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

příspěvkové organizace, ročník XIV., číslo 4., prosinec 2021 

 
Překonali jsme těžký rok  

díky vaší obětavosti 
Vážení spolupracovníci,  
máme za sebou rok, od kterého jsme čekali, že bude lepší než předchozí „covidový“, 
ale on takový nebyl. Některé problémy spojené s covidem-19 jsme se už naučili  
překonávat, jiné nové se objevily. Dovolím si tvrdit, že naše organizace se poprala 
s problémy lépe, než republika jako celek.  
 

     Přestože covid-19 působil problémy ve 

všech činnostech, dařilo se nám pokračovat 
v naplňování transformačních záměrů. Hned 
v lednu se přestěhovalo 9 uživatelů do zrekon-
struovaného domku v ulici Uhrova. Další dva 

domky stavěl zřizovatel. Do domku v ulici Trn-
kovecká (Slezská Ostrava) se stěhovali uživa-
telé v květnu a do domku v ulici Petřkovická 
(Lhotka) v červnu 2021. 
    Další postup (stěhování uživatelů) podle 
aktuální situace by měl být následující: 



2 
 

Domek Syllabova (investorem město) ve Vít-
kovicích  – polovina ledna 2022 
Domek Vývozní v Hrušově – první polovina 
února 2022 
Domek E. Rošického (investorem město) ve 
Svinově  – závěr ledna 2022 
Domek U Rourovny (investorem město) ve 
Svinově  – první polovina února 2022 
Domek Jandova v Zábřehu – konec února 
2022. 
     Rozhodnutím zřizovatele bude stravování 
pro domky Syllabova, E. Rošického, U Rou-
rovny a Jandova zajišťováno z Domova Slu-
níčko.  
     V březnu 2022 bychom tak mohli hovořit  
o ukončeném procesu transformace, který 
byl zahájen v roce 2011 schválením mate-
riálu Koncepce transformace sociálních 
služeb zajišťovaných příspěvkovými orga-
nizacemi. Za tu dobu prakticky nezůstal 
kámen na kameni. Centrum pracovní vý-
chovy se změnilo v roce 2013 na Chráněné 
bydlení Thomayerova, v roce 2014 se ob-
jevila nová služba domova se zvláštním 
režimem (Domov Hladnovská), byla prove-
dena částečná transformace (v podstatě 
humanizace) služby Domov Jandova  
a zřízena nová služba Chráněné bydlení 
Martinovská. V roce 2015 zahájila činnost 
další nová služba Chráněné bydlení Bron-
zová a v roce 2016 Domov Třebovice  
a Chráněné bydlení Třebovice po rekon-
strukci bývalého týdenního stacionáře.  
A konečně v závěru roku 2019 se uživatelé 
nastěhovali do 5 nových domků, které po-
stavil Čtyřlístek ve Výškovicích, Nové Bělé, 
Na Liščině a v ul. Kanczuckého v Hrušově 
a v Petřkovicích. V roce 2020 se přestěho-
valo Chráněné bydlení z Martinova na ul. 
Letní v Ostravě Svinově. A působiště změ-
nilo také Centrum pracovní činnosti – 
z Kunčiček do Muglinova. 
     K zásadnímu rozhodnutí dospěl zřizova-
tel v červenci t. r. – po dobu rekonstrukce 
Domova Korýtko budou senioři tohoto do-
mova umístěni ve volných prostorách 
v Muglinově (104 uživatelů) a Na Liščině (40 
uživatelů plus vedení Korýtka). V současné 
době probíhá výběrové řízení na nejnutnější 
rekonstrukce v obou domech. Předpokládáme, 
že rekonstrukce Domova Korýtko bude probí-
hat cca do konce roku 2024. Mezitím bude 
třeba rozhodnout, co následně s volnými kapa-
citami v Muglinově. Jedna z alternativ je seni-
orské bydlení. Z toho vyplývá, že ukončením  

transformačního procesu Čtyřlístku změny 
nekončí a čeká nás společně další kus zajíma-
vé práce. 
     Tak jak jsem začal covidem, covidem také 
skončím. V současné době je účinná vyhláška 
ministerstva zdravotnictví o povinném očková-
ní proti nemoci covid-19. Je to obecně závazný 
právní předpis a ten se musí dodržovat, pokud 
nedojde k jeho změně nebo zrušení.  
     V poslední covidové vlně od října 2021, se 
nakazilo 32 pracovníků, z toho 75 % neočko-
vaných. Do karantény pak muselo jít 16 pra-
covníků. Taková absence už je v našich dom-
cích poznat. Pak je třeba ocenit obětavý výkon 
zbývajících pracovníků, např. v Petřkovicích 

nebo v ulici Kanczuckého, kde byly absence 
největší. 
     Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za 
obětavý a zodpovědný přístup k vaší práci ve 
vztahu k našim uživatelům. Zasloužíte velké 
uznání. Současně vám přeji úspěšný rok 2022 
a v něm především hodně zdraví.  

SVATOPLUK ANIOL 
ředitel organizace 

Ilustrační fota: (rw) 
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Inspekce na jedničku!  
V závěru roku – ve dnech od 30. listopadu do 2. prosince, se v Domově Hladnovská 
naší organizace uskutečnila inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. In-
spekční tým se zaměřil na poskytování sociálních služeb v tomto zařízení a hodnotil 
celkem 21 kritérií.  
 

    Obsáhlý protokol, shrnující výsledky in-

spekce, konstatoval, že nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Inspekční tým mimořádně ocenil 
zejména charakteristiky klientů, navazující 
rizikové plány a z toho také pramenící skuteč-
ně individuální přístup zaměstnanců Domova 
Hladnovské k jednotlivým klientům, s jakým se 

inspektoři ve své praxi dosud nese-
tkali. Vysoce hodnotili také aktivity 
s klienty i mimo zařízení Domova 
Hladnovská, přestože se jedná o kli-
entelu s velmi obtížným a někdy těžko 
předvídatelným chováním. Vyzvedli  
i dobře  zpracovanou metodiku a další 
dokumentaci, jež byla v naprosté 
shodě s realitou, velmi pozitivní atmo-
sféru v zařízení a také dobrou prezen-
taci vedoucí zařízení, paní Terezy 
Aniolové. Konstatovali, že veškeré 
hodnocené povinnosti byly splněny, 
v žádném z jedenadvaceti hodnoce-
ných kritérií nebyly zjištěny nedostat-
ky a všechna kritéria byla hodnocena 
bodem 3, což znamená nejvyšší 

možné hodnocení. Podle slov ředitele naší 
organizace, PhDr. Svatopluka Aniola, „Tento 
výsledek je zcela ojedinělý a celý kolektiv zaří-
zení v čele s vedoucí zaslouží velkou pochva-
lu. Je to výborná vizitka nejen pro něj, ale pro 
celý Čtyřlístek.“ Gratulujeme!  

(red) 
 

ČTYŘLÍSTEK POMÁHÁ  
Stejně jako v předcházejících letech, i letos se naše orga-
nizace zapojila do Sbírky potravinové pomoci,  
vyhlašované jak v České republice, tak v našem městě 
každoročně v rámci Mezinárodního dne za vymýcení  
chudoby. Oslovili jsme s touto iniciativou zaměstnance 
naší organizace, kteří do sbírky finančně přispěli podle 
svých možností. V letošním desátém ročníku této sbírky 
jsme získali rekordní částku přesahující deset tisíc korun.  
 

      Díky tomu jsme mohli do Sbírky potravino-

vé pomoci nakoupit celkem 254 kg trvanlivých 
potravin a drogistického zboží pro ty, jimž os-
travská Potravinová banka pomáhá a výsledky 
sbírky jsme předali pracovníkům této banky 20. 
října letošního roku. Obdarovanými jsou lidé, 
kteří se ne vlastní vinou ocitli v sociální nouzi – 
matky samoživitelky, senioři, klienti azylových 
domů Armády spásy a další. Děkujeme všem 
svým kolegyním a kolegům, u nichž se tato 
charitativní inciativa setkala s pochopením  

a jsme rádi, 
že díky jejich 
přispění jsme 
pomohli tam, 
kde to bylo 
třeba.  

Text a foto: 
(rw)  
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Nejen voda životodárná… 
Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) patří již mnoho let ke 
štědrým podporovatelům klientů naší organizace. A nejen těchto lidí se zdravotním 
postižením. Jen v letošním roce věnovala ve prospěch životního prostředí,  
vzdělávacích a kulturních aktivit i neziskových organizací v našem městě více než  
milion korun.  

