ZRCADLO
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník XIII., číslo 3., září 2020

TRNKOVECKÁ PŘEDÁNA!
Bez zvuků fanfár, ale s náležitým pocitem hrdosti nám zástupci statutárního města
Ostravy předali do užívání 29. září nový dvojdomek v Trnkovecké ulici ve Slezské
Ostravě pro dvanáct našich klientů. V těchto dnech byla zároveň dokončena i druhá
novostavba ve Lhotce v Petřkovické ulici. Obě stavby, jejichž investorem bylo
statutární město Ostrava, jsou součástí transformace pobytových služeb v naší
organizaci. Této slavnostní události se zúčastnili jak představitelé investora v čele
s náměstkem primátora města Ostravy Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. a vedoucím
odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Ostravy Mgr. Zdeňkem Živčákem, MPA,
tak zástupci naší organizace pod vedením jejího ředitele, PhDr. Svatopluka Aniola.

Architektonické řešení obou staveb odpo-

celkem 12 klientů. Obě stavby jsou ekologické,
například pro WC bude využívána dešťová
voda. Výstavbu realizoval vítěz veřejné zakázky, společnost SV UNIPS v hodnotě 36,8 milionu korun a vnitřní vybavení za 2,9 milionu

vídá běžnému rodinnému domu, a to jak vnějším vzhledem, tak členěním vnitřních dispozic.
V každém objektu jsou dvě domácnosti pro
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korun dodala společnost Ambra – Group. „Ústavní péči nahrazujeme téměř rodinným prostředím. Umožňujeme lidem, kteří měli v životě
smůlu, aby mohli žít v běžných podmínkách.
Stěhujeme je z velkých budov do menších
moderních domků,“ uvedl mj. při této příležitosti náměstek primátora pro zdravotnictví a sociální péči Zbyněk Pražák. Celkové náklady
tohoto projektu včetně vybavení činí 39,7 milionu korun, přičemž projekt bude až z 85 procen financován z evropských fondů a z 5 procent ze státního rozpočtu (celkem max. 35,7
milionu korun). Zbývajících 10 procent
z celkových nákladů dofinancuje ze svého
rozpočtu město Ostrava. „Proces transformace
Čtyřlístku byl zahájen v roce 2013 otevřením
nového chráněného bydlení. V současné době
tento proces vrcholí. V závěru loňského roku
jsme otevřeli pět domků, pro něž byla investorem naše organizace. Nyní se předávají další
dva, které postavil náš zřizovatel – město Os-

trava. Před dokončením je také dům, který
rekonstruuje Čtyřlístek. V prvním pololetí příštího roku nám předá město další tři domky
a Čtyřlístek přidá jeden svůj a celý transformační proces v naší organizaci by se měl uzavřít ve 3. čtvrtletí příštího roku rekonstrukcí
současného Domova Jandova. Celkem se do
nových a zrekonstruovaných třinácti domů
přestěhuje 159 klientů Čtyřlístku,“ uvedl při této
příležitosti ředitel naší organizace, Svatopluk
Aniol. V současné době dokončuje město Ostrava další tři novostavby v ulicích Evžena
Rošického a U Rourovny v Ostravě-Svinově a
ve Vítkovicích v Syllabově ulici. Náš snímek
dole zachycuje náměstka primátora Zbyňka
Pražáka a ředitele Čtyřlístku Svatopluka Aniola
při oficiálním předání domku v Trnkovecké ulici
s přestřižením symbolické pásky…
Text: ANDREA VOJKOVSKÁ
a BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: JIŘÍ ZERZOŇ

Pracovní návštěva ve Čtyřlístku
V pátek 28. srpna k nám zavítali na návštěvu zástupci našeho zřizovatele – statutárního města Ostravy, a to náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí ekonomického oddělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Marcela Adámková a manažerka
kvality sociálních služeb Mgr. Martina Pavelková.
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Ředitel organizace, PhDr. Svatopluk Aniol

ganizace dostalo ujištění, že náš zřizovatel
a zejména odbor sociálních věcí a zdravotnictví, udělají vše pro to, aby bylo možné rekonstrukci stravovacího provozu Domova Barevný
svět realizovat co nejdříve.

spolu s vedoucím útvaru materiálně technické
podpory Ing. Andrejem Foltýnkem a vedoucím
provozně technického útvaru Vratislavem Prokopem,
seznámili
hosty
s aktuálním průběhem realizace transformačních projektů
v naší organizaci. Nejdůležitějším bodem diskuze však
byly
plány
spojené
s rekonstrukcí
stravovacího
provozu Domova Barevný
svět, kde by měla být po dokončení transformačního procesu centrální kuchyně pro
všechna zařízení Čtyřlístku.
Tady se bude připravovat
a zajišťovat nejen veškerá
strava pro naše klienty i zaměstnance, ale také odtud
rozvážet do všech zařízení.
Rekonstrukce
stávajících
prostor a vybudování centrální
kuchyně s moderním technickým zázemím jsou nezbytnou
podmínkou k tomu, abychom mohli udržet jak
množství, tak kvalitu připravovaných jídel pro
všechny strávníky.
Naši hosté si pak prohlédli stávající podmínky stravovacích provozů Domova Barevný
svět a Domova na Liščině, odkud se už dnes
rozvážejí jídla do nově postavených domků
v Ostravě-Hrušově, v Petřkovicích, Nové Bělé
a ve Výškovicích. Zároveň se vedení naší or-

Text a foto: (rw)
Snímek nahoře zachycuje zleva Andreje Foltýnka,
majícího na starosti rekonstrukci stravovacího provozu, náměstka primátora Zbyňka Pražáka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Ostravy Zdeňka Živčáka, Marcelu
Adámkovou a Martinu Pavelkovou a vedoucího
kuchaře stravovacího provozu Domova Barevný
svět Petra Stryčka.

Transformační projekt finišuje
Další nové domky byly
oficiálně předány naší
organizaci, ale tím
ještě ani zdaleka
transformace v naší
organizaci nekončí.
V letních měsících
a s počínajícím podzimem, navzdory „korona krizi“, se nezastavily práce na poslední, třetí etapě
transformačního projektu naší organizace
– Transformace Domova Barevný svět III
a Domova Jandova,
během něhož bude
dokončena rekonstrukce dvou a vý-
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stavba jednoho nového domu pro klienty uvedených dvou zařízení Čtyřlístku ve třech
ostravských lokalitách: Hrušově, Heřmanicích a Zábřehu.

Zatím nejdál pokročila rekonstrukce ro-

náročná rekonstrukce posledního objektu
transformačního procesu Čtyřlístku – budovy
v ulici Jandova v Ostravě-Zábřehu, kde najde
nový domov osmnáct klientů s těžkým zdravotním postižením.
Všechny tyto stavby bylo možné realizovat
opět díky finanční podpoře z Evropských fondů
prostřednictvím regionálního operačního programu IROP, který pokryje 90 procent způsobilých nákladů a jejich zbývající část jde na vrub
zřizovatele naší organizace - statutárního město Ostravy. Předpokládaná dotace je stanovena ve výši dosahující téměř padesát milionů
korun.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

dinného domu v Uhrově ulici v OstravěHeřmanicích (foto na předcházející straně), do
něhož by se mělo na počátku příštího roku
nastěhovat devět klientů Domova Barevný svět
a Domova Jandova. V těchto dnech se dokončují úpravy zahrady a zanedlouho by měly být
hotové i poslední vnitřní úpravy interiéru domu,
aby se sem mohl dodat nábytek a další vybavení. Na klienty tady bude čekat příjemné prostředí, nabízející jim dostatek soukromí a pohodlí nejen uvnitř domu, ale i v přilehlé zahradě této klidné lokality. V letošním roce bude
dokončena také stavba zbrusu nového dvojdomku pro dvanáct klientů v Sodné ulici
v Ostravě-Hrušově a v září příštího roku skončí

Čtyřlístek na obrazovce
Ve znamení transformace

V pátek 21. srpna k nám zavítal redaktor České televize Jiří Šíma se svým kameramanem, aby u nás natočili reportáž o tom, jak se mění podmínky poskytovaných sociálních služeb v rámci transformačních změn, k nimž u nás v posledních dvou letech dochází.

S kamerou navštívili reportéři Domov Ba-

bisová, vedoucí úseku sociální péče 3. patra
DBS, je provedla touto částí domova se zdravotně těžce postiženými klienty. Zasvěceně je
seznámila se současnou situací a vysvětlila,
proč se ona i její kolegyně s klienty těší do

revný svět, aby porovnali podmínky dosavadní
„ústavní“ péče o klienty s těmi, které na ně
čekají v nových domovech. Paní Dagmar Ku-
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v jídelně k pátečnímu obědu anebo pečovali
o venkovní zahrádku. Všichni do jednoho si
však pochvalovali tuto změnu i příjemné prostředí, které je obklopovalo. A sami zaměstnanci přiznávají i mimo kameru, že se každý
den do práce opravdu těší. Jak sdělila reportérovi jedna z pracovnic tohoto domova, paní
Hana Orlovská, „Škoda, že tato změna nemohla přijít už dřív…“ Radost a pohoda se tady
zřetelně přenáší i na klienty samotné…
Ředitel organizace, PhDr. Svatopluk Aniol,
ukázal svým hostům z České televize i právě
dokončený domek v nedaleké Lhotce. Ten má
být v závěru roku předán s dalšími domky
v jiných částech Ostravy, budovanými naším
zřizovatelem, statutárním městem Ostrava
v rámci druhé etapy transformace.
Uvedenou televizní reportáž, kterou Česká
televize
odvysílala
v pořadu
Události
v regionech 25. srpna, můžete najít v archivu
České televize na
internetové adrese:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1012297
8233-udalosti-v-regionechostrava/420231100030825-udalosti-vregionech/obsah/785544-ctyrlistek-meniustavni-peci.
O tom, jak se naši klienti stěhovali do svých
nových obydlí, vám přineseme podrobnější
informace v příštím vydání našeho časopisu.
Text a foto: (rw) a archiv České televize

nového prostředí v nově rekonstruovaném
domě v Jandově ulici v Ostravě-Zábřehu, kam
by se klienti měli přestěhovat v příštím roce.
Reportéra Jiřího Šímu však také zajímalo,
jak se žije klientům v již zabydlených nových
domcích, jež byly otevřeny loni v rámci první
etapy transformace Domova Barevný svět
a Domova na Liščině. S kamerou proto nahlédl
mezi klienty nového domku v ulici U Jana
v Ostravě-Petřkovicích, kde je zastihl u běžných každodenních činností. Někteří se věnovali úklidu, sušení prádla, jiní prostírali stůl

Na snímku vlevo nahoře ředitel Čtyřlístku PhDr.
Svatopluk Aniol v rozhovoru s redaktorem ČT Jiřím
Šímou.

