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TROCHU JINÝ ÚVODNÍK ANEB NADĚJE 
PRO HANDICAPOVANÉ
Náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila a náměstka primátora města Ostravy 
Zbyňka Pražáka jsme požádali o krátké úvodníky do tohoto zpravodaje, jenže z pár zamýšlených slov 
nakonec vznikl vpravdě zajímavý rozhovor. A tak jsme se rozhodli naše povídání nejen o úspěšném 
mezinárodním projektu EDH zveřejnit v nezkrácené verzi. Určitě stojí za vaši pozornost a přečtení.

Co podle vás v  současné době nejvíc potřebují 
lidé se zdravotním postižením?

Pražák: V podstatě určitě to samé, po čem touží všich-
ni lidé – mít pocit, že v  rámci daných možností jsou 
schopni žít naprosto plnohodnotný a šťastný život, že 
dokáží získat dostupné vzdělávání, mít kvalitní práci, 
vhodné bydlení a  možnost seberealizace i  v  podobě 
pěkných partnerských a rodinných vztahů, naplňování 
svých přání a podobně. To, co ale potřebují navíc je, aby 
jim byly vytvořeny takové podmínky, které jim navzdo-
ry jejich handicapu umožní toho všeho dosáhnout. To 
je pak odvislé od charakteru jejich zdravotního postiže-
ní, a proto i spektrum potřeb může být velice široké. Od 
zajištění bezbariérovostí technického a komunikačního 
charakteru až po konkrétní sociální a zdravotní pomoc, 
kterou jejich zdravotní stav vyžaduje.

Navrátil: V  současné době vidím potřebu v narovná-
vání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
v různých oblastech jejich životů, jako jsou bydlení, prá-
ce. Jedině tak dojde k  jejich začlenění do života běž-

né společnosti. Přijetí osob se zdravotním postižením 
ve společnosti je samo o sobě velké téma, kterým se 
v Moravskoslezském kraji intenzivně zabýváme.

Kdybyste mohl změnit jedinou věc, co by to bylo?

Navrátil: Náklady na provoz sociálních služeb se rok 
od roku zvyšují, proto bych byl rád, kdyby se zavedlo 
víceleté financování sociálních služeb, které by posky-
tovatelům ulevilo od ustavičné nejistoty.

Pražák: Aby se obecně změnil přístup k  lidem s han-
dicapem. Aby neměli nikdy pocit, že jsou někomu na 
obtíž, ale naopak, aby svým okolím byli respektováni 
a milováni, aby jim to vše přinášelo pocit vnitřní radosti, 
duševní pohody a vyrovnanosti.

Jaký projekt týkající se zdravotně postižených i ji-
nak znevýhodněných nosíte v hlavě?

Navrátil: Dlouhodobě se věnuji tématu reformy péče 
o  duševní zdraví, které se dostává stále více do 



popředí. Prostřednictvím této reformy dojde zejména 
k  rozvoji center, jejichž funkcí bude prevence hospi-
talizace za pomocí zprostředkovaného pravidelného 
kontaktu, díky kterému bude osobám s  duševním 
onemocněním umožněno fungovat v běžném životě. 
V  jarních měsících vyčlenila vláda pro centra dušev-
ního zdraví 221 milionů korun, z čehož 20 milionů ob-
držel náš kraj. Finanční prostředky tak umožní rozvoj 
těchto center, které budou poskytovat flexibilní a in-
dividualizovanou službu s  ohledem ke všem potře-
bám klientů.

Pražák: Spousta mých snů se už naplnila. Například 
v tomto roce to bylo dokončení transformace zařízení 
pro osoby s mentálním postižením, kdy jsme je všechny 
přestěhovali z ústavních budov do krásných, řekl bych 
téměř rodinných domků. A  před prázdninami jsme 
také zahájili generální rekonstrukci domova pro senio-
ry Korýtko za téměř půl miliardy korun. Ale chci, aby 
se co možná nejdříve postavil zcela nový a dlouho při-
pravovaný domov pro seniory v Mariánských Horách, 
moderní zařízení pro vážně nemocné děti v  Zábřehu 
a také, aby se v Ostravě rozšířil počet bezbariérových 
bytů, které jsou velice potřebné. A mám radost, že se 
nám také podařilo prosadit myšlenku výstavby domu 
pro osoby s autismem, který přináší naději mnoha po-
třebným lidem.

