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TŘEBOVICE VE FINÁLE! 
Mít pokojík sám pro sebe a scházet se 
s kamarády v útulném prostředí nového 
domova... O tomhle až donedávna snilo 
dvacet šest klientů Stacionáře Třebovice, 
kteří měli téměř do konce roku 2015 
dočasný „azyl“ v Domově Barevný svět. Po 
celý uplynulý rok procházel stacionář 
kompletní přestavbou, aby mohl od 1. ledna 
2016 poskytovat dvě nové služby: domov 
pro osoby se zdravotním postižením a 
chráněné bydlení. K 31. prosinci 2015 tak 
skončila dlouhá historie Stacionáře 

Třebovice. Jen málokdo si dnes pamatuje, 
že třebovický stacionář tady vznikl v roce 
1985 přebudováním bývalého objektu 
mateřské školy a od té doby pak ještě 
prošel několika úpravami a modernizacemi. 
Po třiceti letech se tak proměnil do zcela 
nové podoby.   

     V objektu budovy v ulici Třebovický park se zrodil Domov Třebovice se čtyřmi samostatnými 
domácnostmi pro dvacet klientů a Chráněné bydlení Třebovice, v němž už slavilo vánoční svátky 



 

 

dalších šest žen a mužů se zdravotním postižením.  Vrátila 
se sem většina bývalých klientů Stacionáře Třebovice, kteří 
zde mají podstatně více životního komfortu, než tomu bylo v 
minulosti. Však se sem také všichni moc těšili. V posledních 
měsících a týdnech roku se chodili pravidelně dívat na 
dokončovací práce a spřádali plány, jak se v novém bydlení 
zařídí. Jako první se však v novém Domově Třebovice 
zabydlely kuchařky, aby si vyzkoušely moderní vybavení 
kuchyně a připravily pro své klienty jídelníčky. Ti, kteří se 
nastěhovali do chráněného bydlení, už také mají za sebou 
důkladnou přípravu na samostatné vaření ve vlastní 
kuchyňce. Vedoucí kuchařka, paní Anna Lištvanová, je 
během roku pilně zasvěcovala do základů kuchařského 
umění, a dokonce pro ně zpracovala i speciální „kuchařku“ 
s jednoduchými recepty.  
     O klienty domova bude pečovat nepřetržitě dvacet 
pracovníků v sociálních službách a tři zdravotní sestry, 
v chráněném bydlení se o klienty postará dalších pět 
pracovníků v sociálních službách.   
     Během uplynulých dvou let vznikly v ostravském 
Čtyřlístku čtyři nové služby – dva domovy pro osoby se 
zdravotním postižením a dvě chráněná bydlení díky finanční 
podpoře Evropské unie i statutárního města Ostravy. 
Provoz ve dvou nejnovějších zařízeních – v Domově 
Třebovice a Chráněném bydlení Třebovice, bude oficiálně 
zahájen ve čtvrtek 21. ledna 2016. Náklady na vybudování 
obou nových služeb přesáhly částku 25 milionů korun. 

Stavba byla opět realizována díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko a statutárního města Ostravy.   

 BOHDANA RYWIKOVÁ  
Na snímku na předcházející straně: pohled na vstupní část Domova Třebovice. Vlevo nahoře: klienti 
Chráněného bydlení Třebovice už oslavovali příchod vánočních svátků společně v novém…  

 
Pohled ze zahrady na zadní část obou objektů – domova i chráněného bydlení v Třebovicích.  
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VÁNOČNÍ DÁRKY PRO ČTYŘLÍSTEK Z EVROPSKÉ UNIE:  

NOVÉ AUTOMOBILY ZA EVROPSKÉ PENÍZE  

Vozový park Čtyřlístku obohatil 4. prosince 
zbrusu nový užitkový vůz značky Peguot, 
v hodnotě téměř 619 tisíc korun, který začal 
sloužit provozním potřebám Čtyřlístku. Jen o 

několik dnů později, 22. prosince, dostali klienti Čtyřlístku další krásný vánoční dárek v podobě 
speciálně upraveného minibusu zn. Iveco. Minibus je určen dvaadvaceti pasažérům, ale 
zvláštní výsuvná plošina umožňuje v případě potřeby také přepravu vozíčkářů. Komfortně 
vybavený minibus v hodnotě 
více než 3.735.000 korun, 
vyrobila firma Iveco přímo na 
zakázku ostravského Čtyřlístku.  
     Vedoucí našeho autoprovozu, 
pan Ivan Marhula, si nový minibus 
nemůže vynachválit. Oproti naší 
staré „lentilce“ od stejného 
výrobce, má náš nový modrý 
minibus řadu předností. Tou 
nejdůležitější je bezesporu to, že 
může přepravovat hned tři 
vozíčkáře najednou, pro něž je 
zde speciální výsuvná plošina, 
jednoduše ovladatelná joistickem. 
Kromě dalších technických 
předností pasažéři i řidiči určitě 
ocení i to, že minibus lze v zimě 
příjemně vytápět a v létě naopak 
příjemně klimatizovat.  
     Nákup obou automobilů podpořila ze svých fondů Evropská unie prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko.   

(rw) 
Fota: autorka a VRATISLAV PROKOP 

 

 
Nový minibus Čtyřlístku, šitý doslova „na míru“ našim klientům… 
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„JSEM  PERFEKCIONALISTKA…“ 

Představujeme novou vedoucí sestru 

Čtyřlístku, paní Mgr. Světlanu Veselou 

Od prvního prosince 2015 pracuje v naší organizaci jako 
nová vedoucí sestra paní Mgr. Světlana Veselá. Její osobnost 
je nepřehlédnutelná od první chvíle, kdy začala ve Čtyřlístku 
působit. S energií sobě vlastní se pustila do řešení mnoha 
problémů, které s sebou přinášejí jak různé organizační 
změny, související s transformací, tak těch, jež nazrávaly 
postupem času. Paní Mgr. Světlana Veselá působila až 
donedávna jako triage sestra – všeobecná   sestra  prvního 
kontaktu Urgentního příjmu Městské nemocnice v Ostravě a 
má za sebou jedenatřicetileté bohaté zkušenosti v oblasti 
zdravotnictví. Požádali jsme ji o rozhovor, abychom ji blíže 
představili i čtenářům našeho časopisu. 
■ Jak vnímáte svůj přechod z Urgentní medicíny do oblasti 
sociálních služeb?    
Je to samozřejmě velký rozdíl, avšak nevstupovala jsem do až 
tak neznámých vod. Mám v rodině jedinou dvaadvacetiletou 
mentálně postiženou neteř, a proto mi problémy takto 
postižených lidí nejsou cizí. Od samého začátku jsem věděla, 
do čeho jdu. Ale Urgentní medicína a sociální služby, to jsou 
zároveň dvě nesrovnatelné oblasti.     

■ Jaké priority jste si po svém příchodu do Čtyřlístku stanovila?  
Svou práci jsem vzala v podstatě jako výzvu, možnost uplatnit tady vše, co jsem se až dosud naučila a 
vyzkoušela. Chtěla bych, aby si na jedné straně lidé uvědomovali, jak je ošetřovatelská péče důležitá, 
ale aby také byla efektivnější a transparentnější. Jsem perfekcionalistka.  Chtěla bych, aby tady 
všechno fungovalo podle všech pravidel, jak to vyžaduje legislativa, ale také bych byla ráda, kdyby  
lidé spolu dokázali vzájemně komunikovat a dělali svou práci v klidu a v souladu. Důležitá je proto 
komunikace se všemi. Všichni společně bychom pak měli sledovat jediný cíl: spokojeného klienta. Jsem 
velmi vděčná a mám radost, že tady jsem a budu se snažit, aby byli pracovní kolegové spokojeni se 
mnou, ale i já sama se sebou… 
■ Od čeho jste tedy začala?  
Nastoupila jsem na místo, kde byla určitá časová prodleva a to se na mé práci odrazilo. Mým 
prvořadým cílem tedy je vypracování funkčního systému, který by vedl k tomu, aby mohli být 
spokojení jak uživatelé, tak poskytovatelé – tedy sestry i nadřízení. 
■ Co vás ve Čtyřlístku překvapilo? Jaké byly první dojmy? 
Od počátku ke mně byli všichni velmi vstřícní a trpěliví, za to všem mockrát děkuji. Překvapilo mě i to, 
o jaké klienty se tady staráte. Hlavně 3. patro Domova Barevný svět. Tam mě ani tak nepřekvapil typ 
klientely, o niž se zde pečuje, ale především JAK se o tyto klienty personál stará. Na jedné straně krutá 
realita a na druhé straně obrovská snaha o to, aby se tady klienti cítili jako doma. Moc ráda bych 
„naklonovala“ třetí  patro i na ostatní patra domova, aby to takhle vypadalo a fungovalo všude. Podle 
mne je prvořadá spolupráce mezi všeobecnými sestrami a pracovníků v sociálních službách. 
Zapátráme-li v historii ošetřovatelství, zjistíme, že řadové, později zdravotní sestry - v dnešní době 
všeobecné sestry, vždy pacienty krmily, koupaly a pomáhaly jim s vyprazdňováním. Tak proč by měly 
být výjimky? Stačí jen osvěžit si jednu definici, týkající se ošetřovatelství: ´Ošetřovatelství je 
uspokojování biologických, psychologických, sociálních a spirituálních potřeb pacienta (nebo klienta). 
Ošetřovatelé – to jsme my všeobecné sestry.  
■ Proč jste si zvolila tuto profesi?  



