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

příspěvkové organizace, ročník XIII., číslo 4., prosinec 2020 
 

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
      procházíme složitým obdobím „COVIDOVÉ“ epi-
demie. Tato nemoc je velmi zákeřná. Někdy proběhne 
tak, že to člověk ani nepozná, jindy usmrtí naprosto 
zdravého, fyzicky zdatného člověka.  
Je tedy potřeba brát její existenci s plnou vážností, 
nepodceňovat nařízená nebo doporučovaná hygienic-
ká opatření, ale současně nepodléhat panice, nehrou-
tit se z aktuální situace. 
     V naší organizaci jsme se již v průběhu jarní vlny 
poučili, zkušenosti jsme využili přes letní měsíce 
a připravili se na možný příchod další vlny. Bohužel, 
přišla. Díky transformačním změnám jsme mohli využít 
budovu B na Liščině jako tzv. COVID zónu, abychom 
mohli bezpečně izolovat nemocné uživatele od ostat-
ních. Liščina je velice dobře vybavená, jsou tam prak-
ticky domácnosti, které obývali uživatelé, než se pře-
stěhovali do nových domků.  
     Vybavení místností, zajištění ochranných prostřed-
ků by nám samo o sobě nestačilo, kdyby nebyla velká 
část zaměstnanců ochotných nastoupit do obtížných 
podmínek péče o nakažené uživatele. Nejednalo se 
ani tolik o strach z nakažení (ochrana je velice kvalit-
ní), ale služba v podmínkách „kosmického“ oblečení je 
vyčerpávající. Proto jsme zavedli systém střídání se 
zaměstnanců po dvou hodinách, aby nemuseli být 
celou směnu v ochranném oblečení.  
     Ukázalo se, že máme dostatek zaměstnanců, 
ochotných pečovat o naše uživatele i v těchto nároč-
ných podmínkách. Pochvalu za obětavost a vstřícnost 
však zaslouží i další zaměstnanci, protože to nebyla 
jen tato zóna, ale epidemii jsme řešili prakticky ve 
všech zařízeních. 
     Jak říkají odborníci, COVID-19 tady bude napořád. 
Musíme se tedy naučit s ním žít. Nic nepodceňovat, 
ale také neuzavřít se do ulity a čekat, co se stane.  
     Závěrem chci poděkovat Vám, zaměstnancům 
Čtyřlístku, za Vaši obětavou práci v současných velmi 
obtížných podmínkách. 
 

SVATOPLUK ANIOL  

„DOBA  

COVIDOVÁ“  
 
Mohlo by se zdát, že současná vlna pan-
demie koronaviru SARS-CoV-2 způsobu-
jícího onemocnění Covid-19 ochromuje 
nejen naši společnost, ale  
i každého z nás. Jistě, obzvlášť na sklon-
ku roku máme potřebu trávit čas se svý-
mi blízkými – rodinou nebo přáteli, ale 
omezení, spojená s pandemií, nám v tom 
často brání. Pocity beznaděje z 
téměř nekončícího stavu nouze, různé 
„semafory“ a „psi“ určující, co možné je, 
a co už ne… To všechno budí v některých 
lidech vzdor nebo zlost a v jiných naopak 
depresi a smutek.   

     Přesto se život nezastavuje a zastavit ani 

nemůže, což zvlášť platí pro naši organizaci, 
jejímž posláním je péče o lidi se zdravotním 
postižením. Slovo POSLÁNÍ akcentuje smysl 
naší každodenní práce, neboť ti, o něž peču-
jeme, jsou ve stavu „nouze“ prakticky neu-
stále. Jejich zdravotní stav i každodenní 
závislost na péči někoho jiného mnohým z 
nich ani neumožňuje většinu z toho, co je 
pro nás ostatní běžné a normální. A to i 
přesto, že se snažíme co nejvíc je přibližovat 
našemu pojetí toho, co by „běžné“ být mělo.   
     Jsou také mnohem víc zranitelní, pokud 
jde o virová onemocnění, a je proto pochopi-
telné, že druhá vlna pandemie onemocnění 
Covid-19 se nevyhnula ani naší organizaci. 
Díky dobré přípravě a nevšednímu nasazení 
zdravotníků, sociálních pracovníků a pra-
covníků v sociálních službách, kteří se ujali 
role dobrovolníků nasazených v první linii 
péče o ty, u nichž se při testování projevila 
nákaza onemocněním Covid-19, ale i těch 
ostatních, jsme se vyhnuli dramatickým čís-
lům nakažených klientů.  

/Pokračování na str. 2/  
události v mimořádném čase, který prožívá-
me a jenž, jak doufáme, se již opakovat ne-
bude. Dobrým signálem je možná i to, že 
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Svatopluk Aniol:  

Srdcem kovaná křídla 
K letošnímu ocenění Emisaři handicapu 

 
Slovo „anioł“ znamená v polštině „anděl“. I příjmení ředitele naší 
organizace, PhDr. Svatopluka Aniola, má nepochybně svůj původ 
v polských končinách, jejichž osudy se historicky tak často proplé-
taly s těmi našimi… Když získal letošní ocenění Emisaři handica-
pu v celostátním projektu Rekordů handicapovaných hrdinů právě 
náš pan ředitel, mohli jsme v tom vidět hned dvojí symboliku, ne-
boť zhmotnění této ceny představuje dvě propojená srdce, připo-
mínající andělská křídla a samotná dřevěná plastika nese název 
„Srdcem kovaná křídla“. Víme, čím si je náš ředitel zasloužil.  

ANDREJ FOLTÝNEK 
 

 

SPOLEČNĚ TO 

ZVLÁDÁME…  
Zatímco při jarní vlně pandemie koronaviru SARS-CoV-
2 mezi námi převládal mírný optimismus nad tím, že se 
u nás ve Čtyřlístku neobjevil ani jediný případ pozitivně 
testovaného klienta nebo zaměstnance, druhá vlna už 

byla o něco horší. Od samého 
počátku pandemie jsme však 
měli krizový plán a byli dobře 
připraveni na každou eventualitu, 
dokonce i na tu nejhorší.  

 
     „Připraveni jsme byli jak personálně, 
tak materiálně. V budově B Domova na 
Liščině byla kompletně vybavená „Co-
vid zóna“ s osmi pokoji ve dvou patrech 
včetně lůžek a veškerého dalšího po-
třebného vybavení,“ říká vedoucí naše-
ho provozně technického útvaru, pan 
Vratislav Prokop. „Pohotovostní lůžka 
pro personál byla na jaře připravena 
dokonce i v tělocvičně Domova Ba-

/Pokračování ze str. 1/   
     A jak o tom na jiném místě 
píše ředitel naší organizace, dík 
za to patří jim všem.  
   Toto vydání časopisu Zrcadlo 
není sice tak bohaté na události, 
jako čísla předešlá, přesto se 
však snaží dokumentovat dění  
a události v mimořádném čase, 
který prožíváme a jenž, jak dou-
fáme, se již opakovat nebude. 
Dobrým signálem je možná i to, 
že nás po Novém roce čekají 
doslova historické změny, jež 
ovlivní nejen životy našich klien-
tů, ale i práci většiny z nás. 
S optimismem chceme hledět do 
budoucnosti, věřit, že díky vakcí-
ně proti nemoci Covid-19 se svě-
tu podaří zbavit se tohoto pan-
demického onemocnění a že 
snad nadcházející rok 2021 už 
bude lepší, i když do něj (možná) 
vykročíme jenom s knížkou 
v ruce…  
     Hodně štěstí a optimismu do 
dalších dnů Vám přeje 

Redakce časopisu ZRCADLO     

 