 

      Lidé ve společnosti OVAK v čele s jejím 

statutárním ředitelem, Ing. Petrem Konečným, 
MBA, jsou si dobře vědomi toho, jak úzce je 
propojena životodárná voda s naším každo-
denním životem a zároveň s přírodou, která 
nám vodu dává. Ctí tedy svou odpovědnost 
nejen ve vztahu k přírodním zdrojům, o něž je 
třeba pečovat, stejně jako o kvalitu vody pro 

obyvatele našeho města, ale i ve vztahu 
k lidem, kteří v našem městě žijí.  
     Díky pravidelné, každoroční podpoře spo-
lečnosti OVAK jsme v letech 2019 - 2020 mohli 
naše klienty podpořit v jejich sportovních aktivi-
tách nákupem sportovních pomůcek a vybave-
ní. Jak víme, naši klienti dosahují vynikajících 
výsledků v nejrůznějších sportovních soutěžích 
(kopaná, stolní tenis, lehká atletika ad.) jak na 
národní, tak mezinárodní úrovní a skvěle re-
prezentují naše město i díky podpoře OVAK. 
Také klienti Domova Jandova mohli využít 
finanční podpory OVAK v loňském roce 
k rekondičnímu pobytu v Beskydech. Koncem 
letošního roku jsme obdrželi od společnosti 
OVAK další finanční podporu, kterou bychom 
chtěli v roce příštím opět využít ke zlepšení 
životních podmínek a aktivit našich klientů. 
Děkujeme!  

(rw) 
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Vánoční překvapení  

v Třebovicích 

Nečekanou předvánoční nadílku připravili  
15. prosince klientům Domova  
a Chráněného bydlení Třebovice   
zaměstnanci ostravské pobočky společnosti 
Erwin Quarder CZ s. r. o. Pracovnice této 
společnosti, paní Žaneta Bestová, jim  
přivezla sladkou vánoční nadílku – společný 
dar zaměstnanců Erwin Quarder CZ.   
 

     Rodinná německá společnost Erwin Quar-

der patří mezi přední výrobce plastových dílů  
a řadí se mezi špičky v oboru technologie 2K  
a záliskových dílů. Svá zastoupení má v Ně-
mecku, USA, České republice, Mexiku a Číně. 
Společnost Erwin Quarder CZ vznikla v České 

republice roce 2005, od roku 2007 se zabývá 
výrobou plastových dílů výhradně pro automo-
tive průmysl. Společnost klade důraz přede-
vším na hodnoty lidského přístupu a vzájemné 
spolupráce. Projevuje se to nejen uvnitř firmy, 
ale jak dokazuje vánoční nadílka v Třebovicích 
– i navenek.  
     V obou zařízeních Čtyřlístku - domově  
i chráněném bydlení v Třebovicích, žije celkem 
26 klientů a všechny tato nečekaná nadílka 
z Erwin Quarder CZ nejen překvapila, ale 
hlavně potěšila, jak dokazují i naše snímky.  

Text a foto: (rw)  
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Společnost Gamin pomáhá 
Mezi dlouholeté věrné donátory naší organizace patří ostravská společnost Gamin s. r. 
o., díky jejímž darům můžeme již mnoho let zkvalitňovat životní podmínky našich kli-
entů, nakupovat jim potřebné zdravotní a rehabilitační pomůcky, anebo jim umožňovat 
ozdravné pobyty v přírodě. Společnost na nás nezapomněla ani v letošním roce, kdy 
jsme od ní při neformálním setkání na půdě společnosti 16. prosince obdrželi symbo-
lický dárkový šek v hodnotě 40 tisíc korun ve prospěch klientů Čtyřlístku.  
 

     Jak společnost Gamin s. r. o. uvádí na 

svých internetových stránkách, je předním 
dodavatelem přístrojů pro hodnocení kvality 
povrchových úprav. Více než 25 let nabízí 
bohatý sortiment výrobků, především na čes-
kém a slovenském trhu. Disponuje širokými, 
vysoce specializovanými znalostmi, které dále 
předává svým klientům. „Značka Gamin je 
vybudovaná na hodnotách, kterým sami věří-
me. Díky tomu se k nám naši klienti rádi vrace-
jí,“ uvádějí pracovníci firmy. „Jsme rádi, že 
můžeme pomáhat tam, kde nám to dává smy-
sl,“ řekla při předávání dárkového šeku pro 
Čtyřlístek Mgr. Radana Brábníková, obchodní 

a marketingová ředitelka. 
      Společnost Gamin řadu let soustřeďovala 
svou pomoc výhradně ke klientům Domova 
Jandova, a tak není divu, že její pracovníky  
i dnes zajímá, jak se klientům Domova Jando-
va, ale i těm ostatním daří v nových podmín-
kách a jak prožívají transformační změny naší 
organizace. I proto přijaly obchodní a marke-
tingová ředitelka Gaminu Mgr. Radana Brábní-

ková a její kolegyně, Renáta Sabolová a Ing. 
Martina Gecíková na sklonku letošního roku 
pozvání k návštěvě dvou domků Domova na 
Liščině – domku Uhrova, kde nyní také žijí 
někteří bývalí klienti Domova Jandova a dom-
ku Trnkovecká, do něhož se nastěhovali klienti 
Domova na Liščině teprve letos na jaře. Bez-
prostřední setkání s klienty i prostředí, v němž 
nyní žijí, je opravdu nadchlo a přivedlo je na 
možnosti další spolupráce, která by opět mohla 
pomáhat. Uvidíme, jakými květy vykvete bě-
hem příštího roku.  
      A my jsme rádi, že mezi hodnoty značky 
Gamin, ale především lidí pracujících v této 
firmě, patří společenská odpovědnost, ochota 

pomáhat a sounáležitost s lidmi, kteří tuto po-
moc potřebují. Děkujeme za to!  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto: archiv GAMIN, s. r. o. 

Na snímku zleva Bc. Jana Kmeťová, obchodní 
asistentka společnosti Gamin při předání dár-
kového šeku ve prospěch klientů Čtyřlístku do 
rukou Mgr. Bohdany Rywikové, PR manažerky 
naší organizace.   
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Slova díků někdy nestačí 
Naše organizace si velmi váží přízně všech donátorů, kteří řadu let spolupracují s naší 
organizací a pomáhají klientům Čtyřlístku různými formami zlepšovat jejich životní 
podmínky, ale pravidelně také plnit některé jejich sny a přání, zejména v období Vá-
noc. 
 

      Vedle organizací, jimž děkujeme na před-

cházejících stránkách našeho časopisu, jsou to 
i jednotlivci nebo členové pracovních kolektivů. 
K těm nejvěrnějším nepochybně patří naši 
přátelé z Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava – Institutu environ-
mentálních technologií, kteří pravidel-
ně nejen pořádají finanční sbírky ve 
prospěch našich klientů, ale již několi-
krát jim také připravili nevšední zážitky 
přímo na půdě svého institutu. 
     Jednou z nejstarších donátorek 
Čtyřlístku je paní Jarmila Hlavičková. 
Před mnoha lety pracovala v naší 
organizaci jako uklízečka a po odcho-
du do důchodu přispívá pravidelně 
finančními částkami ve prospěch na-
šich klientů, na něž dodneška ráda 
vzpomíná. Díky této její pomoci řadu 
let mohly a stále mohou naše kolegy-
ně podstatně zlepšovat a kultivovat 
životní podmínky těžce postižených 
klientů Domova Barevný svět a nyní 
také Domova Jandova. Jen během 
letošního roku přispěla paní Hlavičko-
vá ze svých skromných příjmů v jejich 
prospěch celkovou částkou ve výši  33.500 
korun.  
     Mladému a úspěšnému podnikateli v oblasti 
tatérských služeb, panu Vladimírovi Koskovi, 
jsme již věnovali samostatný článek v jednom 
z minulých vydání časopisu Zrcadlo. Také pan 
Kosek se snaží již více než 4 roky pravidelně 
pomáhat našim klientům formou finančních 
příspěvků na jejich volnočasové aktivity i zlep-
šování životních podmínek. Jen za letošní rok 
činila v součtu hodnota jeho finančních darů 
celkem 61.759 korun. Jeho zájem o život 
v naší organizaci samozřejmě nezačíná a ne-
končí pouze u darovaných finančních částek. 
Pan Kosek se živě zajímá o dění ve Čtyřlístku, 
navštěvuje klienty v jejich nových domovech  
a bývá také návštěvníkem koncertů Všechny 
barvy duhy. Navzdory složité ekonomické situ-

aci, poznamenané pandemií onemocnění co-
vid-19, je pan Kosek stále tím věrným a neo-
chvějným donátorem Čtyřlístku.  
     Velký dík patří také panu Maximu Pacho-
movovi, jenž se každoročně tak trochu vtěluje 
do role Ježíška, plnícího v rámci svých mož-

ností tužby a přání našich klientů. Nejinak to-
mu bylo i letos, kdy přivezl vytoužené vánoční 
dárky klientům Domova na Liščině, Domova 
Barevný svět i Domova Jandova v podobě 
hřejivých plédů, stolních her, nalepovacích 
hodin, difuzérů nebo sendvičovače.  
      I když víme, že jen slova díků někdy nesta-
čí, přesto alespoň touto cestou děkujeme všem 
našim „dobrým andělům“, kteří se nejen zají-
mají o život ve Čtyřlístku, ale také pomáhají 
tam, kde je to třeba. Přejeme i jim hodně štěstí 
a radost i v novém roce 2022.     

