věnovali dříve „závodně“,

Na snímku záběr z odborářského turnaje Čtyřlístku ve stolním tenisu…

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VŽACNĚ JÚBÍLĚÚM
paní Jarmily Žápecové
Opravdu vzácné jubileum oslavila 10. února letošního roku naše
kolegyně, mzdová účetní správy organizace, paní Jarmila Zápecová.
Právě v tento den totiž uplynulo třicet let od chvíle, kdy u nás začala
pracovat. Patří tak mezi několik málo pamětníků, kteří prožili tak dlouhou
dobu na jednom pracovišti a znají dokonale historii instituce, v níž
působí.

Paní Jarmila Zápecová k nám nastupovala v době, kdy naše
organizace pod současným názvem ještě neexistovala. V roce 1988 to
byl Městský ústav sociálních služeb, sdružující prakticky všechny
sociální služby, jež v Ostravě tedy působily. Městský ústav sídlil
v Dělnické ulici v Ostravě-Porubě, a kromě Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené obhospodařoval také domovy důchodců, Domov
pro matku a dítě, pečovatelskou službu, manželskou poradnu a další
instituce.
„Bylo to hodně práce, protože se jednalo o různé typy sociálních
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služeb, ale pracovali jsme v dobrém kolektivu,“
vzpomíná paní Zápecová. „Po roce 1989 se
mnohé začalo měnit. Změnila se koncepce
sociálních
služeb,
mnohé
z nich
se
osamostatnily a řada mých kolegyň přešla na
jiná pracoviště. V Ostravě-Muglinově byl v roce
1991 otevřen zbrusu nový, na tehdejší dobu
velmi moderní Ústav sociální péče pro
mentálně postižené. Jeho administrativní
vedení se stalo součástí budovy, a tak jsme i
my mohli být svědky nejrůznějších událostí
v životě organizace.
Rehabilitační oddělení tady například
provozovalo i hipoterapii a měli jsme velikou
radost, když naše kobylka Mášenka porodila
první hříbátko. S dalším hříbětem k nám pak
přišla i kobylka Norika a později také
kladrubský bělouš Elev, jenž dostal láskyplnou
přezdívku Eliš. Všichni jsme se na koně chodili
dívat a měli radost, že se jim u nás daří. To
byly některé z mnoha příjemných momentů,
které jsme prožívali spolu s klienty a dalšími
zaměstnanci.
Na personálním a mzdovém oddělení jsme
tehdy pracovaly jako mzdové účetní s mou
mnohaletou
souputnicí,
paní
Liduškou

Tomkovou, dnes už také na zaslouženém
odpočinku. Celkem jsme byly v oddělení čtyři a
měly k dispozici jen jeden počítač…!“ směje se
paní Zápecová.
Po celá ta léta byla svědkem četných
organizačních změn, změny názvu Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené, ale i
dalších proměn, souvisejících s modernizací
organizace
a
měnící
se
strukturou
poskytovaných služeb. Jako mzdová účetní se
setkávala a dosud setkává se stovkami
zaměstnanců a má také velkou zodpovědnost,
neboť i na přesnosti její práce a osobní
zodpovědnosti záleží, jak jsou zaměstnanci
spokojeni. Denně, téměř za každého počasí
dojíždí do práce z Poruby na kole, což je
nepochybně obdivuhodný sportovní výkon. Ve
volném čase se věnuje svým čtyřem
vnoučátkům, dlouhým procházkám s pejskem
anebo práci na chatě.
K vzácnému pracovnímu jubileu jí přišel
pogratulovat ředitel organizace, pan PhDr.
Svatopluk Aniol. A ke gratulantům se připojuje
také redakce časopisu Zrcadlo: přejeme hodně
štěstí do dalších let!
(rw)

Narozeniny slaví…
května, paní Věra Novotná, skladní ze správy
organizace 19. května a pan Oldřich Kubík
z provozně technického útvaru organizace 28.
června.
Velké půlkulaté narozeniny oslaví 6. května
paní
Dagmar
Sikorová,
pracovnice
v sociálních službách z Domova Barevný svět,
28. dubna paní Šárka Daitšová z Domova
Jandova, 8. května paní Bronislava
Honyszová z Domova Třebovice a paní
Květa
Sklenářová,
pradlenka
z provozně-technického
útvaru
organizace slaví 14. dubna letošního
roku.
Magickou „sátku“ překročí 24. května
paní Martina Kočková, pracovnice
v sociálních službách Domova Barevný
svět, její kolegyně z Domova Třebovice
- paní Erika Drozdová 4. května, 30.
dubna
pan
Oldřich
Vilček
z údržby provozně-technického útvaru
organizace a 22. května pan Ing.
Roman Rybický vedoucí ICT oddělení
provozně
technického
útvaru
organizace. Všem našim oslavencům
přejeme hodně zdraví, radosti a úspěchů do
dalších let!
Redakce

Významné kulatiny oslaví 17. června paní
Marie Molinková – pracovnice v sociálních
službách Domova Barevný svět, o den později
– 18. června také její kolegyně paní Dagmar
Turecká a 19. června paní Dagmar Olmová –
kuchařka stravovacího provozu Domova
Barevný
svět.
Pracovnice
v sociálních

službách Domova Hladnovská, paní Jana
Pernicová, bude slavit významné kulatiny 5.
května a totéž velké jubileum oslaví také paní
Šárka Pavlicová z Domova Třebovice 19.
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VÍTAMĚ MĚŽÍ NAMÍ
NOVĚ ŽAMĚŠTNANCĚ!
V uplynulém čtvrtletí jsme v osmi zařízeních

všeobecnou sestrou v Domově Jandova je
také
paní
Marie
Ondrůšková.
Řady
zaměstnanců Centra pracovní činnosti posílila
paní Kateřina Kudělková jako pracovnice
v sociálních službách a na rehabilitační
oddělení se opět vrátila naše ergoterapeutka
paní Jana Dušková, DiS. Nově nastoupily
pracovnice v sociálních službách do Domova
Hladnovská - paní Lenka Zimová a do
Domova na Liščině – paní Petra Hlozáková.
Všechny naše nové kolegyně a kolegy vítáme
a přejeme jim na nových pracovištích hodně
úspěchů!
Redakce

naší organizace přivítali celkem dvanáct
nových kolegyň a kolegů. Jak uvádíme na
jiném místě našeho časopisu, v únoru k nám
nastoupila
jako
nová
vedoucí
sestra
ošetřovatelského oddělení správy organizace
paní Simona Prokopová a v březnu pak nová
účetní, paní Mgr. Silvie Podhorná. Od ledna
vídáme novou tvář také v naší autodopravě –
pana Jiřího Španihela, který u nás pracuje
jako řidič. Do Domova Barevný svět nastoupili
jako noví pracovníci v sociálních službách paní
Petra Černochová, paní Karolina Šímová a
pan Zdeněk Šípek a jako nová všeobecná
sestra
paní
Věra
Dostálová.
Novou

KRÁSNÉ JARNÍ DNY A SLUNCE V DUŠI
VÁM PŘEJE
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