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příspěvkové organizace, ročník XI., číslo 4., prosinec 2018

Strhující večer v „Barvách duhy“
Je to opakující se kolotoč: Jen co jeden koncert Všechny barvy duhy skončí, už se začíná
připravovat jeho další ročník. Ten poslední
však vždy zůstává vryt do vzpomínek, jako
něco úžasného a neopakovatelného. Je to tak.
Vždyť strhující večer přinesl všem účinkujícím, ale hlavně divákům i letošní dvanáctý
ročník koncertu Všechny barvy duhy, který
jsme pořádali ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v pondělí 22. října
v Divadle Antonína Dvořáka. Během tohoto
večera se v programu koncertu vystřídalo více
než 140 účinkujících, a to jak zdravotně postižených umělců, tak profesionálů, kteří
v programu hostovali. Patrony večera byli
muzikanti Petr Lexa a Lukáš Bundil ze skupiny Slza.
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Koncerty Všechny barvy duhy vždy bourají

travská klika, podtrženém téměř dokonalou
„chrámovou“ iluzí na jevišti. Žádný z koncertů
Všechny barvy duhy si dnes už nelze představit ani bez vystoupení naší hudební skupiny
Rytmy, která si pro tuto příležitost připravila
podmanivé bubnování spolu se členy spolku
Muzikohraní a žhavou novinku s tanečním
sólem Lenky Bihariové na hudbu Maca Mamuca - Bumbara. I když vystoupení Rytmů
v závěru koncertu tvoří vždy i jakýsi pomyslný
vrchol večera, tentokrát jsme těch vrcholů zažili víc.

pomyslné bariéry mezi světem hendikepovaných a zdravých lidí. I proto vedle klientů Čtyřlístku, posluchačů speciálních tříd Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, tanečníků
z Bílé holubice, baristů z pojízdné kavárny
Mental Café anebo hudební skupiny Mentallica, spoluúčinkovali v režii Ilji Racka mj. sólisté
baletu Národního divadla moravskoslezského,
muzikanti z Janáčkovy filharmonie Ostrava,
v rolích moderátorů také herci Pavla Dostálová
a Jiří Sedláček a letos poprvé také členové
komunitního sboru Family Gospel Ostrava
a souboru Ostravská klika. Spolu se skupinou
Slza si zazpíval také osmiletý žák Múzické
školy a vnuk dnes již legendárního ostravského muzikanta stejného jména – Vladimír Figar.
Zahraničním hostem koncertu byla finalistka
letošního ročníku polské soutěže Zaczarowana
Piosenka, Aleksandra Nykiel. Vyprodané Divadlo Antonína Dvořáka se opět stalo svědkem
mimořádných diváckých zážitků.
Jako vždy patřil úvod večera našim nejmladším klientům z Domova Jandova. Pod vedením svých „tet“ připravili i letos krásné překvapení v podobě hudebně taneční kreace inspirované magickým světem příběhů Harryho
Pottera, pod názvem Kouzelná show. Výbornou práci odvedly zejména Míša Koprajdová
s Michaelou Smějovou – autorky choreografie
i hudebního mixu, které dokázaly zapojit „do
hry“ většinu klientů domova. Společně publikum opět nejen pobavili, ale i navodili tu
„správnou atmosféru“ celého večera. Dalším
naším velkým překvapením bylo společné
vystoupení klientů Chráněného bydlení Třebovice spolu se členkami pěveckého souboru
Ostravská
klika, což
byl
další
skvělý
nápad
Hanky
Zábranové.
Také ona
se nechala
inspirovat
filmem
–
americkou
komedií
Sestra
v akci
s hudbou
Marca
Shaimana.
Jeho hudba rámovala společné vystoupení několika klientů a pracovnic chráněného bydlení (Hanky Zábranové
a Lucie Mračkové) se členkami souboru Os-

Úchvatné bylo „křídlení“ členů tanečního
souboru Bílá holubice ve vystoupení Motýlí
sonet v choreografii Ivany Martákové, stejně
jako další číslo tohoto souboru na hudbu Petra
Iljiče Čajkovského Labutí jezero, vyprávějící
příběh
tělesně
postižené
dívky, jež
se
promění
v krásnou
labuť
a
potká
svého
vysněného prince… Tady si spolu se sólisty baletu Národního divadla
moravskoslezského Janou Zelenkovou a Karlem Picuirou de
Pimodanem zatančila Zuzanka Harabišová.
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níku polské soutěže
Zaczarowana Piosenka, která se netají
svou láskou k jazzové
hudbě. Dokázala, že
je vynikající interpretkou písní světového
repertoáru a disponuje
obrovskými hlasovými
možnostmi.
Samozřejmě, velká očekávání natěšeného publika nezklamala ani hostující
skupina Slza, jejíž
členové – zpěvák Petr
Lexa a kytarista Lukáš
Bundil byli zároveň
také patrony účinkujících tohoto večera. Sympatická dvojice svým fanouškům zahrála
a zazpívala nejen své nejznámější hity, ale jak
už jsme zmínili na jiném místě tohoto článku,
udělala obrovskou radost i osmiletému školáč-

Toto vystoupení vehnalo mnohým divákům
v publiku slzy do očí a na závěr také vyvolalo
bouřlivé ovace.
Překvapili i naši kamarádi z Mental Café,
kteří se tentokrát spojili se členy pěveckého
komunitního sboru Family Gospel Ostrava
a společně připravili nádherný závěr
první části večera. Tradičně výborné
byly i výkony posluchačů speciálních
tříd Lidové konzervatoře a Múzické
školy Ostrava – opět jsme tleskali
mladičké flétnistce Silvince Kielarové
a dětem z Estetické školičky této školy,
trojici výborných zpěvaček z pěvecké
třídy paní Miloslavy Soukupové – Tereze Slončíkové, Aničce Opartyové
a Lence Lo Hrůzové, před nimiž nepochybně stojí slibná pěvecká budoucnost, stejně jako Katce Špundové
a tanečníkům této školy. Nezklamalo
ani vystoupení hudební skupiny Mentallica z neziskové organizace Naděje
pro všechny, která na našem koncertu
vystupovala vůbec poprvé a jak věříme, určitě
ne naposledy.
Dalším velkým překvapením byl i nádherný
mezzosoprán polské zpěvačky Aleksandry
Nykiel z Bielska-Białe, finalistky letošního roč-

kovi Vladimíru Figarovi, který si jeden z hitů
zazpíval spolu s nimi.
Moderátoři večera – Pavla Dostálová
a Jirka Sedláček, potvrdili i tentokrát, že dokáží
vytvářet humor, jsou výbornými baviči a mistry
improvizace a nevtíravou formou spoluvytvářejí
báječnou atmosféru večera tak, že jeho dvě
hodiny uběhnou jako voda.
V publiku koncertu letos zasedla řada
významných osobností, mezi nimiž byli senátor Leopold Sulovský, náměstkové hejtmana
Moravskoslezského kraje – pánové Lukáš
Curylo a Jiří Navrátil, náměstek primátora
města Ostravy pan Zbyněk Pražák a řada
dalších vzácných hostů.
Také letošní koncert Všechny barvy duhy
se uskutečnil s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského
kraje Ivo Vondráka, náměstka primátora měs-
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ta Ostravy Michala Mariánka a prezidenta
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Jiřího Horeckého. Velký dík však rovněž patří
i partnerům našeho koncertu Generálnímu
konzulátu Polské republiky v Ostravě, Imperial
hotelu Ostrava a samozřejmě Národnímu divadlu moravskoslezského, neboť bez pomoci
a spolupráce zdejších techniků, zvukařů,

osvětlovačů a dalších pracovníků různých
divadelních profesí, by úspěch našeho koncertu nemohl být takový, jaký opravdu byl… Už se
těšíme na ten příští, který se uskuteční 21.
října 2019.
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: WERNER ULLMANN

KŘIŠŤÁLOVÝ
KAMÍNEK
PRO HANKU
ZÁBRANOVOU
Ve dnech 1. – 4. října se
v Ostravě konal 26. ročník
Evropských dnů handicapu, do
nichž se pravidelně zapojuje také
naše organizace, jak o tom píšeme i na jiném místě tohoto vydání
časopisu Zrcadlo. Letošní ročník
však byl pro nás tak trochu výjimečný i tím, že jedna z našich
kolegyň, paní Mgr. Hana Zábranová, obdržela na slavnostním
večeru Evropských dnů handicapu ocenění Křišťálový kamínek
za dlouhodobou práci a mimo-
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řádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, které jí předali na slavnostním večeru 3. října v multifunkční hale Gong Dolní oblasti Vítkovic náměstek primátora města
Ostravy pan Michal Mariánek a ředitelka pořádající Asociace Trigon – paní Olga Rosenbergerová.

