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Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postiţením
Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 2, červen 2010

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY
Čtyřlístek na Mental Power Prague Film Festivalu
V praţském Divadle Palace na Václavském náměstí se uskutečnil ve dnech 3. - 5. června jiţ čtvrtý
ročník Mental Power Prague Film Festivalu, coţ je festival věnovaný hraným filmovým dílům lidí
s mentálním postiţením. Hlavním partnerem tohoto ojedinělého projektu je Národní rada osob se
zdravotním postiţením v ČR v čele s jejím předsedou, panem Václavem Krásou, hlavním mediálním
partnerem pak byla Česká televize, která věnovala této události značnou pozornost.

Festival se konal pod záštitou primátora hlavního
města Prahy Pavla Béma, „tváří“ festivalu byla herečka
Tatiana Vilhelmová. Do letošního ročníku bylo
zařazeno celkem 14 filmů z celé České republiky i ze
zahraničí a navštívilo jej přes tisíc diváků. První dva
festivalové
večery
byly
vyhrazeny
promítání
soutěţních filmů, představení všech účastníků,
autogramiádám (ne)herců a následným koncertům
umělců, kteří sympatizují s myšlenkou festivalu (kapela
Tam tam orchestra a HeWeR).
Letos poprvé měl na festivalu Mental Power své
reprezentanty také Čtyřlístek. Přísným sítem výběru
prošel autorský film paní Aleny Pastrňákové,
pracovnice sociální péče Domova Barevný svět,
nazvaný „Náš svět“. Na jeho realizaci se podílely také
další kolegyně – Gabriela Rokytová, Jana Hicová,
Kateřina Havlíková a Mgr. Lucie Králová a klienti Jiří
Válek a Kamil Mitáš. Film zachycuje běţný ţivot
klientů, ale především jejich divadelní aktivity
v Domově Barevný svět, a vypráví o tom, jak se
pozvolna rodí divadelní inscenace, aţ k jejímu
vrcholnému uvedení na profesionální divadelní scéně
pro širokou veřejnost.
Mimo soutěţ pak byl uveden autorský snímek paní
Marcely Štěpánové, rovněţ z Domova Barevný svět,
„Právo
na
lásku“,
zachycující
téměř
dokumentaristickou formou vývoj partnerského vztahu
dvou mladých lidí Čtyřlístku – Moniky Dírové a Jiřího
Šimíčka. Na realizaci tohoto snímku spolupracovala
také paní Ivana Gajdová, DiS. Právě proto, ţe se
snímek více blíţil dokumentu neţ hranému filmu,
porota nakonec rozhodla o jeho zařazení mimo soutěţ.
Festivalovou porotu tvořily známé umělecké a další
osobnosti: herečka Tatiana Vilhelmová, herečka Eva
Holubová, oskarový reţisér Jan Hřebejk, textař a
publicista Michal Horáček, producent Petr Vachler,
předseda Národní rady zdravotně postiţených Václav
Krása, šéfdramaturgyně centra vzdělávacích pořadů
České televize Alena Müllerová, expertka na
vzdělávání handicapovaných Libuše Kubová a další
osobnosti.
Hraný filmový debut Čtyřlístku Náš svět získal
celkem 2 nominace: za nejlepší kameru a nejlepší

ţenský herecký výkon pro Patricii Baláţovou. I
kdyţ absolutní vítězství nakonec patřilo filmu
Chráněné dílny svatý Prokop u červeného
javoru za film „Planeta divadlo“, přesto lze
prvotinu Čtyřlístku povaţovat za velký úspěch,
neboť film uspěl v silné domácí i mezinárodní a
mnohdy také zkušenější konkurenci. Celý
festival uzavřel slavnostní galavečer. Toto
slavnostní zakončení obsahovalo nejen předání
cen, ale také entrée na červeném koberci, po
němţ mohli hvězdně projít všichni (ne)herci
společně s porotou, byly představeny nominace
(tři pro kaţdou kategorii) a v rámci
doprovodného programu se na pódiu setkali jak
účinkující s mentálním a kombinovaným
postiţením, tak účinkující bez postiţení. Za
Čtyřlístek se po červeném koberci slávy prošlo
naše hvězdné herecké trio Dáša Ďurišová,
Simonka Majorošová a Jirka Válek, kteří nás
reprezentovali a měli dokonce i fotografie, aby
mohli rozdávat autogramy novým fanouškům.
Zpátky do Ostravy si přivezli účastnický diplom
s podpisem primátora hlavního města Prahy,
kovovou plastiku s logem festivalu Mental
Power a obrazovou publikaci o Praze, ale
kromě toho také spoustu dalších silných záţitků. Během svého pobytu se mohli seznámit s krásami hlavního
města, coţ určitě stálo za to, neboť počasí jim k tomu opravdu přálo.
Nezbývá, neţ blahopřát všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu a těšit se na to, co nového se zrodí
v tvořivých myslích našich zaměstnanců a klientů.
BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: Jana Hicová
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MODRÝ SLON: ČESTNÉ UZNÁNÍ
PRO ADÉLKU SADÍLKOVOU
Centrum pro zdravotně postiţené
Libereckého kraje o. s. vyhlásilo
v letošním roce jubilejní V. ročník
celostátní soutěţe o Cenu Modrého
slona. Tato soutěţ byla rozdělena do
deseti uměleckých kategorií – malba,
keramika, fotografie, textilní tvorba,
kombinovaná technika (ruční práce),
literární tvorba, divadlo (malé formy,
loutky apod.), tanec, hudební tvorba
(hudební přednes apod.) a jiné formy
zajímavé
umělecké
tvorby
(sochařství, řezbářství apod.). Soutěţ o cenu Modrého slona byla
zároveň součástí VII. ročníku projektu „Tvoříme duší...“ , jenţ
představuje veřejnosti tvůrčí činnost zdravotně postiţených
spoluobčanů a jejich přátel.
Svým charakterem a rozsahem je soutěţ o cenu Modrého slona
celostátní s mezinárodní účastí. V letošním roce v ní byl poprvé
zastoupen také ostravský Čtyřlístek, a to v kategorii literární tvorba,
do níţ jsme přispěli povídkami Adélky Sadílkové, klientky Domova
Barevný svět. Slavnostní vyhodnocení soutěţe se uskutečnilo
v liberecké Zoologické zahradě v sobotu 26. června. Hned napoprvé
se Adélce Sadílkové podařilo uspět a v silné konkurenci z celé republiky získala v soutěţi čestné uznání, které si
z časových důvodů bohuţel nemohla jet převzít do Liberce osobně. Adélce samozřejmě upřímně gratulujeme a
přejeme mnoho dalších (nejen) literárních úspěchů!
(rw)
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UDÁLOSTI

