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

příspěvkové organizace, ročník XII., číslo 4., prosinec 2019 

 

První etapa transformace organizace dokončena! 

ZAČALO VELKÉ STĚHOVÁNÍ… 
Mohli jsme slavit: po několikaletých přípravách se 23. října 2019 završila první etapa 
transformačního procesu v naší organizaci,  díky níž získalo nové bydlení 60 klientů ze 
dvou stávajících domovů naší organizace: Domova Barevný svět a Domova na 
Liščině. V Proskovické ulici v Ostravě-Výškovicích byl v tento den slavnostně otevřen 
jeden z pěti nových domků Čtyřlístku.  
 

 

     Této slavnostní události se zúčastnil 

náměstek primátora města Ostravy Ing. 
Zbyněk Pražák, Ph.D., starosta městského 
obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář, 
vedoucí odboru sociálních věcí Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel 
Rychlik a další představitelé města Ostravy  
a Moravskoslezského kraje, zástupci firem 

Morys a Ambra, jež se podílely na výstavbě  
a vnitřním vybavení novostavby a další hosté.   
     Ředitel naší organizace, PhDr. Svatopluk 
Aniol, podtrhl při této příležitosti význam 
transformačních změn jak pro život klientů, 
kteří až dosud žili v domovech ústavního typu, 
tak pro ty, kteří o ně budou pečovat. Na jeho 
slova také navázal náměstek primátora města 
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Ostravy, Zbyněk Pražák, jenž připomněl i fakt, 
jak velmi se změnil za uplynulé třicetiletí postoj 
veřejnosti k lidem s mentálním postižením, 
kteří se postupně začleňují do běžné 
společnosti a stávají se její součástí.  

     Transformační změny, k nimž u nás 
dochází, označil co do rozsahu za projekt, jenž 
zatím nemá v České republice obdobu. Kromě 
nového domku v Ostravě-Výškovicích se 
v následujících dnech klienti Čtyřlístku 
stěhovali do čtyř dalších novostaveb 
v Ostravě-Hrušově (v ulicích Na Liščině a 
Kanczuckého), v Ostravě-Nové Bělé v ulici Na 
Pláni a v Ostravě-Petřkovicích v ulici U Jana. 
Právě tady byl v září loňského roku slavnostně 
položen základní kámen, jako jednoho 
z domků první etapy 
transformace organizace 
Čtyřlístek. Za rok byl tento 
domek postaven a vybaven 
vnitřním zařízením. Zanedlouho 
se také sem začali stěhovat jeho 
stálí obyvatelé – klienti 
současného Domova na Liščině.  
     Pár dní před tím, 25. října, 
však měli možnost prohlédnout si 
vnitřní prostory této novostavby 
při méně oficiální příležitosti 
vedoucí zaměstnanci 
jednotlivých zařízení naší 
organizace. Přijeli se sem 
podívat i hosté z východních 
Čech - ředitel Domova sociálních 
služeb Slatiňany, pan Ing. 
Miroslav Kubín, jeho zástupkyně 
a vedoucí útvaru přímé péče 
paní Mgr. Martina Hurtová a vedoucí 
ekonomicko-provozního útvaru DSS Slatiňany 
pan Ing. Petr Křivský. Právě ve Slatiňanech, 
kde sociální služby prošly transformačním 

procesem již v letech 2013 – 2016, jsme 
čerpali řadu zkušeností a důležitých poznatků 
při tvorbě vlastní koncepce transformačních 
změn.  
     Jak při této příležitosti podtrhl ředitel 

Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk 
Aniol, díky této spolupráci se 
naší organizaci podařilo při 
výstavbě a vybavení nových 
domků pro naše klienty 
vyvarovat se řady 
začátečnických chyb a omylů.     
     Představitelé Domova 
sociálních služeb Slatiňany 
naopak nešetřili slovy chvály, 
jak dobře je nové bydlení pro 
naše klienty pojato. Tímto 
setkáním vzájemné kontakty 
ostravského Čtyřlístku s DSS 
Slatiňany rozhodně nekončí, 
neboť jak je zřejmé, 
oboustranná inspirace může 
mít své pokračování  
i v budoucnosti.     
      Každá z pěti našich 
nových budov rodinného typu 

má moderní architektonické řešení formou 
propojeného dvojdomku, přičemž v každé ze 
dvou samostatných domácností žije šest lidí se 
zdravotním postižením, o něž čtyřiadvacet 
hodin denně pečuje kvalifikovaný personál. 
■ 
      První etapa transformace naší organizace 
byla zahájena na podzim loňského roku. V její 
druhé etapě vyroste v dalších částech Ostravy 
během následujících dvou let 8 dalších 

rodinných domků. Tento proces bude 
dokončen v roce 2021 a bude představovat 
velkou životní změnu pro 159 klientů 
organizace. Lidé se zdravotním postižením tak 
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budou moci žít v běžných podmínkách mimo 
ústavní zařízení, což se v Ostravě úspěšně 
daří především díky finanční podpoře 
z evropských fondů prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního 
programu, jenž na výstavbu nových domovů 
pro klienty Čtyřlístku uvolnil 230 milionů korun. 

Zbývajících více než čtyřicet milionů pokryjí 
dotace státu a statutárního města Ostravy.  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ  
Foto: autorka, WERNER ULLMANN  

a JIŘÍ URBAN 
 

 

BARVY DUHY POTŘINÁCTÉ  
 

Jako vždy krásná atmosféra provázela i letošní 13. ročník koncertu Všechny barvy 
duhy, který se odehrál v pondělí 21. října v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Jeho 
hlavními aktéry byli opět vedle profesionálních i neprofesionálních umělců pěvecky, 
hudebně i tanečně nadaní lidé se zdravotním postižením. Nad letošním koncertem 
převzali záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, náměstek primátora 
města Ostravy Zbyněk Pražák a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Jiří Horecký.  

 

     Mezi účinkujícími byli jak zpěváci a 

tanečníci se zdravotním postižením 
z naší  pořadatelské organizace, tak 
z partnerských organizací: posluchači 
speciálních tříd Lidové konzervatoře a Múzické 

školy v Ostravě, tanečníci z Bílé holubice, 
skupina Mentallica spolku Naděje pro všechny 
a hostující tanečníci ze souboru Lucarino 
Dance z Libochovic, kteří na tomto koncertu 
hostovali již podruhé.     



4 

 

     Zahraničním hostem byl letošní vítěz polské 
soutěže Zaczarowana Piosenka, 
osmadvacetiletý Kamil Czeszel z Toruně, který 
svým pěveckým výkonem vyvolal bouře 
nadšených ovací publika a byl nepochybně pro 
všechny velkým překvapením. Na koncertních 
pódiích není žádným nováčkem a má za sebou 
řadu dalších úspěchů i v polské televizi. 
Vystupuje jak na malých scénách, tak na 
nejrůznějších celostátních a mezinárodních 
festivalech v Polsku i v zahraničí. V roce 2015 
získal třetí místo v polské televizní soutěži  
„Mám talent“ a od té doby sklízí jeden úspěch 
za druhým. V Ostravě opět dokázal, že 
opravdu má talent a další úspěchy na něj 
určitě ještě čekají. 
      Patronkou účinkujících letošního koncertu 
Všechny barvy duhy byla zpěvačka Dasha, 
která v programu vystoupila se svým Dasha 
triem. Ti, kteří sledují českou 
muzikálovou scénu Dashu (vlastním 
jménem Dagmar Sobkovou), dobře 
znají. Proslavila ji hlavně role Máří 
Magdaleny ve slavném muzikálu Jesus 
Christ Superstar na scéně Hudebního 
divadla v Karlíně, za niž obdržela v roce 
2010 ocenění Thálie. „Mně to přišlo už 
tehdy neuvěřitelné, protože jsem 
nepovažovala svou muzikálovou dráhu 
za tu hlavní cestu, kterou jsem chtěla 
jít,“ přiznala v jednom rozhovoru pro 
Český rozhlas. „Byl to pro mě zajímavý 
svět, příjemná změna a to ocenění jsem 
naprosto nečekala. Nejsem typická 
herečka, která se dokáže lehce 
převtělovat do rolí. Musím to být já, 
ztvárňuji sebe, takže Máří, stejně tak jako před 
lety Ofélie v Hamletovi – to jsem byla já, 
nejdřív ta naivní holčinka, k Máří jsem pak 
musela dospět. Miluji tu roli…“  
     Dasha, zlínská rodačka, patří dnes mezi 
nejobsazovanější muzikálové zpěvačky  
a herečky u nás. Začínala již ve svých 

sedmnácti letech rolí Ofélie 
v muzikálu Janka Ledeckého 
Hamlet, po ní přišla titulní role 
v muzikálu Popelka a pak řada 
dalších… 
     Jako zpěvačka začínala 
v dětském sboru Filharmonie 
Bohuslava Martinů ve Zlíně a se 
swingovou kapelou Big Band 
Zlín. Ve druhé polovině 
devadesátých let přesídlila do 
Prahy, kde ji vzala pod svá 
křídla umělecká agentura Jiřího 
Korna. Z Dagmar Sobkové se 
už definitivně stala Dasha. „Ta 
přezdívka vznikla v mém 
pubertálním období, kdy jsem 
koketovala s myšlenkou, že ze 

