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Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postiţením
Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ !!!

Do posledního místečka vyprodané Divadlo Antonína Dvořáka bylo v pondělí 25. října
letošního roku svědkem jiţ čtvrtého ročníku koncertu Všechny barvy duhy, jehoţ hosty a
zároveň patrony byli tentokrát finalisté loňské Česko-Slovenské SuperStar – Markétka
Konvičková, Leona Šenková a Martin
Chodúr. Trojice mladých zpěváků svou
přítomností podpořila tento nevšední
koncert, jehoţ hlavními aktéry jsou děti i
dospělí se zdravotním postiţením,
věnující se hudbě, zpěvu a tanci, kterým
se
však
nedostává
tak
častých
příleţitostí, aby svůj talent mohli
prezentovat na profesionální scéně před
zraky širokého publika, i kdyţ si to
mnozí z nich rozhodně zaslouţí.
Pořadatelem koncertů Všechny barvy duhy je
od samého počátku Čtyřlístek – centrum pro
osoby se zdravotním postiţením Ostrava ve
spolupráci s ostravskou Lidovou konzervatoří a
Múzickou školou a jiţ třetím rokem také s
Národním
divadlem
moravskoslezským,
s podporou statutárního města Ostravy. Letos
poprvé však měl koncert i tak trochu
mezinárodní ráz: mezi účinkujícími hosty byla

také hudební skupina z Polska - Aparaty z Warsztatu
Terapii Zajęciowej v Drogomyśli.
V bohatém, tancem a hudbou nabitém programu,
nešetřili diváci nadšeným aplausem, který patřil rovným
dílem jak našim klientům, tak vynikajícím hudebním,
pěveckým i tanečním výkonům dětí a mládeţe
z ostravské Múzické školy. Jiţ tradičně otevřely koncert
děti z Domova Beruška, které pro tuto příleţitost
připravily ţivou hudebně taneční kreaci nazvanou
Beruška, velký potlesk publika patřil také děvčatům a
chlapcům z Centra pracovní výchovy, kteří nám pod
vedením paní Evy Palkové připomněli, ţe je třeba se
radovat z kaţdého krásného, v míru proţitého dne,
mezi lidmi, kteří nás mají rádi... Bouřlivé ovace publika
si opět odnesla vynikající skupina „Za hranicemi ticha“
sestavená z hráčů z Domova na Liščině a Domova
Barevný svět, jeţ přesvědčila, ţe bubnuje opravdu
s velikou radostí, a v níţ zazáříl náš objevený hudební
talent: Daniel Toráč (na snímku vlevo), nebo taneční
vystoupení klientů Stacionáře Třebovice na Kornovu
písničku Zpívat jako déšť. Nejen nám se moc líbila také
trojice nevidomých flétnistů - Adam Blaţek, Zuzana
Kielarová a Ondřej Vyorálek z Múzické školy nebo
písnička Kurta Nielsena With Or Without You opět ve
vynikajícím, tentokrát pěveckém podání Adama
Blaţka, Radovana Grubera, Štěpána Klose a Patrika
Tomka, rovněţ z Múzické školy. Posluchače zaujal
také
hudebně-pohybový
projekt
zdravých
a
handicapovaných dětí a mládeţe „Eia Gaia!“ právě
tento den jubilujícího skladatele Pavla Helebranda.
Program skvěle uváděla herečka a moderátorka Nikola
Birklenová. Ţivo bylo také v zákulisí divadla, kde
hloučky fanynek a fanoušků okupovaly šatny hvězd
večera: Leony Šenkové, Markéty Konvičkové a Martina
Chodúra, aby „ulovily“ nějaký ten autogram do
památníků nebo alespoň na program… Těm největším
šťastlivcům se dokonce podařilo získat společné foto.
Jak návštěvníci tak hosté koncertu nešetřili slovy chvály na vynikající úroveň programu letošního koncertu a
jeho neopakovatelnou atmosféru. V Galerii Thálie ve foyer Divadla Antonína Dvořáka byla při této příleţitosti
otevřena také výstava obrazů
naší klientky, Renáty Slezákové,
jeţ v loňském roce obdrţela za
svou výtvarnou tvorbu Cenu
hejtmana
Moravskoslezského
kraje. Její výstava zde bude
k vidění pro všechny návštěvníky
divadla aţ do 9. listopadu
letošního roku.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: PETR GRIMM,
VLADÍMÍRA KALOČOVÁ
a archiv redakce

Mezinárodní filmový festival Terrapin 2009 v Prţně:

CENA DIVÁKŮ PRÁVU NA LÁSKU

Od loňského roku je centrum Náš svět v Prţně pořadatelem Mezinárodního filmového festivalu Terrapin,
který se obsahově zaměřuje na filmovou tvorbu lidí s mentálním postiţením. Letošní, oficiální první ročník
festivalu, se uskutečnil ve dnech 8. – 9. září. Naše organizace přispěla do festivalové soutěţe hned třemi
snímky, jeţ vznikly ve Čtyřlístku: animovaným filmem Ilony Homolové „Les“ a ´hranými´ snímky „Náš
svět“ (reţie Alena Pastrňáková) a „Právo na lásku“ (reţie Marcela Štěpánová). Přestoţe konkurence
dvaceti filmů ze tří evropských zemí byla opravdu silná, právě náš snímek „Právo na lásku“ v ní zdárně
uspěl a z festivalové soutěţe si odnesl významnou trofej: Cenu diváků.
Aktéři tohoto filmu – Monika Dírová, Jirka
Mental Power, kde byla Patricie Baláţová
Šimíček a reţisérka Marcela Štěpánová, kteří byli
nominována na ocenění za nejlepší herecký výkon.
přítomni v hledišti, se neubránili nadšení, kdyţ z úst
Řadu festivalových cen, včetně hlavní ceny,
ředitelky festivalu vyslechli konečný verdikt diváků.
doslova „vysbíralo“ občanské sdruţení Inventura
Ti pak přicházeli oceněným také gratulovat, a jak se
z Prahy, které se jiţ několik věnuje filmové tvorbě
někteří vyjádřili, svůj hlas dali filmu právě proto, ţe
lidí s mentálním postiţením a také pořádá filmové
je zaujal svou bezprostředností a tématem. Cena je
přehlídky této tvorby. Potěšilo nás, ţe organizátoři
obrovským povzbuzením a zároveň odměnou za
festivalu Terrapin 2010 pozvali do kulturního
úsilí, které naši tvůrci filmu věnovali a zároveň
programu v závěru festivalu také klienty Čtyřlístku.
důkazem, ţe jejich práce nebyla zbytečná, kdyţ
Soubor z Liščiny „Za hranicemi ticha“ vyvolal
můţe oslovit široké spektrum publika. Filmy Právo
zároveň bouřlivé ovace diváků a vytvořil svým
na lásku a Náš svět nás letos v létě reprezentovaly
vystoupením příjemnou „tečku“ za letošním
také na praţském mezinárodním filmovém festivalu
ročníkem festivalu Terrapin.
(rw)
Na snímku nahoře (zleva): Jiří Šimíček, Marcela Štěpánová a Monika Dírová při slavnostním předávání Ceny diváků festivalu
Terrapin 2010.