Loučení jak se patří…
V každém životě vždy něco končí a něco nového zase začíná.
Čas nikdo nezastaví, léta běží i v Domově na Liščině. Čas se
nezastavil ani v životě (dnes již bývalé) vedoucí zařízení, paní Bc.
Karly Lapišové. Z Domova na Liščině odešla ke dni 30. dubna
2010 do zaslouženého starobního důchodu, a protože měla svou
práci ráda a ráda pobývala v kolektivu klientů i zaměstnanců
Domova na Liščině, neodcházelo se jí lehce. Proto jsme se
snažili, aby i její poslední den na pracovišti byl prosvětlen radostí
a veselím a měla na co vzpomínat. V tajnosti jsme se na vše
řádně připravili, a tak paní Karla jen překvapeně pozorovala, co se
ráno na Liščině dělo. Všichni uživatelé si nařídili budíky na časné
ráno a už od půl sedmé stáli upravení před vrátnici a čekali na
příjezd paní vedoucí. Zaměstnanci domova nachystali spolu
s klienty před vrátnici varhany, bubny a další hudební nástroje, a
jakmile paní vedoucí přijela, začalo se hrát, tancovat a zpívat a
dobrou půlhodinu bylo hodně veselo. Pak každý uživatel předal
sám za sebe paní Karle růži, takže na závěr měla kytici 76 rudých
růží, kterou nemohla ani unést. Byla velmi dojatá, ale připravená,
neboť v kapse měla malý porcelánový zvoneček, jímž celý svůj
pracovní život na Liščině odzvonila a s dojetím a slzami v očích se
rozloučila. Všichni jsme jí popřáli hodně štěstí, zdraví a pohody do
dalších, tentokrát seniorských let života.
Mgr. ŠÁRKA MATYÁŠKOVÁ
vedoucí Domova na Liščině
Foto: autorka

Při loučení s paní Bc. Karlou
Lapišovou, dnes jiţ bývalou
vedoucí Domova na Liščině,
nechyběly chvíle překvapení
i dojetí....
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CHVÁLYHODNÉ PROJEKTY
V letošním roce změnily některé velké nadnárodní firmy svou grantovou strategii a začínají přesouvat
pozornost k tzv. „minigrantům“. Minigranty jsou novými nadačními projekty a představují zároveň pro
zaměstnance firem příleţitost, aby k finanční podpoře ze strany nadačních fondů doporučili veřejně
prospěšné projekty, na nichţ se sami podílejí a nebo jsou přesvědčeni o jejich potřebnosti.
Právě díky politice „minigrantů“ a angaţovanosti zaměstnanců velkých firem, se v těchto dnech podařilo získat
ve prospěch klientů Čtyřlístku hned dvě finanční podpory. V úterý 29. června se sešli v ostravském hotelu Park
Inn představitelé nadnárodní společnosti Veolia Environnment, do jejíţ skupiny patří společnosti Veolia Voda,
Veolia Transport, Dalkia a další, se zástupci několika ostravských i mimoostravských školských, neziskových a
charitativních organizací a nechyběl ani Čtyřlístek. Při této příleţitosti byly vyhodnoceny projekty „minigrantů“
adresovaných zaměstnanci firmy Nadačnímu fondu Veolia. Mezi těmi úspěšnými byl i projekt podaný panem
Ladislavem
Čiţmárem,
tatínkem
jednoho
z
klientů
Stacionáře
Třebovice,
který
nadaci
předloţil
projekt
nazvaný
„Volání
divočiny“.
Právě díky této
podpoře
se
mohou děti a
mládeţ
z třebovického
stacionáře
vydat
za
poznáním
„divoké
přírody“
do
Zoologické
zahrady
v Lešné.
Symbolický šek
na 12.000 Kč
v hotelu Park
Inn
převzala
z rukou
místopředsedy
představenstva
a generálního
ředitele společnosti Dalkia Česká republika, pana Laurenta Barrieuxe a ředitele Nadačního fondu Veolia pana
Jana Dolínka vedoucí Stacionáře Třebovice, paní Bc. Dagmar Drobíková (viz společný snímek z předávání
symbolických šeků).
Podobná slavnostní událost se odehrála o den později v divadelním sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, kde symbolické šeky úspěšných minigrantů Nadace ArcelorMittal předával vítězným projektům
předseda představenstva a generální ředitel společnosti ArcelorMittal Ostrava, pan Augustine Kochuparampil. Ve
světě vysokého byznysu se pohybuje od poloviny devadesátých let, ale jak sám během slavnostního dopoledne
přiznal, řadu let pracoval v Indii pro Matku Terezu a dobře si uvědomuje, jak důleţitá a potřebná je pomoc lidem
nemocným a slabým. Podtrhl zároveň význam vzdělání v ţivotě kaţdého člověka, coţ je další oblast
podporovaná minigranty Nadace ArcelorMittal.
Také zde se sešla pestrá směsice zástupců nejrůznějších organizací, jeţ podpořily projekty zaměstnanců
společnosti ArcelorMittal. Byli to představitelé škol, hasičských sborů, folklorních souborů, dobrovolnických a
neziskových organizací a opět nechyběli zástupci Čtyřlístku – vedoucí rehabilitačního oddělení paní Bc. Petra
Harastejová a fyzioterapeutka téhoţ oddělení, paní Karla Böhmová, které z rukou pana Kochuparampila obdrţely
symbolický šek v hodnotě 20.000 Kč na nákup rehabilitačních pomůcek na základě projektu pana Kamila
Jarolíma, zaměstnance společnosti ArcelorMittal.
Přestoţe se v obou případech nejedná o závratně vysoké částky, představují významnou podporu pro naše
klienty i kvalitu péče o jejich zdraví. A za to je třeba upřímně poděkovat všem, kteří k tomu přispěli.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTYŘLÍSTKU
Den otevřených dveří patří ve Čtyřlístku ke kaţdoročně se opakujícím událostem, které nabízejí široké
ostravské veřejnosti moţnost nahlédnout do všech zařízení naší organizace a seznámit se nejen
s podmínkami, v nichţ ţijí (a někdy i pracují) naši klienti, ale především se sluţbami, jeţ poskytujeme.
První letošní Den otevřených dveří se uskutečnil ve čtvrtek 21. května a zájem byl opravdu značný.
Moţnosti prohlédnout si jednotlivá zařízení Čtyřlístku vyuţilo celkem 156 návštěvníků. Mezi nimi
převaţovali, kromě rodičů, rodinných příslušníků klientů a veřejnosti také zástupci odborných škol,
organizací poskytujících sociální sluţby, Charity a Armády spásy, dále sociální pracovníci z úřadů
městských obvodů Ostrava – Jih a Poruba, základních, středních a vysokých škol, především
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a další hosté.
(rw)

„Valašský den“ našich seniorů
Podobně jako v předcházejících letech, také v tomto roce jsme uspořádali setkání našich bývalých
zaměstnanců – seniorů Čtyřlístku. Vedení organizace pro ně ve čtvrtek 3. června připravilo výlet do
Valašského Meziříčí, jehoţ cílem byla zdejší Moravská gobelínová manufaktura se stoletou tradicí ručního
tkaní vlněných koberců a restaurování vzácných tapiserií.
Exkurze opravdu stála za to! Valaškomeziříčská
gobelínová manufaktura má za sebou více neţ
stoletou tradici, zaloţenou na klasické kobercové
vazbě, známé z orientu. Mohli jsme nahlédnout do
tajů těţkého povolání uměleckých tkalců a
restaurátorů a obdivovat všechnu tu krásu, která
podle uměleckých návrhů předních českých
výtvarníků v manufaktuře vzniká. A bylo opravdu na
co se dívat! Ţeny v dílnách právě vytvářely nádherné
koberce podle návrhů vynikajícího českého
výtvarníka Jiřího Sopka, jejichţ ceny se po dokončení
pohybují ve statisících korun. Přesto jsou ţádané
nejen ve veřejných budovách, ale i soukromých
interiérech. Ţasli jsme také nad mravenčí prací
restaurátorek vzácných gobelínů, které dovedou
vracet ztracenou krásu i takovým tapiseriím, na nichţ
se zub času podepsal zdánlivě nenapravitelným
způsobem... Dvě hodiny prohlídky tkalcovských a
restaurátorských dílen nám opravdu uběhly jako
voda.
Na více neţ padesátku účastníků našeho letošního setkání však uţ čekal společný oběd ve
valašskomeziříčské restauraci Manský dvůr, kde konečně nastala ta správná chvíle nejen ke společnému přípitku
s novým panem ředitelem, na něhoţ byli všichni senioři náleţitě zvědaví, ale především k radosti z opětovného
setkání bývalých kolegů a spolupracovníků z jednotlivých zařízení Čtyřlístku. Vţdyť rok uběhne jako voda a je
toho tolik, o co se chceme se svými přáteli podělit! Nakonec jsme si ještě prohlédli historické centrum Valašského
Meziříčí, nakoupili pár suvenýrů a uţ byl čas k návratu domů. Na adresu vedení Čtyřlístku padlo hodně slov
chvály za to, ţe organizace na své
seniory jako jedna z mála nezapomíná.
Proto všichni doufají, ţe se mohou opět
těšit na další setkání „příští rok ve
stejnou dobu“...
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímcích: Vlevo nahoře – v gobelínce
jsme vyslechli odborný výklad o tom, jak se
restauruje vzácná tapiserie pro arcibiskupský
palác v Olomouci. Vpravo dole - ředitel
Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk Aniol, při
slavnostním přípitku mezi našimi seniory
v restauraci Manský dvůr.