mě bude zpěvačka. Měla jsem ráda Stinga  
a další velké hvězdy, které měly také umělecká 
jména, takže jsem si vymyslela, že bych mohla 
být zkráceně Dasha. A už mi to i zůstalo…“ 
vysvětluje zpěvačka vznik svého uměleckého 
pseudonymu.  
     Už v sedmnácti letech dostala Dasha 
nabídku, aby zpívala jako vokalistka s Karlem 
Gottem, s nímž v roce 1998 absolvovala 
umělecké turné v Německu a stala se stálým 
členem jeho orchestru. Bylo to pro ni velmi 
důležité období, i když z pohledu někoho 
jiného byla „jenom“ vokalistkou. Sama na to 
období později vzpomínala slovy: „Tehdy mě 
hodně zajímala muzika jako taková, bavilo mě 
sledovat, jak to dělají ti ´velcí´ profesionálové, 
jak funguje celý ten hudební proces. Bylo pro 
mě fascinující sledovat to vše jakoby zezadu. 
Karel mě naučil, jak vystupovat na pódiu. Sám 

by se pro publikum rozdal a měl proč, vždyť 
publikum mu to bohatě vracelo. Viděla jsem, 
jak se připravoval, jak komunikoval 
s muzikanty… Toho bylo tolik! Karel mi 
pomáhal i s pilováním němčiny, protože mě 
přijali do orchestru i proto, že jsem uměla 
dobře německy. Jezdilo se na německá turné 
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a Karel mě učil správně vyslovovat, protože 
jsme spolu pak už zpívali dueta v němčině  
a on si hodně zakládal na správné německé 
výslovnosti…“ vzpomíná zpěvačka na svou 
spolupráci s Karlem Gottem. Spolu s ním 
vystupovala v řadě zemí, vedle Německa  
i v Rusku nebo ve slavné Carnegie Hall v New 
Yorku a jejich spolupráce trvala prakticky až do 
těchto dnů…  

     Dasha vystudovala pražskou konzervatoř  
a později se jí také podařilo získat stipendium 
pro studium zpěvu na prestižní Berklee 
College of Music v americkém Bostonu, kterou 
však nedokončila. V té době už totiž dostávala 
řadu lákavých nabídek právě z českých 
muzikálových scén. Hudební svět Dashy je 
však velmi pestrý a rozsáhlý. Spolupracuje 
s řadou orchestrů – těch velkých i regionálních, 
vystupuje ve swingovém koncertním programu 
s Janem Smigmatorem nebo v komorním 
projektu se smyčcovým Epoque Quartetem. 
Často vystupuje s českými symfonickými 
orchestry i v rámci projektů „Dasha na 
popových strunách“ a „Michael Jackson 
Symphony“  
a řadě dalších. Pravidelní posluchači Českého 
rozhlasu 2 ji však dobře znají i z hudebního 
pořadu Evergreen, vysílaného od roku 2011, 
televizní diváci ji zase pro sebe objevili 
v pořadu Stardance… když hvězdy tančí, ale  
i mnoha dalších.  
      Dasha pravidelně koncertuje s kapelou 
Pájky Pájk Quintet a jako sólistka vystupuje 

také s kapelou Moondance Orchestra, 
vedenou klavíristou, skladatelem a aranžérem 
Martinem Kumžákem.  
     U nás v Ostravě se Dasha představila na 
koncertu Všechny barvy duhy se svým Dasha 
triem, v němž zpívá v doprovodu muzikantů 
Martina Kumžáka a Petera Bindera. Na její 
píseň Modlitba si letos v „Barvách duhy“ také 
zatančili naši hosté - tanečníci ze souboru 
Lucarino Dance z Libochovic a spolu s Dashou 
si zazpívala i studentka Lidové konzervatoře  
a Múzické školy Karolína Krajníková, která tak 
divákům odhalila svůj obrovský pěvecký 
talent.. Má nepřehlédnutelný a osobitý pěvecký 
projev, originální, lehce zapamatovatelnou 
barvu hlasu. A jak říká její pedagožka, paní 
Miloslava Soukupová, hudbu miluje celým 
srdcem a věnuje se jí. Účinkování s paní 
Dashou a navíc v tomto krásném divadle 
přijala jako mimořádnou událost. Stejně 

jako v dalších vystoupeních i její spolužačka, 
čtrnáctiletá Izabela Jati. Už dnes nejen 
výborně zpívá, ale i tančí a hraje. V současné 
době se také připravuje k talentovým 
zkouškám na Pražskou konzervatoř. Často 
koncertuje, zúčastňuje se pěveckých soutěží i 
festivalů, mimo jiné i ve Spojených státech 
amerických a účinkovala už také v dětské roli 
muzikálu Kočky, který v současné době uvádí 
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě na 
scéně Divadla Jiřího Myrona. Publikum opět 
zaujala také Anička Opartyová s Vojtěchem 
Mikušem z téže školy, kteří se představili písní 
Shallow.  
      Letošní koncert Všechny barvy duhy se 
odehrál krátce po smrti Karla Gotta, a tak bylo 
milou připomínkou jeho nehynoucí slávy 
společné vystoupení osmileté zpěvačky 
Gabinky Plutové z Lidové konzervatoře  



6 

 

a Múzické školy, ze třídy paní Miloslavy 
Soukupové, jež se svým tatínkem, panem 
Romanem Plutem zazpívala poslední píseň 
Karla Gotta, kterou nazpíval se svou dcerou 
Charlottou Ellou – Srdce nehasnou. Gabinka  
i její tatínek podali skvělý pěvecký výkon, 
kterým nejen dojali, ale i nadchli diváky.   
       Příjemným překvapením koncertního 
večera byla nepochybně i bubenická show 
Kubabandu muzikanta a hudebního pedagoga 
Jakuba Kupčíka. Ten od letošního roku 
intenzivně spolupracuje s bubenickým 
souborem ostravského Čtyřlístku – Rytmy. 
Nejen díky Rytmům, ale také ostatním 
vystoupením našich klientů se Čtyřlístek mezi 
účinkujícími ani trochu neztrácel. Děti 
z Domova Jandova tak jako každoročně i letos 
otevíraly celý koncert. Své vystoupení nazvaly 
„Čokoládové 
vzpomínky“ a tak 
trochu se jimi loučily se 
svým dosavadním 
domovem v ulici 
Jandova, který měly 
v prosinci navždy 
opustit. Bylo to loučení 
trochu nostalgické  
a zároveň radostné a 
všichni společně jím 
vzdávali také hold 
vedoucí tohoto 
zařízení, paní Janě 
Vejlupkové. Jako by 
nám společně chtěli 
sdělit, že vzpomínky na 
život v Domově 
Jandova budou mít už navždy sladkou příchuť, 
jako ta nejlepší čokoláda… 
      Klienti domova a chráněného bydlení  
z Třebovic i letos příjemně překvapili, tentokrát 

stínovým divadlem 
s ekologickým 
akcentem na písničku 
Voxela a Pokáče 
„Ekosong“. Martina 
Chmelová, Lucka 
Mračková a Broňka 
Honyšová převzaly 
pomyslnou štafetu po 
Hance Zábranové, 
která odešla na 
zasloužený odpočinek, 
a dokázaly, že 
v Třebovicích ani po 
jejím odchodu není  
o dobré nápady nouze, 
což dává nám všem 

naději i do budoucnosti. Stále jsou mezi námi 
lidé, které práce baví a dokáží klientům 
nabídnout i něco víc než vaření, praní  
a nakupování…  
     Koncert uzavřelo již tradičně vystoupení 
našich Rytmů – sólové pod vedením paní 
Libušky Gajdové i společné s hostujícím 
Kubabandem Jakuba Kupčíka, které dodalo 
našim Rytmům strhující energii. Není se co 
divit, že publikum se v závěru večera jen 
nerado loučilo se všemi účinkujícími, kteří 
připravili více než dvouhodinový program plný 
silných zážitků a velkých emocí, jež nelze 
popsat. Každý si je zkrátka musí prožít… 
Obecenstvo odměnilo všechny účinkující 
dlouhotrvajícími ovacemi ve stoje.   
      Slovem i humorem diváky doprovázela 

osvědčená moderátorská dvojice Pavla 
Dostálová a Jiří Sedláček, umělecké 
spolupráce na tomto projektu se opět ujal Ilja 
Racek.  
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     Koncert Všechny barvy duhy by se 
samozřejmě nemohl uskutečnit bez  finanční 
podpory statutárního města Ostravy a 
Moravskoslezského kraje ve spolupráci 
s Národním divadlem moravskoslezským, 
které nám poskytuje nádherné prostory 

Divadla Antonína Dvořáka. Všem za to moc 
děkujeme a věříme, že se v tomto divadle 
setkáme opět za rok, už na čtrnáctém ročníku 
koncertu Všechny barvy duhy.  

      Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto: WERNER ULLMANN 

 

 

ČTYŘLÍSTEK POMÁHÁ 
 

Letos poprvé jsme se připojili ke sbírce 
potravinové pomoci, pořádané 
Potravinovou bankou v Ostravě v rámci 
Mezinárodního dne za odstranění 
chudoby, který připadá na 17. října. Jak 
finančně, tak nákupem potravin se do 
sbírky zapojili jednotliví zaměstnanci 
Čtyřlístku i celé pracovní kolektivy. 
V úterý 15. října jsme předali potraviny ve 
prospěch lidí, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci, pracovníkům Potravinové banky 
Ostrava. Hodnota námi zakoupených 
potravinových darů (240 kg) dosáhla 
částky 12 tisíc korun.   
 

