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

příspěvkové organizace, ročník XIV., číslo 2., červen 2021 
 

 

NA NOVÝCH ADRESÁCH… 
Dvě významné události v životě naší organizace charakterizovaly druhé čtvrtletí tohoto 
roku: v květnu a v červnu byl v rámci druhé etapy transformace Čtyřlístku zahájen 
provoz v dalších dvou domcích - v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě a ve Lhotce. 
Z celkem třinácti staveb, jež budou dokončeny do konce letošního roku, již máme 
´splněnou´ více než polovinu celého transformačního projektu.  
 

     Dvanáct klientů Domova na Liščině se 25. 

května stěhovalo do nového domku 
v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě, jehož 
zprovoznění poněkud zbrzdila pandemie 
onemocnění covid-19. O týden později, 2. 
června, se pak dalších dvanáct klientů 
z Domova Barevný svět přestěhovalo do 

domku ve Lhotce. Obě budovy se nacházejí  
v krásném prostředí, jsou moderní, skvěle 
vybavené, kde mají klienti zajištěné kromě 
dobře fungujících sociálních služeb i potřebné 
soukromí v jednolůžkových či dvoulůžkových 
pokojích a dostatečný prostor pro vlastní 
aktivity.  
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      Oba domky tvoří další dílek  
v transformační mozaice naší organizace, 
přecházející od velkokapacitních zařízení 
k domům rodinného typu díky finanční podpoře 
Evropské unie a statutárního města Ostravy. 
Po dokončení celého transformačního procesu 
na sklonku letošního roku, bude žít 159 klientů 
Čtyřlístku ve třinácti nových nebo 
zrekonstruovaných domcích v různých částech 
Ostravy. Neformálního zahájení provozu 
nového domku v Trnkovecké ulici se zúčastnili 
představitelé statutárního města Ostravy, jež 
tento projekt realizovalo, v čele s náměstkem 
primátora Zbyňkem Pražákem a vedoucím 
odboru zdravotnictví a sociálních věcí 
Zdeňkem Živčákem, dále starosta městského 
obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš spolu s 
místostarostkou tohoto obvodu Dagmar 
Macháčkovou a další hosté, kteří si se zájmem 
prohlédli prostředí, v němž budou jeho 
obyvatelé od nynějška žít. Jak potvrdila 
vedoucí Domova na Liščině, paní Milada 
Tomešová, klienti i zaměstnanci se na přechod 
do nového velmi těšili.  
      V příjemné letní atmosféře pak byl 2. 
června zahájen provoz osmého domku 
v Ostravě-Lhotce. Stejně jako o týden dříve 
v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě, je  
i tento domek součástí projektu realizovaného 
pro Čtyřlístek jeho zřizovatelem, statutárním 
městem Ostrava a financovaného z velké části 
z evropských fondů. Také této události se 
zúčastnil náměstek primátora města Ostravy 
Zbyněk Pražák a starosta městského obvodu 
Lhotka Josef Šrámek a další hosté, zastupující 
jak město, tak městskou část Lhotka.   
     V odpoledních hodinách se do domku 
nastěhovalo 12 klientů Domova Barevný svět, 
o něž bude pečovat v nepřetržitém provozu 
třináct pracovníků. Všichni se do nového 
prostředí už dlouho těšili. Každá ze dvou 
domácností má čtyři dvou nebo jednolůžkové 

pokoje, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským 
koutem, sociální zázemí a rozlehlou zahradu. 
Jak při prohlídce útulného prostředí nového 
domku podtrhl náměstek primátora Zbyněk 
Pražák, tato proměna sociálních služeb 
v našem městě představuje zásadní průlom 
vnímání péče o lidi se zdravotním postižením, 
kteří si nepochybně zaslouží lepší podmínky, 
než v jakých museli žít dosud. Starostovi obce 
Josefu Šrámkovi se dostalo slov díků ze strany 
ředitele naší organizace, Svatopluka Aniola, 
jenž vyzvedl zejména velkou podporu a pomoc 
vedení obce při získání pozemku pro tento 
objekt i při budování přístupových 
bezbariérových chodníků, bezpečně 
napojujících domek na komunikace Lhotky.  
     „Na přechod do nového typu bydlení se 
připravovali jak klienti, tak personál několik let. 
Vždyť mnozí z klientů v ústavním zařízení žili 
odmalička, v podstatě neznali nic jiného. Proto 
se s pomocí personálu museli postupně učit 
větší samostatnosti a sžívat se s novým 
prostředím i se svými spolubydlícími 
v domácnosti, kde žijí v mnohem intimnějších 
podmínkách, než na jaké byli zvyklí dřív. 

Chodili se dívat, jak jejich domky rostou, jaké 
je jejich okolí, zajímalo je, kdo budou jejich 
sousedé a kam budou chodit na nákupy. Moc 
se těšili, už předem si nakupovali osobní 
vybavení a výzdobu do svých pokojíčků. Ti, 
kteří už v nových podmínkách žijí, si rychle 
zvykají a určitě by neměnili. Péči mají stejnou 
jako dříve, ale kvalita životních podmínek je o 
několik stupínků výš. Totéž lze říct  
o zaměstnancích, kteří našli v nových domcích 
druhý domov. Většina z nich se do práce 
opravdu těší, i když je velmi náročná,“ řekl při 
této příležitosti ředitel naší organizace 
Svatopluk Aniol s tím, že v souvislosti 
s transformačními změnami musela 
organizace řešit i řadu velmi složitých úkolů 
spojených hlavně se zajištěním kvality 
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a rozvozu připravovaných jídel, s mobilitou 
zdravotních sester a podobně, které se ale 
zkušenému týmu podařilo zvládnout.  
       Jak personál obou domků, tak jejich noví 
obyvatelé věří, že se brzy zapojí i do běžného 
komunitního života v těchto částech Ostravy a 

stanou se jejich součástí. Aktuálně naše 
organizace dokončuje stavbu domku na 
nároží ulic Sodné a Vývozní v Hrušově  
a rekonstruuje objekt bývalého Domova 
Jandova v Jandově ulici v Ostravě-Zábřehu. 
Další tři stavby pro nás dokončilo město 
Ostrava v ulicích Syllabova  
v Zábřehu, U Rourovny a Rošického ve 
Svinově. Celkové náklady na realizaci 
tohoto tříletého projektu, který zásadně mění 
kvalitu životních podmínek, bydlení a úrovně 
poskytovaných služeb klientům Čtyřlístku, 
se odhadují na více než 276 milionů korun. 
Příspěvek z fondů Evropské unie bude činit 
zhruba 230 milionů korun, zbývající část 
nákladů pokrývá statutární město Ostrava.  
     Zahájení provozu ve dvou nových 

domcích ve Slezské Ostravě a ve Lhotce je 
dalším krokem vpřed při zlepšování kvality 
péče o naše klienty a zároveň nezvratným 
signálem, že se blížíme k završení celého 
procesu transformace v naší organizaci…   

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  

 

Události 

AUDIT NA JEDNIČKU 
V období od druhé poloviny března do května letošního roku se v naší organizaci 
uskutečnila auditní operace Ministerstva financí ČR zaměřená na transformaci 
Domova Barevný svět pro Integrovaný regionální operační program, z něhož je 

financován náš transformační proces, a to dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti ad.  
 

     Cílem auditu 

bylo ověření legality a správnosti výdajů 
vykázaných Komisi v přenesené pravomoci 
EU. Operace byla vybrána v souladu s kritérii 
výběru pro operační program a splňovala 
v době auditu veškeré platné podmínky. Audit 
měl rovněž ověřit, zda byl příspěvek na 
transformační projekt z veřejných zdrojů 
vyplacen v souladu s nařízeními Evropské 
unie. Samotný audit byl zahájen 16. března 
letošního roku a ukončen ve druhé polovině 
května. Předmětem zájmu auditorů bylo 
ověření výdajů na realizaci transformačního 
projektu – vybudování nových domků pro 
klienty Domova Barevný svět. Auditní tým 
prověřoval veškeré podklady k realizaci 
projektu – účetní doklady, zprávy, právní akty o 
poskytnutí dotace, podklady k veřejným 
zakázkám, projektové dokumentace, stavební 
deníky, podklady k veřejné podpoře, prokázání 
publicity, fotodokumentaci a mnoho dalších 
materiálů. Své hodnocení auditní tým uzavřel 
konstatováním, že v průběhu auditu nebylo 

identifikováno žádné zjištění, což bylo skvělé 
vysvědčení, pro naši organizaci.  
      Jak uvedl ředitel organizace, PhDr. 
Svatopluk Aniol, „Byla to nejnáročnější 
kontrola, kterou jsme ve Čtyřlístku absolvovali. 
Náročnost byla zvýšena i kontrolou pouze na 
dálku, což pro nás znamenalo spoustu 
kopírování, scanování, pořizování fotografií  
a posílání obsáhlých materiálů přes 
„úschovny“. Kontrola byla důsledná, ale 
korektní, neměla za cíl najít něco za každou 
cenu. Není obvyklé, aby kontrola ministerstva 
financí nenašla žádné zjištění. Proto je třeba 
ocenit ty spolupracovníky, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci projektu a nyní na jeho 
obhajobě. Velké poděkování tak patří nejen 
Andreji Foltýnkovi, Vratislavu Prokopovi, Marku 
Lastovicovi, ale také Gabriele Kupcové, Lukáši 
Kellnerovi, Jitce Míčkové a Bohdaně 
Rywikové.“ 

(rw) 
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Pracovní dílnička v reuse centru 
V Ostravě funguje od loňského září první Reuse centrum Ostrava – centrum 
opětovného použití věcí. Jde o společný projekt města Ostravy a společnosti OZO 
Ostrava. Princip spočívá v tom, aby lidé nevyhazovali věci, které mají ještě stále 
užitnou hodnotu. Mohou je věnovat právě do reuse centra, kde se o ně jeho pracovníci 
náležitě postarají: roztřídí, vyčistí, eventuálně opraví a nabídnou k prodeji. Ceny se 
pohybují od deseti do dvou set korun. Výtěžek z prodeje darovaných věcí je 
investován do veřejné zeleně a pomáhá tak k lepšímu životnímu prostředí v našem 
městě. 

