ZRCADLO
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník XIII., číslo 1., březen 2020

KORONAVIRUS ÚTOČÍ
Doslova v přímém přenosu
sledujeme šířící se pandemii
koronaviru SARS-CoV-2 (dříve
označovaný jako 2019-nCoV), který
způsobuje onemocnění COVID-19.
Epidemie vypukla v prosinci 2019
ve městě Wu-chan v provincii Chupej v centrální Číně. Virus se může
přenášet
z člověka na člověka a jeho
rychlost šíření (míra infekce)
eskalovala v polovině ledna 2020,
kdy byly oznámeny první případy
nakažených mimo pevninskou
Čínu. Potvrzené případy
nakažených jsou hlášeny na všech
kontinentech světa kromě
Antarktidy.

Inkubační doba (doba od nakažení do

návštěv ve všech zařízeních Čtyřlístku až
do odvolání krizové situace a od 16. března
jsou také uzavřeny sociálně terapeutické
dílny Centra pracovní činnosti naší
organizace.
Uvedená opatření vycházejí z ohrožení
veřejného zdraví koronavirem SARS-CoV-2
způsobující onemocnění COVID-19. Tento
závažný problém se dotýká celé naší
republiky, a proto Bezpečnostní rada kraje
přijala z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení
infekce
koronavirem
na
území
Moravskoslezského kraje příslušná opatření.
Základní
pokyny
v rámci
preventivních
protiepidemických opatření vydala také Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě v tomto znění:

propuknutí nemoci) se pohybuje mezi 2 až 14
dny a i během ní je nemoc infekční.
Základními symptomy jsou horečka, kašel
a dušnost a následky onemocnění mohou být
i smrtící.
Všichni lidé by se proto měli chránit
ochrannou roušku a těm, kteří mají podezření,
že jsou přenašečem viru, se doporučuje
vyhledat lékařskou pomoc telefonicky (místo
osobní návštěvy zdravotnického zařízení). Na
základě doporučení Bezpečnostní rady
státu,
Ministerstva
zdravotnictví
ČR,
Bezpečnostní rady Moravskoslezského
kraje a Bezpečnostní rady statutárního
města Ostravy, se naše organizace
rozhodla již 4. března přistoupit k zákazu
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V souladu
s vnitřními
předpisy
naší
organizace
platí
hygienická
pravidla
schválená v provozních řádech jednotlivých
pracovišť a v Metodickém pokynu ředitele pro
provádění
dezinfekčního
programu.
Pracovněprávní
souvislosti
ve
vztahu
k problematice koronaviru jsou popsány
v pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a další informace jsou aktualizovány také
na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, Asociace
poskytovatelů
sociálních
služeb
a samozřejmě také na stránkách naší
organizace, na nichž jsme zřídili samostatnou
sekci nazvanou „Covid-19 informace“.
Ve středu 18. března vydal ředitel
organizace aktuální pokyn o povinném
měření teploty všech zaměstnanců při
jejich vstupu do budovy pracoviště,
a pokud je naměřená teplota 380 C a výše,
má zaměstnanec zákaz vstupu do zařízení,
musí se obrátit na svého ošetřujícího
praktického lékaře a informovat svého
přímého nadřízeného. Byly zrušeny všechny
externí
pracovní
schůzky
a
také
zdravotnickému personálu bylo zakázáno
čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.
Z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2
v naší republice vedení naší organizace
také rozhodlo o změně termínu konání
jarního společenského plesu Čtyřlístku,
který se uskuteční (pokud to okolnosti dovolí)
ve čtvrtek 14. května od 15.00 hod.
v Kulturním domě v Ostravě-Muglinově.
Buďme tedy optimističtí a věřme, že
vzhledem k veškerým přijatým opatřením
i s příchodem jara nebezpečí nemoci pomine
a vše se vrátí k normálu…
(rw) s využitím Wikipedie

„Z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení
infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na
území
Moravskoslezského
kraje,
který
způsobuje
onemocnění
COVID
2019,
a zpomalení jeho šíření, Vás žádáme v rámci
preventivních
protiepidemických
opatření
o zavedení důkladné a pravidelné průběžné
desinfekce společných prostor (šatna, denní
místnost, vstupní prostory, jídelna, záchody,
umývárny, sprchy apod). Desinfekci je nutno
provádět minimálně 1x denně desinfekčními
prostředky s virucidním účinkem. Způsob
použití desinfekčního prostředku, jeho ředění
a jeho aplikaci na povrchu a plochy, se musí
řídit návodem výrobce k použití.“
V těchto opatřeních vycházíme rovněž
z doporučení
Bezpečnostní
rady
Moravskoslezského kraje a Bezpečnostní rady
statutárního města Ostravy, týkajících se
eliminace hrozeb způsobených koronavirem.

OBDIV, UZNÁNÍ
A VELKÉ
PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí spolupracovníci,
prožíváme mimořádně těžké období, ve kterém
svádíme boj se zákeřným, neviditelným
nepřítelem. Takové události jsme možná rádi
s napětím sledovali ve filmech, ale vždy jsme
si nakonec oddechli, že to byl jenom film.
A teď je to skutečnost a ta prověří, jací jsme
vlastně lidé. Jako celek i jako jednotlivci.
Důležitý je zodpovědný přístup každého z nás,
protože nezodpovědný člověk dokáže nakazit
množství lidí, další zahnat do karantény
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a způsobit tak obrovské problémy ve svém
okolí, na pracovištích i v rodinách.
Naše organizace je mimořádná v tom, že
pečujeme o lidi, kteří naši pomoc a podporu
potřebují ke svému životu. V tomto období je
Vaše práce mimořádně obtížná. Od nástupu
koronaviru v ČR si vedete výborně, bez ohledu
na to, jakou činnost pro organizaci vykonáváte.
Za to Vám patří obdiv, uznání a velké
poděkování. Pravděpodobně ještě nějaký ten
týden toto náročné období potrvá, ale na jeho

konci budeme moci s úlevou konstatovat, co
jsme dokázali.
Přeji Vám pevné zdraví, rozvahu a vzájemnou
podporu.
Svatopluk Aniol
ředitel organizace

PODĚKOVÁNÍ PREZIDENTA
ASOCIACE
POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Praha 27. 3. 2020
Pracovníci v sociálních službách, pečovatelky,
pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotní
sestry a další zdravotničtí a odborní pracovníci.
Jste v každodenním kontaktu s těmi
nejslabšími a nejzranitelnějšími − našimi
klienty. Těmi, kteří jsou odříznuti od svých
blízkých, těmi, kteří prožívají strach a obavy.
Snažte se jim být druhou rodinou, a to zejména
nyní, když to nejvíce potřebují. Prosím buďte
silní a vydržte. Snažte se zapomenout
a alespoň na chvíli nemyslet na to, jak je Vaše
práce a poslání nedoceněno společností či
politiky, kteří často poukazují na segment
zdravotnictví a zcela opomíjejí oblast
sociálních služeb. Děkuji Vám všem za to, že
tvoříte klíčový pilíř péče a důstojného života
našich nejslabších a nejkřehčích.
Všichni ostatní pracovníci, kteří zajišťujete
nezbytné provozy, jako je stravování, praní
prádla, úklid, provoz, recepce, účetnictví
a řadu a řadu dalších činností. Děkuji za Vaši
týmovou spolupráci, děkuji, že snášíte
současný nápor, vysoké vytížení i riziko.
Prosím vydržte a pomozte nám všem překonat
toto těžké období.
Vězte prosím, že se i z pozice Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR snažíme
Vám co nejvíce pomoci, co nejvíce Vám ulehčit
Vaši současnou situaci. Přitom si však
uvědomujeme, jak je to málo, a že ten největší
nápor leží na Vašich bedrech. Jsme s Vámi
a maximálně se snažíme a budeme snažit být
Vám co největší oporou ve Vašem těžkém
údělu.

Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb,
všichni, kteří pracujete v sociálních službách,
obracím se na Vás v tomto nelehkém období.
V čase, kdy na nás doléhá úzkost, napětí
a obavy, jak dlouho ještě vydržíme, co se
všechno stane, jaká nás čeká budoucnost.
Procházíme krizí, na kterou se nikdo z nás
nepřipravil, se kterou nikdo z nás nepočítal,
a se kterou se učíme „za pochodu“ vyrovnat.
Řešili jsme v minulosti řadu svízelných situací,
nedostatek financí, nedostatek personálu,
nedostatek informací, ale nikdy jsme nebyli
vystaveni takovému tlaku, takovéto situaci.
Chtěl bych vyzvat a podpořit Vás všechny,
kteří pracujete v sociálních službách, abyste
byli silní.
Ředitelé, ředitelky, vrchní, staniční sestry,
vedoucí a veškerý další management. Děkuji
Vám za Vaše odhodlání a odevzdání, za to, že
nepočítáte hodiny v práci a snažíte se najít
nejlepší řešení a balanc pro zaměstnance
i uživatele. Děkuji i za riziko, které nesete.
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Já osobně věřím a jsem přesvědčen, že právě
tyto zkoušky nás tříbí a dělají z nás všech lepší
lidi. Prosím vydržme.
V úctě k Vám všem

Děkuji Vám všem za Vaše odhodlání, sílu,
práci a neuvěřitelné nasazení!
Moc rád bych zakončil toto mé sdělení
a zprávu Vám konstatováním, že bude líp, ale
to bych lhal. To nejhorší nás bohužel
pravděpodobně ještě čeká. Prosím Vás
všechny, abyste vydrželi, abyste čerpali sílu
z vědomí a pocitu sounáležitosti nás všech,
abyste byli trpěliví, ochotní a velkorysí.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR

Každý po svém bojujeme
s koronavirem…
Naše organizace se
rychle přizpůsobuje
aktuální situaci a snaží
se maximálně ochránit
před nákazou
koronavirem SARS-CoV2 jak klienty, o něž
pečuje, tak
zaměstnance, a to
navzdory tomu, že
v počátcích nouzového
stavu, vyhlášeného
vládou České republiky,
chyběly zdravotnickým
zařízením
i sociálním službám
ochranné zdravotnické
pomůcky včetně
ochranných roušek.
A protože naše sociálně-terapeutické dílny Centra pracovní činnosti jsou až do
odvolání od 16. března pro klienty uzavřeny, chopily se jejich pracovnice samy výroby
tolik potřebných ochranných roušek z textilního materiálu, jejž má toto centrum
k dispozici.

A tak místo velikonočních
kuřátek,
slepiček,
zajíčků
a textilních ošatek na vajíčka, se
tady aktuálně šijí ochranné roušky.
„Šijeme je ze zbytků kvalitních
bavlněných látek, které se dají
snadno
prát
i
vyvařovat,“
vysvětluje
vedoucí
Centra
pracovní činnosti, paní Bronislava
Köhlerová.
„Roušky
jsou
oboustranné s volnou kapsou
uprostřed, do níž se dá ještě
vkládat libovolná izolační vložka,
třeba
v podobě
papírového
kapesníku nebo ubrousku, aby byl
efekt roušky ještě účinnější.“ Na
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šití roušek se podílí pět zaměstnankyň centra, které stříhají látky, stehují, žehlí i šijí. Výsledek nakonec
vypadá skvěle a určitě může konkurovat jiným šitým rouškám, jež jsou prezentovány na sociálních
sítích i s radami, jaké vzory volit, aby byli jejich nositelé skutečně „cool“.
Denně jsou naše švadlenky schopné vyrobit více než padesát roušek, které pak putují do všech
zařízení naší organizace jak pro klienty, tak zaměstnance. V době uzávěrky tohoto vydání Zrcadla to
byly již stovky roušek. S podobnou iniciativou se připojila i řada pracovnic Domova Barevný svět, jež
šijí roušky doma ve svém volném čase. Všem našim švadlenkám tak patří velký dík, protože bez jejich
pomoci a přičinění by se nám s koronavirem těžko bojovalo!
Text a foto: (rw)
►Na snímcích na předcházející straně: paní Alena Suchá při šití ochranných roušek a vpravo dole
paní Kateřina Kudělková s Janou Gromotovičovou při stříhání a zažehlování látek připravovaných
k šití roušek…

Pomohl
i Vietnamský
spolek
Nečekanou pomoc nám v koronavirové krizi nabídli
přátelé z Vietnamského spolku Moravskoslezského
kraje a Ostravy. Jejich představitelé, vedení
předsedou spolku, panem ing. Tan Trinhem, předali
v pátek 20. března do rukou ředitele naší organizace,
PhDr. Svatopluka Aniola 200 ochranných textilních
roušek, které ušili příslušníci vietnamské komunity
žijící v našem kraji ve prospěch zaměstnanců
a klientů naší organizace.
době,
v níž všichni společně musíme čelit těžké
zkoušce při zdolávání pandemie způsobené
koronavirem
SARS-CoV-2
způsobujícího
onemocnění Covid-19. Za toto velkorysé gesto
vyjádřil vietnamským přátelům velký dík ředitel
naší organizace jménem všech zaměstnanců.
Darované roušky byly vzápětí distribuovány do
jednotlivých zařízení naší organizace.
Není to poprvé, kdy členové vietnamské
komunity žijící v našem kraji nabídli pomocnou
ruku naší organizaci. Na sklonku roku 2018
jsme obdrželi velkorysý finanční dar ve
prospěch volnočasových aktivit našich klientů
od Svazu vietnamských budhistů Ostravy
a
Moravskoslezského
kraje,
kteří
i touto formou chtěli vyjádřit svou sounáležitost
k naší zemi, v níž žijí, studují, pracují
a podnikají.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Součástí tohoto daru byly také dezinfekční
gely a finanční dar ve výši deset tisíc korun na
sociální účely ve prospěch klientů Čtyřlístku.
Nebyli jsme jediní, které v tento den vietnamští
přátelé přišli obdarovat. Jejich další cesta
směřovala do Městské nemocnice Ostrava,
kam vezli ještě jednu zásilku ochranných
roušek pro ostravské zdravotníky.
Je to další výraz solidarity v této nelehké

► Na snímku vlevo čtyřčlenná delegace členů
Vietnamského spolku při předání ochranných
roušek a finančního daru řediteli naší
organizace (na snímku vpravo).
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VLNA
SOLIDARITY
NESLÁBNE…
V těchto výjimečných dnech, kdy
většina národa bojuje s hrozbou
šířícího se koronaviru Covid-19, se
setkáváme s mnoha projevy
solidarity z různých stran, odkud
bychom to ani nečekali. Jedním
z dalších příkladů je nabídka pomoci
ze strany dobrovolných hasičů
i švadlenek z textilní společnosti…