     Mezinárodní den za odstranění chudoby 

vyhlásilo Valné shromáždění OSN a jeho 
smyslem je jednak upozorňovat veřejnost na 
situaci lidí, kteří čelí extrémní chudobě a 
sociálnímu vyloučení a zároveň přispívat 
k tomu, aby byla ve všech zemích odstraněna 
bída a nedostatek. Mottem letošního 
Mezinárodního dne za odstranění chudoby 
byla myšlenka, že všichni jsme na jedné lodi a 
měli bychom se chovat tak, abychom přispěli 
k vymýcení chudoby.  
     Cíle tohoto tisíciletí v oblasti zmírnění 
chudoby se skutečně plní. V letech 1990 až 

2010 se z extrémní chudoby na naší planetě 
vymanilo 700 milionů lidí. I přes tento úspěch 
se jedna z pěti osob žijících v rozvojových 
zemích s chudobou stále potýká. Více než 
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jedna miliarda lidí žije s méně než 1,25 USD 
na den a 2,4 miliardy žijí s méně než 2 dolary 
na den. Jak letos na jaře uvedl ve své 
přednášce v pražském Karolinu generální 
tajemník OSN Pan Ki-mun, „Chudoba ve světě 
se snížila na polovinu. Do škol chodí více dětí. 
Ale ještě stále máme před sebou dlouhou 
cestu. Hladem trpí téměř miliarda lidí. Nemoci, 
jimž lze předcházet, zabíjejí každý den 
desetitisíce dětí. Ženy stále nejsou  
v odpovídající míře zastoupeny ve vládách  
a parlamentech. Růst globální teploty ohrožuje 
budoucnost naší planety,“ konstatoval Pan Ki-
mun s tím, že svět musí udělat maximum pro 
urychlení postupu k naplnění Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby v příštím roce.  
     Jsme rádi, že zaměstnanci ostravského 
Čtyřlístku svou potravinovou pomocí dokázali, 
že nejsou vůči chudým lidem lhostejní. Od paní 
Mgr. Heleny Balabánové, předsedkyně 

představenstva Potravinové banky v Ostravě, 
z. s., jsme obdrželi certifikát s poděkováním za 
náš příspěvek do potravinové sbírky  
a manažerka skladu Potravinové banky 
v Ostravě, paní Sabina Keprtová, nám 
napsala: „…Dovolte mi poděkovat vašemu 
kolektivu za projevenou ochotu, vstřícnost, 
štědrost a aktivní zapojení do Krajské sbírky 
potravinové pomoci, která se také letos konala 
při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení 
chudoby. Velmi nás těší, že jste se do sbírky 
potravin zapojili a můžeme tak i s vaší pomocí 
realizovat poslání potravinové banky, tedy 
pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, 
pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat 
solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové 
sbírky ve vaší organizaci bude předán přímo 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci.“   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
 

 

Firma Gamin slavila a my s ní… 
 

Do věku skutečné dospělosti vstoupila ostravská firma Gamin, s. r. o. která ve čtvrtek 
7. listopadu slavila dvacáté páté výročí své existence v širokém kruhu zaměstnanců  
i partnerů společnosti. V krásném industriálním prostředí kompresorovny na Landeku 
byl pro všechny připraven bohatý program, v němž si každý mohl přijít na své. 
Pozvání obdržela i naše organizace, jejíž klienty z Domova Jandova v rámci 
společenské odpovědnosti firma Gamin podporuje již několik let.  
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     Firma Gamin již čtvrt století nabízí bohatý 

sortiment výrobků v oblasti přístrojového 
hodnocení kvality povrchových úprav, 
laboratorní přístroje, tryskací, lakovací a 
metalizační techniku, přístroje pro recyklaci 

rozpouštědel a vody, technologie a zařízení 
pro průmysl, odborné poradenství a technická 
řešení v oblasti povrchových úprav a řadu 
dalších služeb, a to jak na českém trhu, tak na 
Slovensku. V názvu firmy GAMIN jsou skryta 
slova G(enialita), A(mbice), M(ožná i zázraky), 
I(mage), N(ápaditost), jimiž se společnost řídí 
od samého počátku své existence a sázka na 
tyto hodnoty jí opravdu vychází.  
     Byli jsme rádi, že jsme se s naší gratulací 
mohli připojit k letošnímu půlkulatému výročí 
společnosti také my. Finanční podpora 
společnosti Gamin pomáhá již několik let 
klientům našeho Domova Jandova získávat 
potřebné rehabilitační a kompenzační 
pomůcky, ale díky ní si děti z „Jandovky“ 

mohou dopřávat každoročně ozdravné  
a rekondiční pobyty v přírodě. I tato aktivita 
společnosti Gamin v čele s jejím jednatelem, 
panem Ing. Vladimírem Neumannem a paní 
Mgr. Radanou Brábníkovou, obchodní  

a marketingovou ředitelkou 
a celého jejich týmu, si 
zaslouží náš velký dík.  
     Jen o pár dnů později – 
19. listopadu letošního 
roku, přijely předat řediteli 
naší organizace, panu 
PhDr. Svatopluku Aniolovi 
symbolický šek na částku 
ve výši 40 tisíc korun 
zástupkyně ostravské 
společnosti Gamin, s. r. o . 
– paní Renáta Sabolová, 
office managerka 
společnosti a paní Ing. 
Martina Gecíková, 
marketingová specialistka. 
Tento velkorysý dar ve 
prospěch klientů naší 
organizace věnovala 
společnost Gamin  
u příležitosti letošních 

oslav dvacátého pátého výročí své existence. 
     Během návštěvy obou zástupkyň 
společnosti Gamin v naší organizaci je ředitel 
Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol a vedoucí 
Domova Jandova, paní Bc. Jana Vejlupková, 
seznámili s dalšími perspektivami rozvoje 
organizace a péče o naše klienty v nejbližší 
budoucnosti. Z rukou ředitele pak obě dámy ze 
společnosti Gamin převzaly dárky, které pro ně 
vytvořili klienti našeho Centra pracovní 
činnosti. 
     Snímky zachycují návštěvu zástupkyň firmy 
Gamin u ředitele Čtyřlístku, PhDr. Svatopluka 
Aniola, jemuž předaly symbolický dárkový šek.   
 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ   
                                                         

 

PORUBSKÉ VÁNOCE S RYTMY   
 
Nejkrásnější období roku pro mnohé z nás – adventní a vánoční čas… Můžeme se na 
moment zastavit a užít si chvíli klidu s těmi, které máme nejraději. A zároveň je to také 
pro mnohé z nás čas či období pomoci těm, kteří se nemají tak dobře jako my, protože 
k nim osud nebyl tak příznivý jako k nám ostatním. Proto Městský obvod Poruba 
uspořádal veřejnou sbírku s názvem „Srdce pro Porubu“. Jejím účelem bylo vybrat 
prostředky pro někoho, kdo potřebuje pomoc nás ostatních. Sbírka a její historicky 
první příjemce - dvanáctiletý mentálně i tělesně postižený David, byli představeni na 
Porubském vánočním jarmarku na Alšově náměstí 20. prosince 2019. Jeho rodiče 
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chtěli svému synovi pořídit speciální přívěsný vozíček za kolo, který jim podstatně 
ulehčí výlety za zábavou a poznáním.  
 

     Po celou dobu konání jarmarku byla pro 

návštěvníky připravena různá překvapení 
(kromě tradičních dobrot, punče, zpívání koled, 
ohně, nádherného stromku a stánků 
s řemeslnými výrobky)… Jedním z nich bylo  
i vystoupení našeho souboru Rytmy pod 
taktovkou naší skvělé Libušky Gajdové. Rádi 
přijali pozvání zúčastnit se této charitativní 
akce. Úvodní slovo moderátora dávalo tušit, že 
naše hudebníky již z mnoha vystoupení zná: 
popsal vznik souboru i jeho další existencí  
a nešetřil slovy chvály. Pak již vánočně 
nasvíceným náměstím zněly jen naše bubny. 
Energií a radostí sálající vystoupení okamžitě 
roztleskalo a roztančilo posluchače. Bouřlivým 
potleskem publikum odměnilo naše muzikanty 

a nechtělo je pustit z pódia. Na obrovský 
úspěch a odezvu diváků jsou již zvyklí, takže 
se nenechali vyvést z míry a přidávali další 
osvědčené hity.  
     Nejen vánoční skladby, taktéž Sofia všem 
přítomným rozproudily krev v žilách a daly 
zapomenout na všechny starosti… Sehraný 
kolektiv (doprovod Vlaďky Kaločové a Dagmar 
Drobíkové se všemi „bubeníky“)  
a temperamentní melodie vytvořily kouzelnou 
atmosféru a nádherné zážitky všem. Opět jsem 
byla svědkem něčeho úchvatného, co se slovy 
ani nedá popsat. Děkujeme a těšíme se na 
příští úžasné vystoupení! 

Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ 
Centrum pracovní činnost 

 
 

Nečekané 

vánoční 

překvapení  
 

Opravdu velké překvapení letos 
připravil vánoční čas pro děti 
z našeho Domova Jandova. Tak 
trochu do role „Ježíšků“ se totiž 
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před Vánoci vtělili 
motorkáři, přátelé  
a klienti spjatí 
s motorkami značky 
Harley Davidson, kteří 
se rozhodli udělat na 
Vánoce radost 
zdravotně postiženým 
dětem ostravského 
Čtyřlístku. Ty už dlouho 
před Vánoci pilně psaly 
svá vánoční přání 
Ježíškovi a tentokrát se 
jim měla splnit snad 
úplně všechna, právě 
díky lidem spojeným 
s motorkami značky 
Harley Davidson. 
 