Veni, vidi...

PUTOVÁNÍ ZA PRACÍ
Ve čtvrtek 8. dubna jsme se vydali s Petrem Cupalem, Jirkou Muchou, Martinou Raškovou a Kamilem
Čujkem na trochu netradiční vycházku. Naším cílem byl totiţ Úřad práce, kde jsme se chtěli obeznámit
s moţnostmi a podmínkami hledání práce na volném trhu. Velmi laskavě se nás ujala pracovnice úřadu, paní
Hladíková, která se zabývá zaměstnáváním osob s mentálním a zdravotním postiţením. Dala nám mnoho
zajímavých rad a informací, a kromě jiného jsme od ní získali také kontakt na pana Bc. Zdeňka Boldyse z Viz
centra, s nímţ jsme si měli domluvit exkurzi do prádelny, ve které zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením.
Návštěva Úřadu práce se našim klientům líbila, byl
to pro ně nový záţitek, nová zkušenost a všichni uţ se
těšili také na exkurzi do prádelny, kde se měli podívat
do provozu i na práci svých vrstevníků.
O týden později, 14. dubna, se uskutečnila
plánovaná exkurze v prádelně Viz centra. Zúčastnili se jí
Zdeněk Lička, Jiří Mucha, Kamil Čujek, Lukáš Ryšavý,
Martina Rašková a Petr Cupal. Náš průvodce, pan Bc.
Boldys, nám nejdříve vysvětlil, jak se máme v prádelně
chovat, aby nedošlo k úrazu nebo nehodě. Poté nás
zavedl do provozu prádelny, kde nám trpělivě
vysvětloval, jak prádelna funguje, jak se prádlo pere,
suší, ţehlí, skládá a kde se připravuje k expedici
zákazníkům. Pak nás všechny pozval do své kanceláře,
kde se naši klienti zajímali o záleţitosti spojené s prací a
moţným zaměstnáním v této prádelně. Pan Boldys nás
však informoval také o jiných moţnostech zaměstnání a
doporučil například návštěvu pracoviště v takovém
oboru, jako je stavebnictví, v němţ je Viz centrum
rovněţ angaţováno. Tato nabídka nás zaujala a tak
jsme se hned domluvili na další exkurzi. Jednou z nejdůleţitějších informací, které nám pan Boldys sdělil, byl fakt,
ţe nikdo ze zaměstnanců s mentálním postiţením nemusí mít strach, ţe přijde o důchod, a proto ani nemusí mít
obavu z hledání zaměstnání.
Shodli jsme se však také na tom, ţe nejen prací ţiv je člověk, nesmí chybět ani humor a optimismus. Pak jde
určitě všechno líp, třeba i hledání práce...
PETR ŠEVČÍK a PETR SCHOVAJSA
Centrum pracovní činnosti
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VLAKEM DO TĚŠÍNA...
Jednoho krásného dubnového dne jsme se vydali vlakem
na výlet do Českého Těšína. Naše Babetka, neboli
Patricie Balážová, která je trvale upoutaná na invalidní
vozík, ještě nikdy necestovala vlakem, a proto jsme se
rozhodli splnit její sen. Jako společníka jsme jí vybrali
dalšího vozíčkáře, Martina Uhlíře.
Již při cestě na ostravské hlavní nádraží, nám
pomohli s nástupem do náhradní autobusové dopravy za
trolejbusovou linku 108 ochotní revizoři. Na nádraží nás
pak čekala zaměstnankyně Českých drah, která nás
převedla na nástupiště. Do vlaku se Babetka s Martinem
dostali díky plošině, jež patří k vybavení vlaků Elephant.
Paní průvodčí nám označila jízdenky a cestou jsme
pozorovali jarní rozkvetlou přírodu. V Českém Těšíně
jsme se občerstvili v jedné ze zdejších restaurací a
pokochali se krásným náměstím. Naše kroky pak vedly
do nedalekého Těšínského muzea, kde nám paní
průvodkyně ukázala všechny zajímavé exponáty a
podala nám k nim srozumitelný výklad. Po prohlídce
jsme se vydali do parku, ležícího na břehu hraniční řeky
Olše. Výlet se nám velice líbil a do Ostravy jsme se vrátili
se spoustou nových zážitků.
Text a foto: LUCIE KRÁLOVÁ a MARTINA SKÝBOVÁ
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Nebe pro handicapované děti v Olomouci
Muzeum letectví v Olomouci uspořádalo 22. května velmi zajímavou akci nazvanou Nebe pro
handicapované děti a pozvání na ni přišlo také do naší organizace. Neváhali jsme ani chviličku a spolu
s dětmi z Domova Beruška a z Domova Barevný svět jsme v sobotu vyrazili. I kdyţ při odjezdu z Ostravy
to vypadalo, ţe nás bude celý den provázet déšť, na letišti v Olomouci - Neředíně nás přivítalo sluníčko.
V letecké
hale na nás
čekala
výstava
letadel
a
všeho, co je s
nimi spojeno.
Celý
den
doprovázel
také bohatý
program:
shlédli jsme
umění
parašutistů,
kteří
seskakovali z
neuvěřitelné
výšky těsně
vedle
nás,
vojenská
policie nám
představila
nejen různé
druhy zbraní,
ale také to,
jak rychle a
pohotově umí
v případě potřeby zasáhnout. Místní chovatelé psů nám pak také ukázali, jak jsou jejich čtyřnozí přátelé šikovní a
jak probíhá jejich výcvik.
Vyvrcholením celého odpoledne však byl vyhlídkový let letadlem. Dominik Rozacký, Kamil Mitáš a Honzík
Polhoš v doprovodu paní Jarmily Číţové, byli těmi čtyřmi odváţlivci, kteří absolvovali let cesnou. Byl to jejich první
výlet do oblak, a všechny tento nevšední záţitek opravdu nadchl. Před odjezdem nás organizátoři ještě
obdarovali drobnými dárky a upomínkovými předměty, abychom na tento výlet opravdu nikdy nezapomněli.
I kdyţ nás cestou zpátky do Ostravy provázel silný déšť, a všichni jsme byli tak trochu unavení, přesto jsme si
odnášeli velmi krásný, příjemný a nezapomenutelný záţitek!
LUCIE KRÁLOVÁ
Domov Barevný svět
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POHÁDKA K SVÁTKU
DĚTÍ
Divadelní soubor Košatka ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí patří mezi obzvlášť milé hosty, kteří
pravidelně přicházejí mezi naše klienty a vţdy
je překvapí něčím příjemným. Také letos
připravil na poslední
květnovou neděli pro naše děti z Domova
Barevný svět (a samozřejmě také pro ostatní
klienty) hezkou pohádku jako dárek k jejich
svátku.

