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Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník XI., číslo 2., červen 2018

TRANSFORMAČNÍ ZMĚNY NA DOSAH
Magistrát města Ostravy uveřejnil na svých internetových stránkách 18. června oficiální
tiskovou zprávu, týkající se realizace transformačních změn v naší organizaci v nejbližších
třech letech. Ty se uskuteční ve dvou etapách, během nichž bude v různých částech Ostravy
postaveno do roku 2021 celkem třináct objektů pro 159 našich klientů. Náklady budou hrazeny
až z 90 procent z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozdíl mezi
skutečnými náklady a dotací bude hradit ze svého rozpočtu náš zřizovatel – statutární město
Ostrava.

První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti

Završením celého procesu bude výstavba,
případně rekonstrukce třinácti domů pro osoby
se zdravotním postižením. Pro 24 klientů
Domova
Barevný
svět
vyrostou
dvě
novostavby v městském obvodu Nová Bělá a
Ostrava-Jih
v části
Výškovice.
Projekt
„Transformace Domova Barevný svět“ byl
podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 35,3
milionu korun. Celkové náklady projektu se
předpokládají ve výši 41 milionu korun.
Pro dalších třicet šest klientů z Domova na
Liščině
budou
postaveny
tři
domky
v městských obvodech Petřkovice a Slezská
Ostrava, a to jeden domek v Petřkovicích a
dva v Hrušově. Transformace Domova na
Liščině je rovněž podpořena dotací z rozpočtu

nových domů pro šedesát klientů, kteří se
přestěhují z domovů Barevný svět a Na
Liščině. Každý z těchto domků bude mít dvě
domácnosti pro celkem dvanáct klientů,
přičemž v každé z těchto domácností bude žít
šest klientů. Stavební práce mají být zahájeny
již letos v létě. Předpokládá se, že do těchto
pěti nových domků se budou moci jejich
obyvatelé nastěhovat na přelomu druhého
a třetího čtvrtletí příštího roku.

„Hlavním cílem transformace pobytových
služeb je změna současného způsobu života
lidí s mentálním postižením, které je často
kombinováno se zdravotním handicapem.
Pracujeme na tom, aby bydleli v běžném
prostředí, tak jako ostatní. Chceme jim vytvořit
takové podmínky, aby měli podle svých
schopností možnost volit a kontrolovat svůj
vlastní život,“ komentoval tyto změny
náměstek primátora města Ostravy Michal
Mariánek. V rámci transformace už u nás byla
otevřena v minulých letech chráněná bydlení
Třebovice,
Martinov,
Thomayerova
a Bronzová, domovy Třebovice a Hladnovská.
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IROP, a to ve výši 49,4 milionu korun. Celkové
náklady představují částku ve výši 56 milionu
korun.
Druhá etapa transformačních změn počítá
s osmi domy, pro celkem 99 klientů. Klienti byli
vybráni s přihlédnutím ke svému zdravotnímu
stavu. Ve druhé etapě se vybudují a
rekonstruují objekty určené pro klienty
převážně s těžkým tělesným postižením. Domy
budou vybaveny např. speciálním kolejnicovým
systémem pro ulehčení polohování klienta a
dalším vybavením.
Pro 82 klientů z Domova Barevný svět, 54
klientů z Domova na Liščině a 23 klientů
z Domova Jandova tak bude ve dvou etapách
postaveno a zrekonstruováno v úvodu článku
již zmíněných třináct domů. Domov na Liščině,
stejně jako domov Barevný svět, jsou
příkladem institucionální péče, proto jsou
zahrnuty v procesu transformace služeb
organizace Čtyřlístek.
Celkové náklady pro obě etapy jsou
odhadovány na 270 milionů korun, z toho
spolufinancování z fondů Evropské unie bude
činit více než 230 milionů korun.
V souvislosti
s těmito
připravovanými
změnami v životě Čtyřlístku k nám v červnu
zavítali novináři z televize Nova a Českého
rozhlasu Ostrava (Iva Havlíčková a Ondřej
Trčálek),
které
o
podrobnostech
transformačních
změn
v poskytovaných
službách informoval ředitel organizace, PhDr.
Svatopluk Aniol.
Text: ANDREJ FOLTÝNEK

Na snímku vpravo nahoře ředitel organizace
PhDr. Svatopluk Aniol udílející rozhovor pro
redakci televize Nova, na předcházející straně
redaktorka Iva Havlíčková z Českého rozhlasu
v rozhovoru s ředitelem organizace
a zaměstnanci Domova Barevný svět.
(Foto: rw)

Vizualizace: archiv statutárního města Ostravy

Co vám říká zkratka GDPR?

V uplynulých několika měsících si patrně nikdo nemohl nevšimnout zkratky GDPR,
která se na každého z nás doslova valila ze všech stran, z médií, webových stránek
a e-mailů. Ne každý ale ví, co tato zkratka znamená, a jakou změnu přináší do života
klientů a zaměstnanců Čtyřlístku, potažmo celé organizace jako takové.
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GDPR (zkratka prvních písmen anglického
výrazu General Data Protection Regulation) je
dnes již zlidovělou zkratkou právního předpisu
Evropské unie, jehož celý název zní Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Toto
nařízení nabylo svou účinnost dne 25. května
letošního roku, což znamená, že od tohoto
dne se jím musí řídit všichni v Evropské unii,
a dokonce i ti, kteří sice nejsou usídleni v unii,
ale nabízejí občanům EU své služby.
Proč GDPR vzniklo a co se mění?
Ochrana osobnosti člověka je jednou z hodnot,
které Evropská unie ctí a poskytuje jí právní
ochranu. I proto byla před více než 20 lety
přijata evropská směrnice o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, na jejímž základě u nás vznikl zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Směrnice se však od nařízení liší tím, že se
musí zapracovávat do zákonů jednotlivých
států. Tím ale vznikly rozdíly mezi státy, což
z pohledu EU není žádoucí, protože občan
unie se může volně pohybovat v Evropě a měl
by mít v každém státě zajištěnou stejnou
ochranu. Proto se tedy sáhlo k vytvoření
nařízení, jež působí přímo a na každého, aniž
by musel vznikat další zákon. I z tohoto
důvodu byly ponechány 2 roky od přijetí
nařízení na přípravu na jeho dopady. Česká
republika však novelu zákona o ochraně
osobních údajů včas nestihla, tzv. adaptační
zákon se teprve připravuje. V takové situaci
platí, že nařízení EU má přednost před českým
zákonem.
Přestože se tak mediální kampaň tvářila, ve
skutečnosti
nepředstavuje
GDPR revoluční změnu. Náš
zákon na ochranu osobních

údajů stanovuje pravidla již dlouhých 18 let.
Oproti dosud platným předpisům, které dávaly
subjektům údajů (tedy lidem, o jejichž osobní
údaje se jedná) právo na informace
o zpracování, právo souhlasit se zpracováním
údajů tehdy, nebyl-li pro zpracování žádný jiný
důvod (např., že zpracování přikazoval zákon
či to bylo nezbytné pro uzavření smlouvy),
právo podat stížnost na správce údajů (toho,
kdo údaje zpracovává = jakkoli s nimi nakládá)
u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu
osobních údajů, přináší nařízení GDPR jen
nemnoho úplných novinek. Těmi jsou právo na
přenositelnost údajů (když chcete přejít
k jinému operátorovi, vaše údaje lze přenést),
právo podat námitku (když nechcete, aby vám
posílali e-mailem marketingové nabídky). Nově
se zavádí jakýsi ombudsman – pověřenec pro
ochranu osobních údajů. GDPR si klade za
hlavní cíl posílit ochranu údajů, ochranu
jednotlivce a posílení jeho postavení vůči
správcům. Aby dostal informace o tom, kdo,
co, jak, proč a jak dlouho o něm zpracovává
a komu dalšímu údaje poskytuje.
Čtyřlístek je také správcem osobních údajů
mnoha lidí – klientů, zaměstnanců, zájemců
o služby či o práci. V rámci přípravy na
nařízení GDPR byla vytvořena Směrnice
ředitele, která stanovuje pravidla pro práci
s osobními údaji a jejich ochranu. Na
webových
stránkách
organizace
byla
vytvořena záložka s informacemi pro subjekty
údajů o tom, jaké zpracování ve Čtyřlístku
provádíme. Máme i jmenovaného pověřence,
jímž je advokát Mgr. Tomáš Zacha. Stejně jako
tomu bylo i před GDPR, Čtyřlístek osobní
údaje pečlivě chrání.
LUKÁŠ KŘUPALA
manažer kvality

Ukončili jsme
kvalifikační kurzy
pro pracovníky
v přímé péči
V červenci loňského roku byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem veřejné
zakázky, firmou SocioFactor s.r.o., která měla zajistit kvalifikační kurz akreditovaný
u ministerstva práce a sociálních věcí pro pracovníky věnující se přímé obslužné péči.
Kurz byl určen pracovníkům v sociálních službách, potřebujících doplnit si
legislativou požadovanou kvalifikaci potřebnou k výkonu práce.
/Pokračování na str. 4/
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Kurz

Ačkoliv se jedná o obecnou specializaci,
kurz byl zaměřen především na přímou práci
zejména s lidmi se zdravotním postižením
(mentálním a kombinovaným postižením), a to
tak, aby zaměstnanci dokázali těmto lidem
poskytnout náležitou podporu směřující k jejich
sociálnímu začleňování a běžnému životu ve
společnosti. Tyto vzdělávací aktivity se
uskutečnily formou čtyř kurzů po patnácti
účastnících a vyšší kvalifikaci tak získalo
v období od července 2017 do května 2018
celkem 60 zaměstnanců naší organizace.
ŠÁRKA ZMĚLÍKOVÁ
manažerka pro transformaci

se uskutečnil v rámci výzvy
Operačního programu Zaměstnanost 2014 –
2020, prioritní osy 03.2 Sociální začleňování
a boj s chudobou, a zároveň v rámci výzvy
03_15_037_Podpora procesu transformace
pobytových služeb a podpora služeb
komunitního typu vzniklých po transformaci byl
realizován projekt „Realizace transformačního
procesu organizace Čtyřlístek“, registrační
číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977.
Projekt je financován z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

ČTYŘLÍSTEK NA JEDNIČKU!
Završením celoroční činnosti naší organizace je každoroční hodnocení její činnosti za uplynulý
rok, takzvané „rozbory“. Ty letošní se uskutečnily za přítomnosti zástupců našeho zřizovatele
v čele s náměstkem primátora města Ostravy, Mgr. Michalem Mariánkem 6. dubna v sídle
správy organizace. Odborná komise zástupců města hodnotila předloženou zprávu o činnosti
a hospodaření příspěvkové organizace Čtyřlístek za rok 2017.

Členové hodnotící komise konstatovali, že

transformačního
procesu
organizace
Čtyřlístek. Na druhé straně se zvýšily výnosy
naší organizace, a to i díky státním dotacím
poskytovaným
ministerstvem
práce
a sociálních věcí.
Hodnotící komise konstatovala, že všechny
podstatné úkoly sledované v plánu činnosti
naší organizace na rok 2017 byly splněny
a některé z nich byly z objektivních důvodů
a po dohodě se zřizovatelem přesunuty do
roku 2018, což se
týkalo
zejména
předpokládané výstavby pěti domků v rámci
první
etapy
transformace
Domova
Barevný
svět
a Domova na Liščině.
Žádné nedostatky v činnosti
a hospodaření naší organizace
nebyly
zjištěny,
což
je
samozřejmě potěšující zpráva
nejen pro vedení Čtyřlístku, ale
pro všechny naše zaměstnance.
Také jim patří velké uznání za
celoroční obětavou práci, jíž se
podílejí nejen na celkově
výborných výsledcích a dobrém
jménu naší organizace, ale
především
na
spokojenosti
klientů, o něž pečujeme.
(rw)
Ilustrační foto: autorka

naše organizace vykázala ve sledovaném
období vyrovnaný výsledek hospodaření.
V meziročním rovnání došlo k nárůstu jak
nákladů, tak výnosů. Legislativní změny, jež
vedly mj. ke zvýšení platů zaměstnanců
organizace v minulém roce, se projevily
zejména v růstu osobních nákladů. Vysoké
byly i náklady na školení zaměstnanců, které
však byly hrazené z prostředků Evropského
sociálního fondu v rámci projektu Realizace
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UDÁLOSTI

Navštívili jsme Svět techniky
Ve středu 7. března jsme s dětmi odpoledne vyrazili směr Vítkovice
do Světa techniky. Malý svět techniky 46 odhalil dětem tajemství
technických
vynálezů od
parního stroje až
po stroje
současné. Kluci
také měli
možnost
vyzkoušet si, jak
funguje řada
vynálezů, které
ovlivnily vývoj
průmyslového
a technického
pokroku.
Lukášek s Péťou
chtěli zjistit, jak
funguje telegraf,
ale zaujala je především oblast dopravních prostředků a ponorka ve stylu
Julese Verna.
Všem se prohlídka velmi líbila a věříme, že se sem opět vrátíme. Cestou
zpět na Pískové doly jsme se zastavili v cukrárně, abychom se občerstvili
malým zákuskem, dle vlastní volby. Sladká tečka na konec přece
nesměla chybět!
Text a foto: VĚRA FABIANOVÁ
Domov Jandova

Velikonoce v chráněném bydlení Třebovice
Na letošní Velikonoce
jsme se rozhodli
připravit netradiční
dekorace.
Samozřejmostí je
váza s kraslicemi na
stole, vrbové pruty
s živou květinou před
chráněným bydlením.
Protože na Vánoce
jsme pekli perníky,
rozhodli jsme se, že
si tentokrát
napečeme
velikonoční linecké
cukroví. Pro svátky jara jsme vybrali vykrajovátka ve tvaru vajec
různých velikostí. Nejprve jsme s předstihem upekli vajíčka a ke zdobení
jsme použili cukrářské barvy. Každý zdobil podle vlastní fantazie.
U zdobení jsme si vyprávěli o tradicích Velikonoc, aby nám ta práce šla
lépe od ruky. A jak je vidět na fotografii, výsledek stál opravdu za to!
Text a foto: JANA NIEMCZYKOVÁ
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Předvelikonoční
návštěva
dobrovolníků
v Domově Jandova
O prodlouženém
velikonočním víkendu
v sobotu 31. března jsme
v odpoledních hodinách
očekávali ohlášenou
návštěvu dobrovolníků.
A protože jsme se na tuto
návštěvu těšili a chtěli ji
něčím pohostit, upekli
jsme jim dopoledne
meruňkový koláč. Byli to
dobrovolníci „adventisté“
z řad studentů
pocházejících z celé
České republiky. Když
přišli, všem se nám
představili a my jsme se
představili zase jim.
Ukázali jsme jim, jak se
u nás žije a něco málo
řekli o našem domově.
Kluci si zpočátku
s dobrovolníky povídali
o svých zájmech
a koníčcích, o škole,
o tom, co je baví,… Pak
dobrovolníci převzali
iniciativu a jeden ze
studentů začal dětem
vyprávět pohádku, druhý
zase hrál na kytaru
a zpíval známé české
písničky jako třeba “Není
nutno, není nutno…“,
„Jede, jede mašinka…“
Všichni si společně
zazpívali a zatancovali.
I náš Dominik s Honzou
předvedli, že umí ovládat
hudební nástroj, a tak
předvedli, jak umějí hrát
na bubny. Program se
všem dětem líbil.
Text a foto:
VĚRA FABIANOVÁ
Domov Jandova