 

 

Svou profesi miluji a v podstatě jsem si ji vybojovala navzdory všem. Nejdřív jsem zběhla ze strojařiny 
k práci uklízečky na chirurgii, potom zubní instrumentářky a teprve pak jsem začala studovat 

zdravotní školu Ostravě, později PSS v chirurgických oborech na tehdejším Institutu dalšího vzdělávání 
pracovníků ve zdravotnictví v Brně a dále potom Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce Sv. 
Alžběty v Bratislavě obor Ošetřovatelství.  Prošla jsem si jako sestra vším, co bylo ve zdravotnictví 
možné a proto mne nikdo neopije rohlíkem. Důležité je, aby se lidé navzájem domluvili.  Platí to nejen 
v profesním životě, a je to možné jen tehdy, když se k nim dostanou potřebné informace.  
■ Máte nějaké osobní přání do budoucnosti?  
Přála bych si, aby moji blízcí byli zdraví a spokojení, pak také mohu být šťastná i já. Protože mám tři 
děti, šest vnuků a maminku, vím, o čem mluvím. A pokud jde o práci, přeji si hlavně osobní pohodu: 
když budu mít ´dušičku v peří´, zvládnu i ty nejtěžší úkoly, které přede mě postaví zaměstnavatel. Od 
osobní pohody se odvíjejí i postoje k lidem kolem sebe.  V životě nejde jen o materiální statky,ale i o 
duši. Když ta je v pořádku, pak funguje i tělo a můžeme dělat cokoli!  

Ptala se: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Fotografie: autorka 
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Neobvyklý projekt rodičů zdravotně postižených dětí: 

DRŽÍME SPOLU   

Již v minulém čísle našeho časopisu jsme psali o neobvyklém projektu, který letos vznikl 
z iniciativy Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými 
onemocněními České republiky, do něhož se zapojila i naše organizace. A slíbili jsme, že se 
k tomuto tématu ještě jednou vrátíme. Ve společenské dvoraně Sanatorií Klimkovice se ve 
čtvrtek 12. listopadu sešly desítky rodičů i dětí se zdravotním postižením, osobnosti 
podnikatelského světa a umělci. Setkali se na slavnostním křtu nového kalendáře na rok 2016, 



 

 

nesoucího titul Držíme spolu.  Právě pod tímto 
názvem zveřejnila v letošním roce Asociace 
rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a 
přidruženými neurologickými onemocněními 
(DMO) České republiky svůj nový projekt.  
Smyslem projektu Držíme spolu, je umožnit co 
největšímu počtu takto postižených dětí 
speciální léčbu v Sanatoriích Klimkovice, jež 
by pomohla alespoň zmírnit následky jejich 
onemocnění a zároveň tak pomohla nejen 
jejich rodičům, ale také dětem ze sociálně 
slabých rodin žijících v pobytových zařízeních 
sociálních služeb. Pro ně je dostupnost takové 
léčby často nad jejich finanční možnosti. 
     Hlavním bodem programu večera měla být 
vernisáž fotografií a křest kalendáře 
světoznámého fotografa Jindřicha Štreita, 
přičemž výtěžek z prodeje kalendáře i 
jednotlivých fotografií Jindřicha Štreita, má být 
použit ve prospěch lázeňské léčby dětí 
postižených následky dětské mozkové obrny. 
Ale téměř všechno, včetně autora samotného, 
se tentokrát točilo kolem malého Tomáška 
Šimka z Domova Jandova, který se právě díky 
finanční podpoře Asociace rodičů dětí s DMO 
léčil v Sanatoriích Klimkovice a navíc byl 
autorem obrazu, který namaloval v létě 
v ergodílně Čtyřlístku. Ten byl také vystaven 
v Sanatoriích Klimkovice na zmíněném 
charitativním večeru.  
     Tomášek Šimko byl nejen „tváří“ kalendáře 
Držíme spolu 2016, ale navíc se stal jeho 
obraz objektem dramatické dražby během 
večera. Její výtěžek přispěje prostřednictvím 
Asociace rodičů dětí s DMO na lázeňskou 
léčbu dalšího zdravotně postiženého chlapce 
ze Čtyřlístku: Dominika Šulana z Domova 
Jandova.        
     A jak dražba dopadla? Tomášek Šimko se 
stal skutečnou hvězdou večera v Sanatoriích 
Klimkovice, která téměř zastínila křest 

kalendáře Jindřicha Štreita. 
O Tomáškův obraz se totiž 
mezi účastníky dražby 
svedla urputná „bitva“. Jeho 

cena se z vyvolávacích pěti set korun 
vyšplhala až na částku 25.000 korun. 
Šťastným majitelem se stal jeden z kolegů 
univerzitního profesora Jindřicha Štreita, Dr. h. 
c. – Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. z Institutu 
tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opavě. A komu se 
nepodařilo Tomáškův obraz vydražit, ten se 
chtěl s úspěšným autorem alespoň 
vyfotografovat včetně slavného Jindřicha 
Štreita! 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
 

Události 

 

HUBERTOVA STRAŠIDELNÁ 

STEZKA 

     O tom, že i bát se člověk musí umět, nás letos opět přesvědčila Hubertova 
strašidelná stezka, kterou na svátek svatého Huberta připravil pro naše klienty 
kolektiv vychovatelek a jejich kolegyň z rehabilitačního oddělení Domova barevný 
svět. Suterén domova se v podvečerních hodinách ponořil do absolutní tmy, 
narušované jen mihotavým světlem svíček, určujících cestu ke strašidelným 



 

 

zážitkům. Jak se zdá, i trošku adrenalinu v krvi člověk občas potřebuje a naši klienti v tomto směru 
zřejmě nejsou žádnou výjimkou. 
     Zájem o strašidelnou stezku byl mezi nimi veliký. A tak se spolu se svými doprovody vydávali ať už 
po svých anebo na vozíku vstříc neznámému dobrodružství do našeho podzemí. Hned za prvním 
rohem na ně vyjukl kostlivec, další strašidlo se objevilo u improvizovaného hřbitůvku, jiné příšery se 
zjevovaly ze tmy v chodbách kolem prádelny. Děsivou atmosféru podtrhovaly neznámé zvuky, 
melodie, rachocení i skřeky. Zkrátka: hrůza hrůzoucí, při níž občas i těm nejodvážnějším tuhla krev v 
žilách.     
    Ale všichni se báli docela příjemně, neboť věděli, že je to všechno jenom jako… Velká legrace, když 
navíc na konci stezky čeká na každého barevný diplom za odvahu z rukou půvabné ježibaby, do níž 
se pro tento večer převtělila paní vychovatelka Soňa Barochová… Kdo by se pak ještě bál? 