 

      V hlavách pana Radka Wagnera, 

zaměstnance reuse centra a jeho maminky 
Marie Moučkové - pracovnice Čtyřlístku, se 
zrodil vynikající nápad: využít dílnu v reuse 
centru a něco praktického si vyrobit. Za 
podpory ředitele naší organizace i vedení 
Reuse centra Ostrava, tak mohla začít 
spolupráce se Čtyřlístkem. Jejím prvním 
výrazem byly vzájemné návštěvy – naše 
v Reuse centru Ostrava a zástupců 
ostravského OZO – paní Vladimíry Karasové a 
Aleše Staniczka -  v naší organizaci. Po 
setkání s jejím ředitelem, Svatoplukem 
Aniolem, si prohlédli Centrum pracovní činnosti 
a zavítali také do domků Domova na Liščině – 

v ulici Uhrově  
a Kanczuckého (na 
snímku vlevo).  
     Od června bylo 
dohodnuto zahájení 
výroby vyvýšených 
záhonů z prken 
vyřazených přepravních 
palet. Do dílničky reuse 
centra se vydala 10. 
června první skupinka 
našich klientů z domku 
v Uhrově ulici. Pod jejich 
rukama vyrostly první 
vyvýšené záhonky. Také 
v dalších našich domcích 
jsou zájemci o vlastní 
„výrobu“ vyvýšených 
záhonků. Koordinátorka 
této aktivity, naše 
kolegyně paní Vlaďka 

Kaločová, už zaplňuje diář dalšími termíny 
návštěv dílny v Reuse centru Ostrava. Po 
klientech z Uhrovy to budou kamarádi z domků 
v Kanczuckého ulici a v Trnkovecké a věříme, 
že se k nim brzy přidají další. Výsledky 
opravdu stojí za to.  
     OZO Ostrava, s. r. o. nám pomáhá i se 
zajištěním hlíny do truhlíků. Kompostárna OZO 
nabízí kvalitní kompostovanou hlínu za 
přátelskou cenu s dovozem až na místo 
určení… Už se těšíme, co na našich nových 
zahrádkách vyroste a vykvete.  

Text: (vk) a (rw) 
Foto: (rw) 

Vyvýšené záhonky pro Uhrovu 
Ve čtvrtek 10. června jsme se vydali na první pracovní návštěvu do reuse centra. 
Čekalo nás milé překvapení: usměvaví zaměstnanci a perfektně připravené pracoviště, 
nachystané opracované desky z palet, rukavice, lazura na natírání, štětce. 
 

     Pracovali jsme všichni, kdo měl ruce.  Za 

odborného vedení pana Aleše Staniczka, 
vedoucího provozovny a jejího mistra – Radka 
Wagnera, jsme se pustili do díla. Byli jsme 

příjemně překvapeni, jak se klienti z našeho 
domku zapojili a byli moc šikovní. Naši noví 
kamarádi z reuse centra byli přítomni po celou 
dobu, pomáhali s natíráním a radili, jak na to. 
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V úterý 15. června jsme se sem vrátili, 
abychom svou práci dokončili. Natírali 
jsme dřevěné desky podruhé, aby nám 
déšť záhonky ze dřeva nezničil. O 
montáž vyvýšeného záhonku se nakonec 
postaral pan Radek, který je k nám na 
Uhrovou také dopravil. Jako dárek navíc 
jsme od něj dostali i první sazenice rajčat, 
jež sám vypěstoval a další drobné dárky 
jsme ještě dostali od pracovníků reuse 
centra. Míša, Petra, Jirka a Daniel byli 
z návštěvy dílničky reuse centra opravdu 
nadšení, nechtělo se jim ani odejít. Tato 
spolupráce se velice podařila a už se 
těšíme na další akce.  

Text: MARIE MOUČKOVÁ 
Foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ  

 
 

 
Na snímcích nahoře paní Marie Moučková s Jirkou Válkem a dole Daniel Žilinský při natírání 
dřevěných latěk na vyvýšené záhony… 

 

A ještě jeden květ spolupráce…  

V úterý 29. června se v naší organizaci uskutečnila pracovní schůzka ředitelů tří 
organizací – ředitele a jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimíra 
Blahuty, Karla Beldy, ředitele OZO Ostrava, s. r. o. a Svatopluka Aniola, ředitele 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením za přítomnosti Andreje 
Foltýnka, vedoucího útvaru materiálně technické podpory naší organizace.  
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     Obsahem této schůzky bylo navázání 

vzájemné spolupráce, spočívající ve 
společném projektu ozelenění zahrad nových 
domků Čtyřlístku. Nové stromové porosty by 
měly ještě během letošního a příštího roku 
nahradit stromy, které musely být kvůli našim 
novostavbám nebo rekonstrukcím budov 
pokáceny.  
     S finanční podporou OZO Ostrava zajistí 
Ostravské městské lesy jak stromy, tak jejich 
výsadbu. Náklady na tento projekt představují 
jen pro letošní rok částku přesahující 400 tisíc 
korun. Pro naši organizaci je to významná 

pomoc, neboť dle 
litery zákona je naší 
povinností 
nahrazovat 
vykácené stromy, 
což je velmi 
nákladná záležitost. 
Bez podpory 
statutárního města 
Ostravy, spolupráce 
OZO Ostrava  
a Ostravských 
městských lesů, 
bychom tento úkol 
jen těžko zvládali. 
      Konkrétně půjde 
o náhradní výsadbu 
a rekultivaci 
zahradních ploch 
rekonstruované 
budovy v ulici 

Jandova a estetizaci dalších tří zahrad – 
Domova Hladnovská, domku Kanczuckého 
v Hrušově (Domov na Liščině) a domku 
v Proskovické ulici ve Výškovicích (Domov 
Barevný svět). Společně věříme, že se tato 
spolupráce bude dále rozvíjet i v dalších 
letech.  
      Na snímku zleva: Ing. Vladimír Blahut, 
ředitel a jednatel Ostravských městských lesů, 
ing. Andrej Foltýnek, PhDr. Svatopluk Aniol  
a ing. Karel Belda ředitel OZO Ostrava, s. r. o.  

Text a foto: (rw) 

       

Práce nebo 

zábava,  

úsměv vždy 

vyhrává!  
Přestože omezení spojená 
s pandemií onemocnění 
Covid-19 nám stále ještě 
nedovolují plně rozvíjet své 
volnočasové aktivity, 
s příchodem jara naši klienti  
i zaměstnanci nacházejí 
mnoho jiných možností, jak 
využít volný čas. K těm 
nejradostnějším patří 
bezesporu péče o zahrady 
obklopujících domovy, v nichž 
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bydlí. Jedním z příkladů může být domek 
v ulici Kanczuckého v Ostravě-Hrušově.   
Ten se opět po letošní dlouhé zimě probouzí 
k zahradnímu tvoření.  
 

     Prvotní nápad zdejších klientů  

a zaměstnanců, vytvořit malé zákoutí 
s příjemným posezením k relaxaci, se naplnil. 
Daří se nám s klienty tvořit útulné prostředí 
nejen pro všechny, kteří zde bydlí nebo chodí 
do zaměstnání, ale také pro návštěvy, které 
k nám do domku zavítají. Zahrada představuje 
pro mnohé klienty i terapii prací, kdy není 
místo na špatnou náladu. Když vysázené 
květiny nádherně rozkvetou a sklidíme vlastní 
úrodu ze zahrádky, to vše je nám zaslouženou 
odměnou. Pěkné počasí navíc vybízí 
k odpočinku a relaxaci u kávy na terase či 
v nově postavené zahradní pergole, anebo 
k přípravě nějaké dobroty, třeba v podobě 
grilované voňavé klobásy! Pořád jsme na 
začátku, ale už teď si troufáme říci, že se nám 
společnými silami daří náš rozsáhlý pozemek 
včetně malého lesíku alespoň trochu zvelebit. 

Všechny nás to těší a v této naší „tvorbě“ 
budeme určitě pokračovat. Více než slova za 
nás jistě prozrazují fotografie z naší zahrady… 

Text: KATEŘINA HEJDUKOVÁ 
Fota: TÁŇA ČALOVÁ 

Třicet let ostravského Čtyřlístku 

Klaním se před děvčaty,  

která vedou naše domky… 
říká v našem rozhovoru Bc. Milada Tomešová, vedoucí Domova na Liščině 
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I když je to k nevíře, letos v dubnu oslavila významné „kulatiny“ naše kolegyně, 
vedoucí Domova na Liščině, paní Bc. Milada Tomešová. A vzpomínáme-li letos 
počínající třicáté výročí existence naší organizace, pak se dá bez nadsázky říci, že 
paní Tomešová v ní prožila více než polovinu svého života. To byl také další důvod, 
abychom ji požádali o rozhovor.  
 
■ Kdy se vůbec začala psát ta část tvých 
životních osudů, spojených se Čtyřlístkem?  
V podstatě hned po ukončení studia na 
gymnáziu v Bohumíně a nástavbě na Vyšší 
odborné škole sociálně-právní v oboru sociálně 
právní péče v roce 1982. Nějaký čas jsem 
pracovala na odboru sociálních věcí tehdy 
ještě národního výboru. Pak jsem odešla na 
mateřskou dovolenou a po jejím ukončení jsem 
dostala nabídku, abych přijala práci 
v tehdejším Městském ústavu sociálních 
služeb. De facto hned jsem se tady stala vůbec 
první sociální pracovnicí. Naše působiště tehdy 
bylo v pronajaté části školy Na Vizině, kde 
jsem pracovala na poloviční úvazek. Začala 
jsem shromažďovat údaje, jež jsem pak měla 
zpracovávat: písemné dokumenty a informace 
o klientech a také jsem zakládala jejich nové 
spisy. Bylo to úžasné období. Dodneška moc 
ráda vzpomínám na svůj vstup do organizace, 
kam mě tenkrát přijímala jako personalistka 
paní Eva Kazimirská. Udělala na mě skvělý 
dojem svým lidským přístupem. Ještě 
dnes to vidím, jak se mnou vedla 
rozhovor, jaká byla laskavá a zároveň 
otevřená. Mezi lidi, kteří mě osobně na 
počátku velmi ovlivnili, patřila 
bezesporu i paní Luisa Benedíková. 
Vždy z ní vyzařovala přirozená autorita 
a zároveň byla skvělým psychologem 
lidských duší. Obdivovala jsem její 
přístup ke klientům, k sociální práci  
i k zaměstnancům samotným. Nikdy 
jsem ji nezastihla v situaci, kdy by se 
chovala k někomu nepříjemně. Byla 
velký profesionál s obrovským 
pochopením pro každého. Pro mě byla 
zkrátka člověkem s velkým „Č“  
a hodně jsem se od ní naučila. Po 
odchodu prvního ředitele nově 
vzniklého ÚSP ing. Vladimíra Janka 
v roce 1997 dokonce nějakou dobu 
vedla organizaci. Vždycky dokázala odhadnout 
situaci i to, jak se člověk cítí a podle toho se 
k němu také chovala. Na druhé straně se nikdo 
ani nesnažil ji nějak obelstít nebo něco 
zakrývat, byla zkrátka přirozenou autoritou. 
Aniž by musela cokoliv vyslovit, disciplína tady 
vždycky fungovala.  
■ Jak vzpomínáš na samotné začátky 
organizace?  
V roce 1991 se dokončovala stavba nového 
stacionáře – hlavního sídla vznikajícího Ústavu 
sociální péče pro mentálně postižené – a my 