     

Členové motorkářského klubu i jejich přátelé 

uspořádali pro naše děti finanční sbírku, díky 
níž se podařilo nejen nakoupit spoustu 
krásných a hodnotných vánočních dárků, ale 
navíc ještě spolu s hračkami a jinými dárky 
předat v neděli 22. prosince vedoucí domova, 
paní Bc. Janě Vejlupkové, symbolický šek ve 
výši devadesát tisíc korun ve prospěch dětí 
tohoto domova.  
     Do sbírky se zapojily desítky jednotlivců a 
dalších patnáct až dvacet ostravských firem, 
které oslovila charitativní aktivita nadšenců pro 
motorky Harley Davidson. Jen těžko lze říci, 
komu nakonec sbírka udělala větší radost: zda 

obdarovaným dětem anebo těm, kteří jim přijeli 
dárky předat. Bezprostřední setkání bylo 
nepochybně hlubokým zážitkem pro obě 
strany, za něž patří našim přátelům – 
motorkářům obrovský dík. Společně věříme, že 
to nebylo poslední setkání a těšíme se, jaké 
překvapení na oplátku připravíme my jim 
v novém roce. 
     Jedno však víme už nyní celkem jistě: letos 
na jaře zaburácejí na zahradě Domova 
Barevný svět i krásné motorky Harley 
Davidson…  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto: MIROSLAV DOMČÍK   
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UDÁLOSTI 

 

Hubertova strašidelná stezka  
 

Popravdě, suterénní prostory Domova Barevný svět naší organizace představují 
docela slušný labyrint chodeb, v němž lze poměrně snadno zabloudit i za plného 
osvětlení. Ale když se zešeří, světla zhasnou a podzemí ztichne – to je panečku pěkně 
strašidelné! Však také tudy pravidelně vede naše podzimní Hubertova strašidelná 
stezka, která vždy prověří pevné nervy a odvahu každého, kdo se na ni v těchto 
podzimních dnech vypraví… 

 
 

     Hybnou silou této prověrky odvahy je 

každoročně paní Vladimíra Kaločová 
z Domova Barevný svět, které letos s nápady  
i výzdobou sekundovali kolegové Libuše 
Gajdová, Jana Dušková a Petr Neminář spolu 
s kamarády z Centra pracovní činnosti. 
Podzemní chodby se díky nim přeměnily 
v temnou stezku, spoře osvětlenou barevnými 
světýlky… Ze všech možných koutů se ozývaly 
v podvečer 5. listopadu tajemné skřeky, vytí, 
skučení a kvílení, z něhož tuhla v žilách krev. 
Z temnot se nořily čarodějnice, smrtky, 
hejkalové a jiné podivné postavy, nahánějící 

hrůzu, i když každý poutník tušil, že je to vše 
jenom JAKO a pod maskami se skrývají dobře 
známé tváře. Ale co kdyby přece…? Přesto se 
všichni dobře bavili, nikdo neomdlel a výkřiky 
leknutí rychle vystřídal smích. Je příjemné 
trošku se bát, když člověk ví, že čarodějnice 
odletí na koštěti a nad temným podzemím se 
opět rozsvítí světlo. Každý odvážný účastník 
obdržel zasloužený diplom za přežití 
Hubertovy strašidelné stezky a už se těší, jaká 
překvapení mu připraví ta příští…  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
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Seznámili jsme se s novým 

Komunitním centrem  
 

V Pustkoveckém údolí  
u stejnojmenného 
rybníčku pod ulicí Karla 
Pokorného, kde sídlí 
mateřská, základní  
i speciální škola, vyrostlo 
rozlehlé komunitní 
centrum financované 
z prostředků Evropské 
unie, Moravskoslezského 
kraje a města. Už 
samotný jeho název – 
Všichni spolu – dává 
tušit, že je určeno 
především ke scházení, 
relaxaci  
i odpočinku všech 
generací Ostravanů.  
 

     Na rozdíl od obvyklých staveb podobného 

určení, je toto centrum už na první pohled více 
než příznivě nakloněno potřebám 
hendikepovaných občanů – tedy lidem 
s omezenou pohyblivostí nebo se sníženou 
schopností smyslového vnímání. Na první 
pohled zaujme možnost vyzkoušet si třeba 
trampolínu nebo kolotoč i pro vozíčkáře, projít 
se po kuřím mostu, vyloudit zvuk na 
kamenném xylofonu či trubkovém telefonu, 
ohmatat si různé materiály na dotykové stěně 
nebo pohlédnout do kaleidoskopu. 
     První setkání našich klientů s tímto centrem 
bylo více než příjemné. Vyzkoušeli jsme nejen 
popsané atrakce, ale i průchod habrovým 
bludištěm nebo procházku po rozlehlém hřišti 
se švédskou sítí a skluzavkou. To vše v areálu 
příjemně osázeném v tzv. smyslové zahradě 
nejrůznějšími trvalkami, bylinkami, stromy, 
popínavými rostlinami a keři. K dispozici je  
i ohniště a různá posezení k relaxaci. 
     Překvapí rovněž samotná stavba se 
sociálním zázemím uzpůsobeným pro 
hendikepované. Je zde i otevřená klubovna, 
recepce, kanceláře pro poradenskou činnost  
a přednáškový sál k pořádání různých akcí. 
Přidanou hodnotu pak tvoří zelená střecha  
k ochlazování okolního prostředí 
(mimochodem první svého druhu v Porubě), 
využívání dešťové vody k vsakování  
a závlahám zahrady i moderní technologie 

vytápění a chlazení objektu tepelným 
čerpadlem. 
     Neudivuje proto, že toto komunitní centrum, 

otevřené teprve 2. září letošního roku, zvítězilo 
v soutěži Adaptera Awards na první celostátní 
konferenci Nadace Partnerství, konané  
4. listopadu 2019 v Praze, a to v kategorii 
Zastavěná území, kde porota vybírala ze tří 
nejlepších republikových projektů. 
     Připojujeme se i my s gratulací  
a přejeme Komunitnímu centru Všichni spolu 
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co nejvíce nás - spokojených návštěvníků  
a uživatelů jejich skvělého nápadu! 
 

Text: BRONISLAVA HONYSZOVÁ  
Domov Třebovice 

 
 
 
 
 
 
 

 

KOUZLO VÁNOC 

 

RYTMY ZAHÁJILY  

OSTRAVSKÉ VÁNOCE 
 

     Kouzelné období Vánoc se 

kvapem přiblížilo… Ostravské 
Masarykovo náměstí se odělo do 
svátečního hávu plného světel, 
andělíčků a hvězdiček. Vánoce 
zkrátka přidávají městu na půvabu.  
V pátek 29. listopadu však zavládla 
výjimečná atmosféra začínajících 
vánočních trhů, umocněná společným 
vystoupením dětí Mateřské školy 
Paprsek a našich skvělých Rytmů.  
     Zpěv a bubnování si užívali jak 
účinkující, tak i publikum a atmosféra 
blížících se Vánoc byla úžasná. Závěr 
adventního koncertu se neobešel bez 
slz dojetí. Ovace a potlesk nebraly 
konce. Naši skvělí bubeníci byli moc 
rádi, že přítomné potěšili tím, co umí 
bezvadně a vykouzlili tak pohodu a úsměvy na 
jejich tvářích. Nechť splní se všechna přání…  

                                                                                                  
Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ                                                                                              

Centrum pracovní činnosti 
 

 

Byli jsme u rozsvícení vánočního stromu 
 

Rozsvícení vánočních stromů v jednotlivých ostravských částech se stalo tradicí.  
Při této příležitosti se sejdou obyvatelé jednotlivých obvodů a naladí se na přicházející 
Vánoce. Nejinak tomu bylo i letos, kdy na Ostravany čekalo několik akcí včetně 
kulturních programů. Asi největší událostí však bylo rozsvícení vánočního stromu  
1. prosince 2019 v centru Ostravy na Masarykově náměstí, které každoročně vyhrává 
co do počtu návštěvníků. A my z ´chráněnky´  z Třebovic – Dáša Kubišová, Boženka 
Pěkníková, Míša Mazanec a Lenka Máchová s Vlaďkou Dohnalovou - jsme byli u toho.  
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     Když jsme si před 16. hodinou koupili 

vánoční punč, stihli jsme si pak ještě 
prohlédnout stánky s vánočním zbožím a 
koupit si perníkové podkovy pro štěstí v roce 
2020. Poslouchali jsme pak také koledy 
v podání místního folklorního souboru. Zašli 
jsme i na vedlejší Kuří rynek, kde hned na kraji 
zářil světelný strom, děti sledovaly pohádku 
loutkoherecké společnosti a kovář předváděl 
své řemeslo. 
     Obdivovali jsme betlém ze slámy, 
řemeslníka tvarujícího svíčky a lijícího olovo. 
Voněly kolem pečené kaštany. U zvoničky 
jsme mysleli na tajná přání. V 17 hodin už bylo 
Masarykovo náměstí zcela zaplněno. 
     Ještě před adventem jsme tradičně zdobili 
v Třebovicích perníčky a vyzdobili si společnou 
místnost. Rádi bychom se ještě zastavili i na 
nové místo setkávání o Vánocích v Ostravě – 
Mariánské náměstí a Slezskoostravský hrad, 
kde až do Tří králů je tradiční výstava betlémů. 
Štědrý den a Vánoce trávíme se svými 
blízkými i Nový rok přivítáme podobně. Jsme 
za to rádi, neboť si uvědomujeme, že každý 
nemá to štěstí. Na závěr přejeme jen vše 
dobré všem klientům i zaměstnancům 
Čtyřlístku a budeme se těšit na další 
sousedská setkávání oslavy tradic v roce 
2020. 