Text a foto: (rw)   
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ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ JUBILUJÍCÍ 

V prostorách multifunkční auly Gong Dolní oblasti Vítkovic se letos uskutečnil již desátý ročník 
charitativní akce Nadačního fondu Křídlení – Advent plný andělů. Tento festival dobročinnosti, 
setkání příznivců ostravských neziskových organizací a slavnostního večera projektu Advent 
plný andělů, který je určen na jejich podporu a propagaci, se zúčastnilo více než dva tisíce 
návštěvníků. Advent plný andělů umožňuje 
neziskovým organizacím během jednoho 
odpoledne prezentovat to nejlepší ze svých 
aktivit, ať už se jedná o rukodělné výrobky 
lidí se zdravotním postižením anebo jejich 
hudební, pěvecké či taneční umění. 
     Do projektu se letos zapojilo celkem 44 
ostravských neziskových organizací, 
spolupracujících (v různé míře a intenzitě) s 
cílovou skupinou 84.197 klientů. Významně se 



 

 

podílely také tři střední školy se 
svými studenty, pedagogy, včetně 
zahraničních hostů z projektu 
Erasmus. Desátý ročník přinesl 
projektu nově také generálního 
partnera Partners financial services 
a. s. a podporu z grantu 
Moravskoslezského kraje, díky nimž 
akce byla také významnou 
společensko-kulturní záležitostí. 
    Smyslem projektu je především 
pomoc neziskovým organizacím, 
pracujícím s hendikepovanými lidmi. 
Těm poskytl Advent plný andělů 
hned několik příležitostí k prezentaci 
svých aktivit, a to jak formou přímého 
prodeje svých výrobků a občerstvení, 
tak zapojení se vlastními projekty do 
nadačního fondu Křídlení, nabídkou 
prodeje P. F. přání na rok 2016 nebo 
zapojením se do dražby výtvarných 
objektů vytvořených 
hendikepovanými lidmi. Celkem evidovaný přímý zisk organizací ze všech těchto aktivit letos 
představoval částku přesahující 249 tisíc korun. Další možností bylo také kulturní vystoupení v rámci 
slavnostního koncertu, jímž jubilejní desátý ročník Adventu plného andělů v multifunikční aule Gong 

vrcholil.  
     Do letošního Adventu plného andělů se 
zapojila také naše organizace. A to jak účastí na 
veřejné dražbě ve prospěch našich klientů, do níž 
jsme nabídli keramického anděla, jenž vznikl 
v ergodílně rehabilitačního oddělení, tak do 
bohatého kulturního programu večera. K jeho 
skvělé atmosféře přispěly svým vystoupením i 
naše Rytmy, které letos účinkovaly spolu 
s mladými akordeonisty – žáky Základní 
umělecké školy Viléma Petrželky z Ostravy-
Hrabůvky. Před zaplněným sálem sklidilo jejich 
vystoupení „Hrajeme srdcem“ bouřlivé ovace 
publika. A jak to dopadlo s naším keramickým 
andělem? Toho vydražil za 800,- Kč v internetové 
aukci pan Martin Moravec z Kobeřic u Opavy, 
jemuž náš anděl udělal opravdu velkou radost. 
Jak se zdá, andělské „křídlení“ je skutečně 
nakažlivé…  

Text a foto: (rw)  
 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme Vám za podporu desátého 
ročníku Adventu plného andělů a krásné 
křídlení. Byla to oslava všeho, co nám 
Advent nabízí a může lidem přinášet. 
Pohodu o Vánocích I v novém roce Vám 
přeje celý tým organizátorů a dobrovolníků 

projektu Advent plný andělů a nadačního 
fondu KŘÍDLENÍ. Za podporu děkujeme 
všem, spolupracovníkům, dobrovolníkům,  
návštěvníkům akce, našim příznivcům, ale 
zejména našim partnerům. Fotografie a 
záznam z našeho setkání můžete shlédnout 

na našich stránkách: https://www.facebook.com/adventplnyandelu/.  
Ing. LUCIE HOUTHOOFDTOVÁ 

Koordinátorka a autorka projektu Advent plný andělů 2006 -2015, 

zakladatelka nadačního fondu KŘÍDLENÍ
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Mikulášské 

nadělování 

v Domově 

Jandova 
Jsou dny obyčejné, jsou však i takové, na které 
ještě dlouho vzpomínáme…  Co myslíte, 
k jakým může patřit 1. prosinec? No jistě, na 
první prosincové odpoledne budou naše děti 
vzpomínat ještě hezky dlouho – na návštěvu 
čerta a Mikuláše se totiž jen tak zapomenout 
nedá!  Předvánoční atmosféra návštěvu dlouho 
očekávaných bytostí ještě umocnila, a tak není 
divu, že klienti i pracovníci Domova Jandova si 
přítomnost „podivně“ vypadajících hostů 

jaksepatří vychutnali. A když za písničku či básničku dostali od bělovousého dědečka 
s berlou i sladkou odměnu, nebralo nefalšované mikulášské veselí konce. Tentokrát čert 
odešel s nepořízenou, jeho pytel byl prázdný. Jak tomu bude příště, na to si opět nějaký ten 
pátek počkáme…  ! 

Mgr. MARTIN POBOŘIL 

Domov Jandova 
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NÁŠ MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK 

Konečně nastal ten toužebně očekávaný 
den, druhý prosinec! A náš mikulášský 
večírek! Nic jsme nepodcenili. Někteří 
začali své masky vyrábět už začátkem 
prosince a postupně je zdokonalovali. 
Samotnému večírku předcházely i další 
velké přípravy. Vždyť vyrobit originální 
masku a ještě zůstat v utajení, to není jen 
tak. 
     Již od rána vládlo v Centru pracovní 
činnosti napětí, nadšení a vzrušení. Nadšený 
jásot a smích při převlékání a zdobení dával 
tušit, že masky budou stát za to. Hlavně čerti 
se snažili vylepšit svůj hrůzostrašný vzhled. 
Zkoumali navzájem velikost a zakřivení svých 
rohů a andělé zase rozpětí svých křídel. 
Jediný Mikuláš (náš velký Kamil) byl zpočátku 
nesvůj, ale po nasazení čepice a uchopení 
berle do ruky najednou „vyrostl“ do majestátní 
výšky a zářil spokojeností.  



 

 

     Úderem deváté se rej 
masek odebral do naší 
světýlky vyzdobené 
kulturní místnosti, kde 
promenádou masek začal 
mikulášský večírek. 
Hlavně rej čertů byl 
úchvatný, což všichni 
oceňovali obrovským 
aplausem. Chytlavé 
melodie ještě víc 
„rozehřály“ atmosféru 
v sále, pekelníci i andělé (i 
z řad zaměstnanců) se 
pustili hned do tance a 
zpěvu. Po krátkém 
kávovém občerstvení s 
dobrotami pokračovalo 
veselí až do příchodu 
„nebeských poslů“ s nůší 
dárků. Všichni se najednou 
tlačili ve frontě, aby mohli přednést báseň nebo zazpívat píseň a dostat tak dárek z rukou dalšího 
Mikuláše, ve kterém až po dlouhém bádání ti nejzvědavější poznali Moniku Dírovou (a někdo ji 
nepoznal vůbec!). Kouzelné dopoledne uteklo jako voda. Když je krásně a veselo, utíká to nějak 
rychleji. Nikdo neodcházel zklamán, dárek si zasloužil a dostal každý. Všichni jsme si zatančili, 
zazpívali, pobavili se s kamarády a na to jsme se přece těšili nejvíc! 

                                                                                  Text a foto: JANA GROMOTOVIČOVÁ 
                                                                               Centrum pracovní činnosti 
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

na Prokešově náměstí v Ostravě 
Krásná předvánoční atmosféra provázela 
poslední listopadový den, 30. listopadu, na 
Prokešově náměstí v Ostravě. Od odpoledních 
hodin se tady z prodejních stánků linula vůně 
teplých dobrot i nezbytného vánočního punče, 
zněly koledy, vánoční písně a lidové písničky. 
Všichni se však soustředili na pátou hodinu 
odpolední, kdy se měl k radosti velkých i 
malých rozzářit tisíci světel vánoční strom i 
samotná Nová radnice. A Čtyřlístek při tom 
nesměl chybět.   
     Pozvání na tuto slavnostní událost dostal náš 
soubor Rytmy, který přilákal k pódiu vedle 
velkolepého vánočního stromu stovky lidí. 
Vystoupení našich muzikantů pod vedením paní 
Libuše Gajdové bylo součástí bohatého 
odpoledního programu, v němž byli mimo jiné 
ocenění nejlepší dobrovolníci dobrovolnické 
organizace Adra, účinkovala folková kapela Marod, 
taneční soubor Hlubinka, žesťový soubor Silesian 
Brass 



 

 

Quintet, divadélko Ententýky a na závěr 
podvečera také skupina Fleret. Vystoupení 
našich Rytmů předcházelo ocenění nejlepších 
dobrovolníků letošního roku a pak už byla řada 
na panu primátorovi Tomáši Macurovi, aby 
nechal rozsvítit velkolepý vánoční strom a 

krásně vyzdobenou budovu radnice. Tento 
nádherný okamžik provázel nejen nadšený 
jásot Ostravanů, ale také stovky barevných 
svítících balonků, které se spolu s vánočními 
přáními vznesly k večerní obloze… 

Text a foto: (rw) 
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Kreativní 

předvánoční 

odpoledne 

v Domově Jandova 
V listopadu se na nás obrátil pan Petr Michael ze 
společnosti GE Capital, že by měl společně se 
svým týmem zájem navázat spolupráci s našim 
domovem. Zajímalo nás, jak právě na náš domov 
pan Petr vůbec přišel? Představte si, že tím 
podnětem se stala letošní Třebovická olympiáda! 
Pan Petr měl na olympiádě v týmu naše kluky. 
Slovo dalo slovo a bylo to. Stačilo už jen domluvit 
si společně vyhovující termín a kreativní 
odpoledne se mohlo uskutečnit.  
    Den „D“ nadešel právě 10. prosince v odpoledních 
hodinách. Byli jsme zvědaví a plni očekávání, kdo se 
to za námi přijde podívat a samozřejmě nás nejvíce 
zajímalo, co asi budeme tvořit. Ve dveřích se zjevili 
čtyři mladí, usměvaví lidé, které jsme u nás srdečně 
přivítali, provedli je po domečku a nebyli by to 
samozřejmě naši kluci, kdyby se nechtěli pochlubit 
svými vyzdobenými pokoji nebo svými hračkami.  