K pěkným tradicím u nás ve
Čtyřlístku patří prodejní
výstavky rukodělných prací
našich klientů, které jsou
určeny především
zaměstnancům organizace.
Letošní předvelikonoční
výstavka, pořádaná Centrem
pracovní činnosti v Domově
Barevný svět, se těšila opět
velkému zájmu, neboť
vystavené předměty byly
skutečným pohlazením na
duši. Největší zájem byl
samozřejmě o dekorativní
předměty s velikonoční
tematikou, ale i další
artefakty z keramiky, textilu
nebo papíru šly doslova „na
dračku“…

Svět jinýma očima
Slunečné jarní počasí panovalo na Prokešově náměstí 3. dubna, kdy se tady uskutečnilo
společné setkání ostravských i mimoostravských neziskových organizací pod názvem „Svět
jinýma očima“. Toto setkání však nebylo určeno pouze neziskovým organizacím, ale především
veřejnosti, která zde měla možnost seznámit se s aktivitami organizací, působících v sociální
oblasti. Jeho pořadatelem byl zapsaný spolek Oříšek ve spolupráci se Základní školou
speciální Ostrava, příspěvkovou organizací sídlící v Těšínské ulici ve Slezské Ostravě.
Střediska volného času Ostrčilova, žáci
Základní umělecké školy Vratimov a celým
odpolednem provázela návštěvníky kapela
Trb.
Část Prokešova náměstí však patřila
i prodejním a prezentačním stánkům nám
dobře známých neziskovek – nechyběli
přátelé z Mental Café, Oříšku z. s., ale
i další – z organizace Tlukot srdce pro
Afriku, RC Chaloupka, Domova Santé
z Havířova,
Stromu
života
anebo
Čmeláčka. Potkávali jsme tady mnoho
známých
tváří
svých
bývalých
i současných kolegů, kteří působili ve
Čtyřlístku řadu let a stále se pohybují ve
sférách sociálních služeb, ať již jako
dobrovolníci nebo zaměstnanci. Přišli se
podívat také někteří naši senioři, aby se
pozdravili
s
bývalými
klienty
a spolupracovníky. Příjemnou atmosféru
odpoledne samozřejmě podtrhovalo nejen
tradičně živé a příjemné vystoupení našich
Rytmů, ale i krásné počasí, slibující, že vládě
paní Zimy už je definitivně odzvoněno.

Pozvání na tuto událost přijala také naše
hudební skupina Rytmy pod vedením paní
Libuše Gajdové, jež byla součástí bohatého
programu odpoledne, trvajícího až do
podvečerních hodin. Kromě našich Rytmů
v něm vystoupili žáci pořadatelské školy,
základní
školy Vrchlického
z Radvanic,

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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V Třebovicích pálili čarodějnice
Na tuto již tradiční a oblíbenou akci našeho domova se klienti velmi svědomitě
a pečlivě připravovali už několik dní předem. S nadšením vyráběli ze slámy a různých
materiálů nejen samotné čarodějky, ale i jejich dopravní prostředky – košťata.

Takto vybaveni a patřičně ustrojeni jsme se
za slunného úterního dopoledne 15. května
vydali v průvodu k místnímu rybníčku Laša,
abychom tam své neživé výtvory slavnostně
spálili. Samotný akt žehu byl provázen
strašidelnou hudbou z CD přehrávače, ale
i živým vystoupením pracovnic ve velmi
slušivých
převlecích
čarodějnic.
Zábava
u rybníčku pak pokračovala soutěžemi s touto
jarní lidovou tematikou, diskotékou i tanečky na
louce.
S uhašením spáleniště nám pak pomohl
zdejší rybář i odpolední deštík, který nakonec
pozměnil i závěr celé akce. Připravené klobásky
jsme si odpoledne ugrilovali na terase našeho
domova…
Text a foto: BRONISLAVA HONYSZOVÁ
aktivizační pracovnice Domova Třebovice

Lesní
pedagogika…
Ve čtvrtek 24. května navštívily
náš domov dvě pracovnice
z Lesní správy Ostrava, které se
zabývají lesní pedagogikou.
Přišly si s námi popovídat o lese
a zvířatech, která v něm žijí. Měli
jsme možnost prohlédnout si
nejen obrázky jednotlivých
zvířat, např. kance, srnce, lišky,
ale i hmatem prozkoumat jejich
kůže, lebky nebo třeba paroží
muflona. Klientům se beseda
velice líbila a radost měli
i z drobných upomínkových
předmětů, které na rozloučenou
od obou lektorek obdrželi.
Text a foto: MONIKA KIJOVSKÁ
Domov Třebovice
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Motorkáři „Srdcaři“ opět mezi námi
Je pravda, že jen málokteří hosté bývají u nás ve Čtyřlístku
očekáváni s takovou netrpělivostí a s takovým nadšením,
jako jsou členové ostravského motorkářského klubu
„Srdcařů“. Ani letos však nezklamali a za burácení svých
nádherných motorek přijeli k nám na zahradu Domova
Barevný svět o poslední květnové sobotě (26. 5.).

SLUNÍČKOVÝ
DEN V ZOO
Na pondělí 16. dubna
jsme si s klienty
domácnosti 1 C Domova
Barevný svět naplánovali
výlet do ostravské zoo.
I přes ranní déšť se
počasí umoudřilo
a vysvitlo sluníčko.
Do zoo jsme jeli MHD,
klientům se cesta
trolejbusem líbila. Při
procházce po zoo jsme si
povídali o zvířátkách,
která jsme právě viděli.
Nejvíc se Aničce a
Toníkovi líbili hroši,
naopak Slávkovi,
Simonce a Dušanovi se
líbili sloni a lvice. Největší
legraci jsme si však užili
ve výběhu kamerunských
koz. Při procházce nám
vyhládlo, a tak jsme se
ještě zašli posilnit langoši,
brambůrkami
a smaženým sýrem.
Všem se nám výlet líbil
a byli jsme spokojení. Už
se těšíme na ten další.
VERONIKA JALOVÁ
Domov Barevný svět

Jejich návštěvě předcházely skvěle napečené mufinky, které
vlastnoručně napekla členka klubu, paní Hanka. Vedle bonbonů
a jiných dárků od našich kamarádů – motorkářů, to bylo další
z překvapení sobotního dopoledne. A jak chutnalo!
Tím hlavním lákadlem každého z těchto setkání, je však
samozřejmě jízda na motorce. Rozlehlá zahrada Domova Barevný
svět umožňuje malou projížďku na motorkách všem, kteří mají dost
kuráže a dokáží si tento lehce adrenalinový zážitek náležitě vychutnat.
Vyšvihnout se na sedadlo za řidiče těchto nádherných strojů – Hond,
Kawassaki, BMW, Dukatti a dalších značek, bývá sice někdy o něco
náročnější, ale když už se to s pomocí povede, i těch pár minut jízdy
stojí za to.
Nejen klienti Domova Barevný svět, ale i ti ze vzdálenějších
chráněných bydlení, se rádi svezli třeba i několikrát. Povzbudili tak
ostatní, kteří odvahu teprve sbírali… Každopádně, tohle zážitkové
dopoledne se opravdu vydařilo a našim kamarádům – motorkářům
patří velký dík. Alespoň symbolicky jsme jej vyjádřili drobnými dárky,
které nám pro tuto příležitost připravili přátelé v sociálně terapeutických
dílnách Centra pracovní činnosti. A samozřejmě, už se těšíme na další
setkání.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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IKEA OPRAVDU POMÁHÁ
Už loni jsme se přihlásili do charitativního
projektu obchodního řetězce IKEA,
nazvaného Spolu s vámi. Díky němu již pět
let vybírá společnost IKEA Česká republika
na základě hlasování zaměstnanců
a zákazníků IKEA dvacet organizací z celé
republiky pomáhajících dětem. Ty pak
podpoří nábytkem v celkové hodnotě 2 300
000 korun. Letos se do projektu přihlásilo
560 neziskových organizací. Měli jsme to
štěstí, že se naše organizace dostala na
základě hlasování zaměstnanců a zákazníků
mezi pětici finalistů pobočky IKEA Ostrava.
Svým projektem na vybavení zahrady pro
děti z Domova Jandova jsme skončili na
druhém místě a získali nábytek a vybavení
za více než sto tisíc korun a 56 tisíc korun
finanční dar, který obdrželi všichni finalisté
projektu jako bonus z nákupů členů IKEA
Family.

To však byla jen první část projektu.

aby se dali do práce. Osobně jim přijel
poděkovat ředitel organizace, pan PhDr.
Svatopluk Aniol a zaměstnanci Domova
Jandova je přivítali domácím pohoštěním.
Největším překvapením však pro naše hosty
bylo hudební vystoupení bubenického souboru
Čtyřlístku - Rytmy.
Pod rukama pracovníků IKEA pak rychle
dostávaly konkrétní tvar jednotlivé díly
zahradních stolů, židlí, lavic, altánku a dalších
předmětů za nelíčeného zájmu dětí z Domova
Jandova. Když bylo všechno hotovo, přijali
naši hosté pozvání k prohlídce domova, kde se
seznámili s tím, jak a v jakých podmínkách
zdejší děti žijí. Nadšení bylo oboustranné a tak
jsme si slíbili, že toto setkání rozhodně nebylo
poslední.
Náš dík však nepatřil jen pracovníkům IKEA
a jejich skvělému projektu Spolu s vámi, ale
také logistické společnosti Hral, s. r. o., jež
k nám nábytek IKEA dopravila a všem lidem –
zákazníkům IKEA, kteří tento projekt podpořili
a pomohli tak dobré věci. Na tomto místě
můžeme zmínit i manžele Bernáthovy,
provozovatele chaty Mír Beskydy, kteří
prostřednictvím tohoto projektu také nabídli
pomoc, přestože v poněkud jiné formě: dětem
z Domova Jandova umožnili týdenní ozdravný
pobyt ve své chatě na úpatí Radhoště
v polovině letošního května. Jak o tom píšeme
na jiném místě tohoto vydání Zrcadla, dětem
se u manželů Bernáthových moc líbilo
a všichni věří, že se i díky projektu Spolu

Neméně příjemné byly i události, jež
následovaly. Již v pondělí 28. května mezi nás
zavítali dobrovolníci – zaměstnanci IKEA
Ostrava, aby v Domově Jandova pomohli
s montáží nábytku, který jsme díky projektu
získali. Byl to opravdu krásný den, nejen proto,
že nám počasí přálo. Hned po ránu se na
zahradě Domova Jandova sešlo sedmnáct
dobrovolníků z IKEA Ostrava různých profesí,
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s vámi mezi své nové přátele v chatě Mír opět
vrátí.

textilu nebo pletou košíky z papíru. Věnují se
zde také výtvarným činnostem – malování
nebo keramice. Výstavy jejich prací jsou
každoročně k vidění v galeriích a výstavních
síních v různých částech Ostravy. Oba hosté
nešetřili při své návštěvě slovy obdivu nad šíří
zdejších aktivit, ale i nad výsledky práce našich
klientů a v kuchyni dokonce ochutnali i jeden
z jejich pekařských výtvorů.

Tím však aktivity spojené s projektem IKEA
Spolu s vámi ani zdaleka neskončily. Už při
setkání s dobrovolníky IKEA v Domově
Jandova vyjádřila paní Markéta Novotná
z oddělení marketingu IKEA zájem navštívit
i jiná zařízení Čtyřlístku, zejména Centrum
pracovní činnosti. Slovo dalo slovo a v pátek
22. června uvítal ve Čtyřlístku ředitel
organizace, PhDr. Svatopluk Aniol milou
návštěvu z IKEA Ostrava - ředitele ostravské
pobočky obchodního řetězce IKEA, pana
Michala Štěrbu v doprovodu paní Markéty
Novotné.
Kroky
obou
hostů
vedly
nejdříve
do sociálně-terapeutických
dílen
Centra
pracovní činnosti, kde se každý den v týdnu
s výjimkou víkendu scházejí klienti z několika
zařízení Čtyřlístku, aby se zde učili zvládat
běžné činnosti, ale třeba i práci s počítačem
anebo se dřevem, s textilem, zpracovávají zde
různé materiály, tkají koberečky ze zbytků

Na závěr své návštěvy Čtyřlístku si hosté
z IKEA prohlédli jedno z oddělení Domova
Barevný svět a vyjádřili velký obdiv obětavé
práci všech zaměstnanců, kteří se zdejším
klientům věnují.
Tato návštěva však nebyla symbolická, ale
pro naše hosty spíše inspirativní, neboť
přemýšlejí, jakými dalšími způsoby by IKEA
Ostrava mohla našim klientům ještě pomáhat.
Na oplátku jsme slíbili, že náš soubor Rytmy
přijede letos v září zahrát návštěvníkům
obchodu na Den IKEA.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

První ročník „smažení vaječiny“
Klientky chráněného bydlení Bronzová se
rozhodly pozvat 2. června své kamarády
a kamarádky z domova Barevný svět
a chráněných bydlení na první ročník smažení
vaječiny spojený s grilováním.
Připravily se na akci zakoupením dřevěného uhlí
a zkontrolovaly, zda gril po zimě funguje. Dopoledne
přijeli klienti z Chráněného bydlení Thomayerova. Než
se gril rozpálil, připravily jim dobrou kávu. Samostatně
přijeli ještě dva kamarádi z Martinova. Všichni se
zapojili do příprav, krájeli slaninu, rozbíjeli vajíčka a pak
kluci se šli podívat na gril. Když, bylo vše připraveno,
mohlo se začít smažit a grilovat.
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Nikomu dokonce ani nevadilo, že
během smažení a grilování začalo
pršet. V odpoledních hodinách k nám
došli ještě klienti z domova Barevný
svět se svými doprovody. Všichni si
tento den příjemně užili.
S klientkami Chráněného bydlení
Bronzová slovem i obrazem
zaznamenaly
PETRA OVESNÁ
a KATEŘINA HAVLÍKOVÁ

Krásná „Noc snů“ v ostravské zoo
I když návštěvy zoologických zahrad, ať už té ostravské anebo třeba olomoucké či
zahrady v Lešné, patří k našim oblíbeným výletům, vždycky se těšíme na chvíli, kdy
přijde pozvánka na tradiční Noc snů v ostravské zoo. Ta ji pořádá vždy v prvních
letních dnech pro hendikepované děti nejen z Ostravy. Termín letošní Noci snů padl
na čtvrtek 7. června a sjelo se nás sem více než čtyřicet z většiny zařízení Čtyřlístku.
Večerní návštěva zoo má své zvláštní kouzlo. Zahrada ještě nespí, ale zvolna se noří
do nočního klidu a mnohdy zde může být k vidění víc, než při návštěvách během dne.
Také letos na nás pamatovali pracovníci zoo různými překvapeními, která čekala na
prohlídkové trase.