Text: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ 
Chráněné bydlení Třebovice 

Foto: Archiv chráněného bydlení 

 

                                                  

Mikulášská 

zábava 

v Centru 

pracovní 

činnosti  
 

Tak trochu v předstihu,  
již 4. prosince, slavili 
„svého“ letošního Mikuláše 
klienti Centra pracovní 
činnosti. Každoročně totiž 

pořádají svou mikulášskou zábavu s hudbou a tancem, která je zároveň i neklamnou 
předzvěstí blížících se Vánoc.  
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     V posledních dnech už to v našem Centru 

pracovní činnosti dýchalo mikulášskými 
přípravami: ze starých záclon se šily andělské 
kostýmy, vyráběly se třpytivé hvězdy, andělská 
křídla, dost fantazie bylo třeba i na kostýmy pro 
celou čertovskou rotu. Kamilovi, který je 
postavou ze všech nejvyšší a tudíž také nejvíc 
respekt budící, byla přisouzena role Mikuláše, 
takže nemohla chybět ani mikulášská mitra  
a pozlacená berla. Kníže pekel Lucifer byl 
naopak opatřen knihou hříchů, aby každý 
hříšník stačil včas odčinit své prohřešky  
a zasloužil si přízeň Mikuláše. S tím vším bylo 
samozřejmě nejen hodně práce, ale nakonec  
i legrace. Každý si přišel na své a ještě si 
Mikuláš, čerti, andělé i obyčejní smrtelníci rádi 
společně zatančili. Však už je co nevidět čekají 
vánoční svátky, na které se všichni moc těší…   

 
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 
 
 

 
 

 

Vánoční prodejní 

výstava Centra 

pracovní činnosti 
  

I když Vánoce jsou spojeny 
s koncem roku, v našem 
Centru pracovní činnosti se 
na ně myslí mnohem dřív. 
Sotva jeden rok končí, v tom 
novém už se začínají 
vymýšlet a připravovat 
výrobky, symbolizující 
Vánoce, ale i takové, které 
mohou potěšit jako dárky. Pro 
zaměstnance Čtyřlístku 

připravuje Centrum pracovní činnosti pravidelně dvakrát do roka prodejní výstavky – 
před velikonočními a před vánočními svátky. Letošní předvánoční prodejní výstava se 
uskutečnila na Mikuláše – v pátek 6. prosince. 
 
Ve vstupní hale Domova Barevný svět, kde 
pracovníci Centra pracovní činnosti rozložili 
své „zboží“, bylo opravdu z čeho vybírat. Šlo 
doslova o stovky nejrůznějších výrobků, ať už 
to byly oblíbené textilní koberečky, polštářky, 
roztomilé textilní závěsy s vánoční tematikou, 
textilní i keramičtí andělé, keramické misky, 
talířky nebo adventní svícny, zápichy do 
květináčů, oblíbené papírové košíky, předměty 

ze dřeva – zkrátka nepřeberné množství všeho 
možného. O tom, že se tyto výstavky těší mezi 
zaměstnanci nevšední oblibě, svědčí i náš 
snímek. Také letošní vánoční výstavka měla 
úspěch – ve prospěch klientů vynesla přes 
sedm tisíc korun, přestože ceny jednotlivých 
výrobků byly doslova „za hubičku“.      

Text a foto: (rw) 
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Speciální kouzlo Vánoc  

s Rytmy 
 

Jako „Speciální kouzlo Vánoc“ pojmenovali svou předvánoční charitativní akci 
studenti 3. ročníku bakalářského studia oboru speciální pedagogiky Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity. Uspořádali ji už pošesté pod patronací děkana této 
fakulty, docenta Tomáše Jarmara a navázali tak na tradici založenou jejich staršími 
spolužáky. Koncert se uskutečnil v závěru třetího adventního týdne, 13. prosince 
v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě-Porubě.  Na jeho šestý 
ročník s bohatým programem a soutěží o ceny byl přizván také náš hudební soubor 
Rytmy.  

 

     Koncert se uskutečnil v překrásně vánočně 

vyzdobené aule Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity a v programu kromě 
našich bubeníků vystoupili další zdravotně 
postižení muzikanti a zpěváci – Marek „Of Phill 
Collins“, flétnistka Eva Blažková a neslyšící 
děti z Tichého zpívání. Výtěžek z koncertu 
„Speciální kouzlo Vánoc“ byl určen Dětskému 
domovu blahoslavené Marie Antoníny 
Kratochvílové v Řepištích na zakoupení 
elektrického zvedacího systému pro děti 
s tělesným postižením.  
     Tento domov vede v současné době paní 
Mgr. Renáta Filatová, která v minulosti řadu let 

spolupracovala i s naší organizací a pomáhala 
u nás při tvorbě speciálních místností i 
pomůcek pro multismyslovou terapii 
snoezelen. Nyní jsme domovu, v němž 
v současné době paní Filatová působí jako 
ředitelka, pomohli zase my prostřednictvím 
našeho vystoupení, které se setkalo s velkým 
potleskem a slovy uznání. A děti z Dětského 
domova blahoslavené Marie Antoníny 
Kratochvílové si hudební produkci také užily 
tancem pod pódiem. Tak, ať žijí Vánoce! 

Text: DAGMAR DROBÍKOVÁ 
Foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
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VÁNOČNÍ 

VEČÍREK  
V CENTRU 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI                       
 

Koledy znějící odevšad  
a velkovýroba vánočních 
dekorací všeho druhu 
dávala tušit, že Vánoce se 
kvapem blíží. Jakmile 
z naší cvičné kuchyňky 
zavonělo cukroví, bylo 

zřejmé, že přípravy na večírek vrcholí. Společenský oděv, chlebíčky a jiné dobroty…  
a ve středu 18. prosince vše „vypuklo“ úvodním slovem paní Libušky Gaidové, našeho 
hlavního hosta… 
 

     Na úvod přednesli své poetické zimní 

básně Zuzana Zapletalová  a Petr Cupal, pak 
již naši kulturní místnost zcela uchvátilo 
dechberoucí vystoupení „Křídlení“ naší 
Martinky Pazderové..Svá stříbrná křídla 
dokázala roztáhnout do nadpozemských výšin 
a všem ukázala jejich krásu a velikost. Potlesk 
nebral konce ani u dalšího tanečního 
vystoupení - „Bumbary“ Lenky Bihariové, která 
svou sukni roztáčela s nevídanou energií  
a vášní pro tanec. Na flétnu zahráli 
koledy Monika Horáková a Petr Cupal, 
doprovodila je paní Libuška. Ta si pak 
vyzkoušela naše dobrovolníky z řad 
klientů i zaměstnanců při hře na různé 
hudební nástroje. Mnozí z nich drželi 
poprvé v ruce flétny, tamburíny a jiné 
hudební instrumenty a nadšeně se 
snažili vyluzovat zvuky pod taktovkou 
odbornice.  
     Koledami doprovázenými na klávesy 
se blýskla naše nejlepší zpěvačka, 
Eliška Vedralová, která by zajisté 
vyhrála i nějakou pěveckou soutěž 
(však také zpíváme spolu často rády a s 
nadšením). Blok koled zakončil známý 
hit Hallellujah, a přestože naši paní 
Libušku čekala tento den ještě dvě další 
vystoupení, přidávala další a další „pecky“.  

     Nadšení a ovace nebraly konce – 
atmosféra byla neopakovatelná, kouzelná, 
vřelá…Po malém občerstvení s chlebíčky, 
kávou a cukrovím, jsme pokračovali v tanci  
a veselí. Chytlavé melodie nás opět 
rozparádily k velkým tanečním výkonům. Když 
je krásně a veselo, utíká čas nějak rychleji. 
Jsme moc rádi, že se večírek vydařil ke 
spokojenosti všech zúčastněných a těšíme se 
už teď na příští rok ve stejnou dobu. Všechno 
nejlepší v novém roce vám všem! 

Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ 
Centrum pracovní činnosti 
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ZPÍVALI JSME KOLEDY  
 

Skvělý nápad měla naše kolegyně, paní Libuška Gajdová, která o posledním 
adventním týdnu 18. prosince překvapila zaměstnance správy organizace, Domova 
Barevný svět, Domova Jandova a Centra pracovní činnosti společným zpíváním koled 
ve foyer Domova Barevný svět. Spolu s paní Gajdovou přispěli k milé předvánoční 
atmosféře i její kolegyně a kolega paní Marcela Nosiadková a Petr Neminář, kteří její 
hru na klávesy doprovázeli hrou na flétnu a housle. Pro mnohé zaměstnance i klienty 
bylo toto hudební trio velkým překvapením… 
 

 

    Hrou na triangly a rolničky ještě „tvrdili 

muziku“ jejich kolegyně, paní Vladimíra 
Kaločová spolu s klienty Domova Barevný svět 
– Petrou Hamroziovou a Jirkou Válkem. 
K jejich zpěvu vánočních koled se brzy 
přidávali další zpěváci – jak z řad 
zaměstnanců, tak klientů. I když každý neuměl 
slova nebo melodie všech zpívaných koled, 
vůbec to nevadilo. Zatímco jedni zpívali, druzí 
alespoň pobrukovali, ale všichni společně 
prožívali kouzelnou atmosféru s rozzářeným 
vánočním stromečkem za zvuků hudby.  

     Většina z těch, kteří se této předvánoční 
události v Domově Barevný svět zúčastnili, se 
shodla na tom, že přispěla jak k dobré 
předsváteční atmosféře, tak k utužení 
vzájemných vztahů mezi klienty i zaměstnanci 
napříč jednotlivými zařízeními, která 
v současné době sídli v budově Domova 
Barevný svět. Nakonec si také rádi slíbili, že si 
toto společné setkání zopakují zase za rok 
v adventním čase…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
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KULTURA 
 

Život bez bariér 
 

Festival pod názvem Život bez bariér se každoročně zaměřuje na osoby se zdravotním 
znevýhodněním, a to nejen na ně. Tradičně se koná v prostorách pavilonu A na 
ostravské Černé louce, letos ve dnech 4. - 6. října. Smyslem festivalu je pomoci lidem 
s různými druhy handicapu, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke 
zlepšení jejich života a integraci do společnosti ve všech sférách jejich činnosti. 
 