 

 

     Po uplynutí přivítací euforie jsme se 
konečně všichni usadili za stůl a mohli začít 
pracovat. Kluci malovali barvami na dřevěné 
podložky, na něž následně lepili vánoční 
motivy nebo zvířátka. Prostě fantazii se meze 
nekladly a tvorba výrobků byla jen a jen na 
dětech. Obrázky se ve finální úpravě ozdobily 
třpytkami, mašličkami nebo perličkami. Všichni 
jsme pak společně dělali vánoční přáníčka pro 
Ježíška s naším přáním, co hezkého bychom 
chtěli pod stromečkem najít. A nápadů na 
dárečky bylo velice mnoho.  
    Při rozhovoru s panem Petrem jsme se 
dozvěděli, že je spolu se svým týmem 
pracovníkem pobočky GE Money Bank a 
dobrovolnictví se společně věnují ve svém 

volném čase. Navštěvují mnoho dětských 
domovů a center, domovy pro seniory, dětská 
oddělení v nemocnicích a také se pochlubili, že 
letos pořádali i Mikulášskou nadílku u nás 
v Domově Barevný svět. Společné odpoledne 
se nám všem moc líbilo a budeme se těšit na 
další spolupráci s těmito milými lidmi. Závěrem 
stačí jen dodat: „Klobouk dolů“ před těmito 
mladými lidmi, kteří si v dnešní uspěchané 
době najdou čas i pro jiné, aby jim udělali 
radost, ať už nějakou tvůrčí činností nebo si 
jen tak spolu s nimi poseděli u čaje a 
popovídali si s nimi.  

MICHAELA PROCHÁZKOVÁ 
Domov Jandova 
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VÁNOČNÍ DÁREK NAŠIM ZVÍŘÁTKŮM 

I když tomu někteří možná nemusejí 
věřit, zahrada Domova Barevný svět, 
obklopená hustým lesíkem, se může 
pochlubit docela pestrou faunou. Řeč 
není jen o zdejším ptactvu, kočičkách, 
které máme v péči, ale také o zajících, 
bažantech, divokých králících a věřte 
nebo ne - srnkách. Každoročně zjara 
jsou k vidění srnky se srnčaty, letos se 
malé srnčí stádečko rozrostlo dokonce 
na sedm kusů. Srnky jsou plaché, ale 
četná svědectví o jejich návštěvách naší 
zahrady podávají hlavně pracovníci 
údržby, kteří mají zahradu v oku od 
časných ranních hodin… 
     Přestože se zahrada Domova Barevný 
svět nachází uprostřed vilové zástavby, 

obklopená zahradami domů, je potěšitelné, že sem nachází cestu i migrující vysoká zvěř a evidentně 
se k nám ráda vrací v každém ročním období. Je hezké, že máme u nás dost lidí, které to těší a cítí 
potřebu pomáhat nejen lidem, ale i zvířatům. Na sklonku roku jsme dostali poněkud neobvyklý 
sponzorský dar v podobě dřevěného krmelce pro vysokou zvěř. Předali nám jej v prosinci pracovníci 
truhlářství IP Interier v zastoupení pana Petra Tulajdana (na snímku vpravo dole). Krmelec začal 
rychle sloužit svému účelu, a tak nejen čerstvá tráva z našich luk v jarních a letních měsících, ale i 
sklizené seno pomůže přežít lesní zvěři v době, kdy má potravy nedostatek. 
    Těm, kteří dlouho litovali, že jsme se museli 
rozloučit s trojicí našich koní pro hipoterapii, 
může být útěchou alespoň to, že tuto ztrátu 
nahradila u nás na zahradě alespoň zčásti jiná 
krásná zvířata. Bohužel, setkání s nimi jsou 
mnohem vzácnější, než bývala ta s Elišem, 
Norikou a Mášou… 

(rw) 
Foto: VRATISLAV PROKOP 

 
Ilustrační snímek vlevo nahoře převzat 
z Internetu. 
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Jak jsme pekli vánoční perníčky…  

Vánoce se pomalu, ale jistě blížily, a tak jsme 
se s dětmi rozhodli, že si upečeme vánoční 
perníčky. Kolegyně Věrka donesla recept, 
podle kterého jsme si zašli nakoupit suroviny, 
a šlo se na věc. A protože je potřeba nechat 
hotové těsto odpočinout, připravili jsme si ho 
den předem. Na pečení se všichni moc těšili  
a tak jsme se druhý den dali do práce. Větší 
kluci těsto hnětali, pak jej váleli a připravili 
z něj placku k vykrajování. Vykrajovali úplně 
všichni a moc se to dětem líbilo, když viděly,  
že z placky najednou vzniká stromeček, 
botičky, zvonečky… a spousta dalších tvarů. 
Když byly perníčky upečené, všichni společně 
jsme je nazdobili bílou polevou. Až byla poleva 
dostatečně ztuhlá, naskládali jsme hotové 
perníčky do připravené krabice, kterou jsme 
drželi v chladu za oknem, aby se cukroví 
správně uleželo. Než přišel čas vánoční, 
chystali jsme se upéct ještě další cukroví. Pak 
už nezbývalo, než se těšit na Štědrý den, dívat 
se na pohádky a čekání na Ježíška si 
zpříjemňovat mlsáním vlastnoručně upečených 
dobrot! 

Text a foto: PAVLA BERGEROVÁ 
Domov Jandova  

 

Naše ozdravné a rekondiční pobyty 

DO ROKA A DO DNE… 
Tak nějak  by se dalo vyjádřit naše 
znovunavrácení do nám již známého místa 
v Komorní Lhotce, které bylo pořízené z 
účelové dotace z odvodů z loterií a jiných 

podobných her pro rok 2015. Neboť stejně 
tak jako v loni i letos jsme v termínu od 5. 
do 9. října vyrazili na týdenní pobyt 
v penzionu Zátiší. 

    A proč se nevracet, když 
je tam tak dobře a nám se 
tam líbí? Personál nás vřele 
přivítal ve stejném složení. A 
jelikož nás už zná, nebyl 
problém dohodnout se na 
našich přáních a potřebách. 
Celý pobyt i pohyb 
v penzionu byl pro nás 
snadný, neboť je 
bezbariérově upraven a 
kolem dokola samé lesy a 
příroda. 
    Bylo pro nás příjemné 
nadýchat se čerstvého 
vzduchu, vyzkoušet si 
odpočinek na nevšedním 
místě, jako je solná jeskyně a 
trochu si prohřát tělo v infra 
sauně. Zažít pro nás 
nevšední chvíle v jiném 
prostředí, potkávat nové 



 

 

tváře…  
     Všechno nám krásně vycházelo, ale především počasí bylo plné slunce i v tomto již podzimním 
čase, které nás lákalo na dlouhé procházky přírodou. Voňavé listí nám šustilo pod koly vozíku a barvy 
podzimu nás odprovázely na každém kroku. V městečku jsme si pochutnali na občerstvení v podobě 
teplé kávy, čaje, nealkoholického pivka nebo poháru a zákusku. Setkávali jsme se s celou plejádou 
místní fauny, jako byly ovce a srnky, dokonce jsme si mohli pohladit i psy a kočičku paní domácí. 
     Stejně tak jako vloni i letos jsme prožili chvíle, na které nechceme zapomenout. Co nám přinese 
příští rok? 