Děvčata a kluci ze Základní školy ve
Staré Vsi nastudovali se svými
učitelkami známou pohádku K. J. Erbena
„O Zlatovlásce“. Dali si opravdu záleţet,
a to nejen s hereckým nastudováním, ale
také s krásnými dekoracemi a kostýmy,
na nichţ se podepsalo heroické nadšení
maminek všech účinkujících. Pohádka
se všem divákům moc líbila. Jiříkovi
jsme opravdu všichni drţeli palce aţ do
samého konce, kdy jej Zlatovláska
zachránila od hrozné smrti... Konec
dobrý, všechno dobré: děti ze Staré Vsi
nás potěšily ještě jednou, kdyţ na závěr
příjemného pohádkového odpoledne
rozdaly svým divákům milé plyšové
hračky. Samozřejmě uţ se těšíme, jakou
pohádku nám přivezou zase napřesrok...
(rw)
Velkou radost samozřejmě udělaly i drobné
plyšové hračky, které aktéři představení
rozdali svým divákům...
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NA JARMARKU PROSAZ V PRAZE
Jarmark Prosaz, stejnojmenného občanského sdruţení, pořádaný na vinohradském náměstí Míru v Praze
ve dnech 7. a 8. června letošního roku, byl jedním z důvodů, proč se čtrnáctičlenná skupinka klientů
Domova Barevný svět a jejich doprovodů vydala do Prahy. Těch důvodů se našlo samozřejmě ještě
mnohem víc. Vţdyť vydat se do Prahy a neprohlédnout si Staroměstské náměstí, Karlův most a Praţský
hrad, neobdivovat parníčky na Vltavě, nevyjet lanovkou na Petřín a nekouknout na „matičku stověţatou“
z ptačí perspektivy petřínské rozhledny – to by byl opravdový hřích!
Proto jsme se vydali na dvoudenní cestu naším autobusem (s panem řidičem Ivanem Marhulou) do Prahy.
Oficiálním důvodem bylo taneční vystoupení klientek z Domova Barevný svět a Podporovaného samostatného
bydlení na Jarmarku Prosaz. Na to všechno ovšem jeden den nestačí, a proto organizátoři výpravy v čele
s Markem Zárubou zařídili
ubytování v hostelu na
Strahově.
Počasí
našim
cestovatelům
nečekaně
přálo, a tak si všichni
dosytosti vychutnali krásy
Prahy. Pro mnohé byl ruch
výstavného velkoměsta se
spoustou pamětihodností a
stovkami turistů všech
barev
pleti
ţivotním
záţitkem,
který
se
nadlouho vryje do paměti.
Bylo příjemné v tom ruchu
a shonu občas spočinout
v některé z hospůdek a
občerstvit se dobrým jídlem
a pitím. Nakonec i to patří
k cestovatelským záţitkům.
Bohuţel, všechno musí
jednou skončit a po dvou
dnech bylo třeba zase
usednout do naší fialové
„lentilky“ a vydat se zpátky
domů, do Ostravy...
MAREK ZÁRUBA
Domov Barevný svět

Stacionář Třebovice:

S AFRIČANY O AFRICE
Ve čtvrtek 3. června v dopoledních
hodinách jsme měli moţnost seznámit se
s pravými, nefalšovanými Afričany. Přijeli
za námi do Stacionáře v Třebovicích, aby
nám vyprávěli o tom, kde se nachází
jejich rodná země a jak se v ní ţije.
Společné setkání nám zpříjemnili také
tím, ţe jsme si spolu s nimi mohli zahrát
na africké bubny, zazpívat si a zatancovat
v rytmu „afro“.
Na závěr besedy jsme si od nich koupili
hezké suvenýry, typické pro africkou
kulturu. Dopoledne bylo nejen poučné,
ale také veselé. Moc se nám líbilo a jistě
mnohým z nás ho budou korálky z Afriky
dlouho připomínat.
JITKA ŠEFRÁNKOVÁ
Stacionář Třebovice
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Jak Na Liščině vyháněli Moranu...
Na Liščině na hranici
pálili čarodějnici.
Chcete vědět jak?
Přinesla se Morana,
Chystala se od rána.
Hlavu měla z papíru,
šaty šité na míru.
Dlouhou zimu ukončila,
tím se s námi rozloučila.
Vše se událo, jak víte, 30. dubna. Velkým
překvapením pro nás bylo, ţe se mezi námi
nečekaně objevily i ţivé čarodějnice. Ty nám
dokonce zatančily a připravily zahradní
grilování (viz na snímku vpravo)!
DOMOV NA LIŠČINĚ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TLAPKY I KOPYTA NAŠE ŠKOLA UVÍTÁ
Nápadití studenti gymnázia Pavla Tigrida v OstravěPorubě připravili na poslední květnový den pro
Ostravany se zdravotním postiţením program plný
zábavných soutěţí. I my jsme vyuţili pozvání, aby
se naše šestičlenná skupina mohla podílet na tomto
slibném dopoledni.
Organizátoři z nás vytvořili tým, který měl splnit
spoustu úkolů. Hned na prvním stanovišti jsme se
trefovali míčky do kbelíků, ale kaţdý měl jiné bodové
ohodnocení. Na dalším stanovišti nás přepadl toaletní
papír: najednou jsme byli celí omotaní, od hlavy aţ
k patě! Potom jsme navlékali roličky toaletního papíru,
prošli jsme slalomovou dráhu s pingpongovým
balónkem na lţičce, a také jsme si zahráli na Popelku a

třídili různobarevné těstoviny. Potkali jsme i pejska, který nám ochotně nosil balónek. Mohli jsme si ho dokonce
pohladit a pomazlit se s ním.
Kvůli nepříznivému počasí jsme bohuţel neviděli koníka, na něhoţ jsme se velmi těšili. Ten se totiţ bohuţel
do tělocvičny nevešel... Program jsme pak ukončili divokým tancem s balónky. Jen se koukněte na fotku (viz
předcházející strana), jak jsme se měli! A to je vše přátelé. Tak zase někdy…
ZUZKA SIKOROVÁ
PAVLÍNA BYSTŘIČANOVÁ
Rehabilitační oddělení Domova Barevný svět
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NOC SNŮ V OSTRAVSKÉ ZOO
Jiţ čtvrtým rokem nám Zoologická zahrada Ostrava nabídla moţnost
proţít jeden červnový večer mezi tamějšími zvířaty. Ten letošní se
uskutečnil ve středu 9. června, a stejně jako v předcházejícím roce i
tentokrát nás zaměstnanci Zoo na počátku naší cesty nejdříve trochu
„přestrojili“ pomocí barev za různá zvířátka. Poté nás milými slovy
přivítal ředitel zoologické zahrady a pak uţ jsme se mohli vydat za
dobrodruţstvím „přírody v zajetí“. Naši průvodci odpovídali na všechny
zvídavé otázky a vyprávěli nejrůznější zajímavosti o všech obyvatelích
zahrady. Po cestě jsme se mohli vyfotit s kůţí tygra, viděli jsme, jak
vypadají lebky některých zvířat, nebo sloní zuby, mládě pštrosa emu, a
nebo vajíčko, z něhoţ se mládě vyklubalo. Nakonec na nás čekalo
obrovské překvapení: krmení slonů! Koukat z očí do očí slonovi, krmit
ho a zároveň hladit po chobotu, to byl záţitek pro malé i velké.
Pracovníkům ostravské Zoologické zahrady velmi děkujeme a jiţ teď se
těšíme na další ročník NOCI SNŮ.
Text a foto: LUCIE KRÁLOVÁ
Domov Barevný svět