(rw) 
Foto: MONIKA MOCHOVÁ 

Na snímku klienti domku Nová Bělá, kterým 
udělal obrovskou radost vícefunkční sendvičo-
vač z darů pana Maxima Pachomova 
k letošním Vánocům. 

 

Události 

 

Kalendář Čtyřlístku na rok 2022 
Podobně jako v loňském roce, také letos vydala naše organizace obrazový kalendář 
na rok 2022. Na rozdíl od předchozího však ten aktuální prezentuje transformační 
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změny, k nimž došlo v posledních několika letech a jež budou završeny v roce příštím, 
kdy Čtyřlístek oslaví 30. výročí své existence. I proto je na titulní straně kalendáře 
uveden nadpis „Rok splněných přání“, neboť právě v tomto roce mají být dokončeny 
naše transformační záměry spojené se změnou životních podmínek klientů. 

 

      Fotograf Werner Ullmann zachytil na jed-

notlivých stránkách kalendáře architekturu 
dvanácti nových nebo rekonstruovaných sta-
veb, do nichž se během uplynulých tří let  
a počátkem příštího roku přestěhovalo nebo 
teprve nastěhuje 159 našich klientů z Domova 
Jandova, Domova Barevný svět a Domova na 
Liščině. Chybí pouze domek v ulici Vývozní,  
u nějž v době, kdy se kalendář připravoval, 
nebyly ještě dokončeny terénní úpravy. Jed-
notlivé stránky obrazového kalendáře pak za-
chycují také rozmanité aktivity našich klientů, 
kteří již v nových domcích žijí anebo se do nich 
v nejbližší době budou stěhovat, jak jsme je 

zaznamenávali při jednotlivých akcích, nebo 
přímo v našich zařízeních.   
     Kalendář tak dokládá, že naše domky mají 
nejen zajímavou architekturu, ale nabízejí také 
bohatý a smysluplný život všem, kteří v nich 
nacházejí nebo budou nacházet příjemný  
a útulný domov.  Velký dík patří všem našim 
kolegyním a kolegům, kteří svými ilustračními 
snímky do kalendáře přispěli a přiblížili tak dny 
všední i sváteční našich klientů. Právě tyto 
snímky dokreslují skutečný život, jenž vstupuje 
nebo teprve bude vstupovat do architektury 
nových domovů. Podle prvních ohlasů jsme 
rádi, že se náš kalendář na rok 2022 opravdu 
líbí…    

Text a foto: (rw) 
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První narozeniny Reuse centra Ostrava 
Reuse centrum Ostrava, s nímž naše organizace navázala letos na jaře intenzivní  
spolupráci, oslavilo nedávno rok od svého založení. Během této doby si získalo velkou 
oblibu návštěvníků, kteří dali nový život už více než 43 tisícům předmětů. Díky tomu je 
na konto sbírky Veřejná zeleň města Ostravy vloženo již 831 tisíc korun! Kromě toho 
centrum získalo letos v říjnu v soutěži Stavba roku 2021 cenu za mimořádný celospo-
lečenský přínos. 

 

       Ve čtvrtek 11. listopadu 

se v Reuse centru Ostrava 
ve Slovenské ulici v Přívozu 
uskutečnila tisková konfe-
rence, na níž vedení společ-
nosti OZO Ostrava seznámi-
lo přítomné novináře 
s výsledky ročního působení 
svého reuse centra, jež bylo 
otevřeno 19. září loňského 
roku. Za tuto dobu si získalo 
velkou oblibu návštěvníků, 
kteří podle slov jednatele 
městské odpadové společ-
nosti OZO Ostrava Karla 
Beldy dali nový život tisícům 
předmětů, jež by jinak skon-
čily mezi odpadem.   
      Tiskové konference se 
zúčastnila náměstkyně pri-
mátora města Ostravy Kate-
řina Šebestová, jednatel městské odpadové 
společnosti OZO Ostrava Karel Belda, ředitel 
naší organizace Svatopluk Aniol, vedoucí pro-
vozovny Reuse centra Ostrava Aleš Staniczek 
a zástupci ostravských médií.   
      Reuse centrum Ostrava, které je zaměřeno 
na opětovné použití věcí, jež by jinak skončily 
jako odpad, patří v České republice 
k největším a je také zakladatelem Asociace 
Reuse center v České republice. „Reuse cen-
trum je jednou z cest, jak minimalizovat dopa-
dy odpadového hospodářství na životní pro-
středí a zároveň nacházet nové cesty, jak od-
pady znovu využít,“ uvedla na tiskové konfe-
renci náměstkyně primátora města Ostravy 
Kateřina Šebestová a zároveň upozornila, že 
celý výtěžek z prodeje předmětů v tomto cen-
tru je určen na výsadbu zeleně ve městě. „Prv-
ní lokalitou, kde se v případě příznivého počasí 
s výsadbou hrazenou z této veřejné sbírky 
začne, jsou zahrady ostravského Čtyřlístku - 
centra pro osoby se zdravotním postižením“.  
     V tomto směru však nejde o jedinou spolu-
práci Reuse centra Ostrava s naší organizací. 
Klienti Čtyřlístku po celé letošní léto v dílně 
reuse centra, která je k dispozici i veřejnosti, 
vyráběli ve spolupráci se zaměstnanci OZO 
Ostrava vyvýšené záhony z vyřazených pře-
pravních palet do zahrad domků, v nichž od 

roku 2019 žijí. Od letošního léta tak zhotovili 
celkem 21 vyvýšených záhonů a během letoš-
ního podzimu a zimy k nim nepochybně při-
bydou další. Jak na tiskové konferenci podtrhl 
ředitel naší organizace, Čtyřlístek si této pří-
nosné spolupráce velmi váží, tím spíš, že vná-
ší nové benefity i do života našich klientů, jimž 
nabízí možnosti aktivního využití volného času 
a získávání nových přátel z řad pracovníků 
reuse centra.   
     Ostravské reuse centrum však kromě toho 
rychle rozšiřuje i další možnosti, jak efektivně 
dál využívat věci, které už někteří lidé nepotře-
bují, ale přesto je lze dál využít: „Naše reuse 
centrum, jež je jedním ze zakládajících členů 
České federace nábytkových bank a reuse 
center, je jasným příkladem toho, že funkční 
předměty, o něž už původní vlastníci nestojí, 
mohou ještě sloužit a dělat radost novým maji-
telům,“ vysvětluje jednatel městské odpadové 
společnosti OZO Ostrava Karel Belda a upřes-
ňuje, že cena nabízených předmětů se pohy-
buje od 10 do 200 korun, přičemž průměrný 
příspěvek do veřejné sbírky za jeden předmět 
se pohybuje kolem dvaceti korun. „Stávající 
majitelé mohou věci určené pro reuse centrum 
odevzdávat ve všech jedenácti ostravských 
sběrných dvorech. Po předchozí telefonické 
dohodě lze předměty přivézt i přímo do reuse 
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centra, takže člověk může na jednom místě 
darovat nepotřebný předmět a zároveň si  
z reuse centra odvézt něco, co se mu hodí,“ 

dodává Karel Belda. 
      „V současné době jsme svědky velkého 
„reuse boomu“ – reuse centra zakládá řada 
měst a na nás se často zástupci těchto měst 
obracejí, abychom jim poradili, jak na to,“ na-
stínila tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra 
Karasová fakt, že Reuse centrum Ostrava si za 
poměrně krátkou domu vybudovalo nejen  
v rámci kraje, ale i celé republiky velmi dobré 

jméno. Svědčí o tom i nedávné ocenění v sou-
těži Stavba roku „Snažíme se naše zkušenosti 
předávat dál a šířit osvětu. Proto se Reuse 

centrum Ostrava prezentovalo 
již na dvou odborných konfe-
rencích, ale také široké veřej-
nosti na ostravském Festivalu 
v ulicích a Ostravském kom-
potu, uspořádalo debatní akci 
pro veřejnost s názvem Udrži-
telná domácnost, připravilo  
i workshopy se zaměřením na 
upcyklaci a nabídlo prostor 
pro prezentaci partnerským 
subjektům a organizacím,“ 
vypočítává Vladimíra Karaso-
vá s tím, že na nejbližší ob-
dobí připravuje Reuse cen-
trum Ostrava bohatý dopro-
vodný program, který začal 
v prosinci akcí Green Swap 
aneb Výměna rostlin a před-
vánoční série swapů a tvoři-
vých dílen, které měly lidem 
ukázat, že i Vánoce se dají 

zažít v duchu reuse, tedy opětovného použí-
vání věcí. Na jedné z těchto předvánočních 
akcí vystavily své rukodělné výrobky klienti 
naší organizace z Centra pracovní činnosti  
a vystoupil hudební soubor Čtyřlístku – skupi-
na Rytmy, jak o tom píšeme na jiném místě.  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ  
a VLADIMÍRA KARASOVÁ 

