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Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník XIV., číslo 3., září 2021

Vyvýšené záhonky
a zelené plody spolupráce
Jak jsme o tom psali v minulém vydání časopisu Zrcadlo, letos v červnu se začala
úspěšně rozvíjet vzájemná spolupráce mezi naší organizací a Reuse centrem Ostrava.
S aktivní podporou i pomocí pracovníků centra navštěvovali klienti Čtyřlístku
z Domova na Liščině tvůrčí dílničku reuse centra, kde postupně vytvářeli vyvýšené
záhonky do zahrady svého domova v Uhrově ulici.
zahrady. Společnost OZO Ostrava pomohla
také s dodáním hlíny do zbrusu nových
záhonků a mohly se začít sázet rostliny, které
zanedlouho budou při dobré péči dělat radost
všem obyvatelům domku v Uhrově ulici. Na

Práce je nejen bavila, ale také jim šla dobře
od ruky. Během měsíce tak vznikly tři pěkné
vyvýšené záhonky, které jim pak pracovníci
reuse centra pomohli dopravit přímo do
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snímcích na předcházející straně i nahoře je
vidět, že jsou klienti nejen náležitě pyšní na to,
že se dílo podařilo, ale i na to, že se rostlinkám
v jejich zahrádkách opravdu daří.
Klienti
z domku
v Uhrově
ulici
v Heřmanicích však nebyli jediní, kteří
možnosti práce v dílničce reuse centra využili.
Už v červenci se tady dali pilně do práce také
dámy a pánové z domků v ulici Kanczuckého
a Trnkovecká. Martině Pazderové, Alžbětce
Didíkové, Marušce Kubicové a Jirkovi
Lukovskému v doprovodu pracovnic Anny
Václahovské a Romany Stonišové, šlo natírání
jednotlivých částí budoucí zahrádky jedna
radost a brzy také mohli hodnotit výsledky
svého díla.

Zájem o návštěvy reuse centra se také
zvyšuje úměrně s tím, jak jednotlivé zahrady
našich domků nové záhonky obohacují a co
také klientům během léta přinášejí.
Na druhé straně však také my o sobě
dáváme vědět ostravské veřejnosti, která
Reuse Centrum Ostrava navštěvuje. Od
letošního července tady má naše organizace
svůj propagační koutek, jenž prezentuje nejen
transformační proměny naší organizace, ale
i dovednosti klientů s vystavenými výrobky,
které vznikají v Centru pracovní činnosti.
Výstavka od samého počátku budí obdiv
i velký zájem návštěvníků, kteří jen litují, že
vystavené výrobky tady opravdu nejsou na
prodej…
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fota: WERNER ULLMANN, VLADIMÍRA
KALOČOVÁ a autorka

Na snímku na titulní straně Petra
Hamroziová z Domku Uhrova zalévá
první úrodu rajčat, nahoře klienti Domku
Kanczuckého při práci v dílničce Reuse
centra Ostrava a vlevo propagační
koutek Čtyřlístku v ostravském reuse
centru s výrobky klientů našeho Centra
pracovní činnosti.

2

Události

Motorkářská „spanilá jízda“ v Muglinově
Spanilým jízdám se vždy tak trochu podobají příjezdy našich kamarádů - motorkářů
z klubu Srdcařů, kteří k nám po neplánované „covidové“ pauze po dvou letech opět
zavítali v neděli 22. srpna, aby našim klientům zpestřili prázdninové nedělní
dopoledne. Však už se na ně všichni moc těšili. Motorky nejrůznějších značek
burácely na zahradě Domova Barevný svět, kam se sjeli klienti i jejich doprovody
z našich zařízení, roztroušených v různých částech Ostravy

Duší
těchto
setkání
je
každoročně Martin Moravec, jenž
přivezl letos kromě svých přátel
na motorkách i milé dárky, které
potěšily všechny přítomné klienty.
Naše
nádherná
zahrada
a krásné počasí rámovaly tak
trošku adrenalinový zážitek z jízdy
na těchto rychlých strojích. Mnozí
z klientů se však právě na tento
zážitek už dlouho těšili a
netrpělivě očekávali návštěvu
motorkářů, kteří pro ně mají vždy
velké pochopení a snaží se
pomáhat na motorku, pokud je o
to zájem, i těm, pro něž je obtížné
zvednout se třeba z invalidního vozíku. Udělali tak obrovskou radost třeba Slávkovi Jáněmu z domku
v Nové Bělé a Sláveček pak odjížděl domů s pocitem, že se mu ta dlouhá cesta z domu až do
Muglinova nakonec přece jen vyplatila a splnilo se mu jedno velké přání.
Na své si přišli také ti, jimž stačil alespoň pohled na krásné stroje anebo společná fotografie s jejich
majiteli. Nakonec to byla přece jen „spanilá jízda“ pro všechny, kteří přišli. Slíbili jsme si, že se
sejdeme zase za rok, pokud nám to okolnosti a počasí dovolí…
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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LÉTAT JAKO
PTÁCI…
Létat jako ptáci - to jsme si mohli
vyzkoušet díky celostátnímu projektu
Pomáháme fotografiemi a jeho skvělé
organizátorce Martě Kopecké. Ta totiž
domluvila pro nás
a další do projektu zapojené organizace
letecký den a fotografický workshop na
letišti v Olomouci – Neředíně. A protože
se těchto workshopů účastníme
pravidelně, nemohli jsme vynechat ani
tento, okořeněný navíc neskutečnými
zážitky. Proto jsme se v sobotu 25. září
vydali naším autobusem směrem na
Olomouc a těšili se, co nám tento den přinese. A pokud měl někdo z létání obavy nebo
strach, nedal to najevo.