Jak se krmí
slon? Jak je
těžké vejce
pštrosa emu?
A kolik váží
jelení paroží?
To všechno a
ještě mnohem
víc se dověděli
všichni, kteří
nechyběli na
Noci snů
v ostravské
zoo.
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Uţ to umím!
Ţivot je tvrdý a s nikým se nemazlí. Člověk se narodí a
velice brzy zjistí, ţe kromě příjemných radostí jsou tu také
povinnosti. „Umyj si ruce!“ „Ukliď si po sobě hračky!“ „Jak si,
prosím tě, steleš tu postel!?“ To jsou jen ukázky vět, které asi
nikdo z nás v oblibě nemá, přesto je uţ někdy slyšel.
Ať jiţ chceme, nebo nechceme, často prostě musíme. Je
třeba umět umýt si ruce, vyčistit zuby, správně se obléci, ustlat
peřinu… Bez těchto dovedností bychom byli stále odkázáni na
ty druhé. Je fajn, ţe si to naše děti, kluci a holky z Domova
Beruška, uvědomují a ono „nutné zlo“ berou jako radost. Těší
je, kdyţ se naučí opět něčemu novému a my, tety a strejdové,
ţasneme, jak se nám naše děti mění před očima: ještě „včera“
jedli lţící a pouţívali nočník, „dnes“ statečně „zápasí“
s příborem a pomáhají svým mladším kamarádům. Drţme
palce, ať jim ten elán a nadšení vydrţí co nejdéle!
MARTIN POBOŘIL
Domov Beruška
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Dopis Berušce
Z Domova Beruška k nám doputoval milý dopis paní Andrýskové, maminky jednoho z našich
bývalých klientů, Jirky Špády. Měl to
štěstí, ţe dnes můţe ţít spolu se svou
maminkou a sourozenci . Přesto ani
on ani jeho maminka na Domov
Beruška nezapomínají a jak dokazuje
tento dopis, zvlášť paní Andrýsková i
se svým synem, Jirkou Špádou,
vzpomínají
nehledanými
slovy
opravdu v dobrém... Se souhlasem
paní Andrýskové jsme si dovolili její
dopis uveřejnit v našem časopise:
Dobrý den! Jmenuji se Andrýsková,
abyste věděli přesně, o koho jde. Mám
(syna – pozn. red.) Jiříka Špádu. Jak se
tam všichni máte a co děláte? My s
Jiříkem válčíme, jak to jde, no je to
pěkné kvítí, ale jde to. Roste jako z
vody. Nedávno byl v lázních Zlaté Hory,
5 týdnů pro časté onemocnění
průdušek. Jinak je zdravý, trochu se
zhoršila ta jeho hyperaktivita, a tak mu
doporučili
psychiatrickou
léčebnu

v Opavě, což je kousek od nás. No, jinak se nám narodilo miminko, chlapeček (3 měsíce) jménem
Štěpánek. Je to šikula, mám už čtyři chlapce, holčička se jaksi nepoštěstila. Koukám na vaše fotky
v ústavu, jsou moc krásné a hodně na vás vzpomínám. Je to už dlouho, ale jak bude léto, tak se za
vámi dojedeme z Jiříkem ukázat, pokud dovolíte. Myslím, že by Vás rád viděl a popovídal si. Posílám
Vám nějaké naše fota. Mějte se moc hezky a všechny tam pozdravujte!
S pozdravem p. Andrýsková a Jiřík Špáda

Z korespondence našich klientů

JAK SE MI LÍBÍ...
Mně se v Centru pracovní výchovy moc líbí, děláme tu divadelní představení, máme kroužek vaření a já
vyrábím v košíkářské dílně košíky a odpoledne vždycky pomáhám paní uklízečce vynášet odpadky. Mám to tady
rád a je tu příjemné prostředí. Od té doby co se Kateřina Dedková odstěhovala do Prahy tak je to tady příjemnější
a je tady velmi veliký klid. Paní vychovatelky a náš pan vychovatel a paní vedoucí a paní sociální pracovnice a
paní uklízečka, prostě všichni zaměstnanci Centra pracovní výchovy jsou hodní. Domů chodím klidnější než
předtím. Předtím jsme se s Kateřinou často hádali a teď když je daleko tak si mě víc váží. Všechny vás zdravím.
Pro Zrcadlo napsal: TOMÁŠ ZÁSTĚRA
Centrum pracovní výchovy

JARNÍ PLES V TŘEBOVICÍCH
Jarní ples v Třebovicích v restauraci Labyrint dne 30. 4. 2010. Jsme moc rádi, že přišlo hodně lidí, ale kromě
toho na náš ples přijeli naši kamarádi ze zařízení Krajánek z města Albrechtice. Doufáme, že se všichni moc
dobře bavili a taky, že si dobře zatančili. Ples zahajovala paní Kapicová společně s paní Hankou Zábranovou.
Doufáme, že se na našem plese v Třebovicích v restauraci Labyrint u Pošty moc líbilo, a že příště přijdete opět
zase, ale taky další naši kamarádi jako např. Muglinov a další. Tímto si myslím, že si zase a opět udělaly
Třebovice jméno. Na našem plese bylo umožněno našim kamarádům zazpívat si do mikrofonu Karaoke. Taky na
plese nechybělo občerstvení a bohatá tombola! Takže tady tímto bych chtěl zakončit tuto akci „Jarní ples“.
Pro Zrcadlo napsal: DAVID PONCZA
Stacionář Třebovice

KULTURA

LETNÍ VÝSTAVY ČTYŘLÍSTKU:
Barvy léta
a Svět
přírody
Od 1. července je otevřena
v pobočce Knihovny města
Ostravy v ulici Jiřího Trnky na
Fifejdách výstava nazvaná
Barvy léta. Ve zdejší galerii je
vystaveno celkem
dvanáct
výtvarných prací, jeţ vznikly
v rámci arteterapií v kreativním
ateliéru Čtyřlístku – centra pro
osoby
se
zdravotním
postiţením
Ostrava. Jejich
autory jsou převáţně klienti
Domova na Liščině – Jarmila
Pihíková, ale také Renáta
Slezáková, která do ateliéru

