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ZRCADLO 
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace, ročník XII., číslo 3., září 2019 
 

Nový altán na zahradě  
Domova Hladnovská  
Ve světle doslova historických změn, jež se v současné době odehrávají v životě naší 
organizace, kdy stojíme na prahu velkého stěhování do pěti nových domků pro naše 
klienty dokončených v rámci první etapy transformace, zůstávají menší události tak 
trochu ve stínu. A přece i ony znamenají alespoň další krůček ve zlepšování životních 
podmínek i kvality služeb pro naše klienty…  

 

    A tak není se co divit, že malým svátkem 

bylo pro klienty i zaměstnance Domova 

Hladnovská 6. srpna otevření nového altánu 
na zahradě domova, který jim konečně 
nabídne v horkých letních dnech příjemný stín 
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při pobytu venku. Stalo 
se tak i díky finanční 
podpoře právní 
kanceláře MT Legal, 
kterou při této slavnostní 
události zastupoval 
jeden z partnerů, pan 
Mgr. Milan Šebesta, 
LL.M. Slavnostního 
předání altánu se spolu 
s vedením naší 
organizace zúčastnil 
také pan ing. Josef 
Luljak ze společnosti 
Ambra interiéry, jež 
dřevěný altán zhotovila.   
    Společnost MT Legal 
v rámci společenské 
odpovědnosti 
dlouhodobě podporuje 
vybrané charitativní 
projekty neziskových 
organizací a nadačních 
fondů. Spolupracuje, či 
v rámci svých aktivit podporuje významné 
humanitární organizace, jako jsou Člověk v 
tísni a Konto bariéry. Spolupráce s nadací 
Konto bariéry vyvrcholila v roce 2014, kdy se 
společnost stala jedním z hlavních partnerů 
této nadace a založila nadační Firemní fond 
MT Legal. Z prostředků firemního fondu 
společnost podpořila mimo jiné rozvoj 
florbalového týmu vozíčkářů hrající Českou 
Powerchair Hockey ligu, mobilní hospic 
Ondrášek nebo asistenční péči pro 
hendikepované osoby. Zaměřuje se také na 
podporu a rozvoj sportu na všech úrovních. 
Jedná se o již zmiňovanou podporu 
hendikepovaných sportovců, dále pak rozvoj 
sportu u dětí a mládeže, ale i podporu 
extraligového hokejového týmu HC Kometa 
Brno.  

     V oblasti kulturně společenských akcí 
podporuje tato právní kancelář prostřednictvím 
fondu MT Legal například i Mezinárodní 
hudební festival Lípa Musica. V roce 2014 se 
společnost MT Legal stala členem prestižní 
mezinárodní organizace Business Leaders 
Forum, jež je platformou sdružující 
společensky odpovědné podnikatele a firmy, 
naplňující svými principy společenskou 
odpovědnost. Těší nás, že fond MT Legal 
nabídl svou pomocnou ruku také našim 
klientům.  
      V horkých dnech letošního léta je to 
vskutku přínosná pomoc, která bude dělat 
radost nejen klientům, ale i zaměstnancům. 
Našim donátorům za to patří velký dík.  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto: TEREZA ANIOLOVÁ  

 

 

CHVÁLA SPONZORSTVÍ  
Osmadvacetiletý mladý muž, pan Vladimír Kosek, je obchodník. Patří k nemnoha 
lidem, kteří v tom nejlepším slova smyslu chápou význam slovního spojení 
„společenská odpovědnost“. Již více než rok je naším dárcem, či chcete-li – 
sponzorem klientů Čtyřlístku. Pravidelně, každý měsíc zasílá určité procento ze zisku 
své firmy v řádu několika tisíc korun především ve prospěch dětí z Domova Jandova, 
ale podpořil již i některé akce, pořádané pro naše klienty, jako například jarní 
společenský ples. Za více než rok je to již úctyhodná suma, za kterou mohly být dětem 
z Jandovky pořízeny potřebné rehabilitační pomůcky, díky této pomoci absolvovaly 
různé poznávací výlety i ozdravné pobyty v přírodě. Filantropii ve prospěch lidí se 
zdravotním postižením vnímá pan Kosek jako povinnost těch, kteří mají víc, než kolik 
mohou spotřebovat, vůči lidem, kteří pomoc společnosti opravdu potřebují. 
 

http://www.kontobariery.cz/Projekty/Fondy-Konta-BARIERY/Fond-MT-Legal.aspx
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Fondy-Konta-BARIERY/Fond-MT-Legal.aspx
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      „Jsem dobře vychovaný a rodičům za to 

opravdu děkuji,“ usmívá se pan Kosek  
a dodává: „Vím, že slabším by se mělo 
pomáhat. Není to výhodný ´obchod´, ale věřím, 
že každému se jeho dobrý skutek nějak vrací,  
i když popravdě - tohle já od své pomoci 
opravdu neočekávám…“  
       Pan Kosek začínal jako obchodník 
v jednom malém ostravském autobazaru. 
„Prodával jsem ojetá auta a žil z provizí. Když 
jsem prodal, bylo dobře, když ne, nic jsem 
nedostal. Někdy to bylo docela kruté, ale jsem 
za tuhle školu života opravdu rád. Byla to pro 
mě obrovská zkušenost, člověk se při tom 
naučí vážit si peněz. I když se to v té dnešní 
obrovské nabídce ojetých automobilů nezdá, 
pravdou je, že každé auto má svého kupce. 
Jenom musíte věřit tomu, co děláte a dělat to 
s láskou. Jsem přesvědčen, že když člověk 
vkládá do práce své srdce, vždycky se to 
vyplatí.“    

        Vedle prodeje aut se pan Kosek jeden 
čas věnoval také tatérství, ale po nějaké době 
se mu zdálo, že to není tak úplně pro něj, 
protože obchodování ho bavilo víc. A tak se 
rozhodl, že své tatérské „náčiní“ prodá a bude 
se víc věnovat obchodování. „Když jsem nabídl 
k prodeji své tatérské náčiní, překvapilo mě, 
kolik lidí o ně projevilo zájem. Přitom mě 
napadlo, že by to možná nemusel být tak 
špatný obchodní artikl. Chtěl jsem se tedy 
přeorientovat z obchodování s ojetými auty na 
obchod s tetovacím náčiním. Začátky však byly 
nepředstavitelně těžké. Kolikrát jsem s tím 
chtěl skončit a zůstat u těch ojetých aut, ale 
nakonec se přece jen začalo dařit. Dnes mám 
ve firmě jednoho spolupracovníka a pět 
brigádníků. Pracuji v podstatě neustále, kromě 
toho, že člověk také musí něco sníst a spát. 