Cesta byla pohodová a počasí nám přálo.

motoru letadla a výkladem pilota. Že to trochu
houpalo? Vůbec nám to nevadilo. Však jsme
jedničky a nebojíme se.
Martě Kopecké se opět podařila domluvit
a zajistit úžasná akce a my jí za vše děkujeme.
Vždyť piloti kvůli nám letěli do Olomouce přes
půl republiky. A my máme na tento den
nezapomenutelné zážitky.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

Krásný slunečný den nás přivítal i na místě
a nedlouho po našem příjezdu přiletěli i piloti.
Všichni přítomní – my ze Čtyřlístku, kamarádi
z Naděje pro všechny a z Denního centra
Barevný svět - už netrpělivě očekávali, kdo
z letadel vystoupí. Po chvíli k nám přišli tři
usměvaví chlapíci. Seznámili se s námi a také
nás s tím, co se bude dít. Vzápětí už se první
skupinky odvážlivců soukaly do letadel. My
ostatní jsme jim přáli šťastný let a mávali na
cestu.
Někteří
pořizovali
snímky
na
své
fotoaparáty či mobily. Však také bylo co fotit:
nejen letadélka s našimi kamarády, ale
v blízkosti skákali parašutisté, viděli jsme, jak
se vytahuje do výšky větroň, zažili jsme
nespočet startů a přistávání malých letadel.
Kvalitní zázemí nám poskytl zdejší Airbar, kde
jsme si mohli objednat pití, kávičku a ve finále
jsme si zde dali i výtečný oběd.
V průběhu dne se při letu vystřídali zájemci
ze všech zařízení a všichni přicházeli z letištní
plochy nadšení. Letadla s námi kroužila vysoko
i nízko, nad vesnicemi i lesy, mohli jsme
shlédnout z výšky hrad Bouzov a jeho okolí,
pole, louky, fotbalová hřiště i rybníky – vše jako
na dlani. Úchvatné pohledy doplněné zvukem
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DEN
DŘEVA
Akce Lesy pro život a
Festival dřeva, cílí nejen na
fanoušky lesa, ale i na celé
rodiny, které mají rády
přírodu. Během soboty
11. září si návštěvníci
v Bělském lese užili jarmark,
ukázky historických řemesel
i hudební vystoupení.
Městské lesy seznamovaly
veřejnost s prací v lese, péčí
o něj a také představily
program lesní pedagogiky.

Všichni

I náš stánek, prezentující rukodělné dovednosti
našich klientů, byl často v obležení – klienti
Eliška a Jirka předváděli pletení košíků
z papírových trubiček a dobře se prodávaly
i naše tradiční rukodělné výrobky: koše, svíčky,
keramika nebo tkané koberečky. Nejvíc
pozornosti však přitahovaly naše praktické
látkové tašky a polštářky z džínoviny.
Samozřejmě ani my jsme nemohli odolat
zdejším lákadlům a ochutnali nabízené
dobroty, které lákaly svou vůní. Nakoukli jsme
i ke „konkurenci“ do okolních stánků. Sluníčko
nás hřálo svými paprsky a nám se zdálo, že
jím byl prozářený celý tento skvělý den.
Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ
Centrum pracovní činnosti

zájemci si mohli vyzkoušet
v „dřevěné akademii“ práci se dřevem i svou
manuální zručnost, či základy práce s nářadím.
Mistři dřevosochaři předváděli ukázku tvorby
dřevěných soch a plastik. Děti si mohly
v „tvořivé dílničce“ za pomoci rodičů vyrobit
drobné předměty, jako např. ptačí budky.
Nechyběly ani zábavné atrakce pro děti: hry,
soutěže, ukázky dravců, lesní ateliér,
prezentace zahradní a lesní techniky,
starodávný jarmark a jarmark řemesel. Své
umění představili i výrobci dřevěných hraček,
košíkáři, dráteníci, keramici, tvůrci suchých
vazeb a dekoračních předmětů.
Mezi pravidelné účastníky Festivalu dřeva
patří také naše Centrum pracovní činnosti.
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Čtyřlístek na toulkách…

Z Třebovic
do Hradce nad
Moravicí
Před měsícem jsme si říkali v ´chráněnce´
v Třebovicích, že bychom jeden
z prázdninových výletů mohli uskutečnit
do Hradce nad Moravicí 16. července.
Vybrali jsme si skvělé spojení přímým
autobusem, který nás tam i zpět dovezl za
hodinku. Cestování klimatizovaným
autobusem nádhernou krajinou, která se
nám otevřela od Hrabyně, přes Pustou
Polom a Budišov nad Budišovkou, utekla
jako voda. Před polednem jsme vyšlapali
příkrý kopec od zastávky k zámku a trochu
se prošli parkem. Dokážete si jistě
představit, jak nám po takové námaze
chutnal oběd v zámecké restauraci… Ale
to už na nás dýchla atmosféra starých
časů.

Za další hodinu na nás čekala prohlídka

okolí, ještě než skončí návštěvní sezona.
V Hradci můžete například zažít prohlídku
i v noci. To my bychom si netroufli, protože
jeden z Lichnovských prý tam po nocích
straší...
Na závěr ještě slovo průvodce: Zámek
Hradec nad Moravicí se nachází na
severovýchodním
výběžku
Nízkého
Jeseníku
nad
soutokem
řeky
Moravice
a potoka Hradečná. První
zmínky o Hradci a jeho
hradisku pocházejí z poloviny
11.
století.
Po
požáru
v polovině 13. století započal
s velkou výstavbou nového
gotického hradu král Přemysl
Otakar II. Gotický hrad byl
později
přestavěn
na renesanční, posléze na
barokní zámek. Empírovou
přestavbou
získal
svůj
charakteristický výraz. Do
komplexu
památkových
budov s rozsáhlým parkem
dnes patří Bílý zámek, za ním
se tyčí tzv. Bílá věž a do
areálu se vstupuje branou,
která
je
součástí
novogotického
Červeného
zámku.