Text a foto: DAGMAR KUBISOVÁ a ZUZANA PEXOVÁ 
Domov Barevný svět 
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Za zdravím na 

Horní Bečvu 

Stejně jako loni, také letos jsme se my, klienti Domova na 
Liščině, zúčastnili rekondičního pobytu v hotelu Mesit 
v krásném prostředí Horní Bečvy. Absolvovali jsme tady hned 
dva podzimní turnusy, a to ve  dnech od  27. září do 2. října a 
od 11. do 16. října. Pobývali jsme v moderním hotelovém 
komplexu Mesitu v pohodlných dvoulůžkových pokojích.  
    Měli jsme tady možnost využít i hotelové wellness služby, a té 
jsme si také pořádně užili. Vířivou vanu, skvělé masáže, bazén, 
venkovní grilování, posezení v hotelovém baru. Personál hotelu se 
k nám choval velice hezky, mohli jsme se na zaměstnance hotelu 
kdykoliv obrátit a vždy nám vyšli ochotně vstříc. 
    Velmi se nám líbilo i hotelové stravování. Snad nejvíc nás 
fascinovala snídaně formou švédského stolu, kde jsme si mohli 
vybrat vše, na co jsme měli zrovna chuť. 
    Účastníci prvního turnusu měli štěstí na nádherné, téměř letní 
počasí, 
a proto 

jsme 
wellnes 

program hojně prokládali vycházkami po 
okolí. A protože jsme měli akční 
pracovníky, neminula nás ani horská túra. 
Navštívili jsme Rožnov pod Radhoštěm a 
poté jsme se všichni rozhodli, že se 
podíváme na Jurkovičovu rozhlednu, nebo 
spíš vyhlídku z této rozhledny. 
     Druhý turnus takové štěstí na počasí 
neměl, ale i tak si jeho účastníci užili všech 
radovánek. Jeden den, kdy konečně 
vykouklo sluníčko, mohli si také zajet na 
výlet do Rožnova. Cukrárna, kávička, 
zákusek - to bylo přesně to, co v dané 
chvíli potřebovali. 

     Také tyto rekondiční pobyty pro klienty 
a doprovodný personál se mohly 
uskutečnit díky účelovými dotacím z loterií 
a jiných podobných her pro rok 2015 prostřednictvím statutárního města Ostravy. Ozdravných 
pobytů se tak mohli zúčastnit i ti klienti, kteří by jinak na podobnou rekreaci neměli dostatek 
finančních prostředků.  

Za klienty Domova na Liščině: ZDEŇKA SKLENÁŘOVÁ 
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Ohlédnutí za rekreací na Rajské boudě 

Díky „loterijním dotacím“ prostřednictvím statutárního města Ostravy se mohl v srpnu 
uskutečnit také rekreační pobyt čtrnácti našich klientek ze tří rodinek v přízemí Domova 
Barevný svět, které si vybraly horský hotel Rajská Bouda v Malenovicích.   
       Náš první den byl dnem seznamovacím s 
ubytováním a okolím. Hlavně jsme zjišťovaly 
možnosti procházek a výletů, které jsme v 
následujících dnech chtěly absolvovat. Kromě 
pobytu na čerstvém vzduchu v Beskydských 
horách, jsme klientkám připravily i zábavné a 
sportovně-relaxační aktivity v podobě diskoték, 
sauny nebo bowlingu, ze kterého měla 
všechna děvčata velkou radost. Za pomoci 
personálu si hru každá z nich také vyzkoušela. 
Časté vycházky nás vedly i mimo areál hotelu. 
Chtěly jsme být v kontaktu s okolní přírodou i 
zvířaty. Jeden z výletů nás zavedl do areálu 
jízdárny, na který si troufly hlavně fyzicky 
zdatnější klientky. Během dlouhé cesty jsme si 
trošku oddychly v restauraci ,,U Veličků‘‘, kde 
jsme se osvěžily a doplnily spálené kalorie. 
Ostatní klientky, jež se na takovou cestu vydat 
nechtěly, navštívily nedaleké městečko 
Frýdlant nad Ostravicí, prošly se náměstím a 
nakoupily pár drobností.  

     Během ozdravného pobytu poskytly 
klientkám toulky beskydskou přírodou možnost 
seznámit se s mnohými krásami hor. Celý 
týden nám všem velmi zpříjemňovala 
pohostinnost majitele penzionu Rajská Bouda, 
který pro nás kromě výborného jídla a 
ubytování, připravil i lekci společenského 
tance, při níž jsme se všechny náramně bavily, 
a také besedu se známou místní 
spisovatelkou. 
     I naše klientky se chovaly jinak, než doma. 
Hlavně ale chodily unavené spát, protože 
výlety, procházky a čerstvý vzduch je příjemně 
zmáhaly. Všechno má ale svůj konec, a tak 
nezbývalo, než se po necelém týdnu sbalit a 
rozloučit s tímto krásným a malebným místem 
Beskyd. Stejně jako během celého našeho 
pobytu i na jeho konci se s námi loučilo krásné 
počasí. O to hůř se nám odjíždělo, ale víme, že 
na tohle místo se každý z nás znovu rád vrátí 

                                                                                    IVANA HEFKOVÁ 
Domov Barevný svět 
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Kultura  

 

Klienti Podpory samostatného bydlení 

na výletě v Praze 

ZÁŽITKY NEJEN 

MUZIKÁLOVÉ… 

Druhý listopadový víkend byl pro osm klientů 
Podporovaného samostatného bydlení plný 
neopakovatelných zážitků. Po velmi dlouhé době 
jsme se totiž vypravili za hranice „všedních dnů“ a 
vyrazili do Prahy. Nebyla to jen obyčejná návštěva 
hlavního města. My jsme si ji totiž zpříjemnili 
především návštěvou muzikálu. Ale začněme od 
začátku… 
     Vyjeli jsme v pátek třináctého, ale pro nás toto datum 
neznamenalo katastrofy, nýbrž právě naopak. Jeli jsme si 
užívat! Do Prahy jsme dojeli vpodvečer. Na procházku 
neměl po dlouhé cestě nikdo náladu, a tak jsme raději 
zamířili hned do našeho dočasného útočiště v 
Kunraticích. Cesta metrem netrvala moc dlouho a 
autobus nás pak během pár minut dopravil na místo, kde 

jsme našli ubytovaní ve vysokoškolských kolejích Volha. V recepci jsme si vyzvedli klíče a domluvili 
se, že se sejdeme za chvíli a půjdeme se někam občerstvit. V restauraci Excelent nedaleko kolejí 
jsme si poseděli u nápojů dle vlastní chuti a domácích brambůrků. Všem se v restauraci moc líbilo, 
takže jsme si hned rezervovali stůl i na následující sobotní večer. 
     Ráno jsme zahájili dobrou kávičkou a snídaní na kolejích. Dopoledne jsme se pak vydali do 
nedalekého obchodního centra Chodov. Naši účastníci výletu si chtěli nakoupit nějaké dárky. Hlavně 
se ale v nákupním centru sešel náš František se svou sestrou, kterou neviděl skoro dvacet let. Setkání 
bylo velmi emotivní pro obě strany. V poledne jsme se vrátili zpátky na koleje, abychom se připravili na 
hlavní událost dne: muzikál Mama Mia v Kongresovém centru. Všichni se na něj hrozně těšili.     
     Představení bylo nádherné, písničky, které všichni znali, jsme si zpívali spolu s umělci. Celý sál se 
loučil a aplaudoval ve stoje několik minut. Ovšem po představení jsem měla pro naše klienty velké 
překvapení v podobě setkání s některými muzikálovými herci. Po předchozí domluvě s manažérem 
Tomem Robinem, jsme se po představení sešli s některými herci. Předali jsme jim drobné dárky a 
začalo velké společné fotografování. Na snímku vlevo dole jsou naši klienti zachyceni s manažerem 
Tomem Robinem a herci Tomášem Traplem, Alenou Antalovou, Romanem Vojtkem a Radkou 
Fišarovou. Všichni byli velmi příjemní a vstřícní a naši klienti si tyto chvíle opravdu užívali.  
       Po muzikálovém 
zážitku jsme se prošli 
večerní Prahou. 
Podívali jsme se na 
Václavské i 
Staroměstské náměstí 
a pomalu jsme došli 
až na Karlův most. 
Pohled na nádherně 
osvětlený Pražský 
hrad byl úchvatným 
vyvrcholením už tak 
krásného dne.  
     Po návratu do 
Kunratic jsme si opět 
zašli do restaurace 
Excelent, kde jsme si 
všichni dali výbornou 



 

 

večeři a probírali zážitky z celého dne.  
      V neděli jsme se rozloučili s Prahou návštěvou Havlova trhu, kde si klienti nakoupili suvenýry a po 
dobré polévce ve stylové restauraci nedaleko tržnice, jsme se vydali na nádraží, abychom se vrátili 
domů. Naše velké poděkování patří panu Tomovi Robinovi, manažerovi muzikálu Mama Mia, za jeho 
vstřícnost a možnost setkání s muzikálovými herci. I díky tomu jsme odjížděli z Prahy se zážitky, na 
něž dlouho nezapomeneme.   