se chodili dívat, jak stavba roste. Když byla 
budova hotová, chodili jsme sem uklízet a moc 
jsme se do nového těšili, protože Na Vizině 
nebyly pro nás ideální podmínky. Byli jsme 
rozdělení na zdravotní a výchovné oddělení, 
ale už tehdy jsme byli zvyklí být hodně spolu a 
dělat společné aktivity. Klienti se tady kromě 
jiného věnovali i ručním pracím – vyšívali, pletli 
a vytvářeli nejrůznější další rukodělné výrobky. 
Někteří dokonce montovali pro jeden podnik 
čepičky na sifonové bombičky. Měli určenou 
denní normu, kterou museli splnit a za to pak 
dostávali odměnu. S klienty jsme tenkrát také 
často jezdili na třídenní rekreační pobyty, kdy 
jsme poznávali krásy naší vlasti. Prostory, 
v nichž jsme tehdy Na Vizině pracovali, nebyly 
velké, ale prostředí mi tehdy připadalo 
domáčtější, lidé k sobě měli blíž. Chodívali 
jsme s klienty i do restaurací – ve skupinkách 
po třinácti klientech, všichni ve stejných 
kloboučcích a číšníci jen zírali, jak se umí 
chovat. Jak dovedou slušně požádat o to, co 

chtějí, jak umí děkovat i zdravit a jak dobře si 
vědí rady i při stolování…  Na to běžná 
veřejnost tehdy ještě nebyla zvyklá. Když jsme 
jezdívali s klienty na rekreační pobyty, bydleli 
jsme většinou v chatkách. Klienti byli už ze 
zařízení zvyklí udržovat čistotu a pečlivě po 
sobě uklízet, takže provozovatelé bývali vždy 
velice mile překvapeni, že v chatičkách klienti 
po sobě zanechávali vzorný pořádek a navíc 
se uměli dobře chovat. Zažili jsme společně 
mnoho pěkných chvil a vůbec neplatilo, že by 
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byli lidé s mentálním postižením zavření jen 
mezi zdmi ústavu, jak se někdy tvrdilo. 
■ Kdy jsi začala pracovat v Domově na 
Liščině?   
Do roku 2005 jsem působila jako sociální 
pracovnice v tehdejším stacionáři v Muglinově 
a pak jsem přešla do Domova na Liščině, kde 
jsem pokračovala jako sociální pracovnice a po 
čase jsem se stala vedoucí oddělení sociální 
péče a sociální práce. 

■ Byla to velká změna?   
Ano. Najednou jsem byla v roli vedoucího  
a měla pod sebou sociální pracovníky  
i pracovníky v sociálních službách. Tehdy ještě 
byla vedoucí domova paní Karla Lapišová. V té 
době jsem si také doplňovala kvalifikaci 
studiem na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity, kde jsem studovala bakalářský obor 
sociální pedagogika – prevence  
a resocializace. Ten jsem dokončila v roce  
2009. Po odchodu paní Lapišové do důchodu 
se vedení zařízení ujala Šárka Matyášková 
(dnes Změlíková – pozn. red.) a v roce 2013 
jsem na toto místo nastoupila já. V Domově na 
Liščině však byl vždy výborný, soudržný 
kolektiv. Byla, je a doufám, že i nadále tady 
bude dobrá týmová práce. Na to, že jde téměř 
výhradně o ženský kolektiv, je tady dobrá a 
velmi solidární spolupráce. Lidé jsou zvyklí 
pomáhat jeden druhému, když je to třeba. 
Vždy jsem si na tom zakládala, že mám kolem 
sebe tak dobrý tým lidí.  
■ Co pro vás v Domově na Liščině 
znamenají transformační změny? Jak 
ovlivnily fungování zařízení?    

Na jedné straně je nám tak trochu „sobecky“ 
líto, že se takto rozprchneme, ale na druhou 
stranu tuto změnu hodnotím velmi pozitivně. 
Klienti jsou spokojeni, vedoucí domků pracují 
velmi dobře a zároveň je každý domek 
„originál“. Dobře pokračuje i týmová práce – 
pracovníci jednotlivých domků spolupracují  
a zároveň se vzájemně inspirují ve všem, co 
může zlepšit jejich podmínky i prostředí, 
v němž klienti žijí a tím se posunují dál. Pokud 

jde o klienty, nedá se říct, že 
by žádné problémy nebyly, ale 
jejich charakter je dnes jiný, 
než tomu bylo v ústavních 
podmínkách domova. Pramení 
převážně z toho, že naši klienti 
stárnou, u některých se 
zhoršuje jejich zdravotní stav  
a tím nastávají jiné situace, 
než byly tady. Zatím jsme se 
však neocitli v situaci, kterou 
bychom nezvládli sami. Jak už 
jsem zmínila, pracovníci jsou 
zvyklí si ve složitých chvílích 
vzájemně vypomáhat i mezi 
domky navzájem a to je pro 
mě velmi cenné.  
■ Jak vidíš budoucnost? 
Už třetím rokem máme 
zkušenosti s transformačními 
změnami a životem klientů 
v prvních pěti domcích, které 
byly otevřeny v roce 2019. 
Letos na podzim se u nás 

tento proces uzavře zprovozněním posledního 
z celkem pěti našich domků, který se 
dokončuje v Sodné ulici v Hrušově, kam se 
přestěhuje dalších (a posledních) 12 klientů. 
Kdybych měla hodnotit celých uplynulých třicet 
let ve Čtyřlístku, za tu dobu se práce 
v sociálních službách a role jejich 
zaměstnanců hodně posunula. Mají dnes větší 
prostor být s klienty, i profesně je jejich práce 
mnohem lépe vnímána veřejností, a to nejen 
proto, že je lépe finančně ohodnocená, ale že 
se jí dostává i mnohem víc prostoru v médiích. 
Byly doby, kdy na výběrové řízení nikdo 
nepřišel, ale teď snad veřejnost pochopila, že 
v sociálních službách je jistota, jsou tady 
slušné platy i benefity. A samozřejmě 
v domcích rodinného typu se určitě lépe 
pracuje, než v těch velkých kolosech, takže se 
mnozí těší do práce, která je pro ně téměř 
druhým domovem. Já osobně se klaním před 
těmi děvčaty, která vedou naše domky. Byl to 
moc dobrý výběr a dobře se mi s nimi pracuje.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
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Nenápadné kouzlo šití… 
Malá zpověď 

k významným jubileím 

paní Zdeňky Rebilasové 
 

Vždy usměvavá, příjemná, 
elegantní. Jako by už sám 
vzhled paní Zdeňky Rebilasové 
předurčoval její celoživotní 
povolání švadleny. Ještě k tomu 
však musíme přičíst ochotu, 
vstřícnost a laskavost. 
Vlastnosti, s nimiž přistupuje  
ke svým kolegům v naší 
organizaci, ve které pracuje po 
celých třicet let její existence. 
K tomuto velkému pracovnímu 
jubileu se letos v červnu 
připojuje ještě jedno velké 
jubileum životní, k němuž  
jí upřímně gratulujeme.   
 

    Jak už to v životě bývá, cesty osudu jsou 

klikaté a ne vždy se daří propojit naše přání 
s našimi možnostmi. V podstatě od puberty 
paní Zdeňku zajímalo vše, co bylo spojené 
s módou, což ji také přivedlo k učebnímu oboru 
pánská krejčová, jemuž se vyučila na střední 
odborné škole v Ostravě-Michálkovicích. Jako 
švadlena se však po vyučení neuplatnila 
v módních závodech, jak si to mladá dívka 
vysnila, ale první místo dostala v podniku, kde 
se šily veškeré doplňky k vodě – lehátka, 
deštníky, froté prostěradla, podsedáky na 
kovové nebo plastové židle… “Většina těchto 
výrobků šla na export – však jsme také byli 
levná pracovní síla, ale i to byla dobrá 
zkušenost,“ vzpomíná s úsměvem paní 
Rebilasová a dodává: „Brzy po roce 1989 ale 
všechno skončilo. V té době už se mi narodila 
druhá dcera a já zůstala tři roky doma. V roce 
1991 jsem nastoupila do tehdejšího Městského 
ústavu sociálních služeb, který měl jedno ze 
svých detašovaných pracovišť v pronajaté 
části školy Na Vizině. V té době už se 
dokončovala budova stacionáře nově 
vznikajícího Ústavu sociálních služeb pro 
osoby s mentálním postižením (ÚSP) tady 
v Muglinově a my jsme netrpělivě čekali, až 
bude zkolaudovaná a přestěhujeme se sem. 
Už tehdy Na Vizině jsem se seznámila 
s mnoha svými budoucími kolegyněmi, jako 
třeba s paní Miladou Tomešovou a s některými 
vychovatelkami, které pak také přešly k nám 
do Muglinova.  