UDÁLOSTI

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU V OSTRAVĚ
Evropské dny handicapu patří kaţdoročně mezi vrcholné události v oblasti sociálních sluţeb v našem
městě, a to nejen proto, ţe mají skutečně mezinárodní rozměr, ale především proto, ţe účastníkům
nabízejí to nejcennější: výměnu zkušeností a poznatků z nejrůznějších oblastí sociálních sluţeb. Letos ve
dnech 4. – 8. října se uskutečnil jiţ sedmnáctý ročník Evropských dnů handicapu. Jejich organizátorem
byla Asociace Trigon s podporou statutárního města Ostravy a dalších partnerů, mezi nimiţ se podílel na
Evropských dnech významnou měrou také Čtyřlístek.

Na bedra naší organizace připadla příprava samotného zahajovacího dne těchto dnů, jeţ letos zcela
netradičně otevřel mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané. Zúčastnily se jej fotbalové týmy čtyř zemí: kromě
dvou druţstev z České republiky, kterou reprezentovali fotbalisté SK Duha ze Zlína a SK Medvědi ze Stacionáře
Třebovice (Čtyřlístek Ostrava), to byli také sportovci z CILS Cesena z Itálie, tým Cieszyńskie Orly z Polska a ze
Špeciálne základné školy internátne z Trenčína, ze
Slovenska (podrobnosti na str. 16 ).
Nedílnou součástí Evropských dnů handicapu
je kaţdoročně také udílení ocenění Křišťálový
kamínek během slavnostního večera. Ten letošní
se uskutečnil ve středu 6. října v pavilonu A na
Výstavišti Černá louka. In memoriam získal ocenění
pracovník Stacionáře Třebovice, dlouholetý trenér a
sportovní organizátor Bohumil Báča (více na str.
17), který po krátké těţké nemoci zemřel začátkem
září. Za vynikající sportovní výkony a reprezentaci
Ostravy i České republiky obdrţel Křišťálový
kamínek klient Čtyřlístku – Jan Kubík z Centra
pracovní výchovy. Čtyřlístek sklízel úspěchy také
ve výtvarné soutěţi, vypsané v letošním roce
Asociací Trigon k Evropským dnům handicapu:
podobně jako v loňském roce i letos si odnesli ze
slavnostního večera cenu za výtvarné práce klienti
Domova Beruška: Michaela Horáková a Veronika
Kurková.
Evropské Dny handicapu měly samozřejmě
také významný pracovní rozměr: v úterý 5. října se ve Střední škole Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě
uskutečnila zajímavá mezinárodní konference na téma Proces výběru sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních sluţbách, jejímţ hlavním záměrem bylo porovnání procesu výběru sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních sluţbách v zemích Evropské unie a vyuţít získané poznatky ke zkvalitnění výběru
zaměstnanců a následně pak ke zvýšení úrovně poskytovaných sluţeb. Garantem konference byl ředitel
Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol a v jejím programu zazněly tři zajímavé příspěvky: paní Lenky Waszutové,
vedoucí Sekce personálního řízení Slezské diakonie, Francesca Spota, ředitele lidských zdrojů a mezinárodních
vztahů Sdruţení Epta Bologna, jehoţ referát zde v zastoupení přednesla jeho francouzská kolegyně, paní
Armelle Thomas, a nakonec ještě příspěvek Loica Mere z francouzské asociace Les Genèts d´Or. Konference se
zúčastnili jako hosté také zástupci jiných zemí, například Rumunska a mimo Evropskou unii také hosté z Ukrajiny
a Albánie. Konference byla velmi
zajímavá nejen pro ně, ale i pro
nás, neboť přes nepochybný
pokrok v úrovni poskytovaných
sociálních
sluţeb,
k němuţ
během posledních dvaceti let u
nás došlo, v oblasti personální
práce
máme
ve
srovnání
s vyspělými zeměmi Evropské
unie stále ještě co dohánět.
V bohatém
programu
Evropských dnů handicapu se
uskutečnila mimo jiné také
mezinárodní soutěţ pro děti se
speciálními
vzdělávacími
potřebami ve věku od 10 do 15
let Co víš o Evropské unii?,
mezinárodní mítink na téma
„Fundraising
neziskových
organizací působících v oblasti
pomoci lidem s handicapem“
(„fundrasing“ –
tj. získávání
finančních prostředků,
pozn.
red.), dále workshop k uplatnění dospělých osob s poruchou autistického spektra a pracovní uplatnění
respektující charakter postiţení osoby s handicapem, kulatý stůl na téma „Současné trendy v edukaci dětí a
mládeţe s poruchou autistického spektra a speciálními vzdělávacími potřebami“ a řada dalších akcí, jako
například výlet našich a italských fotbalistů do rodiště Leoše Janáčka – na Hukvaldy, jenţ se rovněţ setkal
s velkým nadšením všech účastníků, mezi nimiţ nechyběli ani naši klienti.
V rámci Evropských dnů handicapu navštívila naši organizaci v úterý 5. října zahraniční delegace, kterou
tvořili hosté z Albánie, Francie, Itálie, Rumunska a Ukrajiny. V doprovodu ředitele Čtyřlístku PhDr. Svatopluka
Aniola a dalších pracovníků Čtyřlístku si prohlédli naše největší zařízení – Domov Barevný svět, kde se seznámili
s ţivotními podmínkami klientů i se sluţbami, jeţ nabízíme. Většina z nich nešetřila slovy obdivu a paní Bardhylka

Kospiri z Tirany v Albánii se dokonce neubránila slzám dojetí nad úrovní a mnohostranností poskytované péče,
ale také nad přátelskou atmosférou a pohodou, která zde vládne mezi klienty i personálem.
Letošní Evropské dny handicapu jsou za
námi, Čtyřlístek se během nich všech svých úkolů
zhostil na jedničku a nyní uvidíme, jak se získané
poznatky a zkušenosti promítnout také v naší
kaţdodenní praxi...
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
Na předcházející straně záběry z udílení cen
Křišťálový kamínek a z mezinárodní konference
Proces výběru sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních sluţbách, které se mj. jako host
zúčastnila i poslankyně PhDr. Jaroslava
Wenigerová.