3 

 

revný svět, ale ta nakonec naštěs-
tí potřebná nebyla,“ dodává pan 
Prokop.  
      „Pro všechny z nás to byla 
naprosto nová situace,“ potvrzuje 
vedoucí sestra Mgr. Martina 
Schrötterová a pokračuje: „Měli 
jsme jen hrubou představu  
o tom, jak bude Covid zóna fun-
govat a zkušenosti jsme získávali 
doslova ´za pochodu´. Od jara 
jsme se v těchto věcech hodně 
posunuli. Zprvu jsme měli strach. 
Teď, kdy už to šlape, všichni vědí, 
co dělat. Zaměstnanci dodržují 
všechna hygienicko-
epidemiologická opatření a mezi 
těmi, kteří pracují v Covid zóně 
jsme neměli ani jeden pozitivní 
případ. Takže je vidět, že  
i ochranné zdravotní pomůcky 
mají smysl.  
     V místnostech Covid zóny bylo od počátku 
připraveno vše základní, ale teprve během 
jejího provozu jsme zjišťovali, co všechno bude 
ještě třeba dovybavit, aby tady klienti měli vše, 
na co jsou zvyklí a co potřebují. Zpočátku si 
dokonce museli přinést s sebou i varné konvi-
ce nebo televizi…“ usmívá se Martina. „Teď už 
je vše ´dopilované´ téměř k dokonalosti a jsme 
rádi, že Covid zónu máme. Nakažení klienti tak 
mohou být izolovaní od těch zdravých, aniž by 
museli opouštět organizaci a po karanténě se 
mohou vracet zpátky do svých domovů. Naš-
těstí jsme neměli žádný těžký průběh tohoto 
onemocnění, který by vyžadoval hospitalizaci.  
      Pokud jde o rizika nákazy, to největší před-
stavují samotní zaměstnanci, kteří přicházejí 
z domova a nákazu si mohou přinést z rodiny, 
z prostředků hromadné dopravy, společen-
ských kontaktů atd. Pro klienty jsou rizikem 
také návštěvy doma u své rodiny. Opakované 
antigenní testy proto mají veliký smysl. Mezi 
zaměstnanci zatím odhalily necelou desítku 
nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a za 
listopad a prosinec bylo 19 nakažených klientů. 
Kdybychom však netestovali, bylo by nakaže-
ných nepochybně podstatně víc. A jsem 
opravdu ráda, že v Domově na Liščině, kde 
máme většinou seniory, nebyl ani jeden pozi-
tivní případ,“ uzavírá Martina Schrötterová.    
      Po vyhlášení nouzového stavu bylo uza-
vřeno Centrum pracovní činnosti a jeho vedou-
cí, paní Bronislava Köhlerová, se ujala vede-
ní Covid zóny v Domově na Liščině.  
Také pro paní Köhlerovou se jednalo o napros-
to novou, nezvyklou situaci. První čtyři „covid“ 
klienti sem přišli už 30. října a postupně při-
cházeli další během listopadu (celkem čtrnáct) 
a prosince (pět). V Covid-zóně se o ně střídavě 

staralo ve dvanáctihodinových směnách 29 
pracovníků z Domova Barevný svět, Chráně-
ného bydlení Čtyřlístek, Domova Třebovice  
a Domova na Liščině.  
     „Důležité bylo dovybavit všechny místnosti 
tak, aby v nich klienti našli veškeré pohodlí, ale 
i jiné věci, potřebné především pro úklid, který 
kompletně zajišťovali sami zaměstnanci. Mu-
seli jsme sem přivézt úklidové vozíky, čisticí, 
mycí a desinfekční prostředky, ale pro zaměst-
nance také ochranné zdravotní pomůcky – 
ochranné štíty, obleky, návleky, zabezpečit 
nádoby na kontaminovaný odpad… Museli 
jsme koordinovat také odvoz špinavého prádla 
z Covid zóny a dovoz čistého a pokaždé, když 
klienti opouštěli Covid zónu, bylo třeba každý 
pokoj dokonale vydezinfikovat, aby byl připra-
ven přijmout další klienty.  
      Jídlo se do Covid zóny dováží z kuchyně 
na Liščině, což bylo třeba vždy operativně 
dohodnout s kuchaři, aby sem zajistili stravu 
na deset dnů. Musí se také dodržovat pitný 
režim klientů, ale i zajišťovat veškeré opravy  
a údržba, což opět má na starosti údržba Do-
mova na Liščině…“  
     Jak paní Köhlerová přiznává, byla to pro ni, 
stejně jako pro její kolegyni Martinu Schrötte-
rovovu nová situace, s níž se musely sžít  
a doslova ´vychytávat´ důležité maličkosti, jako 
bylo například proškolení personálu v tom, jak 
se správně oblékat do ochranných oděvů, co je 
bezpodmínečně třeba dodržovat a na co neza-
pomínat, jak chránit sebe i ostatní personál. 
Jak se pohybovat v čisté a ´špinavé´ zóně, jak 
používat barely nebo pytle na kontaminovaný 
odpad, jak používat desinfekci…  
     „Měli jsme k tomu všemu od počátku velký 
respekt. Teď, po dvou měsících, už je vše 
zaběhnuté a poněkud klidnější,“ přiznává 
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s úsměvem paní Köhlerová. Střídají se stejní 
zaměstnanci, kteří vědí, jak má vše fungovat, 
mají zkušenost a režim v Covid zóně mají zaži-
tý. Hlásí také hned, když je třeba něco zajistit 
nebo udělat. Také veškerý potřebný materiál je 
už dostupný, i když některé věci se musí zajiš-
ťovat s dostatečným předstihem. Zprvu nám 
chyběly třeba síťky na vlasy, takže je bylo tře-
ba shánět v jiných zařízeních, ale pak se vše 
stabilizovalo, už víme, kolik čeho a v jakém 
čase potřebujeme, jaká je spotřeba, takže se 
vše stihne zajistit.“  
     Náročnou situaci jsme dokázali řešit také 
díky výborné spolupráci s vedoucími zařízení, 

vedoucími domků, jednotlivými pracovníky, 
našimi řidiči, kteří byli neustále v pohotovosti 
pro případ převozu infikovaných klientů, a také 
stravovacím provozem, jenž dokázal velice 
pružně reagovat na změny.  
     Je zřejmé, že tak jako všude jinde, všechno 
může dobře fungovat jen tehdy, funguje-li  
a dobře spolupracuje celý tým. Podle všeho se 
to u nás ve Čtyřlístku daří. I díky tomu se ne-
musíme bát ani nepohody a snad ani koronavi-
ru…  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

 
Hrdinství všedního dne  
Titulek k tomuto textu se možná může zdát trochu nadnesený, ale vzhledem k obsahu 
tohoto článku tomu tak není. Pro nás, kteří jsme nebyli v přímém kontaktu s lidmi, kteří 
pečovali nebo pečují o někoho s onemocněním Covid-19, je určitě těžké představit si, 
jak může vypadat jedna dvanáctihodinová pracovní směna zdravotníka nebo pracov-
níka v sociálních službách v uzavřené Covid zóně. Zeptala jsem se proto alespoň  
některých z našich kolegů, kteří mají tuto zkušenost za sebou, jak se taková služba 
odrazila v jejich osobním životě a jak ji prožívali oni sami:  
 