SOLIDÁRNÍ POMOC
Tchajpejské hospodářské
a kulturní kanceláře v ČR
Na nečekanou návštěvu zavítal ve čtvrtek 6. srpna do naší organizace ostravský
senátor za hnutí Ostravak, ing. Leopold Sulovský, který předal řediteli Čtyřlístku
PhDr. Svatopluku Aniolovi velkorysý dar v podobě ochranného zdravotnického materiálu: 300 kusů ochranných obličejových masek typu KN-95 a 250 jednorázových
obleků PPE. Tento dar je součástí pomoci Tchajpejské hospodářské a kulturní
kanceláře (TECO) v České republice v boji proti nákaze nemocí Covid-19.
Dar osobně převzal v předcházejících dnech v Praze senátor Sulovský z rukou vedoucího kanceláře TECO v České republice, Lianga-Ruey Kee.
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Tchajpejská hospodářská a kulturní kance-

a Slezské Ostravy, celkem pět tisíc kusů jednorázových obleků PPE a šest tisíc kusů
ochranných masek. Jak uvedl senátor Leopold
Sulovský, „Za tento dar jsme Tchaj-wanu samozřejmě velmi vděční a moc za něj děkujeme. Zvlášť v současné době, kdy nikdo netuší,
jak se bude situace s koronavirovou pandemií
nejen u nás na Ostravsku, ale i na jiných místech po celé republice a samozřejmě i ve světě, dále vyvíjet. Už nyní máme od vedení ostravských sociálních služeb k darovaným
ochranným pomůckám velmi pozitivní ohlasy.
Všechny tyto organizace totiž trpí nedostatkem
ochranných pomůcek. Proto ještě jednou i
jménem všech institucí v Ostravě, mezi něž
darované ochranné pomůcky rozdělíme, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři velmi
děkuji...“ K tomuto poděkování za nezištnou
solidaritu se samozřejmě rádi připojují také
zaměstnanci naší organizace v čele s jejím
ředitelem, PhDr. Svatoplukem Aniolem, jehož
zachycuje snímek se senátorem Ing. Leopoldem Sulovským (foto nahoře) při převzetí daru
TECO.
Na snímku vlevo je senátor Sulovský
s vedoucím české kanceláře Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře Liang-Ruey
Keem.

lář v ČR věnovala ve prospěch Ostravanů bezmála tří desítek organizací sociálních služeb, zdravotnických zařízení a úřadů městských obvodů Vítkovice, Mariánské Hory
a Hulváky, Moravské Ostravy a Přívozu

.
Text: (rw)
Foto: JAN VLČEK
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DĚKUJEME
JYSKU
Šťastnou souhrou náhod jsme
byli těmi vyvolenými, které se
rozhodl obdarovat tým ostravské
prodejny dánského obchodního
řetězce Jysk ve své ostravské
pobočce Karolina. Obdaroval nás
košíky Leon, a protože jsme se
na ně velmi těšily, vydala se naše
malá výprava zástupců domku
Lhotka, přímo k nim.

V ostravském obchodním centru
Jysku u Nové Karoliny nás čekal usměvavý personál a nákupní vozík plný
textilních košíků. Jé, to bylo nadšení!
Xenie a Anička měly úsměv od ucha
k uchu a s personálem si i trochu popovídaly.
Hlavně se ozývalo – „Pěknéééé!“
A tak jsme si ty krásné košíky odvezly do-

mů a už je nám jasné, že budou ozdobou našich pokojů, až se přestěhujeme do nového
domečku ve Lhotce... Za všechny „Lhoťačky“
ještě jednou děkujeme!
Text a foto: JITKA ŠEFRÁNKOVÁ
Domov Barevný svět

Na snímku vlevo Jitka Šefránková spolu se svými
klientkami a s novými košíky z obchodního centra
Jysk, které budou součástí bytových doplňků v jejich
novém domečku, do něhož se zanedlouho přestěhují…
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´Sponzorská´
návštěva…
K nejvěrnějším podporovatelům
našich klientů patří již několik let
pan Vladimír Kosek (viz Zrcadlo
č. 3/2019). Díky jeho finančním darům mohou naši klienti každoročně
trávit ozdravné a rekondiční pobyty
v přírodě, můžeme nakupovat zdravotní a rehabilitační pomůcky a přispívat také klientům na nejrůznější
volnočasové aktivity. Pan Vladimír
Kosek však patří k těm dárcům (nebo také sponzorům), které stále zajímá, jak naši
klienti žijí a jak se mění jejich životní podmínky. I to byl jeden z důvodů, proč na sklonku srpna zavítal do jednoho z našich nových domků v Ostravě-Petřkovicích, do něhož
se loni na podzim přestěhovalo dvanáct klientů z Domova na Liščině.

Jeho návštěva byla přijata s nadšením,

užívají. „A věřte nebo ne, ta pohoda se přenáší
i na personál. Každý den se těšíme do práce…“ říká s úsměvem a vysvětluje, co se zanedlouho ještě změní k lepšímu i na zahradě,
která už dnes dýchá pohodou a láskyplnou
péčí. „Až se k nám příště přijedete podívat, už
tady budeme mít také nový altán a přístupové
chodníčky…“ říká natěšeně a je vidět, že se
stejnou radostí očekávají tuto změnu i klienti.
Čas návštěvy se však krátí a pan Kosek už
pospíchá za svými povinnostmi. Loučíme se
a slibujeme si, že si podobnou návštěvu našich
klientů zopakujeme zase někde jinde.
Text a foto: (rw)

a to jak mezi dámským, tak pánským osazenstvem dvojdomku. Všichni byli rádi, že jej mohou provést svým novým obydlím, kde právě
někteří usedli k dopolední kávě a jiní už chystali prostírání na oběd… Anička Sznapková se
návštěvníkovi pochlubila svou bylinkovou zahrádkou i tím, jak už jim na zahradě krásně
rostou zasazené okrasné květiny a keře.
Vedoucí domku, paní Barbora Halašková,
seznámila hosta s každodenním rytmem života
klientů a se vším, co se změnami jejich životního prostředí souvisí. Potvrdila fakt, že všichni
se v domečku cítí šťastně a spokojeně a nové
prostředí včetně terasy a zahrady, si doslova

Ad fota: Svým hostitelkám
přinesl pan Kosek
k dopolední kávě i něco
malého „na zub“ a pánové
s paní Barborou Halaškovou
jej zase seznámili s tím, jak
u nich doma funguje alternativní komunikace (snímek
nahoře)….
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Pohled do stravovacího ´zákulisí´ Čtyřlístku

Naši kuchaři „lázeňští“…
Je libo pekingské, řízečky chilli con carne nebo lososový filetek se smetanovým špenátem a
americkými bramborami? Či hovězí pečeni po Burgundsku? Anebo raději nějakou tu českou
klasiku: svíčkovou na smetaně, smažený řízeček s bramborovým salátem nebo vepřového
vrabce se zadělávanými kedlubnami…? Není pochyb o tom, že z takového jídelníčku by si určitě vybral každý, a to samozřejmě neuvádíme všechno, jen namátkový výběr z nabídky měsíčního menu stravovacího provozu Domova Barevný svět.

Už pěkných pár měsíců tady stoupá zájem

k úpadku… A tak se oba shodli na tom, že je
na čase vystřídat zaměstnavatele. Tehdy se
jejich cesty na chvíli rozešly. Vojta byl rok šéfkuchařem v restauraci Ovečka a pak tři roky
vařil v karvinské věznici, zatímco Petr pracoval
rok ve Stravování Čavojská.
Na otázku, co je přivedlo právě do Čtyřlístku, odpovídají oba shodně: „Vlaďka“. Mají tím
na mysli naši nutriční terapeutku Vlaďku Sukupovou - Jančovou, jež nějakou dobu pracovala
jako nutriční terapeutka i v Lázních Darkov a do Čtyřlístku přilákala nejdřív Petra
Stryčka a ten zase Vojtu… Tahle změna
se rychle projevila nejen v nabízeném
jídelníčku, ale i v kvalitě stravy.

o jeden z nejlákavějších zaměstnaneckých
benefitů: závodní stravování. Nutno dodat, že
za tím vším stojí dvojice mladých vedoucích
kuchařů – Petr Stryček a Vojtěch Juřička. Oba
mají mnohaletou kuchařskou praxi, četné zkušenosti a hlavně velké nadšení pro své povolání a chuť zkoušet stále něco nového. Jejich
profesní cesty se setkaly před pár lety, když

Na snímku zleva: Vojtěch Juřička, Romana
Hyánková a Petr Stryček.

„Velkou motivací, proč pracovat právě
ve Čtyřlístku, bylo to, že jde o státní
organizaci a silným argumentem je
i možnost profesního růstu,“ vysvětluje
Petr a dodává. „Vojta povýšil z pozice
kuchaře na vedoucího kuchaře, stejně
jako já. Oba to děláme poprvé.“ Petr
navíc zahájil studium na vysoké škole –
prvním rokem studuje sociální práci na
Vysoké škole sväté Alžbety v Žilině a vysvětluje také, proč právě tento obor: „Motivovalo mě
to, že u nás máme klienty s různými druhy
mentálního postižení a mě zajímá, jak se k nim
chovat, jak s nimi zacházet, jak k nim přistupovat a jak jim zpříjemnit život včetně jídla…“
Kdyby nebylo ´koronavirové krize´ a nejrůznějších hygienických omezení, zaměstnanecká jídelna by nejspíš v době obědů praskala ve švech. I tak zájem o podnikové stravování během krátké doby výrazně vzrostl. Zatímco
v loňském roce se vařilo pro zaměstnance 40 –
45 obědů denně, dnes už je jich přes šedesát
a někdy i více než sedmdesát. Včetně klientů
už je to denně celkem 150 – 160 porcí jídel.
Specifických diet připravují v kuchyni zhruba
patnáct, mletých dietních jídel 25, ale také
několik redukčních a diabetických jídel. Nejčastěji jsou však v jejich jídelníčcích pro klienty
zastoupeny diety racionální a šetřící. Těch

oba pracovali jako kuchaři v Lázních Darkov.
Vojta vařil v Darkově jedenáct let, a jak přiznává, byla to pro něj skvělá škola života. Petr
tady strávil třináct let jako kuchař a z toho
zhruba rok a půl i v roli zástupce šéfkuchaře.
Připravoval jídelníčky pro společenské události
a hlavně pro arabské hosty. „Snažil jsem se
přizpůsobovat české jídlo arabské kuchyni tak,
aby jim u nás chutnalo,“ říká skromně a dodává: „Musel jsem samozřejmě vycházet z toho,
že na rozdíl od nás, Arabům je zapovězené
vepřové, zatímco velmi žádané je naopak skopové. Připravovali jsme tedy hovězí, drůbeží,
skopové, jehněčí i kůzlečí maso, ale také ryby
nebo mušle. Bylo to hodně pestré…“ To
všechno byla pro něj zkušenost k nezaplacení,
stejně jako pro Vojtu. Oba však lázeňskou
kuchyni opustili, když se ve vedení během pěti
let vystřídalo šest manažerů a zdálo se, že
majitelé nevedou lázně k povznesení, nýbrž
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chystají kolem šedesáti. Kromě
toho se v této kuchyni připravuje
kolem osmdesáti snídaní, svačinek
a večeří. Denně odtud odchází
zhruba 420 porcí jídla (snídaní,
desátek, obědů, odpoledních svačinek a večeří).
Kuchařky stravovacího provozu DBS
při přípravě jednoho z obědů – zleva
doprava paní Hana Horváthová, Dagmar Špačková a Silvie Dluhošová.