Ale ta práce mě opravdu naplňuje. Pravidelně 
si dopřávám jenom tréninky v boxu, kterému 
se věnuji prakticky od svých patnácti let. Boxuji 
ve střední váze, ale nechci sportovat 
profesionálně. Vím, že by to bylo obrovské 
riziko a to pro mě není. Boxuji spíš pro radost  
i jako určitý způsob nutné relaxace…“   
     Na otázku, proč si vybral k pravidelné 
sponzorské pomoci právě Čtyřlístek, pan 
Kosek odpovídá: „Vždycky jsem se snažil 
pomáhat, zapojoval jsem se do nejrůznějších 
charitativních sbírek, byť jsem mohl poskytovat 
třeba jen minimální finanční částky. Když se mi 
začalo trochu dařit, chtěl jsem najít nějakou 
organizaci, které bych mohl posílat i výraznější 
finanční částky. A tak padla volba na 
Čtyřlístek. Nepatřím k lidem, kteří by utráceli 
zbytečně peníze za drahá auta, luxusní domy 
nebo exotické dovolené. K tomu, abych se cítil 
dobře, opravdu nepotřebuji příliš, kromě toho 
mám strašně málo volného času a práce mě 

baví…  Nikdy se nenudím  
a jsem rád zcela vytížený. Ale 
naplňuje mě uspokojením, když 
ještě můžu pomáhat někomu 
jinému.“   
     Pan Kosek patří ke 
sponzorům, kteří jsou rádi 
v kontaktu s těmi, jimž 
pomáhají. Proto se také snažil 
(a stále snaží) být v kontaktu 
s naší organizací i s klienty. 
Během jednoho roku naší 
spolupráce se již seznámil se 
životem a životními 
podmínkami dětí v Domově 
Jandova, zavítal i do Domova 
Barevný svět a mezi klienty 
domova a chráněného bydlení 
v Třebovicích. A jaké byly 
dojmy z těchto setkání? 
„Popravdě, velmi mě překvapila 
úroveň vybavení jak Domova 

Jandova, tak ostatních domovů. Nemám žádné 
srovnání s tím, jak to vypadá jinde anebo jak to 
tady vypadalo v minulosti, ale velmi dobře na 
mě působilo jak vybavení, tak personál všech 
domovů. Jako podnikatel vidím věci i v číslech, 
takže si uvědomuji, jak obrovské náklady to 
všechno představuje a zároveň jak moc je 
důležité, abychom se o postižené lidi uměli 
dobře postarat. A buďme rádi, že to funguje, 
třeba i díky sponzorům, i když by se určitě dalo 
dělat mnohem víc. Rád bych se v tomto směru 
v budoucnosti ještě víc angažoval a věřím, že 
se k tomu jednou dostanu. Mým cílem je 
vytvořit organizaci, která by dokázala 
sdružovat více lidí ochotných pomáhat  
a vybírat třeba i menší finanční částky, jež by 
se rozdělovaly potřebným lidem,“ svěřuje se 
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pan Kosek a s úsměvem dodává: „Je 
samozřejmě otázka, jestli se mi to podaří nebo 
nepodaří. Rozhodně na to musí být ten 
správný čas, správný okamžik. Až nastane, tak 
se do toho plnohodnotně pustím… 
     Přiznám se však, že to, co mě nejvíc 
zasáhlo při mé první návštěvě Domova 
Jandova, byly děti, které jsem tam viděl. Jejich 
různě těžká postižení a zároveň tu obrovskou 
vůli po životě. Zkrátka, když vidíte tu sílu žít, 
hodně vás to zasáhne. Najednou si v hlavě 
srovnáte životní hodnoty, co je opravdu 

důležité, a co ne. A tenhle zážitek bych přál 
mnoha svým vrstevníkům, řešícím mnohdy 
zcela malicherné problémy,“ uzavírá pan 
Kosek.  
      Loučíme se spolu a já věřím, že mu jeho 
odhodlání i přízeň ve vztahu k naší organizaci 
ještě hodně dlouho vydrží.    
 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Na snímcích: pan Vladimír Kosek a děti 
z Domova Jandova na jednom ze svých 

ozdravných pobytů 
 

Události 
 

Rozlučková 

„retro“ party  

na zahradě 
Už několik let se naši klienti z Domova 
Barevný svět, Domova na Liščině  
a Domova Jandova smiřují s myšlenkou, 
že za čas budou muset opustit své 
dosavadní domovy  
a nastehovat se do domovů nových  
v jiném prostředí. Dnes už ale naštěstí 
vědí, jakou konkrétní podobu jejich 
nová bydliště budou mít a kde se 
nacházejí. Okamžik, kdy velké stěhování 
opravdu nastane, se už kvapem blíží… 
 

     Tak trochu svéráznou, ale o to přívětivější 

formu loučení se starým domovem zvolily 
pracovnice Domova Barevný svět, jehož klienti 
se budou už na podzim stěhovat do nových 
bydlišť v různých částech Ostravy. A protože 
jdou ze starého do nového, přímo se nabízel 
název „retro“ party. Nápad se zrodil v hlavách 
pracovnic 3. patra Domova Barevný svět, které 
jej také dotáhly k naprosté dokonalosti… 
     A tak, kdo zavítal v nádherném slunečném 
odpoledni 5. září do zahrady Domova Barevný 
svět, jež byla dějištěm události, nestačil se 
divit. Všechno bylo vyzdobeno v retro stylu, 
šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let 

minulého století: od černých vinylových desek, 
nafukovacích balonků nebo papírových maket 
Rubikových kostek zavěšených na stromy, 
přes výstavku retro artefaktů v zahradním 
altánku, až po skvělou diskotéku s nahrávkami 
hitů sedmdesátých let Helenky Vondráčkové, 
Michala Davida, Petra Kotvalda, Stanislava 
Hložka a řady dalších, při kterých si všichni 
s nadšením zatančili.  
     Děvčata z Domova Barevný svět 
neponechala náhodě ani oblečení v retro stylu, 
a to nejen klientů, ale i své vlastní. Skoro se 
chtělo zapomenout, že na grilu už voní výtečné 
klobásky, lákající k občerstvení…  
     Rozhodně nešlo o smutné loučení, protože 
nebylo snad nikoho, kdo by si nevychutnával 
společnou radost mezi kamarády, 
v nádherném prostředí naší zahrady a k tomu 
ještě s příjemnou muzikou. Nikdo si nechtěl 
připouštět, že tohle společné setkání na 
zahradě, už bylo možná poslední…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
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Čtyřlístek na cestách 

Po stopách  

Jana Amose 

Komenského 
V sobotu 19. července se obě naše děvčata – Dáša 
Kubišová a Božena Pěkníková v doprovodu paní 
Pavly Němcové z Chráněného bydlení 
v Třebovicích, vydaly na celodenní výlet do 
Fulneku. Po dlouhé době jsme cestovaly vlakem, 
který končí až v Brně. Ale my jsme včas 
přestoupily v Suchdolu nad Odrou a podle plánu 
pokračovaly motoráčkem do Fulneku. 
 