Pomoc v podobě ochranných textilních

března v noci rozváželi vodu řidičům kamionů,
uvízlých ve frontě na dálnici v Bohumíně při
výjezdu do Polska, desítka kluků a holek
z našeho sboru zahájila výrobu stále
nedostatkových ochranných roušek. Přinesli si
do zbrojnice šicí stroje, zásoby potřebného
materiálu a začali vyrábět ochranné roušky.“
Během prvních čtyř dnů minulého týdne jich
vyrobili více než 300 kusů. Domácí přebytky už
dávno nestačily, a tak dobrovolní hasiči uvolnili
ze svých prostředků částku 10.000,-Kč
a nakoupili potřebný materiál pro výrobu
ochranných roušek. První várku předali nejprve
seniorům z jejich obce, další stovka putovala
do Městské nemocnice v Bohumíně a dalších
50 kusů na bohumínskou polikliniku a dalším
potřebným, mezi jinými i pracovníkům naší
organizace. Nyní se v hasičské zbrojnici
v Bohumíně-Záblatí šijí další roušky pro
ostravskou Fakultní nemocnici.
Ochranné
roušky
od
dobrovolných
hasičů
byly
samozřejmě vítanou pomocí,
a to nejen pro zaměstnance
našeho Domova Barevný svět,
ale i dalších zařízení Čtyřlístku
– Domova Jandova, Domova
na
Liščině
a
Domova
Hladnovská.
O tři dny později, 26.
března,
věnovala
přes
osmdesát ochranných roušek
našim
zdravotníkům,
pracovníkům
v sociálních
službách
a
sociálním
pracovnicím
z Domova
Barevný svět také textilní
společnost Balumi. Více než
dvacet let se tato ostravská
firma
zabývá
výrobou
a prodejem dámských oděvů

roušek nám nabídli členové Sdružení
dobrovolných
hasičů
z Bohumína-Záblatí.
Jejich starosta – Jan Plasgura spolu s dalším
členem sdružení hasičských dobrovolníků
Martinem Wronkou, předali 23. března do
rukou vedoucí Domova Barevný svět, Bc.
Michaely Šarmanové, DiS., stovku ručně šitých
bavlněných roušek.
„Roušky se šijí přímo u nás v hasičské
zbrojnici,“ prozradil nám starosta dobrovolných
hasičů z Bohumína-Záblatí Jan Plasgura
a dodal: “Ve svém volném čase je šijí jak naši
hasiči, tak jejich rodinní příslušníci, ale i další
přátelé z Bohumína-Záblatí. Jsme rádi, že
i takto můžeme pomáhat těm, kteří v těchto
dnech takovou pomoc potřebují.“
Jak uvádějí dobrovolní hasiči z BohumínaZáblatí na svých webových stránkách,
„Zatímco členové výjezdovky v pondělí 19.
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pro nejrůznější příležitosti. V těchto dnech
však využívá své krejčovské kapacity i
k tomu, aby šila ochranné textilní roušky
všem, kteří je potřebují… Jsou to další
krásné
projevy
veřejné
solidarity
a proto jak hasičům z Bohumína-Záblatí, tak
švadlenkám z firmy Balumi patří také náš
vřelý dík!
Text: (rw)
Fota: Archiv Sdružení dobrovolných hasičů
Bohumín-Záblatí,
MICHAELA ŠARMANOVÁ
a DAGMAR KUBISOVÁ
► Ad fota: Na předcházející straně
dobrovolní hasiči z Bohumína-Záblatí
a obdarované pracovnice DBS s jejich
ochrannými rouškami, vpravo kolektiv 3.
patra DBS s rouškami firmy Balumi…

ROUŠKA JE COOL!
Ochranné textilní roušky jsou v době pandemie koronovirové nákazy Covid-19 nejen
důležité a potřebné, ale mohou se stát dokonce i vítaným oděvním doplňkem. S tímto
osvětovým záměrem možná vznikla i celostátní iniciativa „Rouška je cool“, k níž se
připojila i řada ostravských organizací, mimo jiné i Trojhalí Karolina, zájmové sdružení
právnických osob.
ing. Petra Šnejdara a ing. Markéty
Richterové
stovku
ochranných
textilních roušek.
Tyto roušky, které jsou tolik
potřebné nejen zdravotníkům, ale i
pracovníkům v přímé péči v sociálních
službách a jejich klientům, jsou
samozřejmě velmi vítané a našim
dárcům za ně patří obrovský dík, stejně
jako těm, kteří se k iniciativně Rouška je
cool přidali jako tvůrci. Roušky dnes
šije
celá
řada
organizací,
spolupracujících s domovy seniorů,
ošetřovatelskými službami a dalšími
podobnými subjekty. Iniciativa Rouška
je cool chce roušky nabízet primárně
široké veřejnosti i jednotlivcům, kteří nemají
v okolí nikoho, kdo by jim roušku ušil. Stále
však schází hlavně materiál a lidé, kteří roušky
šijí. Do projektu jsou zapojeny i společnosti
IKEA a Kofola, jež dodávají látky a tkaničky,
ale přesto jich stále není dostatek. Ostravská
iniciativa Rouška je cool vzešla z kulturního
centra Cooltour, jejími partnery jsou Centrum
PANT a Jeden svět Ostrava. Více informací
najdete také na webu www.rouskajecool.cz
anebo na Facebooku Rouška je cool.
(rw)
Foto: Archiv

Ve spolupráci s ostravskou společností
OZO!!!, kulturním centrem Ostrava Cooltour
a centrem Pant, zakoupilo a předalo zájmové
sdružení Trojhalí Karolina tisíc ochranných
textilních
roušek
několika
potřebným
neziskovým i příspěvkovým organizacím
v našem městě, jež se potýkají s nedostatkem
ochranného zdravotnického materiálu. Mezi
obdarovanými, jako jsou domovy pro seniory,
Fakultní
nemocnice
Ostrava,
Městská
nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice,
Charita a Armáda spásy, byla v pondělí 30.
března i naše organizace, jež obdržela z rukou
představitelů společnosti Trojhalí Karolina –
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Druhá a třetí etapa
transformace pokračuje…
Navzdory pandemickému šíření koronaviru SARS.CoV-2, život jde dál a pokračuje také
druhá i třetí etapa transformačního procesu naší organizace. V současné době jsou po
kolaudaci nové domky ve Lhotce a v Trnkovecké ulici v Ostravě-Michálkovicích, které
už čekají na vnitřní vybavení.