     Když jsme se konečně přestěhovali do nové 
budovy stacionáře ÚSP v Muglinově, začala se 
budovat nová pracoviště. V prostorách 
dnešního Centra pracovní činnosti se zrodilo 
diagnostické oddělení pod vedením MUDr. 
Jiřiny Frejkové. Od ní jsem dostávala hodně 
úkolů. Pro diagnostické oddělení jsem šila 
různé pomůcky, dekorace a výzdobu pro 
vznikající muzikoterapeutické pracoviště  
a dokonce i relaxační ´hnízdo´ pro rodící se 
multismyslovou terapii snoezelen a řadu 
dalších věcí. Kromě toho jsem šila  
a opravovala oblečení klientů a ložní prádlo. 
Šila jsem košile, halenky a sukně klientům pro 
různá vystoupení, nebo když třeba potřebovali 
něco pěkného na sebe do divadla. Součástí 
mé práce bylo samozřejmě i žehlení 
opraveného šatstva, protože ´tety´ na to 
neměly a nemají čas, stejně jako na rychlé 
opravy nebo úpravy šatstva. To trvá dodnes.“ 
     Vnucuje se mi otázka, jak to paní Zdeňka 
dělá, aby se tolik let udržovala v dobré 
kondici? „Samozřejmě, každý občas ´chytí´ 
nějaký virus, ale obyčejně jsem to zvládla 
vyléčit přes víkend. Nikdy nešlo o nic vážného. 
Po celých třicet let, kdy tady pracuji, jsem nikdy 
nebyla nemocná, až na jeden drobný úraz  
a jsem za to ráda. Mám také tu výhodu, že 
jsem byla na pracovišti vždycky sama a nikoho 
neohrožovala.“  
      Paní Zdeňka je jakousi „živoucí kronikou“ 
naší organizace. „Zažila jsem mnoho změn, 
ale mě se to v podstatě až tak moc netýkalo, 
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protože změny nijak výrazně neovlivnily mou 
práci. Snad jen pracovní podmínky, které jsou 
teď pro mě mnohem lepší, než dřív: mám větší 
dílnu, více prostoru a více světla. Pracuji jak 
pro Domov Barevný svět, tak pro Domov na 
Liščině a Domov Jandova, teď mi sem vozí  
i prádlo z nových domečků. Kolik toho je, to se 
opravdu nedá spočítat. Nejběžnějšími 
opravami jsou roztržené zipy bund, roztržená 
pyžama nebo kalhoty 
ve švech, roztrhaná 
froté prostěradla – 
běžné krejčovské věci. 
Ložnina se dřív 
opravovala víc než 
teď, protože je dnes 
cenově dostupnější. 
Opravuji také pracovní 
oděvy, hlavně chlapům 
z údržby, často 
upravuji také pracovní 
oděvy dalšího 
personálu – zkracuji 
kalhoty, zašívám 
utržené kapsy… 
Zkrátka, dokud to jde, 
opravuji.“        
      Na otázku, zda ji 
tahle práce baví, paní 
Zdeňka odpovídá: 
„Kupodivu ano. Hodně lidí má k této práci 
odpor – je to jiný druh činnosti, než to, co jsem 
se vyučila. Ale postupem času jsem tomu 
přišla na chuť. Jak jinak bych mohla vydržet 
tolik let?“ 
     Paní Rebilasová si vždy dává záležet na 
svém vzhledu, bez ohledu na to, že je ve své 
dílničce většinu času sama. A tak se ještě 
trošku vracíme k módě. „Móda jde se mnou 
celý život,“ usmívá se a vzpomíná na učňovská 
léta, kdy se školou pořádali módní přehlídky 
pro tehdejší ostravské módní družstvo 
Míroděv. V té době byly kvalitní textilní 
materiály těžko dostupné a tak se stejně jaké 

mnohá jiná děvčata tehdy naučila 
experimentovat s textilním materiálem. „Teď už 
je to samozřejmě mnohem lepší, v podstatě je 
k dostání vše, co člověk potřebuje. A když mi 
něco nepasuje, sama si to upravím. Skoro 
každou druhou věc, hlavně aby to bylo ´tip 
top´. S módou tak žiju už dobrých padesát let,“ 
směje se paní Zdeňka.  
    „Móda je zkrátka můj celoživotní koníček. 

Pořád mě zajímá. 
Dřív jsem o tom 
nevěděla nic. 
Chtěla jsem jít 
studovat na 
jedenáctiletku, ale 
nedostala jsem se 
tam a tak jsem si 
vybrala učňovský 
obor pánská 
krejčová. Teprve 
ve škole jsem se 
naučila, jak se co 
šije a taky mě to 
začalo víc zajímat. 
Musela jsem se 
naučit dělat  
i střihy, ale nemám 
dost dobrou 
představivost ani 
výtvarné nadání, a 

tak mi to dodneška moc nejde,“ přiznává paní 
Zdeňka a vzpomíná na jednu ze svých vnuček, 
která naopak tento talent má, studovala na 
výtvarné škole Ave Art a už odmala výtvarné 
vlohy i představivost „podědila“ od Pána Boha. 
     Práce paní Zdeňky Rebilasové patří  
k nenápadným, avšak potřebným profesím 
v naší organizaci, bez nichž by se mnozí naši 
klienti i zaměstnanci jen stěží obešli. Ale i když 
se možná zanedlouho rozhodne odejít na 
zasloužený odpočinek, bude stále patřit k těm, 
kteří svou prací tvořili třicetiletou historii 
Čtyřlístku.      

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ  

Naše aktivity 

VOLÁNÍ JARA 
Nekonečná se zdála být tato zima, temnota bez slunečního svitu a něčeho veselého. 
Proto jsme se u nás v Centru pracovní činnosti rozhodli jaro přivolat. Nápad vyrábět 
svíčky, se nám jevil po chvilce přemýšlení jako originální a zajímavý. Lákalo nás zkusit 
něco nového. 
 

     To se v kastrůlku roztopí parafín, přidá 

nastrouhaná voskovka a tím se hmota zabarví. 
Je úžasné míchat různé barvičky. Trochu to 
připomíná alchymii, zvláště po přidání vonné 
esence. Pak se hmota jen pomalu a opatrně 

nalévá do formiček s knotem, počká se, až vše 
vychladne a formička se může vyklopit. 
Vyloupne se voňavá krása, a po vychladnutí 
stačí už jen zabalit do celofánu a ozdobit 
mašličkou. 
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     O tom, že nás tato tvůrčí práce baví, svědčí 
spousta svíček různých tvarů a barev – 
motýlci, vážky, berušky, včelky, květinky, 
stromečky, růžičky… Jedna hezčí a voňavější 
než druhá. Naše Eliška si výrobu svíček tak 
zamilovala, že, jak sama říká „zapomínám na 
svět, hrozně moc mě to baví“. Tvoření 
v  příjemně provoněném prostředí, navozujícím 
klid a pohodu, naplňuje naše srdce radostí  
a hřejivým pocitem. Těšíme se, co vymyslíme 
příště… 

Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ 
           Centrum pracovní činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
Na snímku vpravo jedna z klientek Centra 
pracovní činnosti při výrobě parafinových 
svíček. 
 

Jak na smysly? 
Zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Smysly, bez kterých se jen těžko obejdeme. Trénujeme 
je každý den, aniž bychom o nich jakkoli přemýšleli a bereme je jako naprostou 
samozřejmost. Když o některý ze smyslů přijdeme nebo nám slouží ne zrovna 
stoprocentně, své nezastupitelné místo pak může sehrát multismyslová stimulace, kdy 
pomocí zvuků, vůní, světel a nejrůznějších předmětů stimulujeme smysly do té míry, 
že se mnohdy jejich stav výrazně zlepší. Vrcholem snažení je propracovaný koncept 
Snoezelen, známý již bezmála 50 let.  
 

     Smysly však můžeme procvičovat  

i „neodborně“ – důležitá je však snaha pomoci 
a schopnost tzv. empatie, tedy jakéhosi vcítění 
se do myšlení stimulovaného člověka. Pak 
nám stačí jen nejrůznější „hejblátka“, světýlka, 
zvukové či vibrační hračky, předměty 
s nejrůznějším povrchem, prázdné lahvičky od 
toaletních vod, abychom podpořili ty smysly, 
jež je podpořit zapotřebí. 
     I paní Martina z Domova Jandova patří 
k těm, které s nadšením přijímají nejrůznější 
podněty z okolí. Jako správná žena 
upřednostňuje svět vůní, a tak si s oblibou 
procvičuje nejen čich, když k vonným 
lahvičkám čichá, ale i hmat, když je chytá, drží 
a podává. Na chvíle strávené v prostředí 
oblíbených předmětů se vysloveně těší a nás 
může uspokojovat fakt, že její život můžeme 
obohacovat i touto nenásilnou formou. 

Text a foto: MARTIN POBOŘIL 
Domov Jandova 
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Čarodějky 

z Třebovic  
Pálení čarodějnic nebo také 
Filipojakubská noc, je poslední dubnová 
noc. V minulých letech téměř každá obec 
pořádala “pálení čarodějnic,” kdy se 
večer zapálil velký oheň, sešla se rodina, 
přátelé a sousedé, děti se oblékly do 
čarodějných kostýmů, opékaly se buřty. 
V malém se sousedi setkávali i letos, jak 
jsme mohli vidět v televizních zprávách.  
 

     Děvčata z Chráněného bydlení z Třebovic  

-  Dáša, Boženka a Lenka  - se   v pátek 30. 
dubna připravily na malý slet i v Třebovicích.  
Naše čarodějky se na něj moc těšily. Letos bez 
ohně, ale plně vybavené košťaty, zcela 
ekologickými dopravními prostředky, pobavily 
své okolí. A je hezké si staré tradice 
připomínat. 
 

Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ 
Chráněné bydlení Třebovice 

 

PARÁDNICE  
Ozdoby k člověku neodmyslitelně patří  
a jsou staré jako lidstvo samo. Sloužily 
jako ochrana před zlými démony, duchy  
a jinými nadpřirozenými silami, později 
svou roli sehrála i snaha líbit se. Možná 
nevíte, že prvními piercingy se lidé krášlili 
už před 4000 lety… 
 

     Spolu se zdobením ženy i muži začali 

používat i nejrůznější vůně. První vonné látky 
přišly ke slovu před 5000 lety v Egyptě, 
pověstná kolínská voda, kterou dnes známe 
pod názvem „4711“ podle čísla domu majitele 

značky, byla vyrobena v roce 1709 v Kolíně 
nad Rýnem. Dnes je na celém světě okolo 300 
opravdových odborníků na vytváření nových 
vůní, a ti pracují s 3000 vonnými složkami. 
     Nemusíme znát podrobnosti, abychom 
zjistili, že i nám se ozdoby a nejrůznější vůně 
líbí. Rádi si děláme radost, s oblibou 
obdarováváme jiné. Své o tom ví i obyvatelé 
Domova Jandova, kteří se se světem vůní 
seznamují v rámci multismyslové stimulace. 
Mnozí vůně používají i aktivně a někteří se 
rovněž velice rádi zdobí, jako např. paní 
Zdenička, kterou si už ani neumíme představit 
bez jejích oblíbených modrých korálů. 