Paní Hanka Zábranová u nás pracuje od

vu klientů v někdejším Stacionáři Třebovice.
Bez ohledu na čas se intenzivně věnovala
práci s nimi nejen v oblasti sportu, ale i dalších
volnočasových aktivit. Patří k lidem, kteří svou
energií a nadšením dokáží překonávat překážky a v práci s klienty vždy dosahovala vynikajících výsledků, jež se každoročně prokazují jak
ve výsledcích nejrůznějších sportovních soutěží, tak například na jevišti Národního divadla
moravskoslezského, kde klienti z Třebovic pod
jejím vedením pravidelně a s úspěchem vystupují. Paní Hanka Zábranová často vzbuzuje
dojem, že má energie na rozdávání, a to jak při
práci s klienty, tak motivaci svých spolupracovníků.
Paní Hanka Zábranová v současné době
pracuje v Chráněném bydlení Třebovice. Je
mimořádně obětavá a pracovitá osobnost
s nevšedním vztahem ke klientům. Ti také
patřili
k prvním
gratulantům,
když
v multižánrové aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic přebírala Křišťálový kamínek. Před zaplněným sálem se vyznala publiku z lásky ke své
práci, která je pro ni skutečným posláním
i hlubokého vztahu k lidem se zdravotním postižením, jimž pomáhá získávat zdravou sebedůvěru a radost ze všeho, co dokáží v duchu

roku 1985. Od počátku své profesní dráhy
působila jako vychovatelka. Dosahovala vynikajících výsledků v práci s mentálně i tělesně
postiženými lidmi, byla doslova hnacím motorem četných aktivit těchto lidí, především
v oblasti sportu. Řadu let se podílela jako trenérka na sportovních aktivitách fotbalového
klubu Čtyřlístku – Medvědi. Pod jejím vedením
dosáhli sportovci Čtyřlístku až na olympijský
bronz v kopané na Světových letních hrách
Speciálních olympiád v Šanghaji v roce 2007.
Patnáct let byla hlavní organizátorkou Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech
nejen pro klienty Čtyřlístku, ale i pro další sportovně nadané lidi se zdravotním postižením
z celého širšího regionu Ostravska. Nebyly to
však jen skvělé sportovní výkony, jichž pod
jejím vedením dosahovali klienti Čtyřlístku.
Díky svým širokým zájmům i profesnímu zaměření vedla a vede své svěřence k dalším
aktivitám, ať již pracovním, společenským nebo kulturním.
Pod vedením Hanky Zábranové byli klienti
vždy silně motivováni k tomu, aby se naučili
mít rádi sport, pohyb, tanec a divadlo. Hanka
Zábranová byla řadu let doslova „duší“ kolekti-
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hesla: „Když můžeš, tak
musíš“...
Publikum
v zaplněném sále, v němž
nechyběli náměstkové hejtmana Moravskoslezkého
kraje Lukáš Curylo a Jiří
Navrátil, náměstkové primátora města Ostravy Zbyněk Pražák a Michal Mariánek a další hosté, aplaudovalo ve stoje paní Zábranové, jež se neubránila slzám
dojetí.

Text a foto: BOHDANA
RYWIKOVÁ

VŠECHNO JE V ČLOVĚKU…
Osobní vyznání paní Hany Zábranové

V listopadu

jiného mínění a na školu mě dvakrát nevzali.
Začala jsem tedy pracovat v Hutním projektu,
což byl to pro mě doslova očistec a ve zkušební době jsem si pomáhala pryč. Shodou okolností jsem tenkrát potkala spolužáka, jehož
švagrová byla vedoucí školní družiny a hledala
vychovatelku. Nastoupila jsem okamžitě s tím,
že si posléze dokončím pedagogické vzdělání.
Měla jsem možnost absolvovat nástavbové
studium – dva roky pedagogiky, ale moji prozíraví rodiče mě motivovali k tomu, abych se
raději hlásila na vysokoškolské studium. Přijali
mě k dálkovému studiu na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, obor vychovatelství katedry speciální pedagogiky. Studium
jsem
dokončila
už
jako
vdaná
a s dvouletou dcerou.
V roce 1985 jsem nastoupila do zařízení
Denní a týdenní pobyt pro děti a mládež
v Ostravě - Nové Vsi. Pracovala jsem pod vedením Dr. Jiřiny Frejkové, pozdější ředitelky
domova Fontána v Hlučíně. Spolu jsme začaly
vzdělávat klienty podle školského zákona,
bohužel jsme však neměly to správné ´kulaté
razítko´, a tak naše snažení nemělo punc skutečného školského vzdělání. Na tu dobu všek
velmi ráda vzpomínám. Úzce jsme spolupracovali s rodinou a pořádali společné akce.
V roce 1988 se mi narodil syn Jakub a zároveň se zařízení stěhovalo do prostor bývalé

roku
1957
jsem spatřila
světlo
světa
v Ostravě Vítkovicích.
Do
svých devíti let
jsem bydlela
s rodiči a prarodiči
v rodinném
domku v téměř
idylickém venkovském prostředí tehdejší Hrabové.
V roce
1966
jsme se přestěhovali
do
Ostravy
–
Zábřehu
do
panelového
domu o dvanácti
podlažích. Po dokončení základní školy jsem se
dostala (i přes ´špatný kádrový profil´ svého
otce) na gymnázium v Ostravě-Zábřehu, kde
jsem odmaturovala v roce 1977. Zamýšlela
jsem jít na vysokou školu, soudruzi však byli
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mateřské školy v Třebovicích. Prostředí a okolí
mi naprosto učarovalo a považuji dodnes toto
místo za svou srdeční záležitost. Vedoucí zařízení Jiřina Frejková odešla už jako vedoucí
diagnostického oddělení do tehdejšího Ústavu
sociální péče pro osoby s mentálním postižením v Muglinově a k nám přišla na základě
výběrového řízení paní Mgr. Vlasta Polová. Od
samého počátku jsme věděly, že spolu půjdeme cestou aktivit sportovního zaměření.
V zařízení jsme razily heslo: „Když můžeš –
tak musíš!“ Klienty jsme motivovaly k tomu,
aby měli rádi sport, pohyb, tanec, divadlo...
Osobní příklad byl jednoduchou filozofií, a tak
jsme s nimi jezdili po závodech, olympiádách a
věřili, že dosáhneme hodně vysoko. Tato cesta
se ukázala jako správná:
měli jsme i „požehnání“ tehdejšího vedení Ústavu sociální péče, pod nějž jsme
patřili a bez něhož čisté zapálení nestačí. Hodně nám
pomohli také „vojáčci“ –
sportovci tělem i duší, kteří
s námi spolupracují dodnes
a to bez nároků na odměnu
a bez ohledu na čas. Se
sjednocenou kopanou jsme
se tak v roce 2007 dostali až
na XI. ročník Letních her
speciálních olympiád v Šanghaji, kde náš fotbalový tým
vybojoval bronzovou medaili.
Také personálně jsme na
tom byli dobře. Pracovali

u nás vychovatelé, kteří měli různé aprobace
na výtvarnou práci, hudební výchovu, sport...
Také jsme my i oni byli mladší a měli více síly
a chuti něco dělat. Všechno je v člověku, jak to
má nastavené, jestli má nějakou činnost na
dobíjení energie, koníčky apod. Jakákoliv práce se dá dělat, když je dobrý tým. Ale postavit
dobrý tým, to je opravdový kumšt.
Určitě jsem měla celý život obrovské štěstí
v tom, že jsem potkala správné lidi v pravý čas
a dělám práci, která mě nesmírně baví, i když
mi z ní jde někdy hlava kolem. Na pracovišti si
však rozumíme a stále máme víru, že to, co
děláme, je nejen potřeba, ale vidíme i pokrok.
HANA ZÁBRANOVÁ
Foto: (rw)

:

REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ:
Ocenění pro paní Libuši
Gajdovou
za dlouholetou práci
v oblasti muzikoterapie
Redakce magazínu pro vozíčkáře o životě
a pro život na vozíku „Vozka“ je již druhým
rokem organizátorem celostátní soutěže
s mezinárodním přesahem – Rekordy handicapovaných hrdinů. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje,
pana Ivo Vondráka. Stejně jako v loňském roce, kdy v této soutěži získala ocenění
v kategorii Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti) paní Mgr. Vladimíra Kaločová z Domova Barevný svět, letos připadlo toto ocenění další naší kolegyni
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z Domova na Liščině – paní
Libuši Gajdové za její
dlouholetou péči o osoby
se zdravotním postižením
a rozšiřování jejich dovedností a schopností
v oblasti muzikoterapie.
z hudby dokáže úspěšně přenášet na lidi se zdravotním postižením různých věkových kategorií. Paní Libuše Gajdová je
často zvána také do jiných míst
České republiky, aby zde přenášela
své
zkušenosti
z muzikoterapeutické
práce
s hendikepovanými lidmi. Soubor Rytmy pod jejím vedením
pravidelně vystupuje na veřejnosti a sklízí zasloužené úspěchy jak doma, tak na vystoupeních v zahraničí (Polsko).
Sama paní Libuše Gajdová
získala prestižní ocenění za
dlouholetou práci a mimořádné
výsledky ve prospěch osob
s handicapem – Křišťálový kamínek, na slavnostním večeru
Evropských
dnů
handicapu
v Ostravě v roce 2013 a v roce 2014 obdržela
čestné uznání k Mezinárodnímu dni zdravotně
postižených, při němž je udělována Cena hejtmana Moravskoslezského kraje, v roce 2017
získala v Liberci ocenění Osobnost roku
v rámci celostátního projektu Tvoříme duší
s podtitulem „Bez bariér v duši i v životě“ jako
„významná osobnost, která svou dlouhodobou
činností naplňuje
myšlenku tohoto
celostátního projektu“. Paní Libuše Gajdová je
velmi
skromná
a zároveň obětavá osobnost, která celý svůj život
zasvětila práci se
zdravotně postiženými
lidmi
a snažila se vnést
i do jejich života
co nejvíc radosti,
pomáhá jim nabývat pocit vlastní
sebedůvěry
a uspokojení prostřednictvím hudby. Také jí patří naše velké uznání a zároveň
gratulace za její ocenění v celostátní soutěži.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Ocenění v soutěži Rekordy handicapovaných hrdinů jí předali na slavnostním setkání
v aule krajského úřadu Moravskoslezského
kraje náměstkové hejtmana – pánové Jiří Carbol a Jiří Navrátil. Při této mimořádné události
nechyběl ani ředitel naší organizace, PhDr.
Svatopluk Aniol, který patřil k prvním gratulantům.
Paní
Libuše
Gajdová pracuje ve
Čtyřlístku od roku
1999. Od samého
počátku se soustředila
na muzikoterapeutickou práci s lidmi se
zdravotním
postižením. V roce 2006
založila hudební skupinu Rytmy, která o
rok později poprvé
veřejně vystoupila na
koncertu
Všechny
barvy duhy. Od té
doby skupina získala
pod vedením paní
Libuše Gajdové řadu
nejrůznějších ocenění
a je zvána na festivaly
a přehlídky po celé České republice.
Paní Gajdová dosáhla v oblasti muzikoterapie skvělých výsledků. Své nadšení a radost
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Cena vládního výboru pro
„KÁJIN SVĚT“
Český rozhlas Dvojka odvysílal ve dnech 19. a 26. května 2018 v cyklu Dobrá vůle
dokument redaktorky Terezy Rekové nazvaný „Kájin svět“, jenž byl malou sondou do
života naši klientky z Podporovaného samostatného bydlení – Karly Foltové. Za tento
pořad získaly obě jeho aktérky - jak Karla Foltová, tak redaktorka Tereza Reková ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které si obě převzaly
v Praze letos 7. prosince.