Text a foto: ANDREA ŘEHÁČKOVÁ 
Podpora samostatného bydlení 
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ADVENTNÍ VÝSTAVY 

     Textilie a textilní koberečky, voňavé polštářky, keramické misky, květníky, proutěné vánoční 
zvonce, adventní věnečky, svícny, keramičtí andělé i kočky pro štěstí – to všechno a mnoho dalšího 
nabízela tři zařízení Čtyřlístku na tradiční předvánoční výstavě, kterou každoročně pořádá pro 
příspěvkové i neziskové organizace z celého Ostravska Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve 
svém sídle. V letošním roce měl Čtyřlístek opravdu velkou konkurenci: výstavy se zúčastnilo celkem 
jedenáct vystavujících příspěvkových, neziskových i charitativních organizací z celého kraje, které se 
věnují práci se zdravotně postiženými lidmi. A bylo opravdu z čeho vybírat!    
     Tyto prodejní výstavky na krajském úřadu, kde se prezentují rukodělné práce hendikepovaných lidí, 
mají velkou oblibu. Není tedy divu, že jak ze strany prodávajících, tak kupujících, je o ně vždy veliký 
zájem již od ranních hodin. Zájem je opodstatněný. Nejde jen o to, že je vždy z čeho vybírat milé dárky 
pro rodinu nebo přátele, ale hlavně o to, že výtěžek z prodeje je určen vždy opět ve prospěch klientů 
jednotlivých organizací. Čtyřlístek tentokrát reprezentovala pouze tři zařízení: Centrum pracovní 
činnosti, Domov na Liščině a ergodílna rehabilitačního oddělení Domova Barevný svět. V silné 
konkurenci jsme se však rozhodně neztratili ani tentokrát.   

Text a foto: (rw) 

 
 
Pohled na naše výrobky, které se na Krajském úřadu těšily mimořádnému zájmu kupujících…  



 

 

DĚTI DĚTEM 2015… (pokračování) 

Již v loňském roce jsem byla požádána  
o krátkou glosu k akci Děti dětem, pořádané již 
tradičně v adventním čase městským úřadem 
v Dolním Benešově. V mnoha pracovnících 
naší organizace vyvolává účast na této akci 
údiv a pokládají ji za „nedůstojnou“, protože 
přece naši ´dospělí´ klienti nebudou spolu 
s ostatními účastníky tradičního setkání zpívat 
Mik, Mik, Mikuláš…  
     Také letos zpívali a dokonce i tančili! Ale 
hlavně se tady setkali s mnoha kamarády, 
které nevidí celý rok a s nimiž někteří z nich 
bydleli například u nás v Třebovicích deset let 

v jednom pokoji. I když byli mnoho let 
kamarády, sami se k sobě nedostanou, pokud 
jim toto setkání nezprostředkujeme. A to je 
také myslím hlavním a nejdůležitějším 
posláním těchto setkání, ať už nesou název 
jakýkoliv. To, že tady můžete vyhrát třeba 
televizi anebo relaxační křeslo, jak se to 
podařilo nám z Třebovic, je jenom jakýsi bonus 
navíc! Slibuji, že příští rok už o této akci 
nenapíšu ani slovo! Fakt! 

Mgr. HANA ZÁBRANOVÁ 
Stacionář Třebovice
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Televizní dárek: 

MIKULÁŠSKÉ 

PROMÍTÁNÍ 

     Stejně jako v předcházejících letech, také v tomto roce dostali klienti 
Čtyřlístku pozvání České televize na charitativní mikulášské promítání 
vánoční pohádky. Tentokrát s názvem Korunní princ, která se o Štědrém 
večeru měla objevit na televizních obrazovkách. Spolu s našimi klienty jsou 
na tuto událost tradičně zvány další zdravotně postižené děti z neziskových 
organizací, z rodin anebo děti z dětských domovů z Ostravy a jejího okolí. Ze 
Čtyřlístku se do ostravského CineStaru, kde se promítání uskutečnilo, sjelo 
více než čtyřicet klientů a jejich doprovodů.  

     Ve vestibulu kina příchozí 
vítaly postavičky televizního 
Večerníčku a nechyběli přitom ani Křemílek s 
Vochomůrkou, kteří se rádi nechali vyfotografovat se 
všemi zájemci. A pak už honem do filmového sálu, kde 
na všechny čekala vtipná a napínavá pohádka o dvou 
princích a jedné princezně s Evou Josefíkovou, 
Patrikem Děrgelem a Kryštofem Hádkem v hlavních 
rolích. Všem se pohádkový příběh moc líbil a České 
televizi patří náš veliký dík.  

Text a foto: (rw) 
 
 
Na snímku vpravo nahoře představitelé hlavních rolí 
pohádky Korunní princ: Eva Josefíková a Patrik Děrgel,  
vlevo naše klientky z Domova Barevný svět s paní 
vychovatelkou Mgr. Soňou Barochovou.  
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Fotogalerie Čtyřlístek: 

PODZIM A ZIMA PODLE ING. MONIKY ŠLAHORKOVÉ 

Jak se zdá, naše 
organizace nemá nouzi o 
talentované fotoamatéry a 
možná by už stálo za 
úvahu založit ve Čtyřlístku 
vlastní fotokroužek, který 
by sdružoval všechny 
naše nadšence pro tuto 
zálibu. Krásnou letní 
výstavu „Bali“ PhDr. 
Lenky Černikovské 
vystřídala na podzim 
výstava ing. Moniky 
Šlahorkové, která se 
tentokrát zaměřila na 
neopakovatelné kouzlo 
krajiny dvou ročních 
období: podzimu a zimy. 
      Autorka vystaveného 
cyklu, personalistka správy 

organizace, se fotografování věnuje příležitostně, nejčastěji při toulkách Moravou a Slezskem anebo 
při návštěvách rodného kraje - Východních Čech. Zajímá ji krajina jako taková ve všech svých 
proměnách. Je vnímavou pozorovatelkou přírodních dějů, svůj objektiv ráda zaměřuje i na zdánlivě 
všední detaily, jimž dává vyniknout ve výtvarně citlivých kompozicích. Většina snímků vznikla 
spontánně, pod dojmem okamžiku, stisknutím spouště kompaktního fotoaparátu zn. Olympus anebo 
mobilem.  
     Technicky vzato, všechny pořízené snímky sice nemají „profesionální“ kvalitu, kterou však zcela 
vyvažuje obsah, krása zachyceného momentu. Fotografie Moniky Šlahorkové uchovávají někdy až 
snovou náladu krajiny, uléhající pozvolna k zimnímu spánku…  

BOHDANA RYWIKOVÁ 
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Poděkování seniorů   
Dne  24. listopadu  uspořádali senioři 
Odborového svazu železniční stanice 
Ostrava hl.n. společenské odpoledne. 
Jako každoročně na závěr roku po 
ukončení poslední členské schůzky 
seniorů, se uskutečnilo taneční 
odpoledne  se soutěžemi, 
občerstvením.  Letos navíc obohatilo 
program odpoledne vystoupení klientů  
Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava. 
Klienti tohoto centra, které pečuje o 
mentálně postižené osoby na několika 
místech v Ostravě, nám přišli 
předvést, že i postižení lidé se 

dovedou zapojit do aktivního života, a to přes své zdravotní omezení.  Pro naše seniory bylo 
vystoupení skupiny Rytmy ze Čtyřlístku opravdu nečekaným a příjemným kulturním zážitkem a pro 
klienty „Čtyřlístku“ i jejich terapeuty zároveň přineslo pocit dobře odvedené práce. Všem seniorům se 
vystoupení velice líbilo, a bylo vysloveno poděkování i obdiv paní Libuši Gajdové, vedoucí souboru 
Rytmy, která celé hudební vystoupení dirigovala.  Klientům „Čtyřlístku“ udělalo velkou radost také 
nabídnuté občerstvení a drobností, které jim senioři po hudebním vystoupení předali. Bylo by dobré, 
kdyby více organizací, a to nejen těch seniorských, poskytlo těmto lidem příležitost ukázat, co 
dovedou  

HELENA ČIKLOVÁ 
předsedkyně Sdružení seniorů Odborového svazu železničářů - železniční stanice Ostrava hl. n. 

Ad foto: Z listopadového vystoupení našich klientů pro železniční odboráře – seniory.   
 

Sport 

JUBILJENÍ 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 

Memoriál Václava Benedíka 

Již neuvěřitelných dvacet let patří ve 
Čtyřlístku první prosincová „mikulášská“ 
sobota významné sportovní události 
v životě naší organizace: Vánočnímu turnaji 
ve stolním tenisu, který je už čtvrtým rokem 
také Memoriálem Václava Benedíka, 

zakladatele této tradice. Letos se do 
tělocvičny Domova Barevný svět, kde se 
turnaj pravidelně odehrává, sjelo celkem 
sedm sportovních týmů nejen z Ostravy, ale 
i z jiných částí Moravskoslezského a 
Olomouckého kraje.  