Krásné počasí přilákalo
kromě
našich
klientů
i
mnoho
dalších
hendikepovaných
návštěvníků
a
dětí
z dětských domovů. Na
společném
přivítání
v amfiteátru zoo se jich
sešly téměř čtyři stovky –
prý
zatím
nejvíc
v dosavadní historii této
dvanáctileté tradice. A bylo
se opět na co dívat! Po
roce
nás
zahrada
překvapila jednak novými
atrakcemi
pro
děti
a krásnými zahradními
úpravami. Ale tím hlavním,
co nás sem nejvíc lákalo,
byla zvířata. Cestou nás
pracovníci
zoo
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seznamovali s různými zajímavostmi ze života zvířat, mohli jsme si pohladit tygří, gepardí nebo liščí
kůži, živého leguána nebo nám již dobře známou (přátelskou) krajtu, u níž se vždy tlačí spousta
obdivovatelů. Nechyběli ani kanisterapeutičtí pejsci, zatímco letošní novinkou byli k pohlazení angorští
králíčci a živá kuřátka.
Hroši ve svém pavilonu si nás příliš nevšímali, ale pozornost budil jeden ze dvou aligátorů, který
„nespal“. Na konci prohlídkové trasy čekala na největší vytrvalce velká odměna v pavilonu slonů, kde
nás vítala sloní slečna Rashmi se svou maminkou. Pod dohledem ošetřovatelů mohli ti nejodvážnější
krmit obě sloní dámy jejich
oblíbenými pamlsky. Jirka Mucha
se nejdřív trochu bál, ale pak zjistil,
že sloní chobot je vlastně docela
něžný. Ke slonům se odvážili
i někteří klienti na invalidním
vozíčku, když si před tím
vyzkoušeli, jak vypadá sloní
stolička a kolik váží jeden sloní
„zoubek“. Skoro jsme se ani
nechtěli loučit, ale ztemnělá obloha
a zvláštní noční zvuky nás přiměly
myslet na návrat domů. Však už
také na nás čekal zdejší vláček,
který těm nejunavenějším pomohl
překonat vzdálenost až ke vstupní
bráně zoo. Letošní zážitky nám
vydrží ještě hodně dlouho, a pak
se začneme znovu těšit na tu příští
Noc snů v ostravské zoo zase za
rok.
Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ

ZAHRADNÍ SLAVNOST NA LIŠČINĚ
V Domově na Liščině se konala tradiční Zahradní
slavnost v sobotu 23. června. Uživatelé domova se velmi
těšili, i když příprava takové slavnosti dá spoustu práce.
Každá domácnost chystala sladký či slaný dezert pod
vedením pracovnic v sociálních službách a všichni si
opravdu dali záležet, nejen na množství, ale především
na kvalitě a různorodosti.

Vedoucí

všechny dojala motýlím tancem, který
věnovala své mamince.
K tanci i poslechu nám hrál pan Antonín
Anger. Během slavnosti nás navštívili rodinní
příslušníci klientů, dobrovolníci, opatrovníci,
pracovníci správy organizace i kamarádi
z chráněného bydlení. Ani nepřízeň počasí nás
nepřekvapila a atmosféra slavnosti byla stejně
jako v minulých letech opravdu skvělá.

kuchař
společně
s pracovnicí
stravovacího provozu nás vždy překvapí
nejrůznějšími dobrotami. Letos v podobě
báječného guláše a pečených žebírek. Všichni
si moc pochutnali a nešetřili slovy chvály.
Do hudebního a tanečního programu
přispěly klientky Martina Pazderová, Monika
Horáková a Lenka Biháriová v rámci ukázkové
muzikoterapie. Martina Pazderová nás

Zaznamenala moderátorka Zahradní slavnosti:
LIBUŠE GAJDOVÁ
Domov na Liščině
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POHLEDY JINAM

Byli jsme na návštěvě

V IMPERIAL HOTELU OSTRAVA
Již několik let trvá naše spolupráce s hotelem Imperial v Ostravě, který je jedním
z partnerů Čtyřlístku podílejících se na realizaci koncertů Všechny barvy duhy. Přesto
naši klienti až dosud neměli možnost nahlédnout do „zákulisí“ tohoto mezinárodního
hotelu čtyřhvězdičkové kategorie. Díky pozvání manažerky hotelu, paní Miriam
Čechové, se nám však této pocty letos na jaře dostalo. Skupinka šesti klientek
a klientů Chráněného bydlení Třebovice s doprovody zavítala 4. dubna na odpolední
exkurzi do nejznámějšího a také jednoho z nejstarších hotelů ve městě. V jeho hale
nás přivítala naše hostitelka se svou kolegyní, paní Terezou Sivcovou a krátce nás
seznámily se slavnou historií hotelu, jehož zakladatelem byl na počátku minulého
století ostravský hostinský Josef Petzak.

Však také na hotelových
chodbách naši skupinku z Třebovic
zaujaly staré fotografie historické
podoby hotelu Imperial, který byl
otevřen v roce 1904 a byl dílem
renomované ostravské firmy Mihatsch
& Ulrich. Velkolepost a majestátnost
budovy zakončené nárožní věží, byla
podtržena i názvem Imperial – což
znamená císařský, velkolepý. Po
dokončení hotelu dobový tisk nešetřil
superlativy a konstatoval, že „nový hotel
založený ve velkolepém stylu a luxusně
vybavený vším komfortem“ splňuje
všechny nároky na moderní ubytování.
Obstát v tehdejší konkurenci moderních
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zařízení z přelomu 19. a 20. století, jako byly
například Café Habsburg či Café Union na
hlavním náměstí nebo hotel Slavia (v dnešní
Hollarově ulici), vyžadovalo v první řadě přijít s
promyšleným podnikatelským záměrem. A
jeho správnost, jak můžeme dnes po více než
sto letech konstatovat, dokonale prověřil čas.
Majitelé - manželé Josef a Anna Petzakovi
nabízeli hostům na počátku 20. století nejen
vysoce elegantní ubytování v pokojích
s elektrickým
osvětlením
a
ústředním
vytápěním, ale lákali také návštěvníky na
výbornou vídeňskou kuchyni, která patřila
zcela
neodmyslitelně
k
této
době,
a zdůrazňovali značky nabízeného piva:
Ostravské
císařské
ze
Strassmannova
pivovaru nebo Pilsner Urquell z Měšťanského
pivovaru v Plzni. Během krátké doby získal
hotel velmi dobré renomé a mohli jsme se
přesvědčit o tom, že mu vydrželo dodneška.
Na
historických
fotografiích,
provázejících hosty na
hotelových chodbách,
si můžeme všimnout
i toho, jakých změn
budova
v průběhu
času doznala. Její
současná podoba je
již podstatně jiná, než
v dobách zakladatelů
Petzakových.
Hotelový trakt byl
značně
poškozený
během bombardování
Ostravy za druhé světové války, a tak byl na
jaře 1949 stržen a nová přístavba byla
realizována po celé délce stavební parcely
podle návrhu architekta Zdenka Alexy.
Rozšířená budova hotelu se navíc stala
výraznou dominantou, neboť řada okolních
objektů byla v důsledku poškození válečnými
nálety demolována.
Stejně
jako
v předválečném,
tak
i v poválečném období se měnili majitelé
i provozovatelé hotelu. Od 1. července 2014,
patří hotel společnosti CPI Hotels, a. s., jedné
z největších hotelových skupin v České
republice. Od 1. ledna 2015 se pak hotel vrátil
ke svému původnímu názvu – Imperial Hotel
Ostrava.
Příjemné a pohodlné ubytování tady
nacházejí hosté z celého světa. Prohlédli jsme
si krásně a moderně vybavené pokoje i jeden
apartmán, nahlédli do posilovny i do
hotelového bazénu a pak jsme zavítali do
kongresové haly i přilehlého salonku, kde se
k nám připojila další hotelová manažerka, paní
Šárka Bednáriková. V přízemí hotelu jsme
obdivovali
překrásné
křišťálové
lustry

a eleganci restaurace Legend v historické části
budovy a v hale si také prohlédli soubor
fotografií, dokumentujících slavnou hotelovou
minulost.

Sladkou tečkou na konci naší návštěvy bylo
pozvání do hotelové restaurace na šálek
lahodné kávy a vynikající zákusky zdejších
cukrářů. Všechny tři dámy z hotelu Imperial
byly milými hostitelkami, které nás odměnily
drobnými suvenýry a slíbily, že se na oplátku
přijedou podívat také k nám, do chráněného
bydlení v Třebovicích.
Stalo se tak o dva měsíce později, 26.
června, kdy mezi své nové přátele
z Chráněného bydlení Třebovice zavítaly paní
Miriam Čechová a Tereza Sivcová. Jako dárek
svým hostitelům přinesly obě dámy velké
překvapení
v podobě
čokoládovomarcipánového dortu s logem Čtyřlístku
a věnováním hotelu Imperial. Právě pro tuto
speciální příležitost dort vyrobila hotelová
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připravené dezertní talířky jako příloha
k odpolední kávě, pozvali nadšení hostitelé
své návštěvnice k prohlídce svého domova.
Obě dámy se tak mohly seznámit nejen
s tím, jak klienti v tomto domově žijí, ale i čím
se baví, kde pracují a jak tráví svůj volný čas.
Přesvědčily se, že všichni tady tvoří jednu
soudržnou rodinu, v níž se rozhodně nikdo
nenudí. Od šálků kávy s výborným dortem
a milé konverzace se pak opravdu nikomu
nechtělo. A tak si alespoň všichni slíbili, že
tahle návštěva rozhodně nebyla poslední…
Pozvání k návštěvě
Imperial Hotelu
Ostrava však stále platí i pro ostatní zájemce
z řad klientů Čtyřlístku. Pokud byste tedy měli
i vy zájem tak trošku „překročit hranice
všedních dnů“, dejte vědět.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
/s použitím materiálů o historii Imperial Hotelu
Ostrava PhDr. Blaženy Przybylové/

cukrářka. Ale než nadešla chvíle, kdy byla tato
dobrota naporcována a naservírována na

Na snímku zprava paní
Miriam Čechová s Terezou
Sivcovou při své návštěvě
mezi klienty Chráněného
bydlení Třebovice.

ČTYŘLÍSTEK NA CESTÁCH

Klimkovické
stavění máje
a pálení čarodějnic…
Toulky za poznáváním lidových tradic
nás tentokrát zavedly do nedalekých
Klimkovic. V tamním rekreačním
a sportovním areálu se onen poslední
dubnový den schylovalo ke stavbě dvou
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májek. A nám i našim klientům se dostalo jedinečné možnosti osobně barevnými
pentlemi ozdobit jejich koruny ještě předtím, než se obě za povzbuzování přítomných
majestátně zvedly k obloze.

K dobré náladě tu
vyhrávala kysucká muzika
Heligónka, která spolu
s větrným počasím připravila
skvělou kulisu
k večernímu pálení
čarodějnic. Tajemnou
atmosféru chystané události
navíc dotvářely útulné stánky
s domáckými pochutinami,
jejichž vůně se linula po okolí.
Potkali jsme ale jen jedinou
opravdickou čarodějku, takže
jsme nesehnali více košťat na
zpáteční cestu
a museli tak vzít opět zavděk
městskou dopravou. Proto
jsme si slíbili, že akt
samotného pálení čarodějnic,
kterým podobné oslavy
vrcholí, zopakujeme ještě letošního 15. května u třebovického rybníčku Laša (na snímcích na
předcházející straně a vlevo nahoře) i v prostorách našeho domova, kde sice neupečeme žádné
čarodějnice, ale raději něco dobrého k snědku, jak o tom píšeme na str. 7.
Za Domov Třebovice: BRONISLAVA HONYSZOVÁ
aktivizační pracovnice

Mezi koníky
ve Lhotě u Opavy
Dlouho jsme přemýšleli, jak si zpříjemnit
svátky jara u nás v chráněném bydlení. A tak
padl návrh, abychom si udělali výlet a zajeli
se podívat do Lhoty u Opavy, do zdejších
stájí ke koníkům. Předem jsme se domluvili
s paní Rupcovou, která se tady s láskou
stará o třináct koní.

A opravdu to stálo za to! S údivem jsme
poznávali, jak se žije zvířatům ve stáji a jak je
třeba o ně pečovat. Ustájení koně může být
boxové nebo venkovní, každý kůň by měl mít
možnost výběhu, ve svém boxu musí mít
samozřejmě čistou podestýlku, krmení a vodu.
Pravidelné očkování a odčervení je další

samozřejmostí. Kromě pravidelné travnaté
pastvy na lukách dostávají koně ještě další
stravu v podobě granulí a stejně jako my
potřebují i oni vitamíny, třeba v podobě
čerstvých jablek nebo mrkve.
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Zajímavá pro nás byla také informace,
že koně pomáhají léčit například lidi
s autismem. Když si člověk vytvoří
s koněm vztah, tak dokáže lépe
komunikovat i psát. Paní Rupcová byla
ochotná umožnit nám pohladit si
a zblízka si prohlédnou nejen kobylku
Fatimu, ale také ji provést za opratě po
louce. V každém z nás tak zůstal
příjemný pocit, že se mohl sám projít
s jezdeckým koněm a vychutnat si
blízkost tohoto krásného zvířete, když už
jsme se nemohli vyšvihnout do sedla. Byl
to pro nás zajímavý výlet plný nových
zážitků.
Text a foto: JANA NIEMCZYKOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Velkorysá nabídka
Jak nám pomohl projekt IKEA „Spolu s vámi“
Letos v únoru jsme dostali krásnou nabídku od paní Zuzany Bernáthové,
provozovatelky chaty Mír v Beskydech, která se o nás dověděla prostřednictvím
projektu IKEA „Spolu s vámi“ a nabídla nám možnost pobytu v Dolní Bečvě na jejich
horské chatě Mír pod Radhoštěm. Nejdřív jsme si prohlédli jejich webové stránky
(https://www.chatamirbeskydy.cz) a chata Mír i její okolí se nám líbily. Navázali jsme
proto kontakt s paní Zuzkou a domluvili se s ní na návštěvě. Jako správní průzkumníci
jsme si chtěli nejdříve obhlédnout „místo činu“ na vlastní oči a během březnových
jarních prázdnin jsme chatu navštívili.