Pořad „Kájin svět“ avizoval před jeho

pojízdné kavárny do projektu Fotografiemi pro
radost a pro módní přehlídku na festivalu
Labyrint duše, jímž letošní ročník projektu letos
v Praze vrcholil (jak o tom píšeme na jiném
místě tohoto čísla Zrcadla), dokonce navrhla
i vlastní model společenských šatů, který na
přehlídce sama předvedla.
„Nechci a nikdy jsem nechtěla, aby mě
někdo bral jako postiženou. Hodně mi to
vadilo,“ zamýšlí se Karla v dokumentu Terezy
Rekové a vybírá vhodný šperk ze své sbírky
náušnic. Chystá se právě do práce, kde bude
po celý den mezi lidmi, a tak jí to musí slušet.
Ostatně, Karla si na svém vzhledu vždycky
dává záležet.
Jak víme, milá a usměvavá Karla Foltová,
je také aktivní členkou našeho hudebního

odvysíláním také Týdeník rozhlas v článku
autorky dokumentu, Terezy Rekové, která
v něm uvádí: „Karlu poznáte podle širokého
srdečného úsměvu a krátkých, pokaždé jinak
nabarvených vlasů. Pro každého má vřelé
slovo, a když někomu může pomoci, tak to
ráda udělá. Působí vyrovnaně a spokojeně.
Ale bylo tomu tak vždycky?“ Karla pak
rozhlasovým posluchačům přibližuje svou
složitou cestu k dnešku, kdy samostatně žije
a hospodaří v Podporovaném samostatném
bydlení, pracuje v naší prádelně a pár let už je
také úspěšnou baristkou v pojízdné kavárně
Mental Café. Kromě toho se Karla účastní
s Mental Café i různých dalších jejích aktivit
a letos se také zapojila spolu s dalšími baristy
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souboru Rytmy, spolu s dalšími kamarády ze
Čtyřlístku hraje stolní tenis a často nás
reprezentuje i v jiných sportovních disciplínách,
třeba v bowlingu. Je všestrannou osobností,
která je živým důkazem toho, že i s
lehčím mentálním
hendikepem
lze
žít
plnohodnotným
životem.
A
tak
jí
k významnému ocenění Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany můžeme jen
gratulovat! Pokud byste si rozhlasový
dokument „Kájin svět“ chtěli také poslechnout,
máte možnost najít jej v archivu Českého
rozhlasu zde: https://plus.rozhlas.cz/kajin-

svet-jake-prekazky-musi-prekonat-cloveks-fyzickym-nebo-psychickym-7227128
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto VLADIMÍRA KALOČOVÁ
a archiv Českého rozhlasu

Na snímku vpravo Karla Foltová s jednou ze svých
medailí, kterou vybojovala letos na Regionálních hrách
speciálních olympiád v Brně.

UZNÁNÍ DAGMAR DROBÍKOVÉ
ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI
PRO ODBORY
Na Krajské konferenci Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR, která se
konala 2. října 2018 v Ostravě, převzala
z rukou vedení odborového svazu čestné
uznání za svou obětavou a dlouholetou práci
v krajské odborové radě předsedkyně naší
základní organizace, paní Bc. Dagmar Drobíková. Uznání jí udělila Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče „za
vynikající práci pro odbory“.

Paní Dagmar Drobíková pracuje v naší
odborové organizaci od září roku 1996, o osm
let později byla zvolena její předsedkyní a tuto
funkci vykonává s dvouletou přestávkou (v
letech 2010 – 2011, kdy pracovala jako vedoucí Stacionáře Třebovice) dosud. Dvě funkční
období (celkem osm let) působila také
v krajské odborové radě. Za krajské odbory se
často zúčastňovala i jednání na úřadu Moravskoslezského kraje, kde hájila především zájmy pracujících v sociálních službách. Na otázku, čeho se jí během tohoto období podařilo
dosáhnout, odpovídá slovy: „Každopádně se
10

jsme
je
také
chtěli
získávat,
zejména
v tom
smyslu,
jakým
směrem se budou
sociální
služby ubírat, jak
budou rozdělovány
dotace
a velmi často se
jednalo
také
o finanční nejistotě neziskových
organizací, působících
v této
oblasti. Bohužel,
v současné době
už v krajské odborové radě není
nikdo, kdo by
sociální
služby
zastupoval...“
V roce 2019 se paní Dagmar Drobíková
chystá odejít na zasloužený odpočinek
a v červnu pak bude naše odborová organizace volit do svého čela nového předsedu. Jak
říká paní Dagmar, „Základ je dobrý, teď musí
nastoupit někdo mladší.“ Přesto se s naší odborovou organizací definitivně loučit nehodlá
a ráda s ní zůstane v kontaktu i jako seniorka
Pro naše odboráře jsou její zkušenosti neocenitelné. Každopádně i jí patří naše velká gratulace za ocenění její práce.
(rw)
Foto: GABRIELA KUPCOVÁ
a archiv Dagmar Drobíkové

zlepšilo mapování sociálních služeb v našem
kraji a hlavně jejich potřeb tam, kde se sociální
služby rozšiřují, transformují anebo vznikají
služby nové. Daří se také zastávat práva pracujících v sociálních službách. Snažili jsme se
eliminovat chyby a upozorňovat na nespravedlivé jednání vůči zaměstnancům. Opakovaně
se také vysvětluje nutnost ošetřovatelské péče
a
zaměstnávání
zdravotních
sester
v sociálních službách, ať už se jedná o domovy pro seniory anebo domovy pro osoby se
zdravotním postižením, a to v nezbytné míře,
aby v těchto zařízeních byli zdravotníci zastoupeni.
Vždy jsme na kraj přinášeli informace
z oblasti sociálních služeb, ale na druhé straně

Festivalu Labyrint duše
dominovala Ostrava
Když jsme v minulém čísle
časopisu Zrcadlo psali o letním
workshopu Fotografiemi pro
radost, avizovali jsme zároveň, že
výsledky veškerého fotografického snažení účastníků nejen našeho fotografického workshopu,
ale i těch dalších, jež se odehrály
jak u nás v Ostravě, tak na jiných
místech republiky,
budou zveřejněny na podzim
v Praze. Tam se také odehrál
4. listopadu Festival umění osob
s mentálním postižením Labyrint

11

duše, jímž zároveň vyvrcholil letošní ročník charitativního projektu Pomáháme fotografiemi.
i naše organizace, jež je do
projektu Pomáháme fotografiemi zapojena od samého
počátku. Cenu z rukou módní
návrhářky a pedagožky Vysoké školy uměleckoprůmyslové Liběny Rochové převzala za naši organizaci paní
Dagmar Drobíková (na snímku na předcházející straně).
Kromě fotografické výstavy se návštěvníkům Vnitroblocku představili na módní
přehlídce pod patronací Liběny Rochové návrháři a manekýni v jedné osobě z řad lidí
s mentálním postižením ve svých vlastních
modelech, krejčovsky zpracovaných studenty
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Nepřímo jsme se do ní zapojili i my – jednu
z módních kreací navrhovala a také jako manekýnka sama předvedla naše Karla Foltová
z Podporovaného samostatného bydlení, která
se do této tvůrčí práce zapojila spolu
s kamarády z Mental Café. Módní přehlídku
rámovalo lyrické taneční vystoupení Motýlí
sonet hendikepovaných tanečníků z ostravské
Bílé holubice, a pak už přišly na řadu koncerty,
v nichž opět dominovaly soubory z Ostravy:

Do syrových, industriálních prostor areálu
Vnitroblocku v Praze-Holešovicích, se sjely
desítky účastníků festivalu, ať už v rolích prodávajících, účinkujících anebo diváků odpoledního programu festivalu. Ten zahrnoval nejen
vernisáž nejlepších snímků z letošních fotografických workshopů, ale i módní přehlídku unikátní kolekce vytvořené z návrhů lidí
s mentálním postižením, koncerty hudebních
skupin Rytmy, Mentallica, Poprask a Sto zvířat
a k tomu navíc trh chráněných dílen, nabídku
kávy a občerstvení z ostravského Mental Café
a workshopy i soutěže pro děti a dospělé.
Prostory holešovického Vnitroblocku zdobily desítky nejlepších fotografií, které do letošní
soutěže zaslali jednotliví účastníci projektu z celé republiky, ať
již z příspěvkových anebo neziskových organizací. Odborná
porota, kterou tvořili uznávaní
fotografové a také vedoucí
jednotlivých workshopů - Robert Vano, Václav Šilha a Jarmila Štuková, nepochybně měla těžkou práci, když ze stovek
zaslaných snímků měla vybrat
ty opravdu nejlepší. Každou
organizaci reprezentovalo deset vybraných snímků. Top
kolekce bude od letošního roku
opět putovat republikou a představí veřejnosti nejzajímavější
okamžiky ze života lidí se zdravotním postižením, zachycené
na jednotlivých snímcích. I tady však lze říci,
že vítězem byl každý, kdo se do soutěže zapojil. Autoři nejlepších snímků, stejně jako ti, kteří
se velkou měrou podíleli na přípravě a organizaci celé této velkolepé události, obdrželi
drobné ceny. Oceněna byla pří této příležitosti

vedle naší skupiny bubeníků Rytmy, která
svým vystoupením uvedla publikum doslova
„do varu“, to byli také naši přátelé ze souboru
Mentallica z neziskové organizace Naděje pro
všechny. Výjimku mezi převažujícími Ostravany tvořila kapela Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice – Poprask.
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Závěr bohatého odpoledne patřil dalším věrným
patronům projektu – hudební skupině Sto zvířat.
Atmosféra odpoledne byla
skvělá a je jisté, že do budoucnosti nejspíš prostory
Vnitroblocku festivalu Labyrint duše všem zájemcům
o účast stačit nebudou.
Nejen členové naší skupiny
Rytmy si z Prahy odváželi
spoustu nevšedních zážitků a těší se na příští ročník
tohoto projektu.
Kromě toho se však
budeme
moci
setkat
s letošní vítěznou kolekcí
nejlepších snímků tohoto
projektu, a to na putovních
výstavách v různých částech České republiky
po celý příští rok. Do Ostravy by měla výstava
dorazit
v září
příštího
roku,
a to přímo do výstavních prostor vstupní haly
ostravské Nové radnice.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: MARTA KOPECKÁ, VLADIMÍRA
KALOČOVÁ a PAVEL VÁCLAVÍK