zámku, kde jsme obdivovali jednotlivé sály,
pánské i dámské pokoje, ložnice s exponáty
z různých období. Pánský pokoj se nejvíc líbil
Vláďovi Maslaňákovi. Dokonce jsme si tu
zasoutěžili, kdo uhodne účel neobvyklých
skříněk či taburetů. Třeba v 19. století měl pán
odpadkový koš na zámek,
aby
neunikaly
tajné
informace. Na druhé straně,
jen jedna dámská krinolína
se vešla do velké truhly její
majitelky. Lovcům pak sluha
nosil
vyhřívanou
keramickou stoličku. To se
tedy pronesli. V dámských
saloncích a ložnici děvčata
obdivovala
porcelánové
servisy nebo oděv z roku
1920 jednoho z posledních
pánů tohoto zámku –
knížete
Karla
Maxe
Lichnovského a jeho ženy
Mechtildy.
Náš
průvodce,
pan
Radek Huška, toho o historii
zámku věděl opravdu hodně
a jeho výklad byl zábavný.
Určitě si zajeďte na výlety
na hrady a zámky v našem
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Po smrti krále ´železného a zlatého´Přemysla Otakara II., jenž zahynul v bitvě na
Moravském poli, zde sídlila jeho vdova,
královna
Kunhuta,
kterou
zde
často
navštěvoval
slavný
Vítkovec
Záviš
z Falkenštejna. Hradcem nad Moravicí se
prohnalo i husitské vojsko, jež zde má pod
městským hřbitovem i malý památník.
Během Třicetileté války se zde nacházela
mincovna, která razila falešné mince.
V roce 1806 pobýval během července až října

na zámku
u
Lichnovských
hudební
skladatel Ludwig van Beethoven. Později také
další osobnosti - jako císař Vilém V. nebo
kancléř Otto von Bismarck. Své portréty zde
tvořil Oskar Kokoschka. Lichnovští byli
posledním šlechtickým rodem, který vlastnil
zdejší zámek.
Text: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ a PAVLA
NĚMCOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice
Foto: archív CHB

JAK JSME OBJEVILI FARSKOU ZAHRADU
Krásného dne 21. července, jsme se rozhodli, že se zajdeme
podívat do našeho okolí. Zjistili jsme totiž, že nedaleko
našeho domečku Uhrova je krásná farská zahrada se
spoustou možností jak se zabavit.

Protože byl teplý slunečný den, hned jsme

Procházka
to
byla
příjemná,
budeme se těšit
na další.
Text a foto:
MARIE
MOUČKOVÁ
Domov na
Liščině - Domek
Uhrova

se tady občerstvili vychlazeným birellem, cocacolou a někteří z nás, si koupili i něco dobrého
na zub. Obsloužila nás tady milá a usměvavá
paní Dorotka. V zahradě jsme pak ještě objevili
krásnou dřevěnou loď, velké Člověče, nezlob
se, stolní fotbálek a nechybělo ani ohniště a
houpačka, na které se pobavila hlavně
děvčata, Míša a Péťa.
Prošli jsme si celou farskou zahradu,
někteří z nás se vyšplhali i na loď a vyfotili
jsme pár snímků.

Hawai párty v Třebovicích
Klienti Domova a Chráněného bydlení Třebovice, se velmi těšili na předem dlouho
plánovanou Hawai párty. Tato událost se měla původně konat už koncem srpna, ale
pro nepřízeň počasí se uskutečnila až 2. září, což se nakonec ukázalo jako dobrá
volba.

Od rána panovala dobrá nálada jak
mezi klienty, tak mezi zaměstnanci. Celé
dopoledne jsme zdobili terasu a na stromy
zavěšovali
pestrobarevné
balónky.
Připravené byly i soutěže pro klienty, jako
házení míčků do dálky, trefování se do
pyramid z prázdných plechovek a pro ty
odvážnější i trampolína. Odměnou za
účast v soutěžení byly pro všechny sladké
laskominy.
Celé odpoledne až do večera nás
provázela skvělá diskotéka s nahrávkami
od hitů osmdesátých let až po nejnovější
písničky, které strhly k tanci klienty
i pracovníky. Nachystané občerstvení
sestávalo z nealkoholických nápojů různé
příchuti, tropického ovoce, slaného pečiva,
ale největší pochoutkou byly šťavnaté
klobásy z grilu. Nic nebylo ponecháno
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náhodě, dokonce ani výroba kostýmů
v havajském stylu, od barevných sukní, věnců
až po květy do vlasů pro děvčata. Dovádělo
se, soutěžilo, zpívalo, tancovalo a jedlo.
Uprostřed zahrady jsme pod stromy připravili
pěkné posezení pro všechny, kteří si chtějí
odpočinout a využít se dal i náš zahradní altán.
Jak dlouhá byla příprava a jak rychle nám
tento den utekl! Zůstaly nám však zážitky
a těšíme se na příští rok, jak to opět
rozjedeme. Čaute!
Text: JANA BABKOVÁ
Fotografie: LENKA ŠOLCOVÁ
Domov Třebovice

Loučení s čápy v Pržně
Letos už podruhé jsme dostali pozvání vystoupit s Rytmy na zahradní slavnosti
Loučení s čápy v domově Náš svět Pržno, která se uskutečnila 3. září. Tuto tradiční
událost, spojenou s končícím létem, pořádají v Pržně již třetím rokem s finanční
podporou obce Pržno. Protože však tato událost musela být v loňském roce zrušena,
moc jsme se těšili na letošní setkání. Pátek odpoledne byl skvělý čas a tak mohli vyjet
naše Rytmy do Pržna v téměř kompletním složení.

Po příjezdu na místo nás čekalo slunečné

bramboráky či grilovanou klobásou, dát si
limonádu nebo birell a na velkém, travnatém
prostoru si zatančit. K tanci i poslechu nám
hrály kapely Šuba Duba Band a Prolok. Celé
odpoledne jsme si opravdu užili a spokojeni se
vraceli do svých domovů.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

počasí a zahrada plná stánků, hudby,
kamarádů, jejich opatrovníků, zaměstnanců,
a v neposlední řadě i kanisterapeutických
pejsků ze zapsaného spolku Podané ruce.
Naše vystoupení zařadili organizátoři hned na
začátek kulturního programu, a tak jsme se
pak mohli občerstvit výtečnými, křupavými
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Slavnosti Jihu 2021
Slavnosti Jihu v Ostravě-Zábřehu jsou další z akcí, které byly přesunuty
z letošních jarních měsíců na podzim. Na těchto slavnostech jsme tentokrát dělali
„křoví“ našim malým kamarádům z mateřské školy Paprsek. Naše spolupráce s nimi
trvá už pár let a všichni jsme rádi, když je možnost setkat se a vystoupit společně.
Malým dětem jsme tentokrát přizpůsobili i výběr našeho repertoáru. A tak jsme
v sobotu 4. září vyrazili do areálu bývalého atletického stadionu v Ostravě–Zábřehu,
kde se Slavnosti Jihu konaly.