      Moc se nám líbilo zdejší malebné náměstí 

s morovým sloupem. Škoda, že není veřejnosti 
přístupný zdejší zámek, který byl před pár lety 
zrekonstruován a čeká na další vnitřní úpravy. 
Prošly jsme po schodišti ke kostelu Nejsvětější 
Trojice. Hned vedle památníku a muzea Jana 
Amose Komenského jsme se 

dozvěděly 
z informační 
tabule, že 
Komenský 
působil ve 
Fulneku jako 
správce 
Jednoty 
bratrské 
v letech 1618 – 
1621. A ze 
školních 
učebnic také 
víme, že naši 
zemi proslavil 
jako učitel 
národů. 
V parčíku před 
Komenského 
památníkem 
stojí dnes jeho 
socha a plánuje 
se nová 
expozice 
s interaktivními 
koutky 
s využitím 
všech 

vymožeností techniky.  Zdejší bratrský sbor je 
jedním z mála míst v Evropě, který ještě stojí 
a pamatuje Komenského působení. Památník 
Komenského je už padesát let národní kulturní 
památkou. Komenský sice ve Fulneku prožil 
pouhé tři roky, ale on sám ve své knize 
Přemyšlování píše, že ty tři roky, které zde 
prožil, byly nejšťastnější v jeho životě. A proč 
také ne? Zde mohl poprvé svobodně žít, učit, 
kázat, správcovat. Zde se v polovině června 
roku 1618 rovněž oženil se svou první ženou, 
mladičkou vdovou Majdalenkou Vizovskou. 
     Zaujalo nás také, že Fulnek původně patřil 
slezským pánům – knížatům opavským, 
později králi Jiřímu z Poděbrad a pak 
moravským Žerotínům a dalším moravským 
pánům. Kromě Komenského zde působili  
i další slavní rodáci – historici, spisovatelé, 
hudebníci, lékaři, architekti… Jednu 
současnou slavnou osobnost dokonce známe 
jako čestnou občanku tohoto města: je jí 
wimbledonská vítězka, tenistka Petra Kvitová.  
     Prošly jsme místy s velkou historií dnes již 
šestitisícového města. Občerstvily jsme se, 
obdivovaly květiny a okrasné keře 
v zahrádkářské osadě Jelení a užívaly si 
krásného letního dne. Mimochodem: zmrzlina 
z Kavárny Fulnek vedle autobusového nádraží 
nás v horkém dni skvěle osvěžila. Před 
sedmnáctou hodinou jsme se s městem 
rozloučily a vrátily se domů do Třebovic plné 
dojmů. 

Text a foto: PAVLA NĚMCOVÁ 
Chráněné bydlení Třebovice 
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Meditační odpoledne ve Faunaparku  
Za velmi teplého a slunečného dne 25. srpna, se konalo v krásném přírodním prostředí 
Faunaparku ve Frýdku–Místku meditační odpoledne. Pozvání na tuto akci přijala i naše 
hudební skupina Rytmy.  
 

     Své vystoupení 

jsme uskutečnili 
v prostorách tzv. 
Stodoly. 
Návštěvníci, kteří 
průběžně 
procházeli parkem, 
se zde zastavovali 
a sledovali výrazný 
projev našich 
bubeníků. Také 
měli možnost se 
spolu s námi zapojit 
do rytmů. Někteří 
z nich využili 
možnosti zapůjčení 
doprovodných 
nástrojů, a tak 
podpořili členy naší 
skupiny. 
      Poté byli naši 
bubeníci pozváni 
na bubnování  
u ohniště. 
Samozřejmě, že taková příležitost se 
neodmítá. U ohniště tvořili velkou bubenickou 
skupinu účastníků. Moc si to užívali  
a představili ostatním přítomným své 
bubenické zkušenosti. Využili také pozvání na 
občerstvení od kamarádů z pojízdné kavárny 
Mental Café, kteří se této události také 
zúčastnili.  

       Společně jsme tak prožili báječnou neděli. 
I pořadatelé nešetřili slovy chvály, a projevili 
velký zájem o naši účast na některé ze 
zdejších akcí v příštím roce. 

Text: LIBUŠE GAJDOVÁ 
Foto: archiv redakce 

        

Loučení s čápy v Pržně 
V letošním roce připravili v příspěvkové organizaci sociálních služeb Náš svět 
společně s obcí Pržno první ročník zábavného odpoledne s hudbou a občerstvením 
nazvaný „Loučení s čápy na Pržně“, který se uskutečnil v pátek 6. září. Pozvání na tuto 
událost dostali i naši bubeníci ze souboru Rytmy.  
        

     Zařízení Náš svět není pro nás úplně 

neznámé, protože jsme tady již několikrát 
vystupovali. Tato akce však byla „na 
Pržně“ novinkou a jejich pozváním jsme byli 
příjemně potěšeni. Loučení s čápy se 
uskutečnilo na volném prostranství mezi 
jednotlivými domky zdejších klientů. 
Návštěvníci, kteří sem přišli nejen z řad klientů, 
zaměstnanců, rodičů a opatrovníků, ale také 
místních obyvatel Pržna, měli možnost 
navštívit stánky s výrobky zařízení Náš svět, 

občerstvit se klobáskami, bramboráky, koláčky, 
limonádami či pivem. K vidění zde byly také 
ukázky canisterapie. 
     Naše skupina Rytmy tuto událost 
zahajovala. A tak hned po úvodním proslovu 
ředitele Našeho světa a zdejšího pana 
starosty, se blízkým i vzdálenějším okolím 
nesly rytmické zvuky našich bubnů. 
     Vystoupení bylo opět úspěšné, spoustu 
posluchačů jsme doslova „zvedli z lavic“ –  lidé 
tančili, tleskali a pohupovali se do rytmů našich 
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Rytmů. Odměnou nám pak bylo pohoštění, kdy 
jsme si mohli vybrat mezi klobáskou  
a bramborákem. A tak spokojeni s výkonem  

a s plnými žaludky, jsme si to namířili zpátky 
směrem do Ostravy... 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

 

Kultura 
 

Na Festivalu v ulicích 
Už potřetí jsme se na konci června vydali s naší „chráněnkou“ Třebovice na Festival 
v ulicích. Před dvěma roky jsme obdivovali živou pyramidu španělských artistů, letos 
jsme se mohli seznámit se svérázným folklorem Indie.   

 

     Těsně před prázdninami tak 

Ostravané dostávají 
ochutnávku nejrůznějších 
hudebních žánrů, jež doplňují 
dnes už světoznámý festival 
Colours of Ostrava,  
a ještě k tomu je vstup díky 
partnerům kulturní akce zcela 
zdarma.  
     Tak jsme šli „ochutnat“ něco 
z hudby a tance. Na pódiu na 
Černé louce jsme zastihli blues 
rockovou formaci Crispy Cheks. 
Na pódiu na Masarykově 
náměstí zazněly známé hity 
z filmů minulého století 
v podání Gangster´s Swing 
Orchestra a kousek od pódia se 
dokonce i tančilo… Hlavně 
naše Dáša Kubišová si užila 
workshop tance flamenco. 
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Obdivovali jsme i výjimečné tanečníky a artisty 
z Indie ze souboru Kathali Dance.  
     Oba festivalové dny, 28.a 29. června, jsme 
mohli zažít v Ostravě špičkové interprety, 
jamující muzikanty v ulicích, pouliční divadla, 
bubeníky, výtvarníky a naše dojmy navíc 

završila gastronomie z celého světa. Moc nám 
chutnaly třeba pirohy z Gruzie. Sice jsme 
nezůstali i na večerní program, ale zážitků 
jsme si i tak odnášeli mnoho. 

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ 
Chráněné bydlení Třebovice 

 

Barevné 

letní snění  
v knihovně  

na Fifejdách 
Od 1. července letošního roku 
jsme v mariánskohorské pobočce 
Knihovny města Ostravy v ulici 
Jiřího Trnky 10 uspořádali tradiční 
výstavu výtvarných prací našich 
klientů, nazvanou Barevné letní 
snění. Její název tak trochu 
evokoval inspirační zdroje tvůrců 
jednotlivých kreseb a maleb, 
bohatě čerpajících jak z přírody, 
jež nás obklopuje, tak z jejich 
vlastních – ať již vysněných nebo 
reálných představ.  
 