     DAGMAR KUBISOVÁ, Domov Barevný 

svět: V této situaci je jasné, že nasazujete 
vlastní zdraví. Je to také první věc, kterou si 
uvědomíte. Nepříjemné je i to, že se musíte 
neustále převlékat a pečlivě dbát na desinfek-

ci. Bylo a je psychicky i fyzicky náročné praco-
vat celý den v ochranných zdravotních pomůc-
kách, podporovat nemocné klienty, aby se oni 
sami cítili dobře. Ale přestože jsme se společ-
nými silami snažili vytvořit i v Covid zóně co 
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nejpřijatelnější podmínky, člověk se nemohl 
zbavit pocitu, že se zde všichni pohybujeme 
v nepřirozeném prostředí, připomínajícím ne-
mocniční sterilitu. Samozřejmě, že i doma mezi 
našimi blízkými panovaly obavy z toho, aby-
chom nezavlekli infekci mezi členy rodiny, 
nepočítaje obavy o vlastní zdraví. Všichni jsme 
si uvědomovali, že riziko je hodně velké. Mně 
osobně to naštěstí soukromý život nenarušilo. 
Moje děti jsou už odrostlé, ale přesto stále 
existuje vědomí, že koronavirus působí plíživě, 
je neviditelný, není cítit, nevíme, kde jej mů-
žeme vdechnout… To jsou stálé otazníky. 
Věřím však, že v mnohem horší situaci jsou 
kolegyně a kolegové, kteří mají malé děti. 
Každá nákaza je velmi omezující pro celou 
rodinu a může mít vážné následky pro naše 
blízké…  

     PETR HOCHVALD, Chráněné bydlení 

Čtyřlístek: Samozřejmě, že moje manželka 
měla strach, abych nepřinesl domů nákazu, 
obzvlášť když máme malé dítě. Ale naštěstí se 
nic takového nestalo. Každopádně pracovat 
dvanáct hodin v ochranném oděvu je náročné, 
ale je to práce, jako každá jiná a může být i 
horší v mnohem náročnějších podmínkách. 
Vnímal jsem to tak, že pro klienty je tato situa-
ce mnohem složitější: mně končila služba po 

dvanácti hodinách, ale oni museli být izolováni 
v Covid zóně celých deset dnů, nemohli ven, 
jejich život byl omezený, ale oni to všechno 
naštěstí zvládali v neuvěřitelné pohodě.  

    EDITA JOSEFI, Domov na Liščině: Mám 

štěstí, že můj manžel je velmi tolerantní, navíc 
sám kdysi ve Čtyřlístku pracoval, takže tuto 
práci zná a chápe situaci. Samozřejmě, člověk 
má vždycky trochu strach, že se nakazí, ale to 
se naštěstí nestalo. Nejhorší na práci v Covid 
zóně bylo neustálé převlékání ochranných 
obleků. Střídaly jsme se s kolegyněmi po dvou 
hodinách, protože vydržet celých dvanáct ho-
din v ochranném obleku s rouškou a štítem na 
obličeji, není možné. Špatně se vám dýchá, je 
vám horko… To vše je velmi nepříjemné. Ale 
spolupráce byla super, zejména ze strany paní 
Köhlerové, která okamžitě zajišťovala vše po-
třebné, pokud byl něčeho nedostatek nebo 
nastal nějaký problém. Dobře fungovala i spo-
lupráce s kolegyněmi, zejména když jsme měli 
v Covid zóně vozíčkáře a bylo třeba zajišťovat 
jeho hygienu, kterou by jeden člověk sám ne-
zvládl při manipulaci s klientem. Za sebe mohu 
říci, že týmová práce tady fungovala po všech 
stránkách velmi dobře.   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

Povinné  

testování  
Ve svém usnesení z 30. října letošního 
roku a následujícím usnesení z 2. listo-
padu 2020, vydala česká vláda předcho-
zí souhlas se záměrem Ministerstva 
zdravotnictví ČR vyhlásit mimořádná 
opatření, nařizující poskytovatelům  
sociálních služeb provádět preventivní 
vyšetření na stanovení přítomnosti viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím screenin-
gových POC antigenních testů u za-
městnanců i uživatelů sociální služby. 
S testováním se mělo začít podle usne-
sení Ministerstva zdravotnictví ČR  
4. listopadu a skončeno do sedmi dnů, 
s tím, že se pak testování mají opakovat 
každých pět dnů až do ukončení  
nouzového stavu.  
 

     Už ve chvíli, kdy tato vládní opatření  

a ministerská nařízení vyšla, bylo jasné, že se 
s testováním v uvedeném termínu nezačne, 
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protože vázla distribuce testovacích sad. Ale 
zpoždění bylo jen minimální. První klienti  
a zaměstnanci Čtyřlístku začali být testováni 
od 8. listopadu a od té doby vše běží jako na 
drátku. Abychom bez problému zvládli ve sta-
noveném čase testování jak zaměstnanců, tak 
klientů ve všech zařízeních, která jsou roztrou-
šena v různých částech Ostravy, byl sestaven 
osmičlenný tým tvořený Mgr. Martinou Schröt-
terovou, Terezou Aniolovou, Bc. Janou Vejlup-
kovou, Bc. Michaelou Šarmanovou, DiS., Bc. 
Janou Baďurovou, Věrou Jendrykovou, Žane-
tou Švestkovou a Petrem Neminářem, který se 
na výbornou zhostil náročného úkolu a bude 
v něm pokračovat i v novém roce. Zeptali jsme 
se jich na to, jak u nás testování probíhá a jaké 
jsou jejich zkušenosti, a někteří z nich nám na 
naše otázky také odpověděli:     
■ S jakým přístupem jste se při testování 
setkávali, a to jak ze strany klientů, tak 
zaměstnanců?  

     Tereza Aniolová: Klienti byli klidní, 

pokud se báli, stačilo je chytit za ruku. Co se 
týká pracovníků, strach byl o něco větší, 
protože sledovali odběry v televizi a báli se 
bolesti. Ale to zejména jen poprvé, pak už to 
bylo v pořádku. 

     Mgr. Martina Schrötterová: Za mě 

jednoznačně bylo nejsložitější vůbec první 
testování, vše  se muselo velmi 
dobře  naplánovat. Pokud jde o klienty, jejich 
naprostá většina spolupracovala pěkně, a to 
zejména díky skvělé práci pracovníků  
v sociálních službách, kteří je na to připravili, 
drželi je za ruku, anebo jim slíbili nějakou 
odměnu. Co se týká pracovníků, myslím si, že 
většina z nich při prvním odběru vůbec 
nevěděla, co tento odběr bude obnášet nebo 
zda je tento odběr bolestivý. Myslím si, že měli 
trochu obavy i z případné pozitivity.  

     Bc. Michaela Šarmanová, DiS.: 

Všichni byli postaveni před testování jako 
povinnost. Klienti byli většinou klidní. Pokud se 
některý z nich bál, stačilo ho uklidnit, pohladit  
a vysvětlit, že testování nebolí a bude to 
rychlé. Výhodou určitě je, že testy odebírali 
pracovníci organizace, které klienti moc dobře 
znají. I řada pracovníků měla strach, jelikož 
sledují provádění odběrů v televizi, kde 
vypadají někdy až moc drasticky.   

     Bc. Jana Vejlupková: V podstatě vždy 

s kladným, nemám zkušenost s žádným 
vysloveně negativním přístupem. Maximálně 
slýchávám hlášky typu „Jé, už jsi tu zase?“, 
„Kdy už to skončí?“, „Zase nám budeš šťourat 
v nose?“ Mnohdy jsme se se zaměstnanci  
i zasmáli. Jedna kolegyně z domečku 
vyžadovala obrázek za to, že bude hodná...  
A tak jí vedoucí sestřička poslala pexeso. 