Práce rychle pokračují i v Syllabově ulici

Tyto stavby a rekonstrukce realizuje naše
organizace
rovněž s finanční
podporou
evropských fondů IROP. Do konce dubna by
měla být dokončena i rekonstrukce vilky
v Letní ulici v Ostravě-Svinově (na snímku
vpravo dole), kam se na jaře přestěhují naši
klienti z chráněného bydlení
v OstravěMartinově.
Jak říká vedoucí našeho provoznětechnického útvaru, pan Vratislav Prokop,
„Zatím jde všechno podle plánu. Poslední
rekonstrukce,
týkající
se
bývalé
budovy
Domova
Jandova, by
měla
být
dokončena v
polovině roku
2021,
čímž
také
bude
završen
transformační
proces v naší
organizaci.“

v Ostravě-Vítkovicích a v ulicích U Rourovny
a Rošického v Ostravě-Svinově, kde se počítá
s termínem dokončení letos v listopadu.
Těchto pět staveb buduje s finanční podporou
evropských fondů náš zřizovatel – statutární
město Ostrava.
V rámci třetí etapy transformace se
dokončuje rekonstrukce rodinného domu
v Uhrově ulici v Ostravě-Heřmanicích, kam se
letos v červnu přestěhuje šest klientů Domova
Barevný svět a tři klienti Domova Jandova,
zatímco Lhotku si zabydlí dvanáct klientů
z Domova Barevný svět a na Trnkoveckou (na
snímku nahoře) stejný počet klientů Domova
na Liščině. Letos byla zahájena i rekonstrukce
našeho zařízení v Jandově ulici v OstravěZábřehu a začal vyrůstat nový domek v Sodné
ulici v Ostravě-Hrušově, jenž by měl být
dokončen v říjnu. Společně jej bude sdílet
dvanáct klientů Domova Barevný svět
a Domova na Liščině. Tato skupinka už od
letošního února žije společně v Domově na
Liščině, aby si klienti na sebe navzájem zvykli
a mohli se připravit na soužití ve dvou nových
domácnostech jednoho domku…

Text: (rw)
Foto: VRATISLAV PROKOP
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Vzácná návštěva ve Čtyřlístku
Společnost OVAK – Ostravské vodovody a kanalizace, je dlouholetým donátorem
a podporovatelem našich klientů, především dětí z Domova Jandova a zajímá se také
o veškeré změny i dění v naší organizaci. Na návštěvu do naší organizace proto zavítal
7. ledna generální ředitel a prokurista akciové společnosti OVAK, ing. Vojtěch
Janoušek v doprovodu vedoucí oddělení vztahů s veřejností této společnosti,
ing. Radky Vankové.

Generální ředitel OVAK
Vojtěch Janoušek, který je
v čele společnosti od roku
2018, zavítal do Čtyřlístku
poprvé.
Ředitel
naší
organizace PhDr. Svatopluk
Aniol jej seznámil jak
s poskytovanými sociálními
službami, tak se změnami,
jimiž Čtyřlístek v současné
době prochází. Naši hosté
se pak v doprovodu ředitele
organizace
vydali
do
rezidenční části budovy
správy organizace, mezi
klienty Domova Jandova,
kteří se do těchto prostor
přestěhovali na sklonku
loňského roku ze svého
původního bydliště. Tady
dětem předali drobné dárky
a pak se vydali i mezi některé klienty Domova
Barevný svět ve 3. patře budovy.
Hosté nešetřili slovy chvály nad úrovní
poskytovaných služeb a především nezměrnou
obětavostí personálu, jenž o klienty pečuje. Při
své návštěvě také nabídli našim klientům
možnost využít letošních Dnů otevřených dveří
OVAK a navštívit jejich vodárenské pracoviště
v Ostravě-Nové Vsi a čistírnu odpadních vod.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

► Na snímku zprava generální ředitel OVAK
ing. Vojtěch Janoušek, vedoucí oddělení
vztahů s veřejností společnosti OVAK ing.
Radka Vanková, ředitel Čtyřlístku PhDr.
Svatopluk Aniol a vedoucí úseku sociální péče
Domova Barevný svět, Dagmar Kubisová,
která hosty provedla svým oddělením
a seznámila je s problematikou péče
o zdravotně těžce postižené klienty…

Přišli mezi nás vědečtí pracovníci
Ještě máme v dobré paměti vzrušující exkurze na vědecká pracoviště Institutu
environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě,
které v posledních dvou letech absolvovali našich klienti z Chráněného bydlení
Třebovice, Domova Barevný svět a Podporovaného samostatného bydlení. Obě byly
jen pokračováním několik let trvající přátelské spolupráce mezi naší organizací
a vědeckými pracovníky Institutu environmentálních technologií VŠB-TU v Ostravě.
Nejde jen o to, že pracovníci tohoto institutu finančně podporují aktivity klientů naší
organizace, ale v posledních letech jim také každoročně připravují nevšední zážitky na
exkurzích do svých laboratoří, kde je seznamují s podstatou své vědecké práce
a svých výzkumů. A jsou to vždy zajímavá setkání pro obě strany.
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Letos konečně vyslyšeli naši přátelé

s postižením fyzickým. Obdivovali to, co naši
klienti dokáží vytvořit v sociálně terapeutických
dílnách, ale jejich největší obdiv patřil
především lidem, kteří o klienty pečují
a zároveň se snaží vytvářet pro ně příjemné
životní podmínky.
Naši hosté nám slíbili, že jakmile skončí
rekonstrukční práce v jejich institutu, určitě na
nás budou pamatovat s dalším pozváním na
exkurzi. Věříme, že jej určitě rádi využijí naši
klienti z dalších domovů nebo chráněných
bydlení, kteří tuto příležitost zatím neměli. Tím
spíš, že tato setkání jsou vždy obohacující pro
obě strany.
Text a foto: (rw)

z institutu pozvání Čtyřlístku, aby oplatili naše
návštěvy a přišli se tentokrát podívat k nám.
Měli jsme radost, že i pro tuto devítičlennou
skupinku vědeckých pracovníků, kteří nás
navštívili 20. února, bylo setkání s našimi
klienty a zaměstnanci v mnohém zajímavé
a překvapující.
Navštívili klienty Domova Barevný svět,
Domova Jandova a nahlédli také do sociálně
terapeutických dílen Centra pracovní činnosti,
kde se seznámili jak s poskytovanými
službami, tak s problematikou péče o lidi
s mentálním postižením, často i v kombinaci

► Na snímku vlevo hosté
z Institutu
environmentálních
technologií VŠB-TU mezi
klienty Domova Jandova
v doprovodu vedoucí
domova Bc. Jany
Vejlupkové

Události

Tříkrálový ohňostroj pro Čtyřlístek
Na svátek Tří králů, jímž
definitivně končí vánoční svátky,
připravila pro naše klienty pěkný
zážitek Bezpečnostní agentura
T. K. L. Byl jím více než
desetiminutový gejzír barev
a hvězd, který se 6. ledna vznesl
k večernímu nebi nad zahradou
Domova Barevný svět, na níž se
sešli klienti několika zařízení
Čtyřlístku.

Těch pár minut vzrušující podívané si
nenechaly ujít jak děti z Domova
Jandova, tak klienti Domova Barevný
svět, přijeli i kamarádi z Domova
10

Třebovice a Podpory samostatného bydlení.
Jejich potlesk a radostný jásot provázel ty
nejkrásnější barevné obrazy, které na obloze
vytvářely jednotlivé salvy ohňostroje.
Ale všechno krásné musí jednou skončit
a tak se všichni museli vrátit zpátky do tepla
svých domovů s hřejivým zážitkem tohoto
večera. Ohňostroj nás tak trochu vrátil zpátky

k vánočním prskavkám a kouzlu zimy, ale tu už
snad brzy budeme mít za sebou a těšit se na
příchod jara… Každopádně vzpomínky na
tento
večer
ještě
chvíli
přetrvají
a Bezpečnostní agentuře T. K. L. patří náš
velký dík.
Text a foto: (rw)

Ve víru tance v Polsku
Čas masopustu patří odnepaměti maškarním zábavám a plesům a nejinak tomu bylo
i letos. V únoru už byla plesová sezona v plném proudu a nás potěšilo pozvání našich
přátel z partnerské organizace v Polsku na jejich tradiční bál. Klienti Čtyřlístku mají
rádi zábavu a hlavně tanec, a tak, když přišla pozvánka od našich přátel z Polska, bylo
hned jasné, že si to naši pánové z chráněných bydlení Čtyřlístku v Třebovicích,
Martinově a Vítkovicích nenechají ujít.