Na snímku vlevo hosté z Ukrajiny, Albánie a
Rumunska na návštěvě v jedné z rodinek Domova
Barevný svět.
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SPOTKANIE RODZIN POGÓRZE 2010
ve znamení moţností další zajímavé spolupráce
Jako kaţdoročně, také letos 11. září naše partnerská
organizace v Polsku – Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej - uspořádala společenské setkání svých
klientek a jejich rodinných příslušníků pod názvem
Spotkanie Rodzin. Po mnoha letech však poprvé i
v Pogórze počasí poněkud zamíchalo kartami
organizátorům setkaní, která se vţdy konají pod širým
nebem ve zdejším parku, a tak nezbylo neţ pro bohatý
kulturní program, připravený tentokrát výhradně
zdejšími klientkami, a početné publikum vyčlenit
poněkud omezené prostory jídelny klientů v hlavní
budově domova. Mezi pozvanými oficiálními hosty
tohoto setkání letos nechyběl ani ředitel naší
organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol, jenţ při této
příleţitosti zavítal do Pogórze poprvé.
Ředitel hostitelské organizace, pan Krzysztof
Krzyżanowski, se mohl pochlubit, co všechno se
v Pogórze za uplynulý rok změnilo k lepšímu. Jedna
z budov Powiatowego Domu Pomocy Społecznej,
historický objekt zámku, v němţ bývaly málo vyhovující
ubytovací prostory klientek, prošla v uplynulých dvou
letech rozsáhlou rekonstrukcí, díky níţ získal domov konečně vhodné administrativní a společenské zázemí,
včetně pracovišť pro odborné zaměstnance. Posílilo i vybavení rehabilitačního oddělení a zdejší
aretetarapeutické dílny, jeţ mohou nabídnout bohatou inspiraci také pro nás. Však také nejen na tom se shodli
ředitelé obou organizací, kteří by v blízké budoucnosti rádi uskutečnili výměnné pracovní návštěvy jak
zaměstnanců, tak klientů v Pogórze i v Ostravě. Je nabíledni, ţe obě strany mohou čerpat z bohatých
vzájemných zkušeností a poznatků v oblasti sociální péče.
Text a foto: (rw)
Na snímku nahoře: V Pogórze došlo k přátelskému setkání ředitelů obou organizací – PhDr. Svatopluka Aniola
a Krzysztofa Krzyżanowského, kteří chtějí i nadále pokračovat v oboustranně přínosné spolupráci.
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Náš den s Policií České republiky
Kdyţ jsme se loni v létě na zahradě Domova Barevný svět docela neradi loučili se členy dopravní policie a
pracovníků Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, slíbili, ţe se za námi přijedou letos
podívat zase a přivezou nějaké pěkné překvapení. Jak slíbili, tak udělali: Ve čtvrtek 29. července bylo
počasí jako vymalované a uţ od rána bylo na zahradě hodně ţivo. Dopravní policisté k nám opět přijeli
svým krásným „rychlým“ passatem a také s motorkou značky honda, ale tentokrát přivezli ještě jedno
velké překvapení: kolegy se sluţebními psy.
Tři němečtí ovčáci a jedno štěňátko tvořili zajímavý pracovní tým, v němţ se kaţdý specializoval na něco
jiného: dva pejsci byli speciálně vycvičení na zadrţení nebezpečných pachatelů, jeden pak na vyhledávání
výbušnin, drog a jiných látek. Všichni tři psi samozřejmě budili veliký respekt a je pravda, ţe stejně jako jejich
psovodi i oni se chovali jako dokonalí
profesionálové. Obdivovali jsme jejich nasazení i
velkou sebekázeň při nácviku posušnosti, ukázky
jejich neomylných schopností při vyhledávání
nebezpečných látek a hlavně dramatickou
prezentaci zadrţení pachatele. Figurant z řad
policie měl opravdu co dělat, aby se vyprostil
z psích čelistí. A čím větší byl potlesk diváků, tím
nadšenější výkony jednotliví psi podávali. Vida,
kaţdý potřebuje své publikum!
Policisté však mysleli na všechno, a protoţe
cvičení policejní psi mají k domácím mazlíčkům
opravdu daleko, přivedli k nám alespoň jedno
štěňátko, malou fenku Magie, která se ráda
nechala pohladit od kaţdého, kdo o to stál a
dovedl překonat počáteční obavy a nejistotu.
Stejně jako v loňském roce i tentokrát se těšila
obrovskému zájmu policejní technika. Snad kaţdý
si chtěl vyzkoušet policejní hondu, nasednout do
passatu a pustit výstraţná světla, ale také se
vyfotografovat
s hezkými
a
sympatickými
policistkami a policisty... Došlo i na dárky, které
s sebou naši hosté přivezli, aby udělali radost
kaţdému, kdo se přišel podívat. Snad necennější trofej si odnesl Jirka Válek, jenţ byl obdarován parádní sluţební
čepicí dopravního policisty.
Bohuţel, i ta nejpříjemnější setkání jednou končí, a tak nezbývalo neţ se rozloučit a těšit se zase napřesrok,
čím nás naši přátelé z krajského ředitelství Policie České republiky překvapí...
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímku nahoře:
Doslova se zatajeným dechem
sledovali početní diváci ze
Čtyřlístku ukázku výcviku
policejních psů i se „zadrţením
pachatele“, v jehoţ kůţi by v té
chvíli asi nechtěl být vůbec
nikdo...

Dole: Pocity policisty za
volantem rychlého vozu si letos
vyzkoušela také naše Babetka
– Patricie Baláţová z Domova
Barevný svět...

Reportáţ

ZA BRÁŠKOU DO MELČE...
Kamil Mitáš ţije v Domově Barevný svět a
uţ dlouho měl jedno velké přání: navštívit
svého bratra Davida, který bydlí v Dětském
domově v Melči na Opavsku. Snaţili jsme
se jeho přání splnit a návštěvu jsme
plánovali déle neţ měsíc. Kdyţ se děti

z Melče
vrátily
v polovině
července
z dětského tábora, hned se s námi
kontaktovala zdejší sociální pracovnice,
paní Vedrová z Melče a potěšila nás
zprávou, ţe můţeme přijet uţ za dva dny.

Návštěvu jsme si domluvili na 22. července a z Domova Barevný svět jsme vyjeli autem. Ráno bylo ještě
0
příjemně, ale čím déle trvala naše cesta, tím více stoupala rtuť teploměru, která se nakonec vyšplhala aţ ke 35
Celsia.
Dětský domov v Melči se
nachází v hezké, nově
zrekonstruované zámecké
budově
s velkými
obloukovými
okny
a
baňatou věţí. Uvnitř, za
metrovými
zdmi,
jsme
konečně našli příjemný
chládek a útulno. David
Mitáš
měl
z návštěvy
svého bratra velkou radost
a ochotně nám ukázal, jak
to u nich v zámku vypadá.
Pro Kamila to nebyla první
návštěva
Melče.
Před
časem tady několik měsíců
pobýval také. Proto si
zvenčí budovu zámku ještě
pamatoval. Jedna z tet,
vychovatelek, si ještě na
Kamila
velmi
dobře
vzpomínala, včetně útrţků
několika záţitků s ním.
Také Kamil si pak oţivil
některé dávné vzpomínky
z Melče.
V zámecké jídelně se
nám moc líbila skoro
třímetrová plyšová ţirafa,
na nádvoří ne plyšový, ale ţivý krásný černobílý pes, hbitě „lovící“ fotbalový míč… Opodál byl malý bazének,
lavičky, hřiště, venkovní krb s udírnou, a pak uţ jen velký zámecký park, vlídně stinný díky stoletým stromům –
velikánům. Na lavičce leţely právě v parku nalezené hříbky.
V melčském zámku dnes nachází svůj domov celkem 34 dětí od tří
let, které jej opouštějí v okamţiku ukončení vzdělávání, coţ můţe být
i ve dvaceti šesti letech, pokud jde o vysokoškolského studenta…
Jednoho chlapce, který studuje vysokou školu, tady mají. Těm, kdo
jsou ve věku, kdy mohou dětský domov opouštět, pomáhají sociální
pracovnice s hledáním bydlení, třeba v Domově „na půl cesty“
v Opavě, v chráněném bydlení nebo jinde.
Bylo patrné, ţe oba bratři, Kamil s Davidem, se vidí opravdu rádi.
Přivítání i loučení bylo srdečné. Povídali si o kamarádech, o svých
záţitcích. David je sportovní typ, nejraději hraje fotbal a volejbal. Rád
také v rámci občanské výpomoci pomáhá na základě dohody
s obecním úřadem starším občanům obce s úklidem dřeva, drobnými
nákupy a donáškou potravin. V budoucnosti by se David rád vyučil
zedníkem.
Kamilovi se do loučení vůbec nechtělo, ale věděl, ţe se
s Davidem určitě zase brzy setká. Na zpáteční cestě jsme napůl
usínali, znaveni horkem, ale i příjemnými záţitky.
Text a foto: LENKA ČERNIKOVSKÁ
psycholoţka