Jeho kolega Vojta Juřička stále přemýšlí,
jak udělat jídelníček co nejpestřejší. V tom se
s Petrem dobře doplňují. Tak vznikl třeba
i nápad upéct vlastní domácí chléb jako přílohu
k chilli con carne a výsledek byl skvělý. „Snažíme se zařadit do jídelníčku pokud možno
všechny druhy masa a také ryby, když se nám
něco podaří ušetřit. Kromě toho – tuňák už je
někdy levnější, než hovězí,“ směje se Vojta
a s Petrem se shodují na tom, že díky jejich
kolegyni, skladní Romaně Hyánkové, dokáží
sehnat i lepší suroviny za dobré ceny a přilepšit občas jak klientům, tak zaměstnancům, aby
si pochutnali doslova „jako v lázních“...
„Stále nakupujeme přes nákupní portál, ale
i tak se dají s dodavateli domluvit kvalitní suroviny za slušnou cenu,“ přitakává Romana.
„Některé dny si proto můžeme dovolit připravit
dražší jídla, jindy zase levnější, ale stejně dobrá, aby se to finančně srovnalo…“

Strávníci jsou spokojení. Kniha přání a stížností v zaměstnanecké jídelně se plní pochvalnými i nadšenými slovy na adresu kuchařů, mezi nimiž samozřejmě převažují ženy.
„Kniha je dobrá, ale víc by nás potěšilo, kdyby
nám lidé vyjadřovali svou spokojenost emailem, protože nemáme čas kontrolovat každý den zápisy v knize. Máme také radost, když
potkáme někoho z personálu a slyšíme chválu… Těší nás osobní, přímá zpětná vazba.
Zažil jsem to i u Arabů, když mi řekli ´Very
good´ a na stolech zůstaly jen prázdné talíře.
Podle toho člověk hned ví, co chutná, a co ne.
Nejdůležitější ale pro nás je, aby byli spokojeni
naši klienti,“ uzavírá Petr Stryček. Kromě toho,
kdo vám doma uvaří výborný oběd za 29 korun?

…a takhle u nás v kuchyni vypadá vaření polévky
´ve velkém´. Na snímku paní Monika Starková.

Tuto trojici v našem stravovacím provozu
práce opravdu baví, což je vidět nejen na sehraném kolektivu kuchařů, ale ve výsledku i na
spokojenosti strávníků. „Práce ve Čtyřlístku je
pro nás novou zkušeností, máme volnější ruku
a nad sebou skvělé lidi, kteří vědí, co děláme,
a věří nám. Jsme rádi, že máme velkou oporu
ve svém přímém nadřízeném, Andreji Foltýnkovi a nutriční terapeutce Tereze Aniolové,
protože to je strašně důležité. Obrovskou výhodou je pro nás i jistota zaměstnání, oproti
soukromému sektoru, a proto nám ani nevadí,
že denně dojíždíme do práce z Karviné.“
V současné době před nimi i jejich kolegy
z Domova na Liščině stojí další výzvy, související s transformačním procesem a zvýšenými
nároky na zajištění a přípravu rozvážených
jídel, až bude transformace dokončena a jídla
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Něco už si vyzkoušeli
v praxi, ale mnoho neznámých
je stále ještě před nimi. Na druhé straně, když je člověk poslouchá, cítí z jejich slov, jak se
těší na nové, moderní vybavení
kuchyně, které by mělo přijít
i s její rekonstrukcí, pokud
všechny plánované záměry
vedení
organizace
schválí
a podpoří i náš zřizovatel – statutární město Ostrava. A v tom
by mělo být jasno už letos na
podzim. Držíme palce!
Text a fota:
BOHDANA RYWIKOVÁ

se budou rozvážet do celkem devatenácti zařízení v různých částech Ostravy. „Samozřejmě,
že se trochu bojíme, protože jdeme do něčeho
nového a nevíme, jak to budeme zvládat,“
přiznává Petr a Vojta dodává: „Já mám ale
výzvy rád a doufám, že jakmile se nám podaří
dokončit rekonstrukci centrální kuchyně, bude
to mnohem lepší.“ Všichni už absolvovali odborná školení, jak pracovat s novými technologiemi a zvládat nové postupy (např. šokování
stravy), aby si jídlo uchovalo kvalitu při transportu i v místě určení. Až bude dokončena
transformace, budou zřejmě šokově upravovat
kolem tří stovek rozvážených porcí pro klienty
denně, a kromě toho budou nadále vařit i pro
personál a zaměstnance správy organizace.

Na snímcích nahoře a dole: vedoucí kuchaři Vojtěch
Juřička a Petr Stryček.

BEZ KOLEKTIVU TO NEJDE,
jen na něm záleží…
„Pokrm má lahodit oku a chuti, ale nejen vám, kteří jste pokrm připravili…“ nabádá
hned v úvodu návštěvníky svých webových stránek www.chuchelnarecepty.cz, kuchař
Hubert Změlík. S jeho jmenovcem, olympionikem Robertem Změlíkem, jej sice spojuje
příjmení a dokonce i příbuzenský vztah, ale tím myslím veškerá podobnost končí. Náš
„Bertík“ je bývalý voják a zároveň kuchař tělem i duší. Jako vedoucí kuchař vládne
kuchyni našeho Domova na Liščině. Však také, když sem v roce 2011 nastoupil, hned
začala toto zařízení provázet pověst nejlepší kuchyně v celé organizaci…

Hubert Změlík prožil před nástupem k nám

kuchař, později i jako instruktor odborného
výcviku, přípravy a zaučení nových specialistů
– kuchařů a pak i ve velitelských funkcích. Po
odchodu z armády absolvoval rekvalifikační
kurz v oblasti digitálních znalostí a dovedností
pod zkratkou ECDL. „Chtěl jsem pracovat jako

do Čtyřlístku velkou část svého života
v armádě jako absolvent Vojenské střední
odborné školy v Žilině se specializací
´ekonomika a organizace společného stravování´. Řadu let pracoval v armádě jako hlavní
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špikovala
králičí
stehna, která měla
být k obědu nazítří,
na tenké nudličky
krájeli kuchaři pórek
do
připravované
pórkové
polévky.
Všechno frčelo jako
na drátku.
On sám je obrovský nadšenec pro
vaření,
o
čemž
ostatně
svědčí
i jeho internetové
stránky, na nichž
nabízí desítky skvělých jídel pro každou příležitost dle
vlastní
inspirace.
„Ve vaření se snažím pořád zdokonalovat. Moje žena
Šárka je velká gurmánka, takže vždycky svá
nová jídla vyzkouším nejdřív na ní,“ říká se
smíchem a dodává: „Mými velkými kuchařskými vzory jsou Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář. Nové nápady čerpám z jejich televizních pořadů nebo knih, podle nich se snažím
i vařit…“ Hubert Změlík je zapřisáhlým zastán-

kuchař někde v mateřské nebo základní škole,
v nemocnici nebo v domově důchodců. Nejdřív
jsem se přihlásil na inzerát v jedné základní
škole, kde hledali kuchaře, ale tam mě nevzali,
protože prý jsem moc starý a oni chtějí budovat mladý kolektiv. Pak mě vyhodili od
výběrového řízení v jednom ostravském domově pro seniory, protože jsem nevěděl, co je
to ´HACCP´ (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů - Hazard Analysis and Critical Control Points - ve výrobě potravin jako jeden ze základních nástrojů, jak
účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin – pozn. red.). Nakonec jsem
našel inzerát, že hledají kuchaře tady na Liščině a přijali mě...“ vzpomíná s úsměvem na
okolnosti svého příchodu do Čtyřlístku Hubert
Změlík.
Vlevo paní Jitka Volaninová, Marie Krivošíková
a Hubert Změlík… Na snímku nahoře s paní Pavlou
Zapecovou.

V „jeho“ kuchyni v Domově na Liščině panuje na první pohled souhra a řád. Každý ví,
co má dělat a kdy je to třeba. A hlavně: všechno se musí stihnout navařit a připravit včas.
Nejen pro klienty a personál přímo tady
v domově, ale i pro dalších šedesát klientů
a také zaměstnance pěti nových domků
v Hrušově, Výškovicích, Nové Bělé a v Petřkovicích.
Když Huberta Změlíka chvíli posloucháte,
zdá se, že je to všechno jednoduché. Každý
den připravit desítky jídel, je prý to nejmenší…
Vždyť svého času vařil v armádě i pro patnáct
tisíc lidí. Než jsem ho na Liščině navštívila,
měli tady k obědu kančí maso v šípkové
omáčce. Při mém příchodu se v kuchyni právě

cem „domácí kuchyně“, a proto i na Liščině si
dělají téměř všechno sami včetně majonéz
a tatarských omáček.
„Byl jsem vychován v určitých pravidlech
a nenaučil jsem se jídlo šidit a nešidím doteď.
Mám také obrovskou výhodu v tom, že většina
lidí chodí do práce, kde jen ´vaří´, zatímco pro
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naloží do speciálního chladicího vozu a odvezou do
jednotlivých domků. Lidé
v kuchyni musejí být rychlí,
aby vše stihli včas nabalit,
roztřídit
a
připravit
k expedici. A nejen to. Veškeré gastronádoby, jež se
odtud vracejí zpátky, musí
být vždy pečlivě umyté,
vydesinfikované a označené. Teprve pak se do nich
opět může ukládat jídlo.
Takhle vypadají šokery
v Domově na Liščině.

Chvíli trvá, než si lidé zvyknou na určitě tempo práce a
hlavně, než se to všechno naučí. „Vždycky
musíte počítat s tím, že jsou dovolené, někdo
může onemocnět… Na vaření není třeba tolik
lidí, všichni tady jsme vyškolení kuchaři – jak
vedoucí provozu Maja Krivošíková, tak já, takže vždycky můžeme vypomoci. Časově náročnější je to ale se šokováním stravy a expedicí.
Než se lidé zaškolí, aby to přesně a rychle
zvládali, trvá to jeden a půl až dva měsíce,“
konstatuje Hubert Změlík. A pochvaluje si nejen zdejší kuchařský kolektiv, ale i pomocníky
z řad našich klientů: „Nejmladší Honza Polhoš
se hodně snaží a je velkou posilou, obrovský
dříč je Alžbětka Didíková – nikdo není tak rych-

mě je to koníček. Když mi sem přijdou nezkušení lidé, já si je vychovám a pak i oni velmi
dobře vaří. Všem chutná, odezva je velmi pozitivní i z domečků, kam jídlo dovážíme. To je
také ta největší pochvala pro nás všechny.“
Jako velkou výhodu vnímá i to, že vedoucí
stravovacího provozu, Marie Krivošíková, je
také zkušenou kuchařkou a ví, jaká je to dřina
a s kuchaři soucítí. „Vedoucí musí být zároveň
i kuchař, protože může kdykoliv pomoci a nepotřebuje nic vysvětlovat. Vynikající je i naše
skladní, Jitka Volaninová. Nikdy jsem se nesetkal s lepší. Pro ni neexistuje věta ´nemůžu
sehnat´. Třeba taková šípková marmeláda se
absolutně nedá sehnat. Ona ji sehnala,
sehnala i nádherné kančí maso a byl koncert
s tím pracovat. Pokaždé se snaží najít něco
nového. Tím, že rád experimentuji, můžeme
našim klientům nabídnout i suroviny, které ani
neznají,“ uzavírá Hubert Změlík a Marie Krivošíková se připojuje slovy: „Třeba papáju, žlutý
meloun, litchi… Oni si nemohou dovolit to, co
třeba my doma, tak se snažíme jim alespoň
něco z toho dopřát, když naopak můžeme
ušetřit na něčem jiném.“
„…a takhle vypadá zašokované jídlo,“ ukazuje
Hubert Změlík.
„Navařit dobré jídlo, je jedna věc. Jde to
celkem snadno, když je dobře sehraný kolektiv. Nejdůležitější a časově nejnáročnější
v naší současné situaci je ale uchovat v teplotě
nejméně 600 C jídla, jež pak rozvážíme do
domků, co nejrychleji je zašokovat na teplotu
+3,30 C, uložit, rozdělit a odvézt do jednotlivých
domovů,“ vysvětluje pan Hubert a vede mě do
rozlehlé místnosti se třemi obřími lednicemi
a dvěma šokery.
V lednicích jsou zašokované obědy na
víkend, teplé večeře a další jídla, která se pak
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lý jako ona a neskutečně dobrým pomocníkem
je i Květka Tancošová. Bez nich si to tady nedovedu představit a mrzí mě, že takových pomocníků nemůžeme mít víc…“
V současné době veškerá starost o šokování stravy a její expedici leží na bedrech stravovacího provozu na Liščině, ale po dokončení
poslední, třetí etapy transformace naší organizace, už by se vše mělo odehrávat v jediném
provozu: v centrální kuchyni, jež bude sídlit
v budově Domova Barevný svět v Muglinově.
Hubert Změlík ale ví, že i ve větším kolektivu to půjde dobře. Všichni, jak na Liščině tak
v Muglinově, jsou sehraní, znají se a mají
k sobě vzájemný respekt. „Petr Stryček i Vojta
Juřička z Muglinova mají za sebou také obrovskou zkušenost, jsou nezkažení, vědí, co je