Přivítal nás mladý usměvavý pan
Lukáš Bernáth, majitel chaty, který
nás chatou provedl, ukázal nám
jednotlivé pokoje a nabídl možnosti,
kam vyrazit na výlety do okolí. Ale to
už trochu předbíhám. Zkrátka
a dobře, brzy jsme měli jasno
a rozhodnutí znělo: Jedeme! Stačilo
už jen domluvit s paní Zuzkou
konkrétní termín pobytu a hurá na
hory.
Na chatu Mír jsme přijeli v pondělí
14. května. Hned po našem příjezdu
nás vřele přivítali dva místní chlupáči
labradorského retrívra, kteří nám pak
dělali společnost prakticky po celý
týden. Když přijel pan majitel, Lukáš
Bernáth, znovu nás provedl chatou a ukázal všechny pokoje. Mohli jsme si vybrat, zda chceme bydlet
na Lysé hoře, Martiňáku, Radhošti, na Pustevnách či na Valašské dědině… Takhle jsou totiž
pojmenované všechny zdejší pokoje, což nás hned na samém začátku rozesmálo, protože nám
hlavou bleskla myšlenka, že za celý týden vlastně oběhneme celé Beskydy.
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Když jsme se ubytovali,
sešli jsme se s majitelem
na malé schůzce, na níž
jsme
lehce
řešili
organizační
záležitosti
našeho pobytu: výdej jídla,
zda budeme chtít pro
některé
děti
nějakým
způsobem upravit stravu
apod. Ukázal nám, kde
budeme mít po celý den k
dispozici čaj a kdybychom
cokoli potřebovali, že se
na něj můžeme kdykoliv a
s čímkoliv obrátit. Venku
byly lavičky na sezení, děti
měly možnost využít pro
svou zábavu venkovní
houpačku a pískoviště
s hračkami. Kousíček od
chaty byla i malá králíkárna a hned vedle
králíčků měly svůj příbytek slepice s kohoutem.
Na toho nás pan Lukáš zvlášť upozornil,
abychom se mu vyhýbali obloukem, neboť
kohout prý „zlobí“ - klove a kope!
Během našeho pobytu nás příroda lákala
na procházky do blízkého okolí, protože chatu
obklopoval les a krásná zeleň. I když počasí
každý den procházkám nepřálo, měli jsme
možnost využít hernu, kde děti mohly
poslouchat hudbu, hrát společenské hry nebo
si jen tak povídat. Za nepříznivého počasí
pomáhal Dominik i panu kuchaři v kuchyni
a učil se péct domácí chleba, který byl vskutku
excelentní! A vůbec - musíme ocenit
a pochválit pana kuchaře z chaty Mír, protože

co se jídla týče, všechno bylo výborně
dochucené a měli jsme všeho dostatek. Naši
„malí“ strávníci chodili s prázdnými talíři do
kuchyně pro další nášup.
Ani jsme se nenadáli a byl tady pátek 18.
května, den našeho odjezdu. Rozloučili jsme
se a poděkovali všem za milý a vstřícný
přístup. Potěšila nás i slova pana Lukáše, který
při našem loučení dodal, že doufá, že se ještě
uvidíme a přijedeme znovu. Na což jsme mu
odpověděli, že se nám na chatě moc líbilo,
a pokud by znovu byla taková možnost, určitě
zase rádi na chatu Mír přijedeme.
Text a foto: MICHAELA PROCHÁZKOVÁ
Domov Jandova

Čtyřlístek na levandulovém statku
v Bezděkově
Charitativné projekt Pomáháme
fotografiemi propojuje již třetím
rokem různé světy. Ukazuje se, že
fotografie může nejen zachycovat
události a uchovávat naše
vzpomínky, ale také spojovat lidi.
Potvrdilo se to znovu v letošním roce,
kdy se k tomuto projektu připojili
a svou podporu nabídli manželé
Drlíkovi z Bezděkova u Zábřehu na
Moravě.

Před třemi lety pan Lukáš Drlík se svou
ženou Veronikou založili svou voňavou oázu
- levandulový statek v Bezděkově a letos se
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stali dalšími patrony charitativního projektu
Pomáháme fotografiemi. Díky tomu jsme také
dostali pozvání na levandulový workshop, který
se uskutečnil 18. června u Drlíků v Bezděkově.
Zúčastnili se jej naši klienti z Domova Barevný
svět a Centra pracovní činnosti spolu s dalšími
zájemci z ostravské neziskovky Naděje pro
všechny a přátelé z Jaroměřic nad Rokytnou.
A byl to opravdu nevšední zážitek!
V Bezděkově nás přivítala nejen nádherná
příroda podhůří Jeseníků, ale hlavně omamná
vůně linoucí se z lánů právě rozkvétajících
levandulí. Pan Lukáš Drlík nás nejdříve seznámil
s historií statku a se svým levandulovým
královstvím. Nejen s tím rozkvetlým: „Na statku
v Bezděkově se za podpory celé rodiny úspěšně hospodaří již dlouhou řádku let. Také v současné
době se snažíme jít ve šlépějích prarodičů a vše kolem statku a zemědělství udržovat a rozvíjet. Daří
se nám zde v pěstování česneku, jahod, z bylinek měsíčku, mátě, meduňce a nyní také naší
levanduli,“ představil nám své hospodářství pan Drlík uprostřed vonící levandulové nádhery. Došli
jsme k ní kolem dozrávajících keřů rybízu a rozlehlých ovocných sadů. Všimli jsme si také rohatých
koz i ovcí v nedalekém výběhu. A pan Drlík nám vysvětlil, že všechno má svůj smysl. Třeba jeho
ovečky pečují o to, aby levandule krásně kvetly v úhledných řadách a nezarůstaly plevelem. Kupodivu
– na rozdíl od koz, ovce si prý levandulí ani nevšimnou.
„Levanduli jsme vypěstovali za pomoci
manželů
Duškových
z
Výzkumného
a šlechtitelského institutu v Olomouci v jejich
dobře připravených podmínkách ze semínek.
V roce 2014 jsme vysázeli prvních 500 malých
rostlinek
na
část
našeho
prvního
levandulového políčka, které se nám podařilo
na podzim roku 2015 celé dosázet a měli jsme
tak naše políčko u altánu celé levandulové. Od
té doby každý rok dosazujeme další sazenice
a nyní jsme někde na 10.000 rostlinkách.
V následujících letech plánujeme celé
levandulové království v podobě pět hektarů
levandulových polí, obklopujících Bezděkovský
statek,“ vysvětlil nám své plány pan Drlík
a pokračoval: „Většinu produkce z úrody
zpracujeme pro naší kavárnu, farmářské trhy
a část také
pro
odběratele.
Jsme také
moc hrdí na
to, že hned od počátku našeho snažení jsme se přihlásili k BIO
certifikaci. Slovíčko BIO pro nás není až tak důležité, zato filozofie
BIO jednoznačně. Loni v létě jsme otevřeli přímo uprostřed vesnice
v budově bývalého obecního úřadu malou Levandulovou expozici,
kde si můžete zároveň zakoupit něco v našem levandulovém
krámečku.“
Když jsme se pokochali levandulovými poli, pozval nás pan
Drlík také dál, na jejich nedaleký statek s levandulovým skleníkem,
sušárnou levandulí a zpracováním levandulových květů, z nichž
tady vznikají vonná mýdla, oleje, sirupy, sušenky, svíčky, vonné
pytlíčky, dokonce i levandulové klobásy a spousta dalších
produktů, z nichž některé jsme si pak mohli koupit v levandulovém
obchůdku.
Pak jsme se společně vrátili do levandulového altánku, kde
jsme se mohli osvěžit a dokonce si i sami vyrobit pravou
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levandulovou limonádu. A věřte, že v horku, jaké právě
panovalo i v Bezděkově, chutnala opravdu báječně!
Ukázalo se, že z levandule se dá vyrobit doslova všechno
možné a navíc – levandule jsou ohromně fotogenické, takže
vlastně do projektu Pomáháme fotografiemi skvěle zapadnou.

Ostatně, přesvědčte se sami.
A pokud jde o možnost navštívit
levandulový statek – ta se přímo
nabízí i v červenci, kdy jsou
levandule v plném květu. A když
zrovna nekvetou, nevadí. Je tady
krásně po celý rok a navíc – jen
dva kilometry odtud leží krásný
hrad Úsov, který také určitě stojí
za návštěvu.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
KULTURA

Veselý autobus
Naše skupina Rytmy s radostí přijala
pozvání k účasti na XXI. ročníku
Festivalu pěveckých, tanečních a
hudebních souborů „Patříme k sobě“,
který se uskutečnil v Semilech ve
dnech od 17. do 20. dubna letošního
roku. Pořádal jej zapsaný spolek
Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených v Semilech.

Během prvního prosluněného dne se
sjížděly do semilského kulturního centra různé
soubory z Čech, Moravy a Polska. Hned po
příjezdu a vybavení nezbytných informací
o ubytování a stravování odjela naše skupina
do nedalekého soukromého penzionu Světlá.
Na slavnostním galakoncertu tentýž večer
přivítala
předsedkyně
Podkrkonošské
společnosti společně se starostkou města

Semil všechny účastníky festivalu, hosty
a veřejnost. Naši bubeníci v doprovodu paní
Libuše Gajdové, Vlaďky Kaločové a Dáši
Drobíkové však představili svůj nový program
pod názvem „Život v rytmu“ až následující den
v Jilemnici. Po tradičním rozbubnování na
jeviště přichází ve stylovém kostýmu romské
tanečnice Lenka Biháriová vyjádřit hudbu
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tancem za doprovodu celé skupiny. Sklidila
velký úspěch a nadšený potlesk diváků.
V odpoledních hodinách jsme shlédli
filmové představení „Čertoviny“ a po náročném

Velkou
oporou
a
pomocníkem
při
dokumentaci celého našeho pobytu v Semilech
nám byl pan Ivan Marhula, který zaznamenal
neopakovatelné okamžiky vystoupení, jak naší
skupiny, tak i ostatních
souborů. Patří mu za to
náš velký dík.
Odjížděli jsme ze Semil
se
spoustou
nových
zážitků a s pocitem
uspokojení nad dobře
odvedenou
prací.
Děkujeme všem, kteří
nám
byli
nápomocni
v realizaci tak náročné
akce.
Text:
LIBUŠE GAJDOVÁ
a DAGMAR DROBÍKOVÁ

dni se pak všichni účastníci festivalu ponořili
do víru tance na večerní diskotéce, kde
současně
probíhala
vzájemná
setkání
s přáteli a organizátory. Přispěli jsme také do
kroniky
článkem
s podpisy.
Ve
čtvrtek
nás
čekal
večerní
galakoncert ve Vysokém nad Jizerou
v Krakonošově divadle. Na poslední chvíli
byl program rozšířen o velké finále společné vystoupení Rytmů se souborem
Lucarino Dance z Libochovic. Publikum si
bouřlivým potleskem vyžádalo opakování.
Bylo to překvapení i pro samotné
organizátory festivalu. Při návratu z tohoto
úspěšného galavečera pokračovala na
prosbu našich zlatíček v autobusu skvělá
a neopakovatelná atmosféra, a tak vznikl
název
„Veselý
autobus“.
Radost
a nadšení z úspěchu jsme zaznamenali
na videu.
Poslední festivalový den se odehrával
na radnici v Rovensku pod Troskami, a po
předešlém úspěchu se těšili organizátoři
i účastníci festivalu právě na naše vystoupení.

Foto: IVAN MARHULA
a VLADIMÍRA KALOČOVÁ

Edukační workshop v Galerii Plato
Ve středu 11. dubna letošního roku se zhmotnil mnohaletý sen ostravských
výtvarníků: v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy našla své dočasné
místo nově otevřená městská galerie PLATO věnovaná současnému umění. Jak je
uvedeno na jejích internetových stránkách, poskytuje zázemí všem, kdo chtějí
v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektuje
prostřednictvím současného (vizuálního) umění. Přijali jsme pozvání pracovníků
galerie na jednu z jejich prvních akcí pro veřejnost – edukační workshop, který se
uskutečnil týden po oficiálním zahájení pod vedením Ivety Horákové a Alice
Sovadinové.
/Pokračování na str. 22/
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Kromě dvojice

remosek. Museli čekat skoro půl hodiny, než
bylo dílo hotovo, ale zato si pak mohli
pochutnat na vlastnoručně upečeném chlebu
a neobvyklý zážitek z galerie (i s receptem na
chléb) si odvezli domů na Jandovku. Jak nám
prozradila Iveta Horáková z Galerie Plato, šlo
vlastně o jistý druh happeningu, který byl
zároveň určitým rituálem: společným přivítáním
v novém prostoru tradičním chlebem, tedy
tradiční činnost na netradičním místě.
„Vycházeli jsme přitom tak trochu i z čínského
kalendáře v duchu letošního Roku psa:
společného
sdílení
přátelství,
aktivity
i prostoru...“
Tento workshop byl součástí celoročního
projektu galerie PLATO, nazvaného Dočasné

našich klientů
z Domova Jandova –
Lukáška
Boldezerského
a Petra Pastrňáka
v doprovodu
Michaely
Koprajdové, se jej
zúčastnilo se svými
doprovody dalších
třináct lidí se
zdravotním
postižením
z ostravských
neziskových
organizací Stonožka, Prapos a Čmeláček.
Patrně jsme nebyli sami, kdo očekával ve
výtvarném prostoru výtvarný workshop. Ale
všechno bylo úplně jinak! Na jeho účastníky
čekal rozlehlý pracovní stůl, několik kovových
mís, pytlíky s moukou, solí, kořením a další
ingredience, nezbytné pro pečení chleba.
Všichni dostali do rukou osvědčený recept na
pečení chleba a dali se do toho.
S pomocí Míši Koprajdové a jedné
z dobrovolnic, Lucie Gurecké (nám dobře
známé z pojízdné kavárny Mental Café), se
kluci s vervou pustili do přípravy chlebového
těsta. Malý zádrhel nastal v okamžiku, kdy se
museli rozhodnout, zda v něm chtějí kmín,

struktury. Jsme rádi, že jsme se mohli
také zapojit a těšíme se na další
překvapení, které nám galerie připraví.
Pro specifickou proměnu prostoru
byla využita díla tří desítek laureátů
Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky
Magnus Art. K experimentu byli přizváni
tvůrci z České republiky i ze světa, aby
v roce 2018 pomohli funkční zázemí
PLATO vybudovat – postupně, ve
čtyřech cyklech projektu Dočasné
struktury. Zároveň během roku doplňují
interiér díla ze tří již existujících
uměleckých sbírek, jež jsou vystavena
jako svébytná „dočasná struktura“.
Konečným sídlem PLATO se stanou po
rekonstrukci bývalá městská jatka.
Tak se přijďte na „Dočasné struktury“ také
někdy podívat!
Text a foto. BOHDANA RYWIKOVÁ

nebo ne a tak si museli losovat – kámen –
nůžky - papír. Kmín prohrál. Společně uhnětli
krásný bochník, Lukášek do něj udělal pár
důlků a to, co považoval za „křížek“. Pak mohli
vložit svůj výtvor do jedné z připravených