      Autory vystavené kolekce byli klienti 

navštěvující ateliéry Centra pracovní činnosti 
v areálu Domova na Liščině a Domova 
Barevný svět. Vystavené obrázky velmi dobře 
korespondovaly s krásným, prosvětleným 
prostředím této moderní půjčovny knih, do níž 
se Čtyřlístek pravidelně a rád vrací již 
třináctým rokem.  

     Jak potvrzují pracovnice knihovny, vedené 
paní Mgr. Světlanou Honzkovou, zdejším 
čtenářům se výtvarné práce našich klientů 
velmi líbí a shodují se na tom, že z nich vždy 
vyzařuje pozitivní energie. Možná i proto se do 
knihovny tak rádi vracejí i v období prázdnin. 
Výstava zde byla otevřená do konce srpna 
letošního roku.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  
 

Čtyřlístek vystavoval v Galerii Ametyst 
Galerie Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava sice nedisponuje typickým uzavřeným 
prostorem, jako jiné galerie, ale její sídlo ve vstupní hale urgentního příjmu nemocnice 
ji činí přístupnou široké veřejnosti, ať již pacientů anebo návštěvníků. Prostřednictvím 
výtvarných prací svých klientů se do této výstavní síně každoročně a ráda vrací také 
naše organizace. Nejnovější výstava více než dvaceti obrazů – kreseb, maleb, koláží  
a kombinovaných technik klientů Čtyřlístku zde byla k vidění ve dnech od 8. července 
do 8. srpna letošního roku.  
  
     Také tuto výstavní kolekci tvořily práce, jež 
vznikly v kreativním ateliéru a ergodílně Centra 
pracovní činnosti naší organizace v rámci 
arteterapií klientů. Někteří z vystavujících 

autorů jsou již zkušenými tvůrci, jiní se na 
letošní výstavě představili poprvé.  
     Pozornost návštěvníků si nepochybně 
zasloužila krásná koláž Kamila Saska anebo 
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pozoruhodné malby a kresby zkušeného 
Jiřího Lukovského, „dřevěné“ obrazy 
s městskými motivy, jež vznikaly jako 
kolektivní dílka klientů v dřevodílně 
Centra pracovní činnosti a samozřejmě  
i řada dalších obrazů, inspirovaných jak 
přírodou, tak vlastní fantazií jejich autorů.  
      Věříme, že také letošní výstava 
výtvarných prací našich klientů v Galerii 
Ametyst potěšila každého, kdo se jimi 
nechal oslovit.    
 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  
 
 
 
 

 

SVĚT V POHYBU 

očima lidí se zdravotním postižením 
Mnohonásobná 
vítězka prestižní 
fotografické  
soutěže Czech 
Press Photo, 
fotoreportérka  
a dokumentaristka 
Jarmila Štuková, 
vedla v pondělí  
15. července 
fotografický 
workshop pro 
zdravotně 
postižené zájemce 
o fotografování, 
který se uskutečnil 
ve sportovním 
areálu Matičního 
gymnázia v Ostravě v rámci projektu Fotografujeme pro radost.  
     

     Pod tímto názvem jej pořádal stejnojmenný 

spolek, jenž vznikl před čtyřmi lety v Praze  
a do něhož se již zapojily téměř dvě desítky 
neziskových a příspěvkových organizací z celé 
České republiky a letos poprvé i z Polska. 
Fotografické workshopy pro zdravotně 
postižené zájemce pořádá spolek během léta 
v různých částech České republiky – letos se 
sportovním změřením. 
     Ostravského workshopu se zúčastnilo 
celkem pět příspěvkových organizací a spolků: 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, centrum sociálních služeb 
Klíč Olomouc, neziskové organizace Naděje 

pro všechny, Mental Café z Ostravy  
a Fundacja Kocham Swoje Źycie z Polska. 
Klienti i členové těchto organizací se tentokrát 
pod vedením paní Jarmily Štukové soustředili 
na to, jak fotografovat sport, jak zachytit 
dramatické okamžiky a člověka v pohybu.  
A mnohým z nich se to dařilo na výbornou, i 
když si občas někteří museli vyměňovat role 
fotografů nebo sportovců. Kdo neměl vlastní 
fotoaparát, tablet nebo mobilní telefon, tomu 
přivezli organizátoři workshopu jednorázové 
fotoaparáty.  
     Nejlepší snímky, pořízené na letošních 
fotografických workshopech, vybere letos  
v září odborná porota v čele s fotografem 
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Robertem Vanem a tato vítězná kolekce pak 
bude vystavena v Praze, odkud se během 
příštího roku vydá na putovní výstavy po celé 
republice.  
     Výsledky loňského fotografického snažení 
účastníků těchto plenérů byly například letos 
v září k vidění ve vstupní hale ostravské 
radnice, jak o tom píšeme na jiném místě 
našeho časopisu, a v říjnu se pak přestěhují na 
kolonádu Sanatorií Klimkovice. Není pochyb  
o tom, že svět viděný očima lidí se zdravotním 
postižením, může být přinejmenším stejně 
zajímavý a poutavý, jako nás ostatních…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  
Na snímku: Dominik Herák z Domova Jandova 

s fotografkou Jarmilou Štukovou… 
 

Změna programu vyhrazena 
Ve středu 17. července jsme se vydali s klienty Kreativního ateliéru Centra pracovní 
činnosti do městské knihovny na Fifejdách, abychom se tady pokochali našimi obrazy 
na výstavě Barevné letní snění, které zde právě byly vystaveny. Brzy jsme ale k naší 
smůle zjistili, že knihovna je právě ve středu uzavřena. Museli jsme tedy vymyslet 

náhradní plán… 
 

      Vystoupili jsme tedy z trolejbusu v centru 

Ostravy a zamířili do kavárny Academia, kde 

bývá vždy k vidění nějaká výstava. 
Inspirovali jsme se tady tvorbou malíře  
a karikaturisty Václava Šípoše, který zde 
právě vystavoval své nádherné obrazy. 
Také jsme si prohlédli spousty 
keramických výrobků, jež zde byly v té 
době také vystaveny.  
     Cestou zpátky jsme si přímo na 
Masarykově náměstí ještě prohlédli 
zajímavou výstavu fotografií, mapující 
historii spolupráce České republiky  
a Velké Británie. Neváhali jsme a 
navštívili ještě občerstvení v OC Laso, 
kde jsme se nasytili chlebíčky a zákusky. 
Tento neplánovaný výlet s pracovnicemi 
z Kreativního ateliéru se nám velice líbil. 