Naším

prostě, každému podle chuti. Měli jsme ještě
chvíli čas projít si areál slavností a vyzkoušet
některé sportovní či pracovní aktivity. Počasí
nám přálo a tak se nám v tomto slunečném
počasí domů ani nechtělo…
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

„předskokanem“ byla textařka
a písničkářka Míša Růžičková, která dětské
publikum pořádně rozparádila a rozehřála.
I my, starší, jsme pokukovali na jeviště
a zpívali a tančili s ní. Pak už nastal čas
našeho vystoupení. Dětičky z Paprsku byly
šikovné a roztomilé. Tančily a hrály na
doprovodné nástroje a my za nimi podtrhovali
rytmus písniček našimi bubny a tamburínami.
Pak jsme si my a hlavně děti společně
vychutnali zasloužený potlesk.
Po vystoupení nás pohostila paní ředitelka
Paprsku a jako odměnu nás pozvala na
„skleničku“ kofoly, džusíku nebo birellu –
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KONEČNĚ
V ZÁTIŠÍ!
Konečně! Mnohokrát odkládaný pobyt
v Komorní Lhotce se uskutečnil. Covidová
pandemie nám dříve nedovolila vyrazit do
krásné beskydské přírody. Žádná bouře ale
netrvá věčně, a tak jsme se mohli vydat 6.
září do našeho oblíbeného penzionu Zátiší
v Komorní Lhotce.
pohodové atmosféře se nám ani nechtělo do
postelí.
Během pěti dnů našeho ozdravného pobytu
jsme podnikali procházky do krásné okolní
přírody. Pozorovali jsme, jak se s blížícím se
podzimem pozvolna mění, jak se listy na
stromech barví do červeno-zlaté a umocňují
kouzlo lesních strání. Těšili jsme se také do
nedaleké restaurace, kam jsme si chodili
pochutnávat na výtečných zmrzlinových
pohárech. Rádi jsme využívali i pobyt ve zdejší
solné jeskyni, kde jsme mohli odpočívat za
zvuků relaxační hudby.
Každý den jsme uléhali příjemně unavení
a ráno jsme se už těšili na snídani. Tu nám
v penzionu Zátiší podávali formou rautu, takže
jsme si mohli vybrat, na co jsme měli právě
chuť. Ale výtečná byla i další jídla, která nám
připravoval zdejší pan kuchař… Není divu, že
nám ten týden uběhl jako voda a nám bylo líto,
že se musíme vrátit zpátky do Ostravy. Ale už
teď se těšíme na další ozdravný pobyt.
Text a foto: RENÁTA BALCÁRKOVÁ
a kolektiv zaměstnanců a klientů Domova
Jandova

Tentokrát jsme ale nebyli sami. Protože
začínal nový školní rok, spolu s námi tady byli
ubytováni i studení z několika středních škol.
Se zájmem jsme sledovali, jak plní různé úkoly
nebo hrají míčové hry. Studenti jedné střední
školy v Karviné nás
dokonce přizvali
k táboráku a nabídli nám společné opékání
párků doprovázené zpěvem a hrou na kytaru.
Pozvání jsme samozřejmě rádi přijali a díky

Rekondiční pobyt
v Penzionu Pepa
Také naši klienti se konečně dočkali. Po roční
pauze a nedobrovolného „vězení“ kvůli
pandemii Covidu–19, jsme se i my mohli
vydat 6. září na týdenní pobyt, tentokrát do
penzionu Pepa v Malé Morávce v Jeseníkách.

Penzion Pepa se nachází v krásném
prostředí, obklopený loukami a lesy, na
stráních kolem penzionu je možnost pozorovat
pasoucí se koně a krávy. Hotový balzám na
nervy. Babí léto nás provázelo po celý týden,
byť koupání ve venkovním bazénu jsme
bohužel nevyužili. Měli jsme však možnost
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vyrazit každý den na procházky do blízkého
okolí nebo do lesa na houby. Vydali jsme se
také místním autobusem č. 862 na návštěvu
nedaleké lázeňské obce Karlovy Studánky,
kde jsme samozřejmě ochutnali zdejší pramen,
který jsme si stočili do lahví v „Pitném
pavilonu“. Nechyběla ani návštěva cukrárny,
nákup domácího stáčeného medu a tradičních
lázeňských oplatků. Chladné podvečery nám
bohužel neumožnily být dlouho venku, a tak

jsme tento čas trávili v jídelně hraním
společenských her nebo jsme se zašli vyhřát
do sauny, která je součástí objektu penzionu.
Poslední večer jsme zakončili táborákem
s opékáním špekáčků.
V Jeseníkách se nám moc líbilo a věříme,
že i v příštím roce se nám naskytne příležitost
opět toto pohádkové místo navštívit.
Text a fota: kolektiv Domku Syllabova
Domov Jandova

Kultura

Naši na Parkiádě v Praze
V rámci projektu Pomáháme fotografiemi a zároveň vyvrcholení tohoto ročníku, se
uskutečnila v neděli 12. září v pražském parku Gröbovka (Havlíčkovy sady) celostátní
akce s názvem Parkiáda. Zástupci našeho Čtyřlístku tady ani letos nemohli chybět.
Kromě sportovního a vědomostního soutěžení jsme byli organizátory požádáni
také o vystoupení se skupinou Rytmy. A tak soutěžili hlavně ´Rytmáci´, kterým
výrazně pomohl i náš kamarád Aleš Turlej.