22

Postřeh z festivalu Jeden svět v
Ostravě

RYTMY V AKORDU
Pod názvem „Ex Peri´s“ se uskutečnila 7. dubna v Domě kultury
Akord v Ostravě – Zábřehu přehlídka experimentujícího mladého
divadla a naše skupina Rytmy přijala od organizátorů pozvání
k vystoupení. Skupina Rytmy, oděna do žlutých triček, v čele
s Libuškou Gajdovou, Vlaďkou Kaločovou a Dášou Drobíkovou, se
představila opět úžasným vystoupením, které ozvláštnila vedoucí
souboru hrou na flétnu. Temperamentní, energií sálající vystoupení
povzbudilo některé diváky k tanci pod pódiem. Publikum naše
bubeníky nechtělo pustit ze sálu a bouřlivým potleskem si vynutilo
přídavek… Potlesk nebral konce a strhující výkon všech byl odměněn
také dárečky a občerstvením. Stihli jsme i prozkoumat některé
prostory Akordu a na závěr se vyfotit. Těšíme se na příští akci…
Přijďte se také podívat!
Slovem a obrazem zaznamenala:
JANA GROMOTOVIČOVÁ
Centrum pracovní činnosti

BUBNY V TROJHALÍ KAROLINA
Den pečujících s Moravskoslezským krajem aneb Spolu ruku
v ruce pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje v sobotu
5. května v Trojhalí Karolina. Tento unikátní veřejný prostor
vznikl rekonstrukcí historických průmyslových budov v letech
2012 - 2014 díky finanční podpoře Evropské unii a pro veřejnost
jej otevřel svým koncertem Jarek Nohavica v roce 2014.

Den pečujících měl nabídnout bohatý hlavní i doprovodný
program
s prezentací
sociálních
a
zdravotních
služeb
Moravskoslezského kraje, zónou a atrakcemi pro děti. Pozvání
k aktivní účasti na této události dostala i naše organizace, kterou zde
zastupoval soubor bubeníků Rytmy.
Jen co jsme se v hale objevili, hned za námi přiběhl velký plyšový
lvíček. Objímání a focení s ním nebralo konce. Po workshopu
„Terapie tancem“ naše bubeníky roztančila pod podiem skupina
„Třesk“, která vystoupila v hlavním programu spolu s našimi skvělými
„Rytmy“. Zpěváci skupiny poděkovali za hudební doprovod a pak již
krásně zrekonstruovanou halou a náměstím zněly jen naše bubny.
Energií a radostí sálající vystoupení roztleskalo a roztančilo publikum
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Postřeh z festivalu
Jeden svět
v Ostravě
Ve středu 11. dubna jsem s kolegyní
a klienty Domova Barevný svět
navštívila klub Atlantik, kde se
promítal film Hranice práce.
Příjemné prostředí a přiměřený
počet diváků, kteří se mezi sebou
většinou znali, ve mně vyvolal velmi
příjemný pocit.
Po zhlédnutí filmu už tomu tak
nebylo. Novinářka Saša Uhlová se
vydala na vlastní kůži prozkoumat
pracovní podmínky nejhůře
placených zaměstnání v Česku.
Motolská prádelna, vodňanská
drůbežárna, pokladna v Albertu,
žiletkárna a třídírna odpadu…
Dověděli jsme se, kde všude
se porušuje zákoník práce a jaký
je život s minimální mzdou. Diváci
se museli vyrovnat se záběry na
množství kuřat na pásu a jejich
balením tak, aby vyhovovaly
prodejcům, ne už zákazníkům
v obchodech.
Poučení pro zaměstnance znělo:
„Méně kvalitní dolů na tácek
a čerstvé kousky nahoru, aby to
dobře vypadalo!“ Není divu, že se
ozvalo z hlediště hlasité: „Fuj, kuřata
už nejím!“
S odpudivým výrazem ve tváři jsme
sledovali, jak v prostorách ostravské
třídírny odpadu pobíhají krysy
a potkani. Většina diváků se divila,
že v supermarketu se pracuje i více
než dvanáct hodin na směně
a v prádelně že jeden člověk pracuje
za tři. Smutně jsme se tvářili při
porovnání výhod pro stálé
zaměstnance a agenturní
pracovníky, kteří za stejnou práci
dostávají mnohem méně peněz, než
zaměstnanci stálí. A také rozdíl při
poskytování oběda – zaměstnanci za
25 Kč a agenturní za 65 Kč. Takže si
ho při malé mzdě nemohou ani
koupit. Při odchodu jsem zaslechla
buď: „Nikde nechci pracovat“. Nebo:
„Ještěže pracuji v naší pojízdné
kavárně a je tam s námi vždycky
dobrovolník“.
A tak si říkám, zda by snímek neměli
vidět úplně všichni v naší populaci
a hlavně ti, kteří takové pracovní
podmínky vůbec dovolí…
DAGMAR DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět

v hale. Dokonce i děti přestaly
hopsat na trampolíně a skákacích
hradech,
tvořit
v kreativních
dílničkách a zvědavě přiběhly
k pódiu.
Bouřlivým
potleskem
odměnilo publikum naše „umělce“
a nechtělo je pustit z pódia. Na velký
úspěch a odezvu diváků jsou již
členové Rytmů zvyklí, takže se
nenechali vyvést z míry a přidávali
další a další osvědčené hity ze svého
repertoáru, tentokrát pod vedením
Vladimíry Kaločové a Dagmar
Drobíkové.
Sehraný
kolektiv
a temperamentní melodie vytvořiliy
báječnou atmosféru a nádherné
zážitky všem. Děkujeme za ně
a těšíme se zase příště!
Text a foto:
JANA GROMOTOVIČOVÁ

Zákupy, jó Zákupy, dali jsme se „do kupy“…
Slovy uvedenými v titulku začínal náš zápis do kroniky festivalu Tvoříme duší, který se
každoročně koná jako přehlídka sociálních služeb Libereckého kraje na zámku
v Zákupech u České Lípy. Ve dnech 18. – 20. května jsme se jej zúčastnili již čtvrtým
rokem s naší skupinou Rytmy. Velmi rádi jsme opět vyrazili za našimi přáteli –
organizátory festivalu Helenkou Latislavovou a Zdeňkem Santnerem ze společnosti
Artefaktum-cz, která festival pořádala letos již patnáctým rokem ve spolupráci
s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Jedinými
změnami
u nás bylo to, že „teta“
Dáša (Dagmar Drobíková)
měla dovolenou, a tak jsme
k účasti
vyzvali
Jirku
Gregera
z Domova
na
Liščině. Autobus řídil náš
nový
pan
řidič
Jirka
Španihel. Tímto jsme se
mohli
protentokrát
přejmenovat na výpravu
s pěti Jiřími (plus naši
bubeníci - Jirka Válek, Jirka
Mucha a Jirka Lukovský).
Přípravu
vystoupení
jsme nezanedbali, takže
jsme mohli posluchače
potěšit novinkami v našem
repertoáru včetně tanečního vystoupení Lenky Biháriové. Naše bubny opět rozduněly celé nádvoří
zámku a rozhýbaly do rytmu všechny přítomné. Potlesk byl nekonečný a naši bubeníci se mohli oddat
pocitu dobře vykonané práce. Po oba festivalové dny byly jeho součástí také výstavy a prezentace
chráněných dílen pod zámeckými arkádami.
Festivalovou neděli se většinou snažíme využít k prohlídce některého zajímavého místa, které
máme po cestě domů nebo v její blízkosti, a proto jsme letos odbočili k Panské skále u České
Kamenice. Tyto skalní „varhany“ dobře známe z dnes už legendární české pohádky Pyšná princezna,
které bude letos krásných 66 let! Počasí nám opravdu přálo, a tak se skupinka těch fyzicky
zdatnějších vydala s Vlaďkou Kaločovou a Jirkou Gregerem až na vrchol skály. Ti ostatní to „jistili“
24

zezdola. O tom, že jsme si nadšeně zapěli „Rozvíjej se poupátko“ a „Narodil se mladej švec“, snad ani
netřeba psáti…
A ještě přepis našeho přání
do festivalové kroniky, na
němž se aktivně podíleli i oba
„velcí“ Jirkové: „Zákupy, jó
Zákupy, dali jsme se „do
kupy“./Helenka a Zdenka mile,/
zpestřili nám naše chvíle./
Když nám přišlo pozvání / na
akci, která nudu zahání./ A tak
letos čtvrtým rokem/ po dálnici,
nad potokem/ náš autobus
uhání,/ BO v Zákupech jsme
vítaní./ Tož my čistí Ostraváci/
zanecháme všechnu práci/ a
jedeme do Zákup,/ budeme
tam co by dup./ Tam jim pěkně
bubnujeme,/
protože
je
milujeme./ Zatančíme svižným
krokem,/ přijedeme každým
rokem.“
Text: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
Foto: JIŘÍ ŠPANIHEL a JIŘÍ GREGER

Olympic jak za mlada…
Květnové slavnosti našeho největšího městského obvodu Ostravy Jihu,přilákaly o víkendových dnech 26. a 27. května na bývalé fotbalové
hřiště v Ostravě - Zábřehu tisíce lidí. Přitahoval hlavně bohatý program,
v němž dominovala nestárnoucí kapela Olympic se svým frontmanem
Petrem Jandou.
Na pódiu řádili
muzikanti jako za
mlada
a my z třebovické
„chráněnky“ Pavel Halata, Dáša Kubišová
a Vláďa Maslaňák i s jeho maminkou, jsme
byli
u toho. Hit střídal hit a Okno mé lásky už
s nimi zpívalo celé publikum. Děti se mohly
vyřádit na kolotočích nebo si zajezdit na
ponících. Velké pozornosti se těšily
i historické automobily z Veteran Rallye,
která o posledním květnovém víkendu
zavítala také do Ostravy-Jihu.

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice
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Divadlo Košatka opět mezi námi!
Jsou události, které v životě naší organizace patří tak říkajíc ke „stálicím“. Patří k nim
i pravidelná hostování dětského divadelního souboru Košatka ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí mezi našimi klienty. Soubor vznikl před patnácti lety pod vedením paní
Ivety Chmelíčkové a stejně dlouho se také píše historie spolupráce tohoto souboru
s naší organizací.

Děti z Košatky se k nám vracejí
každoročně vždy před koncem školního
roku
s jedním
pohádkovým
představením. Letos padla volba na
oblíbenou pohádku Jana Wericha
„Královna Koloběžka první“. A tak se
v neděli 27. května opět zaplnila
tělocvična našeho Domova Barevný
svět nadšenými diváky, kteří se
zatajeným dechem sledovali osudy
pohádkových hrdinů.
„Jsou to již téměř čtyři generace
školáků, dětí ze Základní školy ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí, které odchoval náš
divadelní soubor,“ svěřila se nám jeho
vedoucí
a
zároveň
režisérka
i dramaturgyně jednotlivých
inscenací,
paní
Iveta
Chmelíčková. „Členy tohoto
divadélka mohou být děti od
první až do deváté třídy, některé
je navštěvují až sedm let.
A jsem opravdu ráda, že vedení
školy
tuto
jejich
zálibu
podporuje,“ pochvaluje si paní
Chmelíčková.
Královna Koloběžka první
sklidila u našich diváků nadšený
potlesk a mnozí se s malými
herci ze Staré Vsi nechtěli
rozloučit. Děti ani tentokrát
nezapomněly svým divákům
přivézt malé dárky v podobě
plyšových hraček a jejich
hostitelé se odvděčili alespoň
symbolickými
keramickými
dárky, jež vznikly v ateliérech
našeho Centra pracovní činnosti.
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: ALENA ŠTÁBLOVÁ

Byli jsme na ostravské La Rambla
Když se zeptáte Pavla Halaty z Chráněného bydlení Třebovice, co dělal o druhé
červnové sobotě, určitě vám odpoví: „Já s Dášou Kubišovou i s naší pracovnicí
Vlaďkou Dohnalovou, jsme vyrazili do Ostravy – Poruby za kejklíři a akrobaty,
muzikanty a herci.“
/pokračování na str. 27/

26

Ve dnech od 8. do 10. června se zde totiž konal
třetí ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a
pouličního divadla CIRKULUM. A kdo to letos nestihl
na tento festival, který je první svého druhu
na severní Moravě a ještě k tomu s mezinárodní
účastí, tak ať si jej příští rok určitě nenechá ujít. Jak
pořadatelé informují, vzal si pro prezentaci
a popularizaci takových uměleckých žánrů, jako jsou
nový cirkus, tanec, hudba, pantomima či pouliční,
pohybové a improvizační divadlo, opravdu velký vzor:
nic menšího než legendární bulvár La Rambla
v Barceloně, považovaný za jedno z center světového
pouličního umění. Takže my z „chráněnky“ teď
budeme říkat Hlavní třídě v Ostravě - Porubě La
Rambla... Víme proč.

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ

Rytmy mezi orlovskými
školáky
Část naší skupiny Rytmy, čítající deset členů v doprovodu vedoucí souboru, paní Libuše
Gajdové a Dagmar Drobíkové, zahrála 26. června dětem v Základní škole v Orlové ve Slezské
ulici. Svůj program přizpůsobila vedoucí skupiny tak, aby měli možnost aktivně se zapojit
ke hře našich bubeníků nejen žáci, ale i učitelky.