Slovem a obrazem zaznamenala:  
MARTINA SKÝBOVÁ 

Kreativní ateliér Centra pracovní činnosti 

 

Na dernisáži v Galerii Mlejn 
Dernisáží výstavy „Malowanie jazzem“, 11. července, byla v Galerii Mlejn v Ostravě-
Přívoze uzavřena česká část stejnojmenného výstavního projektu polské nadace 
Kocham Swoje Źycie. Ta letos v květnu připravila rozsáhlou výstavu obrazů polských, 
českých, nizozemských a španělských výtvarníků – profesionálů i amatérů 
s mentálním postižením v městě Koźle v Polsku, jak jsme o tom psali v minulém čísle 
časopisu Zrcadlo. Odtud se pak 20. června výstava přestěhovala do ostravské Galerie 
Mlejn, kde byla k vidění do 11. července. Součástí této výstavy byla kolekce sedmnácti 
obrazů, jež vznikly v ateliérech Čtyřlístku a jejichž autory byli naši klienti.  
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     Duší tohoto projektu byl pan Marek 

Grzebyk z nadace Kocham Swoje Źycie, jenž 
také oslovil několik organizací, věnujících se 
výtvarné práci s lidmi s mentálním postižením 

v České republice. Čtyřlístek však byl 
mezi nimi jedinou institucí, která na jeho 
výzvu odpověděla. A tak se od začátku 
letošního roku klienti Centra pracovní 
činnosti věnovali malbám i kresbám 
obrazů inspirovaných hudbou. Výsledek 
se moc líbil jak na polské straně hranice, 
tak u nás.  
    Program slavnostní dernisáže, na níž 
byl vedle polských hostů přítomen  
i majitel galerie, pan Eduard Riedl, 
obohatilo hudební vystoupení naší 
skupiny Rytmy, tentokrát pod taktovkou 
paní Vladimíry Kaločové.  
     Nadace Kocham Swoje Źycie 
připravuje na podzim letošního roku 
další výtvarný projekt, inspirovaný 
hudbou a počítá s tím, že při něm bude 
pokračovat i spolupráce s naší 
organizací. Věříme, že bude 

přinejmenším stejně inspirující a plodná, jako 
projekt Malowanie jazzem…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ   

 

Folklor bez hranic ve Čtyřlístku  
Téměř na samém počátku letošního XXII. ročníku festivalu městských folklorních 
souborů Folklor bez hranic, jenž se odehrával v Ostravě ve dnech od 12. do 16. srpna, 
zavítaly dva z jeho hostujících souborů také k nám do Čtyřlístku. V úterý 13. srpna 
jsme v zaplněné tělocvičně Domova Barevný svět přivítali Slovenský folklorní soubor 
Devín z Bratislavy a lotyšský mládežnický taneční soubor Daugaviņa z města 
Plavinas, jejichž vystoupení nadchlo naše diváky.  
 

     Bouřlivým potleskem nešetřili jak naši 

klienti, tak jejich doprovody a zaměstnanci, 
kteří se na vzácné hosty přišli podívat. 
Slovenští tanečníci a muzikanti chytili všechny 
za srdce svým temperamentním vystoupením, 

jímž přiblížili lidové tradice jižního Slovenska 
z oblasti Čalova a naopak z jeho severnější 
části – Liptova.  
     Skvělé taneční umění, výborná muzika, 
krásné kroje slovenských dívek a hlavně 
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výbušný taneční temperament – to vše 
představovalo nezapomenutelný zážitek, 
stejně jako nám poněkud vzdálenější severský 
folklor našich hostů z Lotyšska.  
     Ti překvapili modernějšími originálními 
aranžemi, v nichž dovedou kombinovat 
folklorní, scénický a soudobý tanec. Jejich 
mládí a radost z pohybu, byly opravdu 

nakažlivou kombinací, takže i jejich vystoupení 
doprovázel nadšený potlesk všech diváků, 
kteří se jen těžko se svými hosty loučili. 
Někteří si chtěli odnést na památku alespoň 
společnou fotografii s krásnými lotyšskými 
dívkami…   

 Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  

 

Folklor stále baví 
Festival městských folklorních souborů Folklor bez hranic v Ostravě, se obvykle koná 
ve druhém nebo třetím srpnovém týdnu. Po příznivém ohlasu nultého ročníku v roce 
1998, se stal festival stal trvalou součástí folklorního kalendáře festivalů a slavností, 
na nichž se podílí Folklorní sdružení České republiky.  
 

     Dáša, Vláďa a Pavel 

z třebovického chráněného 
bydlení si letošní festival Folklor 
bez hranic užili na nově 
zrekonstruovaném náměstí 
v Ostravě-Mariánských horách. 
Tanečníky ostravského souboru 
Hlubina, který je jedním 
z pořadatelů festivalu, tady 
vystřídali tanečníci ze Slovenska 
i Slovinska, Lotyšska a dokonce  
i z dalekého Ekvádoru. 
     Přesně za měsíc, o víkendu 
13. až 15. září, se uskutečnil 
Třebovický koláč v parku 
sousedícím s naším zařízením 
v Třebovicích. A tak nejen 
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přímou návštěvou jednotlivých festivalových 
koncertů a tanečních vystoupení, ale také 
přípravou účinkujících na vystoupení to 
doslova žilo folklorem přímo přede dveřmi 
našeho třebovického domova a chráněného 
bydlení.  
     Letos se tady vzpomínalo 70. výročí 
založení folklorního souboru z Rožnova pod 

Radhoštěm, vystoupili zde členové souborů 
Hlubina a folklorního souboru Heleny 
Salichové. Zlatým hřebem programu letošního 
Třebovického koláče pak bylo nedělní pěvecké 
vystoupení sólistky Národního divadla 
moravskoslezského Hany Fialové a hostujícího 
Tomáše Savky. 

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
 

 

Festival dřeva na hradě 
Po roce opět patřila druhá zářijová sobota na Slezskoostravském hradě „Festivalu 
dřeva“. Viděli jsme závod sportovních dřevorubců (disciplíny se sekerou a pilou), děti 
se dozvěděly zajímavosti o lese, přírodě a dřevu. Každý jsme našli „něco“, co se nám 
líbilo.  

 

     Festival ´ozdobil´ zpěvák, banjista, 

skladatel a překladatel Robert Křesťan, jehož 
známe z bluegrassových skupin Trapeři a 
Poutníci a jenž v současné době hraje v 
bluegrassové skupině Druhá tráva  
s Lubošem Malinou. Nemenší pozornost však 

směřovala na mistry dřevosochaře, kteří přímo 
před zraky diváků tvořili dřevěné sochy  
a plastiky.  
     Vše doprovázel starodávný jarmark  
a jarmark řemesel, atrakce a soutěže pro děti. 
Své umění na hradě i v podhradí představili  
i výrobci dřevěných hraček, košíkáři, dráteníci, 
keramici, tvůrci suchých vazeb, keramiky  

a dárkových i dekoračních předmětů. Lesní 
ateliér nabídl tvořivou dílničku – děti si mohly 
vyrobit drobné dřevěné předměty (např. 
krmítka, bedýnky) a odnést domů. Někteří si 
tak poprvé vyzkoušeli práci se dřevem. 
      I náš stánek Centra pracovní činnosti byl 
neustále ´v obležení´ a doslova na dračku šlo 
všechno naše zboží z šicí, dřevařské, 
tkalcovské dílny, aranžovny i kreativního 
ateliéru. U stánku jsme předváděli s našimi 
klienty výrobu a tvorbu nejrůznějších 
rukodělných výrobků – pletení košíků z proutí, 
pediku i papírových trubiček, tkaní na ručním 
rámu. Zájemci si mohli to vše také vyzkoušet 
sami. 
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     Prodali jsme veškeré naše výrobky, 
stihli se podívat i do podhradí, na 
čarodějnice a čerty v hradním sklepení  
a pochutnat si na dobrotách, které lákaly 
svou vůní… Sluníčko nás hřálo svými 
paprsky a celý den byl prostě skvělý! 
 

Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ 
Centrum pracovní činnosti 

     
 

 
Na snímku vlevo: stánek Centra pracovní 
činnosti na Festivalu dřeva v obležení 
zákazníků…                                                                       

 

Labyrint duše na ostravské radnici 
Ve vstupní hale Nové radnice, sídle magistrátu města Ostravy, byla od 2. září celý 
měsíc otevřena putovní výstava fotografií věnovaná lidem s mentálním postižením pod 
názvem Labyrint duše. Ve spolupráci se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava ji připravil spolek Fotografiemi pro radost.  

 

     Fotografická kolekce, která tuto výstavu 

tvoří, vznikala během loňského roku a svou 
premiéru měla na stejnojmenné výstavě 
v Praze-Holešovicích v listopadu 2018. Od té 
doby putuje Českou republikou a nyní se 
přestěhovala do Ostravy, kde byla otevřena do 
konce září.  
     Tato putovní výstava ilustruje život lidí 
s mentálním postižením a zachycuje jejich 
každodenní život, jak jej vidí oni sami 
prostřednictvím svých fotografií anebo ti, kteří 

o ně pečují a jsou s nimi v každodenním 
kontaktu.      Svými fotografiemi bylo na 
výstavě zastoupeno celkem sedmnáct 
příspěvkových  
i neziskových organizací z celé republiky, 
z toho pět ostravských. Kromě Čtyřlístku jsou 
to neziskové organizace Naděje pro všechny, 
Bílá holubice a Mental Café a mateřská škola 
Paprsek, věnující se práci s dětmi s poruchami 
autistického spektra.  
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     Prvním návštěvníkům výstavy přišli na její 
vernisáži zahrát muzikanti skupin Mentallica ze 
spolku Naděje pro všechny a naše Rytmy. Od 

letošního října pak bude výstava k vidění na 
hlavní kolonádě Sanatorií Klimkovice. 

Text a foto: (rw) 

Libochovice potřetí 
Již třetím rokem se bez nás neobešel festival Umíme se bavit, který pořádá město 
Libochovice v Severních Čechách a T.O. Bílý zajíc Libochovice. Tato divadelní, taneční 
a hudební akce se koná vždy v záři a letos její zahájení připadlo na úterý 10. září. 
Vystupují zde hlavně skupiny a soubory z okolí a naše Rytmy, bývají hosty z daleka. 
Při přípravě svého vystoupení jsme ani tentokrát neponechali nic náhodě a poctivě 
nacvičili nové skladby. 
 

      Také jsme nechtěli udělat ostudu našim 

dobrým kamarádům z tanečního kroužku 
Lucarino Dance, které někteří z vás mohli vidět 
před dvěma lety na našem koncertu Všechny 
barvy duhy. Cesta do Libochovic je sice daleká 
a letos byla obzvlášť dlouhá, ale to nás 

nemohlo odradit. Své 
bubnování máme rádi 
a tuto radost a energii 
ochotně předáváme 
ostatním  - „Ať 
v Ostravě nebo v Aši, 
mohou slyšet hudbu 
naši.“ 
      I letos většina naší 
výpravy poctila svou 
návštěvou penzion 
Pamplona, kde nás 
vždy ochotně ubytují. 
Počet našich členů 
však převyšuje 
kapacitu penzionu,  
a tak někteří z nás 
využili služeb jiného 
zařízení. Oproti 
loňskému „spaní na 
zámku“ – což byla 
turistická ubytovna 
v areálu zámku 
Libochovice, letos padl 
los na Dvůr Perlová 

voda, který je vzdálen asi 4 km od Libochovic.  
      Festival Umíme se bavit je jednodenní, 
jeho jednotlivé programy se odehrávají  
v dopoledních i odpoledních hodinách. 
Dopolední program byl letos zaměřen na děti 
školou povinné, a tak bylo hlediště plné žáčků 
různých věkových kategorií.  
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     Odpoledne je již galavečer pro pozvané 
hosty a veřejnost. Oba programy provázela 
slovem všem dobře známá herečka Ivana 
Andrlová, která je spojená s festivalem od 

samého počátku. Letos se 
uskutečnil již devátý ročník!  
     Naše vystoupení se 
líbilo a my měli samozřejmě 
radost nejen z potlesku, ale 
i z pochval, které zaznívaly. 
A po dobře odvedené práci 
jsme si ještě mohli zařádit 
na diskotéce, která je 
každoroční součástí 
festivalu a na níž se do víru 
tance zapojil i pan starosta 
Libochovic. 
     Zpáteční cesta nám 
uběhla v dobré náladě, 
kterou nám nezkazily 
žádné kolony ani objížďky.  

Text:  
VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

Foto: IVAN MARHULA 

 

Umělecké žně v Olze 
Galerie „Na sále” v kulturním domě v polské 
Olze nedaleko českých hranic, hostila od 20. 
září již potřetí výstavu výtvarných prací 
umělců s mentálním postižením pod názvem 
Umělecké žně. V letošní výstavní kolekci se 
objevily vedle prací ze zdejšího regionu také 
díla tvůrců z Katovic, Zabrze, Mysłowic, 
Kędzierzyna-Koźla, Leśnice, Dąbrowy 
Górniczej a v tomto roce poprvé byly ve 
výstavním cyklu Uměleckých žní zastoupeny  
i výtvarné práce z Čech – autorů z Centra 
pracovní činnosti ostravského Čtyřlístku.   
 

     Pro 

tvůrce  
z Horního 
Slezska  
a z Ostravy 
to byla další 
společná 
výstavní 
příležitost 
po 
červencové 
výstavě 
Malowanie 
jazzem 
(Malováno 

jazzem), jež se uskutečnila v ostravské Galerii 
Mlejn. Letošní výtvarné „žně” v Olze 
prezentovaly jak široké spektrum výtvarných 
technik tak témat, jichž se autoři jednotlivých 
prací chopili.  
     Ilustrují jejich tvůrčí i praktické možnosti  
a zároveň vyvolávají reflexe na téma významu 
umění v životě lidí s mentálním postižením  
v široce pojímaném kontextu umění 
současného. Svými úvahami na toto téma se  
s návštěvníky vernisáže výstavy Uměleckých 
žní v Olze podělil kurátor galerie, pan Marek 
Grzebyk.  
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     Kreativní ateliér a ergodílna Centra 
pracovní činnosti Čtyřlístyku přispěly do 
výstavní kolekce šesti obrazy našich klientů, 
kteří ve svých dílech zachytili vlastní představy 
světa, jenž je obklopuje. Nechybí mezi nimi ani 
obraz „Pampelišky” (na snímku nahoře), jenž 
jeho bezruký tvůrce, pan Aleš Heinrich, 
namaloval dolními končetinami.  

     Pro Čtyřlístek je to již druhá letošní 
výtvarná prezentace v Polsku po jarní 
výstavě Malowanie Jazzem, jež se 
uskutečnila v Kędzierzynie-Koźle. 
Výstava v Olze potrvá do 20. října 
letošního roku.    
 
 

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ  
a MAREK GRZEBYK 

Fotografie: MAREK GRZEBYK 
a archiv redakce 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bubny  

na ranči 
Den otevřených dveří, který 
se uskutečnil 21. září na 
Dětském ranči v Hlučíně,  
se letos odehrál i s naší 
účastí. Byli jsme mile 
potěšení pozváním 
koordinátorky 
komunikačních aktivit 
z Eurocentra Ostrava – 
odboru publicity Evropské 
unie, paní Mgr. Ing. 
Magdalenou Žákovou  
a Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR a docela jsme se 
na netradiční prostředí 
našeho vystoupení se 
skupinou Rytmy těšili.  
 