Vzácná návštěva z vietnamské komunity
Ve čtvrtek 6. prosince k nám zavítali vzácní hosté – zástupci Vietnamského spolku
Moravskoslezského kraje a Ostravy a Svazu vietnamských budhistů v čele s paní Thu
Tranovou, místopředsedkyní spolku a panem Du Dai Nganem ze Svazu vietnamských
budhistů, kteří předali do rukou ředitele Čtyřlístku pana PhDr. Svatopluka Aniola velkorysý finanční dar, jenž bude využit ve prospěch klientů naší organizace na jejich
volnočasové a zájmové aktivity.
vyjádřit svou vděčnost za
to, že mnoho jejích příslušníků u nás získalo
nejen trvalý domov, ale
také
kvalitní
vzdělání
a bohaté pracovní uplatnění v různých oblastech
podnikání i veřejné sféry.
Vietnamští hosté si během
své návštěvy Čtyřlístku
s velkým zájmem prohlédli
jedno z jeho největších
zařízení – Domov Barevný
svět – a nešetřili slovy
chvály jak nad úrovní a
kvalitou bydlení našich
klientů, tak šíří poskytovaných sociálních služeb.
Věříme, že to nebylo poslední setkání se členy
vietnamské komunity u nás a těšíme se na
další spolupráci.
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: LUKÁŠ KELLNER

Jak se vyjádřil předseda Vietnamského
spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy,
pan Chau Hoang, z jehož iniciativy se toto
setkání uskutečnilo, chtěli členové vietnamské
komunity žijící v České republice touto formou
13

Události

POMÁHÁME OPUŠTĚNÝM PEJSKŮM
Protože máme rádi
zvířata, rozhodli jsme
se, že uspořádáme
sbírku pro psy
z nedalekého třebovického útulku. Spolupráci s útulkem jsme předem konzultovali
s jeho personálem,
abychom věděli, čím
nejlépe přispět.

Do sbírky přispěli jak
klienti, tak zaměstnanci
Domova Třebovice. Nasbírali jsme deky, polštářky,
povlečení i prostěradla
a zakoupili různé pamlsky.
S touto výbavou jsme se
v úterý 16. října dopoledne
vydali do psího útulku.
Pracovníci útulku pro nás za odměnu připravili
exkurzi ve zdejším psím bydlení. Čtyřnozí přátelé projevovali zájem o naši návštěvu štěkáním i zvědavými pohledy a radostným vrtěním
ocásků.
Nakonec jsme si prohlédli také zdejší veterinární ordinaci, která je zařízena podobně jako
běžné ordinace, jež navštěvujeme, když jsme
nemocní. Nechyběla tu váha, lehátko ani

skříňka s léky. Paní veterinářka nám vysvětlila,
jak důležité je vyšetření psů při prvním kontaktu s novým domovem a na plyšové hračce
názorně předvedla, jak o zdraví pejsků následně pečují i během celého jejich pobytu v útulku. Takže, milí hafánci, zase někdy na shledanou!
BRONISLAVA HONYSZOVÁ
Domov Třebovice

Tradiční zvítězilo nad „netradičním“
Chtěla bych tímto článkem především poděkovat svým kolegyním - paní Janě Prorokové a Lence Štrochové, které letos upustily od tradiční halloweenské akce a naše
podzimní tvoření pojaly vtipně, s nápadem a hlavně česky.

Ještě

chod nového roku přesně tento den. Noc z 31.
října na 1. listopadu nesla název magické moci
Samhain, podle keltského boha Samhaina.
A též měla význam jako noc, kdy mrtví přecházejí ze světa živých do světa zemřelých. Keltští
kněží chodili dům od domu a žádali pro svého
boha dary, jimiž mohly být i lidské oběti.
V případě odmítnutí vyslovovali nad daným
domem kletbu smrti. Tedy: když ne dar, tak
kletba. Na cestu si svítili svícemi, jež byly vyrobeny (mimo jiné) i ze sádla lidských obětí
a tento oheň měl ukazovat cestu duším z říše
živých do říše mrtvých. (…)
Vnímám, jak je tato anglosaská tradice
vzdálená naší kultuře, kdy v tento podzimní

při samotném plánování,
když zaznělo slovo
„dýně“
jsme
se
s kolegyněmi bavily
o tom, zdali vědí,
jaký pravý význam
mají oslavy halloweenu. Halloween je
anglosaský
lidový
svátek, který se slaví
31. října. Jeho kořeny spočívají v prastaré pohanské tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili pří-
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čas (na Svátek zesnulých - Dušičky) chodíme
vzpomínat na hroby našich blízkých zemřelých, zapalujeme svíčky a klademe květiny jako
symbol života. Zde také hraje roli světlo při
zapalování svící na hrobech. Nemusíme se
však převlékat do masek a strašit okolí. Nemusíme se zapojovat do cizí kultury, jen proto, že
je to líbivé, úsměvné, kýčovité, blikající… Ano,
jak už to tak mnozí dělají, nemusíme ctít naše
tradiční zvyky a obyčeje. Otázkou však zůstává, jak dalece si pak dokážeme obhájit svou
(nejen křesťanskou, kulturní a českou) identitu.
Proto tedy děkuji výše zmiňovaným kolegyním, jež tentokrát upustily od soutěže
O nejkrásnější halloweenskou dýni a raději
vyhlásily mnohem milejší soutěž O vykutálenou dýni, která nejvíc pobaví. A víte, která

S použitím reprodukce obrazu
Williama Adolphe Bouguereaua:
´Den zesnulých´ na předcházející
straně.

vykutálená dýně nejvíc pobavila? My už ano…
Text a foto: GABRIELA ROKYTOVÁ
Domov Barevný svět

Nejkrásnější podzimní věneček
V listopadu vám při vstupu do
budovy Domova Barevný svět
určitě nemohla uniknout výstavka
podzimních věnečků. Kdo chtěl,
mohl se také zapojit do soutěže,
kdy svým hlasem mohl rozhodnout o tom, který z vystavených
věnečků je nejkrásnější.
nejkrásnějšího věnečku a zároveň také
vyhlášení výsledku soutěže O vykutálenou dýni, která nejvíc pobaví, do níž se
také mohli všichni zapojit.
Však také i k této druhé soutěži se
zapojily všechny úseky Domova Barevný svět. Dokutálet pak do tělocvičny obří
dýně, jež byly rovněž vystaveny zrakům
kolemjdoucích v hale domova, dalo
docela zabrat. Ať už v podobě vajíček
z kultovního
filmu
Vetřelci,
nebo
v podobě „Maženky“ s lucerničkou anebo podzimně ozdobené dýně – všechny
měly zaujmout a pobavit.
Vedoucí Domova Barevný svět, Míša
Šarmanová, pak slavnostně vyhlásila
vítěze obou soutěží. Vavříny v soutěži O nejkrásnější věneček Domova Barevný svět si
odnesli soutěžící z třetího patra domova za
věneček s břízou a mochyní, druhé místo připadlo prvnímu patru za věneček z přírodnin
a třetí místo získalo druhé patro za chmelový
věneček s nápisem „Život je hořký, bohu dík.“

Bylo velice zajímavé sledovat a také poslouchat obdivné ohlasy všech kolegů, kteří
kolem věnečků procházeli. Často byli také
vyzýváni, aby svým hlasem podpořili výrobek,
který se jim nejvíc líbí. A bylo rozhodnuto! Ve
čtvrtek 22. listopadu se v tělocvičně Domova
Barevný svět uskutečnilo slavnostní vyhlášení
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V soutěži O vykutálenou dýni,
která nejvíc pobaví, zvítězili „Vetřelci“ z druhého patra, druhé místo získala „Maženka“ z třetího
patra a na třetím místě skončila
„Obří hlava“ rovněž z třetího patra.
Děkujeme všem, kteří se do
soutěží zapojili, a to v jakékoliv
podobě – jako výrobci, hlasující,
prezentující, vyhlašující a samozřejmě i obdivující.
Text a foto:
GABRIELA ROKYTOVÁ
Na snímku vlevo ze slavnostního
vyhodnocení soutěže o nejkrásnější
podzimní věneček
a „vykutálenou dýni“ v tělocvičně Domova Barevný svět.

TRADICE JE TRADICE
Vždy začátkem prosince prožívají klienti v Domově na Liščině rozporuplné pocity
z návštěvy magických bytostí - hlavně čerta, Mikuláše a anděla, ale zároveň toužebně
očekávají bohatou nadílku. V předvečer svátku svatého Mikuláše, 5. prosince,
se všichni sešli v tělocvičně domova za zvuků vánočních koled.