     Šedesátka sportovců soutěžila v pěti 
kategoriích. Po strhujících soubojích nad 
zelenými stoly a za vydatného povzbuzování 
diváků nakonec zvítězil v kategorii A muži Jan 
Pokuta z Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Zašová na Vsetínsku, o druhé a třetí 
místo se dělili naši hosté – Jan Kubík a Aleš 
Turlej. V kategorii muži B vybojoval první místo 
Kamil Mitáš z Chráněného bydlení Martinovská, 
za nímž se umístili Miroslav Šiler ze Zašové a 
Marek Samlík z ostravského Praposu. 
V kategorii žen jasně dominovala zkušená 
Marie Horváthová, dlouholetá reprezentantka 
Čtyřlístku i České republiky, druhá byla Iveta 
Rajzová ze Šumperka a třetí Květa Tancošová 
z Chráněného bydlení Čtyřlístek. V kategorii 
začátečníků si vedli skvěle Jan Polhoš 



 

 

s Dominikem Herákem z Domova Jandova, kteří obsadili první dvě místa a jako třetí skončil David 
Kaminski z Praposu. Oba naši medailisté v této kategorii jsou důkazem, že mezi stolními tenisty u nás 
vyrůstají nové sportovní naděje a kdo ví, možná i příští reprezentanti Čtyřlístku v celostátních 
soutěžních. Jako host mezi nás letos opět zavítal náš bývalý klient a vynikající hráč stolního tenisu, 
abilympijský medailista Jan Kubík. I když bylo znát, že Honzíkovi chybí pravidelný trénink a letos ve 
Vánočním turnaji nedosáhl na žádnou medaili, stále jej hra baví. Co je asi nejcennější, je to, že se 
může vracet mezi své kamarády a do přátelského prostředí Čtyřlístku, které ho vždy radostně přijímá.  
     Tradičně skvěle připravený Vánoční turnaj ve stolním tenisu se letos uskutečnil s finanční podporou 
statutárního města Ostravy, společností Frama a Vae Controls. Kromě našich donátorů patří velké 
poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci turnaje včetně ergodílny rehabilitačního 
oddělení a kreativního ateliéru Čtyřlístku, kde se zrodily krásné ceny pro vítěze i oblíbené suvenýry 
tohoto turnaje – keramické vánoční zvonky s emblémem Čtyřlístku a vánočního turnaje.     

Text a foto: (rw) 
 

 
 
Na snímku: Dominik Herák s Janem Polhošem v přátelském duelu na letošním Vánočním turnaji.  
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ODBÍJENÉ 
Náš odborový Mikulášský turnaj v odbíjené se uskutečnil 8. prosince v odpoledních hodinách 
v tělocvičně Domova Barevný svět. Zúčastnilo se jej pět družstev, vytvořených zástupci různých 
zařízení naší organizace. 

     Potěšitelné pro pořadatele, naši 
odborovou organizaci, bylo pestré 
složení hráčů, a to nejen věkem, 
kdy nejstaršímu už bylo 70 let, ale 
i tím, že se k nám rád vrací třeba i 
jeden bývalý zaměstnanec, jenž 
nyní pečuje o svou nemocnou 
matku anebo mladý muž, který 
kdysi u nás sloužil v civilní službě. 
Přišla si s námi zahrát i kolegyně 
z Domova Barevný svět, přestože 
neměla komu svěřit své dvě 
dcerky, a tak jsme měli i malé 



 

 

roztleskávačky. Jiná naše členka, jež je právě na rodičovské dovolené a přitom ještě studuje, našla 
čas a přišla si také zahrát. Zavítal mezi nás i pan ředitel, PhDr. Svatopluk Aniol. Odborářky z Centra 
pracovní činnosti, klienti i rodinní příslušníci povzbuzovali všechny hráče.  
     A kdo nakonec vyhrál? Všichni, protože všech pět družstev obdrželo pohár a každý hráč si 
v tombole vylosoval nějakou pěknou cenu.  

Bc. DAGMAR DROBÍKOVÁ 
předsedkyně odborové organizace Čtyřlístku 

 
Záběr z Mikulášského turnaje našich odborářů. 

Foto: (rw) 
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Ve vodě nám bylo hej 
Ve čtvrtek 26. listopadu jsme si jako už mnohokrát před tím zajeli zařádit do Bohumínského 
aquaparku. Těšili jsme se hlavně do vyhřívaného bazénu. Tuto aktivitu jsme si dopřáli také díky 
účelové dotaci z odvodů z loterií a jiných podobných her prostřednictvím statutárního města 
Ostravy. 

     Všem klientům i pracovníkům se to jako 
vždy moc líbilo. Všichni vnímali uvolňující 
sílu vody a 
pocit lehkosti, 
který na malou 
chvíli propůjčila všem zúčastněným. Někdo 
si nejvíc užil pobyt v bublinkách, které 
šimraly jako tisíce malinkých prstů, jiný 
raději plaval a někoho dokonce fascinovalo 
jen dívat se na lesknoucí se a třpytící se 
vodu, jako by to byl ten nejdražší drahokam 
na světě. Co je ale hlavní, že si opět 
všichni užili spoustu zábavy a prohloubili 
pocit vzájemné důvěry. Už se těšíme, až 
vyrazíme příště! 

DAGMAR KUBISOVÁ  
a VERONIKA STŘÍBRNÁ, Bc.A. 

 



 

 

Vzdělávání 

 

CO PŘINESLA SETKÁNÍ S OSTRAVSKÝMI STUDENTY? 

Letos už podruhé uspořádaly dvě členky našeho transformačního týmu, manažerka pro 
transformaci Mgr. Šárka Matyášková a vedoucí Domova Barevný svět Mgr. Ivana Kostková, 
workshop na jedné z ostravských vzdělávacích institucí. Po přednášce na Vyšší odborné škole 
sociální v Ostravě, se 25. listopadu vydaly také mezi studenty Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity. Pro studenty třetího ročníku speciální pedagogiky připravily prezentaci 
transformačních aktivit v naší organizaci a v rámci workshopu se zajímaly o to, jaké představy 
mají tito studenti o své budoucnosti a zda se během svých studií s pojmem „transformace“ 
setkávají.  Je dobře, že se u nás ve Čtyřlístku nepodceňuje kontakt se vzdělávacími institucemi, 
jež by měly připravovat budoucí pracovníky sociálních služeb dobře obeznámené se 
současnými trendy v této oblasti. Svědčí o tom navíc i to, že setkání na Ostravské univerzitě se 
zúčastnil i ředitel organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol.  
     Jak ukázal již předcházející workshop, 
pořádaný na Vyšší odborné škole sociální v 
Ostravě, odkud se rekrutují také sociální 
pracovníci pro oblast sociálních služeb, teorie 
je poněkud vzdálená současné praxi. O 
„procesech transformace“ toho totiž naše 
odborné školství zatím mnoho neví o 
studentech nemluvě.  
     V jedné z poslucháren pedagogické fakulty 
obě přednášející manažerky promítly 
studentům instruktažní film o průběhu úspěšné 
transformace v Domově Pístina a představily 
jim transformační projekty ostravského 
Čtyřlístku, jež se postupně mění ve skutečnost.  
Umožnily studentům srovnání minulosti, 
současnosti i budoucnosti. „Vy jste ti lidé, které 
budeme v sociálních službách potřebovat. 
Nejste ovlivněni původním systémem práce, 
máte nové myšlení. Chtěli bychom, abyste se 
k nám začali vracet, chceme vám ukázat nové 
trendy v sociálních službách,“ obrátila se na 
studenty na závěr svého vystoupení paní 
Šárka Matyášková. 
    Odborná asistentka Mgr. Kateřina Janků, 
Ph.D., která se tohoto workshopu se studenty 
rovněž zúčastnila, má za sebou bohaté 
zkušenosti z domácí i zahraniční praxe 
v sociálních službách. Potvrdila, že současné 
trendy v sociálních službách sleduje 
s obavami, neboť o absolventy katedry 
speciální pedagogiky je v praxi čím dál menší 
zájem. Do diskuze na téma transformace 
přispěla těmito slovy:  
    „V podstatě všichni se teď soustřeďují na 
přechod z velkých ústavních zařízení do 
malého, ale podle mě se málo strategie 
zaměřuje na to, co se změní v přístupu ke 
klientům po přechodu do menších domovů. 
Například po přechodu klienta do chráněného 
bydlení nějakou dobu trvá euforie z nového 
prostředí, komfortnějšího bydlení. Ale po 
prvotním nadšení postupně přijde okamžik, kdy 
vyvstanou problémy. Měli bychom se tedy 
soustředit na modifikaci služby. Jednou 
nadejde okamžik, kdy se všichni probudí a 

zjistí, že sociální služby nejsou jenom o lepším 
bydlení, větším soukromí a větší míře svobody.  
    Nelze také zapomínat na názory rodičů a 
opatrovníků klientů, kteří sehrávají velmi 
důležitou roli v utváření názorů lidí, stěhujících 
se do menších domovů nebo také do domů, 
kde je čekají povinnosti, a kde se musí více 
učit sami hospodařit. Dělali jsme u nás na 
fakultě výzkum, proč se lidé žijící v chráněných 
bydleních vracejí zpátky do ´velkokapacitních´ 
zařízení. A není jich málo. Hlavní roli sehráli 
právě jejich rodiče a opatrovníci. Lidé, kteří je 
ovlivňují. Je to jasné: mají možnost srovnání a 
rodiče mají také tendenci dostat své děti 
zpátky do velkých zařízení proto, aby 
nemusely nic dělat. Ale na druhé straně jim 
také chybí společenský kontakt, mají strašně 
moc volného času a nevědí, jak s ním naložit. 
Nemají sami odvahu někam se vydat bez 
doprovodu a tak zůstanou raději sedět 
doma…“ uzavřela paní Janků.  
     Jak se zdá, silně pokulhává mezirezortní 
komunikace v oblasti sociálních služeb, 
školství i zdravotnictví a všech dalších 
pomáhajících profesích. Všechny rezorty by 