     
 Text a foto: MARTIN POBOŘIL 
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ADOPTOVALI JSME PANDU ČERVENOU!  
Zvířata v Zoo Ostrava adoptují děti, dospělí, školní třídy, rodiny i pracovní kolektivy. Vloni jsme 
si řekli, že se zapojí i Chráněného bydlení Třebovice a pro tuto možnost se rozhodli Boženka 
Pěkníková a Vladimír Maslaňák. Celých deset měsíců si odkládali po padesátikoruně do 
pokladničky na podporu nádherné pandy červené. 

 

     Věděli jste, že za symbolickou adopci 

přispíváte formou finančního daru na chov 
zvířat a provoz Zoo Ostrava třeba na 
krmení?  Certifikát o adopci bývá oblíbeným 
dárkem k narozeninám nebo na Vánoce. Ale 
my jsme jej dostali právě teď! Moc nás mrzelo, 

že jsme kvůli omezením do zoo dlouho 
nemohli. Když jsme si konečně letos na jaře 
domluvili vhodný termín na předání dárku, rádi 
se s námi na návštěvu zoo vypravili i naši 
kamarádi Lenka Máchová a Pavel Halata. 

Text a foto: JANA NIEMCZYKOVÁ 
Chráněné bydlení Třebovice 

 

 
 
 
Po roční pauze nás letos opět poctí 
svou návštěvou naši kamarádi – 
motorkáři Srdcaři. Můžeme se těšit na 
neděli 22. srpna v 10.00 hodin, kdy 
jejich motorky rozburácí naši zahradu 
v Domově Barevný svět. Zváni jsou 
samozřejmě všichni, kdo si tuto událost 
nechtějí nechat ujít a mají rádi nejen 
krásné motorky, ale i dost odvahy 
k tomu, aby se spolu s našimi přáteli 
projeli po zahradě… 
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Kultura 

Budu filmová hvězda?  
O tom, jak se náš Danek Žilinský z domku Uhrova dostal do Prahy na natáčení nového 
filmu režiséra Jana Svěráka Betlémské světlo, jsme už něco maličko napsali 
v minulém vydání našeho časopisu Zrcadlo. Teď vám přiblížíme zážitky z vlastního 
natáčení… 

 

     První návštěva Prahy, 17. března, byla „na 

otočku“, protože šlo „jen“ o kostýmní zkoušku. 
Paní kostymérky zkušeně vybraly Dankovi  
i ostatním aktérům vhodné kostýmy pro 
natáčení příslušných scén. Potom následovala 
čtená zkouška s panem režisérem Janem 
Svěrákem. Všichni přítomní /ne/herci si mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá příprava 
natáčení a jak je náročná. Stejný text, stejné 
dialogy opakovali pořád dokola a snažili se 
splnit připomínky a rady pana režiséra. Po 
zkoušce bylo všem jasné, co jim jde a na čem 
ještě musejí zapracovat. 
      Den „D“ byl naplánován pro „chlapce 
z dílny“ na 30. března. A protože se natáčelo 
od časných ranních hodin, nemohli jsme 
riskovat příjezd do Prahy až tento den. Stačí 
malý problém na trati a mohli bychom zhatit 
celé natáčení. A tak naše malá výprava 
Čtyřlístku ve složení Daniel Žilinský a Vlaďka 
Kaločová vyrazila směrem k hlavnímu městu 
již v pondělí 29. března v odpoledních 
hodinách. Vše potřebné pro nás zařídila a 
zajistila produkce filmového štábu Jana 

Svěráka. Na hlavním nádraží v Praze nás 
hned po příjezdu vlaku čekal taxík a byli jsme 
přesunuti do krásného hotelu Theatrino, na 
Žižkově, kde na nás čekaly příjemné pokojíčky. 
Volný večer jsme využili k procházce po okolí. 
Vždyť také koukat z oken na známý žižkovský 
vysílač a nezajít se na něj podívat zblízka, to 
přece nejde! Prošli jsme se také k místu 
natáčení, abychom ráno nebloudili a neztratili 
drahocenný čas. Sraz byl už v sedm hodin! 
     Budíček jsme si dali na šestou hodinu - 
naštěstí jsme nezaspali. Chvíli před sedmou 
jsme již byli vzorně na místě a netrpělivě 
očekávali, jak bude natáčení probíhat. 
Okamžitě nás přivítala paní produkční 
s asistenty režie a na Danka se „vrhly“ 
kostymérky a maskérka. Z obytného přívěsu, 
kde veškeré přípravy probíhaly, již vystoupil 
místo Dana filmový Radek – chlapec z dílny.  
A hurá na plac. Při vstupu do dílny – místa 
natáčení, jsme nevěřícně zírali, kolik lidí se 
pohybuje kolem. Ačkoliv na první pohled nám 
připadalo jejich hemžení chaotické, každý 
věděl, co má dělat a poslední přípravy 



16 
 

probíhaly svižně a bezproblémově. 
Následovala rychlá snídaně v místním 
cateringu.  
     Pan režisér Svěrák už byl připraven, herec 
Jiří Macháček – filmový mistr z dílny také,  
a mohlo se začít. Než se ozvalo to známé: 
Ticho! Akce! Jedem!, proběhla zvuková 
zkouška a zkušební záběry. Celé dopoledne 
se intenzivně natáčely dva obrazy scénáře. 
Musím uznat, že náročné to bylo i pro nás, 
doprovody. Hoši však byli vytrvalí a neúnavně 
opakovali své dialogy podle přání režiséra. 
     Na dvoře školy, kde se natáčelo, se 
mezitím objevila hromada 
sněhu a marně odolávala 
sluníčku. Naštěstí se s tím 
počítalo a tak na odpolední 
scény v exteriéru ještě dost 
sněhu zbylo. Po výborném 
obědě z cateringového zázemí 
měli chlapci možnost maličko 
si odpočinout, vypít kafíčko a 
načerpat nové síly. Mezitím se 
z bílé hromady stala souvislá 
sněhová vrstva na celém 
dvoře. A točilo se dál až do 
pozdních odpoledních hodin.  
     Po návratu do hotelu jsme 
si dali večeři a udělali malou 
procházku, jejímž cílem byl 
místní Albert, kde jsme doplnili 
zásoby jídla na zpáteční cestu. 
A pak už jen sprcha a postel, 
v níž nám ještě hlavou zněla 
slova jako Akce, Betlémské světlo scéna 80 
potřetí, dívej se víc doprava, posuňte ten ponk, 
není v záběru apod. 
     Ráno se na nás opět usmívalo sluníčko. 
Snídani jsme si objednali ještě v hotelu a dobře 
jsme udělali. Nádherný secesní prostor, který 
dřív sloužil jako divadelní sál, vyzařoval 
neuvěřitelnou atmosférou. Díky krásnému 

počasí jsme se rozhodli 
posunout náš odjezd na 
odpoledne a Prahu si ještě 
chvíli užít. Naše první kroky 
mířily k Národnímu muzeu. 
Před našimi zraky se objevil 
celý Václavák netradičně 
téměř bez lidí. Dalším cílem 
pochodu starou Prahou bylo 
Staroměstské náměstí. 
Pohled na 25 000 
namalovaných bílých křížů na 
památku oběti nemoci Covid-
19 a procházka mezi nimi, to 
nažene slzy do očí každému. 
U velké části křížů byla 
napsána i jména a vzkazy, 
květiny, svíce, malované 
kamínky s anděly… Prostě 

obrovské pietní místo. Lidé chodili kolem téměř 
po špičkách. Ticho, jež vládlo kolem, narušil až 
staroměstský orloj. Přesně v poledne se 
otevřela dvířka a začala přehlídka apoštolů, 
která již od středověku přitahuje pohledy 
místních i turistů. 
     Nechali jsme v sobě doznít zvuky orloje  
a vypravili se prázdnými uličkami ke Karlovu 
mostu. Díky jasnému a slunečnému počasí 
jsme měli krásný výhled nejen na Hrad. Prošli 
jsme si zákoutími Čertovky, parkem Kampa  
a vydali se k poslední plánované památce – 

Národnímu divadlu. Odtud už rovnou na hlavní 
nádraží abychom stihli vlak. 
      Máme za sebou velmi cennou a zajímavou 
zkušenost a jsme za ni rádi. Moc se těšíme, až 
se film s názvem Betlémské světlo dokončí a 
my si jej užijeme v kině. 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
a archiv filmového štábu 
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Petřkovický ples  
Když se na našem domečku začali klienti ptát, 
jestli bude letos ples Čtyřlístku, nevěděla jsem 
co jim odpovědět.  Už loňskou plesovou sezónu 
zasáhla epidemie Covidu 19 a nejinak tomu 
mělo být i v letošním roce. S tím jsme se ale 
nechtěli smířit. Vždyť máme plný domek 
tanečníků a tanečnic a lelkovali jsme už dost 
dlouho. Bylo třeba po dlouhé zimě naše ztuhlá 
těla rozhýbat. Proto jsme se rozhodli udělat si 
letos v březnu vlastní ples.  
 

     Vše jsme pečlivě naplánovali – hudbu, 

občerstvení, soutěže i tombolu. V pátek 19. 
března oprášili pánové společenské kalhoty  
a košile, dámy zase plesové šaty, zapnuly 
kulmy na vlasy a chopily se líčení. Nic 
nebránilo tomu, užít si odpoledne, které bude 
určitě jiné než ´covidové´. Mrzelo nás sice, že 
si nemůžeme pozvat další kamarády, ale 
nenechali jsme se tím rozladit.  
     Dobrá hudba, dobré pití, dobré jídlo  
a především dobrá nálada – to vše jsme si 
všichni moc užili a     slíbili si, že tenhle ples 
bude prvním z dlouhé řady plesů, které určitě 
budou následovat. Tešíme se tedy příští rok 
opět v březnu, tentokrát na II. Petřkovickém 
plese.  

     
 Text a foto: BÁRA HALAŠKOVÁ 

Domek Petřkovice 

Rytmy v Zákupech i letos 
I když současná situace nechávala organizátory akcí v neustálé nejistotě, naši přátelé, 
organizátoři festivalu Tvoříme duší v Zákupech - Helenka a Zdeněk Santnerovi, se 
nenechali zastrašit a další ročník ´svého´ festivalu aktivně připravovali. Naštěstí se 
pandemie onemocnění covid-19 zlepšuje a tak se mohli v sobotu 22. května všichni 
účastníci sejít. 