Této události předcházely
samozřejmě
přípravy
kostýmů, které si zajistily
pracovnice sociálních služeb.
Paní Edita Josefi se vtělila do
role čerta, Květa Hlávková do
role Mikuláše a milého
anděla
ztvárnila
Andrea
Bartošová.
Přivítání
vzácných
„hostů“
se
ujala
jako
moderátorka paní Libuše
Gajdová
ve
spolupráci
s klienty.
Nastala ta toužebná chvíle,
a
všichni
společně
s
Mikulášem
nejdříve
rozsvítili vánoční strom. Dle
tradice si obyvatelé domova
zazpívali
vánoční
písně
a snažili se odpovědět na
spoustu záludných otázek ve
formě hádanek, aby si získali
přízeň Mikuláše a jeho
doprovodu.
Pak následoval taneční rej s Mikulášem,
čertem a andělem v doprovodu populárních
písní známých českých i zahraničních
interpretů. Nálada byla skvělá. Občerstvení pro
všechny zúčastněné zajistili a připravili

pracovníci stravovacího provozu, kteří navíc
ještě nachystali pro všechny klienty mikulášské
balíčky.
Velký dík patří všem zaměstnancům
Domova na Liščině, kteří se na přípravě této
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Mikulášské zábavy podíleli. A společně
doufáme, že nás příští rok opět navštíví
Mikuláš s andělem a čertem.
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto: TÁŇA ČALOVÁ
Domov na Liščině

MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK V CENTRU PRACOVNÍ ČINNOSTI
Kouzelná předvánoční
atmosféra provázela
5. prosince náš mikulášský večírek. Nic
jsme nepodcenili. Postupně jsme masky
čertů a andělů zdokonalovali a zkrášlovali,
téměř až k dokonalosti.
Vždyť vyrobit originální
masku a zůstat v utajení, to není jen tak!

Proto již od rána vládlo
u nás v Centru pracovní
činnosti nadšení a vzrušení. Nadšený jásot a smích
při převlékání a zdobení
dával tušit, že masky budou
opět stát za to. Čerti vylepšovali svůj hrůzostrašný
vzhled a leckdy ani nebyli k
poznání. Zkoumali navzájem velikost a zakřivení rohů a andělé zase rozpětí svých křídel.
Náš „Mikuláš Petr“ po nasazení čepice
a uchopení berle vyrostl najednou do majestátní výšky a zářil spokojeností.
Promenádou masek a společným focením
náš večírek začal. Rej čertů a andělů
s Mikulášem a jeho „andělskou družinou“
v čele, byl úchvatný, což jsme ocenili obrovským aplausem. Oblíbené melodie ještě více
rozehřály atmosféru v sále a všichni pekelníci

i andělé z řad klientů a zaměstnanců se hned
pustili do zpěvu a tance.
Nikdo neodcházel zklamán, kouzelná atmosféra všechny zahřála u srdíčka. Když je krásně a veselo, utíká všechno rychleji. S chutí
jsme si zatančili, zazpívali a pobavili se
s kamarády, než se čas nachýlil. Ale už se
těšíme na další podobnou akci.
Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ
Centrum pracovní činnosti
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Ten dělá to
a ten zas
tohle…
Naše společné přátelství klientů
Chráněného bydlení v Třebovicích
s paní Miriam Čechovou, manažerkou Hotelu Imperial Ostrava, začalo
zcela nenápadně. Začátkem letošního dubna jsme přijali pozvání na exkurzi do hotelu Imperial. Doprovázela
nás tehdy naše kolegyně,
paní Bohdanka, která toto příjemné
setkání zprostředkovala. A jak se
později ukázalo, nebylo poslední.
Postupně se rozvinulo v přátelství.

VÁNOČNÍ ČAS
Jitka Šefránková a Jana Fečiková
Přichází vánoční čas,
těsta jsou tu zas.
Vyválíme, vykrájíme,
na plech hezky seřadíme.
Do trouby to pěkně dáme,
u koled si zazpíváme.
Nutelu si připravíme,
cukroví s ní přilepíme.
Necháme ho odležet,
však Ježíšek tu bude hned.
Hurá je tu zas,
ten vánoční čas!

Další
neformální setkání se uskutečnilo zcela nečekaně, když
paní
Miriam
byla se svým
pejskem
na
procházce
v Třebovicích.
Tehdy jsme se
domluvili,
že
připravíme
společné
vánoční
pečení
perníků.
V úterý
11.
prosince jsme
vše nakoupili,
vypracovali
těsto a čekali
na
návštěvu
naši společné
přítelkyně, paní
Miriam. Zbývalo totiž ještě zkrášlit bílou cukrovou polevou
naše upečené voňavé perníčky a její pomoc
nám přišla nadmíru vhod.
Lidová tvořivost neznala mezí, výtvory to
byly vskutku netradiční. K celkové předvánoční
pohodě přispěly i písničky všech možných
žánrů od koled přes „pecky“ Jarka Nohavici,
k tomu ještě vánoční čaj s medem a dobrá
nálada z povedeného díla. Upatlané ruce
a pusy všech mluvily za vše. Pro naši paní
Miriam jsme ještě zabalili malou ´výslužku´
a popřáli si navzájem krásné vánoční svátky.

Jednou z manažerek a hostitelek při návštěvě tohoto luxusního hotelu, byla právě paní
Miriam, která nás provedla hotelem a na závěr
exkurze jsme byli pohoštěni v restauraci výbornými zákusky a kávou. Poděkovali jsme,
rozloučili se a pozvali jsme své hostitele k nám
do Třebovic. Zanedlouho nás navštívila paní
Miriam Čechová se svou kolegyní Terezou
Sivcovou s nádherným dortem ozdobeným
marcipánovým čtyřlístkem. Klienti provedli
návštěvu prostorami svého bydlení a slíbili si
navzájem, že se znovu uvidí.
18

Ověřili jsme si, že nezáleží na tom, co
kdo dělá a v jakém oboru pracuje, protože lidi různého věku a různých profesí
může spojit obyčejné přátelství. Stačí jen,
že si zkrátka „padnou do oka“. Tak se to
stalo i nám a jsme za to rádi!
Text: HANA ZÁBRANOVÁ
Foto: LUCIE MRAČKOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Na snímku zleva manažerka hotelu Imperial Ostrava Miriam Čechová mezi svými
hostiteli z Chráněného bydlení Třebovice.

Vánoční cukroví se nenapeče samo…
v oblasti přípravy. V rovině naší služby to může
znamenat: "Připravím ti s láskou podmínky,
aby sis jídlo dokázal nachystat, uvařit, upéci
sám."
Naši klienti v tomto směru dokázali neuvěřitelné pokroky. Ať už se jedná o společnou
přípravu oblíbených jídel, nebo samostatnou
individuální přípravu snídaní nebo svačin včetně samotného nákupu. Samostatně si vybrat,
nakoupit, připravit, to není zase tak snadné,
ale o to více pak chutná.
V adventním období se naši klienti posunuli
do vyššího gastronomického levelu. Za pomoci
pracovníků se směle pustili do pečení vánočního cukroví. Atmosféra Vánoc nepřichází
sama od sebe, atmosféru Vánoc vytváří lidé
společným úsilím. Vánoční cukroví se nenapeče samo, ale musí se prostě přiložit ruka k dílu.
A úsilí slavilo úspěchy, o čemž se můžete přesvědčit na vlastní oči, protože pracovníci nejenže společnými silami tvořili, ale také poctivě
pořídili fotodokumentaci, kterou si můžete prohlédnout.
Do pečení se úspěšně zapojili také klienti
s vysokou mírou podpory ze třetího patra domova. V případě těchto klientů nejde ani tak
o to, co všechno člověk zvládne samostatně
udělat, ale aby byl zájemce druhými lidmi
k dané činnosti přizván, bez ohledu na to, jak
dalece dokáže být aktivní. Každopádně klienti
ze třetího patra při pečení cukroví dokázali být
velmi usilovní a tvoření jim dělalo radost.
I člověk odkázaný na celodenní péči přece
může prožívat všemi smysly. A právě pečení
cukroví otevírá dveře ke smyslovým hodům.

Kdo by neznal slavné rčení o tom, že láska prochází žaludkem? Mnozí lidé to staví do
roviny partnerské - žena, která vládne mistrovsky v kuchyni, vede v manželství prim. Ale ve
rčení nalezneme hlubší pravdu. Jídlo totiž lidi
především spojuje. A to nikoli jen v rovině samotného stolování a konzumace, ale také
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Sledovat, jak se z nevábné hroudy těsta
vytváří půvabné tvary, poslouchat ten příjemný
hukot a radost, kterou provází společná práce,
vnímat tu půvabnou adventní atmosféru, osahat si vlastníma rukama konzistenci těsta,
vychutnat nádhernou vůni čerstvého cukroví,
díky které se sbíhají sliny a nakonec se těšit
z toho, jak báječně to chutná. Nechat každého
člověka vstoupit prostřednictvím mnoha malých běžných úkonů do života, pomoci mu
k tomu, aby mohl spolu s ostatními prožívat
plnost činností, prožitků a radostí, takto se
překonává ´nejdeismus´

a ´nemátosmyslismus´.
Milé klientky a klienti Domova Barevný svět,
přijměte zpětné blahopřání ke zdárnému a již
snědenému úspěchu. Velké díky pak rozhodně
patří také asistujícím pracovníkům za to, že se
chopili odvážně válečku a formiček a nebrblali,
že mají zase práci navíc (ano byla to práce
navíc), velké díky taktéž vedoucí kuchyně paní
Krivošíkové, která zajistila těsta a náplně,
i vedoucím všech tří úseků v čele s vedoucí
zařízení, jež celou zásobovací akci s paní vedoucí kuchyně logisticky domluvily.
Text: MONIKA MOCHOVÁ
Domov Barevný svět
Fota:
MARTINA HLAVATÁ
GABRIELA ROKYTOVÁ
a kolektiv 3. patra Domova Barevný svět
:

Kultura

Dramaterapie v knihovně
Dlouhodobá spolupráce s Knihovnou města Ostravy nás přivedla k myšlence
seznamovat naše klienty s různými formami nabídky aktivit této příspěvkové
organizace a jejich zapojení do širšího společenského dění. Od letošního května jsme
se spolu s našimi klienty v doprovodu paní Blanky Košťálové a Libuše Gajdové
pravidelně setkávali s pracovníky Knihovny města Ostravy v oddělení pro děti
a mládež.