Abychom na začátek této události dojeli

hotel na Žižkově, museli jsme se samozřejmě
osobně zajít podívat na Žižkovskou věž. Byla
už tma a věž zářila do dáli barevnými světly.
Ohromila nás její neuvěřitelná výška a pro
některé i těžko pochopitelná otázka, jak se
sochy malých dětí, zdobících věž, mohly dostat
tak vysoko. A pak už šup do pelechu sbírat síly
na nedělní soutěžení.

včas, celá naše výprava se do Prahy rozjela už
v sobotu. Cesta naštěstí proběhla jen
s minimálním,
asi hodinovým
zdržením
v koloně. Po ubytování a výtečné večeři
v nedaleké restauraci, jsme se vydali na
večerní procházku po okolí. A protože byl náš
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Ráno se objevil první
malý problém: hotelová
recepční nikde, parkoviště
zamknuté a my jsme se
nemohli dostat k autobusu.
Žhavili
jsme
telefony
a
snažili
se
dovolat
někomu, kdo tuto situaci
zvrátí,
zatímco
náš
autobus čekal v kvalitně
uzamčeném
a nedostupném dvoře.
Naštěstí
jsme
měli
dostatečnou
časovou
rezervu.
Nakonec
se
povedlo
vše
zařídit
a slečna recepční konečně
přiběhla i s klíči od dvora.
Mohli jsme rychle vyrazit
vpřed. Avšak kdo dobře
zná pražské uličky, dokáže si jistě představit,
že moc rychle to nebylo. Většinou byla cesta
pro naše modré ´přibližovadlo´ široká jen tak,
tak a díky nedbalému parkování osobních aut
v mnoha místech, téměř neprůjezdná. Druhé
kolo adrenalinového zážitku pro řidiče. Ale na
místo konání akce v pražské Gröbovce jsme
nakonec dorazili včas a o nic nepřišli.
Při slavnostním nástupu jsme se potkali
s mnoha známými tvářemi. Nejen s kavárníky
Mental café, s jejich Luckou a Marcelou, ale
také s ostatními kamarády z minulých let. Do
soutěží jsme naskočili natěšení a nadšení,
a tak se vše dařilo. Jediným slabším místem,
kde jsme nedosáhli plného počtu soutěžních
bodů, bylo házení na cíl: hod lýkovým
kroužkem na dřevěnou muchomůrku. Ostatní
disciplíny (sportovní, vědomostní, procvičování
paměti i záchrana a přenos raněného) jsme
zvládli
na
výbornou.
Ale
stejně jsme byli
velmi
mile
překvapeni, když
nás vyhlásili jako
absolutní vítěze
celé soutěže. Náš
jásot z pódia bylo
slyšet přes celé
Havlíčkovy sady
a
hned
po
vyhlašování jsme
dostali slovo i po
stránce hudební.
Zvesela
jsme
předvedli vše, co

umíme a s radostí sledovali pod pódiem tančící
kamarády. Prostě krásný a úspěšný den, který
nezkazila ani obrovská dešťová přeháňka kdy
i naše milované bubny byly vodou ohrožované.
Večer jsme usínali unavení, ale se stovkami
zážitků tohoto dne. Ráno nás čekala jízda
zpátky domů. Obrovský pohár jsme opatrně
uložili na čestné a bezpečné místo v autobusu,
naložili jsme tašky, rozloučili se v hotelu a fičeli
směrem k dálnici. Naštěstí bylo pondělí a my
jeli opačným směrem, než automobily
směřující ku Praze. Kolony aut, mířící ze všech
světových stran do hlavního města, byly
neuvěřitelné, ale pro nás nijak omezující.
Cestou domů jsme ještě poctili svou
návštěvou odpočívadlo U devíti křížů a dali si
oběd ve zdejším motorestu. Povídali jsme si
také o tragédii, která se tady před 500 lety
odehrála, podle níž dostalo toto místo svůj
název a zajeli se
na
těch
skutečných
devět dřevěných
křížů
podívat.
Skoro
nikdo
nevěřil, že tady
podle
pověsti
straší,
ale
všichni si nás
dobře „hlídali“,
ať jim náhodou
neujedeme…
Text a fota:
VLADIMÍRA
KALOČOVÁ
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Čačinare mezi klienty Čtyřlístku
Na rozdíl od předchozích let bylo letošní srpnové počasí tak trochu vrtkavé a zahájení
letošního XXIII. ročníku festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic
nepřálo. Letní déšť přerušil pondělní zahajovací koncert festivalu 16. srpna v ulicích
Ostravy. Proto také měl svou ostravskou premiéru slovenský folklorní soubor
Čačinare ze Spišské Nové Vsi až o den později právě u nás ve Čtyřlístku.

Nádherné kroje, reprezentující několik

slovenského folklorního souboru skládají
dohromady jeden pevný celek.
Nadšení diváci v zaplněné tělocvičně
Čtyřlístku
odměnili
účinkující
bouřlivým
potleskem a na památku se mnozí z nich chtěli
se svými hosty ještě vyfotografovat, aby
uchovali vzpomínku na tyto výjimečné
společně prožité chvíle.
Členové souboru Čačinare také projevili
zájem o prohlídku místa konání koncertu, kde
naši klienti žijí a zavítali mezi ně. Nešetřili slovy
chvály
a
uznání
nejen
nad
úrovní
poskytovaných služeb u nás ve Čtyřlístku, ale
i práci našich zaměstnanců, kteří o klienty
pečují.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

regionů Slovenska, rozzářily zaplněnou
tělocvičnu Domova Barevný svět, kde
slovenské hosty netrpělivě očekávali klienti
z většiny domovů a zařízení Čtyřlístku. Soubor
Čačinare jim předvedl nejkrásnější lidové písně
a tance několika slovenských oblastí –
Horehroní, Spišska, Zemplínska, Šarišska
i východního Liptovska… Slovenští hosté je
představili jako jednotlivé „obrázky“, ilustrující
krásu folkloru různých částí Slovenska včetně
jejich lidových krojů. A pokud někomu nebylo
tak úplně jasné, co vlastně znamená slovo
„čačinare“ ve slovenštině, dostalo se nám
vysvětlení: čačinare je větvička s jehličím.
A tak jako jehličí tvoří jeden stvol větvičky,
i soubor slovenských písní a tanců v provedení