 

     Naše malá ´výprava´ 

se vydala na cestu jako 
každoročně již v pátek 
jednadvacátého. Cesta 
byla bezproblémová  
a krátce po 16. hodině 
jsme už vybalovali svá 
zavazadla v místě 
ubytování. Tentokrát jsme 
byli bleskově rychlí, 
protože většina ´rytmáků´ 
chtěla koukat na hokejový 
zápas proti Rusku. 
Bohužel z toho sešlo, 
protože setobox byl 
v poruše. Situaci však 
zachránila Jitka 
Šefránková, naše nová 
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posila, která nastavila svůj telefon, a tak 
jsme mohli sledovat alespoň závěrečnou 
část utkání přes internet. I když jsme byli 
trošku smutní z prohry, vydali jsme se na 
večerní procházku po Zákupech. 
     Sobotní ráno nás přivítalo silným 
deštěm. To vůbec není dobré, říkali jsme 
si. Akce se koná venku a my do deště 
s bubny jít nemůžeme. Po ranní zkoušce 
proběhla ´válečná porada´ a vymysleli 
jsme mokrou variantu vystoupení, protože: 
Kdo je připraven, není překvapen! Naštěstí 
jsme náhradní variantu využít nemuseli. 
Úderem poledne se mraky roztrhaly  
a vysvitlo sluníčko. A my, posilnění 
výbornou polévkou z jídelníčku místního 
penzionu V podzámčí, jsme vyrazili 
s bubny na zámek.  
     Vlastní program festivalu byl 
tříhodinový. Naše skupina Rytmy 
vystupovala ke konci první části. Moc jsme 
se těšili a přitom byli maličko nervózní – 
v Zákupech poprvé bez Libušky (Gajdové – 
pozn. red.)! Uf, uf, ale zvládli jsme to! Premiéra 
se vydařila!!! Bubeníci v čele s Jitkou 
bubnovali, jak nejlépe umí a ´třepetalky´ 
s Dášou Drobíkovou tomu krásně konkurovaly 
nejen hrou, ale i pohybem. Poslední skladbou, 
která měla být původně krátkým vtipným 
zakončením našeho snažení, jsme roztančili 
celé nádvoří a po skončení se publikum 
dožadovalo přídavku. Je to krásný pocit, když 
vám chodí lidé děkovat za atmosféru, za 
zážitek, za pozitivní energii, která z našich 
bubeníků vyzařuje. Odměnou bylo večerní 
posezení s duší celé akce, manžely 
Santnerovými, kteří jsou již od začátku našimi 
přáteli. Vychutnávali jsme ještě dozvuky 

vystoupení, kdy nám Helenka Santner četla 
příchozí pochvalné esemesky. S pocitem 
dobře odvedené práce jsme ulehli do postelí, 
abychom nasbírali síly na další den a cestu 
domů. 
     Ráno jsme si zabalili a vyrazili směrem na 
Ostravu. Díky slunečnému počasí jsme mohli 
uskutečnit i plánovanou zastávku v nedaleké 
obci Brniště a projít se relativně novou stezkou 
´Sochy ve skalách aneb Galerie v lese´. 
Magická stezka vznikla v letech 2018 - 2019  
a setkat se zde můžeme s díly nejen našich, 
ale i německých umělců. Procházka voňavým 
jarním lesem byla příjemným zpestřením před 
dlouhou zpáteční cestou.   

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

A krásný zpěv 

zněl po kraji 
Ve středu 6. června nás poctili svou 
návštěvou členové Brněnského Divadla 
Slunečnice a zpříjemnili nám jedno krásné 
dopoledne. Vzhledem k tomu, že počasí 
bylo slunečné, mohli jsme tuto akci 
uspořádat na zahradě Čtyřlístku. 
Třešničkou na dortu bylo i to, že se 
konečně po dlouhé době covidové mohli 
setkat kamarádi, bývalí spolubydlící, 
spolupracovníci, kteří dnes žijí a pracují  
ve ´svých´ domečcích“. To bylo vítání  
a objímání. Sem tam i slzička ukápla. 
 

     Krátce po desáté hodině bylo vše 

připraveno. Mladý muzikant, Kristian Alexandr 
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Šebek, se chopil mikrofonu, všechny přítomné 
přivítal a začal neskutečný zážitek. Kristian 
bravurně zvládal party známých písni českých  
i zahraničních zpěváků, vyslechli jsme písně 
pohádkové, muzikálové, taneční, rychlé  
i pomalé. Někdo jenom poslouchal, jiní se vlnili 
do rytmu hudby, někteří dokonce využili i naše 
rytmické nástroje a bubny… Prostě každý si na 
své přišel.   
     Když se blížil čas oběda a představení mělo 
končit, dožadovalo se publikum dalších 

přídavků. Nadšeni byli nejen klienti, ale i jejich 
doprovody a další přítomní. Skvělý zážitek - 
znělo ze všech úst. 
      Děkujeme velmi nejen Kristianovi za 
krásný zpěv, výběr písní, pohodu a srdíčko na 
dlani, ale také panu Vladislavu Hutařovi 
z Divadla Slunečnice, který vše domluvil, 
zajistil a celou akci kvalitně nazvučil. Těšíme 
se zase někdy příště!  

Text a foto: (vk)

 

Tátafest v Ostravě 
V letošním roce jsme byli poctěni pozváním účinkovat na Tátafestu Ostrava 2021, 
který se uskutečnil, jako obvykle třetí červnovou neděli. Letos vyšla na 20. června  
a patřila jako obvykle oslavám  otcovství – Dni otců. 
 

    Program Tátafestu se odehrával na 

Masarykově náměstí v centru Ostravy a byl 
opravdu bohatý. Nechyběly mažoretky, 
nejrůznější soutěže a samozřejmě muzikanti. 
Naši ´Rytmáci´, kteří byli jakýmisi 
´předskokany´ skupiny Hipnautica, se za 
horkého a slunečného dne sešli téměř všichni, 
a tak jsme mohli Masarykovo náměstí pořádně 
rozbubnovat. Vše klaplo na jedničku, 

organizátoři byli opravdu perfektní a zvukař 
nám ve všem vyšel vstříc. My bubnovali jako  
o život a při poslední skladbě Lenka Biháriová 
skvěle zatančila. Publikum ocenilo naše úsilí 
pořádným potleskem. A pak už šup, šup – 
rychle do stínu a za rok (snad) opět na 
shledanou. 

(vk) 
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Anna K. hostem v ´Barvách duhy´ 
Po loňské ´covidové´ pauze ve čtrnáctileté historii koncertů Všechny barvy duhy, se 
odložený koncert tohoto projektu letos uskuteční v pondělí 8. listopadu, a to díky 
finanční podpoře Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy. V dlouholeté 
tradici však přece jen nějaká změna bude, a to v tom, že se koncert z provozních 
důvodů Národního divadla moravskoslezského nemůže uskutečnit v Divadle Antonína 
Dvořáka, ale své bezbariérové prostory nám tentokrát nabídl Dům kultury Akord 
v Ostravě-Zábřehu.  

 

     Letošní patronkou účinkujících a zároveň 

hlavním hostem programu koncertu bude 
zpěvačka Anna K. Tato vrchlabská rodačka, 
vlastním jménem Luciana Krecová, je 
ověnčena řadou hudebních cen, získala mimo 
jiné pětkrát hudební cenu Anděl a v anketě 
časopisu Report byla třikrát zvolena 
Zpěvačkou roku. Kromě toho, že si řadu 
písniček sama skládá, věnuje se příležitostně  
i herectví. Svou první roli dostala dokonce již 
ve svých osmi letech, kdy si zahrála 
v pražském divadle Semafor Pachole 
v legendární inscenaci Kytice. V roce 2010 
úspěšně podstoupila léčbu rakoviny prsu a její 

zkušenosti s bojem proti této nemoci vyjádřila  
na nahrávce Relativní čas.  
    Samozřejmě v programu letošního koncertu 
nebude chybět naše skupina Rytmy, kamarádi 
z kapely Mentallica, taneční soubor Bílá 
holubice ani účinkující zpěváci z naší 
partnerské organizace – Lidové konzervatoře  
a Múzické školy v Ostravě-Mariánských 
Horách, kteří určitě budou mít opět co 
nabídnout. Programem budou provázet naši 
osvědčení přátelé – herci Pavla Dostálová  
a Jiří Sedláček. 

(rw) 
 

 

V srpnu Folkor bez hranic 
Zdá se, že všechno se vrací do těch správných kolejí. Opět se můžeme těšit na 
kulturní aktivity, které nám do příchodu koronavirové pandemie zpříjemňovaly letní 
měsíce. To se samozřejmě týká i mnohaletého tradičního festivalu městských 
folklorních festivalů Folklor bez hranic, jenž se letos po roční přestávce uskuteční  
ve dnech 16. – 20. srpna. 
 

      Jsme rádi, že i tentokrát organizátoři 

festivalu pamatovali na naše klienty, mezi něž 
zavítají festivaloví hosté v úterý 17. srpna 

v 10.30 hodin. Vystoupení se uskuteční 
tradičně v tělocvičně Domova Barevný svět. 
V pondělí 16. srpna se určitě můžete přijít 
podívat v 16.30 hod. na festivalový průvod, 
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který projde městem z Husova sadu a v 18.00 
hodin se na Masarykově náměstí uskuteční 
zahajovací koncert festivalu Folklor bez hranic. 
Jednotlivé soubory, jež se letošního festivalu 
zúčastní, budou pak vystupovat v některých 
částech města: v úterý odpoledne v Ostravě-

Jihu na festivalovém 
pódiu na náměstí v ul. 
Horní, ve středu na 
Mariánském náměstí 
v Ostravě-
Mariánských Horách 
a večer pak na 
kolonádě Sanatorií 
Klimkovice, ve čtvrtek 
odpoledne projde 
festivalový průvod 
Hlavní třídou 
v Ostravě-Porubě, 
aby zde pak vystoupil 
u kruhového objezdu, 
a festivalový týden 
pak uzavřou od 16.00 
hod. koncerty 
souborů – dětských i 
zahraničních hostů – 

v areálu Slezskoostravského hradu.  
      My se zatím můžeme těšit na to, jaké 
soubory překvapí svým vystoupením naše 
klienty i zaměstnance.  