dochází z Domova Barevný svět, Ota Horák, Ladislav Kovář, Pavel Vozník a Vlastimil Gunčík, pro něţ je výtvarná
tvorba nejen svébytným prostředkem vnitřního uvolnění a relaxace, ale také moţností vyjádření vlastních pocitů.
Pracují převáţně v technikách akrylu a akvarelu. Na výstavě je k vidění i jedno dílo vytvořené náročnou technikou
enkaustiky, jeţ vzniklo jako kolektivní práce. Výstavu Barvy léta můţete v Knihovně města Ostravy v ulici J. Trnky
navštívit aţ do konce prázdnin.
Do seznamu výstavních síní, kam se kaţdoročně vracíme, patří také Galerie Ametyst Fakultní nemocnice
Ostrava. Ve dnech 26. července – 20. srpna letošního roku bude Galerie Ametyst patřit více neţ třiceti výtvarným
pracím klientů Čtyřlístku. V kreativním ateliéru Domova na Liščině vznikají kaţdoročně pozoruhodné obrazy muţů
a ţen s mentálním postiţením, kteří zde v rámci arteterapií mohou uplatňovat svou fantazii, a nebo naopak
zachycovat reálný svět, jenţ je obklopuje. Podobně jako v minulých letech, představuje pro mnohé autory i
tentokrát nejmocnější inspirační zdroj sama příroda. Proto bude na jejich nejnovější výstavě zachycena
v nejrůznějších podobách a barevných proměnách. Pravidelným návštěvníkům Galerie Ametyst, kde klienti
Čtyřlístku vystavují v letních měsících své obrazy jiţ několik let, jsou jména mnohých autorů důvěrně známá.
Letos se k nim pozoruhodnými
pracemi nově přidali také další tvůrci,
jako například hojně zastoupený
Vlastimil Gunčík nebo Ota Horák.
Výrazně přítomna je zde svými
obrazy také Renáta Slezáková, která
se malbě v různých technikách,
především v akrylu a oleji, intenzivně
věnuje jiţ několik let. V loňském roce
obdrţela za svou výtvarnou tvorbu
Cenu hejtmana Moravskoslezského
kraje a v minulých letech vystavovala
na
společných
výstavách mj.
v Muzeu města Ostravy, v Galerii
Thálie
Národního
divadla
moravskoslezského,
v
Galerii
výtvarného
umění
v Ostravě,
v Senátu a v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky v Praze
a jinde. Na letošní výstavě Čtyřlístku
v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice
Ostrava však najdeme i kolektivní
práce klientů, které rovněţ vznikly
v kreativním ateliéru pod vedením
zkušených terapeutů.
Text a reprofoto: BOHDANA
RYWIKOVÁ
Na předcházející straně: Letní louka,
kolektivní práce klientů v technice akrylu
a vpravo: Ota Horák: Cypřiše v létě, akryl.
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ČTYŘLÍSTEK MEZI CHEMIKY
Jiţ podesáté vstoupili
letos 4. května naši klienti
svými výtvarnými díly mezi
studenty
Střední
průmyslové školy chemické
akademika Heyrovského a
Gymnázia
v OstravěZábřehu.
Letos
totiţ
uplynulo právě deset let od
chvíle, kdy škola navázala
spolupráci
s ostravským
Čtyřlístkem a ve své Galerii
U chemiků od roku 2000
kaţdoročně
vystavuje
výtvarné a rukodělné práce
dětí i dospělých – klientů
několika zařízení Čtyřlístku
– centra pro osoby se

zdravotním postiţením Ostrava. Jejich obrazy a kresby plné barev a fantazie, odráţejí svět, v němţ naši
klienti ţijí a s nímţ se setkávají. Výstavu, nazvanou tradičně „Kdo jsme a co všechno umíme“, v letošním
roce zahájila kurátorkou školní galerie, paní Bc. Lenka Hablová a ředitel naší organizace, pan PhDr.
Svatopluk Aniol, který také spolu s našimi klienty a studenty školy patřil k jejím prvním návštěvníkům.
Kolekce více neţ čtyř desítek výtvarných prací téměř ze všech zařízení naší organizace zde byla
vystavena do konce května letošního roku.
(rw)
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FUNNY GROUP NA CESTÁCH
Ve vyhledávaném turistickém letovisku nedaleko Prostějova, v autokempu Ţralok na Plumlově, se ve
čtvrtek 17. června uskutečnil 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládeţ se
zdravotním postiţením. Této příleţitosti vyuţil náš taneční krouţek Funny group k tomu, aby
v mezinárodní konkurenci ukázal, co umí.
Aby se mohli podělit s ostatními o svou trému, ale také o úspěchy, přizvali členové krouţku i další kamarády
z Domova Barevný svět. V početné sestavě jsme tedy autobusem dojeli do místa konání hudebního festivalu pro
děti a mládeţ se zdravotním
postiţením, do Plumlova.
Počasí nám přálo, sluníčko
příjemně hřálo a pohled do
programu tohoto dne sliboval
zajímavé záţitky. Mezi prvními
účinkujícími vystoupil právě
náš taneční krouţek. Sestava
se
povedla
bez
jediné
chybičky! Během dne jsme
shlédli také vystoupení dalších
účastníků festivalu – zpěv,
tanec, hudební vystoupení, ale
třeba i vystoupení kouzelníka.
Bylo však třeba také myslet
na návrat, a tak jsme si před
odjezdem
ještě
honem
nakoupili nějaké dobroty a
dárky na památku. Určitě bude
na co vzpomínat!

Text: MARTINA SKÝBOVÁ
Domov Barevný svět
Fotografovala: LUCIE KRÁLOVÁ

Bystrá voděnka bodovala v Otrokovicích
Určitě si ještě vzpomínáte na krásné a působivé
taneční číslo na lidové motivy, Bystrá voděnka,
jímţ na loňském koncertu Všechny barvy duhy III
v Divadle Antonína Dvořáka překvapili diváky
děvčata a chlapci ze Stacionáře Třebovice. A jak
dokládají řádky klientů třebovického stacionáře –
Míšy Tománkové a Aleše Turleje, Bystrá voděnka
sklízí úspěchy i letos...
V sobotu 22. května jsme
se
zúčastnili
Mezinárodní
přehlídky pohybových
skladeb
v Otrokovicích. Zúčastnilo se jí 9 uživatelů a 3
vychovatelky ze Stacionáře Třebovice. Přehlídka byla
pro všechny věkové kategorie a druhy pohybu, hip
hop, dance,…. Kromě nás se zúčastnilo přehlídky
dalších 16 týmů z České republiky a 8 týmů ze
Slovenska. Pilně jsme nacvičovali pod vedením
paní Dany, Jitky a Jarky. Přehlídka byla nesoutěžní,
ale i přesto byla udělena cena poroty, sympatie,
originality, nejlepší kostým a cena diváků. Získali
jsme cenu poroty – obří koláč.
ALEŠ TURLEJ a MÍŠA TOMÁNKOVÁ
Stacionář Třebovice
Na snímku: třebovický folklorní soubor, který nás tak úspěšně reprezentoval v Otrokovicích, se sladkou odměnou...
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SPORT