Školáci se během koncertu seznámili

nevystupovala ve škole naposledy, vyjádřila
paní Mgr. Marie Šnokhousová, jež v minulosti
pracovala u nás ve Čtyřlístku několik let jako
vychovatelka, těmito slovy: "Jsme školou, která
vzdělává žáky na běžné základní škole i žáky
se zdravotním postižením na škole praktické
a
speciální.
Děti
vystoupení
zaujalo
poslechem, aktivním zapojením do hry na
netradiční hudební nástroje i bubny a také
pohybovým vyjádřením. Hudba je velmi
důležitý
prvek
v
životě
především
handicapovaných dětí, prožívají ji všemi

s bubny
djembe,
indiánskou
flétnou,
šamanskými bubny a dalšími nástroji.
V tělocvičně se vše rozléhalo a bylo nutné
údery do bubnů patřičně ztišit. I to už naši
hudebníci umí! Vystupovali během dopoledne
celkem třikrát, vždy po čtyřiceti minutách
a všechny skupiny žáků, kteří si přišli naše
bubeníky poslechnout, byly programem
nadšeny. Poděkování za toto vystoupení
a zároveň naději, že skupina Rytmy
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smysly. Velmi hodnotíme práci vašich
speciálních pedagogů. Z vlastní zkušenosti
víme, jak je náročná. Děkujeme všem za úsilí a
čas, který nám věnovali. Pro naše žáky to byl
příjemný zážitek, kterým se ´probubnovali´ až

k prázdninám. Ještě jednou velké poděkování
od nás pedagogů i žáků a přejeme všem
krásné a spokojené prázdniny."
Text a foto: DAGMAR DROBÍKOVÁ

VŠECHNY BARVY DUHY TENTOKRÁT SE SLZOU
Ano, v plném proudu jsou již přípravy na letošní XII. ročník koncertu Všechny barvy
duhy, který se uskuteční v pondělí 22. října v 18.00 hodin v Divadle Antonína Dvořáka
v Ostravě. Těšíme se opět, čím letos překvapí naši účinkující klienti a také
spolupracující studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě nebo členové
tanečního souboru Bílá holubice. Letos se navíc můžeme těšit na vystoupení
ostravské hudební skupinu Mentalica z neziskové organizace Naděje pro všechny,
a zahraničním hostem bude finalistka letošního ročníku celostátní polské soutěže pro
hendikepované zpěváky Aleksandra Nykiel.

Patronem

tři týdny po vydání získalo album platinovou
desku.
Na textech svých písniček spolupracují
Petr Lexa a Lukáš Bundil s Ondřejem Ládkem,
známým spíše jako Xindl X. Ve videoklipu na
jejich první píseň, jež vznikla pod názvem
„Lhůta záruční“, si s nimi zahrála i herečka
Veronika Hájková. Text k této písni napsal
právě Ondřej Ládek. Ve videoklipu na jejich
druhou píseň, Celibát, si s nimi zahrála
Barbora Zelená, finalistka soutěže Miss 2011.
Třetí vydaný song se jmenuje Katarze a jedná
se o hlavní znělku pro televizní seriál Přístav.
Dvojici Slza proslavil hlavně internet, nebo
spíše již zmíněný server YouTube. Petr Lexa
je totiž kromě zpěváka také úspěšným
youtuberem s přezdívkou Hoggy. V roce 2015
se stala tato mladá popová kapela Objevem
roku a zároveň i hvězdou internetu. Slza
zabodovala také v tradiční anketě Český slavík
v letech 2016 a 2017, kdy ji posluchači postrčili
na páté místo v žebříčku nejoblíbenějších
skupin, hned za kapely Kabát, Ortel, Chinaski,
a Kryštof a lze očekávat, že její hvězda bude
dále stoupat vzhůru, neboť kapela se těší
značné
přízni
především
mladších
posluchačských ročníků.
Letošní koncert Všechny barvy duhy se
uskuteční
opět
s
finanční
podporou
Moravskoslezského kraje a statutárního města
Ostravy
pod
záštitou
hejtmana
Moravskoslezského kraje, pana Ivo Vondráka.
BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: archiv

účinkujících
zpěváků,
tanečníků a muzikantů se zdravotním
postižením na XII. ročníku koncertu Všechny
barvy duhy bude tentokrát hudební skupina
Slza. Pokud vám její název mnoho neříká,
nevadí. Jedná se totiž o velmi mladou kapelu,
která
vznikla
teprve před čtyřmi
lety.
Slza
je
popová skupina,
která se v roce
2014
proslavila
songem
Lhůta
záruční.
Jejími
členy jsou Petr
Lexa a
Lukáš
Bundil (na snímku
vlevo). Petr Lexa zpívá a současně svoji
skupinu prezentuje i na svém osobním
YouTube kanále. Již se také objevil v televizi
jako
finalista
televizní
soutěže
Hlas
Československa. Lukáš Bundil hraje na kytaru
a je zakladatelem této skupiny. Právě on totiž
oslovil Petra Lexu, aby s ním zpíval.
Kromě nich s nimi na koncertech hrají
i další hudebníci, kteří však nejsou stálými
členy kapely. Tato skupina vyhrála v červnu
2015 na festivalu Utubering cenu diváků. Jejich
debutové album Katarze, jež vyšlo v listopadu
2015 a je na něm celkem deset písniček,
figurovalo na první příčce České hitparády
s prodejem tří tisíc kusů za první týden a již za
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ČTYŘLÍSTEK VYSTAVUJE
V Galerii U chemiků – Kdo jsme a co všechno umíme
Ve dnech od 14. května do 28. června jsme
uspořádali výstavu výtvarných a rukodělných
prací našich klientů v komorních prostorách
Galerie U chemiků Střední průmyslové školy
chemické Akademika Heyrovského v OstravěZábřehu. Tentokrát se naši výtvarníci
představili výhradně malbami a kresbami, jež
vznikly v kreativním ateliéru Centra pracovní
činnosti. Mezi vystavenými pracemi nechyběly
například práce Renátky Slezákové, neúnavné
tvůrkyně, pro niž je stejně inspirující městský
svět jako život zvířat. I mezi dalšími
vystavujícími byli už zkušení malíři, jako
například Ladislav Kovář nebo Jiří Lukovský
a jiní, dokazující svými pracemi, že jejich
fantazie nemá hranice.

Vernisáž v Knihovně města Ostravy na Fifejdách
Každoročně se rádi vracíme do přívětivých

je znát, že jejich tvorba představovala pro
jejich autory přinejmenším stejnou radost,
jakou projevovali bubeníci ze skupiny Rytmů
na svém vernisážovém vystoupení. Hráli
s obrovskou chutí a Lenka Biháriová, která se
přidala svým tanečním vystoupením, dokázala,
že má rytmus
opravdu
v těle.
Hudba
je
univerzálním
jazykem a umí
propojovat
všechny
světy.
Bylo potěšitelné,
že jsme si to mohli
znovu
připomenout,
tentokrát
nejen
mezi obrazy, ale
i mezi knihami.

prostor Knihovny města Ostravy – její pobočky
v Trnkově ulici na Fifejdách, kde již několik let
vystavujeme výtvarné práce klientů Čtyřlístku.
Výjimkou není ani letošní rok. Tentokrát jsme
však „přizdobili“ zahájení této prázdninové
výstavy nazvané „Letní
snění“
vystoupením
naší hudební skupiny
Rytmy. Ve výstavních
prostorách knihovny je
ve dnech od 28. června
až do konce letních
prázdnin
k vidění
kolekce
kreseb
a maleb, jež vznikly
v kreativních ateliérech
sociálně terapeutických
dílen Centra pracovní
činnosti
během
letošního roku, čítající
téměř dvacet obrazů.
Na vystavených pracích

Text a foto. (rw)

ČTYŘLÍSTEK FOTOGRAFUJE
Miroslav Szlaur: HORY
Po čtyřech letech se do naší komorní Fotogalerie, sídlící v prostorách správy organizace, vrátil
svými snímky přírody náš kolega, pan Miroslav Szlaur, kuchař z Domova Jandova. Vášnivý
fotoamatér, turista a milovník přírody. Byl to právě on, kdo v roce 2014 byl naším prvním
vystavujícím a představil se tehdy tematicky zaměřeným souborem snímků zachycujících
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nejrůznější podoby zimní krajiny. Tentokrát vybral pro svou výstavní kolekci téma jeho srdci
blízké – hory.

Kolekce jeho snímků, vystavených od
letošního dubna, vznikala během posledních
tří let na cestách po různých koutech Evropy
během dovolených, ať již se členy Klubu
českých
turistů
anebo
na
některých
zájezdech cestovní kanceláře Alpine Brno,
s níž občas tráví „pracovní“ dovolenou jako
kuchař. Zachycoval krásu francouzských
pohoří v oblasti Auvergne nebo Korsiky,
italských Dolomit, slovenských Roháčů či
horských stavení na Ukrajině.
Pan Miroslav Szlaur hory miluje nejen pro
jejich velebnou krásu, ale především pro jejich
klid, ticho, pusto a prázdno. „Právě to je na
nich fascinující,“ říká autor výstavy. „Mám čas
vnímat energii hor a zároveň ji přijímat.
Nepopsatelný je pocit, stojíte-li na vrcholu
hory. Když se později probírám pořízenými snímky, pamatuji si přesně na svůj prožitek v okamžiku,
kdy jsem mačkal spoušť fotoaparátu. A je to příjemné vzpomínání. I proto je pro mě důležité fotky
uchovávat a jejich prostřednictvím se přenášet někam, kde mi bylo dobře.“
Vedle jednoho z vystavených snímků přinášíme také unikátní fotografii autora z jedné z jeho
„pracovních“ dovolených, kdy cestoval spolu s turisty jako kuchař výpravy…
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: MIROSLAV SZLAUR a archiv autora
Na snímku vlevo nahoře pohoří ve francouzské Auvergne
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Dagmar Drobíková: OBRÁZKY Z ČÍNY
Naše letošní rodinná cesta do Číny vedla

Běžným linkovým autobusem jsme se
vydali do turistického střediska, poutního místa
zbožných budhistů. Nanshan Temple – jediný
budhistický chrám v Tang stylu, postavený
během potlačování náboženské svobody po
vzniku Čínské lidové republiky. Navštívili jsme
vnitřní prostory pod zlatou budhistickou sochou
Nanhai Avalokitesvara. Je to posvátná bytost,
stojící na velkém lotosovém trůnu. Má tři tváře,
vyjadřující mír, soucit, moudrost. Měří 108 m
(je vyšší než Socha svobody) a od roku 2005,
kdy svou bělostí svítí do daleka, k ní míří
poutníci nejen z Číny. Uvnitř je spousta
modlitebních koutů, nejeden zlatý Budha
i menší oltáře. Kolem se rozprostíral
neuvěřitelný park, k němuž patřila Tree
houses, sedm kilometrů dlouhá trasa vedoucí
mezi vzácnými stromy (Tamarindus Indica),
v nichž jsou postaveny dřevěné domky.
Taxíkem jsme se vydali na čínský venkov,
do středu ostrova. V horách byly úzké uličky
jen na jedno auto, protože domorodci tam jsou
zvyklí pouze na motocykly. Tři hodiny nám
trvala cesta na terasová rýžová pole (Sahu
Rice Terraces). Cestou zpět jsme se zastavili
v tropickém deštném pralese YANODA, plném
údolí, vodopádů, pro nás neznámých rostlin
a živočichů. Nahoru nás vyvezl autobus, ale
dolů nás čekalo více než 550 schodů klikatě
vedoucích přírodou.
V dalším dni jsme se opět vydali taxíkem
a lanovkou na tzv. Opičí ostrov - Lingshui, kde
žije asi 1500 ohrožených makaků rhesus. Na
ploše 10 tisíc hektarů tu roste téměř 400
tropických rostlin a žije zde 100 druhů různých
živočichů. Některé opičky byly cvičené na
držení vlajek, jiné předváděly jízdu na malých

přes Amsterodam do Šanghaje a dále na
letiště ve městě Sanya, které se nachází na
jižním ostrově Hainan. Je druhým největším
ostrovem, který k Číně patří (prvním je
Taiwan). Má přes 8 milionů obyvatel. Nazývají
ho také „perlou Číny“. Je zde tropické vlhké
monzunové podnebí, mnoho zeleně, jezer
a spousta hotelových komplexů. Jihočínské
moře bylo velmi teplé a písečné pláže málo
obsazené. Skoro každý den se na nich fotily
svatby. Na nejkrásnější pláži Dadonghai zněla
většinou ruština. V obou hotelích, kde jsme
bydleli, jsme si mohli vybrat z bohatého
snídaňového menu, zaplavat si ve venkovních
bazénech, navečer si zatančit, navštívit fittnes
centra anebo zazpívat v „budkách“ karaoke.
(Serenity coas All suite resorts Sanya
a Wyndham hotel, Tianya - 6 km od letiště).

Na pláži jsme v poledne pozorovali slunce,
jako terč. Na internetu jsme pak našli
vysvětlení tzv. halového jevu. Je to optický
úkaz, který vzniká odrazem či průchodem
slunečních paprsků drobnými ledovými
krystalky v atmosféře.
Střípky z čínského života se začaly skládat
hned při první procházce městem ve dne
i v noci. Zážitky z ulic a křižovatek, na kterých
byly k vidění kromě nových aut a motocyklů
i jiné dopravní prostředky, včetně skotu,
střídaly naše postřehy z nabídky restaurací
a gastrokoutků. Většinou nabízely mořské
plody a ryby v akváriích, včetně tmavých žab,
nudle, plněné taštičky s mletým masem,
dušenou zeleninu. V supermarketech jsme
viděli balené zboží v mnoha vrstvách, naopak
na tržišti ve třiceti stupních, maso volně
rozložené na pultech. Dalo se zde koupit snad
vše. Základy tzv. Night marketu sahají až
k čínské dynastii Tang. Nedaleko trhu se
nacházela
stanice
Červeného
kříže
s otevřenými dveřmi. Z ulice bylo možné zajít
přímo na kapačky!

kolech, ale většina jich číhala na návštěvníky,
aby jim skočila po taškách a něco dobrého
ukořistila. Pokud tedy lidé svačili, museli se
nechat zavřít do klece…
Velmi zajímavý byl výlet do rybářské
vesnice, kde zrovna probíhala oslava
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metál. Nahlédli jsme do domků
i 500 let starých, kde vedle
obývacího pokoje s oltářem byla
místnost pro zvířata. V dalším
pokoji stál u lůžka invalidní vozík.
Uličky vesnice byly velmi uzoučké,
některé nikam nevedly – tak se
stavělo kdysi, aby divocí psi mohli
být v nich polapeni.
Byli jsme rádi, že jsme díky
jednomu Nepálci, který pracoval
v hotelu
Wyndham,
prolomili
blokádu čínské vlády na facebook,
gmail, youtube a další výdobytky
kapitalistického světa a mohli
průběžně kamarády o našich
výletech informovat. Na výstavě
fotografií, která bude od července
k vidění v naší Fotogalerii, tedy
alespoň malá ´ochutnávka´ také
pro ostatní.

narozenin Draka krále. Tancem v krojích se
děkovalo za dary moře. Chystalo se pohoštění,
bývalý voják z vietnamské války vytáhl parádní
uniformu a vysvětloval, za co dostal který

Text a foto: DAGMAR DROBÍKOVÁ

POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI – POKRAČUJEME!
FOTOGFRAFIEMI PRO RADOST 2018
Třetím rokem úspěšně pokračuje projekt Pomáháme fotografiemi, do něhož jsme se
zapojili hned od samého počátku v roce 2016. Čím více se k němu připojuje organizací
i jednotlivců, tím se také rozrůstají jeho aktivity.