Co si myslíte, že dokáže skutečně silně rezonovat 
ve společnosti a posunout smýšlení lidí o handica-
povaných spoluobčanech?

Pražák: Uvědomit si, že skutečnost, že se můžeme 
považovat za zdravé, a že jsou zdravé i naše děti není 
samozřejmost, ale dar, který máme přijímat s pokorou 
a vděkem. Což pak přináší schopnost vyšší tolerance, 
empatie a schopnosti vnímat druhé lidi z pohledu jejich 
potřeb a k ochotě laskavého přístupu v hledání cest, jak 
jim pomoci.

Navrátil: Prostřednictvím krajských projektů realizuje-
me aktivity, které jsou zaměřené na snížení stigmati-
zace a  diskriminace osob se zdravotním postižením. 
Jsou to například Interaktivní expozice navazující na již 
vybudovanou unikátní interaktivní expozici s názvem 
„Tělo a technika“ v Dolní oblasti Vítkovic. Expozice při-
blíží návštěvníkům život lidí s různými druhy postiže-
ní, jako jsou pohybové, smyslové, mentální či duševní 
onemocnění, ale především jim umožní osobní setkání 

s člověkem s postižením, který sdílí svůj osobní příběh 
a vtahuje návštěvníky do problematiky zajímavou dis-
kusí. Právě vlastní zkušenost, ať už z přátelství, ze sou-
sedství, z práce nebo sdílené příběhy lidí se zdravot-
ním postižením považuji za jádro osvětových aktivit, 
díky kterým se smýšlení lidí o občanech se zdravotním 
postižením ustavičně posouvá.

Kdybyste měl tu moc, kterou jednu věc byste s oka-
mžitou platností udělal a kterou neprodleně zrušil?

Navrátil: Výstavba specializovaných sociálních služeb 
pro občany se zdravotním postižením s  atypickými 
projevy chování, které mají pro občany Moravskoslez-
ského kraje velký význam. Jedná se například o zařízení 
zaměřené na potřeby dětí s autismem či na potřeby by-
dlení dospělých osob s autismem, s duální diagnózou, 
agresivními projevy apod. Realizace specializovaných 
sociálních služeb, jejichž provoz bude finančně nená-
ročný a dlouhodobě udržitelný.

Pražák: Změnil a zrušil bych mnohé, především často 
i  nesmyslné byrokratické bariéry, které mají spoustu 
podob a které blokují či omezují naplňování toho, co by 
mohlo přinést rychlou a potřebnou pomoc, která mnoh-
dy ani nemá odkladu. Myslím tím pružnější a „spravedli-
vější“ přiznávání příspěvku na péči a podobně.

Dopovězte prosím: Evropské dny handicapu jsou…

Pražák: …moje srdeční záležitost. I proto, že jsem před 
30 lety, ještě v  podobě Česko-francouzských dnů, 
„asistoval“ u  jejich početí a narození. Dnes významný 
kongres s dlouholetou tradicí, s prostorem pro sdílení 
zkušeností domácích aktérů i hostů ze zahraničí, pro-
pojení školské, sociální a zdravotní sféry, s příležitostí 
posouvat hranice vzájemného poznání. Každoroční se-
tkávání, které svým obsahem přineslo spoustu užitku 
a dalo naději mnoha a mnoha handicapovaným lidem 
a jejich blízkým.

Navrátil: Mezinárodní akce, která dává příležitost k se-
tkání s  mnoha odborníky, s  jedinečnými osobnostmi, 
s organizacemi, jež se zasluhují za aktivity na pomoc 
lidem se zdravotním nebo duševním onemocněním. 
Zahrnující odborný program, který vytváří prostor pro 
dotazy účastníků, plodnou diskusi v aktuálních téma-
tech či svým obsahem inspiruje zkušenostmi zaintere-
sovaných odborníků všechny přítomné.
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Konference

VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA V KONTEXTU FAKTORŮ 
OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU ŽIVOTA 
ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN

4. října / Multifunkční aula GONG, 
Dolní Vítkovice

„Když někdo něco dělá třicet let jako 
Evropské dny handicapu, má asi pád-
ný důvod, proč se tomu tématu věnuje, 
a  jistě má také tah na branku, aby ho 
dál posouval… Často mluvíme o  tom, 
co lidé s handicapem dělat nemohou, 
ale bylo by lepší podporovat je v jejich 
úsilí, aby mohli dělat, co chtějí.“

Marian Jurečka, místopředseda vlády 
a ministr práce a sociálních věcí ČR

„Lidé, kteří využívají Centra duševního 
zdraví, zaznamenali zlepšení psychic-
kých problémů a zkrácení doby hospi-
talizace… Tato zařízení nejčastěji využí-
vají lidé v  produktivním věku, kteří za 
sebou mají dvě až čtyři hospitalizace 
a někdy také ti s omezenou svéprávnos-
tí. Cílem by měla být síť Center dušev-
ního zdraví.“

Jitka Soukupová, zástupkyně ředitele 
pro vědu a  grantovou činnost Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR

Na čem závisí úspěch ve vzdělávání dětí s duševním 
onemocněním? Jaké existují podpůrné programy? 
Dokážeme vyrovnávat statusové rozdíly? Je dnes už 
rodina zprofanovaný pojem? Naplňování strategie 
vzdělávací politiky, inkluze a  zkušenosti z praxe byly 
ústředním tématem prvního bloku konference: ŠKOLA, 
RODINA, HODNOTY.

Známe základní potřeby osob s  duševním onemoc-
něním v dospělosti? Mají kde bydlet a pracovat? Jsou 
ohroženi chudobou? Nakolik jsou přínosná Centra 
duševního zdraví? Tyto a  další otázky se staly před-
mětem druhé části konference: DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
A PRÁCE v kontextu reformy psychiatrie.



„Projekt podpory inkluzivního vzdělávání v  Ostravě 
podpořil 65 pozic školního speciálního pedagoga, 
školního psychologa, sociálního pedagoga a  školní-
ho asistenta ve školních poradenských pracovištích. 
Nasadili jsme vysokou laťku. Zároveň je nutno říct, že 
i když je školní poradenské pracoviště vybaveno vše-
mi odborníky, neznamená to, že učitel přijde do tří-
dy, odučí a odejde. Přítomnost specialistů nezbavuje 
učitele kompetencí, ani potřeby znát své žáky, jejich 
odlišnosti a domácí zázemí.“

Dana Zemánková, metodička školních asistentů a asi-
stentů pedagoga v projektu Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava

„Reforma psychiatrie, kterou jsem od začátku prosazoval, 
měla směřovat k  rozvoji dostupnosti pedopsychiatrické 
péče, na kterou navazuje komplex dalších služeb ve škol-
ství a v sociálních službách. Dětských a dorostových psy-
chiatrů je extrémně málo. Nejméně ze všech lékařských 
odborností pro děti a dorost. Bohužel, reforma pedopsy-
chiatrie se stočila podle mého názoru až do demontáže 
pedopsychiatrie pod heslem: Když bude dostatek soci-
álních a poradenských služeb, tak nebude potřeba tolika 
dětských psychiatrů. A koronavirová pandemie všem uká-
zala, jak mylná je tato představa.“

Jaroslav Matýs, psychiatr Soukromé ambulance dětské 
a dorostové psychiatrie v Ostravě-Porubě

„Na prvním místě má být člověk, nikoli instituce. Politi-
ka je nástrojem, není cílem, cíle je třeba dohodnout na 
odborných základech. Je nanejvýš nutné propojovat 
společnost se školou, ale i rodiny s obcemi, s funkčním 
regionem a fungujícím státem.“

Karel Schwarz, předseda Evropské sítě proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení v ČR

„Vidíme stále častěji, že rodiče 
jsou nejistí ve svých kompeten-
cích, nemocné děti jsme schopni 
léčit, ale na výchovné nebo vzta-
hové problémy pilulku nemáme.“

Dana Trávníčková, primářka od-
dělení dětské a  dorostové psy-
chiatrie , Psychiatrická nemocni-
ce v Opavě
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MIKULÁŠ ĎURKO
hudební pedagog a muzikoterapeut, Lidová konzerva-
toř a Múzická škola Ostrava

Je vyhledávaným odborníkem v oblasti muzikoterape-
utických technik a vynikajícím pedagogem hudebních 
oborů. Současně je expertem na Braillovo slepecké pís-
mo a notopis nevidomých.