NENÍ DŮLEŢITÉ ZVÍTĚZIT...
IX. ročník Třebovické olympiády poprvé pod střechou
Za posledních devět let snad ještě nikdy nepronásledovala Třebovickou olympiádu v přizpůsobených
sportech taková smůla, jako letos. Chladno a potoky vody přinutily organizátory této sportovní akce
přesunout její původní květnový termín na červen. Bohuţel i tentokrát se nám smůla lepila na paty –
chladno a déšť jako by nebraly konce. Jenţe nic na světě by uţ nedokázalo odvrátit organizátory ze
Stacionáře Třebovice od toho, aby letošní
olympiádu opět uspořádali.
A tak se poprvé v historii Čtyřlístku všech pět
sportovních disciplín olympiády odehrávalo pod
střechou v nejrůznějších prostorách třebovického
stacionáře. K překvapení mnohých se ukázalo, ţe
běhat, skákat nebo házet míčem se dá téměř
kdekoliv. Dokonce i tradiční olympijský oheň byl
slavnostně zapálen, přestoţe tentokrát výjimečně
zahořel za bdělého dohledu v herně stacionáře ve
starém hrnci na polévku...
Nápaditá improvizace neznala hranic, ale
nálada i sportovní nasazení všech soutěţících
byly skvělé, obzvlášť, kdyţ sportovce přišel
povzbudit i pan ředitel, PhDr. Svatopluk Aniol a
jako host také velký příznivec sportovců
Čtyřlístku, člen Zastupitelstva statutárního města
Ostravy, pan PhDr. Ing. Jaromír Horák. Chyběli
nám sice sportovci ze Slezské Diakonie v Ostravě
a z partnerské organizace v Polsku, kteří kvůli
záplavám nedojeli, to však nic neubralo na
hodnotě sportovních výkonů. Třetí cenu si nakonec z Třebovic odvezlo druţstvo z havířovského Domova Santé,
druhé místo vybojoval tým Domova Barevný svět a pomyslné „zlato“ zůstalo doma, ve Stacionáři Třebovice. Ten

si je však letos opravdu zaslouţil nejen za skvělé sportovní výkony, ale také za výbornou organizaci a báječnou
atmosféru, doprovázející celé letošní olympijské klání.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Absolvovat jednotlivé sportovní disciplíny pod střechou, a dokonce i mimo tělocvičnu, nebyl v Třebovicích žádný problém...
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Ještě k jedné zajímavé události
došlo ve Stacionáři Třebovice,
a to v pátek 7. května, kdy zde
byl oficiálně předán dar
sportovcům stacionáře –
venkovní stůl na stolní tenis,
který byl zakoupen díky
finančnímu výtěžku plesové
tomboly třebovické organizace
ODS, věnovanému ve
prospěch našich klientů. Mezi
prvními si přišli s našimi klienty
vyzkoušet nový stůl
představitelé třebovické
organizace ODS: náměstek
primátora města Ostravy
Dalibor Madej a Radomír
Michniak, kteří odehráli i malé
přátelské utkání ve stolním
tenisu spolu s našimi sportovci.

ZLATO PRO ČTYŘLÍSTEK!
Letos, jako kaţdý rok, se
v Dřevěnici u Jičína uskutečnil
tradiční turnaj v přehazované. Tato
oblíbená událost, na kterou se
uţivatelé velmi těšili, se uskutečnila
v teplém červnovém víkendu ve
dnech od 11. do 13. června.
V Dřevěnici se sportovní druţstva
letos setkala jiţ po patnácté.
Náš tým tvořili klienti Centra
pracovní
výchovy
a
Podpory
samostatného bydlení. Za Centrum
pracovní výchovy reprezentovali
Čtyřlístek Marek Samlík, Marek
Přikryl, Bohumil Liška a Jakub
Kaňok. Velkou posilou pro celý tým
byli Josef Drda a Josef Kovář
z Podpory samostatného bydlení.
Cesta do Dřevěnice je daleká, a
proto jsme dělali na trase přestávky.
Zastavili jsme se mimo jiné i
ve městě Jičíně, známém nejen
svou historií, ale především díky
populární večerníčkovské postavičce
Rumcajse, kterou stvořil jičínský
rodák Radek Pilař. Prošli jsme se po náměstí, zastavili se do cukrárny a koupili si na památku pohledy.
Do kempu jsme přijeli značně unavení, ale rádi, ţe jsme na místě. Následovala večeře, porada trenérů a
připravené soutěţe. První den byl za námi a my uţ se
těšili na sobotu, kdy začal samotný turnaj.
Náhodné losování rozhodlo, ţe budeme soutěţit
ve skupině A. V sobotu jsme hráli celkem tři zápasy a
ve všech jsme byli úspěšní. Velmi nás to motivovalo a
měli jsme velkou radost. Po celý den jsme sledovali
zápasy ostatních druţstev a fandili jsme. Večer jsme
zakončili diskotékou, zpestřením byl krásný ohňostroj
a vystoupení maţoretek.
V neděli nás čekal rozhodující zápas. Hráli jsme
s Albrechticemi, které jsou pro nás vţdy silným
soupeřem. Ale tentokrát jsme jej překonali a zápas
vyhráli 2:0. Byl to obrovský úspěch! Přes velkou
únavu a úmorné horko jsme bojovali do posledních
sil. Po utkání nás naplňovala hrdost, protoţe porazit
Albrechtice se nám uţ dlouho nepodařilo. Díky tomu
se nám podařilo získat pro Čtyřlístek v Dřevěnici
zlatou medaili za první místo, a kromě toho i pocit, ţe
jsme skvěle reprezentovali Ostravu.
Na celém týmu jde vidět, jak poctivá píle, zájem,
systematický trénink a víra ve vlastní schopnosti,
přinášejí úspěch a perfektní výsledky. Samozřejmě se
nenecháme tímto úspěchem ukolébat. Uţ se těšíme na další ročník, a proto sportu ZDAR, ZDAR, ZDAR!
PETRA ČERNÁ
vychovatelka Centra pracovní výchovy
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DEN S GE MONEY BANK
Přestoţe rozmary letošního léta jsou nevyzpytatelné, Den s GE Money bank, který se uskutečnil v pátek
10. června ve spolupráci s humanitární organizací Adra v zahradě Domova Barevný svět, se opravdu
vydařil. Doslova ve všech koutech zahrady se něco zajímavého dělo: někteří překonávali visutou lávku,
jiní zdolávali lanové překáţky, pokoušeli se trefit míčkem do otevřeného terče, lovili kulaté „rybky“
z bazénu a nebo podnikli „slalom“ s rehabilitačním míčem. Sportovně méně zdatní jedinci měli zase šanci
na úspěch třeba v malování křídou na chodník... Všichni se přitom moc dobře bavili a lákavá vůně

čerstvých párků i praskající
plameny venkovního ohniště
napovídaly, ţe na konci všech
soutěţních
disciplín
čeká
účastníky tohoto pestrého a
zábavného odpoledne příjemná
odměna v podobě opečeného
párku s chlebem a hořčicí.
Zdálo se, ţe nikomu ani trošku
nevadilo
vraţedné
horko
s teplotou nad třicítkou. Byl to
zkrátka moc hezký konec
jednoho pozdně jarního týdne!
Text a foto (rw)
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Olympijský den 2010 v třebovickém parku
Běh třebovickým parkem 23.
června
nebyl
jen
tak
obyčejným během pro radost
a
zdraví,
ale
spíše
pozvánkou
spojenou
s informací o akci, kterou
pořádala TJ Liga 100
Ostrava, o. s. Konal se ve
stejný den, na který byl
vyhlášen „Běh olympijského
dne 2010“. Byl pro všechny,
jež chtěli podpořit myšlenky
olympionismu. A kdo jiný by
to měl být, než ti, kteří jedou
na X. mezinárodní letní hry
Speciálních
olympiád
v Praze. Trička nám krásně
padla, počasí bylo hezké a
odměna v cíli sladká!