třeba a zároveň se pořád učí. Vím, že od té
doby, kdy nastoupili do stravovacího provozu
v Muglinově, se tady hodně zlepšilo. Je to
jejich velká zásluha. Můžete mít jako šéfa kohokoliv, kuchaře jakéhokoliv, ale pokud to nejsou lidé, kteří jsou zvyklí naslouchat (a poslouchat), nebude ta práce stát za nic,“ konstatuje
Hubert Změlík a dodává: „Všechno záleží na
kolektivu. Bez něj to nejde, zejména pokud
v něm nejsou lidi, které to baví a kteří jsou
vycvičeni. Protože oni jsou ty včeličky, které
oblétávají matku královnu a pracují. Na nich
všechno je, i když občas bzučí…“
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Příběh

DRAMA NA HLADNOVSKÉ
O nenápadném hrdinství všedního dne
Černý dým se dobývá zpoza dveří, štiplavý kouř
dráždí nos a oči. Něco se
děje!, pomyslí si znepokojeně Eliška Vedralová
a spolu se svou kamarádkou Janou Přibylovou (na
snímku) vybíhají z bytu
ven na chodbu. Ta už je
plná kouře, během chvilky
nebude vidět vůbec nic...
„Hoří!“ Vykřiknou obě
zděšeně a běží pro nejbližší pomoc – za vedoucí
služby Marií Vaculínovou
a její kolegyní Pavlou Záhumenskou. Na chodbě
pípá protipožární hlásič.
Nejdřív nesměle, a když se
rozezvučí naplno, je jasné,
že se opravdu něco děje. Je 7. července, krátce po patnácté hodině a v nejvyšším, pátém patře panelového domu v Hladnovské ulici hoří.

Svůj domov tady mají jak naši klienti

Zatímco Maruška se snaží přesvědčit obyvatele nejbližších bytů, aby utekli do bezpečí
ven před dům a volá hasiče, její kolegyně Pavla se prodírá kouřem a snaží se zjistit, kde
hoří. Brzy se dostává k hořícímu bytu, v němž
žije stará paní se svým nemocným bratrem.
Nevědomky způsobila požár tím, že si zapálila
svíčku a pak usnula… „Paní, která do té doby
spala a byla jen ve spodním prádle, už měla
otevřené dveře a jenom na mě špitla: ´Tady

z Podporovaného samostatného bydlení, tak
staří lidé, kteří jsou klienty zdejšího Domova
s pečovatelskou službou. To nejhorší, co si
každý z nás dokáže představit, je požár. Obzvlášť v panelovém domě. Ostatně, všichni
máme ještě v dobré paměti tragédii panelového domu v Bohumíně, k němuž došlo o měsíc
později – 8. srpna.
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hoří,
co
mám dělat?´
Napadlo mě
jediné: Nic,
jenom
´zdrhat´!“,
vzpomíná
na dramatické
okamžiky Pavla
Záhumenská
(na
snímku vlevo). Vyvedla
paní i s jejím
bratrem na
chodbu, kde
bylo méně kouře a pak jim Marie pomohla ven
a posadila je na lavičku do bezpečí.
„Nejdřív jsem cítil štiplavý kouř, pak jsem
uslyšel na chodbě křik ´Hoří!´, a bylo mi hned
jasné, že musím pryč,“ líčí své tehdejší zážitky
bezprostřední soused hořícího bytu, bývalý
tanečník Národního divadla moravskoslezského, pan Vlado Kaleta. Do Domova
s pečovatelskou službou v Hladnovské ulici se
přistěhoval
teprve
v loňském
roce
z panelového bytu u Komenského sadů, kde
už jednou zažil ničivý noční požár. „Měl jsem
už jednu zkušenost, věděl jsem, že není na co
čekat. Když jsem viděl ten valící se kouř na
chodbě, běžel jsem honem ven a vůbec nepřemýšlel o tom, že jsem doma nechal úplně
všechno… Naštěstí se pak ukázalo, že můj byt
nebyl požárem nijak zasažen.“

i Pavlu Záhumenskou, která se nadýchala
kouřových zplodin. Naměřili jí zvýšenou hladinu oxidu uhličitého a asi hodinku musela být
na kyslíku. Teprve pak mohla být z jejich péče
propuštěna.
„Jsem alergik a astmatik, takže teprve, když
jsem vyšla ven a nadechla se čerstvého vzduchu, bylo zle,“ směje se tomu dnes paní Pavla.
„Od hasičů i policistů jsme ale dostaly pochvalu, že jsme se zachovaly výborně, jinak prý
mohlo být mnohem hůř. Zachráněná paní
z vyhořelého bytu nám pak i s bratrem přišli
poděkovat, že jsme je zachránily.“
Jak později vzpomínaly vedoucí Podpory
samostatného bydlení, Marie Vaculínová se
svou kolegyní Pavlou Záhumenskou, přestože
obě zachovávaly v této situaci poměrně chladnou hlavu a postupovaly profesionálně,
v dramatických okamžicích si téměř nevěděly
rady s reakcemi našich klientů i seniorů
z Domova s pečovatelskou službou. „Nevěděly

Na snímku vpravo vedoucí Podpory samostatného
bydlení Marie Vaculínová.

jsme, jak rychle se oheň rozšíří. Když jsme se
snažily odvést lidi co nejrychleji do bezpečí,
někteří poslechli hned a vydali se po schodech
ven. Senioři byli dezorientovaní, někteří byli i
nepříjemní. Každý se choval jinak. Někteří
z nich nemohli sejít ze schodů a bylo třeba je
převést k výtahu do té části domu, kde nehořelo. Našim klientům jsme musely opakovat několikrát, že musejí utéct, než pochopili, že to
opravdu myslíme vážně,“ vzpomíná Marie a
s úsměvem dodává: „Jiní nechtěli odejít, protože neměli na nohách papuče nebo boty… Jeden klient si naopak v klidu sbalil tašku
a zamkl byt a teprve pak odešel. U jiné klientky
byl právě na návštěvě montážní technik, který
jí pomáhal montovat nábytek. A protože pak
musel čekat, až nás hasiči pustí zpátky do
bytů, pomáhal nám uklidňovat klienty, nechápající, proč se ještě nemohou vrátit zpátky
domů. Jedna naše bývalá klientka, jež v domě
stále žije, zase nechtěla opustit svůj byt, proto-

Na místo přijely během několika málo minut
záchranné složky – jako první Policie, pak čtyři
hasičské jednotky ze Slezské Ostravy, Fifejd
a Zábřehu a také dobrovolní hasiči přímo
z Muglinova a samozřejmě sanitky. Podle uveřejněné lakonické zprávy tiskového mluvčího
Hasičské záchranné služby Moravskoslezského kraje, Petra Kůdely, zachránili hasiči ze
zakouřeného vchodu patnáct osob i pomocí
vyváděcích „parat masek“, dalších dvacet lidí
evakuoval personál ještě před příjezdem hasičů. Ti uhasili požár během sedmi minut a další
dohašování jim trvalo necelou hodinu. Škoda
na poničeném obydlí byla odhadnuta na 800
tisíc korun, i když požárníci hasili pomocí speciální techniky, díky níž byla použitá voda ihned odsávána, aby nebyly vodou poškozené
další byty. Při požáru se zranili tři lidé, oba
starší sourozence z vyhořelého bytu odvezli
záchranáři do nemocnice, kde zůstali na pozorování dva dny… Pro jistotu přibrali záchranáři

15

pochopí, že byl v ohrožení života a co
se všechno mohlo stát…“ uzavírá Marie
Vaculínová.
Obě hrdinky tohoto příběhu vzpomínají dnes už s úsměvem na vypjaté
chvíle, které před nedávnem prožily. Ale
ruku na srdce: víme, jak bychom se
v podobné situaci dokázali zachovat my
sami, přes všechny nastudované směrnice o bezpečnostních rizicích a jejich
předvídání? Takže v každém případě
vážení: před těmito dámami klobouk
dolů!
Vlevo okno vyhořelého bytu v Hladnovské
ulici je mementem toho, co se všechno mohlo stát,
kdyby…

že v něm chová zvířata...V každém případě to
byla pro naše klienty nová zkušenost. Později
jsme jim musely vysvětlovat, co se stalo a jak
se mají v podobné situaci chovat. Ale je to tak,
že až se taková věc stane, teprve pak člověk

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka a archiv TV Polar

Čtyřlístek na toulkách

Ostravské
klenoty
Klenoty nejsou jen to, čím se zkrášlují dámy, ale - obrazně řečeno - i malebná zákoutí našeho města. S partičkou zvídavých klientů Domova Jandova jsme se počátkem
července vydali na dvě putování nejbližším
okolím DBS, abychom takové kouty prozkoumali na vlastní oči.

Naše první cesta vedla lávkou pro pěší na
levý břeh řeky Ostravice do Komenského sadů. Asi jste - stejně jako my - netušili, že „neoficiálně“ byl park založen už v roce 1894 a své
nynější jméno nese od roku 1919. A věděli
jste, že se rozprostírá na ploše bezmála 30
hektarů, je dlouhý 1,3 km a zkrášluje jej na
3000 stromů? My ne, ale už to víme...
Parkem kolem památníku osvobození
a budovy Nové radnice jsme došli až do centra
města, kde jsme – znaveni - spočinuli u stolků
zahrádky jedné z kaváren. Pozorujíce nádherné secesní fasády domů Jiráskova náměstí
(název náměstí je z roku 1945, od roku 1918
se mu také říká „Kuří rynek“ podle dříve pravidelně konaných trhů), jsme potěšili i naše chuťové pohárky. Tentokrát jsme si vychutnali
vynikající zmrzlinové poháry, které jsme zapili
lahodnou „kolou“. Procházkou centrálním Masarykovým náměstím a odjezdem trolejbusem
zpět domů, jsme naše putování zakončili.
Další prázdninová cesta byla sice méně
atraktivní, ale neméně příjemná. Vydali jsme

se na průzkum muglinovského sídliště, ale
i starší zástavby, která má již spíše venkovský
charakter. Kromě upravené kapličky z roku
1844 a budovy školy (1896), jsme sice na žádné pamětihodnosti nenarazili, přesto děti ocenily dětské hřiště či místní obchod, kde si mohly vybrat, na co měly právě chuť.
Znovu jsme si potvrdili, že člověk nemusí
vidět „sedm divů světa“, aby byl spokojený
a obohacený o příjemné zážitky. Už teď se
těšíme na další prázdninové výpravy.
Text a foto: MARTIN POBOŘIL
Domov Jandova
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Jandovka na horách
Je dokázáno, že odpočinkový pobyt mimo
bydliště blahodárně
působí na každého
z nás. Díky sponzorským darům mají možnost i naši klienti aktivně odpočívat na prázdninových rekondičních
pobytech. Přesvědčili
jsme se o tom ve dnech
17. - 21. srpna, kdy
jsme spolu s našimi
dětmi z Jandovky strávili neobyčejně krásné
dny v penzionu Pepa
v Malé Morávce
v Jeseníkách.
Ty se nám letos schovávaly, a tak jsme nepohrdli alespoň osvěžením
v blízké restauraci či dováděním na dětském
hřišti.
Vrcholem pobytu byl výlet do blízké Karlovy
Studánky, o níž se právem tvrdí, že má nejčistší vzduch ve střední Evropě. Toto malebné
lázeňské městečko s budovami ve stylu lidové
secese, nás uchvátilo svou přívětivou atmosférou, kterou ještě umocnilo výjimečně teplé
počasí a množství občerstvovacích zařízení,
jež několikrát přilákala nejen děti, ale i nás,
dospělé.
Když to shrneme, ozdravný pobyt na horách určitě nikoho z nás neuzdravil. K dobré
náladě a tedy i k celkové duševní a tělesné
pohodě však přispěl měrou vrchovatou. A to
rozhodně není málo!