Zatímco v našich krajích plesy končí třeba

S vřelým
přijetím
partnerů
z Polska
a bohatě prostřenými stoly šlo opravdu
o setkání starých známých. Ples zahájil
ředitel pořádající organizace, pan Krzysztof
Krzyżanowski, který popřál všem přítomným
dobrou zábavu. Diskotéka se světovými hity
okamžitě všechny zvedla ze židlí. Poděkování
mladému
DJ
právem
patří.
Také
organizátorům za přípravu her a soutěží
i bohaté pohoštění.

až v dubnu, v Polsku se dodržují tradice, kdy
plesová zábava končí Masopustem koncem
února.
Na
společenský
ples
klientek
Powiatowego Domu Pomocy Spolecznej
v Pogorze se ve čtvrtek 18. února vydalo
deset svátečně oděných pánů, kteří cestovali
naším autobusem zhruba hodinku směr
Bielsko-Biała.
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Text a foto: PAVLA NĚMCOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Těšíme se na oplátku zase na naše polské
přátele na jarním společenském plese, který by
se měl uskutečnit, jak všichni doufáme, letos
v květnu.

Jandovka na obhlídce
Sobota 22. února by možná nebyla ničím zvláštní, kdyby… Kdybychom se nevydali
na tajemnou obhlídku okolí našeho nového působiště. Tajemná byla dozajista - vždyť
část našeho osazenstva žije ve „svém světě“ a nikdo neví, jak bude reagovat na nové
podněty.

Kupodivu Bart reagoval naprosto
přirozeně – neutíkal, nekřičel, neválel
se po zemi…, ale zcela bez problémů
se držel kočárku se Sárou a snad
i vnímal okolí – cestu na muglinovské
sídliště, vysoké domy, kapličku…
Nejvíce jej však zaujalo dětské hřiště
s kolotočem. Ten ho naprosto ohromil!
Stále a stále se točil kolem dokola,
občas na mně vyloudil bonbon, ale
tahle činnost jej naprosto fascinovala.
I malá Sárka se tvářila spokojeně
a pozorujíc svého kamaráda mu
v pojídání gumového želé zdárně
sekundovala.
Dopoledne se vydařilo – děti se
„provětraly“ a já si ověřil, že i naši
autističtí
spoluobčané
dovedou
příjemně překvapit.
Text a foto: MARTIN POBOŘIL
Domov Jandova
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Nejlépe chutná to, co si sám připravíš…
I když nejsme úplně zdatní kuchaři, za pomoci pracovníků si občas něco dobrého
vyrobíme, novému se přiučíme a bříška naše potěšíme.

Před vánoci to byly lahodné perníčky.

těsto na stejnou sílu a pak opatrně přendávat
vykrojené tvary na plech, vyžadovalo naši
stoprocentní pozornost. Odměnou nám byla
krabice krásně upečených, voňavých perníčků
a… Kdybychom je nakonec neschovali nahoru
na lednici, Vánoc by se nedočkaly.
Každou chvilku si společně upečeme
bábovku či nějakou dobrotku z listového těsta.
Nedávno jsme se pustili do - pro nás ještě,
nezvyklého receptu: vyráběli jsme vajíčkovou
tlačenku. Jaj, to bylo něco!
Než jsme
nadrobno nakrájeli celou sklenici Moravanky,
vejce a salámu tak akorát, den se pomalu
chýlil ke konci. Nevadí, stejně to muselo
v lednici ztuhnout a tak nás ráno čekala
luxusní snídaně. Dobře jsme si „pošmákli“.
Teď už vymýšlíme, čím si zase příště
uděláme gastronomickou radost. Volba padla
na „langoše“, tak nám držte palce, ať se nám
povedou!
S Petrem, Míšou, Kamčou, Jirkou
a Tomášem zaznamenala a vyfotografovala:
VLADIMÍRA KALOČOVÁ
Domov Barevný svět

Každý z nás si vyzkoušel vyválet těsto a pak
jsme si mohli vykrajovat to, co se nám nejvíc
líbilo. Vypadá to jednoduše, ale chtělo to
hodně snahy, pečlivosti a vytrvalosti. Vyválet
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Reportáž…

JO ŘIDIČ, TEN TVRDEJ
CHLEBA MÁ…
Ivan Marhula, Jirka Španihel, Standa
Vajdík, Tomáš Kohn, Radim Šarman,
Bohumír Halamíček, Dušan Harazim
a Bedřich Sebera… Osm řidičů
profesionálů, bez nichž si chod naší
organizace ani nedokážeme
představit. S mnohými se známe už
pěknou řádku let, jiní jsou u nás
nováčky. Potkat najednou všechny
pohromadě během jednoho dne, je
téměř nemožné. Jako hejno vrabců
se rozletí hned po ranní poradě, aby
se rozjeli do všech koutů města. Se
snídaněmi se vyjíždí už o půl sedmé
ráno do domků Na Liščině a v ulici
Kanczuckého…
dodávkami, z toho dvěma s plošinami pro
rozvoz teplého a studeného jídla, které se
za jízdy ohřívá nebo chladí, a jednou
dodávkou na svoz prádla… Brzy k nim
přibude další dodávka na rozvoz jídla, aby
se dostalo včas do všech domků, jež rostou
v různých částech města jako houby po
dešti.
Tři
vozidla
převážejí
klienty
i doprovázející zaměstnance. Jejich „veliteli“
jsou Stanislav Vajdík, Tomáš Kohn a Jiří
Španiehel. Vozí je do jiných zařízení, na
lékařská vyšetření do Modrého pavilonu,
k obvodní lékařce v Ostravě-Michálkovicích,
k zubaři do Heřmanic, do Diagnostického
centra v Ostravě, do fakultní i městské
nemocnice, na Hornickou polikliniku, do
Proteoru, očního centra ve Frýdku-Místku,
Domu duševního zdraví v Ostravě-Porubě
nebo na rehabilitaci do Domova Slunečnice
v Porubě… A pak ještě do škol, na ozdravné
pobyty, na výlety nebo na festivaly či koncertní
vystoupení, což se týká hlavně naší skupiny
Rytmy. Další dodávky, jež řídí Radim Šarman
a Bohumír Halamíček. převážejí snídaně
i obědy do našich domků a domovů v okruhu
desítek kilometrů. Což platí také o svozu
studených jídel, která mají na starosti Dušan
Harazim s Bedřichem Seberou. Ale to zdaleka
není všechno… Naši řidiči také svážejí špinavé
prádlo do centrální prádelny a to čisté pak do
našich zařízení… Přepravují však i výtvarná
díla klientů na naše výstavy v různých částech
města, rozvážejí interní poštu, přivážejí věcné