Kamarád počítač
Kdyţ se před dobrými třiceti lety začali s taji osobního počítače seznamovat první nadšenci, nikdo
netušil, ţe přijde doba, kdy si s počítačem „budou tykat“ i docela malé děti. A ejhle, dnes uţ bereme
ovládání klávesnice a myši tou nejmenší drobotinou jako naprostou samozřejmost.
Aby i naše děti, kluci a holky z Domova Beruška, nezůstaly pozadu, o to se snaţí zdejší pracovníci, kteří je uţ
po
několik
let
s počítači
seznamují. Nejdříve se zaměřili na
ovládání pomocí klávesnice, pak i
ovládání myší, coţ uţ vyţaduje
určitou zručnost a souhru pohybů.
Děti tak mohly přecházet od těch
nejjednodušších her ke sloţitějším
a dnes se najdou i takové, které
chtějí vědět
více.
Pro ty
připravujeme chvilky práce na
internetu. Děti tak zjišťují, ţe
osobní počítač, to nejsou jen hry
či psaní dopisů, ale i získávání
informací. A tak známý fotbalista,
hokejista, zpěvák či herec uţ pro
naše děti není jen prázdným
pojmem
nebo
plakátem
vylepeným na zdi, ale i reálným
člověkem, o němţ si mohou
přečíst to, co je zajímá. A o to
nám všem při „internetovém
brouzdání“ jde především!
MARTIN POBOŘIL
Domov Beruška

Kultura

Studenti Ave Art malovali
pro klienty Čtyřlístku
Opravdu
chvályhodnou
aktivitu
vyvinuli studenti Soukromé střední
umělecké školy Ave Art, kteří se před
třemi roky přihlásili ke vzdělávacímu
projektu Evropské unie Mládeţ v akci.
V rámci tohoto projektu pořádají
kaţdoročně výtvarné plenéry spolu se
studenty
uměleckých
škol
na
Slovensku a v Polsku a práce, jeţ
během těchto plenérů vznikají, vţdy
věnují těm, kterým jejich obrazy určitě
udělají radost a zpříjemní jim pobyt
v nemocnicích
nebo
v ústavních
zařízeních. V minulých letech to bylo
dětské oddělení onkologické kliniky
Fakultní nemocnice Ostrava a dětské
oddělení Městské nemocnice v Ostravě
na Fifejdách.
Pod názvem
„Tvoříme pro jiné“
uspořádali letos v červenci studenti Ave
Art další mezinárodní výtvarný plenér
v Bartošovicích, z něhoţ vybrali kolekci
třicítky obrazů, jeţ věnovali klientům Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postiţením v Ostravě. Vernisáţ
výstavy těchto obrazů se uskutečnila 29. září letošního roku v Galerii Čtyřlístek v sídle organizace a zúčastnili se

jí kromě našich klientů a jejich doprovodů i
někteří z tvůrců samotných. O to, ţe výstava,
která byla velmi rychle připravena a nadšeně
přijata, se zaslouţil především učitel malby na
této umělecké škole, Mgr. Aleš Vavrečka, jenţ
výstavu v prostorách naší galerie instaloval a
také ji uvedl za přítomnosti ředitele školy, Ing.
Jaroslava Prokopa, kurátora výstavy a kouče
studentského projektu Ing. Pavla Stehlíka a
dalších hostů. Vystavená kolekce není ţánrově
vyhraněná a jednotlivé práce zcela odpovídají
zaměření i naturelu jednotlivých tvůrců. Převaţují
však náměty krajiny, inspirované zejména okolím
Bartošovic, kde obrazy většinou vznikaly.
Mezi první návštěvníky výstavy patřili naši
klienti, hlavně ti, kteří se ve volném čase malbě
rádi věnují: Renáta Slezáková, Dagmar Ďurišová
a další. Obrazy je opravdu zaujaly a tak pana
Vavrečku po vernisáţi zahrnuli zvědavými
otázkami. A kdo ví, moţná se také naplní záměr
studentů, aby jejich obrazy naše klienty nejen
potěšily, ale také inspirovaly k vlastní výtvarné
tvorbě.
(rw)
Mezi návštěvníky vernisáţe výstavy studentů SSUŠ Ave Art „Tvoříme pro jiné“ byli ředitel školy Ing. Jaroslav
Prokop (zprava) a kurátor výstavy Ing. Pavel Stehlík (v pozadí zleva).
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Jak se draţilo
v Sanatoriích
Klimkovice
Celkem 24 vybraných kreseb a obrazů, které
byly součástí výstavní kolekce, jimiţ Čtyřlístek
prezentoval výtvarné aktivity svých klientů na
výstavě v Sanatoricích Klimkovice, bylo
zařazeno do aukce, pořádané sanatorii na
závěr výstavy, jeţ zde byla k vidění ve dnech
od 13. do 23. září letošního roku.
Přestoţe zájem návštěvníků o aukci byl
značný, tím spíše, ţe o hudební pozvánku se
postarala skupina Za hranicemi ticha z našeho
Domova na Liščině, těch, kteří našli dostatek
odvahy zúčastnit se v rolích draţitelů, bylo
podstatně méně. Přesto řada z nich měla
v aukčním katalogu vybraná favoritní díla, o něţ
se pak strhnul mezi draţiteli nelítostný boj, v němţ občas ztrácel přehled i sám licitátor, dr. Jan Rywik.
Aukce nakonec dopadla nečekaně dobře. Licitátor se ani v jednom případě nemusel uchýlit k „holandské
draţbě“, tzn. draţit od vyvolávací ceny směrem dolů, autoři vybrané kolekce obrazů z jednotlivých zařízení
Čtyřlístku získali za své kresby a obrazy celkem 9.100,- Kč, jeţ budou opět vyuţity k nákupu výtvarných potřeb,
aby mohli klienti dál s úspěchem pokračovat ve svém tvůrčím úsilí...
Text a foto: (rw)
Na snímku záběr z draţby v Sanatoriích Klimkovice, která také umoţnila výstavu výtvarných prací našich klientů
v prostorách hlavní kolonády lázní.
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Folklor bez hranic opět zavítal i do Čtyřlístku
Podobně jako v minulých letech, také v tomto roce zpestřil prázdninový poklid ve Čtyřlístku jiţ XIII. ročník
Mezinárodního festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic 2010. Jeho organizátoři
kaţdoročně pamatují na naše klienty, kterým vţdy přinášejí zajímavá
vystoupení účastníků festivalu.
Letošní los padl 17. srpna na členy Moravského dětského folklorního
souboru Holúbek z Ostravy, jenţ se našim klientům nepředstavil poprvé.
Všem se velmi líbilo ţivé a dynamické vystoupení souboru, zpracovávajícího
pod vedením Zuzany Königové tance, písně a zvykosloví z oblasti severního
Valašska a lašsko-valašského pomezí.
Nadšený potlesk publika sklidil i nečekaný zahraniční host: slovenský
folklorní soubor Maguranka ze Spišské Staré Vsi, reprezentující horalský
folklor. Maguranka nahradila původně avizované vystoupení souboru Detva,
rovněţ ze Slovenska. Program koncertu jako vţdy provázela nadšená
atmosféra, a proto se uţ moc těšíme na příští rok, jaká překvapení nám
festival opět přinese...
(rw)