Zmíněná pracovnice nás na oplátku 
obdarovala výborným šípkovým sirupem 
domácí výroby. Samozřejmě, že po provedení 
testu vždy následovalo (a následuje) netrpělivé 
čekání na jednu čárku v testu (tedy negativní 
výsledek). Klienti reagovali na testování různě. 
Většina se nechala s klidem otestovat, občas 
se objevila nedůvěra či obavy z něčeho 
neznámého, párkrát i předem ukápla slzička. 
Ale díky výborné spolupráci s pracovníky dané 
služby a citlivému přístupu, jsme testování 
klientů bez problémů zvládli. 
■ Stalo se, že někdo testování přímo 
odmítl? 

     Bc. Jana Baďurová: Naší části týmu se 

to nestalo. 

     Mgr. Martina Schrötterová: Stalo se  

u pracovnic úklidu, který má u nás na starosti 
externí firma, ale po vysvětlení nakonec byly 
testy provedeny. Jinak z našich pracovníků 
neodmítl nikdo. 

     Bc. Michaela Šarmanová, DiS.: Ne,  

u testování v "našem týmu" jsme se s tím 
nesetkaly. Naopak se zodpovědně přišlo 
otestovat i několik zaměstnanců, kteří neměli 
testování povinné (autoprovoz, kuchyň, správa 
organizace...). 

     Bc. Jana Vejlupková: Ne, s odmítnutím 

jsem se nesetkala. 
■ Myslíte si, že vzhledem k situaci bylo 
nynější testování antigenními testy 
přínosnější, než jarní testování Rapid testy?  

     Věra Jendryková: Bylo, určitě. 

     Mgr. Martina Schrötterová: Myslím si, 

že určitě ano. A to zejména v rozdílu mezi 
testy, které jsme obdrželi, a jimiž jsme 
testovali. Na jaře jsme neměli tolik informací  
o koronaviru jako dnes. K dispozici byly Rapid 
testy, jež se odebíraly z kapky krve. Výsledky 
byly do 10-15 minut. Princip jarního rychlotestu 
spočíval v průkazu přítomnosti protilátek třídy 
IgM a IgG proti viru SARS-CoV-2, jenž 
způsobuje onemocnění COVID-19. Nejde tedy 
o průkaz přítomnosti viru. Podzimní antigenní 
testy jsou určeny osobám s podezřením na 
probíhající infekci virem COVID-19. Dělají se 
stěrem z nosohltanu a výsledky máme do 15 
minut. Není přitom nutné žádné speciální 
vybavení. Jedná se tedy o cenný nástroj pro 
hromadné testování v decentralizovaném 
prostředí. 

     Bc. Michaela Šarmanová, DiS.: Ano, 

určitě si myslím, že antigenní testy jsou 
přesnější. 

     Bc. Jana Vejlupková: Na jaře jsme 

testovali Rapid testy, které (dle mého názoru) 
byly spíše orientační, nepřesné. Z velkého 
množství provedených testů (cca 1800) byla 
pozitivita zjištěna jen ve dvou případech.  
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U obou zaměstnanců bylo následně provedeno 
vyšetření PCR testem s negativním výsled-
kem. Rapid testy tedy ukázaly falešnou poziti-
vitu. Nynější testy jsou určitě přesnější, spoleh-
livější. Opakovaným testováním tak dokážeme 
odhalit nemoc ještě před objevením příznaků. 
■ Co vám přinesla tato nová zkušenost? 

     Tereza Aniolová: Ještě více jsme si 

uvědomili závažnost situace. Určitě se zvýšila 
náročnost naší práce. Bylo zajímavé sledovat 
reakce testovaných, a to jak zaměstnanců, tak 
klientů. A co se týká našeho týmu, uvědomili 
jsme si, jak se umíme v práci vzájemně 
podpořit. 

     Mgr. Martina Schrötterová: Nutnost 

dobře si zorganizovat pracovní čas. Vědomí, 
že spolupráce je základem úspěchu. Neztrácet 
naději. Zdraví je na prvním místě. A také vě-
domí, že co nás nezabije, to nás posílí. 

     Bc. Michaela Šarmanová, DiS.:  

V týmu jsme si uvědomovali asi ještě více 
závažnost celé situace. Zvlášť, když se přece 
jenom objevil nějaký ten pozitivní výsledek 
testu. Za sebe, a jak to vnímám i za své 
kolegyně, musím přiznat, že se značně zvýšila 
náročnost naší práce. Pro mne tedy hlavně 
časová.  Ale když má člověk kolem sebe 
schopné, samostatné a hlavně obětavé kolegy, 
vše se dá zvládnout. Nouzový stav v letošním 

roce rozhodně prověřuje lidi. A pro mne bylo 
zajímavé poznat, jak se někteří z nich v "krizi" 
chovají, jednají a jaký je jejich přístup ke 
společným záležitostem. A to v dobrém  
a bohužel i v horším. Rozhodně mi tato 
zkušenost dala i nové zkušenosti s některými 
činnostmi, k nimž bych se asi za "normálního 
stavu" nedostala. Takže já jsem za to jedině 
ráda. 

     Bc. Jana Vejlupková: Testování pro 

mě bylo novou zkušeností už na jaře. Tehdy 
jsme se vlastně všichni pomalu seznamovali 
s novým onemocněním. Mnozí jsme měli ten-
denci nemoc bagatelizovat, brát ji jako „oby-
čejnou chřipku“, málokdo se s ní osobně se-
tkal… Ale pak, když na stole před námi ležel 
první pozitivní test, zavládlo všeobecné zděše-
ní, panika… Od této události uběhlo půl roku  
a situace je úplně jiná. Při výskytu onemocnění 
nikdo nepanikaří, zaměstnanci ví, jak se mají 
v tomto případě chovat, jak postupovat, aby-
chom minimalizovali riziko přenosu nemoci, 
máme potřebné metodiky, dostatek potřebných 
ochranných pomůcek, Covid zónu atd…   

Připravila: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto: autorka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na snímku vlevo: 
 
Testovací tým Čtyřlíst-
ku: zleva dole Mgr. 
Martina Schrötterová, 
Žaneta Švestková, Bc. 
Jana Baďurová, stojící 
zleva Bc. Jana Vejlup-
ková, Petr Neminář, 
Bc. Michaela Šarma-
nová, DiS., Tereza 
Aniolová a Věra Jen-
dryková. 
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Dnes už je nám jasné, že roušek se hned tak nezbavíme. Naše Centrum pracovní činnosti je sice po 
dobu nouzového stavu uzavřené, ale jeho zaměstnanci nezahálejí. Pokud nepomáhají na jiných pra-
covištích, pilně tady šijí ochranné textilní roušky. Na snímku zleva paní Lada Pěknicová a paní Miro-
slava Koubová.  
 

Události 

CO NÁS ČEKÁ A CO NÁS NEMINE 
Organizační 

změny  

ve Čtyřlístku  

po Novém roce 
 

Hned po Novém roce, 
od 1. ledna 2021, nás 
čekají významné 
změny, neboť  
transformační proces 
v naší organizaci se 
nezastavuje ani 
v době koronavirové 
krize  
a nouzového stavu.  
Daří se nám stavět  

a rekonstruovat domky, zaměstnanci se s dalšími uživateli připravují na přechod do 
nového bydlení. Služby Domov Třebovice, Domov Hladnovská, Chráněné bydlení  
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Čtyřlístek a Chráněné bydlení Třebovice mají transformační změny za sebou, Centrum 
pracovní činnosti prošlo řadou změn (byť ne přímo transformačních), Podpora  
samostatného bydlení se přizpůsobuje aktuálním potřebám. V současnosti se tak  
probíhá největší transformační změna, která se společně dotýká Domova Barevný 
svět, Domova na Liščině a Domova Jandova.   
 