 

 

nepochybně měly mnohem více spolupracovat 
na tom, aby bylo jasné, co kdo od koho 
očekává a jak by měla vypadat praxe ve 

vztahu k těm, jimž by tyto obory měly pomáhat 
a sloužit.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 

 
Ad fota:  
Z workshopu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.  
 

Odboráři Čtyřlístku 

 

Základní organizace Čtyřlístek Ostrava 

bilancovala… 
Krásné předvánoční období neznamená pro každého jen přípravu vánoc doma i v práci, ale pro 
mnohé z nás také přináší zamyšlení, co jsme pro členy naší základní organizace udělali a na co 
nám síly už nestačily.  
     V naší základní organizaci to vypadalo 
následovně: hned v lednu se u nás uskutečnil 
seminář JUDr. Brůhy, uspořádali jsme konferenci 
s pohoštěním a začaly se podle volebního řádu 
připravovat volby, které měly být v červnu. 
V kolektivní smlouvě jsme vyjednali příspěvek 
z Fondu kulturních a sociálních potřeb na 
autobus pro zájezdy. Všichni zaměstnanci 
Čtyřlístku, nejen členové odborů, měli tedy 
dopravu zdarma. Zjara jsme navštívili termální 
lázně v Bešeňové, na podzim jsme sjížděli řeku 
Dyji a ještě stihli dvoudenní akci na jižní Moravě, 
spojenou s návštěvou vinného sklípku zámku v 
Miloticích a Templářských sklepů. Odborářům 
jsme hradili vstupné a přispěli na oběd. Pro 
odborářské sportovce se pořádal bowling na 
čtyřech drahách a jednodenní turistický výšlap 
na Prašivou, v rámci něhož jsme uhradili 
cestovné. Naše družstva se účastnila všech tří 
sportovních akcí pořádaných odborovým 
svazem. Také v tomto případě jsme přispěli na 
dopravu našim reprezentantům: do jižních Čech 
polovinu jízdného a do Blanska dokonce plnou 
cenu jízdenek na cestu vlakem. Každý odborář 
dostává příspěvek 2 koruny na oběd 



 

 

v pracovním dni, na konci roku pak „kaprovné“ v předem dohodnuté výši. Bezpříspěvkovým dárcům 
krve předáváme finanční dar, stejně tak odměňujeme zaměstnance při životních jubileích. 
     Pro všechny zaměstnance Čtyřlístku jsme uspořádali turnaj ve stolním tenisu a Mikulášský turnaj 
v odbíjené (5 družstev), na který se podařilo získat i sponzora na ceny. Prosincové setkání výboru 
s přidruženými členy – důchodci, se uskutečnilo v nové kavárně v centru Ostravy a bylo příjemným 
završením každoroční odborářské práce. Pro příští rok si „dlužíme“ nějakou tu kulturu v podobě kina, 
divadla nebo muzikálu. Uvidíme... 
     Bez super týmu ve výboru a dozorčí radě, by se tak pestrý program nedařilo plnit. Děkuji kolegyním 
i kolegovi za vše, co dělají ve prospěch ostatních a přeji i sama sobě, aby vydrželi s aktivitou také 
v následujícím roce. 

Bc. DAGMAR DROBÍKOVÁ 
předsedkyně základní organizace Čtyřlístek Ostrava  

 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ ČTYŘLÍSTKU 

Za rok opět na shledanou! 

Rok s rokem se sešel a s ním také naše tradiční setkání seniorů, bývalých kolegů – 
zaměstnanců Čtyřlístku, které se uskutečnilo 25. listopadu.  Tentokrát se jich sešlo v jídelně 
Domova Barevný svět přes padesát. Bylo radostné vidět, že mnohým z nich věk neubírá na 
radosti ze života a pokud jim to zdravotní stav dovolí, rádi se vracejí mezi nás do Čtyřlístku, 
aby se dověděli, co je tady nového a jak se žije našim klientům.  

     Jako každoročně i letos přivítal seniory 
ředitel organizace, pan PhDr. Svatopluk 
Aniol spolu se zástupkyněmi 
personálního oddělení – vedoucí Miluší 
Bystroňovou a personalistkami Bc. 
Jarmilou Královou a Ing. Monikou 
Šlahorkovou. Pan ředitel seznámil naše 
seniorky a seniory se všemi změnami, 
k nimž během uplynulého roku 
v organizaci došlo, a které také postupně 
mění životní podmínky našich klientů.  
Téměř dvě hodinky pak měli senioři na 
společné přátelské posezení u malého 
občerstvení, během něhož si mohli 
vyměnit své dojmy a zavzpomínat na 
společně prožitá léta na pracovištích 
Čtyřlístku. Opět nešetřili ani slovy chvály 
na adresu naší organizace, která na ně 

nezapomíná ani po letech. 

Text a foto: (rw) 
 

Naši jubilanti 

 
Významná životní jubilea v prvním čtvrtletí nového roku 2016 slaví paní 
Jarmila Konvičková (11. 1. 2016) z Chráněného bydlení Thomayerova, 
paní Růžena Viatrová  z Domova na Liščině a paní Daniela Macurová 
(obě 27. 1. 2016) z Chráněného bydlení Třebovice, paní Jaroslava 
Havránková (30. 1. 2016), z Domova Třebovice paní Věra Řehulová (9. 2. 
2016), paní  Lýdia Gančarčíková (15. 2. 2016), paní Danuše Kubínová 
(28. 2. 2016) a paní Renata Ulrych (6. 3. 2016) z Domova Barevný svět, 
pan Dušan Pánek (14. 3. 2016) z provozně technického útvaru organizace, 
paní Michaela Smějová  (20. 3. 2016) a paní Lenka Jedličková (21. 3. 
2016) z Domova Třebovice a paní Blanka Košťálová (27. 3. 2015) 
z Domova na Liščině. Padesátiny oslaví také stálý spolupracovník 
rehabilitačního oddělení naší organizace, ortopedický specialista, pan 
MUDr. Petr Krawczyk (3. 3. 2016). Všem našim jubilantům gratulujeme a 

http://www.kvetinyhorovice.cz/rezane-kvetiny/


 

 

přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě a posílám zároveň 
symbolickou kytičku...  
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VÍTÁME MEZI NÁMI 

V období listopadu a prosince 2015 nastoupilo do naší organizace celkem 17 nových zaměstnanců. 
V listopadu posílila naše řady v Domově Barevný svět jako pracovnice v sociálních službách paní 
Petra Červinková, v novém Domově Třebovice paní Erika Drozdová, paní Lenka Jedličková a paní 
Michaela Smějová. V prosinci pak obohatili kolektivy ošetřovatelského oddělení a správy organizace 
paní Mgr. Světlana Veselá jako vedoucí sestra (více v rozhovoru na jiném místě našeho časopisu), 
úseku údržby pan Tomáš Čech, Domova Barevný svět paní Renáta Němejcová-Tomečková jako 
pracovnice v sociálních službách a na též pozici také paní Adéla Šeděnková, v Domově Jandova 
jako pracovnice v sociálních službách paní Michaela Koprajdová a v Domově Třebovice na pozicích 
pracovnic v sociálních službách paní Nikol Drozdová, paní Marie Jedlovcová, paní Iveta 
Štěpánková a paní Danuše Štěpánková a jako nový kuchař ve stravovacím provozu tohoto domova 
pan Roman Pokorný. Všem novým kolegyním a kolegům přejeme mnoho úspěchů v jejich nových 
působištích.  

Redakce   
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