Již v neděli 29. července v 10.00 hod. se

Jarmila Štuková (na snímku vlevo dole) je
uznávanou českou fotografkou a zároveň
filmovou tvůrkyní. Svou pozornost zaměřuje od
roku 2005 především na země, které trpí
válkou, jsou postiženy chudobou a sociálními
problémy. Kromě toho také dokumentovala
dětskou prostituci v Etiopii,
následky
zemětřesení na Haiti, ekologické katastrofy
v Indii, dokumentovala násilí na ženách
v Kamerunu i v Afghánistánu a válečné
události v Iráku. Získala ocenění
v soutěži Czech Press Photo za svou
sbírku fotografií z Etiopie, Haiti a Iráku.
Je také spoluzakladatelkou One Blood
- projektu, jehož cílem je sledovat
mladé talentované lidi věnující se
západním
subkulturám
(nejen)
v zemích třetího světa. Dokumentovala
mj. příběh tanečníků v pásmu Gazy,
mladého rapera ze slumu v Ugandě,
ženskou boxerku Taroth z Kambodže,
skateboardisty v Bangladéši nebo
irácké pouliční umělce. V kategorii
videa získala další cenu za svůj krátký

na zahradě Domova Barevný svět uskuteční
fotografický workshop pro zájemce o fotografii
nejen z řad našich klientů, ale i dalších
zájemců z Moravskoslezského kraje, který
povedou dvě známé české fotografické
osobnosti: Jarmila Štuková a Václav Šilha.
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dokument o afghánských chlapcích, kteří se
věnují parkuru, v prestižní soutěži Czech Press
Photo. O rok později dostala stejnou cenu za
svůj dokument o chemických útocích v Indii.
Nyní mimo jiné natáčí dokument o dívce
popálené kyselinou a příběhy bojovníků proti
Islámskému státu v severním Iráku.
Její kolega Václav Šilha
(na snímku vpravo) již
procestoval s fotoaparátem
v ruce šest kontinentů naší
zeměkoule
včetně
Antarktidy.
Pravidelně
publikuje u nás i v zahraničí.
Jeho
snímky
byly
zveřejněny např. v BBC
Wildlife Magazine, National
Geographic a v dalších
titulech
napříč
celým
světem. S jeho tvorbou se
mohou pravidelně setkávat
návštěvníci
různých
fotografických výstav a přednášek. Je
držitelem druhé ceny v rámci novinářské
soutěže Czech Press Photo 2006, první ceny
Czech Press Photo za rok 2012 a ceny
Trigema Czech Press Photo za rok 2014.
V roce 2012 obdržel v rámci 16.
mezinárodního bienále FIAP v Norsku zlatou
medaili NSFF. Je spoluautorem knih „Divoká
planeta“, „Afrika v nás“ a „Afrika v nás II“.
Je tedy zřejmé, že všichni ti, kteří se
odvážně přihlásili do tohoto prázdninového
workshopu, budou v těch nejlepších rukou. Od
letošního května do konce července se

fotografických dovednostem a ty pokročilejší
zároveň zasvěcovat do tajů reportážní
fotografie. Nad těmito workshopy převzal
patronát Robert Vano a jak se zdá, všichni
zájemci se na nich setkají se skutečnými
špičkami současné české fotografie. Kromě
obou již zmíněných osobností, s nimiž se

setkáme u nás v Ostravě, to bude ještě také
Roman Vondrouš. V uvedeném období se
uskuteční dva fotografické workshopy na
Moravě a dva v Čechách – pod širým nebem
i v interiérech. Letos poprvé se totiž bude
pracovat se snímky, pořízenými lidmi
s mentálním či kombinovaným postižením
a jako téma bude reportážní fotografie z jejich
života a aktivit. Uzávěrka soutěže (10 fotografií
z jedné organizace, z toho minimálně pět
pořízených klienty) bude 30. září letošního
roku. Tři fotografie z každé organizace budou
vybrány patrony projektu – atomovou fyzičkou
Danou Drábovou a fotografem Robertem
Vanem a vystaveny letos v listopadu v rámci
galaprogramu na závěr letošního ročníku
projektu Pomáháme fotografiemi v Praze.
Jak už jsme psali v minulém vydání
Zrcadla, tím ovšem naše aktivity spojené
s projektem Pomáháme fotografiemi ani
zdaleka nekončí. Jednou z nich byl letošní
levandulový workshop v Bezděkově, jak o tom
píšeme na jiném místě, zapojili jsme se také
do kreativní práce se dřevem pod patronací
Pavla Tesaříka – špičkového českého výrobce
dřevěných hodinek zn. WOOWA (pozor –
nejedná se o seriálového herce, jak jsem
mylně uvedla v minulém čísle Zrcadla).
Prostřednictvím Centra pracovní činnosti
Čtyřlístku spolupracujeme také s organizací
DEBRA, jež pomáhá lidem s tzv. „nemocí
motýlích křídel“ a podílíme se výrobou
textilních motýlků na projektu „Motýlci z dílen“,
který bude součástí limitované edice oděvů
a obuvi z návrhářských dílen předních českých
návrhářů. Naši textilní motýlci se budou fixovat
na oděvy a obuv návrhářských kolekcí jako
vzkaz lidí s mentálním postižením dětem
postiženým nemocí motýlích křídel. Tato

uskuteční celkem čtyři fotografické workshopy
v různých částech republiky (ten poslední
u nás ve Čtyřlístku), na nichž budou zájemce
učit profesionální fotografové základním
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iniciativa bude koncem října letošního roku
prezentována na výstavě Design Blok na
pražském Výstavišti, která se vždy těší velké
pozornosti veřejnosti i médií. A naši motýlci
rozhodně za pozornost stojí. Ostatně,
posuďte sami, jací motýlci se od nás rozletí
do světa…
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: JARMILA ŠTUKOVÁ
VÁCLAV ŠILHA
JIŘÍ VÁLEK (Moje nohy)
a autorka

SPORT

Byli jsme na turnaji v boccie
Je 25. duben a v Chráněném bydlení Thomayerova ve Vítkovicích již od rána panuje
nervozita a očekávání. Byli jsme pozváni do Havířova, kde SANTÉ - centrum
ambulantních a pobytových služeb - pořádá turnaj v boccie, konaný v Městské
sportovní hale Havířov.

Petr Laník jako kapitán našeho
družstva a členové družstva - Jiří
Motálek, Jiří Mucha a Otakar
Horák, jsou již v šest třicet ráno
připraveni a během čtvrthodinky
vyrážíme na tramvaj, pak na
autobus do Havířova. Hned po
příjezdu jsme se zaregistrovali a
zjistili, že turnaje se účastní
celkem dvanáct družstev. Opět
narůstá
nervozita,
protože
konkurence je tvrdá a naše
družstvo hraje spolu poprvé!
Slavnostní zahájení však už je
tady a turnaj začíná.
Před prvním zápasem se
svého úkolu ujal kapitán Petr
Laník, který má s hraním boccie
nejvíc zkušeností a všem vysvětlil
pravidla hry. A už je zde první
zápas, první hody. Všichni se soustředili na hru
tak, že zapomněli na nervozitu. Také první
výhra všem pozvedla sebevědomí. Pak už šlo
vše ráz na ráz, zápas za zápasem. Po prvních
úspěších následovaly i méně úspěšné zápasy,
ale to nevadilo, radost ze hry a nadšení
zůstávala. V časově náročném programu
turnaje jsme stihli i rychlé občerstvení, které
nám pořadatel poskytl. Po základní části
turnaje jsme bojovali o páté místo, ale členové
našeho týmu, když zjistili, že hrají proti
uživatelkám Domova seniorů, fandili spíše

svým soupeřkám, a jak se po zápase shodli,
potěšila je i radost z vítězství soupeřek.
Následovaly finálové zápasy a slavnostní
vyhlášení vítězů, předávání cen a gratulace.
Umístili jsme se na šestém místě, tedy
v polovině výsledkové listiny, ale všichni
členové našeho družstva byli spokojeni. Na
turnaj jeli s vědomím, že se ho účastní určitě
i lepší týmy. Ostudu svým výkonem neudělali,
společný výsledek všichni považovali za velice
příjemné překvapení. Ale co bylo hlavní, strávili
jsme pěkný den v dobrém, sportovním kláním
stmeleném kolektivu.
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Cesta domů proběhla bez problémů
a spokojenost klientů byla nejlepší vizitkou
účasti na této sportovní akci. Nezbývá, než
organizátorům soutěže poděkovat za
pozvání a těšit se na další aktivně prožité
setkání v přátelském kolektivu.
Za účastníky akce napsal
a fotografoval:
BORIS RICHTER

Květnové
sportování
Květen bývá ve znamení sportu – příroda se probouzí, sluníčko vykukuje, a tak
se „rozjíždějí“ různé venkovní sportovní aktivity. My jsme začali hned 3. května účastí
na Atletickém přeboru pro osoby se zdravotním handicapem v Šumperku.

Museli jsme vyrazit brzy ráno – on ten Šumperk je opravdu daleko. Vlaky neměly naštěstí žádná
zpoždění a do cíle cesty jsme dorazili včas. Celý náš tým měl pět členů, kteří se přihlásili do různých
atletických disciplín a bez medailí, nebo pohárů pro vítěze, jsme domů neodjeli. Všichni naši sportovci
se hodně snažili. Byli jsme vítězi i poraženými, jak už to tak v životě bývá, ale hlavně jsme si užili
krásný den, plný pohybu, zážitků, veselí a sluníčka.
Ti nejšťastnější se mohou pyšnit diplomem a pohárem – Petr Cupal vybojoval druhé místo v běhu
na 400 m. Pepa Kovář byl šampionem v hodu míčkem, kde nenašel přemožitele a stál na stupni
nejvyšším. A protože se mu „na bedně“ líbilo, vyskočil si na ni ještě jednou, když přebíral ocenění za
3. místo ve skoku do dálky.
Další poháry nám bohužel
unikly, ve štafetě o maličký
kousek. Naši borci, Petr Cupal,
Jirka Válek, Aleš Turlej a Josef
Kovář, doběhli těsně čtvrtí,
Petra Hamroziová postoupila
v běhu na 100 m do finále, kde
se jí už nepodařilo zopakovat
výborný
výkon
z rozběhu.
Smutek z porážky byl ale jen
krátký a občerstvení v blízké
hospůdce jej zahnalo úplně.
Posilněni
jsme
vyrazili
k nádraží a pak hurá směr
Ostrava.
Text a foto: VLADIMÍRA
KALOČOVÁ

IV. REGIONÁLNÍ HRY ČESKÉ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY
BRNO 2018
I když jsme si začátkem května docela dobře zasoutěžili v Šumperku, neodmítli jsme
pozvání ani na Regionální hry Českého hnutí speciálních olympiád, které se konaly
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10. května v Brně. Kromě našich osvědčených atletů, vyjeli tentokrát soutěžit i další
kamarádi - do kategorie přizpůsobených sportů.
basketbalového koše, střelba z luku ( a
to se nám líbilo ze všeho nejvíc) nebo
jízda na koloběžce či skateboardu. Celý
den jsme si náležitě užili a pizza
z brněnského nádraží byla už jen
třešničkou na dortu k našim medailím.
Pepa Kovář získal dvě stříbrné
medaile, a to ve skoku do dálky a hodu
míčkem, Aleš Turlej druhé místo v běhu
na 200 m a třetí místo v běhu na 400 m,
Petr Cupal vybojoval druhé místo v běhu
na 400 m a třetí místo v běhu na 100 m.
Ale kov nejcennější, prostě ZLATO,
získali naši sportovci ve štafetě, kterou
běželi s hostem – Michalem Davidem
z brněnského sportovního klubu Ibsenka.
Cesta byla náročná i nazpátek, ale nejsme
žádná „Béčka“ – vše jsme zvládli v pohodě
a s přehledem.