Třebovický koláč je i náš hudební svátek
Když se řekne Třebovický koláč, tak se asi každému začnou sbíhat sliny na jazyku
při představě napečených dobrot. Samozřejmě, cukrářské pochoutky jsou vždy
přítomným lákadlem této kulturní události, ale pro všechny příznivce folku, country
a lidové muziky je to především nevšední hudební svátek. Podzimní slavnosti
Třebovický koláč se konaly letos už posedmnácté.
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v programu střídali folkový matador
Žalman
a
spol.,
muzikanti
a
tanečníci
z Vojenského
uměleckého
souboru
Ondráš,
Žamboši a country Astra. Nemohl
chybět ani tradiční moderátor Libor
Čenda Cenek, který se střídal
Janem Ryškou.
Nedělní program začínal už
dopoledne mší svatou, kterou
sloužil páter Lukáš Engelmann za
doprovodu Pavla Helana. V poledne
návštěvníky provázela cimbálová
muzika Lipka a odpoledne třeba
kapela BG styl a celé slavnosti
zakončil Janek Ledecký. Program
pro děti byl pestrou směsicí
pohádek na přání a Mini zoo ze
Skalky
potěšila
děti
novými
kamarády - oslíkem, poníkem, kůzlátky, ale
také dvěma lamami, které se rozhodly
vychutnat si program po svém, a tak je
organizátoři nacházeli pod pódiem i u brány.
Děkujeme všem z pořadatelského týmu
uměleckého souboru Heleny Salichové za
nevšední zážitky a přejeme jejich pravidelným
návštěvníkům i sobě, aby tato tradice
zůstávala
stále
tak
zajímavá,
pestrá
a podporovaná jako dosud.
Text: PAVLA NĚMCOVÁ
Foto: Archiv Chráněného bydlení Třebovice

To by byla ostuda, kdybychom chyběli
právě my z třebovické chráněnky, když je park
v našem sousedství! Sledovali jsme i letošní
třídenní slavnosti od začátku, až do konce. Do
parku v Třebovicích se už v pátek 17. září sjelo
několik
stánkařů
s dobrotami,
zvěřinec
i divadelníci. Název hned první kapely –
Epydemie - sice napověděl, že jde o slovní
hříčku, ale i to, že půjde o veselý start. Tři
světy s Tomášem Koláčkem pak byly
předkapelou pro věhlasnou moravskou star
Ewu Farnou. V sobotu odpoledne se

Svatováclavské
slavnosti
Svatováclavské slavnosti piva jsme s naší partou
z chráněnky Třebovice navštívili už potřetí. Hezké
zářijové dny letošním Svatováclavským slavnostem piva
v Ostravě – Jihu opravdu přály. Ty se už více než deset
let konají v areálu u zámku v Ostravě-Zábřehu.

I tentokrát se vedle tradičního průvodu sv.

tanečníků,
ale i ohňová
show. A že
nás
to
bavilo,
svědčí i to,
že
jsme
dostali chuť
si zazpívat a
zatančit
s Lenkou Hrůzovou. Akce se nám líbila,
děkujeme pořadatelům, že s hezkou tradicí
pokračují i v době „kovidové“.
Text a foto: VLADIMÍRA DOHNALOVÁ
Chráněné bydlení Třebovice

Václava s celou družinou střídaly kapely
známé i méně známé. Tahákem hudebních
vystoupení byl koncert populární zpěvačky,
která začínala v našem regionu – Ewy Farne.
Návštěvníky slavností u dobrého jídla a pití
provázely kapely Doga, Tři vykřičníky,
Nedivoč, Premiér a Speciál.
Minipivovary dodaly různě stupňová piva.
Nás rozveselily hlavně názvy – například
Happy dog, Brabčák, Nachmelená opice a také
Ostravský Quásek, v jehož pivnici vznikal také
pivařský muzikál Zběsilá pípa.
Letošní
degustační
přehlídku
28
minipivovarů proložila také vystoupení šermířů,
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Všechny barvy duhy přede dveřmi!
Už v minulém čísle našeho časopisu jsme avizovali čtrnáctý ročník koncertu Všechny
barvy duhy, který po dvouleté přestávce opět pořádáme s podporou statutárního
města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Optimisticky věříme, že tentokrát
pandemická situace onemocnění Covid-19 naše záměry nenaruší.

Poprvé v jeho čtrnáctileté historii se náš

a dokonce se zúčastnilo i několika jejich turné
po České republice.
Muzikant a hudební pedagog Jakub Kupčík,
jenž už třetím rokem spolupracuje s naší
skupinou Rytmy, připravuje s našimi muzikanty
velké hudební překvapení, a to jak v úvodu, tak
v závěru
koncertu.
Jak
známe
jeho
temperament i okouzlení karibskými rytmy,
určitě se máme na co těšit. Alespoň tolik nám
prozradila Vlaďka Kaločová, jež převzala
pomyslné „žezlo“ vedení souboru od paní
Libušky Gajdové… Takže: nenechejte si tento
ani ostatní (nejen) hudební zážitky ujít!
(rw)

„barevný“ koncert uskuteční ve velkém sále
Akordu Ostrava v Zábřehu, a to v pondělí 8.
listopadu v 18.00 hodin. Kvůli nejisté
pandemické situaci se jej sice nezúčastní
žádní zahraniční ani mimoostravští hosté, ale
i tak program slibuje, že bude nač se těšit.
Hlavní hvězdou večera a zároveň patronkou
koncertu bude zpěvačka Anna K. se svou
kapelou, doprovázenou dalším hostem:
Dětským sborovým studiem Ostrava-Jih, které
s Annou K. již několik let úspěšně spolupracuje

Ad foto: Skupina Rytmy s Kubou Kupčíkem na koncertu Všechny barvy duhy v roce 2019.

Letní fantazie v Knihovně města Ostravy
S prvním prázdninovým dnem letošního roku byla v Knihovně města Ostravy – pobočce J.
Trnky 10 na Fifejdách zahájena tradiční letní výstava výtvarných prací klientů naší organizace
pod názvem Letní fantazie. Ten také nejlépe vystihuje téma vystavené kolekce, čerpající
především z přírody.