     Tak, jak znáte tato tři zařízení, tři domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, v takové 
struktuře už je po 1. lednu 2021 nenajdete. 
Zůstanou nadále tři služby pod stejnými názvy. 
Nová struktura vychází z rozmístění domků 
v Ostravě, aby jejich řízení bylo pro jednotlivé 
vedoucí časově co nejpřijatelnější. Jak tedy 
bude tato nová organizační struktura vypadat?  
Domov Barevný svět – vedoucí zařízení Bc. 
Michaela Šarmanová, DiS. 
Domek Nová Bělá 
Domek Výškovice 
Domek Petřkovice 
Domek Lhotka (stěhování v lednu 2021) 
Domov na Liščině – vedoucí zařízení Bc. 
Milada Tomešová 
Domek Liščina 
Domek Kanczuckého 
Domek Uhrova (stěhování v lednu 2021) 
Domek Trnkovecká (stěhování v lednu 2021) 
Domek Sodná (stěhování květen/červen 2021) 
Domov Jandova – vedoucí zařízení Bc. Ja-
na Vejlupková 
Domek Syllabova (stěhování květen/červen 
2021) 
Domek U Rourovny (stěhování květen/červen 
2021) 
Domek E. Rošického (stěhování květen/červen 

2021) 
Domek Jandova (stěhování září/říjen 2021) 
     Domov Barevný svět bude mít kapacitu 48 
klientů, Domov na Liščině 57 klientů a Domov 
Jandova 54 klientů. V nových domcích už ne-
bude platit zákaz příjmu nových klientů, ten 
bude platit pouze pro Domov Jandova a Do-
mov na Liščině v původní budově.  
     Mnozí ze zaměstnanců přejdou pod jiné 
vedoucí, klienti přecházejí s těmi zaměstnanci, 
s nimiž se na změnu připravovali, takže pro ně 
personální situace nepřináší žádné zásadní 
změny. 
     Důležitou součástí procesu transformace 
bylo vytvoření jednoho centrálního stravovací-
ho provozu v budově Domova Barevný svět 
pod správou organizace a zrušení stravova-
cích provozů v Domově na Liščině a v Domově 
Třebovice. Tato koncepce přináší i významnou 
úsporu zaměstnanců. V současných obtížných 
ekonomických podmínkách však byl tento pro-
jekt pozastaven (zatím posunut do roku 2022). 
Proto jsme připravili přechodné náhradní řeše-
ní, s nímž budete seznámeni, jakmile je náš 
zřizovatel (statutární město Ostrava) schválí. 
     Věřím, že uvedené změny zvládneme, jako 
jsme to dokázali dosud. Za velmi dobrou  
a obětavou práci Vám ještě jednou děkuji a 
přeji hlavně pevné zdraví. V současné době se 
přesvědčujeme o tom, že zdraví je opravdu tím 
nejdůležitějším, co máme. 

SVATOPLUK ANIOL 
ředitel organizace 

 

OPĚT JSME 

PŘISPĚLI  
DO SBÍRKY  

POTRAVINOVÉ  

POMOCI 
 
V rámci Mezinárodního dne za vymýcení 
chudoby, jenž připadá na 17. října, pořádá 
každoročně Potravinová banka Ostrava,  
z. s. sbírku potravinové pomoci. Kromě 
zaměstnanců ostravského magistrátu  
a dalších patnácti úřadů ostravských 
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městských obvodů, se k této výzvě letos připojilo i devět příspěvkových organizací 
včetně Čtyřlístku, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava. Letošní sbírka po-
travinové pomoci dávala o to větší smysl, že právě pandemie koronaviru SARS-CoV-2 
připravila řadu lidí o práci a chudoba ohrozila nebo mohla ohrozit řadu z nich.  
 

       Přes mimořádnou situaci, spojenou 

s pandemií nemoci Covid-19, přispěli zaměst-
nanci Čtyřlístku do této sbírky částkou šest 
tisíc korun, za niž pak byly zakoupeny trvanlivé 
potraviny pro chudé a potřebné. V úterý 20. 
října jsme zakoupené potraviny předali zástup-
cům Potravinové banky Ostrava. Tento zapsa-
ný spolek působí na území našeho města od 
roku 2010 a sdružuje celkem 29 členských  
a odběratelských organizací. Je zároveň čle-
nem České federace potravinových bank, za-
stupující i na nadnárodní úrovni všech patnáct 
u nás fungujících potravinových bank. Sbírka 
potravin je dnem solidarity, při němž může 
každý z nás pomoci tím nejjednodušším způ-
sobem: darem trvanlivých potravin a drogerie. 

Sbírka je organizována ve všech krajích potra-
vinovými bankami a Českou federací potravi-
nových bank ve spolupráci se Svazem obcho-
du a cestovního ruchu a Asociací společenské 
odpovědnosti, se sociálními partnery Charita 
Česká republika, Armáda Spásy, Naděje  
a Slezská diakonie a obchodními řetězci Al-
bert, Billa, DM drogerie markt, Globus, 
Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, 
ROSSMANN, Tesco a Rohlik.cz. Náš dík sa-
mozřejmě patří všem zaměstnancům Čtyřlíst-
ku, kteří se do sbírky zapojili a pomáhali, i když 
nemuseli…    
 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

 
Dostalo se nám poděkování od ředitelky Potravinové banky v Ostravě spolu s tímto děkovným certifi-
kátem, jenž vyčíslil i hmotnost našeho letošního potravinového příspěvku. 
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„To místo“ – Mental café  
 
Pojízdnou kavárnu Mental Café určitě znáte. Pracují v ní zaškolení lidé s mentálním 
postižením. Smyslem tohoto projektu je zdokonalit pracovní návyky a dovednosti 
těchto lidí, ale i jejich komunikační schopnosti.  
 

     Zuzanka Zapletalová, naše klientka Centra 

pracovní činnosti, pracuje jako ´baristka´ - 
obsluha kavárny - již čtyři roky. Původně chtěla 
být jen mezi lidmi, smysluplně vyplnit svůj vol-
ný čas v odpoledních hodinách a vydělat si 
trochu peněz na dovolenou. Nejdůležitější bylo 
naučit se pracovat s kávovarem, aby mohla 
zákazníkům připravovat malé a velké expres-
so, capuccino, čokoládu, café latté a jiné la-
hodné kávy.  
     V modrém triku a barmanské zástěře ji 
dnes můžete potkat na různých místech Ostra-
vy, kde se pořádají nejrůznější akce, worksho-
py a trhy. Postupně se vypracovala ve výbor-
nou baristku, tj. specialistku na přípravu a vý-

robu kvalitní kávy. Stávající tři pojízdné vozíky 
Mental Café se střídajícími se baristy, již ne-
stačily poptávce. Pojízdná kavárna se těší 
velké popularitě u zákazníků, a tak se mana-
žerka Mental Café rozhodla otevřít tréninkovou 
kavárnu s patřičným zázemím. Našla své zá-
zemí v centru Ostravy na Kuřím rynku 
s názvem „To místo“.  
     Zuzanka nás pozvala na zahájení provozu 
této tréninkové kavárny 16. září. Čekala nás na 
Masarykově náměstí a dovedla na místo. Po-
stupně jsme si prohlédly její prostory a zúčast-
nily se zahajovacího proslovu s přípitkem. 
Pohovořily jsme s ostatními a ochutnaly něco 
z nabídky.  

     Tímto článkem děkujeme za 
pozvání a hezké odpoledne v tré-
ninkové kavárně a Zuzanka 
s ostatními baristy děkuje všem 
příznivcům za projev podpory  
a přízně. Těšíme se na další spo-
lečné setkání u lahodné kávy… 

JANA GROMOTOVIČOVÁ 
Centrum pracovní činnosti 

 
 

 
 
Na snímku vlevo baristka Zuzanka 
Zapletalová se svým kamarádem 
z pojízdné kavárny Mental Café. 
 