Celá jedenáctičlenná výprava vyrazila
v brzkých ranních hodinách na nádraží, aby
stihla přímý vlak rovnou do Brna. Ale ouha, na
trase je výluka, tak jsme nakonec museli ještě
přesednout do náhradního autobusu.
S malým zpožděním díky kolonám kolem
Brna jsme nakonec došli na atletický
stadion. Nejdřív probíhaly atletické
disciplíny, kdy každý sportovec byl
zařazen do skupinky, ve které soutěžil
v prvním kole. Později tyto disciplíny
absolvovali ještě jednou, a to ve
finálových skupinách, kde již šlo o
medaile. S prázdnou tentokrát neodešel
nikdo. Přizpůsobené sporty začaly krátce
po poledni. Soutěžící si vyzkoušeli hod
na cíl, slalom s rehabilitačním míčem
mezi kuželkami, různé druhy překážkové
dráhy a také si mohli zkusit trochu
fotbalového umění, a to při kopání do
branky.
Mimo soutěžní klání byly k dispozici
další sportovní aktivity – hod do

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

Čtyřlístek na Národních letních hrách
Také letos jsme pokračovali v tradici a XXIII. ročník
národního turnaje Českého hnutí speciálních olympiád
v Dřevěnici byl s naší účastí. Boje o stupně vítězů
probíhaly od 8. do 10. června v nám již velmi dobře
známém sportovním areálu vesničky Dřevěnice na
úpatí Novopackých hor. Jako vždy nás čekalo milé
přivítání, známé tváře organizátorů ze Žampachu
a rozhodčích z okolí.
/Pokračování na str. 37/
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Jedinou změnou tohoto
ročníku bylo to, že se
soutěžilo
jen
v jedné
kategorii, a to unified (hra
s partnery). O zařazení do
skupin nerozhodoval los, ale
výkony z předešlých ročníků.
V tom jsme měli maličkou
nevýhodu, protože jsme byli
výkonnostně
nejslabším
článkem nejlepší skupiny A.
Přesto
naši
sportovci
zabojovali a nakonec získali
nádherné druhé místo. Celý
víkend byl nejen ve znamení
sportu,
ale
dalších
každoročních společenských
aktivit. První večer táborák
s opékáním „buřtů“, pro zájemce zpívání s kytarou, v sobotu seskok parašutistů a večerní diskotéka se
závěrečným ohňostrojem. Letošní seskok byl opravdu jedinečný nejen počtem parašutistů, ale i díky
zážitku s přeletem letadla těsně nad našimi hlavami. Pilot si let opravdu užíval a opakovaně se vracel
nad naši louku, aby nám předvedl různé letecké kousky. Jednou nás i trochu zamrazilo, když
zničehonic ztichl motor a my dostali strach, že se něco pokazilo a letadlo padá. Když vzápětí naskočil,
všichni jsme si oddechli.
Také počasí k nám bylo vlídné – silný, ale relativně krátký déšť se „trefil“ přesně mezi plánované
aktivity. Zkrátka a dobře, byl to víkend plný příjemné atmosféry, pohybu a přátelských setkání. Stříbrné
medaile na našich hrudích už byly jen onou příslovečnou „třešničkou na dortu“. A aby vše bylo
opravdu dokonalé, rozšířili jsme to o zážitek (pro některé) kulinářský zastávkou v Lošticích a jejich
netradiční tvarůžkové cukrárně. MŇAM!
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

BRNO JE ZLATÁ LOĎ…
I když tentokrát jsme píseň o tom, že „Brno je zlatá loď“, použít nemohli, stejně jsme
byli na naše úspěchy na XII. Národních letních hrách speciálních olympiád pyšní. Tyto
hry, jež mají formu olympiády, se konají jednou za čtyři roky. Letos, stejně jako v roce
2014, se uskutečnily v Brně v posledním červnovém týdnu, ve dnech od 25. do
28. června. Naši sportovci vyrazili reprezentovat ve stolním tenisu, atletice a boccie.
Naši Medvědi opět jeli poměřit své síly s ostatními fotbalovými týmy.

V pondělí, hned po příjezdu,
jsme se zúčastnili slavnostního
zahájení
her
s
nezbytným
slavnostním vztyčením státní vlajky
a zapálením olympijského ohně. Byli
jsme mile překvapeni, když dva naši
sportovci byli vybráni jako vlajkonoši.
Úkolu se zodpovědně zhostili Kája
Foltová s Alešem Turlejem.
Po slavnostním ceremoniálu jsme
se pobavili nebo si zatančili při
nápaditém
kulturním
programu,
připraveném
právě
pro
tuto
příležitost. A večer už rychle do
postelí, protože následující den už
na nás čekají sportovní soutěže.
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v saúdskoarabském
Abú
Dhabí.
Nevadí,
stříbrné
medaile jsou taky moc krásné.
Děvčata
Petra
Hamroziová
a
Maruška
Kubicová - reprezentovala
Čtyřlístek ve stolním tenisu.
Také ony odvedly neméně
dobrý
výkon.
V těžké
konkurenci však „na bednu“
nestačil a obě se mohou
pyšnit „bramborovou medailí“
za čtvrté místo.
Naši
fotbalisté
se
zaslouženě nominovali do
skupiny A, a v ní vybojovali
krásné třetí místo. Zvláštností
v kopané
bylo
to,
že
o losování do Abú Dhabí se
hrál nominační zápas, který vyhráli. Při
vlastním losování však štěstí neměli, a tak na
světové hry jede tým ze Zlína. Ten ale má být
rozšířen o sportovce z jiných klubů, a tak
budeme přát šťastnou cestu a mnoho
sportovních i kulturních zážitků našemu Aleši
Turlejovi, který byl vybrán do reprezentace.
A to je konec sportovní pohádky. Hrozně
rychle nám to uteklo a nastal čas balit. První
skupinka odjela s taškami autem a my, zbylí,
jsme vyrazili na nádraží. Krátká procházka
centrem Brna nás potěšila a oběd v příjemné
restauraci také. Blížila se hodina odjezdu vlaku
a tak jsme složili svá těla do kupé a spokojeni
odjížděli směr Ostrava.

Ráno jsme si navzájem popřáli štěstí a rozběhli
se na sportoviště. První den her patřil
individuálnímu testování a rozřazovacím
zápasům nebo rozběhům. Sluníčko nás vesele
opékalo a my sportovali a sportovali… Nikdo
se po celý den snad ani nezastavil, a tak jsme
po večeři jen chvíli poseděli s kamarády u coly
či džusu a fičeli na pokoje.
Ve středu přišly na řadu hlavní disciplíny,
kde už šlo o medaile. Nikdo z nás ale neodešel
s prázdnou. Naši atleti - Petr Cupal a Honzík
Polhoš, se mohou chlubit medailemi: Honzík
stříbrnou z běhu na sto metrů a Petr zaběhl
bravurně čtyřstovku a zaslouženě si domů
odvážel bronz. Souběžně s atletikou a na
stejném stadionu probíhal i turnaj v boccie,
takže jsme se mohli navzájem povzbuzovat
a fandit si. Naši boccisté, byť byli v této
disciplíně skoro nováčky, si vedli dobře a na
krk jim pověsili stříbrné medaile za druhé místo
ve výkonnostní
skupině
A.
V boccii
jsme
také měli další
„želízka v ohni“,
a to v kategorii
double
unified
ženy
(sportovkyně +
trenérka). Karla
Foltová
s
Vlaďkou
Kaločovou
bojovaly,
ale
zlato jim přesto
uniklo
a
tím
i možnost být
v osudí
při
losování na hry

Slovem i obrazem zaznamenala:
VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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Z ODBOROVÉHO ŽIVOTA

PODAŘENÝ ZÁJEZD
V sobotu 5. května se uskutečnil zájezd do Polska, pořádaný naší
odborovou organizací Čtyřlístku Ostrava. Hned první zastávka byla
v Dolním Slezsku, kde jsme po příjezdu do Osówki vyfasovali všichni
ochranné helmy a dobrodružství započalo.

Každý se mohl rozhodnout, půjde-li o krátkou trasu, nebo „extrémní“
trasu. Procházelo se podzemním městečkem, přes všudypřítomnou
vodu. Všude se muselo dávat pozor na hlavu, neboť některé chodby byly
velmi nízké a opředené ocelovými konstrukcemi. Průvodci nám lámanou
česko-polštinou osvětlili vše o tomto záhadném místě.
Největším dobrodružstvím v tomto objektu bylo bezesporu plavení se
podzemním jezírkem na pramičce a poté chůze v naprosté tmě po úzkých
fošnách.
Průvodci
s námi měli slitování
a dali nám k dispozici
malou baterku.
Po výstupu zpět na
denní
světlo
jsme
odevzdali
ochranné
pomůcky a autobusem
jsme přejeli k dalšímu
krásnému místu a to
největšímu
zámku
dolního Slezska Ksiąź
u Walbrzychu, kterému
se přezdívá „polské
Versailles“. Odpoledne
jsme prošli historické město Świdnica s „kostelem míru“, který je zapsán
na listině světového dědictví UNESCO.
Trasa zájezdu byla velmi náročná, nejen pro nás, ale určitě také pro
naši průvodkyni, které patří velký dík za spoustu informací, jež nám
cestou předala.
Text a foto: PAVLA ZÁHUMENSKÁ
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Nejen prací živ
je člověk
Místopředsedkyně
základní odborové
organizace Čtyřlístek
Ostrava, ing. Gabriela
Kupcová, prostě „naše
Gabka“, připravila pro
letošní první polovinu
roku nejen pro členy, ale
i zaměstnance Čtyřlístku
a jejich rodinné
příslušníky tři zájezdy, za
což jí patří velké
poděkování. Všechny
trasy zájezdů dokáže vždy
naplánovat tak, abychom
se dozvěděli a viděli co
nejvíce. Je to průvodkyně
jako z cestovní
kanceláře… ale té
nejlepší!
V sobotu 5. května
zájemci navštívili Polsko.
Vydali se po stopách
největších tajemství Třetí
říše - projektu „Riese“.
Během poznávacího
zájezdu za krásami
Dolního Slezska navštívili
tajemné podzemní město
Osówka a největší zámek
této oblasti - Ksiąź
u Walbrzychu. Prohlédli si
historické město Świdnica
s „kostelem míru“, který
je zapsán na listině
světového dědictví
UNESCO.
Další zájezd se
uskutečnil 9. června.
Odpočali jsme si, děti se
vyřádily ve vodním ráji
Gino Paradise Bešeňová
na Slovensku a vůbec
nevadilo, že odpoledne
chvíli sluníčko nesvítilo
a slyšeli jsme i hromy
doprovázející bouřku
nedaleko. Základní
organizace nakoupila
vstupenky ze Slevomatu
a zájem o účast byl
obrovský.
/pokračování na str. 40/

Za krásami Jižních Čech
Bylo teplé páteční ráno 15. června, když se sešli odboráři
i neodboráři ze Čtyřlístku se svými rodinnými
příslušníky, aby se zúčastnili zájezdu do Jižních Čech.
Plánovaná trasa vedla do Telče a Třeboně s ubytováním,
a poté do Českého Krumlova.

/dokončení ze str. 39/
Ne všichni se tedy mohli zúčastnit,
a proto se vynasnažíme akci
zopakovat.
Třetí zájezd byl třídenní ve
dnech 15. - 17. června, kdy jsme
navštivili perly Jižních Čech –
města Telč, Jindřichův Hradec,
Třeboň a Český Krumlov. Moc jsme
se na zájezd těšili a máme radost
z toho, že také díky tomu, že
doprava všech zájezdů je hrazena
z Fondu kulturních a sociálních
potřeb, si mohou zaměstnanci
Čtyřlístku
i s rodinnými příslušníky tyto výlety
náležitě užít.

Protože čert nikdy nespí, na benzínové stanici před
Brnem, kde jsme se zastavili na občerstvení, začal autobus
stávkovat. Díky pohotovosti řidiče a za skvělých
organizačních schopností vedoucí zájezdu a naší kolegyně
Gabriely Kupcové, se po pár hodinách podařilo sehnat
náhradní autobus. Šťastně jsme docestovali a měli tak
možnost zhlédnout jak zámek, tak náměstí v Telči
a přesunout se do kempu v Třeboni.
Další den jsme strávili prohlídkou Třeboně, kde si každý
vybral aktivitu podle svého přání. Někteří se prošli centrem
DAGMAR DROBÍKOVÁ
a zámeckým parkem, aktivní sportovci na kolech, lenivci
předsedkyně
ZO Čtyřlístek Ostrava
projížďkou lodí po přehradě, zdatní pivaři pak exkurzí do
místního pivovaru s ochutnávkou piva.
Poslední, nedělní den, jsme jeli do Českého Krumlova.
Tady se někteří vydali na plavbu na vorech po Vltavě centrem Krumlova. Myslíme si, že to byl krásný
zážitek. Neméně zajímavá byla i prohlídka českokrumlovského zámku s jeho bohatou historií. Ostatní,
kteří nevyužili možnosti plavby na vorech nebo návštěvy zámku, měli čas na prohlídku historického
centra města.

Velkou zásluhu na tomto skvěle zorganizovaném zájezdu měla paní Gabriela Kupcová, její
zasvěcený historický výklad navštívených míst nás všechny uchvátil. Děkujeme!
Za kolektiv zaměstnanců a rodinných příslušníků Domova na Liščině
ZDENKA SKLENÁŘOVÁ
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PERSONÁLIE…

Za Františkem Pondělou
Když jsme v posledním loňském vydání časopisu
Zrcadlo uveřejnili článek o odchodu našeho dlouholetého
kolegy Františka Ponděly do důchodu, netušili jsme, že mu
osud vyměřil jen necelé čtyři měsíce života na
zaslouženém odpočinku.
František Ponděla pracoval jako řidič z povolání
v autodopravě Čtyřlístku celých jedenačtyřicet let! Patřil
mezi naše nejstarší pamětníky – vždyť od roku 1976 byl
spjat se zdejším každodenním životem, mnohé naše
klienty znal odmalička, byl doslova součástí naší historie.
Jeho odchod do důchodu byl pro mnohé překvapením.
František, vždy plný energie, nás doprovázel na mnoha
cestách, ať již autobusem anebo jinými vozy našeho
autoparku. Těšil se na zasloužený odpočinek mezi svými
nejbližšími, a také na to, že bude mít konečně víc času
na práci i rekreaci v nedávno pořízené chalupě
v Holčovicích. My jsme se naopak těšili, že se s ním
budeme vídat i nadále, alespoň na každoročních
setkáních s našimi seniory.
Proto jako blesk z čistého nebe nás 10. dubna
zasáhla smutná zpráva, že František Ponděla odešel
navždy. Zemřel náhle ve věku nedožitých 64 let.
Naposledy jsme se s ním rozloučili ve smuteční obřadní
síni krematoria ve Slezské Ostravě v pondělí 16. dubna.
Čest jeho památce.
Redakce

Vítáme mezi námi
V uplynulém čtvrtletí jsme mezi sebou přivítali osm nových kolegyň. V dubnu k nám nastoupily jako
pracovnice v sociálních službách paní Lucie Kwasnicová a Yveta Závodná do Domova Barevný svět
a paní Pavlína Ševčíková do Centra Pracovní činnosti. Jako fyzioterapeutka k nám nastoupila také
paní Hana Aldo do rehabilitačního oddělení a v Domově Třebovice nově pracuje jako všeobecná
sestra paní Stanislava Udržalová. Od května posílila řady zaměstnanců Domova Barevný svět jako
pracovnice v sociálních službách paní Veronika Gogová a od června mají v Domově Jandova novou
všeobecnou sestru, paní Hanu Bolkovou. Do prádelny Domova Barevný svět přišla také nová
pradlenka, paní Markéta Procházková. Všem našim novým kolegyním přejeme na jejich pracovištích
hodně úspěchů a spokojenosti!
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Neprodejné. Zodpovědný redaktor: Mgr. Bohdana Rywiková. Redakční rada: PhDr. Svatopluk Aniol, Ing. Lucie
Blahutová, Ing. Monika Šlahorková, Bc. Lukáš Křupala, Bc. Monika Mochová. Příští číslo vyjde v září 2018.
Časopis Zrcadlo v tištěné podobě nelze šířit mimo jednotlivá zařízení vydavatele, pořizovat kopie
časopisu nebo jej předávat jiným osobám
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Krásné léto,
plné nevšedních zážitků,
svým čtenářům přeje
redakce časopisu ZRCADLO.
Ilustrační fotografie: MIROSLAV SZLAUR
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