Využívá svých obrovských zkušeností a znalostí člověka 
s handicapem a předává je dál. Rád říká, že sice třicet 
let učí, ale pořád se má co učit. Pro své kolegy i žáky je 
velikým vzorem, jak pracovním nasazením, tak odhod-
láním zdolávat životní překážky a vůli čelit nepřízni.

www.lkms.cz

DRŽITELÉ PRESTIŽNÍHO MEZINÁRODNÍHO OCENĚNÍ

ZUZANA TVRDÁ
překladatelka a  vášnivá sportovkyně, ABC o. p. s. 
Ostrava

Ačkoli se sama narodila s  handicapem, nikdy nic ne-
vzdala. Je to obrovská bojovnice. Dnes podporuje 
a  pomáhá svými aktivitami a  osobním příkladem lidi 
okolo sebe, a to nejen s handicapem.

Letos jela v dresu organizace ABC, která poskytuje služ-
by rodinám dětí s autismem, jejich blízkým i odborné 
veřejnosti, pětidenní Metrostav cyklo handy maraton. 

www.autistickedite.cz

Slavnostní večer EDH

KŘIŠŤÁLOVÝ 
KAMÍNEK
4. října / Brick House, 
Dolní Vítkovice



RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM,  
PARDUBICKÝ KRAJ

Organizace poskytuje sociální služby pro rodiny s dět-
mi a  osoby s  poruchami autistického spektra. Vedle 
sociálních služeb centrum zajišťuje řadu aktivizačních 
služeb a integračních aktivit, jako jsou příměstské tábo-
ry a pobyty, canisterapie, muzikoterapie a nejrůznější 
volnočasové aktivity.

Od roku 2019 realizuje kromě jiného komunitní pobyto-
vou službu – Homesharing. S Dětmi úplňku mentoruje 
dalších osm organizací z celé České republiky, aby se 
právě Homesharing stal zavedenou pomocí a podpo-
rou pro pečující rodiny dětí s mentálním, kombinova-
ným postižením a poruchami autistického spektra.

www.ric.cz

ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA

Ve Čtyřlístku úspěšně už několik let probíhají změny 
v souvislosti s Koncepcí transformace sociálních služeb 
zajišťovaných příspěvkovými organizacemi a  úspěš-
né začleňování osob se zdravotním postižením do 
společnosti. 

V centru nabízejí pobytové služby sociální péče v pěti 
domovech a v chráněném bydlení pro osoby se zdra-
votním postižením, služby sociální péče formou pod-
pory samostatného bydlení, ale také základní sociální 
poradenství, ošetřovatelskou a rehabilitační péči u po-
bytových služeb a služby sociální prevence v sociálně-
terapeutických dílnách.

www.ctyrlistekostrava.cz
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JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE – KOJENCI A DĚTI, MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Tato JIP Městské nemocnice Ostrava je jedno ze stě-
žejních oddělení dětského lékařství. Portfolio pacien-
tů je rozmanité, od běžných onemocnění až po život 
ohrožující stavy, které končí chronickou nebo dokonce 
paliativní péčí. Kolektiv tvoří kromě lékařů, 10 erudova-
ných sestřiček, jedna staniční sestra a jedna sanitářka, 

které ve dvanáctihodinových službách dennodenně 
pečují o děti s handicapem. Svým dětským pacientům 
se snaží poskytovat kvalitní, profesionální, ale zároveň 
přívětivou, laskavou a domácí péči.

www.mnof.cz



„O kalendář je obrovský zájem. Máme velkou 
radost. Peníze získané z  prodeje zůstanou 
v  NAPROTI, použijeme je k  nákupu nových 
sklenic na ovocné koktejly, hrnků na čaj a kávu, 
talířů na dezerty a  dorty či sady nerezových 
příborů.“

Daniel Kovárik, manažer výroby a cateringo-
vých služeb Družstva NAPROTI, OstravaKŘEST  