Text a ilustrační foto: (rw)   

„Skořápka“ se otevřela  
V pátek 18. června bylo v Ostravě-Mariánských Horách slavnostně otevřeno zbrusu nové 
Městské centrum uměleckých terapií Skořápka, jež je zároveň součástí Lidové konzervatoře  
a Múzické školy Ostrava. V bohatém úvodním programu slavnostního zahájení, jehož se 
zúčastnil mimo jiné náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák a řada dalších hostů, 
účinkovali žáci i pedagogové školy. Velkým překvapením zahajovacího programu bylo pěvecké 
vystoupení bývalého 
primátora města Ostravy  
a současného honorárního 
konzula Konzulátu Ruské 
federace v Ostravě, Ing. 
Aleše Zedníka, který rovněž 
patří k posluchačům školy 
v pěveckém oboru.   

 

    Toto centrum, jež se 

zrodilo z iniciativy ředitelky 
Lidové konzervatoře  
a Múzické školy Ostrava – 
Mgr. Miloslavy Soukupové  
a díky podpoře statutárního 
města Ostravy  
a mariánskohorské radnice, je 
unikátním kulturním 
zařízením, které v Ostravě  
a v širším ostravském regionu 
bude profesionálně pečovat  
o občany se speciální 
mi potřebami v oblasti 
sociální, vzdělávací, umělecké a terapeutické 
praxe. Vše při respektování individuálních 
zvláštností a dovedností potřebných, jejich 

způsobilosti, s přiznáním práva na odlišnost 
a potřebu individuálního přístupu. Ale 
především s cílem poskytovat takovou 
programovou nabídku, která odpovídá vývoji 
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společnosti a jejím potřebám. Oslovuje 
všechny zájemce bez rozdílu věku, handicapu 
a talentové způsobilosti, tzn. od nejmenších 
dětí až po seniory.  
      Jak vysvětluje ředitelka Lidové 
konzervatoře a Múzické školy, „Centrum 
nabídne terapeutické divadelní obory  
s výborným hercem René Šmotkem, 
práci s loutkami pod vedením manželů 
Pavlíčkových, hudební a rytmickou terapii  
s Vladislavem Rybkou, pohybové obory 
s primabalerínou Olgou Borisovou Pračikovou, 
Estetickou školičku pro nejmenší děti se 
zkušenou pedagožkou Lenkou Přecechtělovou 
a dopolední Klub Skořápka, který povede 

skvělá Miloslava Němcová. Klub byl vytvořen 
pro dospělé posluchače především  
s mentálním a smyslovým handicapem a bude 
nabízet nejrůznější druhy terapií a aktivit. 
Zaměří se především na rozvoj dovedností  
a vědomostí, které jsou nezbytné pro jejich 
soběstačnost, pomoc a práci v domácnosti. 
Vše pod vedením renomovaných umělců 
a zkušených pedagogů. 
     Existence centra Skořápka může být 
nepochybně inspirující i pro nás v rámci 
mnohaleté spolupráce s Lidovou konzervatoří 
a Múzické školy Ostrava.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 

Kreativní dopoledne 
Ve středu 21. dubna nás poctily v Kreativním ateliéru milou návštěvou klientky Domova Uhrova 
– Petra Hamroziová a Míša Horáková v doprovodu kolegyně Mgr. Vlaďky Kaločové. Jelikož jsou 
obě děvčata velice šikovná, vybraly si tentokrát pro své tvoření keramickou hlínu.  
 

     S pomocí pracovnic kreativního ateliéru 

vyráběly misky, do kterých si pak chtějí doma 
dávat drobné sladkosti. Celé toto tvůrčí 
dopoledne provázela příjemná nálada, kterou 
jsme doplnily nanukovým dortem, který nám 
paní Vlaďka přinesla. Uživatelky si dopoledne 

velmi chválily a těší se na další návštěvu u nás 
v Kreativním ateliéru i na to, co pěkného si 
opět vytvoří... 

Text a foto: MARTINA SKÝBOVÁ  
a MARIE HERÁKOVÁ 

Kreativní ateliér Domova na Liščině 
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Letní výstavy Čtyřlístku  
Stalo se již pěknou, i když nepsanou tradicí  
u nás ve Čtyřlístku, že léto patří výstavám 
výtvarných prací našich klientů, ať už vznikly 
v kreativním ateliéru Domova na Liščině, 
v ergodílně Domova Barevný svět anebo 
v Centru pracovní činnosti.  
 

      První letošní veřejnou výstavu zahajuje 1. 

července pracemi svých klientů Kreativní 

ateliér Domova na Liščině v pobočce Knihovny 
města Ostravy v ulici Jiřího Trnky na Fifejdách 
pod názvem Letní fantazie. Kolekce více než 
dvaceti obrazů různých technik zahrnuje práce 
jedenácti autorů v nejrůznějších technikách. 
Většina z nich se opět nechala inspirovat 
přírodními motivy ze světa rostlin i zvířat, ale 
nechybějí ani témata inspirovaná životem ve 
městě. Výstava v krásných prostorách 
knihovny v ulici Jiřího Trnky potrvá až do 
konce prázdnin a vítáni budou všichni, kteří se 
na ni přijdou podívat.  
     Od 14. července bude otevřena výstava 
kreseb a maleb našich klientů v Galerii 
Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava  
a s obrazy našich klientů počítají i v Knihovně 
města Ostravy v Přívoze od 1. září letošního 
roku. Všechny tyto výstavy jsou vždy výbornou 
prezentací nejen talentu našich klientů, ale  
i organizace samotné.  

Text a foto: (rw)   

 

´Ostravské´ čtení  
(nejen) na dovolenou 
Četly a doporučují: Mgr. Vladimíra Kaločová, Jitka Šefránková (Čtyřlístek Ostrava) a paní Lidka 
Čížová a Jana Humlíčková z bezpečnostní služby VKUS-BUSTAN s. r. o. 

Richard Sklář: 
Vila na Sadové 
aneb Každý starý 
dům má svá 
tajemství                  
Každý starý dům má 
svá tajemství... 
(hodnocení na 
Databázi knih 73 % )  
     Ačkoliv je kniha 
hodnocena jako 
román, jsou zde 

výrazné prvky tzv. „severské krimi“, jež se 
střídají s obsahem historickým. Pro mě, 
Ostravačku, bylo dalším velkým plusem to, že 
autor podrobně popisuje místa, do kterých děj 
románu umístil včetně konkrétní vily v ulici 

Sadová. Román, v němž je hlavní postavou 
bývalá elitní agentka přezdívaná Bo, nyní 
vlastní realitní kancelář. Kniha přináší dva 
nezávislé, ale prolínající se příběhy, jež se 
odehrávaly ve vile ´na Sadové´ v minulosti  
i přítomnosti. Zčásti jde 
o román fiktivní, zčásti 
skutečný. Skvěle 
namíchaný koktejl 
napětí, literární fikce, 
historických událostí  
a skutečných postav 
protektorátní Ostravy. 

Richard Sklář: 
Anděl smrti                           
(Hodnocení na 
Databázi knih  81 %) 
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     Tato kniha je volným pokračování Vily na 
Sadové. Dějová linka je současná, jen 
sporadicky se vrací do období krátce po 
Sametové revoluci. Svérázná realitní makléřka 
Roberta (Bo) se tentokrát neúmyslně zaplete 
do případu sériového vraha. Do vyšetřování je 
zatažena nejen ona, ale i její společník Ríďa. 
Oba tak při pátrání využívají své bohaté 
zkušenosti z tajných misí v zahraničí, kde 
působili jako příslušníci elitní jednotky. 

 Richard Sklář, jenž se 
narodil v Bohumíně (r. 
1968), je ostravský 
spisovatel, publicista, 
fotograf, marketingový  
a reklamní pracovník. 
Dětství prožil v Orlové  
u dolu Žofie. Je 
absolventem Vysoké 
školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. 
Působí jako spisovatel na 
volné noze. Jeho tvorba 
vychází z podrobné 
znalosti města Ostravy  

a jejího bezprostředního okolí. Již přes dvacet 
let žije v Ostravě. V 90. letech pracoval jako 
kondiční trenér Útvaru rychlého nasazení. 
Některá díla napsal pod pseudonymem Bruno 
Ligock.  
P. S.: V roce 2020 vyšla třetí kniha této série 
„Makléřka Bo“ nazvaná Krátký proces, kterou 
čtenáři na Databázi knih hodnotí 87 %. 
Četly a doporučují: Mgr. Vladimíra Kaločová  
a Ludmila Čížová   

Nela Rywiková: Dům č. 6       
(Hodnocení na Databázi knih 78 % ) 
    Prvotina mladé ostravské autorky zavádí 

čtenáře na periferii 
města, do 
polorozpadlého domu 
schovaného kdesi 
uprostřed bývalého 
továrního areálu mezi 
vysokými pecemi 
Vítkovických 
železáren. Stejně jako 
zchátraly, zrezivěly  
a rozpadly se výrobní 
haly továrny, sešli 
také lidé, kteří v domě 
ještě přežívají. Příběh 

s detektivní zápletkou popisuje osudy čtyř 
sousedů, kteří se při hledání zdánlivě 
nejjednodušší životní cesty dopustí zločinu. 
     Tato kniha není detektivkou v pravém slova 
smyslu, ale spíše sondou do života 
"ostravského lidu". Jde o proniknutí do osudů 
jednotlivých obyvatel jednoho zcela 
obyčejného rozpadlého domu. Čtenáři často 

vnímaná jako psychologická sonda do nitra 
postav.  

Nela Rywiková: Děti hněvu             
(Hodnocení na Databázi knih  78% )  
Zajímavý příběh z ostravského Přívozu. 
Okořeněním četby je rázovitá ostravská mluva, 
která podtrhává děj a přispívá ke koloritu 
prostředí. Příběh s 
detektivní zápletkou zavádí 
čtenáře do neutěšeného 
prostředí ostravské 
periferie, kde je nalezeno 
tělo zavražděného a 
profesionálně 
vypreparovaného muže. 
Ačkoli první stopy 
policejního vyšetřování 
vedou téměř neomylně k 
místnímu profesionálnímu 
preparátorovi, 
vyšetřovatelé začínají postupně rozkrývat 
složitě spletenou síť mezi lidmi ze zcela 
odlišných společenských vrstev. Děj doplňuje 
třetí vyprávěcí linie, sahající až do 
předválečných časů. Díky tomu můžeme 
sledovat nejen postupné rozuzlení detektivní 
zápletky, ale především to, jak snadno se 
člověk stává obětí lhostejnosti, hněvu  
a dějinných událostí a jak fatálními důsledky 
může končit promlčená spravedlnost. 