Autodoprava
Čtyřlístku
je
složitý
organismus nejen náročností svého provozu,
ale i rozmanitostí úkolů, jež musí plnit. Jen
málokdo z nás může mít dokonalou představu
o tom, co všechno provoz autodopravy
obnáší…To ví nejlépe pan Ivan Marhula,
v jehož kanceláři se sbíhají nitky všech
požadavků na převoz, ať už od vedoucích
jednotlivých zařízení, zdravotních sester,
sociálních pracovníků, zaměstnanců správy
organizace a dalších, kteří služby naší
autodopravy potřebují z nejrůznějších důvodů.
A je to také on, kdo musí koordinovat cesty
i vytížení jednotlivých vozidel, aby jejich provoz
byl
co
nejúčelnější
a
zároveň
nejhospodárnější. Rozděluje úkoly svému týmu
řidičů, a když je třeba, sám usedá za volant,
aby byly uspokojeny pokud možno všechny
požadavky na přepravu, musí-li někdo z řidičů
k lékaři, onemocní anebo je na dovolené.
„Určují se dny, kdy je co třeba a já to musím
´poskládat´ tak, aby všechno vyšlo…“ říká Ivan
Marhula.
Naše autodoprava disponuje šesti vozidly:
jedním autobusem a dvěma mikrobusy
s plošinami pro invalidní vozíky, třemi
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Patří k lidem, kteří svou
práci vnímají jako poslání.
A má k tomu také hluboký
osobní důvod, o němž však
vědí
jen
jeho
nejbližší
spolupracovníci.
„Určitou
dobu jsem také pracoval jako
řidič u policie, ale už jsem to
nechtěl dělat. Dal jsem
výpověď a přihlásil se na
pracovní úřad, kde
mi
nabízeli
práce
různých
profesí, ke kterým jsem ale
neměl vztah. Jednou jsem
našel na internetu inzerát
Čtyřlístku, kde hledali řidiče.
Říkal jsem si, že to je
konečně pro mě to pravé –
mohu pomáhat lidem, kteří to
potřebují. Přihlásil jsem se,
přišel se ukázat a vyšlo to,“ vzpomíná Ivan
Marhula na okolnosti, jež ho přivedly do naší
organizace. Řidičem je třiačtyřicet let. Vyučil se
původně opravářem kolejových vozidel, nějaký
čas pracoval na dráze, jako voják sloužil u
železničního vojska a po vojně se vrátil zpátky
mezi koleje. Kvůli poškození sluchu však
musel po čase od dráhy odejít a začal pracovat
jako řidič u ČSAD.
„Rok jsem jezdil
s náklaďákem a od konce sedmdesátých let
jsem přešel k autobusové dopravě. Jezdil jsem
po celé Evropě. Byl jsem ve Španělsku,
Turecku, Řecku a ve spoustě dalších zemí.
Najezdil jsem víc jak milion kilometrů a ta
práce už mi opravdu ´zalezla pod nehty´…“
usmívá se Ivan Marhula, který u nás ve
Čtyřlístku pracuje třináct let.
„Mám tu práci rád, i když samozřejmě
občas nastávají složité situace, které musím
řešit,“ říká. Přesný rozvrh a pečlivě
naplánované jízdy občas naruší nečekané
změny. „Jsme tady ale dobrá parta, jsou tu
dobří kluci, na které je spolehnutí. Někteří
z nich, jako třeba Standa Vajdík, jsou i výborní
automechanici, autům rozumí a když je nějaký
problém, dovedou jej najít a opravit, aniž
bychom museli jezdit do servisu. Vždycky se
najde nějaké řešení,“ usmívá se Ivan Marhula
a dodává: „Máme mezi sebou dobré vztahy
postavené na tom, že si vzájemně vycházíme
vstříc, když je to třeba, chováme se k sobě
jako rovný k rovnému, žádná nadřazenost tady
neexistuje. U nás je to zkrátka jako v té
reklamě Globusu: ´Tady je svět ještě
v pořádku´...“ uzavírá s úsměvem.

sponzorské dary a kdovíco ještě. Denně
najezdí ne desítky, ale občas i stovky
kilometrů. Za měsíc je to na jeden automobil
1.900 až 2.000 ujetých kilometrů. Vzhledem
k tomu, jak se naše organizace rozrůstá, je
požadavků více a koordinace jízd může být
hodně složitá. Jak vzpomíná Ivan Marhula,
ještě nedávno se jezdilo nejdál do Třebovic
a teď už je to Nová Bělá. Jen tam a zpátky
udělá cesta padesát kilometrů. O něco méně,
zhruba 1.600 km měsíčně najede náš autobus,
ale někdy to může být i víc, když veze naši
skupinu Rytmy na některý z festivalů v různých
částech republiky. „Může to být za den třeba
700 km,“ konstatuje Ivan Marhula (na snímku
dole) a dodává: „ale tyhle cesty mám moc rád:
Je to příjemná změna a pro řidiče svým
způsobem i určitá relaxace.“
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Záměrně jsem v titulku k tomuto
článku použila název písničky
Ladislava Vodičky „Jo řidič, ten
tvrdej chleba má“, protože každý
dobrý řidič přece musí nejen „znát
volant, brzdy, spojku a plyn,/ válce,
písty, a rychlostní skříň./ Chladič,
čerpadlo,
diferenciál,/
sytič,
karburátor,
rozdělovač,
kondenzátor,/ hlavu, ventil, baterie,
stěrače,/ duše, pneumatiky, pera,
tlumiče,/ šasi, svíčky, hřídel
a blok,/ ložiska, poloosy, lanka,
ojnice,/ trysky, přerušovač, to
dobrej řidič zná,/… Jednou sis tu
práci zvolil, tak zůstaň při ní stát,/
chce to jen pevnou vůli a kus
svýho srdce dát./ Protože sednout
za volant/ jen pořádnej chlap si
smí,/ to ví i každej řidič sváteční./
Musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid,/
chladnokrevnost,
představivost,
odhad,
trpělivost,/ zdvořilost, plnou nádrž, pásy
připnuty,/ dobrý zrak, lékárničku, peníze na
pokuty…“ My všichni ve Čtyřlístku víme, že
tohle všechno platí i pro naše šoféry
z autodopravy.
A
kromě
toho
jsme
přesvědčeni, že oni do své práce opravdu ten
kus svého srdce dávají… Proto je máme rádi,

věříme jim a víme, že jsme s nimi v bezpečí, ať
už jsme s nimi na cestách kdekoliv.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
► Na společném snímku na předcházející straně
zleva Tomáš Kohn, Radim Šarman, Ivan Marhula
a Bohumír Halamíček. Na snímku nahoře zprava
´benjamínek´ naší autodopravy Dušan Harazim
s neodmyslitelným pomocníkem naší autodopravy –
Pepou Kovářem z Podporovaného bydlení…

Jandovka na toulkách…

V době ledové…
Téměř dvacítku modelů zvířat a koster z doby ledové v životní velikosti jsme se
zatajeným dechem zhlédli v době jarních prázdnin 13. února v Trojhalí Karolina. Na
putovní výstavě jsme společně obdivovali nejen taková zvířata, jako jsou mamut či
medvěd, ale třeba i obřího pozemního lenochoda, jednorožce, veledaňka, lva či hyeny.