Na snímku: Členky slovenského souboru Maguranka ze Spišské Staré Vsi.
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Přijelo k nám DIVADLO!
Divadlo loutek Ostrava pořádá od roku 2000
Divadelní pouť bez bariér v kaţdém sudém roce
jako festival zaměřený na terapeutickou funkci
divadla, umění a kultury. Divadelní pouť bez
bariér směřovala doposud především ke
zdravotně postiţeným dětem. Za posledních
deset let se však významně zvýšila pozornost,

kterou
společnost
věnuje
zdravotně
handicapovaným,
zatímco
v mezilidské
komunikaci stále zůstávají oblasti, kterým se
péče nedostává. Proto organizátor této přehlídky
pocítil nutnost rozšířit adresu a dosah našeho
specifického festivalu a pustit se jeho
prostřednictvím
do
překonávání
dalších,
neméně bolestných bariér mezi
lidmi všeho věku.
Letošní ročník Divadelní pouti
bez bariér, který se uskutečnil ve
dnech od 14. do 16. září, chtěl
předvést v Ostravě přehlídku
reprezentativních
ukázek
divadelních a uměleckých cest k co
nejlidštější,
nejpřirozenější
komunikaci nejen se zdravotně
postiţenými, ale také mezi lidmi
různých národností, barvy pleti,
státní příslušnosti, sociální úrovně,
vyznání, specifických potřeb, a to
v širokém spektru od špičkové
profesionální
produkce
po
experimentální tvorbu minimálně
dotovaných souborů a občanských
sdruţení, a to se opravdu podařilo.
Přehlídka letos hostila vynikající
soubory, mezi nimiţ nechybělo
renomované
královéhradecké
Divadlo Drak, Divadlo Archa,
Divadlo Minor, Divadlo Líšeň,
Praţská nezisková organizace
Opona, Bohnická Company, Cirkus
Ţebřík,
Mimotaurus,
katedra
neslyšících DIFA JAMU, skupina
Buty, občanské sdruţení Bílá holubice, Okamţik a THeatr ludem, patronka nadace Veselý senior Tereza

Kostková, specialistka na oblast mezilidské komunikace PhDr.
Hana Cisovská, choreograf a terapeut Vlastimil Červ a řada
dalších. Součástí letošní Divadelní pouti bez bariér byl
doprovodný program v klubu Atlantik - např. terapeutické
dílny, čtení z literatury nebo výstava výtvarných děl zrakově
postiţených autorů.
Díky
mnohaletým
výborným
vztahům
Čtyřlístku
s organizátorem přehlídky, Divadlem loutek Ostrava, jsme měli
moţnost přivítat u nás v Domově Barevný svět 16. září
jednoho z účastníků přehlídky, členy praţského Divadlo
Mimotaurus - Kristýnu Matějovou, Dominika Tesaře a Jakuba
Vašíčka, kteří pro naše klienty uvedli vtipnou pohádku Dlouhý,
Široký a Bystrozraká. Výborně jsme se bavili touto důvtipnou
hříčkou na známé pohádkové téma, plnou překvapení a zvratů,
v níţ hráli jak ţiví herci, tak dřevěné loutky, ale i my sami!
Hlavně kdyţ bylo třeba nakrmit Širokého, nebo vypít celé
moře, abychom pomohli Princi osvobodit ze spárů zlého
čaroděje zakletou Princeznu. Vše samozřejmě (i s naší
pomocí) dobře dopadlo, na Prince čekal sladký polibek a nás
sladká odměna v podobě krásně zdobených (divadelních)
perníčků. Moc se nám líbilo nejen představení, ale i to, ţe jsme
si nakonec mohli pohladit dřevěné loutky a prohlédnout si
důmyslnou a zároveň jednoduchou scénu, která toho tolik
uměla!
Moc děkujeme za tuto návštěvu i přehlídce Divadelní pouť bez bariér, jeţ i v tomto případě více neţ bohatě
naplnila své poslání. Komunikace s lidmi se zdravotním postiţením se prostřednictvím divadla dařila opravdu
skvěle a hlavně přitom nechyběl humor a dobrá nálada.
Text a foto: (rw)

Čtyřlístek na cestách...

HURÁ DO ZOO!
Společně s našimi kamarády
z Domova Beruška jsme se 10.
srpna vydali za poznáváním
přírody a zvířat do zoologické
zahrady
v
Lešné
naším
„čtyřlístkovým“ autobusem. Jen
co jsme vyrazili z Ostravy, uţ
jsme se moc těšili, aţ zvířátka
uvidíme.
Cestu
jsme
si
zpříjemňovali zpíváním písniček,
a proto nám ubíhala velmi
rychle. Ani jsme se nenadáli a
byli jsme na místě. Hned první
setkání s obyvateli zoo všechny
nadchlo, a tak jsme si společně
s uţivateli vyprávěli, co zvířata
jedí, a kde v přírodě ţijí. Klienti
se s nadšením dělili o své dojmy
a bylo vidět, jak se těší z kaţdého nového záţitku. Po delší cestě jsme se také zastavili u
některých stánků s občerstvením, kde jsme si dopřáli také šálek dobré kávy. Nakonec jsme se
shodli, ţe se nám nejvíc líbily ţirafy, opice a tučňáci. Zaujalo nás, ţe zvířata byla v zoo
rozdělena podle světadílů, ve kterých ve volné přírodě ţijí. Dozvěděli jsme se spoustu
uţitečných a zajímavých informací a určitě budeme rádi, aţ se do zoo zase někdy vypravíme.
Klienti a pracovníci Centra pracovní výchovy