    Naše skupina Rytmy byla letos součástí 

tohoto projektu v oblasti aktivizačních činností. 
Pro svou prezentaci jsme si zvolili sobotní 
dopoledne 5. října. V úvodu představila 
návštěvníkům naši organizaci vedoucí souboru 
Rytmy, paní Libuše Gajdová a poté zazněla 
rytmická hra na djembe bubny v doprovodu na 
Orffovy nástroje.  
     Výrazné rytmy skupinové hry přilákaly 
mnoho diváků, kteří nás ocenili nejen 
potleskem, ale se zájmem sledovali naše 
bubnování s hudbou. Někteří z nich také 
projevili zájem zahrát si spolu s námi. 
Atmosféra byla skvělá od začátku až do konce. 
Členové skupiny Rytmy odvedli opět výkon 
hodný skutečných profesionálů. 
    Kromě toho setkání s jednotlivými prodejci 
zdravotních a jiných pomůcek, distributory  
i manažerkou projektu, byly pro nás přínosem. 
Získali jsme navíc kontakty pro další 
prezentaci naší hudební činnosti, za které moc 
děkujeme. 
    Manažerka festivalu, paní Denisa Ježková, 
pak zaslala děkovný dopis řediteli naší 
organizace, PhDr. Svatopluku Aniolovi, v němž 
vyjádřila uznání našim bubeníkům těmito 
slovy: „Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych 

Vám a Vaším prostřednictvím zároveň srdečně 
poděkovala hudební skupině Rytmy a vyjádřila 
uznání za neskutečný hudební výkon všech 
jejích členů včetně skvělých vedoucích 
souboru. (…) Festival je akcí pro všechny 
handicapované a seniory. Nabízí prodej 
kompenzačních pomůcek a prezentaci řady 
organizací a center, poskytujících služby  
a pomoc znevýhodněným osobám. Festival by 
měl být setkáním všech, kteří se potýkají se 
zdravotními obtížemi nebo mají doma někoho, 
komu jsou v jeho nemoci potřební. Naším 
cílem je, aby byl festival pro návštěvníky nejen 
přínosem v jejich už tak složitých životních 
situacích, s nimiž se potýkají, ale také 
zážitkem. A to se díky skupině Rytmy podařilo. 
Jejich hudba všechny návštěvníky naprosto 
pohltila a vtáhla do jejich světa. Do světa, který 
byl tak pohodový a bezstarostný, alespoň 
v našich očích. Využívám tedy této příležitosti, 
abych Vám, Vašim zaměstnancům i skupině 
Rytmy poděkovala a popřála hodně štěstí  
a dalších nejen uměleckých úspěchů.“  

Text: LIBUŠE GAJDOVÁ  
a BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

 

 

Fotografická 

žeň putovala  

do lázní… 
 

Po zářijové výstavě Labyrint 
duše na ostravské Nové radnici, 
doputovala 7. října výstavní 
kolekce fotografií loňského 
ročníku projektu Pomáháme 
fotografiemi do Sanatorií 
Klimkovice, jež se staly dalším 
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místem, kde může veřejnost shlédnout výstavu nejlepších fotografií, jež vytvořili lidé 
s mentálním postižením a jejich přátelé z celé republiky. Již čtvrtým rokem je do 
tohoto projektu zapojen také ostravský Čtyřlístek, k němuž se postupně připojilo 
několik dalších ostravských neziskových organizací – Bílá holubice, Mental Café, 
Naděje pro všechny, Čmeláček a mateřská škola Paprsek.  
 

     V příjemném prostředí lázeňské kolonády 

Sanatorií Klimkovice zahájila vernisáž této 
výstavy paní Mgr. Bohdana Rywiková, 
manažerka vztahů s veřejností ostravského 
Čtyřlístku. Součástí vernisáže pak byl kulturní 
program, v němž vystoupili členové skupiny 
Rytmy ze Čtyřlístku a hudební soubor 
Mentallica spolku Naděje pro všechny. 
Vystoupení obou souborů 
přilákalo do hlediště řadu 
lázeňských hostů, pro něž bude 
fotografická výstava Labyrint 
duše na lázeňské kolonádě 
otevřena až do konce října.  
    A aby toho v jednom dni 
nebylo málo, rovnou z Klimkovic 
se bubeníci přemístili do 
ostravského Divadla „12“ – 
jedné ze scén Národního 
divadla moravskoslezského, na 
pozvání paní Kateřiny 
Tomanové, umělecké agentury 
Kati. Zde se uskutečnila 
víceméně soukromá oslava 
narozenin bojovníka s osudem - 
Davida. Tuto oslavu pro něj 
připravili jako překvapení rodina a přátelé  
v rámci talk show Kafrárna i s jejím úžasným  
a vtipným moderátorem Petrem Kubalou. 
    Divadélko bylo plné blízkých příbuzných, 
přátel a kamarádů. Měli jsme tu čest být 

součástí tohoto narozeninového dárku a po 
příjezdu překvapeného Davida na pódium jsme 
mu s chutí a radostí zabubnovali. S dobrým 
pocitem, že jsme někomu mohli udělat radost, 
jsme zabalili bubny a už své kroky směřovali  
k domovu. Každopádně to byl krásný den  
i večer. 
 

Text: LIBUŠE GAJDOVÁ  
a VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

                                                                  Foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

  
 

 

Výstava Labyrint duše mezi čtenáři 
 

Putovní kolekce fotografií loňského ročníku projektu Pomáháme fotografiemi pod 
názvem Labyrint duše, přesídlila ve dnech od 1. listopadu do konce prosince také 
mezi čtenáře Knihovny města Ostravy – její pobočky ve Vítkovicích. Návštěvníci 
těchto krásných prostor mohou shlédnout výstavu nejlepších snímků, jež vytvořili lidé 

s mentálním postižením  
a jejich přátelé z celé 
republiky a nechybí mezi 
nimi ani naše organizace.  
  

    Výstava, pořádaná spolkem 

Fotografiemi pro radost ve 
spolupráci s naší organizací  
a Knihovnou města Ostravy, se 
tentokrát obešla bez vernisáže, 
zato bude v prostorách 
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vítkovické knihovny k vidění až do konce 
letošního roku. Od toho příštího se pak vydá 
napříč republikou další výstavní kolekce tohoto 
projektu – nejlepší snímky lidí s mentálním 
postižením i těch, kteří o ně pečují, a to 
letošního ročníku soutěže se sportovní 
tematikou pod názvem Fair Play. Můžeme se 
těšit, že i v příštím roce se s touto kolekcí 
v Ostravě setkáme, a to v březnu v prostorách 
předsálí zasedací síně Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, v červnu bude opět 
k vidění i na kolonádě v Sanatoriích Klimkovice 
a koncem roku ji budou zase obdivovat  
návštěvníci vítkovické knihovny. Určitě na 
žádné z nich nebude chybět ani vítězný 
snímek letošního ročníku soutěže – fotografie 
Kamila Saska z Centra pracovní činnosti 
nazvaná „Přes překážku“.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

 

Advent plný křídlení s Rytmy  
 

Advent plný křídlení, pořádaný každoročně stejnojmennou neziskovou organizací 
v Dolní oblasti Vítkovic, je vždy neklamnou předzvěstí blížících se Vánoc. Ani ten 
letošní 28. listopadu nebyl výjimkou. Od časných odpoledních hodin proudily do 
multifunkční auly Gong, kde se Advent plný křídlení odehrával, davy lidí. Přízemí i část 
prvního patra Gongu zaplnily desítky stánků neziskových organizací, prodávajících 
zde nejrůznější předměty s vánoční tematikou, zatímco další přilehlé prostory letos 
poprvé patřily zajímavým tvůrčím dílnám, jež se těšily velkému zájmu dětí i jejich 
rodičů. Nechyběl při tom ani Čtyřlístek se svými Rytmy.   
 

     Právě Rytmy se letos připojily k hudebním 

tvůrčím dílnám, pořádaným v rámci Adventu 
plného křídlení a byl to opravdu dobrý počin. 
Naši bubeníci plnou hodinu lákali svou hudební 
produkcí nejen k poslechu, ale mnozí malí 
i dospělí návštěvníci tohoto workshopu 

neodolali, aby si spolu s nimi nezkusili zahrát 
do rytmu s pomocí nejrůznějších hudebních 
nástrojů – bubínky počínaje a malými činely 
konče… A těm, kteří si sami zahrát nechtěli, 
Rytmy alespoň vykouzlily úsměvy na tváři. 
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      Workshopy v Gongu se podobaly včelímu 
úlu, v němž je každý zaměstnán nějakou 
činností. V hale, kde byly stánky nejrůznějších 
organizací nabízejících různorodé aktivity, 
jsme potkávali také řadu známých, kamarádů     
a přátel, mezi nimi i známého ostravského 
street artistu Nikolu Vavrouse, jenž je autorem 

výzdoby plotu kolem našeho 
Domova na Liščině. Rodiče i jejich 
děti si tady mohli vyzkoušet 
některé prvky první pomoci 
s ostravskými záchranáři, ale 
hlavně se tady tvořila vánoční 
výzdoba, přání, mozaiky anebo 
svébytná výtvarná dílka. Tyto 
workshopy tvořily zároveň jakousi 
protiváhu vedle hudebních dílen  
a samozřejmě i prodejních stánků, 
jimž byla vyhrazena největší 
plocha ve vstupní části Gongu. 
      Naši bubeníci však byli také 
součástí hlavního večerního 
programu, který uvedla skupina 
šamanských bubnů For Help, jež 
pak předala pomyslné žezlo našim 
Rytmům. Jejich rytmická hudba 
přilákala desítky diváků, kteří 
rychle zaplnili hlediště a našim 
bubeníkům nadšeně aplaudovali. 