Foto: (rw) 

Letem světem 

Muglinovem 
My z budoucího Domku Syllabova, se již delší 
dobu snažíme poznat okolí našeho dočasného 
působiště. Muglinov (první zmínka o něm je 
z roku 1305), to není jen sídliště či zástavba  
rodinných či řadových domů, ale bezmála  
čtyřtisícová část městského obvodu Slezská 
Ostrava. Součástí Ostravy je od roku 1941. Dříve 
se mj. proslavil  svými cihelnami či těžbou  
čediče (tzv. bazaltu, odtud „Bazaly“), ale  
„přespolní“ udivuje zejména samotný název 
Muglinov. Přitom nejde o nic jiného než  
o vývojem přetvořené praslovanské slovo  
„mogyla“ = pahorek.  
  

     Třetí říjnovou neděli jsme si při procházce 

muglinovskými ulicemi potvrdili, že tuto měst-
skou část jistě čeká nebývalý rozmach – na 
volném prostranství poblíž již nevyhovujícího 
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kulturního domu má v brzké době vyrůst nové 
moderní kulturní zařízení, za Hladnovskou ulicí 
poblíž trolejbusové zastávky Hladnovská se již 
staví nová čtvrť řadových rodinných domů. 
Právě sem jsme se vypravili. 
     Celá stavba s poetickým názvem Hruškový 
sad II se ještě ukrývá za plotem, ale už teď je 

patrné, že bude další ozdobou tohoto příjem-
ného, spíše venkovsky laděného obvodu, který 
kromě sympatického bydlení nabízí i nepře-
berné možnosti vycházek do okolní přírody. 

Text a foto: MARTIN POBOŘIL 
Domov Jandova – Domek Syllabova 

 

Na statku  

za koníčky  
Je osvědčenou pravdou, že často nezáleží ani 
tak na tom, kde trávíme svůj čas, ale s kým. 
Přesvědčit se o tom mohli mladí muži 
z domácnosti C budoucího Domku Jandova, 
když se spolu s doprovodem vypravili na ná-
vštěvu Ranče Sapphire v Ostravě -
Proskovicích. Ten patří paní Tereze Frolové, 
která se ve volných chvílích spolu s oběma 
dcerami i dalšími rodinnými příslušníky stará  
o rozlehlý ranč, jehož prostor obývají mj. čtyři 
nádherní koně. Každý jiného původu, velikosti, 
barvy, charakteru. A právě se dvěma nejklid-
nějšími jsme měli tu čest strávit dopoledne 
posledního říjnového úterý. 
     

      Vedle psů, koček, ptáků, delfínů, malých 

zvířat či zvířat hospodářských to jsou totiž 
právě koně, kteří už svou přítomností vyvolá-
vají u lidí pocit klidu a bezpečí. Snižují stres  
a napětí, ale i krevní tlak. Vyvolávají silné 
emoce, podporují psychickou stimulaci, 
usnadňují komunikaci a podporují psychický  
i fyzický stav. 
     Počasí nám přálo, a tak jsme si to v praxi 
mohli ověřit. Všichni jsme podlehli kouzlu koň-
ské hřívy, nádherně stavěného těla či pohledu 
moudrých očí. Koně jsme hladili, drbali, kartá-
čovali, krmili, mluvili na ně, fotili se s nimi  
a vyslechli od paní majitelky a jejích dcer pře-
hršel moudrostí týkajících se těchto ušlechti-
lých zvířat. Možná jste - stejně jako my - netu-
šili, že pod žíněným ocasem se skrývá ocas 
podobný psímu.  Že páteř na krku vede pod 
silnou vrstvou tuku, takže nebezpečí úrazu 
v této oblasti je minimální. Že podkovy se musí 
měnit každý měsíc, protože rohovina kopyt 
neustále dorůstá (mimochodem – zdejší koně 
jsou „bosonozí“, tedy bez podkov). Že stejně 
tak dorůstají i zuby a musí se pravidelně obru-
šovat, i když koně pojídají i tvrdší kousky stra-

vy. Že koně denně vymočí až 8 litrů a jejich 
„hromádky“ se ani nedají spočítat (žerou téměř 
bez ustání). Že klisny mají pravidelnou měsíční 
periodu spojenou s výkyvy nálad… Ženy vy-
právěly velice poutavě a na příkladech doklá-
daly, jak hodně se koně podobají nám lidem.  
O to více nás zamrzel poznatek, že lidé i ve 
snaze koníkovi přilepšit mu mohou ublížit –  
i menší dávky jablíček, zelí či tvrdého pečiva 
můžou u koní vyvolat bolestivou koliku a často 
i ukončit život. 
     Věříme, že jsme se na ranči s milými lidmi  
a zvířaty neviděli naposledy. Za přispění slu-
níčkového počasí, čaje, kávy a sladkostí, které 
nám paní majitelka s dcerami připravily, jsme 
navázali opravdu příjemně vstřícný vztah, kdy 
jsme na oplátku hostitelky seznámili s tím, co 
je zajímalo ohledně Čtyřlístku. A tak by to mělo 
být – poznávání různých světů nakonec vždy 
ukáže, že svět je jen jeden. 

Text: MARTIN POBOŘIL 
Foto: STANISLAVA ANGEROVÁ 
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Halloween – tak trochu jinak 
Co se týče historie Halloweenu, ta sahá až do dob, kdy staří Keltové slavili konec léta 
a nadcházející příchod nového roku. Noc na přelomu října a listopadu byla podle po-
věstí magická, neboť se v ní setkával svět mrtvých i živých. Tato zvláštní noc se  

nazývala Samhain.  
 

     Halloween je svátek, který u nás sice není 

ještě přímo zakořeněný, přesto jej řada z nás 
každý rok slaví a tomu samozřejmě odpovídá  
i charakteristická výzdoba  a různé akce, které 
s oslavou Halloweenu přímo souvisí. Pro naše 
klienty v Domově a Chráněném bydlení Třebo-
vice jsme 1. listopadu jeden  halloweenský 
večírek připravili.  
     Naše pracovnice ze svých zahrádkářských 
zásob donesly všechny druhy dýní, které jsme 
společně s klienty vydlabali a ozdobně vyřeza-
li, abychom do nich mohli postavit svíčku. Tak-
to ozdobené dýně byly vystaveny po celém 
domově i na zahradě a svým vzhledem měly 
všechny pobavit. Při výrobě masek jsme si 
vyprávěli strašidelné historky. I naše pracovni-
ce popustily uzdu  své fantazii, navlékly na 
sebe kostýmy v podobě dýní nebo čarodějnic. 
Na zahradě nám hrála hudba do tance a ugri-
lovali jsme si výborné buřty. Klienti 
z Chráněného bydlení a Domova si užívali 
veselé atmosféry a dokonce byli tak odvážní, 
že se zúčastnili i stezky odvahy!  

                                                                                     
Text a foto: JANA BABKOVÁ 

Domov a Chráněné bydlení Třebovice 

Pečení cukroví v domku Uhrova 
Slunečné, ale chladné  
sobotní dopoledne 4. pro-
since, jsme započali tra-
dičním pečením vánočního 
cukroví. Děvčata z Domku 
Uhrova se chopila přípravy 
lineckého cukroví. 
S pracovnicí Ájou  
Štablovou už o den dříve 
ručně uhnětla těsto  
a nachystala všechno po-
třebné náčiní pro pečení.  
 

      Těsto jsme pak nechali 

„odpočinout“ v lednici, abychom 
se o den později mohli společně 
s klienty pustit do samotného 
pečení. Však také pečení vá-
nočního cukroví patří mezi nej-
rozšířenější a také nejoblíbe-
nější české tradice.  
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     A tak jsme se společně pustili nejdřív do 
válení a pak vykrajování připraveného těsta.  
I naši šikovní kluci přiložili ruku k dílu. 