Už podruhé jsme využili pohostinnosti pana
majitele a „okupovali“ nejen samotný rodinný
penzion s výtečnou domácí kuchyní, ale i přilehlou zahradu. Ta, ohraničená vzrostlým živým plotem, skýtala zejména pro naše děti
nepřeberné možnosti. V době slunečních paprsků se cachtaly v bazénu, za horšího počasí
čutaly s míčem či rejdily na koloběžkách.
Všichni
jsme
ocenili
krytou
pergolu
s příjemným posezením, altán či ohniště, na
kterém jsme si jednoho chladnějšího podvečera opekli nefalšované špekáčky – to byla, panečku, mňamka !
Chloubou celého venkovního areálu je velké jezírko s kameny a bohatým rostlinstvem na
březích a nádherně kvetoucími lekníny na
vodní hladině. Spolu s dětmi jsme pozorovali
nejen ryby a vážky, ale i ještěrky, a to s planou
nadějí, že uvidíme i užovky, kterých tam - podle slov pana majitele - pobývá docela hodně.
Samotná poloha penzionu přímo vybízela
k tomu, abychom se vydali i do lesa na houby.

Text: MARTIN POBOŘIL
Foto: MICHAELA PROCHÁZKOVÁ

Za zvířátky doma
„Doma“ je pro každého z nás velice důležité – zvláště když je „doma“ opravdovým
domovem. Věříme, že pro mnohé klienty našeho zařízení Domov Jandova takovým
domovem opravdu je. A jak je tomu u zvířátek ostravské zoologické zahrady a botanického parku, jsme se vypravili vyzvědět jednoho prázdninového pátečního dopoledne.

A co jsme zjistili? Že tato bezmála stohek-

se co nejvíce blíží životu v jejich přirozeném
prostředí v Africe, Asii, Americe, Evropě či
jinde. Že od roku 1951, kdy byla založena, ušla
dlouhou a mnohdy strastiplnou cestu, aby se

tarová oáza klidu se všem čtyřem tisícům „klientů“ opravdu snaží připravit podmínky, které
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Naše děti přívětivou náladu
areálu okamžitě vytušily a reagovaly na ni po svém. Pobíhaly
mezi výběhy, v ohradě u kamerunských koziček jsme si je málem spletli s rohatými, chlupatými
nezbedníky, bez ustání loudily
nejrůznější laskominy. A jaká
byla jejich radost, když se mohly
projet v bazénu v nafukovacích
člunech a pomocí volantu je
i řídit? Završením celé návštěvy
doma u zvířátek byla jízda zoovláčkem.
Když to tak vezmeme kolem
a kolem, zprvu „obyčejný“ 10.
červenec vůbec obyčejný nebyl.
Obohatil nás o spoustu zážitků
a znovu potvrdil, že „sváteční“
může být každý den – musíme si
jej pouze sváteční udělat.

v zoo všem zvířatům skutečně líbilo a zařadila
se tak k místům, kde zvířata nebudou pouze
strádat, ale kde se doopravdy cítí doma.

Text a foto: MARTIN POBOŘIL

U přehrady
na Morávce…
Přehrada na Morávce se nám ukázala v plné
své kráse, když jsme poslední den prázdnin
stanuli před Penzionem U přehrady
na Morávce. Ten se stal místem naší
týdenní rekreace. Obklopen hustými lesy,
kopci a poklidnou přehradou, kterou jsme
šli hned první den omrknout.

Zavítali jsme také do lesů, kde jsme hledali
hříbky. A našli jsme! Ty jsme pak věnovali
starším dámám, jež byly v Penzionu také
ubytované a na pokoji pak houby sušily.
Během rekreace jsme také navštívili cukrárnu
v Dobré, kde prodávají výtečné dortíky.
Navštívili jsme i obce Pražmo a Raškovice,
zdejší obchůdky a hřbitov, na němž stojí
dřevěná zvonička.
Během svého pobytu jsme využili všechny
možnosti aktivit, které náš penzion nabízel.
Zahráli jsme si minigolf, ruské kuželky, také
jsme se koupali ve vyhřívaném bazénu, udělali
si táborák a opekli si buřty a chleby.
A co je ještě potřeba ke krásnému prostředí,
k milým a vstřícným majitelům vyzdvihnout, to
byla kuchyň. Páni! Jídlo bylo excelentní, ba
přímo ´mňamózní´! Pokud tedy potřebujete
prožít pár chvil v krásné přírodě, v poklidu
šumících lesů, u vody a s klidnými lidmi kolem

sebe – můžeme vám Penzion U přehrady na
Morávce vřele a s jistotou doporučit.
Text a foto: GABRIELA ŘEHÁKOVÁ
Domov Výškovice
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Odpoledne plné zábavy ve Světě techniky
Vzhledem k tomu, že jsou po celé září a říjen vstupy do kulturních památek a jiných
turistických cílů zdarma, rozhodli jsme se toho využít s klienty z Podpory samostatného bydlení. Ve čtvrtek 24. září jsme se společně vydali z Muglinova do areálu Dolní
oblasti Vítkovic.
Naše expedice pak pokračovala do Velkého Světa
techniky. Moc nás pobavilo
tvoření 3D skenu Nezze
nebo posuzování objemu
nádob s přeléváním modré
tekutiny. Nakonec jsme si
ještě
prohlédli
expozici
GRAND PRIX s unikátní
výstavou motorek – malých,
velkých, nových, starých,
závodních i silničních. Franta
si vyzkoušel jaké je to stát
„na bedně“ jako vítěz motocyklového závodu a vesele
na nás mával věncem.
Odpoledne se opravdu
vydařilo a domluvili jsme se,
že ještě naplánujeme jednu
návštěvu, kdy se mohou
spolu s námi vydat i marodi,
kteří na poslední chvíli odpadli. Nově otevřené Zemědělské muzeum jsme totiž už navštívit nestihli...

Pepa Kovář, František Kuliš, Lukáš Ryšavý, Eliška Vedralová a Jana Přibylová zahájili
svou návštěvu prohlídkou Malého Světa techniky U6. Všechny exponáty byly zajímavé
a přiblížily nám jak historii některých strojů
a práce s nimi, tak jejich technické parametry
a využití. Mohli jsme si např. vyzkoušet přetlačit vozík po několika druzích kolejí a posoudit,
kde se tlačí lehce a kde je nutné přidat na síle.
Otestovali jsme svou fyzičku při práci s pákou
na přehazování výhybek. Franta si vyzkoušel,
jak se pracovalo kdysi výpravčímu, Elišku rozezpívala a roztančila hitovka Přednosta stanice. Lukáš podrobně prozkoumal a pročetl si
zajímavosti o vynálezech Julese Verna a neodolal zkoušce „posezení“ v napodobenině
kosmické lodi Sojuz 28. Mohli jsme porovnat
několik druhů dopravních prostředků z doby
dávno i nedávno minulé s tím, co známe dnes,
probádali jsme ponorku zevnitř a jachtu Niké I.
naopak zvenčí. Vydováděli jsme se při vodních
hrátkách a vyřádili se i se zvukovými efekty.
Každý si prostě přišel na své.

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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Kultura

Fotografové Čtyřlístku v Olomouci

Protože jsme již pátým rokem aktivními účastníky projektu Pomáháme fotografiemi,
letošní fotografický workshop jsme nemohli vynechat. I když bylo v tomto roce díky
Covidu vše komplikované, Marta Kopecká, která je duší tohoto projektu, všechno
i v náročných podmínkách zařídila, zorganizovala a naplánovala na čtvrtek 27. srpna.
Předešlé fotoakce se konaly v Ostravě, kde jsme to měli doslova „za bukem“. Letos
však padl los na krásné město Olomouc, což nás nemohlo odradit a natěšeně jsme
vyrazili hned ráno na hlavní nádraží.

Po příjezdu do Olomouce jsme si udělali

Když jsme se sešli všichni, náruživí fotografové, vyrazili jsme v čele s Jarmilou do Bezručových sadů. Tématem bylo focení portrétních
snímků. Pozorně jsme si vyslechli rady jak na
to, dozvěděli jsme se, co je kompozice a expozice, jak pracovat se světlem, aby fotka vyšla
co nejlépe a další důležité informace k focení.
A pak jsme se hbitě vydali hledat nejlepší zákoutí parku a do něj vhodně zakomponovat
svého kamaráda či kamarádku.
Bylo krásné pozorovat nadšené „studenty“,
když si vybírali nejkrásnější pozadí, před nímž
udělají tu úplně nejlepší fotku svého parťáka.
Zelení se ozývaly požadavky: „Otoč hlavu doprava!“, „Udělej krok vlevo!“, „Vylez nahoru!“,
„Teď vyskoč!“, „Podívej se na ten keř!“ a jiné.
Rázem byly Bezručovy sady plné nadšených
lidiček pobíhajících s fotoaparátem, mobilem či

procházku a pěšky zamířili na místo srazu.
Organizátoři nás čekali v Komunitním centru
péče o válečné veterány s malým občerstvením. Bohužel, Marta se tohoto workshopu sama zúčastnit nemohla, ale její „parťačka“, Dana Václavíková, ji bezchybně nahradila.
A jaké by to bylo fotografování bez odborníka na slovo vzatého? S nadšením jsme přivítali
naši oblíbenou Jarmilu Štukovou. Další osobnost tohoto projektu, jehož by měli pozlatit.
V něžné schránce se skrývá fotografka tělem
i duší, profesionálka, která neváhá odjet do
zemí sužovaných válkou, náboženskými konflikty, do zemí, kde není bezpečno. A přitom
krásná, milá, usměvavá a vždy ochotná poradit.
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tabletem, fotografů stojících, sedících, dřepících i ležících. Musíme uznat, že toto prostředí
oplývá opravdu krásnými zákoutími, skalami,
stavbami i vegetací a tak opravdu nebylo těžké
najít kvalitní pozadí.
Po parku jsme běhali více než dvě hodiny,
naše fotoaparáty byly plné povedených i nepovedených fotek. Ale všechno má svůj konec.
Celá skupina se na závěr přemístila opět do
Komunitního centra, aby se před odjezdem
maličko občerstvila. V jeho prostorách jsme si
mohli prohlédnout výstavu věnovanou válečným veteránům. Nejdéle jsme se zdrželi
u snímků hrdinů, kteří zemřeli při výkonu svého
povolání na různých misích. Lidé na fotografiích byli většinou mladí, ve tvářích radost a nám
z toho bylo trochu smutno…
Vlak ale nečekal, a proto jsme se vydali
opět pěšky směrem k nádraží s další důležitou
zastávkou na kofolku a hranolky a tím završili
svou návštěvu Olomouce plnou nezapomenutelných zážitků.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
Domov Barevný svět

Letní karaoke
show s Patrickem
Příjemným zpestřením
prázdninového dne s rytmickou hudbou, tancem
a zpěvem byla ve středu
12. srpna na terase
v zahradě Domova Barevný svět už druhá letošní
karaoke show s Patrickem
Ďurinou. Tato kombinace
samozřejmě vylákala ven
naše klienty nejen
z Domova Barevný svět,
ale i kamarády z Domova
Jandova, Centra pracovní
činnosti a z chráněných
bydlení. Patrick tentokrát
nepřijel sám – na svou
letní karaoke show si přivedl i přítelkyni – vokalistku Dominiku Szczigielovou.