Nela Rywiková pochází z Ostravy. Po studiu 
konzervátorství a restaurátorství na brněnské 
Vyšší odborné škole uměleckých řemesel se 
usadila v Brně. Pracovala jako restaurátorka  
v Ústavu archeologické památkové péče, 
působila také jako pedagog na Vyšší odborné 
škole uměleckých řemesel a poté odešla 
pracovat do vydavatelství jako produkční. 
V současné době působí v oblasti public 
relations na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity a žije v Ostravě. Za své knihy 
obdržela literární cenu Jiřího Marka. Ve 
volném čase se věnuje grafice, psaní  
a putování po evropských pohořích. 

Zpracovala: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
 



25 
 

 

Tipy na dovolenou 

Střípek z důchodového 

období 
Že důchod neznamená jen „sedět u plotny“, určitě 
v dnešní době vědí všichni. Konečně jsme se dočkali 
možnosti cestovat a tak jsme s manželem využili 
možnost sedmidenního pobytu s příspěvkem státu 
v lázních Poděbrady. Odtud jsme vyjížděli za krásami 
okolí.  
 

     A tak jsme v kraji, kde se úrodná rovina 

Polabí začíná zvedat do kopců 
Českomoravské vysočiny, objevili rozhlednu 
Bohdanku. Je postavena poblíž obce 
Bohdaneč. Tato jedinečná, originální stavba je 
zhotovená z tzv.“kulatého dřeva“ s celkovou 
výškou 52,2 m. Ve svém provedení je nejvyšší 
nejen v České republice, ale i v celé Evropě. 
    A já, myslící na svého ortopeda, jsem těch 
216 schodů nahoru i zpět zvládla! Trošku vyšší 
tlak nevadil, dýchání ušlo a manžel, ten jen 

fotil… 
Bohdanka 
– krásné 
jméno, 
které 
každý ve 
Čtyřlístku 
zná…  

 
Text: DAGMAR DROBÍKOVÁ 

(na snímku dole) 

 

Historické památky dostupné  

lidem se zdravotním postižením 
Národní rada pro zdravotně postižené České republiky spolupracuje již několik let 
s Národním památkovým ústavem. Smyslem této spolupráce je zpřístupňovat 
jednotlivé památky v majetku Národního památkového ústavu lidem se zdravotním 
postižením, a to tak, že bude pořádat akce, umožňující návštěvu jednotlivých 
historických objektů v České republice osobám se zdravotním postižením. Současně 
se Národní rada bude snažit společně s NPÚ odstraňovat bariéry a pracovat na tom, 
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aby co nejvíce památkových objektů bylo přístupných lidem s handicapem. Každý rok 
by tak mělo mít mnoho lidí se zdravotním postižením možnost návštěvy vybraných 
hradů a zámků, případně dalších objektů ve správě Národního památkového ústavu, 
aby i handicapovaní lidé mohli mít autentický zážitek z návštěvy našich historických 
památek. 
 

      „Projekt ´Památky bez bariér´ považujeme 

za velmi perspektivní“, uvádí předseda 
Národní rady zdravotně postižených ČR, Mgr. 
Václav Krása a dodává: „Společně jsme se 
rozhodli jej v letošním roce dále rozvíjet. 
Naplánovali jsme uskutečnit v letošním roce tři 
akce tohoto projektu. Chceme tím umožnit 
návštěvu tří objektů, které jsou poměrně dobře 
přístupné. Dne 20. září 2021 budete mít 
možnost navštívit dva zámky, a to zámek 
Kozel v Plzeňském kraji a dále zámek 
Kynžvart v Karlovarském kraji. Třetí akce se 
uskuteční 18. října 2021 a budete mít možnost 
návštěvy vily Stiassni v Jihomoravském kraji. 
Jedná se vždy o pondělí a objekty budou 
otevřeny právě pro návštěvníky se zdravotním 
postižením. Držitelé průkazů OZP, včetně 
svých asistentů nebo jiných doprovodů, budou 
mít vstupné zdarma. Máme zájem na úspěchu 
celé akce, a proto bude nezbytné se nahlásit 
předem, aby s vámi pracovníci konkrétního 
historického objektu počítali. Vzhledem k druhu  

zdravotního postižení budou také vytvořeny 
menší prohlídkové týmy tak, aby mohli všichni 
prohlídku objektu zvládnout.“ 
      Pokud počítáte s návštěvou některého 
z uvedených objektů, je třeba, abyste se vždy 
přihlásili předem u konkrétního pracovníka 
NRZP ČR, který bude mít návštěvu vybraného 
zámku či jiného objektu na starosti. Budete-li 
mít letos zájem navštívit zámek Kynžvart 
v Karlovarském kraji, je nutné, abyste se 
přihlásili koordinátorce NRZP ČR za 
Karlovarský kraj paní Jitce Líkařové, e-mail 
k.vary@nrzp.cz, tel. 736 751 205. Pokud 
budete chtít navštívit zámek Kozel 
v Plzeňském kraji, hlaste se u paní Jany 
Petrové, e-mail plzen@nrzp.cz, tel. 736 
751 204. V případě vily Stiassni 
v Jihomoravském kraji, jejíž prohlídka je 
plánovaná na 18. října 2021, je třeba návštěvu 
nahlásit u pana Lukáše Karneta, e-mail 
krzp.brno@nrzp.cz, tel. 603 908 969. 

  

 
Na snímku: zámek Kynžvart – někdejší letní sídlo knížete Klemense Metternicha. 

mailto:k.vary@nrzp.cz
mailto:plzen@nrzp.cz
mailto:krzp.brno@nrzp.cz
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Solidarita 

 

Výzva k pomoci 
Všichni sledujeme doslova ´v přímém přenosu´ velkou tragédii, která v červnu postihla 
následkem tornáda a prudkých bouří několik obcí na jižní Moravě. Tato událost 
zároveň vyvolala obrovskou a nečekanou vlnu lidské solidarity ze všech koutů České 
republiky i ze zahraničí. S výzvou solidární pomoci se na nás obrátila také ředitelka 
Domova pod Vinnou horou v Hlučíně, paní Mgr. Marcela Mikulová, která nám mj. 
napsala:   

 

     „Velice nás všechny zasáhlo neštěstí, které 

postihlo Jihomoravský kraj. Protože mnozí 
z nás chtějí pomoci a v domovech pro seniory 
probíhají sbírky, či se chtějí zaměstnanci 
charitativně připojit, je zde možnost přímo 
podpořit S-centrum Hodonín.  
      Toto pobytové zařízení sociálních služeb 
bylo také  citelně zasaženo, jeho ředitel Václav 
Polách – je náš asociační kolega. Po dohodě 
s ním je možné, pokud budete chtít, podpořit 
právě toto zařízení.   
     V této chvíli, jsou uživatelé domova 
evakuování v různých sociálních zařízeních 
v rámci Jihomoravského kraje. Dobrou zprávou 
je, že budova S – centra Hodonín, je 

opravitelná a uživatelé se budou moci vrátit 
zpět. 
      Pokud byste chtěli tento domov podpořit 
přímo, je to možné přes transparentní účet 
Jihomoravského kraje 123-3116420297/0100 
se zprávou v poznámce S-centrum. V tomto 
případě budou zaslané finanční prostředky 
přeposlány tomuto sociálnímu zařízení. Děkuji 
za Vaši pomoc, pokud se rozhodnete dobrou 
věc podpořit.“  
      Je možné, že jste se již sami k solidární 
pomoci lidem z jižní Moravy připojili. Pokud ne, 
nabízí se i tato možnost, jak se přímo zapojit 
do pomoci v oblasti sociálních služeb.  

(red.) 
Foto Twitter: Vlasta Gajdošíková 
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Personálie 

Pracovní výročí  

Také v tomto období můžeme gratulovat 

deseti kolegyním a kolegům k významným 
pracovním výročím. Deset let práce v naší 
organizaci oslaví 1. a 12. září letošního roku 
pracovnice v sociálních službách z domku 
Kanczuckého Domova na Liščině - paní Jitka 
Hrušková a její kolegyně paní Katarína 
Růžičková. Stejné výročí slaví 1. září také pan 

Miroslav Greguš, údržbář naší 
organizace. Patnáct let práce ve 
Čtyřlístku má na svém pracovním 
kontě 3. července paní Iveta 
Hošková, pracovnice v sociálních 
službách z Domova Barevný svět 
(domek Výškovice), 1. srpna pak 
paní Marie Vaculínová, DiS. – 
vedoucí Podporovaného 
samostatného bydlení a 18. září 
paní Dagmar Jurčišinová – 
pracovnice v sociálních službách 
Domova Hladnovská. Neuvěřitelných 
25 let věrné práce ve prospěch 
našich klientů oslaví 1. září paní 
Mgr. Vladimíra Kaločová – 
pracovnice v sociálních službách 
rehabilitačního oddělení naší 
organizace a 2. září paní Monika 
Gomolová – pracovnice v sociálních 
službách Centra pracovní činnosti. 
Vzácné třicetileté výročí práce v naší 
organizaci oslav 1. srpna paní 
Blanka Košťálová – pracovnice 
v sociálních službách Domova na 

Liščině z domku Sodná a neuvěřitelné 40. 
výročí oslaví 1. září paní Eva Vehovská – 
pracovnice v sociálních službách Domova na 
Liščině z domku Trnkovecká. Všem našim 
oslavenkyním i oslavencům upřímně 
blahopřejeme!   

Redakce 

Noví kolegové mezi námi 
V období od dubna do června letošního roku 
jsme mezi sebou přivítali devět nových kolegyň 
a kolegů na různých pracovních pozicích. Mezi 
pracovnicemi v sociálních službách je to od 
dubna paní Jana Šmírová z domku ve Lhotce, 
od května paní Eva Štverková z domku 
Výškovice, paní Renata Matzenauerová 
z domku U Jana v Petřkovicích, paní Hana 
Babiszová z domku U Rourovny, paní Zdeňka 
Kyselková z domku Kanczuckého a paní Eva 
Angerová z domku Trnkovecká. V květnu u 

nás začal pracovat jako nový údržbář pan Jiří 
Kraus, v červnu k nám nastoupila nová 
všeobecná sestra paní Lenka Šolcová, jejímž 
působištěm je Domov Třebovice a autoprovoz 
Čtyřlístku posílil nový řidič – pan Petr Sobol. 
Přejeme všem našim novým kolegyním a 
kolegům hodně úspěchů, trpělivosti a radosti 
na jejich pracovních pozicích.  

(red.) 
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