S přípravou jsme začali brzy ráno, aby se těsto 
proleželo a odpoledne už se jen tvořilo a peklo. 
Pracovnice Pavla Bergerová se s kluky pustila 

do válení těsta na vanil-
kové rohlíčky, pro vy-
krajování lineckých 
sušenek jsme zvolili tři 
různé formičky a k tomu 
si pustili vánoční kole-
dy…  
     Vánoční pečení jsme 
si všichni společně pěk-
ně užívali. Při poslechu 
vánočních koled  
a s myšlenkami na plná 
bříška, šla všem práce 
hezky od ruky. Koneč-
ně, posuďte sami… 
 

Text a foto: MARTINA 
SKÝBOVÁ 

Domov na Liščině, Do-
mek Uhrova

 
 
 
 

Vánoční jarmark se Čtyřlístkem  

Ve středu 15. prosince se v Reuse centru Ostrava uskutečnil v odpoledních hodinách  
historický první „Vánoční jarmark se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava“. Naši klienti  tady nejen nabízeli své výrobky, ale postarali se také 
o hudební program. Akci doprovodily tři workshopy s vánoční tematikou a kávu vařili 
naši kamarádi z Mental Café. Výtěžek ze vstupného na workshopy putoval jako  
obvykle na veřejnou sbírku na ostravskou zeleň. 
 

      Rytmické bubnování na-

šich „Rytmáků“ samozřejmě 
lákalo pozornost všech pří-
chozích, kteří se na jarmark 
vydali za inspirací nebo přímo 
za nákupy. Malí i velcí pří-
chozí se pohupovali v rytmu  
a někteří se dokonce nechali 
zlákat možností zahrát si 
spolu s našimi muzikanty na 
nabízené hudební nástroje – 
bubínky a nejrůznější chřes-
títka. Byly mezi nimi jak děti, 
tak dospělí návštěvníci. Neo-
dolal dokonce ani vedoucí 
provozovny Reuse centra 
Ostrava, Aleš Staniczek. Vel-
kému zájmu se těšily také 
výrobky klientů našeho Centra pracovní čin-
nosti a káva přátel z pojízdní kavárny Mental 
café.     

     „Tímto malým jarmarkem vyvrcholí nejen 
adventní program, který jsme v reuse centru 
připravili, ale také naše letošní spolupráce  
s ostravským Čtyřlístkem, jehož klienti ve zdej-
ší dílně během léta a podzimu zhotovovali pro 
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svou potřebu vyvýšené záhonky. Nyní bude 
možné v reuse centru zakoupit výrobky vy-
tvořené klienty Čtyřlístku,“ uvedla před zahá-
jením jarmarku Vladimíra Karasová ze spo-
lečnosti OZO Ostrava.    
       Součástí vánočního jarmarku byly i tři 
workshopy. Všechny se vztahovaly 
k vánočnímu období. Z hrníčků z reuse cen-
tra mohli malí i velcí návštěvníci pod vede-
ním Atelieru-koira-kissa vyrábět krmítka pro 
ptáčky a hlavně se učili kouzlit anděly 
z polínek a vyzkoušeli si, jak lze opětovně 
využít papírové tašky nebo už jednou použi-
té balicí vánoční papíry a vytvořit z nich nové 
obaly na dárky.  Není divu, že nakonec bylo 
plno i v dílničce reuse centra, v níž děti a do-
spělí tvořili krásné vánoční anděly.  
       Mezi návštěvníky této události nechyběl 
ani ředitel naší organizace, PhDr. Svatopluk 
Aniol, jenž se přišel pozdravit s našimi účinku-
jícími klienty a jejich kamarády z různých zaří-
zení Čtyřlístku. Pozornosti neunikla ani ředitel-

ka Knihovny města Ostravy, Mgr. Miroslava 
Sabelová, jež si také přišla poslechnout skupi-
nu Rytmy a nechala se zlákat i výrobky klientů 
Centra pracovní činnosti… Všem se toto před-
vánoční odpoledne moc líbilo a věříme, že se 
do Reuse centra Ostrava budeme rádi vracet  
i v příštím roce.   

Text a foto: (rw) 

 

Kultura 

Všechny barvy duhy počtrnácté 

Ani jsme se nenadáli a byl tu listopad a s ním dva roky očekávaný čtrnáctý ročník 
koncertu Všechny barvy duhy, jehož třináct let nepřetržitě trvající tradici loni nečekaně 
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narušila pandemie nemoci covid-19. Aby toho nebylo málo, právě kvůli tomu se 
v letošním roce náš koncert nemohl uskutečnit v Národním divadle  
moravskoslezském, jež dohánělo zameškanou kulturní sezonu, a tak se historicky po-
prvé stalo dějištěm koncertu Všechny barvy duhy 2021, pořádaném naší organizací, 
kulturní a společenské centrum Akord v Ostravě-Zábřehu. Po dvouleté pauze se 
v pondělí 8. listopadu konečně rozzářila světla ramp nad tímto koncertním projektem, 
do nějž se zapojilo více než 140 účinkujících – dětí i dospělých se zdravotním postiže-
ním a jejich hostů.  
 

     Hlavním hostem večera a zároveň patron-

kou vystupujících souborů i jednotlivců, byla 
tentokrát zpěvačka Anna K. se svým hudebním 
doprovodem, která publikum překvapila spo-
lečným vystoupením s Dětským sborovým 
studiem Ostrava Jih pod vedením Lenky Veli-
kovské. Právě děti z tohoto sborového tělesa 
sklidily snad největší ovace a nadšený potlesk 
diváků nejen svým výkonem, jenž si v ničem 
nezadal se zkušenou profesionálkou Annou K., 
ale i nakažlivou radostí.  
     Však také radost, slzy i smích – to jsou 
pocity a emoce, pravidelně provázející naše 
koncerty Všechny barvy duhy a nejinak tomu 
bylo i letos. Ve spolupráci s hudebníkem Jaku-
bem Kupčíkem připravil divákům náš bubenic-
ký soubor Rytmy netradiční hudební překva-
pení hned v úvodu koncertu, kdy dokázal, že 
hudbu lze provozovat třeba i na „husích kr-
cích“, stejně jako v jeho závěru, kdy doslova 
„rozehřály“ publikum podmanivými brazilskými 
rytmy Batucady.  
     Doslova hudebním pohlazením bylo i vy-
stoupení členů kapely Mentallica neziskové 
organizace Naděje pro všechny, stejně jako 
vystoupení klubu Skořápka Lidové konzervato-

ře a Múzické školy a dalších posluchačů školy 
pod názvem Chlapci v akci. Pro mnohé z nich 
byl tento veřejný koncert premiérou. Jak talen-
tované zpěváky i 
tanečníky vycho-
vává tato škola, o 
tom se mohlo 
publikum pře-
svědčit  
i díky skvělým 
zpěvačkám Te-
reze Slončíkové 
(na snímku vpra-
vo) a Lence Sza-
bó Hrůzové 
v tanečním do-
provodu Elišky 
Jeřábkové  
a Karolíny Dejo-
vé.  
     Ke stálicím 
koncertů Všech-
ny barvy duhy 
patří členové 
tanečního soubo-
ru Bílá holubice, 
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který i letos uvedl dech beroucí taneční kreaci 
nazvanou Tango. Radost účinkujících má vždy 
doslova „nakažlivý“ vliv na publikum, citlivě 
vnímající vše, co se odehrává na jevišti. Ostat-
ně svědčí o tom i slova účinkujících samot-
ných, jako např. paní Gabriely Pituchové, 
předsedkyně spolku Bílá holubice, jenž se 
věnuje handicapovaným tanečníkům: „Už je-
nom ten pocit, že jsme mohli vystupovat před 
publikem, nás strašně moc nabíjí. Všichni, kteří 
děláme takové věci, víme, že zpětná vazba  
z publika je pro nás moc důležitá. Pro vás jako 
organizátory je jistě odměnou, že to, co děláte, 
má smysl. Pro mě, jako mámu handicapova-
ného, je tou nejkrásnější odměnou, když se  
z takové akce vracíme domů a vedle mě se  

v autě vždycky ozve ´Mami, já ti tak 
děkuji, že mě vozíš! To bylo zase su-
per!“ O podobné pocity se s námi po-
dělila i paní Hana Hubaczová, před-
sedkyně spolku Naděje pro všechny, 
jehož skupina Mentallica je rovněž 
pravidelným účinkujícím na koncer-
tech Všechny barvy duhy: „Pro všech-
ny naše členy je to vždy velká událost 
a přináší jim hodně radosti. Posílám 
poděkování také za jejich rodiče. 
Všichni byli nadšení a dojatí. Není 
totiž nic krásnějšího, než to, že na 
vlastní oči mohli vidět, jak jejich (a 
tedy i mé) dítě, které se celý život 

potýká s handicapem, se dočká potlesku a je 
šťastné…“ 
      I letošní koncert Všechny barvy duhy se 
uskutečnil díky finanční podpoře Moravsko-
slezského kraje a statutárního města Ostravy, 
které si velmi vážíme. Osobní záštitu převzali 
nad koncertem hejtman Moravskoslezského 
kraje Ivo Vondrák, náměstek primátora města 
Ostravy Zbyněk Pražák a prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. 
Naše pozvání přijal a na koncertu nechyběl 
senátor Leopold Sulovský, který ani letos ne-
šetřil slovy chvály nad výkony všech účinkují-
cích.  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Fotografie: WERNER ULLMANN 

 

 

Rytmy jubilantům 
Úterý 5. října bylo tím krásným dnem, který vedení Úřadu městského obvodu Ostrava 
Radvanice – Bartovice vybralo pro setkání se svými jubilanty. A tak se sešlo  
ve Společenském domě v Bartovicích nemálo lidí, kteří v tomto roce dosáhli  
významného životního jubilea – od „mladších“ sedmdesátníků až po 90ti leté a starší. 
 