K oběma zpěvákům se brzy přidali i členo-

radost. Kdo nehrál ani nezpíval, ten si alespoň
zatančil. V této době „koronavirové“, jež nás
spoutává mnohými omezeními, přinesla i tentokrát hudba a tanec nejen potěšení, ale i vítané zpestření všedního dne. Díky za to!

vé naší skupiny Rytmy se svými bubínky a
tamburinami, na něž si rádi zabubnovali další
účastníci tohoto hudebního odpoledne, a všem
bez rozdílu udělalo tohle muzicírování velkou
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Text a foto: (rw)

Velké ´faunaparkové´ benefiční bubnování
O poslední prázdninové neděli, 30. srpna, se celá naše skupina Rytmy účastnila
velkého benefičního bubnování v areálu Faunaparku ve Frýdku–Místku. V příjemném
prostředí „stodoly“ jsme se ve spolupráci s organizátory připravovali na zahájení
našeho hudebního programu. Již během naší přípravy měli příchozí diváci možnost
posadit se v hledišti, kde se zájmem sledovali členy skupiny Rytmy.

Po

bubny. Do skupinového bubnování se zapojily
děti i dospělí, pro některé to byla premiéra.
Nepopsatelnou báječnou atmosféru vyjadřovali
slovy chvály a uznání. Všem jsme slíbili, že se
určitě v příštím roce budeme vzájemně těšit na
společné setkání.

úvodním vzájemném představení
zazněly zvuky přivolávačů deště, šamanských
bubnů a v neposlední řadě se přidaly do rytmu
djembe bubny. Poté zazněly první tóny hudby,
které hru na djembe doprovázely. V programu
vystoupila v novém ´outfitu´ také
naše skvělá tanečnice Lenka
Biháriová.
Samozřejmě, jak je zvykem
při
veřejných
vystoupeních,
vyzvala vedoucí skupiny paní
Libuše Gajdová diváky ke
společné hře na djembe. Diváci
předčili naše očekávání a někteří
si pro tuto příležitost dokonce
přinesli i své vlastní djembe
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Příjemným překvapením byla v hledišti
přítomnost
náměstka
hejtmana
Moravskoslezského kraje Jiřího Carbola
v doprovodu náměstka primátora pro sociální
služby a zdravotnictví Frýdecko-Místeckého
magistrátu Marcela Sikory, kteří nás také přišli
pozdravit po skončení vystoupení.
Za odměnu nás organizátoři pozvali na
prohlídku zvířátek s odborným výkladem
a bohaté pohoštění. Poděkování také posíláme
touto cestou paní Hance Hermanové, která
nejen dopravila dva naše účinkující, pány
Milana Skaličku a Petra Cupala do
Faunaparku, ale také se zájmem sledovala
celé naše vystoupení.
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto: DAGMAR DROBÍKOVÁ
a VLADIMÍRA KALOČOVÁ

KAMÍNKOVÁNÍ
v Domově Barevný svět
Protože si myslíme, že každá nová aktivita může být přínosem, museli jsme si vyzkoušet také malování na kamínky. Samozřejmě, že pro některé z nás to nebylo nic nového,
ale o tom, že se malují také kamínky ´putovní´, jsme nevěděli...

Teta Vlaďka přinesla z domu své zásoby
akrylových barviček, fixů a laků a my jsme se
vydali v sobotu 5. září na procházku s cílem
najít ty nejvhodnější kamínky k malování. Naše trasa vedla z konečné trolejbusu v Koblově
k areálu Landek. Tam jsme se maličko občerstvili nanukem a zamířili zpět. Nakonec jsme
nasbírali tolik kamenů, že jsme je ani nemohli
unést.
Po obědě jsme připravili výtvarnou dílnu na
balkoně a pokoušeli se o nejkrásnější malůvky. Zaujalo to i ostatní kamarády a tety, a tak
se tvořilo a tvořilo ještě i v neděli. Však přijde
čas, kdy kamínky někde umístíme a budeme
doufat, že budou nalezeny a udělají někomu
radost. Však hlavně o tom putovní kamínky
jsou: aby potěšily někoho, koho ani neznáme.
Nálezce si je může nechat na památku nebo
je přesunout na jiné místo. Takovým způsobem už některé malované kamínky procestovaly půl naší republiky a není výjimkou, že se
najdou i v jiných státech.
Několik našich výtvorů vzali s sebou bubeníci z Rytmů a položili je v blízkosti zámku
Zákupy, kam jeli v září vystupovat. A jaké bylo
naše překvapení, když jeden z těchto kamínků
doputoval během jednoho týdne až do Prahy.
Byli jsme z toho nadšeni a všem kamínkům
přejeme další šťastné cestování a přinášení

radosti. Pro ty, kteří by se o této aktivitě chtěli
dovědět něco víc snad jen informace, že podrobnosti lze nalézt na facebookové skupince
´Kamínky´.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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Muzikály
a ´restart´
divadla
„Sezóna s pořadovým číslem
102 bude RESTARTEM se vším
všudy. To slovo je možné vykládat různě a můžeme si s ním
významově i graficky pohrát.
Můžeme to chápat jako naše
resty vůči divákovi, jako start
něčeho nového po vynucené
pauze, ale taky jako symbol toho, že umění (art) je věčné a že
Národní divadlo moravskoslezské přichází s novou energií
poté, co se svět a s ním i provoz
divadla na nějaký čas zastavily.“

Těmito slovy rozvinul motto letošní divadelní sezony ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří
Nekvasil. „Těšíme se znovu na diváky, protože divadlo je místem setkávání a živé
umění diváky potřebuje,“ zdůraznil. Národní
divadlo moravskoslezské připravilo na začátek
nové sezóny „postkoronavirové“ poděkování.
„V Divadle Jiřího Myrona zazní 11. září speciální muzikálový večer se stručným názvem
DĚKUJEME...“ Část tohoto programu jsme
mohli zažít před komplexem obchodního centra Nová Karolína v sobotu 29. srpna. Čtveřice
našich klientů z Chráněného bydlení Třebovice
– Vláďa, Dáša, Míša a Lenka - byli dokonce
na autogramiádě.
„Prý Édith Piaf stále žije, a to v Ostravě“,
řekl moderátor a herec Vladimír Polák, a my
musíme jen souhlasit. Sólistku souboru operety a muzikálu, Hanku Fialovou (na snímku

nahoře s Vláďou Maslaňákem), která právě za
muzikál o slavné francouzské šansoniérce
Édith Piaf získala cenu Thálie, máme moc rádi
pro její lidskost, srdečnost a hlas od Pána Boha. I jejích kolegů – Tomáše Savky, Patricie
Janečkové, Martiny Šnytové–Vlčkové a jejího
manžela Lukáše Vlčka z domovské brněnské
scény, a dalších členů Národního divadla moravskoslezského včetně skvělého orchestru, si
moc vážíme.
Díky pěknému počasí a velkému hudebnímu zážitku jsme s divadlem prožili nádherné
odpoledne plné emocí, úsměvů a sounáležitosti.

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

DVA V JEDNOM
Ne, není to reklama na tyčinku Twist, ale příznačný název pro aktivity skupiny Rytmy
v sobotu 12. září. V tento den byl zájem o naše vystoupení hned z několika stran.
I když samozřejmě nemůžeme být na více místech zároveň, dvě z nabídek jsme se
rozhodli přijmout. Omezením trochu bylo to, že část členů našeho bubenického
seskupení byla na zasloužené rekreaci, ale my nejsme žádná ´Béčka´! Zvládli jsme to
i v omezeném počtu.

Hned ráno jsme vyjeli s našimi řidiči

Den otevřených dveří na Dopravním hřišti Odry
a my měli být jeho součástí. Hned po příjezdu

Standou a Tomášem do Oder. Konal se tam
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nás vřele přivítali organizátoři. Vybalili jsme
své nástroje, připravili si podium a dohodli se
zvukařem podrobnosti našeho ozvučení.
Všechno klaplo, vystoupení se nám povedlo a
z podia jsme odcházeli spokojeni. A pak šup
šup ke stánku s občerstvením, kde jsme si
mohli dát pití a něco z nabídky voňavého jídla.
Honzík (na snímku dole) s Dominikem stihli

přímo do Čtyřlístku. Tady jsme měli plánovaný
oběd – objednané pizzy, které nám ještě před
naším příjezdem vyzvedla od „poslíčka“ Hanka
Nohelová – a tak jsme se ničím nezdržovali,
naplnili jsme svá bříška a už se připravovali na
vystoupení následující.
Další ze sobotních akcí bylo sportovní
(cyklistické) klání Valíme se Slezskou,
doplněné o kulturní programy. Před námi
vystupovaly tančící a baletící holčičky a slečny.
Byla na ně krásná podívaná. I my jsme
předvedli vše, co umíme a obecenstvo jsme
roztleskali. Slova chvály nás zahřála na duši
a s pocitem dobře odvedené práce jsme si
užívali další vystoupení a nabízené aktivity.
O setkání se známými tvářemi tady nebyla
nouze. S radostí jsme se přivítali s naší milou
bývalou kolegyní Lucinkou (Lucie Králová),
která se této akce účastnila jako závodnice.
Tak bylo hned jasné, komu budeme držet
palce. Potkali jsme také Moniku Pěkníkovou
z Výškovického domečku, jež byla tak hodná,
že nás při vystoupení vyfotila a Moniku
Novotnou, která u nás dříve pracovala jako
vychovatelka. A pak také paní asistentky ze
základní školy Těšínská, ale také jsme zahlédli
ostravského písničkáře Jiřího Krhuta a herce
Štěpána Kozuba, s nímž jsme se někteří stačili
i zvěčnit.
Prostě vydařil se krásný, slunečný a zážitky
naplněný sobotní den…

vyzkoušet trenažér dopravních nehod. Pobyt
v automobilu rotujícím kolem své osy zvládli
s úsměvem na líci. Třešničkou na dortu bylo
i to, že zrovna s nimi se rozhodl
„jízdu“ absolvovat i kameraman, který celou
akci dokumentoval.
Ale času nebylo nazbyt a my museli začít
balit a chystat se do Ostravy. Vraceli jsme se

Text: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
Fota: autorka a MONIKA PĚKNÍKOVÁ

Také náš Jirka si
letní pohodu při
setkání Valíme se
Slezskou užíval,
nejen během
bubnování
s Rytmy…
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Rytmy na Černé Louce
Tentokrát jsme lehce váhali, zda přijmout pozvání a vystoupit na letošním festivalu
Divadelní pouť bez bariér, jehož pořadatelem se poprvé stal spolek Bílá holubice.
Termín 17. září a podvečerní čas našeho vystoupení totiž mírně zasahovaly do příprav
na odjezd skupiny Rytmy na festival Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy. Nakonec
jsme se přece jen rozhodli nezklamat své příznivce a s menším počtem členů skupiny
Rytmy jsme se vydali do dějiště Divadelní pouti bez bariér na Černou louku. Festival
se konal na open air scéně před centrem Cooltour.
Ze stránek Cooltouru:
Vyslanec uměleckého souboru Bílá holubice, holub
Radovan, na vědomost dává, že se do Ostravy
vrací multižánrový festival Divadelní pouť bez bariér,
který spojí profesionální a integrované umění.
Společně s Emilem můžete navštívit divadelní,
taneční a hudební vystoupení plná fantazie, humoru
a skvělých výkonů. Program zahrnuje venkovní
i vnitřní aktivity, divadelní představení, hudebně –
taneční vystoupení, workshopy i neformální setkání.
Emilovo festivalové působiště je na Černé louce,
v Cooltouru, Divadle loutek Ostrava a Divadle Mír.