Sportovci ze Stacionáře
Třebovice
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V „akváriu“ Domova Barevný svět
Za doprovodu našich vychovatelek jsme začali
navštěvovat bazén v Domově Barevný svět.
Připomíná nám velké akvárium, kde se můţeme
vydovádět ve vodě. Za doprovodu hudby si tady
můţeme dvakrát týdně procvičit celé tělo. Vţdy si
tady zlepšíme náladu a těšíme se na další návštěvu.
EMILIE BALÁŢOVÁ A FRANTIŠEK JANETTA

Domov na Liščině
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INTEGRACE: JINÁ CESTA
Ve sportovní hale Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnil v pátek 9. dubna
zajímavý seminář, nazvaný Integrace jiná cesta III. Jeho cílem bylo setkání rodičů,
pracovníků v oblasti vzdělávání, asistenčních sluţeb, volnočasových aktivit dětí, ţáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzájemné obohacení se o
zkušenosti a nové poznatky z oboru
aplikovaných pohybových aktivit.
Obsahem celého semináře byl volný čas a
ţivotní styl osob se zdravotním postiţením,
integrované pohybové programy a aplikované
pohybové aktivity. Vedle zajímavých informací o
nových pomůckách a vybavení pro sportovce se
zdravotním postiţením, byla pro nás velmi
zajímavá druhá část semináře, která jeho
účastníkům předvedla v praxi, jaké moţnosti lze
lidem s postiţením v oblasti sportu nabídnout a
jak lze podpořit jejich tělesné aktivity, včetně
nejrůznějších sportovních her.
Aktivně jsme se zapojili i do praktického
cvičení vozíčkařů, kdy jsme se mohli vţít do
situace lidí tělesně znevýhodněných, a spolu
s ostatními jsme si zahrály curling. Pořadatel semináře, Mgr. Ondřej
Ješina, nám předvedl pomůcky pro sportovce s postiţením a představil nám nové, pro nás dosud zcela neznámé
sporty (curling, kardski, dualski, monoski, kreistorball).
Seminář nám přinesl mnoho nových zajímavých poznatků, které určitě vyuţijeme v našem zařízení. Jenom
nám bylo líto, ţe se tohoto semináře nemohlo ze Čtyřlístků zúčastnit více zaměstnanců, kteří se věnují zejména
pohybovým a sportovním aktivitám našich klientů.
MARTINA SKÝBOVÁ
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Jak jsme se vydali na cvičnou horolezeckou stěnu
Vše se odehrálo v jednu propršenou středu. Dominik Rozacký a Jirka Válek si odpoledne zabalili do
batohů tepláky, tričko a tenisky a mohli jsme vyrazit. Naším cílem byla cvičná horolezecká stěna ve
sportovním areálu CDU ve Výškovicích. Kluci si zprvu stěnu nedůvěřivě prohlíţeli. Nebyli jsme tam ale
sami: na stěně trénovali další dva lezci. A tak Jirka s Dominikem viděli, ţe nic není nemoţné a ţe vylézt
lze i to, co je zprvu nepředstavitelné. Nejdříve jsme se šli se stěnou seznámit, osahat si chyty, zkusit se
postavit na ty malé „výstupky“ na stěně. Zkoušeli jsme lézt do strany s nohama těsně nad zemí. Pořádně
jsme se protáhli a pak hurá nahoru.

Jako první sebral odvahu Dominik. Pomohla jsem mu do sedáku a navázala ho na lano a pak uţ to bylo jen a
jen na něm. Dominik se do lezení pustil
s plným nasazením a obratně zdolával metr
po metru. Kdyţ byl téměř nahoře a uţ
nevěděl jak dál, sebral všechnu svou
odvahu, pustil se stěny a nechal se pomalu
spustit dolů na pevnou zem. Houpání na
laně se mu očividně líbilo. Hned po
došlápnutí na zem chtěl znovu nahoru.
Druhý pokus byl ještě lepší a Dominik jen
zářil.
Poté přišel na řadu Jirka. Statečně se
vydal nahoru a překonal víc neţ půl výšky
stěny. Spuštěním dolů byl také nadšen. A
také si cestu zkusil ihned znovu.
Dominik byl plný energie a chtěl zkoušet
další a další cesty. A tak jsme vyzkoušeli
ještě jednu, těţší neţ tu první. Pro Dominika
to nebyl ţádný problém a měli jste vidět to
nadšení, kdyţ se zavěsil na poslední chyt
cesty. Celý výkon zopakoval třikrát. Čas ale
neúprosně utíkal, Jirka ho bezpečně hlídal a
informoval mě téměř o kaţdé minutě.
Nezbylo tedy nic jiného, neţ sundat sedáky,
převléci se a naskočit do auta, které uţ na
nás před areálem čekalo. Celou akci jsme
zdokumentovali, abychom se s vámi mohli
podělit o své záţitky.
Text a foto: HANA MIČULKOVÁ
Rehabilitační oddělení

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Není důleţité vyhrát…
S příchodem jara jsme „rozjeli“ v Domově na Liščině
tradiční tříkolovou sezónu. Co to pro nás znamená?
Dofoukat kola, upravit sedla a vše připravit na
bezpečný provoz. Ve středu 28. dubna jsme soutěžili
v těchto disciplínách: Bezpečné nasednutí a
zastavení, Technika jízdy, Jízda zručnosti, Slalom
mezi PET lahvemi, Jízda dvojic a Jízda se zátěží
Všichni závodníci byli po zásluze oceněni perníkovým
lišákem a ti nejlepší z nás? Diplom a malou pozornost
si díky své zručnosti a pozornosti vybojovali Jiří
Motálek, Pavel Vozník a František Janetta.

Mezi těmi, kdo si soutěže na tříkolce dokázal užít, byla také
Alžbětka Didiková...
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Vítáme mezi námi!
Během uplynulých tří měsíců – dubna, května a června, posílilo naše řady celkem šestnáct nových
zaměstnanců. Pracovníci Domova Barevný svět mezi sebou přivítali devět kolegů, a to paní vychovatelku
Moniku Novotnou, dále pracovnice sociální péče: paní Emilii Fiálkovou, Ivanu Hefkovou, Marii Kotalovou,
Andreu Řeháčkovou, Dagmar Řehákovou, Miroslavu Šromovou a Lenku Štrochovou, zatímco ve
stravovacím provozu Domova Barevný svět přivítali novou kuchařku, paní Dagmar Zedníkovou. Také do
Domova na Liščině nastoupili noví zaměstnanci, a to paní vychovatelka Nicol Burţáková, pracovník
sociální péče Miroslav Čajan a paní kuchařka Alena Peřinková. Dva noví pracovníci sociální péče působí
rovněţ ve Stacionáři Třebovice: Paní Marcela Holíková a Veronika Kurletová, zatímco pracovnici sociální
péče, paní Petru Novákovou, mezi sebou přivítali v Centru pracovní činnosti.
Všem novým zaměstnancům přejeme, aby se jim ve Čtyřlístku líbilo, aby jim jejich práce přinášela radost
a uspokojení. Hodně zdaru!
Redakce

Z našich receptářů

Plněná pantofle...
Inspirace z Třebovic
Chystáte se doma uspořádat malou party nebo čekáte návštěvu přátel? Moţná je překvapíte naším
receptem, který nám zaslaly kuchařky ze Stacionáře Třebovice. Je totiţ nejen jednoduchý a chutný, ale
navíc ještě i nepochybně výtvarně zajímavý. Konečně posuďte sami z přiloţeného snímku, který jsme
maličko elektronicky „vylepšili“. Stačí trochu fantazie, šikovné ruce a můţe se zrodit hotové „umělecké
dílo“!

Potřebujeme: dalamánek, salámy (nebo šunku – dle chuti),
pomazánku, sýr, zeleninu
Dobrou chuť přejí kuchtičky ze Stacionáře Třebovice!
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