     Kromě přání, dárků a občerstvení se vede-

ní úřadu rozhodlo jubilanty potěšit i kulturními 

vystoupeními. Vedle žáčků základní školy  
a dětí z místní mateřinky, jsme byli poctěni 
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možností předvést své umění i my, bubeníci 
z Rytmů.  
     Všichni jsme se těšili a doufali, že svým 
hlasitým projevem babičky a dědečky nevydě-
síme. Opak byl pravdou – nejspíš se jim naše 
vystoupení opravdu líbilo, protože nám s chutí 
pomáhali a do rytmu písní nadšeně tleskali. 
Také od pana starosty a paní místostarostky 
jsme slyšeli slova chvály a my jim velice děku-
jeme za pozvání a luxusní péči v zákulisí 
s výtečným občerstvením. 
     Pochválit musíme také okolí společenského 
domu, které se od naší poslední návštěvy opět 
změnilo k lepšímu. Příjemné dětské hřiště, 
informační tabule s popisem zvířat, která mů-
žeme v blízkém okolí vidět nebo slyšet a další 
zajímavé věci. Vše jsme si prošli a prohlédli. 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

 

V Semilech popáté 
Letošní ročník festivalu Patříme k sobě v Semilech, se po loňském zrušení nakonec 
podařilo organizátorům v termínu 2. – 4. listopadu uskutečnit. A tak zde nemohly  
chybět ani naše Rytmy. Moc jsme se těšili. Skutečnost nás maličko zarazila, i když 
jsme změny očekávali. Letos se sešlo nejen mnohem méně účastníků, ale úbytek byl 
vidět i v hledišti.  
 

     Naši milí „domácí“ v penzionu Světlá, kde 

jsme v předešlých čtyřech letech bydleli, 
už  ubytovací služby neprovozují a tak jsme 
letos poctili svou přítomností Riegrovu turistic-
kou chatu na kopci Kozákov. Ten je popisován 
jako magická hora Českého ráje vystupující do 
výše 774 m. Některé publikace uvádějí, že 
Kozákov je vrcholem bývalé sopky. Turistická 

chata,  i když je to už 
stařenka (postavena 
byla v r. 1928), je krás-
ně opravená a zajišťuje 
kvalitní ubytování. Re-
staurace a její personál 
zaslouží také velkou 
pochvalu. Vše bylo 
připraveno  
a otevřeno jen pro nás.  
     Hned první den po 
příjezdu jsme měli vy-
stoupení na Galaveče-
ru v Kulturním domě 
Golf v Semilech. Vy-
stupovali jsme až na 
závěr a tak jsme mohli 
shlédnout některá vy-
stoupení. Ostatní sou-
bory na jevišti předvá-
děly krásné výkony  
a my si tak mohli užít 
příjemné chvíle. Naše 

vystoupení jsme zvládli bez chybičky a na 
žádost publika jsme udělali pomyslnou tečku 
galavečera naší oblíbenou skladbou Sofia. 
Noční cesta zpátky na Kozákov byla víc než 
dobrodružná. Padla neuvěřitelně hustá mlha  
a jízda „na kopec“ úzkou cestou plnou zatáček 
a serpentin, vzbuzovala obavy. Naštěstí semil-
ští řidiči, kteří nás přepravovali, byli zdatnými 
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šoféry a všichni jsme se do postelí dostali bez-
pečně a v pořádku. 
     První ráno nás přivítalo opět hustou mlhou. 
Ta se na pár desítek minut roztrhala a objevila 
se úchvatná panoramata Českého ráje za 
východu slunce. Prostě nádhera! Když jsme po 
snídani odjížděli na dopolední vystoupení, bylo 
už opět zamračeno. Dalším naším programem 
bylo vystoupení pro základní školu v malém 
městečku Jablonec nad Jizerou. Jablonec 
nebyl úplně blízko a tak jsme museli vyrazit 
brzy. Místní kulturní dům byl příjemný a děti 
z akce nadšené. Potlesk  v sále byl pro nás 
největší odměnou.  
     Z Jablonce jsme již mířili přímo na zámek 
Sychrov, kde jsme měli objednanou prohlídku. 
Počasí se snažilo, ale teplé dny byly nenávrat-
ně pryč. Na začátek prohlídky jsme čekali na 
nádvoří a pak maličko ztuhlí nadšeně přivítali 
paní průvodkyni. Prohlídka zámku stála za 

trochu chladna – byla poutavá a dozvěděli 
jsme se zase mnoho nového. Prostě – krásné 
zážitky v sychravém dni na Sychrově. A pak 
rychle do naší „chaty“ na večeři a následoval 
přesun opět do Kulturního domu Golf 
v Semilech, kde byla pro účastníky festivalu 
připravena diskotéka. K našemu překvapení  
zařadili organizátoři naše vystoupení i tam. 
Třetí hraní ve dvou dnech nám vůbec nevadilo. 
Hlavně že se líbilo i divákům. Večerní mlhy nás 
už vůbec nepřekvapily. Unaveni jsme večer 
zalezli do svých pelíšků. Ráno nás mělo čekat 
překvapení pořadatelů, ale ještě předtím balení 
kufrů a tašek.  
     Z překvapení nakonec sešlo. Artisté a žong-
léři, kteří měli přijet speciálně pro účastníky 
festivalu, museli nečekaně do karantény. Ško-
da, tak snad až někdy příště...  

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 

 

Soutěž o nejkrásnější zahradu  
Někdo by možná mohl namítnout, že soutěž o nejkrásnější zahradu tak úplně do kul-
turní rubriky nepatří, ale pravdou je, že zahrady vždy kultivovaly a zušlechťovaly nejen 
panská sídla, ale každé místo, v němž se člověk rád cítí doma. Každá zahrada je přece 
jednak oknem do přírody a zároveň také balzámem na duši. Je-li krásná  
a s láskou udržovaná, je opravdu radost v ní pobývat.  
 

      Když jsme 

s fotografem Werne-
rem Ullmannem letos 
navštěvovali a fotogra-
fovali téměř všechny 
nové domky, v nichž 
po dokončení trans-
formace žijí anebo 
zanedlouho budou žít 
naši klienti, často jsme 
obdivovali, jak krásné 
prostředí kolem dom-
ků dokázali naši pra-
covníci spolu s klienty 
v poměrně krátkém 
čase vykouzlit. Kolik 
vysadili květin, okras-
ných záhonů a keřů, 
kolik úsilí věnovali 
tomu, aby kolem domků vytvořili příjemné kvě-
tinové oázy, kde je radost pobývat. Někde, 
jako třeba v domcích v ulici U Jana 
v Petřkovicích anebo v ulici Kanczuckého  
v Hrušově, už měli téměř dvouletý náskok 
v kultivaci zahrady, ale i jinde bylo vidět, že čas 
prožívaný na zahradě během letních měsíců 
nebyl využíván pouze k odpočinku… Kolik 
pěkných nápadů, kolik práce, kolik radosti! Tak 
se zrodila myšlenka, podpořená ředitelem naší 

organizace, abychom vyhlásili pro rok 2022 
dobrovolnou soutěž o nejkrásnější zahradu 
Čtyřlístku. 
     Zapojit se mohou jak klienti a zaměstnanci 
jednotlivých domovů Čtyřlístku, tak chráněné-
ho bydlení. I během roku 2022 bude dál pokra-
čovat naše spolupráce s Reuse centrem Os-
trava, kde budou opět vznikat vašim přičiněním 
vyvýšené záhonky pro zájemce z našich do-
movů nebo chráněných bydlení. Díky OZO 
máme možnost zakoupit za minimální cenu 
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kompostovanou hlínu z kompostárny OZO, 
svou pomoc při kultivaci našich zahrad nabídla 
i společnost Gamin. Jde jen o to, zapojit fanta-
zii, zahradnické zkušenosti a šikovné ruce, 
abychom dokázali vytvořit něco krásného  
i s pomocí přírody.  