Během odpoledne jsme se setkali  
s našimi kamarády z Mental Café, kteří  
i tentokrát v Gongu nabízeli přítomným svou 
lahodnou kávu. Atmosféra byla báječná, každý 
si našel něco pro sebe, i když právě 
nenakupoval vánoční dárky…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
 

 

PŘÍBĚH 

JAK NÁŠ JIRKA 

NAŠEL 

MAMINKU… 
 
První program České televize uvede v neděli 16. února 
2020 v 17.25 hod. oblíbený pořad Pošta pro tebe. Jeho 
prostřednictvím hledají lidé své dávno ztracené blízké 
nebo přátele, s nimiž se chtějí opět setkat. Zhruba před 
rokem se na Českou televizi  
a produkci pořadu Pošta pro tebe obrátila e-mailem 
také paní Renata Válková, která přes třicet let neviděla 
svého nejstaršího syna Jirku. Sedm let jej marně 
hledala a ráda by se s ním opět setkala…  
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     Svůj dojemný příběh pak 

popsala i redakci časopisu 
Rezidenční péče, která jej i s naším 
přispěním zveřejnila. Paní Válková 
mimo jiné napsala: „…Jen jsem 
věděla, že je (Jirka – pozn. red.) 
někde ve stacionáři, ale nikdy se mi 
nepodařilo ho najít. V březnu mi už 
volali z televize, že se jim tento 
příběh líbí, a že by jej rádi natočili.  
A také zařídili, aby pošťák Ondra 
našel mého syna Jirku.“  
     Televizní pošťák Ondra našel 
syna paní Renaty u nás ve 
Čtyřlístku. Jirka Válek, aniž by 
cokoliv tušil, záhy poté podnikl 
cestu do Prahy v doprovodu paní 
Gabriely Rokytové, naší pracovnice 
v sociálních službách, která nám 
později zprostředkovala Jirkův 
zážitek z této nevšední události: 
     „´Hele, tebe já znám!´, takto jsem vykřikl, 
když jsem viděl pošťáka Ondru. Čekal mne na 
chodníku a chtěl si se mnou povídat. Byl jsem 
překvapený. Znám ho z televize. Řekl mi, že 
mne někdo hledá, já jsem si myslel, že 
Esterka, kterou taky znám z Pošty pro tebe. 
Nakonec jsem dostal obálku a Ondra se mne 
zeptal, jestli do Prahy za Esterkou a za ním 
přijedu. Řekl jsem, že ano. 

     Tak jsme se v červnu vydali na výlet do 
Prahy. Nejvíce jsem se těšil na dobrovolnici 
Páju (herečku Pavlu Dostálovou – pozn. red.), 
pak na metro, o kterém mi často Pája vypráví  
a na Esterku. Zašli jsme si na oběd a pak se 
vydali do České televize. Tam to bylo fajné. 
Dvakrát jsme si vyzkoušeli, jak se jde 

chodbičkou k pošťákovi Ondrovi a kde si 
máme sednout na gauč k Esterce. Byl jsem 
v maskérně, kde mne nalíčili, a pak jsem 
dostal mikrofon a sluchátka, ve kterých hrála 
hudba. Gabka byla se mnou a kamarád 
Tomáš, Jana a Pája byli v hledišti. Když nás 
zavolali, pošťák Ondra mi sundal sluchátka  
a pak jsem si povídal s Esterkou. Ptala se 
mne, jak se mám, kde bydlím, kdo se mnou 
přijel, co rád dělám a kdo si myslím, že mne 
hledá. Myslel jsem si, že kamarádka Iveta. Ale 
byl to omyl. Hledala mne mamka! Byl jsem 
překvapený. Mamka je mi hodně podobná a je 
malinká. Když jsme se s Esterkou rozloučili, 
tak jsme si šli všichni sednout do kavárny,  
a povídali jsme si. Mamka mi vyprávěla, jak 
mne hledala, vyprávěla mi o sourozencích,  
a jak se má. Já jsem jí řekl, kde bydlím a že 
vystupuji se skupinou Rytmy a hraji na buben. 
Přítel od mamky, který se taky jmenuje Jirka, 
mi dal na sebe a na mamku telefonní číslo  
a teď si můžeme s mamkou volat. Přijela taky 
za mnou na návštěvu do Ostravy a přivezla mi 
hrnek a borůvky.  
      Ptal jsem se Esterky, kdy budu s mamkou 
v televizi. Řekla mi, že možná v lednu 2020. 
Tak vám to chci všem říct, abyste se dívali na 
televizi. A když budu vědět přesné datum, tak 
vám to přijdu určitě říct.“ 
     Takže si určitě nezapomeňte zapnout 
v neděli v podvečer 16. února televizi! Jirka 
vám to všem vzkazuje. 
 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  
a GABRIELA ROKYTOVÁ 
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SPORT 

 

Mezinárodní turnaj v kopané 

jubiloval! 
 

Jubilejní – již desátý 
ročník Mezinárodního 
turnaje v přizpůsobené 
kopané, pořádaný v rámci 
letošník Evropských dnů 
hendikepu 9. října, se 
odehrál tradičně ve 
sportovní hale 
Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity ve 
Varenské ulici v Ostravě. 
Do sportovního klání se 
zapojilo celkem pět 
fotbalových mužstev,  
z toho dvě z České 
republiky – Ostravu 
reprezentovali fotbalisté 
SK Medvědi ze Čtyřlístku 

a nováčkem turnaje byl tým SK Kosatky z Havířova, Slovensko bylo zastoupeno 
rovněž dvěma týmy: ŠK Habilitas Okoč a ŠZŠI Hescon Trenčín a Polsko reprezentovali 
sportovci ze ZPSWR Sokół Cieszyn. Turnaj byl součástí 
letošního 27. ročníku Evrospkých dnů handicapu, které 
se v Ostravě odehrály ve dnech 7. – 11. října letošního 
roku.  
 

     Garantem turnaje byl i v letošním roce 

ředitel naší organizace, pan PhDr. Svatopluk 
Aniol, jenž spolu s turnajem oslavil desáté 
výročí této sportovní události. Divákům ve 
sportovní hale přišli náležitě rozproudit krev 
naši bubeníci ze souboru Rytmy před 
oficiálním zahájením turnaje, který pak 
čestným  výkopem otevřeli fotbalisté Baníku 
Ostrava.  
     Hned první utkání našeho mužstva SK 
Medvědi, posíleného o naše kolegy - Andreje 
Foltýnka a Lukáše Křupalu, s reprezentanty 
Polska, nasadilo tvrdé tempo. V turnaji hrál 
každý s každým, konkurence byla silná a o 
vítězi samozřejmě rozhodly výkony. Pro 
sportovní tým, jenž během uplynulých deseti 
let dosáhl nejlepších výsledků, byl letos 
připraven mimořádný Pohár desetiletí. Ten si 
nakonec z Ostravy odváželi sportovci 
z trenčínského Hesconu spolu s pohárem 
absolutních vítězů letošního turnaje. Za 
trenčínskými borci se umístili Sokolové 
z polského Cieszyna a jako třetí mužstvo 

Habilitas 
Okoč. 
Domácí 
Čtyřlístek 
skončil 
letos na 
čtvrtém 
místě,  
i když 
alespoň 
Cenu 
sympatie 
obdržel 
náš hráč 
Zdeněk Přibyl a jako poslední skončili nováčci 
turnaje - SK Kosatky z Havířova.  
      Sportovci přebírali poháry z rukou 
generální konzulky Polského konzulátu 
v Ostravě, paní Izabelly Wołłejko-Chwastowicz 
a senátora Leopolda Sulovského, kteří byli 
čestnými hosty této sportovní události. 
 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
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XXIV. ročník Vánočního turnaje  

ve stolním tenisu 

 

Nad letošním čtrnáctým ročníkem Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro sportovce 
s mentálním postižením a VIII. ročníkem memoriálu Václava Benedíka, bděl letos 
v předvečer první adventní neděle tak trochu jako patron sám svatý Ondřej, neboť 
právě o jeho svátku, 30. listopadu, se letošní turnaj uskutečnil. Do tělocvičny našeho 
Domova Barevný svět se sjelo na šedesát sportovců, jejich trenérů a doprovodů 
z různých částí našeho kraje i dalších regionů, kteří se utkali v pěti kategoriích o první 
místa. Všechny zúčastněné sportovce přišli pozdravit náměstek primátora města 
Ostravy ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. a ředitel ostravského Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk 
Aniol.  
 