Každé z těchto setkání, jež spočívala nejen

tematicky zaměřené. Jednalo se o skupinovou
práci pod vedením vedoucí oddělení, paní

v rozumové, ale také pohybové aktivizaci, bylo
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Petry Kozlové, Mgr. Heleny Dlouhé, Bc.
Gabriely Kolasyové a Mgr. Šárky Holaňové.
Pracovnice knihovny se na tato setkání vždy
pečlivě připravovaly a pokaždé naše klienty
překvapily i nějakými rekvizitami a pomůckami,
které si naši klienti mohli nejen prohlédnout,
ale i sami vyzkoušet. V báječné atmosféře tak
probíhala
jednotlivá
dramaterapeutická
setkání, která byla pro naše klienty vždy
inspirativní. Každá skupina byla orientována
především
na
rozvoj
komunikačních
schopností, konverzaci a adekvátní chování
v
situaci
v
kontaktu
s
ostatními.
Prostřednictvím dramatické hry mohou klienti
také vyjádřit své pocity a přání.
Tak se odehrává první část těchto setkání.
Poté plynule přecházíme k práci s knihou. Naši
klienti se i při této aktivitě pravidelně jednou za
měsíc setkávají s pracovníky výše uvedeného
oddělení. Opakují si nabyté dovednosti
v různých situacích, které jim život přináší.
Pro všechny naše klienty jsou to
nepochybně
zajímavá
setkání,
jejichž
prostřednictvím získávají nejen nové znalosti,
ale hlavně nové přátele z řad knihovníků.
Text a foto: LIBUŠE GAJDOVÁ

Motýlek ve znamení tance
Ve velkém sále Kulturního domu v Kopřivnici se uskutečnil ve dnech 9. - 10. listopadu
2018 letošní XXII. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže
s handicapem na podporu jejich integrace pod názvem Motýlek, letos ve „Znamení
tance“. Pořadatelem přehlídky je již tradičně Základní škola a Mateřská škola Motýlek
ve spolupráci s městem Kopřivnice, kopřivnickým kulturním domem a Občanským
sdružením při dětském centru Kopřivnice s finanční podporou Moravskoslezského
kraje, který na přehlídce reprezentoval náměstek hejtmana, pan Jiří Navrátil. Také letos
se kopřivnické přehlídky Motýlek zúčastnil i náš soubory Rytmy.

Během
sobotního
dopoledne jsme absolvovali
nezbytnou zkoušku ozvučení
a světel. Prohlédli jsme si
také nabídku rukodělných
výrobků, jež na přehlídce
prezentovaly
různé
organizace z tohoto regionu,
věnující
se
práci
s handicapovanými
lidmi
a před vystoupením jsme se
ještě občerstvili ve zdejší
kavárně. Naše skupina Rytmy
se
účastnila
sobotního
galakoncertu a pro tuto
příležitost si připravila romský
tanec Maco Mamuko –
Bumbara s tanečním sólem
Lenky
Biháriové
za
doprovodu djembe bubnů
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a
tamburín.
Od
moderátora večera, pana
Romana Pastorka, bylo
velmi milé, když naši
tanečnici
představil
publiku a sám ji přivedl
na pódium. Lenka opět
nezklamala a ukázala
všem, že její taneční
a pohybové nadání je
skvělé. Pořadatelé ji
odměnili přímo na pódiu
kytičkou
a
všichni
členové
souboru
si
z Kopřivnice
odváželi
nejen nezapomenutelné
zážitky, ale také báječné
ceny a mnoho sladkostí.
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto:
DAGMAR DROBÍKOVÁ

Setkání s Bílou holubicí
V úterý 27. listopadu se klienti a zaměstnanci z domova a chráněného bydlení Třebovice setkali v místním altánu se členy tanečního souboru Bílá holubice v čele s jeho produkční, paní Gabrielou Pituchovou.
Z celého setkání jsme
byli velmi nadšeni. Odnášíme si z něj krásnou vzpomínku a především přání,
aby bylo takových akcí více.
Děkujeme za zprostředkování tohoto setkání naší
kolegyni,
pracovnici
v sociálních službách paní
Broně Honyszové a budeme
se těšit na další spolupráci
v podobně přátelském duchu.

Na programu bylo nejen inspirativní představení účinkujících členů souboru, ale také
možnost zapojit se aktivně do tance a pořádně
si rozproudit krev. Někteří z nás tančili podle
členů souboru, jiní podle vlastní fantazie.

Text a foto: MARTINA CHMELOVÁ
Domov a Chráněné bydlení Třebovice
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KOUZLO VÁNOC
Adventní koncert jako poděkování
Poprvé během svého desetiletého působení ve Čtyřlístku jsem měla možnost zúčastnit se adventního koncertu klientů Domova na Liščině, který se uskutečnil 28. listopadu v hudebním sále Knihovny města Ostravy. Toto vánoční setkání věnované pracovníkům knihovny, připravili výhradně dámy a pánové z Domova na Liščině v rámci muzikoterapie pod vedením paní Libuše Gajdové jako poděkování za celoroční spolupráci. Mile mne překvapila i nabídka s možností aktivního zapojení do tohoto muzikoterapeutického setkání.

V prostorách hudebního oddělení centrály

ke skupinové hře. Vyzvala také obecenstvo,
aby se zapojilo do hry spolu s námi. Samozřejmě, nechyběly ani další naše taneční kreace,
jako tanec na vozíku, romský tanec a potom
také zpěv lidových písní a vánočních koled, ať
už jednotlivců nebo skupin za doprovodu elektronických kláves a s velkou podporou publika.
Zpěv a tanec si užívali jak naši účinkující,
tak publikum a atmosféra blížících se Vánoc

Knihovny města Ostravy, kde se koncert uskutečnil, jsme nejdřív společně pečlivě připravili
všechny nástroje. Pracovníci knihovny nám
ochotně pomáhali, jejich úsměvy a pohoda nás
všechny ´nakazila´.
Tradičně se ujali zahájení naši hostitelé.
Na úvod představili klienty Čtyřlístku
a v publiku přivítali také studenty
Střední zdravotnické školy, hosty
a pracovníky knihovny. Na úvod
všechny okouzlila naše Martina
Pazderová náročným tanečním
vystoupením s ISIS křídly na
skladbu „Motýl“. Poté paní Libuše
Gajdová seznámila publikum
s jednotlivými nástroji, s nimiž
naši klienti při muzikoterapii pracují, a to jak s Orffovými nástroji,
tak těmi netradičními, jako je přivolávač deště, koshi a další, které
jsme v následujícím vstupu využili
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byla úžasná. Závěr adventního koncertu se
opět neobešel bez slz dojetí a bouřlivého potlesku, zejména při vzájemném předávání dárků. Obdiv všech hostů k výkonům našich účinkujících byl upřímný a dojemný.
Jsem velmi ráda, že jsem se mohla účastnit
tak pohodového dopoledne a vidět naše klienty
zase trochu jinak, než je běžně vídávám při
práci ve skupinách a domácnostech. Pro příští
rok mám od Libušky Gajdové opět slíbenou
účast na dalším adventním koncertu a vím, že
se budu moc těšit...
Text: BARBORA HALAŠKOVÁ
Foto: archiv KMO

„ZUŠka“ hraje pro Čtyřlístek
Klienti Domova na Liščině letos přijali pozvání na předvánoční koncert žáků Základní
umělecké školy v Sokolské ulici v Ostravě, který se odehrál 13. prosince
v dopoledních hodinách u nás v Domově na Liščině pod vedením učitelů, paní Olgy
Čermákové a pana Jiřího Veselého.

V bohatém programu se představili žáci

kteří naši klienti mohli slyšet a bezprostředně
vnímat hudební interprety, úplně poprvé. Doslova s úžasem sledovali jednotlivá vystoupení
a obdivovali talent účinkujících. Za jejich skvělé
výkony jim poděkovali potleskem.

umělecké školy ve zpěvu, hře na akordeon,
příčnou flétnu a housle v doprovodu kláves.
Závěr koncertu pak patřil kytarovému souboru.
Byl to pro nás všechny – klienty i pracovníky
domova nevšední zážitek, neboť zejména ně-

Text:
LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto:
MARTINA SKÝBOVÁ
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Sport

Bodovali jsme na Evropském poháru fotbalistů
V rámci letošního XXVI.
ročníku Evropských dnů
handicapu v Ostravě, se
uskutečnil Evropský pohár fotbalistů
s handicapem – turnaj ve
sjednocené kopané, který
se odehrál 4. října ve
sportovním areálu ve
Varenské ulici v Ostravě.
Již devátým rokem je garantem tohoto turnaje
Čtyřlístek – centrum pro
osoby se zdravotním postižením v čele s ředitelem
organizace, panem PhDr.
Svatoplukem Aniolem.
Letošního turnaje ve
sjednocené kopané se
zúčastnilo pět týmů ze tří zemí – České republiky, Polska a Slovenska. Českou republiku reprezentovaly fotbalové týmy ze Zlína a domácí SK Medvědi z ostravského Čtyřlístku.