      Do soutěže se můžete přihlásit na kontakt-
ní adrese našeho časopisu do konce března 
2022 a její výsledky budou vyhlášeny 30. září 
2022. Těšíme se!  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Foto zahrady domku Kanczuckého:  

WERNER ULLMANN     
 

Sport 
 

Pohár je opět doma! 
Již potřetí jsme přijali pozvání na meziměstský turnaj O pohár primátora města  
Havířova a v sobotu 23. října 2021 jsme vyrazili vlakem do nedalekého Havířova.  
S námi cestoval putovní pohár, který jsme z minulého turnaje už podruhé přivezli do 
Ostravy, a dočasně se zabydlel na čestném místě v pracovně ředitele naší organizace. 

 

     Oproti loňskému roku, kdy byl počet účast-

níků omezen, jsme letos opět nastoupili v „plné 
polní“  pěti sportovců. Turnaj je týmový a tak 
záleží na výkonu každého člena. Barvy našeho 
Čtyřlístku hájili Maruška Horváthová, Aleš Tur-
lej, Pepa Kovář, Dominik Herák a Petra Ha-
mroziová. A bojovali statečně. Při třetí účasti 
jsme si mohli připsat třetí prvenství a tak se 
putovní pohár opět vracel do Ostravy. A nejen 

tento pohár. Domů jsme si vezli pohár nepu-
tovní, medaile, ceny a „třešničkou na dortu“ byl 
výborný dort, o který jsme se spravedlivě roz-
dělili a interview s naším Alešem do televize 
Polar.  
     Vraceli jsme se unaveni, ale spokojeni, plní 
zážitků a pozitivní energie. 

Text a foto: (vk) 
 

 

Kouleli jsme v Praze… 
Po několika odkladech a zrušení plánovaných termínů se konečně všichni – sportovci 
i organizátoři  dočkali. A tak se ve dnech 29. až 31. října 2021 uskutečnil  
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Národní turnaj Českých her speciálních olympiád  
v bowlingu. Už v pátek dopoledne se do Prahy sjížděli sportovci z celé republiky.  
 

     Slavnostní zahájení turnaje okořenili svým 

vystoupením i naši bubeníci. A pak už hurá na 
dráhy! Dopoledne probíhaly rozřazovací hry, 
ze kterých se jednotliví sportovci nominovali na 
hry finálové. Všichni byli rozděleni dle svého 
výkonu do odpovídající skupiny. Po výborném 
obědě už šlo do tuhého - bojovalo se o medai-
le. Naši hráli s velkým nasazením  
a dosáhli skvělých výkonů. Již večer jsme tuši-
li, že nezůstaneme bez medailí. Po večeři jsme 
měli čas v klidu se ubytovat. Hotel Duo byl 
obrovský a krásný. Kolem nás proudily skupiny 
lidí všech národností a barev pleti. Pokojíčky 
na nás čekaly sice až v devátém patře, ale za 
to byly příjemné a útulné. 
     Ráno se začínalo hrát hned v devět hodin, 
a proto jsme si trošku přivstali. I když bowlin-
gová herna byla „co by kamenem dohodil“, 
chtěli jsme se beze spěchu nasnídat a připravit 
na další soutěžení. Po skončení her jednotlivců 
začaly soutěže dvojic. Bojovalo se až do ve-
černích hodin a hned proběhlo vyhlášení.  
I když jsme z herny odcházeli s medailemi na 
krku a znaveni  až po 20. hodině, nezabránilo 
nám to hodit se „do gala“ a užít si i večerní 
diskotéku se soutěžemi.  
     Organizátoři zaslouží velkou pochvalu.  
Z celé akce jsme byli nadšení. Do Ostravy 
jsme přivezli 4 zlaté medaile (Karla Foltová – 
na snímku vpravo, Petr Cupal a dvojice Jiří 
Mucha a Zdeněk Krátký), 2 stříbrné (v jednot-

livcích – Milan Skalička, Jiří Mucha), 3 bronzo-
vé (dvojice – Milan Skalička a Petr Cupal, Kar-
la Foltová se sportovkyní z jiného sportovního 
klubu). 
     Už se moc těšíme na další národní turnaj, 
který je plánován na duben 2022 a bude nomi-
nační na Světové hry speciálních olympiád. 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
 

S pálkou nad zelenými stoly  
Národní turnaj ve Dvoře Králové nad Labem jsme s našimi sportovci snad nikdy nevy-
nechali. V loňském roce však situace donutila organizátory toto sportovní klání zrušit. 
A tak jsme se s našimi soupeři a kamarády viděli o víkendu 5. - 7. listopadu 2021 po 
dvou letech.  
 

     Samozřejmě, že turnaj probíhal 

s důsledným dodržováním hygienických pravi-
del, ale to nás neodradilo. Do bojů o medaile 
jsme se pustili s vervou a cinkání na sebe ne-
nechalo dlouho čekat. Již v pátek, po odehrání 
kategorií unified a čtyřher, jsme byli bohatší  
o celou sbírku medailí – Maruška Horváthová 
s Karlou Foltovou si ve čtyřhrách vybojovaly 
zlatou, Pepa Kovář s Alešem Turlejem bronzo-
vou a sbírku jsme doplnili stříbrem v kategorii 
unified (J. Kovář a V. Kaločová). Krásné roze-
hrání před individuálními kategoriemi. 
     V sobotu program pokračoval porovnáva-
cími zápasy jednotlivců. Kategorie jsou 
v základu rozděleny podle pohlaví a věku – 

ženy a muži do 30 let a nad 30 let a pak podle 
výkonnosti. Ženy do třiceti let byly pouze 
v jedné skupině, kde nás reprezentovala Petra 
Hamroziová. Naši sportovci nad třicet let byli 
zařazeni do výkonnostně nejlepších skupin,  
a tak byly boje extrémně vyrovnané a náročné. 
Nejen fyzicky, ale i psychicky. V nejednom 
pětisetovém zápase (hrálo se na 3 vítězné) 
nebyla o vypjaté chvíle nouze. Nakonec šlo 
vedle výkonu i o štěstí a náhodu.  
      V neděli se dohrávaly poslední zápasy a 
pak si naši sportovci konečně mohli oddych-
nout. Celkově jsme přivezli 9 lesklých medailí. 
Kromě již výše zmíněných čtyřher a unified si 
naše děvčata vybojovala ve svých skupinách 
první místa a Aleš Turlej cenné 3. místo. Pepa 
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Kovář a Petra Hamroziová zůstali těsně pod 
„bednou“ s krásnými čtvrtými místy. 
      Všem sportovcům děkuji za vzornou repre-
zentaci nejen na poli sportovním. 

Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na snímku vlevo reprezentační tým Čtyřlístku, 
který letos hájil naše barvy na  Národním tur-
naji ve stolním tenisu Českého hnutí speciál-
ních olympiád ve Dvoře Králové: zleva Josef 
Kovář, Aleš Turlej, Petra Hamroziová, Karla 
Foltová, Marie Horváthová a trenérka týmu – 
Vladimíra Kaločová. 
 

Personálie 
 

Vše nejlepší k životnímu jubileu! 
Víkendová sobota 9. října, by se mohla zdát dnem jako každý jiný, až na „malý“ detail: 
v tento den totiž slavila naše klientka, paní 
Jarmila Sklenářová z domku Kanczuckého 
Domova na Liščině, krásné životní jubileum – 
60. narozeniny.  
 

     Při této významné příležitosti samozřejmě 

nesměla chybět bohatá slavnostní výzdoba, 
narozeninový dort, spousta gratulací a předá-
vání narozeninových dárků. Na všechny zvané 
gratulanty čekalo bohaté občerstvení a skvělá 
atmosféra doprovázená muzikou s hity čes-
kých interpretů, která všechny přítomné naladi-
la ke společnému zpěvu a samozřejmě - ne-
mohl chybět ani taneček! 
     Oslavenkyně si „svůj“ slavnostní den naplno 
užila a my jí tímto ještě jednou přejeme hlavně 
pevné zdraví do dalších let a dobrá nálada ať ji 
neopouští! 
 

Text: TÁŇA ČALOVÁ 
Foto: KATEŘINA HEJDUKOVÁ 

Domov na Liščině – Domek Kanczuckého 

 

Milá Toničko… 
Milá Toničko, 
     dovol, abychom Ti jménem našeho týmu v Nové Bělé poděkovali nejen za skvělou práci domku  
v Nové Bělé, ale i příkladnou práci po celou dobu, kdy jsi působila v sociálních službách. Byla jsi vždy 
vzorem láskyplné péče a svou hlubokou lidskostí jsi vzbuzovala respekt i těch nejdrsnějších „mazáků“ 
a dokázala sis zároveň získat i srdce těch nejtvrdohlavějších klientů. 