Na snímku: klienti Centra pracovní výchovy v zoo Lešná u Zlína.
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ADRENALINOVÉ ZÁŢITKY V MOSTECH U JABLUNKOVA
I kdyţ nám počasí příliš nepřálo a v pondělí 30. srpna bylo
dokonce zataţeno, přesto jsme se těšili na celodenní výlet do
Mostů u Jablunkova. Na ostravském hlavním nádraţí jsme
nastoupili do osobního vlaku, který nás bez přestupování
zavezl přímo do cíle naší cesty. V Mostech nás čekalo nemilé
překvapení v podobě rozkopaného nádraţí a přesunutých
kolejí. Hned po příjezdu jsme navštívili místní informační
centrum, kde jsme si vzali propagační materiály, nakoupili ovčí
sýry a pak zamířili do zdejšího vyhlášeného Ski areálu.
Výhodou bylo, ţe díky průkazkám ZTP/P měli naši klienti 3
jízdy na bobové dráze zdarma, a proto si kaţdý z nich kaţdou
jízdu opravdu uţil. Děvčata z Domova Barevný svět byla na
bobové dráze poprvé a byla nadšená. Také Pavel Fleischer
měl obrovskou radost, protoţe se mu líbí auta a na bobové
dráze si mohl dopřát opravdový pocit závodníka. Mário Rafael
se dokonce pokusil o dosaţení nového rekordu v rychlosti
bobu na trati. Kdyţ se venku více rozpršelo, vyuţili jsme místní
restauraci, abychom se trošku zahřáli teplými nápoji a nějakým
jídlem podle svého přání. Na talířích většinou zvítězily hranolky
s kečupem a palačinky s ovocem, šlehačkou a čokoládou.
Kdyţ jsme si trošku odpočinuli, vyuţili jsme ještě moţnost
vyzkoušet si bungee-trampolíny. Těmi odváţnými byli hlavně
Vojtěch Foršt a Dominik Rozacký. Ale to uţ bylo pozdní
odpoledne a únava z pohybu a bohatých záţitků se přece jenom
začala projevovat. Kdyţ jsme na nádraţí zase nastupovali do
vlaku, byli jsme příjemně unaveni. Cestou zpátky jsme si uţili
spoustu legrace a vyprávěli si o proţitém dnu. Všichni klienti
z Domova Barevný svět byli výletem nadšeni a moc se jim líbily
také moţnosti, které Ski areál v Mostech u Jablunkova svým
návštěvníkům nabízí. Nakonec jsme se shodli na tom, ţe tento
výlet byl opravdu moc příjemnou tečkou za končícími
prázdninami…

Klienti a pracovníci Domova Barevný svět
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JAK JSME OSLAVILI PEPÍKOVY NAROZENINY
Ve čtvrtek 12. srpna 2010 oslavil náš klient Josef Ţaloudík 31. narozeniny. Pepík pobývá
v našem zařízení jiţ devatenáct let. I proto tady má spoustu kamarádů jak mezi klienty, tak
mezi personálem. Mnoho z nich přišlo, aby Pepíkovi popřáli zdravíčko, štěstí atd. Slavilo se
na rodince 3. patra se vším, co k oslavě patří. Nechyběl krásný, zdobený dort, hudba a
hlavně dárky. Náš Pepík z nich měl opravdu velkou radost.
ZUZANA PEXOVÁ
a KATEŘINA CHOMOVÁ
Domov Barevný svět

Na snímku: oslavenec Josef Ţaloudík měl z dárků i z dortu opravdu velkou radost...
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STŘÍPKY Z TŘEBOVIC

„JEDNOU NOHOU“
NA SLOVENSKU
■ Tak jsme se konečně dočkali! Ve středu 25.srpna
2010 byl krásný den a my jsme „vyrazili“ na
plánovanou akci: společný výlet na moravskoslovenské pomezí. Naším cílem byla celnice Bílá–
Bumbálka, tvořící pomyslnou hranici mezi Českou
republikou a Slovenskem. Pocit, ţe jsme na
Slovensku, byl úţasný. Na zpáteční cestě domů
jsme se zastavili u vodního díla Šance, kde se nám
také velmi líbilo. Výlet se nám opravdu vydařil, a to i
díky našemu panu řidiči, Ivanovi Marhulovi, který nás
nejen bezpečně dovezl, ale během jízdy nám dělal i
příjemnou společnost. Teď máme další velké přání:
vyrazit příště ještě někam dále, třeba do Polska...!
Text a foto: MARTA KIKLOŠOVÁ a klienti

TŘEBOVICKÝ
KOLÁČ
■
V příjemném
prostředí
Třebovického parku se 19. září
uskutečnil VII. ročník podzimních
slavností nazvaný Třebovický
koláč 2010. Pestrý hudební a
taneční program doplnil v neděli
také
náš
taneční
klub
TŘEBOVIČÁK
(uţivatelé
Stacionáře Třebovice). Naši klienti
pod
vedením
skupiny
zaměstnanců zde předvedl své
folklórní
vystoupení
„Bystrá
voděnka“. Diváci nás ocenili
velkým potleskem a myslíme si,
ţe i my neprofesionálové jsme se
cítili na pódiu jako doma.
Text a foto: JITKA ŠEFRÁNKOVÁ a klienti Stacionáře Třebovice

VOLÁNÍ DIVOČINY SE VYDAŘILO
■ Díky jednomu z rodičů našich uţivatelů, panu Čiţmárovi, který jako zaměstnanec společnosti Veolia vyuţil
moţnosti získat finanční prostředky z projektu Minigranty Nadačního fondu VEOLIA 2010 pro aktivity lidí se
zdravotním postiţením, měli naši klienti ze Stacionáře v Třebovicích moţnost proţít nevšední, a pro naši skupinu
uţivatelů i zaměstnanců sváteční den v zoologické zahradě Lešná. Mnozí z nás byli nedočkaví i trochu nervózní,
zda na nás bude počasí vlídné. Naštěstí 16. září byl objednán nejen velký zájezdový autobus, ale i sluníčkový
den. Proto jsme mohli hned ráno vyrazit za novými, velmi poučnými záţitky a poznáním. V jediném dnu jsme díky
přispění Veolie procestovali skoro celou Afriku, Asii, Austrálii, Střední a Jiţní Ameriku. Byl to nádherný, poučný a
ve všech směrech dokonalý zájezd!
Za nevšední den děkují uţivatelé Stacionáře Třebovice
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Vozíčkáři s Portugalci
na návštěvě v Domově Barevný svět
V pátek 1. října k nám zavítala vzácná návštěva: skupina Sportovního klubu vozíčkářů
z Ostravy, vedená jeho předsedou, panem Zdeňkem Jedličkou a hosty Sportovního klubu
vozíčkářů z Portugalska, kteří jsou podobně jako České republika zapojeni do projektu
Evropské unie nazvaného „Mobility“. Tato návštěva se uskutečnila v rámci reciproční výměny
a portugalští hosté projevili mimo jiné zájem prohlédnout si v České republice některé zařízení
sociálních sluţeb, pečující o děti a dospělé se zdravotním postiţením. Volba padla na Domov
Barevný svět jako jedno z největších zařízení naší organizace, poskytující pobytové sluţby.
Portugalští hosté měli moţnost
prohlédnout si nejen jednotlivé části
a oddělní Domova Barevný svět, ale
setkat se i s jeho klienty a
zaměstnanci.
Vysoce
hodnotili
vybavení
domova,
úroveň
poskytovaných sluţeb a doslova
v úţas je uvedl fakt, ţe organizace
poskytuje také hipoterapii a ve svém
majetku má tři koně určené právě
pro tuto sluţbu. Velmi se jim líbila
také přátelská atmosféra, vládnoucí
v jednotlivých rodinkách, které měli
moţnost navštívit, dobrá pohoda a
spokojenost klientů.
Sportovní klub vozíčkářů pak na
oplátku
pozval
naše
klienty
z Domova Barevný svět a jejich
doprovody na společný sportovní
den, který připravili v sobotu 2. října
na hřišti v Horní Lhotě u Ostravy.
Čekal zde na ně bohatý program,
spojený nejen se sportovními, ale
také společenskými záţitky. Mezi
našimi klienty i jejich hostiteli
z ostravského Sportovního klubu vozíčkářů zde vznikla nová přátelství a tak všichni věří, ţe toto
setkání rozhodně nebylo posledním.
Zaznamenala: (rw)
Na snímku: Během návštěvy portugalských hostů v Domově Barevný svět došlo i na zpěv: Alenka
Vančová zazpívala na přivítanou pár svých nejoblíbenějších písniček a sklidila zaslouţený potlesk.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTYŘLÍSTKU
Ve dnech od 4. do 8. října se uskutečnil jiţ druhý ročník celostátního Týdne sociálních
sluţeb, pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních sluţeb. Stejně jako řada jiných členských
organizací této asociace, uspořádal také náš Čtyřlístek v rámci Týdne sociálních sluţeb svůj
druhý letošní Den otevřených dveří ve všech zařízeních, který připadl na čtvrtek 7. října. Tohoto
dne vyuţilo k návštěvě jednotlivých zařízení Čtyřlístku celkem 86 zájemců z řad veřejnosti,
školní a studentské mládeţe středních i vysokých škol, zástupců veřejné správy, pracovníků
Knihovny města Ostravy, zavítal k nám také jeden školní inspektor a další návštěvníci.
(rw)