     Pořadatelé měli při volbě termínu šťastnou 
ruku, protože akci přálo i počasí. Příjemně 
slunečný den přilákal na ranč spoustu 
návštěvníků a tak bylo plno. Po celý den se 
v areálu odehrával doprovodný kulturní 
program, střídající se s ukázkami drezúry koní. 
I proto bylo stále na co se dívat.  
     Naši bubeníci se však jen lehce občerstvili 
a už se soustředili na svůj výkon. Vystoupení 
jsme měli tentokrát delší než je obvyklé, ruce 
z bubnování trochu bolely, ale vše jsme zvládli 

s úsměvem na líci. 
     Moc nás těšila reakce publika. Jejich 
tleskání, pohupování do rytmu i taneční kreace 
nám opět ukázaly, že dokážeme naši energii  
a radost z hraní předávat dál. U poslední 
skladby jsme se trochu podělili o bubny se 
zájemci z publika, kteří si to mohli s námi také 
vyzkoušet. Když jsme měli „splněno“, konečně 
jsme se mohli také projít po areálu Dětského 
ranče, vše si prohlédnout, pomazlit se se 
zvířátky a prostě si tento víkendový den ještě 
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pořádně užít. 
     Této události se zúčastnilo podle odhadu 
organizátorů 2.500 návštěvníků a od paní 
Mgr. Ing. Magdaleny Žákové jsme krátce po 
události obdrželi toto poděkování: „Rádi 
bychom Vám poděkovali za účast skupiny 
RYTMY na akci Den otevřených dveří na 
Dětském ranči Hlučín. Vystoupení skupiny 
se setkalo s velmi pozitivními ohlasy. 
Budeme rádi, pokud bychom Vás mohli 
pozvat na další naše akce, které budeme 
v budoucnu pořádat. Jste skvělí!“ I za tato 
slova chvály jsme moc rádi… 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

 
 

Sport 

Letos FAIR PLAY 

Letošní ročník projektu Pomáháme fotografiemi, pořádaného spolkem Fotografiemi 
pro radost, byl ve znamení sportu. Jak o tom píšeme na jiném místě našeho časopisu, 
po celé léto se v několika částech republiky uskutečnily fotografické workshopy, 
jejichž hlavní pozornost byla směřována na pohybové aktivity lidí s mentálním 
postižením. Vyústěním tohoto snažení byla výstava nejlepších fotek, které vybrala 
odborná porota v čele s fotografem Robertem Vanem. A protože se k tématu samo 
nabízelo uspořádat velké společné sportovní klání, chopili se organizátoři této 
myšlenky a v neděli 15. září se do Prahy sjeli sportovci téměř všech zúčastněných 
organizací, aby poměřili své síly a šikovnost.  
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    Sportovní hry pod názvem Fair Play se 

uskutečnily ve sportovním areálu Hamr  
v Praze – Braníku, který nám otevřel svá 
„vrátka“ dokořán. Zázemí bylo výborné, 
nechybělo nám nic. Celé zajištění akce klaplo 

doslova na jedničku včetně počasí.  
    Sportovci soutěžili v různých disciplínách – 
m. j. veslovali na trenažéru, závodili 
na překážkové dráze či skákali do dálky. 
Zvláštní kategorií bylo přetahování lanem.  
A právě v této disciplíně to „zacinkalo“ i pro 
Čtyřlístek. Naši sportovci těžko hledali 
přemožitele, až ve finále se jeden našel, a tak 

jsme se „přetáhli“ na stříbrnou pozici. Radost 
byla veliká a zdaleka neskončila jen tímto.  
     Úspěch jsme měli také ve fotosoutěži. Ze 
všech došlých fotografií byly oceněny  
3 nejlepší snímky a mezi nimi byla také 
fotografie našeho Kamila Saska z Centra 

pracovní činnosti. Ceny  
a gratulaci osobně převzal 
z rukou fotografů Jarmily 
Štukové a Roberta Vana 
společně se sportovní legendou 
Imrichem Bugárem. 
     V průběhu celé akce jsme 
měli možnost vyzkoušet si 
v praxi základy první pomoci 
pod dohledem zdravotníků 
z oblastního spolku Červeného 
kříže Praha 1, nechat si 
nasimulovat krvavé zranění  
a následně ošetřit. Své umění 
nám předvedli asistenční psi  
a po obědě také psi služební. 
Všechny doprovodné programy 
probíhaly na zelené louce přímo 
na břehu Vltavy, a tak jsme 
mohli také sledovat projíždějící 
lodě a jiná plavidla. 
     A protože vše krásné jednou 

končí, na rozloučenou zahráli v závěrečném 
galakoncertu nejen sportovcům, ale  
i ostatnímu publiku kapely Mentallica, Poprask 
a samozřejmě nechyběli ani naši bubeníci 
z Rytmů. 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

 

Třebovická olympiáda posedmnácté 
Nádherné prostředí třebovického 
parku tvořilo  
i letos 17. září podmanivou kulisu 
sedmnáctému ročníku Třebovické 
olympiády v přizpůsobených 
sportech, patřící 
k nejvýznamnějším sportovním 
událostem roku pořádaných naší 
organizací. Do Třebovic se letos 
sjelo osm sportovních týmů 
z Ostravy a Havířova a nechyběly 
mezi nimi ani sportovkyně z naší 
partnerské organizace v Polsku – 
Powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej v Pogórzu. Na 
všechny čekalo pět různých 
sportovních disciplín, mezi nimiž 

byla i jedna samostatná nesoutěžní, určená kamarádům vozíčkářům, na něž 
organizátoři pamatovali také v letošním roce.  
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     Přestože ráno neslibovalo nijak valné 

počasí, nakonec se nebe nad Třebovicemi 
projasnilo, a než sportovci nastoupili 
k slavnostnímu zahájení, nebylo už po dešti 
ani stopy. K třebovickému „olympijskému“ 
ceremoniálu neodmyslitelně patří nejen 
přísaha sportovců, že ze sebe vydají jen to 
nejlepší, ale i rozhodčích, slibujících, že budou 
spravedliví a nestranní. Pak už vybíhá 
s olympijskou pochodní náš olympionik – Aleš 
Turlej (dvojnásobný účastník světových letních 
her speciálních olympiád v Šanghaji a ve 
Spojených arabských emirátech), aby zapálil 
symbolický olympijský oheň, a soutěže mohou 
začít.  
     Jednotlivé týmy letošní Třebovické 
olympiády v přizpůsobených sportech byly 
rozděleny do devíti kategorií podle výkonnosti 
a vítězové každé z nich si každým rokem 
odvážejí zasloužené medaile. Disciplíny jsou 
samozřejmě vždy přizpůsobeny zdravotním 
možnostem soutěžících, kteří letos 
reprezentovali nejen domácí sportovce ze 
Čtyřlístku - z domovů Třebovice, Barevný svět 
a Na Liščině, ale vedle polských sportovkyň  
u nás hostovali i borci z Domova Santé 
v Havířově, škol kapitána Vajdy a Těšínská  
a kamarádi z Duhového domu Slezské 
diakonie.  
     Ti si nakonec také odvezli putovní pohár 
vítězného týmu, hned za nimi se umístili 