Soubor více než dvaceti obrazů zahrnuje

s nečekanými efekty. Výstava v pobočce
Knihovny města Ostravy na Fifejdách potrvá
do konce srpna letošního roku. A jak podtrhuje
vedoucí této pobočky, paní Mgr. Světlana
Honzková, pravidelní návštěvníci knihovny se
na každoroční letní výstavy obrazů klientů
Čtyřlístku velmi těší. Vnášejí prý totiž do
přívětivých prostor knihovny ještě víc barev
a radosti…
Text a foto: (rw)

práce klientů Čtyřlístku, jež vznikly během
letošního roku v kreativním ateliéru Domova na
Liščině. Klienti do této tvůrčí oázy plné barev
přicházejí za relaxací i aktivizační činností
a mnozí z nich se sem také rádi vracejí, neboť
výsledky jejich práce jim přinášejí radost
a uspokojení. Při tvorbě svých obrazů mohou
využívat a kombinovat různé výtvarné
techniky. Často tak vznikají zajímavá díla
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Záběr z výstavy našich obrazů v prostorách Knihovny města Ostravy na Fifejdách.

Výstava Čtyřlístku v Galerii Ametyst
Po roce, 14. července, se do výstavních prostor Galerie Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava
opět vrátili svými malbami a kresbami lidé s mentálním postižením, klienti naší organizace.
Během letošních prázdnin se zde představují rozsáhlou kolekcí kreseb a maleb, jež vznikaly
v rámci relaxačních a aktivizačních činností v kreativním ateliéru Domova na Liščině
a v Domově Barevný svět.

Klienti Čtyřlístku se jen neradi nechávají

Ametyst, také ta letošní chtěla vnést nejen do
tohoto výstavního prostoru, ale i do srdcí
pacientů a návštěvníků nemocnice letní
pohodu a radost, jakou při své tvorbě pociťují
sami autoři vystavené kolekce. Věříme, že
i letos se jim tento záměr podařil...
(rw)

spoutávat předem danými tématy nebo
výtvarnými postupy. Proto také mnohdy
překvapují návštěvníky výstavních síní tím, co
všechno
dokáží
vyjádřit
nečekaně
jednoduchými prostředky. Podobně jako
všechny předešlé výstavy Čtyřlístku v Galerii

Svět podle nás mezi
studenty
Od nového školního roku – 1. září, přivítala studenty Vyšší
odborné školy sociální v Ostravě ve školní Galerii Svět
nová výstava, kterou pro ně připravili klienti naší
organizace v rámci svých tvůrčích aktivit v kreativním
ateliéru Domova na Liščině a v sociálně-terapeutických
16

dílnách Centra pracovní činnosti. Výstava je příznačně nazvaná „Svět podle nás“
a představuje jak výtvarné práce klientů, tak jejich rukodělné výrobky z keramiky,
textilu, papíru, dřeva a dalších materiálů.
věnují, věří, že i prostřednictvím této výstavy
budou mít studenti možnost nahlédnout do
světa fantazie lidí s hendikepem a seznámí se
také s jejich tvůrčími možnostmi. Podle ohlasů
lze soudit, že se jejich kresby, malby i
rukodělné výrobky líbí a přispívají k pozitivní
atmosféře školy, do jejíchž učeben letos
usedne řada studentů vůbec poprvé. A kdo ví,
možná někteří z nich najdou v budoucnosti
uplatnění právě mezi našimi klienty.
Krátce po instalaci výstavy se do krásné
školní galerie Vyšší odborné školy sociální
vypravili na návštěvu i klienti Domova na
Liščině, autoři některých vystavených prací
v doprovodu
svých
arteterapeutek
z kreativního ateliéru Domova na Liščině (viz
obrázek na předcházející straně). Přivítala je
zástupkyně ředitelky školy, paní Ing. Eva
Zátopková, jež přiznala, že se s touto výstavou
bude škola loučit jen nerada...
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka a MARTINA SKÝBOVÁ

Do této školy, jež vychovává budoucí
sociální pracovníky, se prostřednictvím výstavy
klienti Čtyřlístku vracejí po šesti letech. Stejně
jako pedagogové školy, také lidé, kteří se ve
Čtyřlístku lidem se zdravotním postižením

V knihovně „Obrázky trochu jinak“
Ostravský Čtyřlístek se pravidelně vrací do výstavních prostor Knihovny města
Ostravy v několika jejích pobočkách. Nejnovější výstava výtvarných prací klientů
Čtyřlístku se uskutečnila v pobočce KMO v Ostravě-Přívoze, s níž se tady čtenáři
mohli setkávat ve dnech od 6. září do 31. října letošního roku. Od předcházejících
výstav se však přece jen trochu lišila. Napověděl to už sám její název: Obrázky trochu
jinak.

Jednalo se o kolekci mozaikových obrázků,
jež vytvořili klienti Centra pracovní činnosti ze
zbytků
barveného
pedigu,
materiálu,
používaného na výrobu pletených košíků. Tato
kolekce byla veřejně vystavena vůbec poprvé.
Mozaikové obrázky z barveného pedigu
vznikají dlouho a jak si lze představit, jejich
tvorba je velmi pracná a vyžaduje nejen mnoho
fantazie, ale i trpělivosti. Přesto je klienti
Centra pracovní činnosti tvoří velmi rádi a mají
samozřejmě radost, že se s jejich dílky
konečně mohou setkat i návštěvníci pobočky
Knihovny města Ostravy v Přívoze. Jak
potvrdily pracovnice knihovny, pro některé
jejich čtenáře byla použitá výtvarná technika
nejen překvapující, ale také inspirující… Už
dnes víme, že i podzim příštího roku bude
v této komorní výstavní síni patřit opět
výtvarným pracím našich klientů.
Text a foto: (rw)
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Tvoříme s klienty
Čtvrteční dny u nás v Kreativním ateliéru patří klientům z Domova na Liščině domečku Trnkovecká. V dopoledních, popřípadě i odpoledních hodinách, se
z Kreativního ateliéru vypravujeme právě tam.

Klienti se věnují převážně malbě. Pan

zkoušejí i jiné techniky při práci s barvou, které
je baví a jsou pro ně nové. Všichni si strávený
čas s arteterapií snaží užít a těší se na každou
naši další návštěvu.
Text: MARTINA SKÝBOVÁ
Foto: ANTONIE MARCHEVKOVÁ
Domov na Liščině

Ladislav Kovář a paní Alžběta Didíková patří
k nejaktivnějším tvůrcům a svá díla pravidelně
dávají na obdiv veřejností na kolektivních
výstavách Čtyřlístku. Letos v létě například ve
Fakultní nemocnici Ostrava či v Knihovně
města Ostravy na Fifejdách. Ostatní klienti

Sport

Bowlingové klání
v Porubě
I letos se konala Krajská olympiáda v bowlingu
v porubské herně Bowling Sky, pořádaný SPMP Ostrava
pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava –Jih,
Bc. Martina Bednáře. V úterý 7. září tak proběhl již
krásný 18. ročník.