   
                                                          

 

ČTYŘNOHÁ NÁVŠTĚVA  

Canisterapie v domku Na Liščině 
 
V úterý 15. září navštívil naše klienty v Domku Na Liščině pejsek Noid plemene ame-
rický stanfordský teriér. Již pouhou svou přítomností dokázal u našich klientů vyvolat 
dobrou náladu a úsměv na tvářich a kontakt s ním byl pro mnohé z nich zajímavým 
rozptýlením. Možnost pohladit si teplé a huňaté psí tělíčko pozitivně stimulovalo a ak-
tivizovalo nejen naše klienty, ale i pracovníky. 
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     Díky přítomnosti pejska mnozí z nich ani 

nevnímali, že tento čtyřnohý terapeut plní cíle-
ně naplánované úkoly, směřující např. ke zlep-
šení kvality koordinace jejich pohybů, komuni-
kace, nebo sociální interakce. Výsledky této 
práce byly patrné na první pohled. Naši klienti 
při canisterapii vykazují vždy dobrou náladu  
a větší ochotu spolupracovat. 
     Pejsek Noid je z velmi citlivého a vnímavé-
ho plemene, což bylo znát i při jeho návštěvě u 
ležících klientů. Myslím si, že tato psí návštěva 
všem pozvedla náladu, což naznačoval úsměv 
na rtech u všech zúčastněných, ale také  
u ležících klientů, kteří se s ním mohli také 
pomazlit a rozveselit se. 

                                                                 
VLADISLAVA STRAKOŠOVÁ 

Domov na Liščině 

 

Zdravotní 

procházka s jasným cílem  

 
I v této nelehké ´covidové´ době jsme 
se vydali s uživateli na krátkou 
vycházku do okolí s cílem navštívit 
domeček na Sodné, kam, jak věříme, 
se budeme brzy stěhovat. 
 

      Klienti s nadšením sledovali, jak stavba 

roste před očima, jen okolí pozemku se jim 
moc nelíbilo, neboť zatím působí velmi 

nevlídně. Zajímali se však také o to, které 
okno bude patřit jejich pokoji, jaký nábytek 
tam budou mít a které ze svých věcí si 
budou brát s sebou. 
     Už se těší na jaro, kdy se budou stěhovat 
do nového a společně již plánují  
s pracovníky výsadbu květin a keřů, 
případně stromků. Všichni věříme, že se 
jejich očekávání naplní a budou také tak 
spokojeni, jako jejich kamarádi, kteří již 
v nových domcích bydlí. 

Tex a foto ZUZANA KOPŘIVOVÁ 
Domov na Liščině 

 

ADVENTNÍ  

PEČENÍ  
Adventní čas trávíme stejně jako doma  
i v domácím prostředí Domova Třebovice  
s klienty přípravami na Vánoce. Letos 
jsem pro ně připravila domácí těsto na 
medové perníčky a pustili jsme se  
do práce.  
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     K radosti všech přítomných klientů se nám 

dařilo vykrajovat krásné tvary a vůní perníko-
vého koření podtrhnout atmosféru blížících se 
Vánoc. Nakonec přišla zasloužená odměna 
v podobě ochutnávky zdařilých perníčků. 
     Bohužel, fotografie nemohou zachytit krás-
nou vůni a skvělou chuť, ale určitě nám připo-
menou radost ze společné práce. Krásné Vá-
noce a šťastný Nový rok přejí všem čtenářům 
Zrcadla klienti a zaměstnanci Domova 
v Třebovicích. 

Text a fota: KATEŘINA POLKOVÁ 
Domov Třebovice

 

 

 

Vánoce z Mountfieldu  
 
Milý dárek dostali naši klienti z Chráněného  
bydlení Letní. Letos totiž oslaví své první Vánoce 
v novém bydlení, do něhož se přestěhovali letos 
v červnu z Martinova. Z obchodního centra  
řetězce Mountfield v Ostravě-Třebovicích dostali 
před třetím adventním víkendem 11. prosince  
darem krásnou kavkazskou jedli jako vánoční 
stromeček. 

 

    Radost byla o to větší, že spolu se stromeč-

kem se k nim do domku přistěhoval také vá-
noční skřítek pro štěstí. Kdo měl ruce, už  
o víkendu zdobil stromeček, aby se do zimního 
večera mohla rozsvítit všechna barevná 
světýlka. Vánoční skřítek byl pohodlně usazen 
pod stromečkem, aby všem obyvatelům do-
mečku přinesl radost i krásnou předzvěst kou-
zelného Štědrého večera, na nějž se všichni už 
dlouho dopředu moc těšili…Naše velké podě-
kování samozřejmě patří panu ing. Lukáši 
Osmančíkovi, oblastnímu manažerovi prodeje 
společnosti Mountlfield a vedoucímu prodejny 
Mountfield v Třebovicích, panu Slívovi, kteří na 
nás se stromečkem nezapomněli ani letos.  
 
 

Text: (rw) 
Foto: BARBORA RAKOŠÁNOVÁ  

 
 

 

Kultura 

 

RYTMY ZA COVIDU 
Víme, jak náročný byl téměř celý tento rok. Každého člověka poznamenal omezením 
svobodného života – někoho víc, někoho méně, ale každopádně všechny bez rozdílu. 
 

     Nemalé ztráty utrpěli i naši bubeníci. Ztráty 

zážitků, setkání s kamarády, pocitu úspěchu  

a radosti z dobře vykonané práce. Většina 
vystoupení, na něž se celý rok těší a nacvičují 



14 

 

programy, byla zrušena a setkání našich Ryt-
mů na zkouškách byla také velmi omezená. 
Chybíme si navzájem víc, než si sami uvědo-
mujeme. Pokaždé, když mě potká někdo 
z bubeníků, ozve se stejný dotaz: Kdy bude 
zkouška? Kdy budeme vystupovat? Jak se má 
ten či onen? Je už Petr zdravý? A na naše 
mobily chodí esemesky od těch, kteří jsou 
momentálně doma: ´Nezapomeň mi napsat, 
kdy už konečně začneme bubnovat!´  
     Přestože se nescházíme, práce je však 
stále dost. Už dávno před koncem roku jsme 
stáli před otázkou, jak vybrat vhodnou skladbu 
pro nadcházející Masopust. Tématem příštího 
Ostravského masopustu jsou bajky, takže přá-
ním organizátorů byla skladba „zvířecí“. Najít 
vhodnou skladbu na „zvířecí“ téma, rytmicky 
vhodnou jako hudební doprovod k bubnům, to 
představovalo skutečně tvrdý oříšek. Nastaly 

hodiny hledání na strán-
kách youtube i prohlídka 
všech možných CD.  
     Po několika dnech se 
přece jen dostavil 
úspěch. Z našeho tipu 
byla nadšená i hlavní 
organizátorka masopus-
tu, Markétka Palowská, 
etnografka Ostravského 
muzea.   
     Dalším oříškem, 
nebo spíše ořechem, 
bylo hudební podklad 
sehnat a nahrát na CD 
či flash disk. Naštěstí 
máme dobré a šikovné 
kamarády, a když „ne-
klapne“ zvuková knihov-
na ani jiné možnosti, 

voláme S.O.S. Velké díky patří naší Martince 
(Martina Skýbová z kreativního ateliéru Domo-
va na Liščině – pozn. red.), která nám i tento-
krát vytrhla trn z paty a svými IT schopnostmi 
pomohla. Vždy, když se na ni obrátíme (a bývá 
to docela často), ochotně a téměř okamžitě 
vyjde vstříc. 
     Teď s nadějí hledíme k Novému roku  
a doufáme, že se vlny „covidovky“ uklidní  
a svět bude zase normální. Vždyť i v nadchá-
zejícím roce je v plánu mnoho akcí, festivalů, 
koncertů a vystoupení a my bychom o ně ne-
chtěli přijít. A pokudi Vás zajímá, co ´zvířecího´ 
jsme nacvičili, přijďte se podívat 16. února 
2021 na Ostravský masopust. 