Všichni zástupci fauny doby ledové
vlivem klimatických změn vyhynuli před
deseti tisíci lety. Viděli jsme však
i několik obrovských předchůdců
pštrosa, které vyhubil člověk, a to před
dobou poměrně nedávnou, teprve před
třemi sty lety. To by byla, panečku,
„legrace“, kdyby právě tito nelétaví ptáci
najednou obživli a začali by „předvádět“
své obrovské pařáty a zobáky… Na
výstavu určitě budeme ještě nějakou
dobu vzpomínat.
Jak už se stalo pravidlem, zakončili
jsme příjemně strávené prázdninové
odpoledne u zákusků v nedaleké
cukrárně.
Text a foto: MARTIN POBOŘIL
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Kluci
z Jandovy
na
motokárách
Zdalipak víte, že největší halu
s elektromotokárami v republice
najdeme u nás v Avion Shopping
Parku Ostrava? E – Motion Park
Ostrava svou plochou 8 300 m2
a 400 metrů dlouhou dráhou musí
prostě každého nadšence ohromit.
Přesvědčit se o tom mohli i naši tři
hoši, kteří zde strávili část „klučičího“ odpoledne. Daniel si netroufl, Honza chvíli váhal, ale pak se
i s Dominikem nechal unést „motoristickou“ atmosférou. Zhruba desetiminutová jízda sice není
nikterak levnou záležitostí, ale za tu radost v očích určitě stojí! Vždyť, kdy se jim poštěstí řídit „auto“,
mít na hlavě kuklu a ochrannou helmu a připadat si jako pravý závodník? A vůbec nevadí, že rychlost
„vozů“ ani zdaleka neodpovídá výkonům těch největších motokárových borců...
Text a foto: MARTIN POBOŘIL
Domov Jandova

Kultura

Rytmy
v masopustním
reji
Tak jako každoročně, i letos
se naše organizace zapojila do
Ostravského masopustu,
pořádaného 25. února již
počtrnácté Ostravským
muzeem. Duší masopustu byla
opět etnografka muzea, Mgr.
Markéta Palowská, která tuto
tradiční lidovou zábavu vždy
ozvláštňuje aktuálním
výročím, z něhož vychází
i program masopustního
odpoledne. A protože právě na
letošní rok připadá dvousté výročí narození české spisovatelky Boženy Němcové, oděl se
ostravský masopust tak trochu do pohádkového hávu, čerpajícího právě z pohádek této
sběratelky lidových báchorek.

Na Masarykovo náměstí lákaly veřejnost

postavy, připomínající nejrůznější pohádky.
Než se v pozdních odpoledních hodinách vydal
na pochod centrem města masopustní průvod,
střídali se na pódiu na náměstí tanečníci
s muzikanty i s divadelníky. Nechyběly děti
z dětského folklorního souboru Hlubinka

nejen stánky s bohatým občerstvením, ale
i masopustní maškary – tradiční Slamák,
medvědář s medvědem, kozel, farář a spousta
dalších, nechyběly však ani četné pohádkové
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a jejich starší kamarádi ze souboru
písní a tanců Heleny Salichové, velký
potlesk si tradičně odnesly Famózní
klimkovické
pjenice,
divadelní
ochotníci z Ostravy, kteří divákům
polechtali
bránice
svérázně
převyprávěnou
pohádkou
O dvanácti měsíčkách, aplausem
odměnilo publikum i pohádku O veliké
řepě v podání dětí z mateřské školy
ve Dvořákově ulici a hudební
vystoupení
školáků
z Waldorfské
základní a mateřské školy v Ostravě.
Pak už přišla chvíle pro naši
bubenickou skupinu Rytmy, která
přesvědčila diváky o tom, že se dá
báječně bubnovat i na rytmy
pohádkové Včelky Máji… Poté už
přicházely na scénu tradiční masky členů
Sdružení dobrovolných hasičů z Pustkovce a
čtení Masopustního práva, čímž byl oficiálně
zahájen nejen masopustní průvod, ale i další
část bohatého programu s roztančeným
náměstím, zabíjením kozla, pochováváním
basy a smutečním průvodem s basou kolem

náměstí doprovázeným Muzikanty z Polanky,
členy Bílého divadla a veřejností. Kdo vydržel,
nelitoval, přestože letošní masopustní počasí
ještě ani zdaleka nevykazovalo předzvěst
blížícího se jara…
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Karaoke Show
s Patrickem
Už podruhé připravil 14. ledna pro naše klienty
z Domova Barevný svět nečekaně příjemné
odpoledne plné hudby student Střední odborné
školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě - Patrick
Ďurina. Podobně jako v loňském roce i letos jim
nabídl prima zábavu ve formě karaoke show. Ti,
kteří si tuto malou show nenechali ujít, mohli
s Patrickem zpívat, hrát i tančit.
A opravdu to stálo za to!

Kolegyně Vlaďka Kaločová, která spolu
s pracovníky naší údržby připravila Patrickovi
technické zázemí, rozdala zájemcům z publika
hudební nástroje – bubínky, tamburíny nebo
chřestítka, a tak kdo netančil, mohl s Patrickem
zpívat nebo muzicírovat.
Odhalili jsme při tom v publiku i skryté
talenty tam, kde by to nikdo nečekal, hlavně
mezi našimi vozíčkáři, kteří do rytmu
s Patrickem mohli bubnovat. Tento autentický
hudební zážitek přinesl nejednomu z nich
obrovskou radost. Kdo by pak zpochybňoval
známou pravdu, že „hudba léčí“...? Těšíme se
na další hudební setkání!
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Text a foto: (rw)

DVĚ
VÝSTAVY
– JEDNO
TÉMA
Nejlepší snímky loňského
ročníku charitativního
projektu Pomáháme
fotografiemi, pořádaného
spolkem Fotografiemi pro
radost, jsou letos od
konce února do konce
března k vidění v Ostravě
a jejím okolí hned na dvou
výstavách: v předsálí
Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a na hlavní kolonádě Sanatorií Klimkovice. Nejlepší snímky
zaslané do soutěže se sportovní tematikou pod názvem Fair Play, byly vyhodnoceny
odbornou porotou v čele se světoznámým fotografem Robertem Vanem na podzim
loňského roku a od té doby putují výstavami napříč republikou. Spolupořadatelem
obou výstav je naše organizace spolu se zapsaným spolkem Naděje pro všechny.
A právě hudební soubory obou těchto organizací – naše skupina Rytmy a hudební
skupina Mentallica – obohatily vernisáž klimkovické výstavy svým vystoupením.
aktuální výstavě na krajském
úřadu
v Ostravě
i
v
Klimkovicích jsou zastoupeny
tři z nich: Čtyřlístek – centrum
pro osoby se zdravotním
postižením
Ostrava
a
neziskové
organizace
Naděje pro všechny a Mental
Café.
Celostátní projekt
fotografických výstav spolku
Fotografiemi pro radost, jenž
mapuje život a svět lidí
s mentálním
postižením,
vstoupil letošním rokem do
svého čtvrtého ročníku.
V loňském
roce
se k tomuto projektu připojila
díky nám také Fundacja
Kocham
Swoje
Źycie
z Polska, jejíž snímky jsou
zde rovněž zastoupeny. Autory většiny
vystavených fotografií jsou lidé s mentálním
postižením, kteří se loni v létě zúčastnili
fotografických workshopů se sportovním
zaměřením v různých částech republiky pod
vedením předních českých fotografů – Jarmily
Štukové a Václava Šilhy.