Stejně jako v loňském roce i letos přišel
sportovce povzbudit senátor Leopold Sulovský
a nechyběli ani hráči ostravského Baníku –
v úvodu utkání brankář Jan Laštůvka s obráncem Petrem Bredou, zatímco v závěru turnaje
se s hráči přišli pozdravit další Baníkovci –
Jakub Šašinka, Jakub Bolf a Bronislav Stáňa.
Nastupující fotbalové týmy přivítali bubeníci
ostravského Čtyřlístku ze souboru Rytmy
a hlavní organizátor utkání, PhDr. Svatopluk
Aniol, který zároveň popřál všem účastníkům
soutěže hodně sportovního štěstí. Konkurence
byla velmi silná, o čemž se hned v úvodu utkání přesvědčili naši fotbalisté: SK Medvědi už
v prvních minutách zápasu s polským týmem
ZPSWR Cieszyn inkasovali svůj první gól.
Nakonec však Medvědi obstáli v turnaji se ctí:
získali krásné třetí místo a brankář Ondra
Šuráb (na snímku vpravo) také cenu pro nejlepšího brankáře. První a druhé místo obsadili
fotbalisté z Polska a Slováci ze SŽŠI Trenčín.
Na čtvrtém místě skončil další slovenský tým ŠK Habilitas z Okoče a jako poslední sportovci
z SK Duha ze Zlína.
Velkou posilou pro naše fotbalisty byl nepochybně příchod nového trenéra - dobrovolníka,
jímž je pan Libor Blatný, který působí ve fotbalovém klubu Vítkovice. Na výkonu našich borců

to bylo opravdu znát, a tak jsme jim drželi palce, aby uspěli i v další soutěži, kterou byl říjnový Národní turnaj v přizpůsobené kopané pořádaný Českým hnutím speciálních olympiád
ve Zlíně.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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Třebovická
olympiáda
v přizpůsobených
sportech
Letošní nádherné podzimní počasí plné barev
a nebe bez mráčku rámovalo náš XVI. ročník
Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech, který se odehrál zcela netradičně až 11.
října, zato tradičně v zahradním areálu Domova
a Chráněného bydlení Třebovice. Zúčastnilo se
jej celkem deset sportovních týmů, z toho čtyři
domácí z Domova Třebovice, Domova na Liščině, Domova Jandova a Domova Barevný svět,
sportovci ze základních škol Těšínská, Kapitána
Vajdy, Železárenská, z Duhového domu
a z partnerské organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze.
Letos poprvé se do sportovních soutěží aktivně
zapojili i vozíčkáři, pro něž byly připraveny některé speciální disciplíny.

Nastoupené sportovce přivítali
organizátoři olympiády z Domova
a Chráněného bydlení Třebovice
spolu s ing. Andrejem Foltýnkem,
zastupujícím při této příležitosti
ředitele organizace. Ondřej Šuráb
složil za všechny sportovce slavnostní slib, Aleš Turlej zapálil symbolický olympijský oheň a sportovní klání mohlo začít. Konkurence
byla opravdu silná, až se někdy
mohlo zdát, že všechny naše
„olympijské“ disciplíny, přizpůsobené možnostem hendikepovaných účastníků, nebude možné
zvládnout.
Nakonec se však ukázalo, že
ani věk nemusí hrát vždycky roli
a na stupně vítězů dosáhli i ti, kteří
si zprvu jen málo věřili. Po celé
sportovní dopoledne vládla skvělá
nálada, k níž nepochybně přispěli i sami hostitelé z třebovického domova a chráněného
bydlení. Nejlepší jednotlivci z deseti sportovních týmů vystoupali na stupně vítězů, mezi
sportovními družstvy se letos umístili nejlépe
borci z Duhového domu, kteří si odvezli putov-

ní pohár, na druhém místě skončili sportovci ze
Základní školy Železárenská a za nimi reprezentanti ze Základní školy Kapitána Vajdy.
Radost byla obrovská. Všem gratulujeme
a těšíme se na příští, již sedmnáctý ročník
Třebovické olympiády opět za rok.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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Ve Dvoře
s maximálním
nasazením
Jedním z posledních našich letošních sportovních výjezdů z Ostravy
byl opět Národní turnaj ve stolním
tenisu ve Dvoře Králové nad Labem, který se konal ve dnech od 16.
do 18. listopadu. Čtyřlístek sem
letos vyslal své dva týmy a tak naši
sportovci bojovali za SK Sluníčko
a SK Medvědi.

Účast nám trochu zkomplikoval termín
festivalu v Mladé Boleslavi, který sportovní akci
těsně předcházel, ale kde je dobrá vůle, řešení
se vždycky najde. Tak naše děvčata
z hudebního souboru Rytmy - Karla Foltová,
Petra Hamroziová a Maruška Kubicová společně se svou trenérkou Vlaďkou Kaločovou
provedly přesun ve směru Mladá Boleslav Dvůr Králové, zatímco mužská část výpravy Josef Kovář, Aleš Turlej, Kamil Sasko a Pavel

Maruška Kubicová si vybojovala medaili stříbrnou a Karlu Foltovou ozdobila medaile zlatá!
Hoši nechtěli zůstat pozadu a tak naši sbírku
medailí ještě rozšířili: Pepa Kovář vybojoval
zlato, Aleš a Kamil si každý odvezl ještě bronz.
Celý turnaj byl opět plný zážitků, přátelských setkání a vzájemné podpory při hraní.
Rozhodčí a organizátoři ani letos nezklamali.
Rozhodovali spravedlivě, pomáhali ochotně
a ještě nás stihli i pobavit malými tanečními
vsuvkami vždy při úklidu stupňů vítězů.
Abychom nezapomněli na stálice Speciálních olympiád, připomeňme ještě, že turnaj
podpořili nejen na zahájení, ale i v dalších
dnech svým fanděním pan Vlastimil Harapes,
čestný předseda Českého hnutí speciálních
olympiád a národní ředitelka hnutí speciálních
olympiád, paní Martina Středová s manželem.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

Kolín, vyrážela v pátek brzy po ránu přímo
z Ostravy.
Program turnaje probíhal podle léty ověřeného postupu a v pátek se odehrávaly souboje
v kategoriích unified a čtyřhry. V naší skupince
to zacinkalo bronzem v obou kategoriích.
Krásně rozehráno a tak jsme se natěšení na
sobotní zápasy vydali odpočinout. Dopoledne
si zahrála hlavně naše děvčata. Hned po rozřazovacích zápasech nastaly „boje“ ve skupinách. U Petry Hamroziové zaznamenali rozhodčí posun a byla oproti loňsku zařazena
mezi silnější hráčky. Čtvrté místo ji sice mrzelo, ale když jí na krk pověsili také medaili, jásla.
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NAŠI FOTBALISTÉ VÍTĚZILI VE ZLÍNĚ

a Rytmy také sportovaly
V pátek 12. října byl ve sportovním komplexu Zelené ve Zlíně zahájen XII. ročník turnaje ve sjednocené kopané a národní turnaj v bowlingu Českého hnutí Speciálních
olympiád. Zlínský pohár byl založen v roce 2007 a již od samého počátku byl turnaj
koncipován jakio mezinárodní – nejprve s účastí týmů ze Slovenska a od roku 2011
s k nim přidali také Maďaři. Pravidelně se této prestižní soutěže účastnili také naši fotbalisté z SK Medvědi se střídavými úspěchy. Také letos přijeli Medvědi reprezentovat
nejen Čtyřlístek, ale i město Ostravu. Kromě vzácných hostů se na slavnostním zahájení turnaje poprvé představila i naše hudební skupina Rytmy.
Dodejme ještě,
že Zlínský pohár je
zakládajícím členem systému turnajů, jenž vzniká
pod názvem Višegrádský pohár –
Visegrad Cup, do
něhož jsou zapojeny
i
turnaje
v maďarské
Tapolce a v Púchově
na Slovensku. Na
turnaji se podílejí
také
Fotbalové
asociace všech tří
zemí a ambicí
Zlínského poháru
je zvát i další sportovce ze středoevropského regionu.
Jednotlivé sportovní týmy jsou zde rozděleny do čtyř skupin
podle výkonnosti, a zatímco naši fotbalisté
skončili v roce 2017 čtvrtí, letos se ve své skupině vyšvihli na první místo! Je vidět, že pod
vedením nového trenéra Libora Blatného se
jim opravdu daří a na výkonech je to znát.
Ovšem nejen naši fotbalisté ve Zlíně bodovali. Také naši muzikanti ze souboru Rytmy se
zde zapojili do soutěže v bowlingu, jenž byl
rovněž součástí letošního Zlínského poháru.
Čtyři bubeníci – Karla Foltová, Jiří Mucha, Petr
Cupal a Milan Skalička s Vlaďkou Kaločovou
v tričku s nápisem RYTMY, reprezentovali
Čtyřlístek v bowlingu. A byli také nadmíru
úspěšní! Domů přivezli stříbrné a bronzové
medaile. Blahopřání veliké patří všem. Čtyřlístek opět zažil nadmíru úspěšný víkend.

Naši muzikanti bubnováním doprovázeli
příchod zástupců jednotlivých týmů nejen
z Česka, ale i zahraničí a poté vystoupili se
svým programem. Obecenstvo tleskalo do
rytmu, děvčata tancovala pod tribunou, hlasitý
potlesk celé haly byl krásným poděkováním.
Změna v dirigování, kdy Vlaďka Kaločová zastoupila Libušku Gajdovou, nikomu nečinila
problém. Dáša bubnovala a na její místo nastoupil Jirka Grégr, fotil pan řidič Ivan Marhula
- prostě jsme byli opět sehraní!
V sobotu i v neděli se hrály fotbalové zápasy. V tomto turnaji ve sjednocené kopané
v každém týmu společně nastupují sportovci
s mentálním postižením a hráči bez handicapu,
pro které se vžilo označení partneři. Zlínský
pohár je pořádán v rámci aktivit hnutí Speciálních olympiád, jehož cílem je integrace dětí,
mládeže a dospělých s mentálním postižením
do společnosti prostřednictvím přirozené sportovní aktivity.