Text: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
Rehabilitační oddělení 

Ilustrační foto Rytmů: (rw)  
 

Jaké je to prožít čas v hudbě? 
O tomhle by mohli klienti Čtyřlístku vyprávět. Pravidelně navštěvují centru Muzikohra-
ní v Ostravě – Mariánských Horách, kde jsou účastníky muzikoterapie. Jejich velmi 
oblíbenými nástroji jsou djembe bubny a perkusivní nástroje. Už jen dotekem se  
krásně rozezní a je možné s nimi tvořit a hrát.  
 
     Rytmus vnímáme ještě předtím, než se 
narodíme. Je nám přirozený a blízký. Bubny 
jsou nástroji, které mohou vytvářet společný 
tep, v němž si každý v kruhu zažije, jaké to je, 
„být ve společném rytmu“. 
     Klienti jsou při společných setkáních velmi 
kreativní, rádi se zapojují do tvoření hudby. 
Někteří si oblíbili hudební nástroje, jako jsou 
bubny, perkuse nebo melodické xylofony, ně-
kdo rád zpívá. A některé dámy zapojují i im-
provizovaný tanec. Vzniká tak společná cesta, 
do které každý přispívá a podílí se na tom, co 
vzniká. 

     Během muzikoterapie naši muzikanti proží-
vají skrz hudbu situace, které jsou prospěšné 
pro každodenní život. Je to podpora spoluprá-
ce, vzájemného naslouchání i sebevyjádření. 
Společná setkání považujeme i pro nás za 
velmi inspirativní. Jsou to setkání naplněné 
radostí a hudbou.  
     Muzikoterapie je jednou z uměleckých tera-
pií. Nachází si cestu i beze slov. Prostřednic-
tvím hudby a zvuků podporujeme rozvoj sen-
zomotoriky, sociálních dovedností, kognitivních 
funkcí i komunikace. 
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Muzikoterapie také přináší možnosti, jak prožít 
své emoce v přívětivém prostředí, kde hraje 
důležitou roli vztah mezi muzikoterapeutem  
a účastníkem. Je to vztah založený na důvěře 
a bezpečí. V muzikoterapii mají své místo ak-
tivní i relaxační prožitky. 
     Děkujeme za dlouholetou spolupráci s Li-
buškou Gajdovou, která klienty Čtyřlístku pro-
vází nejen hudbou. Zrealizovala s uživateli 
mnoho vystoupení, jež byla pro všechny rados-
tí a velkou zkušeností. 

Mgr. MICHAELA PLECHÁČKOVÁ 
muzikoterapeutka centra Muzikohraní Ostrava 

 

Kreativní pátky v Petřkovicích 
      Pracovnice Kreativního ateliéru Na Liščině 
pravidelně navštěvují klienty v jejich domku 
v Petřkovicích. S rozvrhem činností si navzá-
jem vycházíme vstříc, a tak se tady někdy se-
jdeme i dvakrát do týdne, což nás velice těší.  
V květnu a v červnu jsme se pustili do lepení, 
stříhání apod. S klienty vyrábíme motýla jako 

dekoraci do interiéru. Všichni se snaží přiložit 
ruku k dílu a tak se při těchto kreativních čin-
nostech všichni skvěle baví. 

Text: MARTINA SKÝBOVÁ 
Foto: BARBORA HALAŠKOVÁ 

 

 
 

Rekonstrukce psa 
 
K růžové budově kreativního ateliéru na Liščině patřil neodmyslitelně léta letoucí černobílý 
dalmatin z ´papier mâché´ (papírmašé), který hned u dveří vítal nově příchozí a také se tu s nimi 
loučil… Jeho původ si vlastně nikdo nepamatuje. V proměnách času stal jakousi němou  
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(a neměnnou) součástí této kouzelné dílny, v níž se pod rukama klientů rodí 
kresby, obrazy i keramika.  
 

     „Hlídal nás tady dlouhé roky, až z něj po-

stupně začaly opadávat jednotlivé části,“ říká  
s úsměvem jedna z pracovnic kreativního ate-
liéru Martina Skýbová. „Nejdřív to byly uši, 
potom srst… Daly jsme se do jeho rekonstruk-
ce a teď nás pro změnu hlídá dobrman.“ Na 
rekonstrukci tohoto letitého strážce kreativního 

ateliéru se podílely jak jeho 
pracovnice, tak klienti Do-
mova na Liščině.  

(rw) 
Foto: MARTINA  

SKÝBOVÁ  

 

                              

NAŠE KNIŽNÍ TIPY  

(NEJEN) PRO ZIMNÍ VEČERY 
 
Pandemie nemoci Covid-19 téměř zastavila život a uzavřela nás v našich domovech. 
Kromě nákupů si ve volných chvílích můžeme dovolit jen vycházky do přírody anebo – 
právě nyní, za dlouhých zimních večerů, příjemné rozptýlení kvalitní četbou. Naše ko-
legyně z rehabilitačního oddělení, náruživá čtenářka Vladimíra Kaločová, dostala vý-
borný nápad a oslovila další kolegyně, aby se s ní podělily o své čtenářské zážitky  
a poslaly pár knižních tipů na dobrou četbu. Rádi předáváme. 
    

KNIŽNÍ TIPY ZUZANY PEXOVÉ, Domov Barevný svět, 3. pa-
tro:  

■ Jodi Picoultová: VELKÉ MALIČKOSTI (hodnocení Databáze 

knih 87 %) 
Příběh dětské zdravotní sestry Ruth, černošky, jež pracuje v nemocnici na 
novorozeneckém oddělní. Je obviněna ze smrti novorozence, syna „bílého“ 
amerického fašisty a ocitá se před soudem. Tato velmi citlivě napsaná kniha 
je především svědectvím o rasismu a předsudcích, stále ještě přetrvávajících 
v americké společnosti. Je v ní představen příběh každé jednotlivé postavy – 
od dětství a dospívání až k dospělosti a díky tomu tak máme možnost pocho-
pit myšlení, pohnutky a jednání každé postavy tohoto nevšedního románu.   

Waris Dirie: KVĚT POUŠTĚ – PODIVNÁ PUTOVÁNÍ SOMÁLSKÉ KOČOVNICE 

(hodnocení Databáze knih 87 %) 
Autobiografický příběh, popisující cestu autorky knihy od somálské kočovnice až 
k profesi celosvětově slavné modelky. Waris v knize přibližuje všechny překážky, 
jež musela v průběhu své životní pouti překonávat. Od tvrdého života dívky 
v somálské rodině, postavení žen v somálské společnosti, až ke znásilnění, jako 
časté praktiky somálských mužů. Zabývá se zde také otázkou ženské obřízky, 
jež je dosud rovněž běžně praktikována v dětském věku somálských dívek, jako 
součást zdejší kultury a muslimské tradice. Popisuje i své velmi náročné profesní 
začátky v Londýně, kde neměla žádné zázemí a neuměla jazyk…  

Pat Conroy: PÁN PŘÍLIVU (hodnocení Databáze knih 86 %) 

Psychologické drama. Sestra Toma Winga se pokusí o 
sebevraždu. Tom se proto vydá do New Yorku, aby své sestře, sužované 
těžkými depresemi, pomohl vymanit se z jejích problémů. Setkává se zde 
s psychiatričkou Susan Lowensteinovou, aby jí vyprávěl o těžkém dětství, 
které se sestrou a bratrem prožili a pomohl jí tak odhalit příčiny depresí své 
sestry. Autorovo vyprávění se odvíjí ve dvou liniích: současné, v níž se Tom 
schází se Susan, do níž se zamiluje, a historickou, ve které se Tom vrací do 
minulosti. Kniha se dočkala i filmového zpracování, jehož se v roce 1991 re-
žijně ujala herečka a zpěvačka Barbara Streisandová. Ta také vytvořila ve 
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filmu roli psychiatričky Susan Lowensteinové a její protějšek, Toma Winga, ztělesnil Nick Nolte. Film 
byl nominován na sedm Oscarů.    