Sport

ZLATEM OVĚNČENÁ
MARIE HORVÁTHOVÁ
Ve dnech 18. – 24. září se letos ve Varšavě uskutečnily
Evropské letní hry Speciálních olympiád. Této významné
události se zúčastnilo celkem 57 národních organizací
Speciálních olympiád z celé Evropy, bylo přihlášeno více neţ
1.500 sportovců s mentálním postiţením, kterým asistovalo
600 trenérů. Soutěţilo se v přizpůsobené košíkové, lehké
atletice, v tenisu, kopané ţen, ve stolním tenisu, bowlingu,
v jízdě na kolečkových bruslích, v trojboji a v badmintonu.
Nad dokonalým průběhem jednotlivých soutěţí bdělo 200
sudích, 250 lékařů a zdravotníků a více neţ stovka činovníků
organizačního výboru Evropských letních her Speciálních
olympiád, mezi nimiţ byli i pracovníci naší partnerské
organizace v Polsku – Powiatovego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze.
Na Evropských letních hrách Speciálních olympiád v Polsku samozřejmě nechyběli ani reprezentanti České
republiky. V devítičlenném českém týmu byl stolní tenis zastoupen čtyřmi sportovci, mezi nimiţ měl Čtyřlístek
hned dvě ţelízka v ohni: Marii Horváthovou z Domova Barevný svět a naší bývalou klientkou Jarmilu Kunderovou,
která je však ve Čtyřlístku stále ještě členkou sportovního druţstva stolních tenistů.
Děvčata ani tentokrát nezklamala očekávání a přivezla hned dvě medaile: zlato a bronz z dvouher a čtyřher
ţen. Hned po příjezdu se s námi Marie Horváthová podělila o své záţitky z Polska:
„Z obou medailí mám obrovskou radost. Ve Varšavě se mi moc líbilo, všichni se o nás dobře starali, měli
jsme bohatý doprovodný program. Ani se mi nechtělo zpátky domů.“ Marie si pochvalovala hlavně perfektní
organizaci her, ale i výborné zázemí, které organizátoři evropským sportovcům připravili.
Do Varšavy odjíţděly obě naše
reprezentantky po důkladné přípravě,
navíc jejich účasti na Evropských letních
hrách
Speciálních
olympiád
předcházela ještě 10. česká letní
speciální olympiáda v Praze na Julisce,
která se uskutečnila ve dnech 1. – 4.
července letošního roku a byla jakousi
přípravou na evropské letní hry.
Letošního
úspěchu
Marie
Horváthové na olympiádě jsme ještě
vyuţili ke krátkému rozhovoru a zeptali
se, jak dlouhá byla její cesta od
tenisových začátků aţ k současným
úspěchům:
„To uţ vlastně ani sama nevím.
Těch soutěţí a závodů mám za sebou
hodně. Začínala jsem ve Čtyřlístku pod
vedením paní trenérky Zuzany Pechové
a pak Dany Bártové a zjistila jsem, ţe
stolní tenis mě bude bavit. Později mě
vedly jako trenérky Monika Timková a Margita Krejčí, ale to uţ jsem se zúčastňovala domácích i zahraničních
soutěţí. Poprvé jsem reprezentovala Česko na Světových letních hrách speciálních olympiád v USA, pak
v Japonsku, ve Španělsku a samozřejmě na mnoha soutěţích doma.“
Baví tě cestování spojené se sportem?
„Baví, protoţe se přitom mohu podívat někam jinam, poznávám nové kamarády, nová místa. V Americe jsme
měli jeden den volno, takţe jsem se mohla trochu porozhlédnout po okolí sportoviště. Bylo to hodně jiné neţ u
nás. Jinak se většinou pohybujeme v blízkosti heren a nebývá moc času podívat se po městech, ve kterých
zrovna hrajeme. Stejné to bylo i letos v létě v Praze, kde jsme měli minimum času dostat se někam ven.“
Jen tak mimochodem: i z mezinárodního turnaje v Praze Marie přivezla tři medaile, z toho dvě zlaté: za
čtyřhru s Jarmilou Kunderovou a za dvouhru ţen a stříbrnou medaili za unifite (s Pavlem Kolínem).
A úplně nakonec jsme se naší zlaté olympijské medailistky zeptali na její přání do budoucnosti:
„Byla bych ráda, kdyby u nás ve Čtyřlístku hráli více stolní tenis i ti mladší. Uţ začali Libuška Plaskurová,
Pepa Kovář nebo Kamil Mitáš a myslím, ţe uţ jim to docela jde. Věřím, ţe se k nim brzy přidá také Petra

Hamroziová. Samotná hra uţ mě tolik nebaví jako
dřív, ale v budoucnosti bych chtěla víc pomáhat při
tréninku svých mladších kamarádů ze Čtyřlístku...“
BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka a archiv redakce

Na snímku vpravo:
Marie Horváthová a Jarmila Kunderová (v černých
dresech) na stupních vítězů na letošních
Evropských letních hrách Speciálních olympiád ve
Varšavě.