22 
 

     Nikdy ses nevyhýbala žádné náročné práci, nereptala jsi na bolesti a nemoci, svou energií jsi na-
prosto předčila podstatně mladší pracovnice a byla jsi pro mnohé z nás příkladem hodným následová-

ní. 
     Neloučíme se s Tebou snadno, Toničko. Byla 
jsi pracovitá, veselá, s každým jsi dokázala vyjít, 
klienti tě milovali. Říká se, že každý je nahraditel-
ný. Ale není to tak docela pravda. Jsou lidé, kteří 
se nahrazují velmi těžko a v podstatě je zcela 
nahradit úplně nelze a to je i Tvůj případ.  
     Máme Ti být zač vděční. Udělala jsi toho pro 
klienty mnoho. Naši klienti nemají lehký život. 
Kromě toho, že jsou hendikepovaní, často  
i v kombinaci různých postižení, mají to nesnadné 
i v osobním životě. Proto každá drobná radost, 
kterou dokáží prožít, představuje velké zados-
tiučiněním pro naši službu a Ty jsi dokázala každý 
den těmto lidem přinášet naději a radost. Dí-
ky Tvému výraznému přičinění byli šťastní i proto, 
že jsi je dokázala namotivovat tak, aby uměli při-
jmout sami sebe takové, jací jsou. Moc Ti za ně 
z celého srdce děkujeme a věř, že se s Tebou 
loučíme opravdu s těžkým srdcem. Jsou pracov-
níci, kteří se v organizaci zdrží jen krátce a pak 
jsou pracovníci, jejichž jména představují jedno ze 
synonym Čtyřlístku. Čtyřlístek, to je prostě naše 
Tonička (a lidé podobného ražení) - alespoň pro 
nás. 
     Přejeme Ti do dalších let hlavně zdraví, opti-
mismus, moře lásky, krásné zážitky po boku blíz-
kých lidí a budeme moc rádi, když se za námi 
přijdeš podívat, třeba časem i jako dobrovolník. 
     Nebuď smutná, že odcházíš, protože při po-

hledu zpátky můžeš být spokojená sama se sebou. Určitě Tě čekají krásné životní zkušenosti a my Ti 
přejeme, aby jich bylo co nejvíce. 

Za kolektiv Domova Barevný svět – Domku Nová Bělá 
MONIKA MOCHOVÁ 

Na snímku nahoře paní Antonie Širochmanová s jednou 
z klientek Domku Nová Bělá. 

 

Jitko,  

nezapomeneme!  
Milovala lidi, milovala svou práci, milovala  
život, měla plno plánů… Opustila nás  
7. listopadu 2021 ve věku 57 let náhle, bez  
varování, naše dlouholetá kolegyně  
a kamarádka Jitka Hrušková z domku  
Kanczuckého. Její náhlý odchod nám zasadil 
těžkou ránu a my se z ní společně musíme 
vzpamatovat. 
 

     Jitka by asi nechtěla vidět smutek v našich 

tvářích. Vždy byla plná optimismu, který šířila  
i ve svém okolí. I v nelehkých chvílích se ne-
sčetněkrát snažila u ostatních vyloudit povzbu-
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zením alespoň malý úsměv. Jitka byla klidná, 
přátelská, ráda se smála, uměla naslouchat,  
a pokud to bylo v jejích silách, druhým nikdy 
pomoc neodmítala.   
     Její vášní bylo cestování a poznávání růz-
ných míst. O své zážitky se s námi všemi vždy 
s radostí  podělila, ale nejlepší zájezdy byly, 
dle jejích slov, právě ty, které strávila spolu 
s kolegyněmi z práce. Mezi její největší záliby 
však patřila a naplňovala ji radostí práce 
s klienty, a na tu vánoční se těšila vždy nejví-
ce! Byla vždy oporou a nablízku svým dvěma 

synům, o nichž často mluvila a kteří pro ni byli 
vším. 
     Jen těžko lze vyjádřit slovy naše pocity, ale 
s určitostí víme, že naše kolegyně Jitka Hruš-
ková bude žít i nadále v našich srdcích a my si 
vzpomínky na ni budeme hýčkat, protože si to 
zaslouží za to, jaká byla a co pro nás všechny 
udělala. 

Za kolektiv zaměstnanců domku Kanczuckého 
Domova na Liščině 

TÁŇA ČALOVÁ 

 

Odbory žijí…!  
Náš titulek zní sice poněkud nadneseně, avšak pravdou je, že pandemii onemocnění 
covid-19 navzdory, naše odborová organizace žije, pracuje i plánuje. Bohužel, ne vše 
se daří realizovat tak, jak by si naši zaměstnanci – ať už odborově organizovaní, nebo 
ne, přáli.  
  

      Nejmarkantněji se to projevilo právě na 

jaře a na sklonku letošního roku, kdy se odbo-
ráři těšili na několik atraktivních zájezdů: na 
jaře do Bavorska, na podzim pak na předvá-
noční návštěvu Prahy, návštěvu Budapešti se 
zastávkou na Slovensku v termálních lázních 
Velký Meder a vánoční trhy v Olomouci. Nako-
nec se však žádný z těchto zájezdů kvůli zhor-
šené pandemické situaci a zrušení některých 
akcí, jako například vánočních trhů 
v Olomouci, nemohl uskutečnit.  

      Během letošního roku se z plánovaných 
odborářských akcí uskutečnil pouze ve dnech 
od 1. do 3. října zájezd do Jeseníků 
s výšlapem na Praděd a ubytováním v Lázních 
Jeseník, jejž završila návštěva jeskyní Na po-
mezí a cesta lanovkou na vrchol jedné z jese-
nických dominant - Šeráku. Tohoto vydařené-
ho víkendového výletu se zúčastnilo 33 našich 
odborářů a jejich rodinných příslušníků.  
      Jak nám prozradila členka výboru odboro-
vé organizace Čtyřlístku, Ing. Gabriela Kupco-
vá, většina letos nerealizovaných plánů se 
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přesouvá na příští rok v optimistické naději, že 
snad hygienicko-epidemiologické podmínky 
v příštím roce dovolí uskutečnit většinu z nich. 
Důležitá budou nová vládní opatření i volné 
ubytovací kapacity, což bude mít rozhodující 
vliv na naše možnosti. Zatím se tedy alespoň 
můžeme těšit na jarní zájezd do Budapešti 
s prohlídkou pamětihodností této maďarské 
metropole a návštěvu termálních lázní ve Vel-
kém Mederu na Slovensku, zájezd do Bavor-
ska s návštěvou legendárního Orlího hnízda 
v Berchtesgadenu a nedalekého jezera 
Königsee s překrásnými výhledy na bavorské 
Alpy. Počítá se také se společným turistickým 
výšlapem na hory, na podzim lákají odboráři 
k návštěvě vinného sklípku a poznávání krás 

jižní Moravy a nakonec vánoční trhy ve 
Wroclavi nebo v Olomouci. 
     Koncem ledna 2022 se uskuteční odborová 
konference s účastí vedení naší organizace, 
na níž budou odboráři řešit plán činnosti  
a hospodaření pro nacházející rok a otázky 
pracovně-právních záležitostí vzešlých z pléna. 
V lednu bude také podepsána nová kolektivní 
smlouva na rok 2022.   

(red) 
Na snímku na předcházející straně účastníci 
zatím jediného realizovaného zájezdu v roce 
2021 do Jeseníků. Dole – pohled na nejzná-
mější budapešťské panorama s budovou ma-
ďarského parlamentu na břehu Dunaje.

 

Vítáme mezi 

námi! 
V posledním čtvrtletí letošního roku posílilo 
řady zaměstnanců naší organizace pět 
nových kolegyň: čtyři pracovnice 
v sociálních službách – paní Ivana Kup-
ková v Domově Jandova (Domek Syllabo-
va), paní Lenka Burešová a Zuzana Sta-
řičná v Domově Třebovice a paní Zuzana 
Šimíčková v Domově na Liščině (Domek 
Trnkovecká). V Domově Barevný svět na-
stoupila jako nová pradlena paní Jindřiška 
Mlčáková. Všem našimi novým kolegyním 
přejeme hodně štěstí a spokojenosti na 
jejich nových působištích a samozřejmě 
také vstřícný a přátelský kolektiv.  
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Hodně štěstí, radosti a pevné zdraví 
v novém roce 2022 všem svým  

čtenářům přeje  
redakce časopisu ZRCADLO! 
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