Kolekci nejlepších snímků se sportovní
tematikou „Fair play“, obeslaly příspěvkové
i neziskové organizace z celé republiky,
věnující se péči o lidi s mentálním postižením.
Z Ostravska je do projektu Pomáháme
fotografiemi zapojeno šest organizací, na
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Jak v úvodu k výstavě říká ředitelka
a spoluzakladatelka projektu Fotografiemi pro
radost, paní ing Marta Kopecká, „Fotografie
pomáhají
lidem
vidět.
Projekt
spolku
Fotografiemi pro radost, jenž se zrodil pod
názvem Pomáháme fotografiemi, chce přiblížit
veřejnosti prostřednictvím svých putovních
výstav barevný svět lidí s mentálním
postižením.“ Opravdu se to daří. Také
návštěvníci
Krajského
úřadu

Moravskoslezského kraje a lázeňští hosté
Sanatorií
Klimkovic,
se
prostřednictvím
fotografií mohou přesvědčit o tom, kolik radosti
a dynamiky má v sobě svět lidí se zdravotním
postižením. Pod názvem Fair Play se skrývá
nejen hlavní princip sportovního soutěžení, ale
i fakt, že slušnost, pokora a respekt k ostatním
jsou trvalými hodnotami, na něž bychom
neměli zapomínat ani v běžném životě…
Text a foto: (rw)

► Z vystoupení skupiny Rytmy na vernisáži výstavy Fair Play v Sanatoriích Klimkovice.

FOTOGRAFIE PRO RADOST
vstupují do dalšího ročníku
Spolek Fotografiemi pro radost vypsal pro letošní rok novou výzvu pro fotografickou
soutěž, která se tentokrát ponese na téma „Život v přírodě a příroda v životě“. Do
soutěže se mohou zapojit tak jako v předcházejících letech neziskové
i příspěvkové organizace nebo sociální podniky pečující o osoby s mentálním či
kombinovaným postižením, ať již ve formě pobytových či ambulantních služeb,
vzdělávání nebo zaměstnávání.

Spolek Fotografiemi pro radost bude

partnery spolku (od května do října letošního
roku),
jako
například
letecký
den
s vyhlídkovými lety, návštěvu obory bílých
jelenů nebo ukázky výcviku psů a řadu dalších.
V rámci projektu Fotografiemi pro radost
nebude chybět ani prezentace kaváren

i v tomto roce organizovat fotografické
workshopy pod vedením profesionálních
fotografů, jež budou zaměřeny na reportážní
fotografii, zážitkové polodenní akce pořádané
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patronů
a
dalších
známých
osobností.
Součástí Parkiády bude
vernisáž dokumentární
výstavy
fotografií
s příběhy ze života lidí
s mentálním
postižením,
soutěže
družstev na téma „Život
v přírodě
a
příroda
v našem
životě“, trh výrobků
chráněných
dílen,
prezentace
tréninkových kaváren,
kulinářský
workshop
s podtitulem „Jak si
uvařit v přírodě“ a řada
dalších aktivit, které
uzavře večerní koncert
kapel
s diskotékou
a překvapením.
Samozřejmě, že se
do
soutěže
připojil
i Čtyřlístek, který je součástí tohoto projektu od
samého počátku, a proto se nebojte
a fotografujte už nyní, pokud to bude možné.
Jakmile budeme znát termín i místa letošních
fotografických workshopů, určitě o nich budete
informováni. Připomínám jen, že vloni jsme si
vedli nadmíru dobře a náš Kamil Sasko byl
svým snímkem Přes překážku absolutní
vítězem loňské soutěže Fair Play.

provozovaných neziskovými organizacemi,
pořizování fotografií z aktivit zapojených
organizací pro jejich prezentační potřeby
a připravuje se mimo jiné na příští rok
i dokumentární (putovní) fotografická výstava
s příběhy ze života jednotlivých organizací
zapojených do projektu.
Letošní ročník projektu Fotografiemi pro
radost vyvrcholí v září v Praze pod širým
nebem
pod
názvem
PARKIÁDA
s doprovodným programem, která bude
přístupná široké veřejnosti za účasti našich

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Personálie

Pracovní
výročí
Ve druhém čtvrtletí letošního roku slaví
pěkná řádka našich kolegyň úctyhodná
pracovní výročí. Čtvrt století je Čtyřlístku
věrná paní Taťána Basterová, pracovnice
v sociálních službách z Domova Jandova,
která k nám nastoupila 1. června roku
1995 a zůstala u nás obdivuhodných
dvacet pět let.
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Pracovnice v sociálních službách –
paní Kristina Krásnohorská a paní Adéla
Staňová oslaví letos v květnu patnácté
výročí své práce v naší organizaci.

Jedno pracovní desetiletí u nás oslaví
v dubnu paní Petra Tereštíková a paní
Lenka Štrochová – obě pracovnice
v sociálních službách Domova Barevný
svět a v červnu pak jejich kolegyně paní
Marcela Sikora z Chráněného bydlení
Martinov, paní Miroslava Šromová a paní
Marie Molinková z Domova Barevný svět
a paní Ivana Králová z Domova
Hladnovská
a
sociální
pracovnice
Chráněného bydlení Čtyřlístek - paní
Andrea Řeháčková, DiS.
Všem našim jubilantkám děkujeme za
jejich dlouholetou práci a samozřejmě také
za věrnost!
Redakce

Vítáme mezi
námi!
pak paní Naděžda Látalová, řady pracovnic
v sociálních službách posílila od ledna
v Chráněném bydlení Třebovice paní Monika
Volná a v Domově Třebovice pak v březnu
paní Zuzana Szewczyková, v Domově
Hladnovská
paní
Anna
Žitňanová
a v Domově na Liščině v únoru pan Radim
Zapletal a v březnu paní Stanislava
Filípková. Od března pracují nově také paní
Klára Šimková a paní Kateřina Tarabová
jako
pracovnice
v sociálních
službách
v Domově Jandova. Tým řidičů v našem
autoprovozu se v lednu rozrostl o nového
řidiče,
pana
Bedřicha
Seberu
a v prádelně Domova Barevný svět pracuje od
února jako nová pradlena paní Martina
Polášková.
Všem
novým
kolegyním
a kolegům přejeme na jejich pracovištích
hodně energie, úspěchů i vstřícný kolektiv.
Redakce

V lednu a v březnu získaly výrazné
pracovní posily především naše stravovací
provozy v Domově Barevný svět a v Domově
na Liščině, kam nastoupily v lednu nové
kuchařky - paní Renáta Horváthová a paní
Markéta Horklová, v březnu pak ještě jako
vedoucí kuchař stravovacího provozu DBS pan
Vojtěch Juřička. Jako nové pracovnice
v sociálních službách přišly v lednu do
Domova na Liščině – domku v ulici
Kanczuczkého
v lednu
paní
Miroslava
Giecková a paní Monika Matušinská, v únoru
pak v Domově Barevný svět pracovnice
v sociálních službách paní Romana Dětská
a Bc. Sandra Václavíková, DiS., a v březnu
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Prosluněné jarní dny
a optimistické naděje
Vám přeje
redakce
časopisu Zrcadlo!

Foto: Pierre Dalous
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