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU:
Naše vítězství v mezinárodním turnaji v přizpůsobené kopané
Jak jsme jiţ předeslali výše, Čtyřlístek byl letos hlavním organizátorem zahajovacího dne
Evropských dnů handicapu, které se uskutečnily ve dnech od 4. do 8. října s podporou
statutárního města Ostravy. Zahájení evropských dnů patřilo tentokrát sportu, a to
přizpůsobené kopané. Do celodenního klání se zapojilo pět fotbalových týmů sportovců
s mentálním
postiţením
ze
čtyř
zemí: České
republiky,
Slovenska,
Polska a Itálie.
Jednotlivá utkání se hrála ve sportovní
hale Ostravské univerzity na Varenské ulici
za mohutného povzbuzování publika,
v němţ byli hojně zastoupeni klienti
Čtyřlístku. Během turnaje hrál kaţdý
s kaţdým a z tohoto klání nakonec vyšli
skvěle naši stříbrní olympijští medailisté
z roku 2007 – tým SK Medvědi ze
Stacionáře Třebovice, kteří opět ukázali, ţe
opravdu umí. Porazili všechny své soupeře
a stali se tak absolutními vítězi turnaje. Na
druhém místě skončili sportovci ze
Špeciální
internátní
základní
školy
z Trenčína (Slovensko) a také třetí místo
zůstalo „doma“ – ve Sportovním klubu Duha ve Zlíně.
Jako nejlepší střelec turnaje byl oceněn Pavel Chrastina ze Zlína, počtem nejvíce nastřílených
gólů bodovali naši Medvědi (celkem devatenáctkrát se jim podařilo umístit míč do brankové sítě
soupeře, sami dostali jenom čtyři góly), nejlepším brankářem byl jmenován Ondřej Šuráb ze
Stacionáře Třebovice a jako největšího sympaťáka turnaje publikum ocenilo italského fotbalistu
Valerio Gatta ze sportovního klubu CILS Cesena.
Text a foto: (rw)
Ad foto: Během turnaje nebyla o dramatické okamţiky nouze. Náš snímek zachycuje jeden z gólů, které rozhodly
o absolutním vítězství třebovických Medvědů v mezinárodním turnaji v kopané na Evropských dnech handicapu.
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ZA BOBEM BÁČOU...
V pátek 3. září zasáhla všechny zaměstnance ostravského Čtyřlístku bolestná zpráva o náhlém úmrtí
jejich kolegy, vychovatele ve Stacionáři Třebovice, pana Bohumila Báči. Zemřel po krátké těţké nemoci
ve věku pouhých jedenapadesáti let. Sportovec tělem i duší, muţ, jehoţ obětavost i sportovní duch mu
získaly mnoho přátel jak mezi spolupracovníky, tak
především mezi klienty Čtyřlístku, jimţ věnoval
bezpočet hodin svého volného času jako sportovní
trenér i kamarád.
Od roku 2000 působil jako vychovatel v dřevařské
dílně Stacionáře Třebovice, kam si s sebou přinesl
bohatou sportovní minulost: bývalý mistr Evropy juniorů
ve
stolním
tenisu
s dlouholetým
působením
v Tělovýchovné jednotě Vítkovice ve stolním tenisu - to
vše spolu s vychovatelskou erudicí jej v Třebovicích
přímo předurčovalo pro trenérský post. Tady je totiţ
sport odjakţiva jednou z nejvyhledávanějších aktivit
klientů. Stejně jako ostatní, také náš „Bob“ absolvoval
instruktorské a záhy i trenérské zkoušky na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Specializoval se především na
stolní tenis. Spolu se členy třebovického sportovního
klubu Medvědi, se zúčastnil v rámci Českého hnutí
speciálních olympiád řady celostátních soutěţí. Stolní
tenisté ze Stacionáře Třebovice úspěšně reprezentovali
svou organizaci i město Ostravu na četných
republikových a krajských turnajích. Vedl tým stolních
tenistů v krajském přeboru, po všech dosavadních IX.
ročníků Vánočního turnaje ve stolním tenisu,
pořádaného ostravským Čtyřlístkem, byl vţdy jeho
prezidentem a také prezidentem všech devíti uplynulých
ročníků Třebovické olympiády v přizpůsobených
sportech. V posledních třech letech vedl rovněţ tréninky
sportovců s mentálním postiţením v přehazované a
účastnil se s nimi turnajů v Dřevěnicích, kde naši klienti obsazovali vţdy některá z předních míst.
Bohumil Báča také chvilku vedl ve Stacionáři Třebovice oddíl kopané, neţ se tohoto úkolu ujala nová
trenérka, paní Iveta Herzogová. V době absence kteréhokoliv trenéra se však Bob Báča vţdy zhostil tréninku
kaţdého sportu, jen aby o něj sportovci nepřišli! V tom byl nepřekonatelný. Jak přiznávají kolegové z pracoviště i
klienti, kteří jej znali a měli rádi, bude jim všem moc chybět. Byl vţdy klidný, trpělivý, vedl s úsměvem kluky i
děvčata krok za krokem k úspěchům, a to nemalým. I proto zůstane vzpomínka na něj navţdy v jejich srdcích.
Redakce
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu jubilejní
Neuvěřitelných patnáct let uplynulo od chvíle, kdy se ve Čtyřlístku uskutečnil první ročník dnes
jiţ tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postiţením. Ten
letošní se bude konat opět ve spolupráci s naším mnohaletým partnerem – Společností pro
podporu lidí s mentálním postiţením v Ostravě, a to v sobotu 4. prosince 2010 v tělocvičně
Domova Barevný svět.
Letošního turnaje se zúčastní všechny
zahájení turnaje se uskuteční v 8.30 hodin a
sportovní týmy Čtyřlístku, podobně jako
věříme, ţe naše sportovce přijdou povzbudit i
v předcházejících letech očekáváme také
jejich přátelé a fanoušci ze všech zařízení
účast hostů z dalších částí regionu a tenistek
organizace.
z partnerské organizace v Polsku. Slavnostní
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Vítáme nové zaměstnance
V období od začátku července do konce října bylo do naší organizace přijato celkem 24 nových
zaměstnanců. Personál Domova Beruška posílila paní Jana Kotásková jako pracovnice v sociálních
sluţbách a všeobecná sestra, paní Lucie Wágnerová. Do Domova Barevný svět nastoupily nové
pracovnice v sociálních sluţbách, a to paní Zuzana Drienová, Denisa Ivaninová, Iveta Navrátilová, Petra
Nemetzová, Dana Ošťádalová, Dagmar Podoláková, Jitka Smělíková, Lenka Svačinová, Helena Vlčková,
Anna Ţitňanová, sociální pracovnice Bc. Eva Lukaščíková, vychovatelka Bc. Kateřina Trefilová,
administrativní a spisová pracovnice Miroslava Bobotová a kuchařka Sylva Sklářová. Řady pracovníků
v Domově na Liščině posílila nová vychovatelka, paní Marie Heráková, všeobecná sestra Eva Piatkovská
a pracovnice v sociálních sluţbách Simona Badurová, Jana Musálková a Marta Turská. V Centru
pracovní výchovy mezi sebou přivítali novou vychovatelku, paní Bc. Renátu Kupčovou a pracovnici
v sociálních sluţbách Alenu Kleinovou. Novou pracovnici má také naše Ozdravné centrum ve Frýdlantu
nad Ostravicí: paní kuchařku Máriu Rybářovou.
Všem novým pracovníkům naší organizace přejeme hodně trpělivosti, nadšení a radosti v kaţdodenní
práci s klienty Čtyřlístku.

Dobrota z naší kuchyně…

Jak na dukátové buchtičky
Suroviny: hladká mouka 1,2 kg, droţdí 0,05 kg, cukr krupice 0,15 kg, mléko 0,75 l, vejce 3 ks,
citronová kůra z jednoho citronu, máslo 0,35 kg, sůl 0,01 kg.
Vanilkový krém: 6 dl mléka, 4 ţloutky, 40 g hladké mouky, 60 g moučkového cukru, 2 bal.
Vanilkového cukru. Mléko, ţloutky, mouku, moučkový a vanilkový cukr dobře promícháme a za
stálého míchání uvaříme hustý krém.

Nejdříve smíchej všechny suroviny, vykynuté těsto vyndej z díţe a nakrájej malé buchtičky,

naskládej jednu vedle druhé a promasti, upeč do zlatova a uţ je to hotové!
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Omluva
Omlouváme se všem našim čtenářům za opoţděné vydání tohoto čísla našeho časopisu, k němuţ došlo
z provozních důvodů.
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