Hned při příchodu na nás čekalo milé
překvapení v podobě našeho kamaráda –
bubeníka Kuby Kupčíka, který za námi
docházel v loňském roce a spolu s ním jsme
také připravili dechberoucí bubenickou show

na koncertu Všechny barvy duhy. Proběhlo
jásavé a vřelé vzájemné vítání. Kuba nás
okamžitě vyzval, ať se podílíme také na
jeho rytmickém workshopu. Samozřejmě že
nám nemusel říkat dvakrát, všichni nadšeně
souhlasili. Díky němu jsme se před svým
vlastním vystoupením rozbubnovali tak, že
jsme si utírali z čela kapičky potu
a protřepávali ruce.
Své vystoupení jsme zvládli bez
chybičky a potlesk všech přítomných byl pro
nás velkou odměnou. Slovy chvály nešetřil
ani náš „učitel“ Kuba Kupčík (na snímku
dole) a organizátoři. S pocitem dobře
vykonané práce jsme šli domů pokračovat
v balení tašek a dalších přípravách na svůj
ranní odjezd do Zákup.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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Byli jsme na Divadelní pouti bez bariér
Od jara se mnoho kulturních aktivit nemohlo konat. Důvodem je šíření nemoci COVID
19. A tak každou možnost, kdy se můžeme setkat s hezkou písní, tancem a přívětivým
slovem ´na živo´, si musíme užít.

Bez dlouhého váhání se Míša Mazanec
a Dáša Kubišová z chráněného bydlení v
Třebovicích ve čtvrtek 18. září vypravili na
Divadelní pouť bez bariér, na kterou nás
pozval taneční spolek Bílá holubice do
Loutkového divadla v Ostravě. Však také
členové spolku Bílá holubice, jenž existuje
již neuvěřitelných čtrnáct let, se letos poprvé
stali hlavními organizátory tohoto festivalu,
jehož pořadatelm bylo v minulých letech
Divadlo loutek Ostrava.
Míšu nejvíc pobavilo vystoupení pěvecké
dvojice Hand Dance, jež předvedla
umělecké znakové ztvárnění písničky Kočka
od kapely Pokáč. Dáša obdivovala baletní
vystoupení členů spolku Globa balet a
samozřejmě herce, tanečníka zpěváka
Roberta Urbana.
Moderující herečka Veronika Forejtová
uvedla, „ že v rámci festivalu vystoupí ještě Mário Bihári, Jiří Krhut, Patricie Janečková,
Hana
Fialová,
Tomáš
Savka,
Lidová
konzervatoř Ostrava a mnoho dalších…“
Na snímku vpravo si Dáša s Míšou

prohlížejí
doprovodnou
výstavu
téměř
nevidomého fotografa Lubomíra Pavelčáka,
který je znám pod pseudonymem Lichoočko.
Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Státní zámek Zákupy popáté
I když jsme tomu sami nevěřili, letos jsme se do Zákup vypravili už pátým rokem.
A kdo? No přece my, členové skupiny Rytmy. Přestože to měli organizátoři letos složité a první termín výročního, XV. ročníku festivalu Tvoříme duší, museli zrušit kvůli
mimořádným opatřením spojeným s pandemií Covid-19, druhý pokus ve dnech od 18.
do 20. září už „klapl“. A tak autobus s našimi nadšenými bubeníky mohl v pátek ráno
vyrazit „na výlet“, jak mnozí zaměstnanci nazývají naše mimoostravské aktivity
s Rytmy.

Za volantem seděl Jirka Španihel. Nasklá-

tým pořadatelům zákupského festivalu - Helence Santner-Latislavové a Zdeňkovi Santnerovi. Lidem, kteří jsou zakladateli, organizátory
a duší festivalu. Naštěstí s pomocí starosty
Zákup se podařilo zajistit noclehy v blízké vesničce Dobranov. Pokojíčky jako dlaň, ale venkovní prostory rozlehlé a krásně upravené, kde
bylo dost místa na večerní zkoušku našeho
festivalového vystoupení.
Kromě bubenických skladeb jsme si totiž
pro naše oblíbené organizátory připravili velké
překvapení. Oba měli výjimečný a úspěšný
rok: kromě jejich krásných životních jubileí a
také půlkulatého výročí zákupského festivalu,
se letos rozhodli spojit své životy také úředně.
Kde jinde, než na zákupském zámku. A tak
jsme večer s Dášou Drobíkovou a Vlaďkou

dali jsme do vozidla všechny bubny, doprovodné nástroje, kostýmy a trička, tašky, batohy
se svačinami a spokojeně usedli na svá místa.
Cesta do Zákup je dlouhá, vždyť je to až
u České Lípy, ale nás nic neodradí. Bubnujeme rádi a rádi také předáváme svou radost
a energii ostatním lidem. Naštěstí jsme nepotkali žádnou dopravní nehodu ani větší zdržení
na cestách, takže jsme s plánovanými zastávkami dojeli až na místo s časovou rezervou.
Měli jsme alespoň možnost prohlédnout si
okolí našeho penzionu, v němž jsme byli ubytováni poprvé. K další komplikaci totiž došlo
tak, že objednaná ubytovna musela přerušit
provoz a tím připravila horké chvilky dlouhole-
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Kaločovou složily vlastní text a společně pak
nacvičovali i zpěv refrénu písně Haleluja. Prakticky jsme si také vyzkoušeli, jak našim oslavencům každý „Rytmák“ předá zlaté srdíčko,
jež jsme koupili speciálně pro tuto příležitost.
Ráno jsme čile vyskočili z postelí vstříc
novému, zážitky nabitému dni. Po snídani byla
ještě chvilka času na ranní kávičku a pak už
jsme očekávali náš modrý autobus. Jirka nás
přesunul do Zákup a my se zašli přivítat s našimi kamarády. Nádvořím se ozývaly srdečné
výkřiky a následovala vřelá objetí. Ale protože
bubnovat s prázdnými žaludky není to pravé,
nechali jsme Helču se Zdeňkem pokračovat
v náročných přípravách na zahájení festivalu
a zašli do malebného penzionu V podzámčí na
polévku. I tady nás už znají a vždy s úsměvem
vítají.
Hodinu po poledni se uskutečnilo zahájení
festivalu. Na nádvoří zámku se střídala různorodá čísla: taneční vystoupení různých stylů
i věkových skupin – od dětí po zralý věk, od
diska, country v podání skupiny Lucarino Dance, kterou jsme mohli vidět i na našich Barvách
duhy, k břišním tanečnicím, historickým tancům v nádherných kostýmech. Dále pěvecká
vystoupení Radka Žaluda, jenž byl svého času
také hostem našeho koncertu Všechny barvy
duhy. Prostě bylo pořád na co koukat!

A pak se přiblížila naše chvíle. Odehráli
jsme celý připravený program. My bubnovali,
Lenka Biháriová při jedné skladbě opět ukázala, že ani tanec jí není cizí a nakonec nadešla
ta nejhezčí a nejemotivnější chvíle: naše přání
a poděkování „novomanželům“. To, že rozpláčeme Helenku a Zdeňka, s tím jsme tak trochu
počítali, ale že si budou slzičky utírat i naši
bubeníci a část publika, to bylo pro nás překvapením. Vše jsme zvládli na jedničku. Naše
srdíčka zahřála slova chvály, nejen za vystoupení, ale také za neočekávaný přídavek. Ten
pocit, udělat někomu radost, je nenahraditelný.
Vždyť oni si to zaslouží – to tvrdili všichni přítomní.
Po návratu do penzionu nás čekala výtečná
večeře a po ní posezení s Helenkou a Zdeňkem Santnerovými, kteří i po náročném dni
přijeli za námi do Dobranova. Na hrudi měli
stále ještě naše zlatá srdíčka a byli z nich nadšení.
Domů jsme se vraceli unavení, ale spokojení, těšící se na další podobně úspěšná
a vydařená vystoupení.

Text: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
Foto: autorka
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ČTYŘLÍSTEK VYSTAVUJE
■ Barvy v čase koronaviru…

ateliéru Domova na Liščině a v sociálně terapeutických dílnách Centra pracovní činnosti.
I tentokrát byla díla našich tvůrců pohlazením
na duši jak pro pacienty, tak ošetřující personál
a návštěvníky nemocnice…

Pokud jde o výtvarné aktivity našich klientů,
ani v době „koronavirové“ se u nás nezahálelo
a v našem kreativním ateliéru Domova na Liščině se po celé jaro tvořilo a tvořilo. Navíc obě
zdejší arteterapeutky, Marie Heráková a Martina Skýbová, se vydávaly tvořit i mezi klienty do
jednotlivých domků Domova na Liščině, kde
vznikala rovněž řada výtvarných prací. A tak
první naše letošní výtvarná „žeň“ byla od
1. července do konce srpna k vidění na tradiční výstavě výtvarných prací klientů Čtyřlístku
v Knihovně města Ostravy – její pobočce v ulici
J. Trnky na Fifejdách pod názvem „Barvy
v čase koronaviru“. Pro tuto výstavu připravil
kreativní ateliér kolekci více než dvaceti obrazů, které byly vystaveny jak v minigalerii této
knihovny, tak na zábradlí galerie. Čtenáři
i zaměstnanci knihovny se na naše prázdnino-

■ Výstava „Fair Play“ v KMO
Vítkovice
Letos již třetí pomyslnou „zastávku“ na Ostravsku měla putovní fotografická výstava Fair
Play, která je výsledkem loňské fotografické
soutěže a fotografických workshopů projektu
Fotografiemi pro radost. Zapojila se do něj
řada neziskových i příspěvkových organizací
z celé republiky, věnujících se péči o děti a
dospělé se zdravotním postižením včetně naší
organizace. Jak loňský ročník fotografické
soutěže se sportovní tematikou, tak jednotlivé
workshopy, jež se loni v létě uskutečnily na
několika místech Čech a
Moravy pod vedením zkušených fotografů, vydaly
svou žeň v podobě stovek
snímků, z nichž ty nejlepší
pak vybírala odborná porota pod vedením světoznámého fotografa Roberta
Vana.
Z těchto
snímků vznikla výstavní
kolekce, která od konce
loňského roku putuje Českou republikou. Několikrát
se zastavila i u nás na
Ostravsku. Po letošních
jarních
výstavách
v Sanatoriích Klimkovice a
na Krajském úřadu Moravskoslezského
kraje
v Ostravě, se tentokrát přestěhovala do výstavních prostor vítkovické pobočky Knihovny
města Ostravy, kde ji ve spolupráci
s Knihovnou města Ostravy a spolkem Fotografiemi pro radost uspořádala naše organizace. Výstava, na níž jsou svými snímky zastoupeni i naši klienti, tady byla k vidění do konce
září.

vé výstavy vždy těší, protože, jak tvrdí vedoucí
této knihovny paní Mgr. Světlana Honzková
z jednotlivých obrazů vyzařuje radost a optimismus, šířící dobrou náladu.