     Mezi zúčastněnými stolními tenisty bylo 

hned několik šampionů, kteří v nedávné 
minulosti sklízeli anebo dosud sklízejí četné 
medaile jak na domácích, tak mezinárodních 
kolbištích. Mezi ženami to byly například 
domácí stolní tenistky Marie Horváthová, 
hostující Jarmila Kunderová a Jan Kubík, kteří 
reprezentovali SK Sluníčko ostravského 
Čtyřlístku nebo Jan Pokuta z Rožnova pod 
Radhoštěm či Denis Ksandr, který dorazil až 
z Hradce Králové.  
     Jako vždy sportovní štěstí přálo 
připraveným, a tak v silné konkurenci nakonec 
stanuly na stupních vítězů v kategorii A ženy 

domácí Marie Horváthová, jako druhá Jarmila 
Kunderová a na třetím místě skončila Andrea 
Zajoncová z SK Kosatky Domova Santé 
Havířov, v ženské kategorii B zvítězila Zdeňka 
Lišková z SK Nováci Domova Harmonie Krnov, 
o druhé a třetí místo se podělily Marie 
Kubicová z SK Sluníčko a Andrea Bromková 
z SK Kosatky.  
     V kategorii začátečníků vystoupil „na 
bednu“ jako vítěz Karel Konečný s SK 
Chachaři Sdružení pracovní rehabilitace 
z Ostravy-Poruby, za ním se umístili dva 
reprezentanti domácího SK Sluníčko – 
Dominik Rozacký a Květa Tancošová. 
V kategorii mužů A se stal vítězem Jan Pokuta, 
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jenž ve finálovém utkání porazil domácího 
Josefa Kováře (na asnímku nahoře) a na 
třetím stupínku stanul Denis Ksandr.     
     V kategorii B pak zvítězil Ivo Chodurek z SK 
Nováci Domova Harmonie Krnov, za nímž se 
umístil Jakub Gelnar z SK Chachaři a třetí 
místo vybojoval jeho kamarád se stejného 
sportovního klubu – Jan Lanta.  
     Vítězové turnaje si tradičně neodváželi 
medaile, ale pěkné vánoční dárky, stejně jako 

všichni další účastníci turnaje, na něž se také 
dostalo. Ostatně, slíbili si v závěru turnaje to, 
co jim při jeho zahájení popřál i náměstek 
primátora města Ostravy, Zbyněk Pražák: aby 
se tady za rok opět ve zdraví sešli a do té doby 
měli dostatek prostoru i podpory k tomu, aby 
se mohli věnovat tomuto krásnému sportu.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 
 

PERSONÁLIE 
 

Setkání seniorů 

Čtyřlístku  
 
Patří k milým tradicím u nás ve Čtyřlístku, že 
pamatujeme i na naše bývalé kolegyně  
a kolegy, kteří jsou již na odpočinku. Pravidelně 
jednou do roka se s nimi scházíme, aby měli 
jednak možnost seznámit se s tím, jak se dnes 
ve Čtyřlístku žije a zároveň se mohli setkat se 
svými bývalými spolupracovníky. Letošní 
setkání našich seniorů se odehrálo 26. 
listopadu a všichni jsme se na něj velmi těšili.  
 

     Při lahodné kávě a drobném pohoštění 

v podobě koláčků a obložených chlebíčků, se 
dobře povídalo a vůbec – tento čas 
nadcházejícího adventu jaksi podtrhoval milou 
a přátelskou atmosféru, která i letos rámovala 
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tradiční setkání seniorů ostravského Čtyřlístku. 
Ve velké jídelně Domova Barevný svět, se jich 
sešlo více než čtyřicet, aby si společně 
zavzpomínali na pracovní léta prožitá 
v různých zařízeních této organizace a setkali 
se s bývalými kolegy.   
      Ředitel organizace PhDr. Svatopluk Aniol 
seznámil hosty s nejvýznamnějšími změnami  

a událostmi, jež se ve Čtyřlístku 
odehrály během uplynulého roku. 
Všichni přítomní pak se zájmem 
zhlédli krátký filmový dokument, 
představující pět nových domků, do 
nichž se letos na podzim 
přestěhovalo ze dvou stávajících 
domovů Čtyřlístku šedesát klientů, 
kteří zde našli komfortnější bydlení 
při zachování dosavadní úrovně 
poskytovaných služeb. Ředitel 
Čtyřlístku zároveň využil tohoto 
setkání k tomu, aby poblahopřál 
deseti letošním jubilantům z řad 
našich seniorů k významným 
životním výročím. Nejstarší seniorka 
slavila letos v prosinci osmdesát let. 
I když mnohé naše seniory zdobí 

šediny, nelze říci, že by byli málo aktivní  
a všichni se rádi do mateřské organizace 
vracejí. Svorně oceňují především to, že si 
vedení jejich odvedené práce váží a že se na 
ně ve Čtyřlístku nezapomíná ani v době, kdy 
jsou již na zaslouženém odpočinku.   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

 

Libuško, 

neloučíme se… 
 

Dlouho jsme tomu nechtěli uvěřit ani se 
s tou myšlenkou smířit, ale je to tak: naše 
milá a obětavá kolegyně, paní Libuška 
Gajdová, odchází s novým rokem 2020 do 
důchodu. Ačkoliv je naše organizace tak 
rozsáhlá a zaměstnanců je několik stovek, 
není mezi námi snad nikoho, kdo by „naši 
Libušku“ neznal.  
 

     Paní Libuše Gajdová pracuje u nás ve 

Čtyřlístku od konce roku 1999. Od samého 
počátku svého působení mezi našimi klienty se 
vedle každodenní péče o ně soustředila i na 
muzikoterapeutickou práci s lidmi se 
zdravotním postižením. Zároveň neustále 
doplňovala své vzdělání v tomto oboru  
a postupně získávala cenné zkušenosti.  
     V roce 2011 založila v rámci muzikoterapie 
hudební skupinu Rytmy, která poprvé veřejně 
vystoupila na koncertu Všechny barvy duhy 
v roce 2012. Od té doby skupina získala pod 
vedením paní Libušky řadu nejrůznějších 
ocenění a je zvána na festivaly a přehlídky po 
celé České republice. Její Rytmy znají lidé 

nejen u nás v Ostravě, kde se bez vystoupení 
této skupiny již řadu let neobejdou takové 
události jako jsou Ostravský masopust, 
přehlídka Svět jinýma očima, setkání Lidé 
lidem, komunitní akce Valíme se Slezskou, 
Den pečujících v ostravském Trojhalí, Advent 
plný křídlení v Gongu a samozřejmě naše 
koncerty Všechny barvy duhy a řada dalších, 
ale třeba i setkání ve Faunaparku ve Frýdku-
Místku, festivaly Motýlek v Kopřivnici, Patříme 
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k sobě v Semilech, Tvoříme duší v Zákupech  
u České Lípy, Umíme se bavit v Libochovicích, 
v posledních letech také festival Cesta k nám 
v Ústí nad Labem a galakoncerty projektu 
Fotografiemi pro radost v Praze. Každoroční 
výčet všech aktivit souboru Rytmy pod 
vedením paní Libušky Gajdové je úctyhodný  
a obrázek o nich si samozřejmě mohou udělat  
i pozorní čtenáři tohoto časopisu. 
      Paní Libuška se věnuje našim klientům se 
zájmem o hudbu jak ve svém pracovním čase, 
tak i mimo něj. V oblasti muzikoterapie 
dosáhla skvělých výsledků. Své nadšení  
a radost z hudby dokáže úspěšně přenášet na 
lidi se zdravotním postižením různých 
věkových kategorií a jejich společná práce 
přináší výborné výsledky. Paní Libuška přesto 
mnoho let nepřetržitě obohacovala svou 
muzikoterapeutickou práci o nové prvky  
a vyhledávala také spolupráci s jinými soubory 
i jednotlivci v oblasti hudby. 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 převzala 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“. Cenu udělovaly organizace 
ArteFaktum a Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje. V roce 
2018 pak získala také prestižní 
ocenění v celostátní soutěži Rekordy 
handicapovaných hrdinů v kategorii 
Pečující v handicapu.   
      Paní Libuši Gajdovou známe jako 
velmi skromnou a zároveň velmi 
obětavou 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.  
     I když se od roku 2020 nebudeme s paní 
Libuškou setkávat ve Čtyřlístku každodenně, 
jsme rádi, že zůstává i nadále věrná spolupráci 
se souborem Rytmy a snad jí spolu s námi tato 
„terapie hudbou“ vydrží ještě pěkných pár let. 
  

Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ 

Na snímku: Paní Libuše Gajdová s ředitelem 
organizace PhDr. Svatoplukem Aniolem při 

přebírání ceny Rekordy handicapovaných 
hrdinů.  
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PRACOVNÍ VÝROČÍ  
 

V prvním čtvrtletí roku 2020 slaví významná pracovní výročí tři naše kolegyně z několika zařízení 

Čtyřlístku. Hned na Nový rok, 1. ledna 2020 slaví čtvrt století práce pro naši organizaci pracovnice 
v sociálních službách paní JARMILA KONVIČKOVÁ z Chráněného bydlení Čtyřlístek v Thomayerově 
ulici. Na 4. února 2020 připadá další pracovní výročí: 35 let práce pro Čtyřlístek bude mít za sebou 
paní Bc. MILADA TOMEŠOVÁ, vedoucí Domova na Liščině a do třetice – 25. výročí svého působení 
ve Čtyřlístku oslaví 1. března 2020 pracovnice v sociálních službách, paní JANA PERNICOVÁ 
z Domova Hladnovská. Všem třem jubilantkám patří naše blahopřání a zároveň velký dík za jejich 
věrnou a obětavou práci.   
 

Vítáme mezi námi 
V posledním čtvrtletí letošního roku jsme mezi 

sebou přivítali jedenáct nových zaměstnanců, 
kteří nastoupili do šesti zařízení naší 
organizace. Paní Andrea Mokrá, Jana 
Baranová, Romana Stonišová a Miroslava 
Zelengorová nastoupily jako pracovnice 
v sociálních službách do Domova Barevný svět 
a Domova na Liščině, stejnou pracovní pozici 
zaujala v Domově Třebovice paní Monika 
Hurtová a jako všeobecná sestra posílila toto 
pracoviště paní Markéta Trunkátová. Do 

stravovacího provozu Domova Barevný svět 
nastoupila v listopadu jako nová kuchařka paní 
Denisa Pastrňáková, náš autoprovoz posílili 
v říjnu a v listopadu dva noví řidiči – pan 
Dušan Harazim a pan Bohumír Halamíček a 
v prosinci nastoupily na útvar ředitele a 
ekonomický útvar správy organizace paní 
Kateřina Jašová a paní Alena Vaculíková. 
Všem novým kolegyním a kolegům přejeme 
v jejich nových působištích hodně zdaru! 
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