sportovci ze ZŠ 
kpt. Vajdy a na 
třetím stupínku 
stanul tým 
reprezentující 
domov Santé 
Havířov. 
Výborně si 
však vedli 
sportovci všech 
zúčastněných 
týmů a snad 
žádný z nich 
neodjížděl 
z Třebovic bez 
medaile 
v jednotlivých 
disciplínách.  
      Velkou 
pomocí byly na 
Třebovické 
olympiádě  
i letos studentky z porubského gymnázia Olgy 
Havlové v rolích volontérek a veškerou 
organizaci tohoto sportovního dopoledne 
zvládly na jedničku spojené síly pracovnic 
domova a chráněného bydlení v Třebovicích 
posílené o bývalou kolegyni a neodmyslitelnou 
osobnost této sportovní události – Hanku 
Zábranovou.  
      Ani tentokrát však nešlo pouze o sport 

v duchu zdejšího hesla 
„Když můžeš, tak 
musíš“. Byla to  
i vítaná příležitost  
k opětovnému setkání 
přátel a kamarádů 
z různých koutů 
našeho města  
a kraje. A společně 
samozřejmě věříme, 
že tomu tak bude  
i v následujících 
letech.     

 
 

Text a foto: 
BOHDANA 

RYWIKOVÁ 

 

 

 

 



21 

 

Proč chodit na 

„dynamické“ vycházky 
     Kluci 

z Domova 
Jandova si 
v rámci 
rehabilitace 
oblíbili, 
„dynamické“  
vycházky 
s nordic 
walkingovými 
holemi.  
K vycházkám 
využíváme 

ideální terén krásného blízkého prostředí 
povodí řeky Odry. Během roku nás vždy 
okouzlí měnící se ráz krajiny. Čerstvý vzduch 
příjemně osvěží naše tělo i mysl. Při chůzi 
s hůlkami si napřímíme tělo, správně dýcháme, 
zvýšíme tepovou frekvenci, trénujeme srdce  
a lépe spalujeme kalorie. Díky holím zapojíme 
horní polovinu těla a rozpohybujeme ztuhlé 
partie – šíji, ramena a trup. Už teď se těšíme 
na další „dynamickou“ vycházku naší 
oblíbenou krajinou. 

Text a foto: JANA DUŠKOVÁ 
Rehabilitační oddělení

 

Společenská rubrika 

Dvojí 

jubileum 

Boženky  

a Radka 
V minulém čísle našeho 
časopisu jsme psali  
o tom, jak Boženka 
Pěkníková z Chráněného 
bydlení Třebovice 
oslavila 11. dubna  
se svými kamarády 
z Třebovic  
a přítelem Radkem 
z Chráněného bydlení 
Naděje v Otrokovicích 
své čtyřicáté narozeniny.   

 

     Přesně o pět měsíců později, 11. září, se 

naopak Boženka rozjela do Otrokovic. Radek 
slavil se svými spolubydlícími z chráněného 
bydlení a dalšími kamarády z Otrokovic své 
Abrahámoviny.  Na Boženku se velmi těšil, 
přivítal ji nádhernou kyticí, připravil bohaté 
pohoštění a krásný dort ve tvaru podkovy mu 
upekli v místní cukrárně.  
     Svíčky na dortu sfoukli společně, připili si 
všichni na zdraví. Veselá nálada v zahradě vily 
chráněného bydlení vládla celé odpoledne. 
Boženka v doprovodu pracovnice třebovické 

chráněnky zažila den, na který bude dlouho 
vzpomínat.  
     S fotkami z této události i z parádního 
mezinárodního vlaku, jímž se pak vracela 
zpátky domů, se pochlubila také svým 
kamarádům v Ostravě i rodině. Radek 
Božence pravidelně telefonuje a společně 
plánují další setkání na půl cesty třeba 
v adventním čase. 

Text a foto: JANA NIEMCZYKOVÁ  
a VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
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Personálie…  
 

Pracovní výročí říjen – prosinec 2019 
     V posledním čtvrtletí letošního roku oslaví 

významná pracovní výročí v naší organizaci 
celkem dvanáct našich kolegyň a kolegů. Své 
první desetiletí práce ve Čtyřlístku budou mít 
letos v říjnu za sebou paní Bc. VANDA 
ŠTEFKOVÁ z ekonomického útvaru správy 
organizace a paní VĚRA FABIÁNOVÁ – 
pracovnice v sociálních službách Domova 
Jandova, v listopadu pan OLDŘICH VILČEK 
z údržby provozně technického útvaru 
organizace a v prosinci pak paní Bc. RENÁTA 
MOHYLOVÁ – sociální pracovnice Domova 
Barevný svět.  
     Půlkulaté výročí – patnáct let práce 
v organizaci, bude mít v listopadu paní JANA 
MEJSTŘÍKOVÁ – pracovnice v sociálních 
službách Domova Jandova.  
     Další kulaté pracovní výročí – dvacet let 
práce ve Čtyřlístku, budou letos v říjnu slavit 
paní JITKA ŠEFRÁNKOVÁ, pracovnice 
v sociálních službách Domova Barevný svět a 
čerstvá předsedkyně naší odborové 
organizace a v listopadu pak její kolegyně 
MONIKA PĚKNÍKOVÁ, rovněž z Domova 
Barevný svět. Prosincovou pracovní 
jubilantkou bude paní LIBUŠE GAJDOVÁ 
z rehabilitačního oddělení Domova Barevný 
svět, která prožila jedno dvacetiletí v naší 
organizaci jako vychovatelka a později 
pracovnice v sociálních službách Domova na 
Liščině a zároveň zakladatelka a vedoucí naší 
hudební skupiny Rytmy.    
    Úctyhodné výročí 25 let práce pro naši 
organizaci pak v říjnu oslaví pracovnice 

v sociálních službách Centra Pracovní činnosti, 
paní DAGMAR KOVAŘÍKOVÁ a paní LADA 
PĚKNICOVÁ, paní DAGMAR GRŰMANNOVÁ 
z Domova Barevný svět a paní PETRA 
OBRUSNÍKOVÁ z Chráněného bydlení 
Martinovská.    
     Všichni víme, jak je práce v naší organizaci 
náročná, a to nejen v přímé péči s klienty, ale i 
na jiných pozicích. Vytrvat při ní, znamená 
nejen hodně trpělivosti, ale i notnou dávku 
lásky ke svému povolání i svým bližním. A tak 
všem našim jubilantům patří nejen velký dík za 
jejich věrnost, ale i přání, aby jim elán i velké 
srdce vydržely i do dalších let.  

Redakce  

 

Vítáme mezi námi  
Naše řady posílilo v posledním čtvrtletí sedm nových kolegyň a kolegů, z toho pět pracovníků 

v sociálních službách, a to paní Kristýna Daňhelová a Lucie Přibylová, které od léta pracují 
v Domově Barevný svět, paní Petra Schmidková nastoupila v červenci do Domova Třebovice, kam 
přešel z Chráněného bydlení Čtyřlístek i pan Jakub Holuša a do Domova na Liščině v září nově 
nastoupil pan Zdeněk Kos. Provoz prádelny Domova Barevný svět posílila v září jako nová pradlena 
paní Veronika Vavřinová a na pozici účetní nastoupila do ekonomického útvaru správy organizace 
paní Dana Ranošová. Všem novým kolegyním a kolegům přejeme hodně úspěchů!  
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