■ Barvy léta v Galerii Ametyst
Kresby i malby v různých technikách
a hlavně svět plný barev a fantazie – takové
bývají už tradičně výstavy výtvarných prací
klientů Čtyřlístku, jimiž se pravidelně prezentujeme v ostravských galeriích a výstavních síních. Letos to byly také „Barvy léta“ v Galerii
Ametyst ve Fakultní nemocnici Ostrava ve
dnech od 13. srpna do 11. září. Do Galerie
Ametyst se naši klienti svými obrazy vracejí již
tradičně každé léto a nic na tom nezměnila ani
letošní pandemie nemoci Covid-19. Jejich
kresby a malby vnášejí vždy do těchto výstavních prostor nejen svěží barvy, ale hlavně optimismus a radost, jež jsou pro ně typické.
Letošní kolekce obrazů, vznikala v kreativním

■ Čtyřlístek „Od jara do podzimu“
Pod tímto názvem je od 1. září letošního roku
otevřena výstava výtvarných prací klientů Čtyřlístku, navštěvujících ergodílnu Domova Barevný svět. Tyto výstavy Čtyřlístku v komorních
prostorách minigalerie pobočky Knihovny města Ostravy v Přívozu zde mají již několikaletou
tradici. Obrázky našich klientů zde zpříjemňují
prostředí dětským i dospělým návštěvníků
knihovny. Letošní vystavená kolekce předsta-
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vuje obrázky tematicky vycházející ze zkušeností a představ našich klientů, jak vnímají
střídání jednotlivých ročních období v přírodě i

ve vlastním životě. Také tato výstava je
v knihovně k vidění do konce letošního září.
Text a fota: (rw)

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Pavel Vácha v Opavě:

Od bronzu ke dřevu
Jeho jméno vám možná mnoho neříká, ale
přesto: s jeho sochami jste se určitě setkali
a někteří z nás je ´potkávají´ v Domově Barevný svět každý den. Sochař, malíř a medailér Pavel Vácha je totiž stále přítomný
svým dílem v naší organizaci. Čtyři jeho
polychromované dřevěné sochy Frajer, Věž,
Rytíř a Uzel, které nám umělec zapůjčil,
zdobí totiž již třináct let vstupní halu našeho
největšího domova.

Dvaasedmesátiletý umělec letos ve dnech
od 30. července do 23. srpna představil své
souborné sochařské dílo na retrospektivní
výstavě
v Opavském
Domě
umění
v prostorách kostela sv. Václava, kde zároveň
vystavoval své fotografie i jeho přítel, ostravský
fotograf Dalibor Bednář. Kurátorem výstavy byl
malíř, grafik a pedagog Josef Odráška, jenž
svého času také spolupracoval s naší organizací při pořádání celostátní výtvarné soutěže
Beruška jako odborný porotce.
ných sympozií ve smaltu ve Frýdlantu nad
Ostravicí.
Tento
absolvent
Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a člen
výtvarné skupiny Nová věc, se zúčastnil řady
dalších sochařských a malířských sympozií jak
v České republice, tak v zahraničí. A jak o něm
kdysi napsal výtvarný kritik PhDr. Karel Bogar
„Jeho práce byly vždy obohacením řady výstav
společných a samostatné výstavy zpestřovaly
výtvarný život v této zemi. Vácha je introvertním a přemýšlivým typem umělce, vybaveným
jak teoretickými, tak řemeslnými znalostmi,
které jsou základem jeho tvorby.“ I my jsme
rádi, že jeho práce stále obohacují estetické
vnímání klientů, zaměstnanců a návštěvníků
naší organizace.

Na snímku vpravo Váchova bronzová plastika
Niké.
Přestože se Pavel Vácha v posledních letech věnuje převážně malířské tvorbě, jeho
opavská výstava připomněla návštěvníkům, že
je výrazným sochařem, jenž pracuje s širokou
škálou materiálů od dřeva po bronz. V jeho
plastikách hraje důležitou roli barevná polychromie, jak ostatně dokládají i jeho díla, jimiž
je zastoupen v naší organizaci. Váchovy polychromované sochy odrážejí celou plejádu barevných zážitků, jindy spíše dotvářejí tajemné
smysly věcí v duchu fantaskně surrealistické
poetiky. V sochařské tvorbě se pohybuje od
klasického portrétu přes moorovské stylizace,
novou figuraci až k biologickým symbolům…
Mnohé z těchto prací byly také zastoupeny na
jeho nejnovější opavské retrospektivní výstavě.
V letech 2011 – 2015 se umělec začal zajímat
také o techniku smaltu, v níž pak vytvořil několik velmi kvalitních děl a zúčastňoval se výtvar-

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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Sport

Sportovní pozvánka
Přestože letní měsíce v naší organizaci byly
na sportovní události chudé, sportovní aktivity, alespoň mezi našimi zaměstnanci,
neustaly tak docela. A proto rádi předáváme vzkaz našich odborářů, kteří pořádají
pravidelně každé úterý v době od 16.30 do
18.00 hodin utkání ve volejbalu v tělocvičně
Domova Barevný svět. Zváni jsou všichni,
kteří mají čas a chtějí si zlepšit svou fyzickou kondici trochou zdravého pohybu. Tak
neváhejte a přijďte!

Personálie

PRACOVNÍ VÝROČÍ
Hned několik našich kolegyň slaví významné
pracovní výročí 1. října letošního roku. Celé
jedno desetiletí jsou naší organizaci věrné
čtyři pracovnice v sociálních službách: paní
Jitka Smělíková z Domova Barevný svět
(Domek Výškovice), paní Denisa Ivaninová
z Domova Hladnovská a paní Renáta Šumková a Šárka Wagnerová z domků na Liščině a Kanczuckého. Stejné jubileum slaví také
dvě naše všeobecné sestry z Domova na
Liščině: paní Lucie Wágnerová a Eva Piatkovská. Krásné dvacetileté výročí práce ve
Čtyřlístku oslaví 1. listopadu a 1. prosince
letošního roku dvě naše pracovnice
v sociálních službách: paní Rozália Borochová z Chráněného bydlení Bronzová a
paní Šárka Ryšková z Domova Barevný
svět. Všem našim jubilantkám patří velký dík
za jejich obětavost a věrnou péči
o naše klienty. A samozřejmě také gratulace
se symbolickou kytičkou.

NOVÍ ZAMĚSTNANCI MEZI NÁMI
V období od začátku července do konce září

bovice. Paní Bc. Jana Školotíková a Dana
Klučková pracují na těchto pozicích nově
v chráněných bydleních Bronzová a Thomayerova. Stravovací provoz Domova Barevný svět
posílila jako nová kuchařka paní Lenka Šalamonová a do prádelny téhož domova nastoupila nově paní Gabriela Kaniová. Kolektiv
všeobecných sester naší organizace se nově
rozrostl o paní Danu Bachovou, která působí
od letošního srpna v Domově na Liščině. Všem
našim novým kolegyním přejeme hodně optimismu a sil při zvládání úkolů na jejich nových
pracovištích!

k nám nastoupilo celkem 11 nových zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách, ale
také jedna zdravotní sestra, kuchařka a pradlena. Nejvíc pracovních posil získal Domov
Barevný svět, kam nastoupily v tomto období
tři pracovnice v sociálních službách: paní Barbora Čechová, Petra Jurčišinová a Dominika Kaštovská, Domov Jandova posílily na
stejných pracovních pozicích paní Denisa
Adyová a Zuzana Konečná a nová kolegyně pracovnice v sociálních službách paní Petra
Hyvnarová, nastoupila také do Domova Tře-
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Zajímavosti

Život v zahradě…
O tom, že zahrada Domova Barevný svět je
živým organismem, nabízející přírodní domov
četným druhům rostlin, hmyzu, ptáků i savců,
určitě nikdo nepochybuje. Srnky, bažanti,
zajíci, lasičky nebo veverky, ti všichni jsou
u nás k zahlédnutí, ale jen na chvíli, než se
vyplaší a zase zmizí ve stínu stromů…

Koncem léta se však v naší zahradě objevil drobný, vysílený ježek, jehož se ujaly pracovnice Centra pracovní činnosti. Zprvu to
vypadalo, že budou muset vyhledat ježkovi
útočiště v Záchranné stanici pro volně žijící
živočichy v Bartošovicích, ale ukázalo se, že
pár granulí kočičí stravy, trocha zeleniny
a čerstvá voda, dokáží zázraky. Ježek se zabydlel v koutě zahrady v nové budce s trochou
sena, kde se mu velmi zalíbilo. Rychle tady
našel trvalý domov, kde se mu dostává pravidelného přídělu potravy. Znovu získal i svou
přirozenou plachost, ale svůj „domek“ už raději

neopouští. Nakonec, proč také, když se má
tady u nás přece tak dobře!
Text a foto: (rw)

Náš receptář
Jak o tom píšeme na jiném místě tohoto vydání časopisu Zrcadlo, jídelníčky našich kuchyní
v Domově Barevný svět a v Domově na Liščině nabízejí nepřeberné množství výborných receptů,
které mohou být dobrou inspirací i pro domácí vaření. Kuchaři z Domova Barevný svět našim čtenářům nabízejí jeden z těch, které mají u strávníků velký úspěch:
Kuřecí pekingské placičky
Ingredience: 600 g kuřecích stehenních steaků, 2 vejce, 200 g pórku,
100 g sterilované kapie (může být i čerstvá), 100 g cibule, 100 g mrkve,
špetka soli, grilovacího koření, česnek, sójová omáčka, polévková lžíce
solamylu (bramborový škrob), 100 ml oleje.
Pracovní postup: Maso nakrájíme na drobné kousky, cibuli na kostičky,
mrkev nastrouháme na jemném struhadle a zbytek zeleniny nakrájíme na
drobné nudličky. V míse smícháme maso a zeleninu, osolíme, přilejeme
sójovou omáčku a zaprášíme bramborovým škrobem. Necháme chvíli
uležet, aby se škrob spojil se surovinami. Na rozehřátou pánev vlijeme olej a malou naběračkou tvoříme placičky, které vkládáme do rozehřátého oleje. Smažíme z jedné strany, a jakmile se placička
odlepí od pánvičky, otočíme ji. Placičky smažíme pomalu, aby bylo maso propečené.
Po vyjmutí z oleje přeložíme hotové placičky na odkládací plochu podloženou ubrouskem, který odsaje přebytečný tuk. Vhodnou přílohou jsou vařené brambory nebo bramborová kaše. Pokrm můžeme
podávat i na studeno s pečivem. Dobrou chuť!
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