Barvy

Martina Pazderová (Domek Kanczuckého).
Chlapskou silou se do soutěže zapojili Zdeněk
Krátký (Chráněné bydlení Letní), Petr Cupal a
Milan Skalička (Centrum pracovní činnosti).
Radami jim pomáhali Petr Neminář a Vlaďka
Kaločová.

Čtyřlístku
jely
letos
hájit
dva
týmy: reprezentantky „něžného pohlaví“ Libuše
Mihalíková (Domek Lhotka), Lenka Bihariová a
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Celé dopoledne probíhalo v zápalu bojů o
co největší počet bodíků, ale také v pohodové
přátelské atmosféře. Zklamané výrazy střídaly
výbuchy jásotu, vždy v závislosti na počtu
ležících kuželek. Sportovci si navzájem fandili
a tak bylo často slyšet: Výborně!, Jsi skvělý!,
Bomba! - anebo Neboj, příště to spadne…
Příslovečnou třešničkou na dortu byl výborný
oběd. No, komu by nechutnal řízek ???
Byl to prostě úžasný den. I když jsme se
nedostali na „bednu“ (naši hoši jí však byli
hodně blízko), se svými výkony jsme spokojeni
a medaile i pohárky jsme si všichni plně
zasloužili.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

Různé

Slavili jsme
s Danielem
Bylo, nebylo… v červenci jsme v Domově
Jandova oslavili významnou událost
v životě našeho Dalibora Guzsi, a to jeho
osmnácté narozeniny.

S pomocí ostatních klientů a pracovnic
jsme pro Dalibora upekli narozeninový dort,
připravili pohoštění a nechyběla ani zábava
formou
společenských
her
zakončené
diskotékou.
Gratulace
se
samozřejmě
neobešly bez dárků. Dalibor miluje postavičku
„prasátko Pepa“, a proto i jeho dárky
směřovaly tímto směrem, abychom ho potěšili.
Dalibor měl obrovskou radost z ložního
povlečení s obrázky své oblíbené postavičky.
Samozřejmě, nechyběl ani plyšák a balón
s motivem „Pepiny“. A jako na každé správné
oslavě, nechyběly ani rychlé dětské špunty,
nebo-li „papaske“, jak by řekl jubilant Dalibor,
jenž vstoupil do věku dospělosti. Jeho
narozeniny jsme společně pěkně oslavili
a přejeme mu ještě jednou všechno nejlepší.

Text a foto: IVANA HOLEŠOVÁ
Domov Jandova

BUĎME PROFI!
Vzniká síť sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo letos v červenci Databázi sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Primárním cílem registrace do
Databáze je vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace.
Potenciál Databáze spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků. Další
přidanou hodnotou registrace do Databáze bude možnost zažádat si o uznání odborné
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kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka v sociálních službách.
Podrobnosti jsou na stránkách MPSV - Buďme profi!

V

dostupný registr sociálních služeb. Nicméně
z terénu zní potřeba dohledat sociální
pracovníky, nejen v sociálních službách, ale i v
dalších systémech. Ačkoliv se nejedná
v případě Databáze o povinnost, považujeme
za přínosné, aby se sami pracovníci zapojili do
budování této sítě odborníků a informace
o jejich kapacitě pomoci se tak dostala blíže
k lidem.
Veškeré informace z Databáze jsou již nyní
dostupné veřejně, nejsou však vedené
komplexně na jedné platformě pro snadné
vyhledávání konkrétních osob pro konkrétní
cílovou skupinu ve vašem regionu. Tuto
aktivitu Ministerstvo práce a sociálních věcí
(dále jen MPSV) poskytuje zcela na
dobrovolné bázi a bezplatně.
Jak bude celý tento systém fungovat a jak
bude zajištěna bezpečnost ukládaných dat na
MPSV, to vše najdete na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
výše uvedeném odkazu. V případě dotazů se
můžete
obracet
na
kontakt
budmeprofi@mpsv.cz.
Z tiskové zprávy MPSV (kráceno)

projektu
Systémová
podpora
profesionálního výkonu sociální práce II už od
počátku zaměřujeme zájem k sociálním
pracovníkům a tomu, jak je navzájem
propojovat mezi sebou pro jednodušší a lepší
komunikaci. Již několik let sociální pracovníky
projekt podporuje ve sdílení dobré praxe a k
navazování kontaktů napříč celou Českou
republikou.
Jednou z důležitých aktivit, která se již nyní
stává realitou, je vytvoření sítě a jedné
komplexní platformy, kde se budou sociální
pracovníci sdružovat. Prostor zde bude i pro
pracovníky v sociálních službách. Díky
Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v
sociálních službách se můžete registrovat do
Mapy sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách (dále jen Mapa).
Náš
systém
doposud
ukládá
poskytovatelům sociálních služeb (dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
povinnost poskytovat služby pouze na základě
registrace. To znamená, že odborná i laická
veřejnost má možnost dohledat si konkrétní
sociální službu. V tuto chvíli máme tedy

Personálie

Vítáme mezi námi!
Tradičně v této rubrice představujeme své nové
kolegyně a kolegy a výjimkou není ani toto vydání
časopisu Zrcadlo. V uplynulém čtvrtletí do naší
organizace
nastoupilo
pět
nových
pracovnic
v sociálních službách, a to paní KAMILA PIROŠOVÁ
do Domova Barevný svět – domku Nová Bělá, paní
EVA LUKASZCZYKOVÁ, LIBUŠE ŠIMONOVÁ a
ZUZANA ŠEBESTOVÁ do Domova Jandova - domků
Jandova a Rošického a paní VĚRA BIELOVÁ do
Domova na Liščině – domku Trnkovecká. Všem našim
novým kolegyním přejeme hodně štěstí, a aby se cítily v nových pracovních kolektivech opravdu jako
doma.
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