Všechny tři knihy jsou velmi čtivé, mají spád, spoustu zápletek a překvapení. Všechny mají nějaký 
hlubší odkaz. Jsou mé oblíbené. Zuzka. 
 

KNIŽNÍ TIP KATEŘINY CHOMOVÉ, Domov Barevný svět, 3. 
patro                                                                   

Sarah McCoy: PEKAŘOVA DCERA (hodnocení na Databázi 

knih 87 %)                  
Válečný román, jehož příběh se prolíná obdobím války a současnosti. Kniha 
poukazujue především na to, že city jsou stejné v každé době. Vypráví příběh 
mladé dívky Elsie, která vyrůstá v nacisitickém Německu. Čte se moc dobře, 
doslova jedním dechem a krásně tak vyplníte chladné zimní večery… 
 

KNIŽNÍ TIP VLADIMÍRY KALOČOVÉ, 
rehabilitační oddělení: 

B. A. Paris: ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI 

(hodnocení na databázi knih 86%)                                                             
Psychologický thriller. Neskutečně dobře promyšlený příběh, dotažený do nej-
menšího detailu, v němž autorka skvěle vystihla každou situaci a emoci. Příběh 
mi bude ještě dlouho ležet v hlavě a nutit dívat se na lidi kolem sebe trochu 
jinak. Díky němu jsem pochopila, proč je možné, aby se inteligentní žena do-
stala do situace, kdy se bezmezně podřídí domácímu teroru. A tak si knihu 
přečtěte a zjistíte odpověď na otázku: Dokonalé manželství nebo dokonalá lež? 
P. S.: Knihu vlastním a případnému zájemci ráda zapůjčím.  

                                                                                           

Sport 

 

O pohár primátora města Havířova  
 

Jedna z mála akcí, které se letos,  
i když se změněným termínem, 
nakonec uskutečnily, byl VI. roč-
ník turnaje ve stolním tenise o 
pohár primátora města Havířov, 
který pořádá Společnost pro po-
moc mentálně postiženým Haví-
řov.  Naši sportovci na loňském 
ročníku měli svou premiéru a tur-
naj vyhráli, takže letos jsme jeli 
prvenství obhajovat a vezli sebou 
putovní pohár turnaje. 
      

     A tak jsme se 3. října vypravili do Havířova 

podruhé. Letošní ročník se již konal v nově 
postavené hale, která funguje jako Národní 
tréninkové centrum Havířov. Vše tam ještě 

vonělo novotou. Kapacita turnaje však 
byla díky Covidu omezená, takže se 
soutěžilo pouze v tříčlenných týmech. 
Ten náš tvořila osvědčená trojice: Marie 
Horváthová, Josef Kovář a Aleš Turlej. 
Naši sportovci nezaháleli a celý turnaj 

s přehledem vyhráli. Domů jsme si opět odvá-
želi zlaté medaile, pohár a sladký dortík. 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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Personálie 
                              

Romanovy  

narozeniny 
Balónky, konfety, květiny…a hity, co nestár-
nou. Tak začala oslava padesátin našeho kli-
enta, pana Romana Viertigrocha. Přání 
k narozeninám vystřídaly dárky. Ty dostal ne-
jen náš oslavenec, ale také naopak – i všichni 
jeho přátelé a kamarádi, kteří mu přišli popřát  
a které má tak rád. Každý z nich od něj dostal 
dárek a radost z nich i ze společného setkání 
byla vzájemná. Pak se všichni vrhli do víru 
tance, zpěvu a veselí a společně si užili krásný 
a veselý narozeninový den. Ani velká naroze-
ninová číslovka nemohla tuto euforii pokazit. 

     Text a foto:  JANA GROMOTOVIČOVÁ 
Centrum pracovní činnosti 

                                                                                       
 

Pracovní výročí 
I když se říká, že čas utíká jako voda, v tak 
náročných podmínkách, v jakých pracují za-
městnanci Čtyřlístku, si zaslouží úctu každý, 
kdo je zvládá i víc než jen pár let. Mezi nejno-
vějšími jubilanty, kteří oslaví první desetiletí 
práce v naší organizaci, budou patřit letos 
v lednu pracovníci v sociálních službách - paní 
KATEŘINA HEJDUKOVÁ z Domova na Lišči-
ně (Domek Kanczuckého) a pan BORIS 
RICHTER z Chráněného bydlení Thomayerova 
a v únoru pak paní JIŘINA BAUEROVÁ 
z Domova na Liščině (od 
1. 1. 2021 Domov Barev-
ný svět – Domek 
v Petřkovicích). Patnácti-
leté výročí práce ve Čtyř-
lístku oslaví v lednu  
a v únoru pracovnice 
v sociálních službách 
paní SIMONA DANIE-
COVÁ z Domova Jando-
va a paní LUDMILA 
KAŠTOVSKÁ z Domova 
na Liščině. Dvacet let 
obětavé práce v naší 
organizaci bude slavit 
letos v březnu paní 
DAGMAR KUBISOVÁ – 
vedoucí úseku sociální 
péče Domova Barevný 
svět. Rovné čtvrt století 
práce pro klientu Čtyřlíst-
ku budou mít na svém 

pracovním kontě v lednu a v únoru dvě pra-
covnice v sociálních službách – paní EDITA 
JOSEFI z Domova na Liščině a paní IVANA 
LAPAČOVÁ z Domova Jandova. Neuvěřitelné 
třicáté výročí práce ve Čtyřlístku oslaví 1. úno-
ra 2021 vedoucí Domova Jandova, paní JANA 
VEJLUPKOVÁ. Všem našim jubilantům 
upřímně gratulujeme a přejeme hodně trpěli-
vosti, optimismu a sil do dalších let!   
 

Redakce 
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Vítáme mezi námi!  

V posledním čtvrtletí letošního roku jsme na 
našich pracovištích přivítali třináct nových ko-
legyň. Kolektiv zaměstnanců Domova Barevný 
svět posílily na pozicích pracovníků 
v sociálních službách paní Pavla Hubertová, 
Kateřina Šišková, Johana Švrčková, Radka 
Václavíková, Martina Vaculíková, Kristina 
Kuzárová, Blažena Uhlířová a v Domku Výš-
kovice také paní Simona Ručková. Nové ko-
legyně mezi sebou také přivítali v Domově 
Jandova – pracovnici v sociálních službách 

paní Denisu Bardoňovou a v Domově Třebo-
vice na stejné pozici paní Kateřinu Polkovou, 
v Domově na Liščině pak paní Kateřinu Skle-
nářovou a Sáru Sewiolovou, Na pozici per-
sonalistiky nastoupila letos v listopadu na 
správu organizace paní Jolana Řeháčková 
Dominiková. Přejeme také všem těmto našim 
novým kolegyním mnoho zdaru v jejich nároč-
né práci.   
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