Text: DAGMAR DROBÍKOVÁ
Foto: IVAN MARHULA
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Jaký byl XXIII. ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenisu
O první letošní prosincové sobotě (1. 12.)
jsme uspořádali již
XXIII. ročník Vánočního
turnaje ve stolním tenisu pro sportovce
s mentálním postižením, jenž byl zároveň
sedmým ročníkem
Memoriálu Václava Benedíka. Od časného
rána se do vánočně
vyzdobené tělocvičny
Domova Barevný svět
sjížděli sportovci
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Letos nás
svou účastí opět poctily tradiční týmy ze SK Nováci - Harmonie Krnov, SK Prapos Ostrava, SK Chachaři, z SPMP Poruba, SK Kosatky ze Santé Havířov a nemalý počet našich přátel, kamarádů a bývalých členů sportovních klubů, kteří reprezentovali náš
Čtyřlístek. Tradičním hostem byl i Jan
Pokuta ze Zubří, člen reprezentace ČR
České společnosti mentálně postižených sportovců. Za vedení organizace
přišel sportovce pozdravit a povzbudit
pan ing. Andrej Foltýnek. Letos bohužel mezi námi chyběli sportovci z SK
Beskyd Frýdek-Místek a stolní tenistky
z naší partnerské organizace v Polsku.

Turnaj se hrál v pěti kategoriích rozdělených podle výkonnosti, a to ve dvou mužských, dvou ženských a v kategorii začátečníků. V tělocvičně Domova Barevný svět však
nebylo slyšet jen „pinkání“ míčků, ale také
povzbuzování publika. Podpořit své přátele
přišli nejen klienti a zaměstnanci Domova
Barevný svět, ale také kamarádi z Domova na
Liščině,
z Centra
pracovní
činnosti
i z Podpory samostatného bydlení, rodiče či
sourozenci. Každá kategorie bojovala o postup do tzv. „pavouka“ a z toho pak vzešel
vítěz konkrétní kategorie.
Téměř čtyřicítka stolních tenistů se tak
utkala ve vzájemných soubojích o místa
nejpřednější. Ta nakonec z našich sportovců
vybojovaly v kategorii A žen domácí Jarmila
Kunderová a Marie Horváthová, za nimi na
třetím místě skončila Andrea Zajoncová z SK
Kosatky Havířov, v kategorii žen B získaly
zlato a stříbro Zdeňka Lišková z SK Nováci
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a domácí Marie Kubicová z Domova na Liščině, bronz si odvezla havířovská „Kosatka“
Adéla Šustrová. V mužské kategorii A vybojoval s přehledem zlatou medaili Jan Pokuta ze
Zubří, stříbro si odvezl člen téhož oddílu stolního tenisu Radek Janíček a bronz připadl
našemu Janu Sotonovi z Chráněného bydlení
Martinovská. V kategorii mužů B si vedli nejlépe Ivo Chodurek z SK Nováci, Marek Samlík

z ostravského Praposu a naše sportovní naděje - Dominik Herák z Domova Jandova.
V kategorii začátečníků letos zazářili na prvních třech místech Stanislava Sehnalíková
ze SK Prapos, Milan Březový ze SK Nováci a
Andrea Bromová ze SK Kosatky. Gratulujeme
však všem účastníkům turnaje, neboť není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

Personálie

SETKÁNÍ S NAŠIMI SENIORY
K nejstarším a také nejpěknějším tradicím v naší organizaci patří pravidelná každoroční setkání s našimi seniory, bývalými zaměstnanci organizace v seniorském věku.
Je to jeden ze způsobů, jak v rámci možností vyjádřit úctu i poděkování všem těm,
kteří v naší organizaci mnoho let pracovali a snaží se s ní neztrácet kontakt ani
v pokročilejším věku.
a mezi kolegy. Tradičně je
vítá na půdě Čtyřlístku ředitel organizace PhDr. Svatopluk Aniol a nejinak tomu
bylo i letos, kdy naše hosty
seznámil se všemi změnami
i projekty, jež se ve Čtyřlístku realizují anebo připravují
v nejbližším období. Však
také bylo čím se pochlubit,
když se na prahu podzimu
začaly stavět první domky
v rámci velkého transformačního projektu organizace, jenž podpořila EU z evropských fondů a zřizovatelem organizace – statutárním městem Ostrava.
Nad kávou s malým občerstvením pak byly chvíle
času na dotazy i na vzájemnou výměnu dojmů, zážitků nebo společných
vzpomínek, často doprovázených fotografiemi.
Těšíme se opět za rok na shledanou!
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Letošní setkání se uskutečnilo opět ve
velké jídelně Domova Barevný svět v pondělí
26. listopadu. Zájem byl veliký: sešlo se u nás
téměř šedesát bývalých kolegyň a kolegů, kteří
jsou již na zaslouženém odpočinku, a přesto
se stále rádi vracejí na své někdejší pracoviště

VÍTÁME MEZI NÁMI
V období října až prosince letošního roku k nám nastoupilo sedm nových zaměstnanců v různých
pozicích. Nové pracovnice v sociálních službách přivítali v Domově Barevný svět a v Domově na Liščině, a to paní Moniku Gogovou, Simonu Ručkovou, Miroslavu Malinovou a pana Martina Preněka. Jako nový domovník nastoupil do našeho provozně-technického útvaru pan Oldřich Káňa
a stravovací provoz Domova Barevný svět posílily paní Marie Brózdová a Hana Horváthová jako
nové kuchařky. Všem našim novým kolegyním a kolegům přejeme na nových pracovištích hodně
úspěchů a spokojenosti.
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Odbory

Na návštěvě v adventní Vídni
Letos v prosinci uspořádala naše základní odborová organizace pro své zaměstnance
adventní zájezd do Vídně. Byl naplánován na 15. prosince, a protože byla jeho cena
díky příspěvku Fondu kulturních a sociálních potřeb velmi příznivá, byl zájezd velmi
brzy obsazen.
překvapením pro nás bylo to, že ačkoliv se
u nás v Ostravě v tento den pohybovaly teploty
nad bodem mrazu, Vídeň byla pokryta sněhem. Ten nás pak provázel po celý den
a umocňoval poetiku adventních dnů a blížících se Vánoc.
Naše první kroky vedly do areálu krásného
zámku Schönbrunn, jehož historii i současnost
nám představila naše paní průvodkyně. Když
jsme se nabažili krásných pohledů a pořídili
pár fotek na památku, otevřely se před zámkem jedny z nejmalebnějších vánočních trhů
s neopakovatelnou atmosférou starých časů.
Prodejci tady nabízeli vánoční ozdoby vyrobené z různých materiálů a tvarů, ale i pravý
vánoční svařák či punč nebo opékané brambory na několik způsobů.
Kolem poledne jsme nastoupili do autobusu
a odjeli do centra Vídně. Kdo měl zájem, mohl
absolvovat komentovanou prohlídku po nejvýznamnějších
pamětihodnostech
města
s návštěvou zdejších menších adventních trhů
anebo se mohl pustit sám na největší adventní
trhy před městskou radnicí, kde nechybělo ani
kluziště, dětské dílničky a další atrakce a hlavně neopakovatelná světelná výzdoba. Přestože po celý den vládlo zimní počasí, zahřáli
jsme se voňavým punčem a ochutnali některé
z rakouských adventních specialit. Na památku
si někteří z nás odvezli z Vídně tradiční a originální hrníček, aby nám ještě dlouhou dobu
připomínal krásně prožitý předvánoční den.

Protože jsme po Vídni nechtěli cestovat
městskou hromadnou dopravou, zakoupili jsme
ve spolupráci s dopravcem kartu, která nás
opravňovala k vjezdu do centra města, což je
běžně v době adventu zakázáno kvůli velkému
množství turistů a s tím spojených problémů
s dopravou v tomto období. Do Vídně jsme
přijeli kolem deváté hodiny ranní a velkým

Text a foto: GABRIELA KUPCOVÁ

Odborové kalendárium…
► 22. září jsme uspořádali zájezd pro zaměstnance do Bešeňové, pro velký zájem už podruhé v roce 2018
► 20. listopadu pořádal výbor turnaj
v bowlingu v Ostravě na Kamenci.
► 22. -24. listopadu se uskutečnil VIII. sjezd
Odborového svazu pracovníků zdravotnictví
a sociálních služeb ČR. Předsedkyní se stala
opět Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedy byli

zvolení Mgr. Lubomír Francl a Bc. Jana Hnyková. Za uplynulé čtyři roky se podařilo dosáhnout zvýšení tarifů pro pracovníky v přímé péči
a sociální pracovníky o 47%, změny
v Katalogu prací, převedení sociálních pracovníků do vyšší platové třídy, navrácení výše
Fondu kulturních a sociálních potřeb na 2%.
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► 10. prosince se zástupci výboru naší odborové organizace setkali v kavárně s bývalými
zaměstnanci, kteří jsou nadále našimi členy.
► 15. prosince naše základní odborová organizace uspořádala pro zaměstnance zájezd do
Vídně (viz článek ing. Gabriely Kupcové
v tomto vydání Zrcadla).
► 17. prosince byl předán finanční dar našim
kolegyním - paní Marii Hurníkové a paní Zdeňce Dedkové za dárcovství krve a plazmy.

► 28. ledna příštího roku se u nás uskuteční
výroční odborová konference, na níž budou
naši odboráři hodnotit rok 2018 a schvalovat
rozpočet na aktivity pro rok 2019. V červnu
příštího roku se u nás budou konat volby nových členů výboru a dozorčí rady.
(dd)

Hodně štěstí, radosti a úspěchů v roce 2019
Vám přeje redakce časopisu Zrcadlo.
Autorem ilustrační fotografie je pan Miroslav Szlaur.
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