CHARITATIVNÍHO 
KALENDÁŘE

„Focení probíhalo za plného provozu 
během prázdninových dnů. Bylo to jed-
no velké a intenzivní dobrodružství! Na 
fotkách zůstalo jen to silné, nic navíc, 
bez jakéhokoli přikrašlování. Chtěl jsem, 
aby vyzněly pravdivě a umírněně. Nešlo 
mi o uměle vytvořenou dokonalost.“

Jiří Zerzoň, fotograf
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„Dostupné bydlení je a  bude jednou 
z největších celospolečenských výzev 
polistopadové historie České repub-
liky. Každý člověk s  handicapem má 
přirozenou potřebu žít samostatně 
v  přirozeném prostředí. Ústavní péče 
a pobytové sociální služby jsou nepři-
rozené – institucionální. Ve společnos-
ti pochopitelně vždy najdeme určité 
procento lidí, kteří pobytovou službu 
s nepřetržitou péčí potřebovat budou. 
Řada osob se zdravotním omezením 
však může s terénní podporou žít sa-
mostatně. Zásadní je dostatek dostup-
ných bezbariérových bytů. A ty chybí!

Rostislav Honus, metodik v oblasti 
sociálních služeb Magistrátu města 
Ostravy

Panel

DOSTUPNÉ 
BYDLENÍ
5. října / Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje

Jaké jsou potřeby lidí s  duševním onemocněním v  oblasti 
bydlení? Co se osvědčilo při podpoře klientů v  samostat-
ném nebo sdíleném bydlení? Jaké jsou možnosti neformální 
a komunitní péče? Jak je systém pomoci a podpory nastaven 
a jaké úpravy je vhodné v současné době realizovat? Mnohé 
napovědělo představení zkušeností, dobré praxe diskutují-
cích a pregnantní pojmenování stěžejních úkolů a vizí.



„Máme kapacity, víme, jak na to, umíme 
mapovat, spolupracovat multidisciplinár-
ně… jestli něco chybí, tak je to právě do-
statek bytů a  finančních prostředků. Naši 
pacienti nemívají totiž dostatečně vysoký 
příjem, nebo nemají žádný, takže jsou na-
prosto ekonomicky nezajímaví pro jakou-
koli službu. To je jedna z  otázek, která by 
se měla v rámci reformy psychiatrické péče 
efektivně řešit. Ano, každé lůžko je drahé, 
ale pokud se nám má celá reforma podařit 
a někam vést, musíme mít volná lůžka. Ta lo-
gika je dnes nastavená tak, že jen obsazené 
lůžko vynáší. Představte si, že by stejně fun-
govali hasiči. Když nehoří, tak je zrušíme?!“

Zdeněk Jiříček, ředitel Psychiatrické ne-
mocnice v Opavě

„Absence bydlení je závažnou překážkou při 
odchodu našich pacientů, dokonce u  někte-
rých se soudem nařízenou léčbou je to nepře-
konatelná překážka. V  podstatě se ochranná 
léčba mění na rozsudek doživotního pobytu 
v nemocnici. Proto jsme i u nás zřídili sociální 
služby následné péče. Za ty čtyři roky provo-
zu máme úspěchy a někteří naši dnes už bývalí 
pacienti dokázali začít žít samostatně a plno-
hodnotně jako ostatní. To je hlavní směr refor-
my psychiatrické péče a hlavně pak schody, po 
kterých naše pacienty provázíme, musejí být 
tak vysoké, aby po nich dokázali stoupat a jít.“

Lenka Kuncová, vedoucí zdravotně-sociální 
pracovnice Psychiatrické nemocnice v Opavě 
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Panel

PRÁCE, KTERÁ 
SE VYPLATÍ?
5. října / Fakulta sociálních 
studií Ostravské univerzity, 
Moravská Ostrava

Lze skloubit práci a  duševní onemocnění? Jaké jsou šance 
získat kvalitní a udržitelné zaměstnání? Krátkodobé projek-
tové nebo agenturní zaměstnávání, strach si říct o zkrácený 
úvazek, exekuce, vyšší sociální dávky než mzda, ale i obava 
ze ztráty důchodu jsou často největšími bariérami pro první 
krok na trh práce. A s čím se naopak potýkají zaměstnavate-
lé, kteří lidem s duševním onemocněním práci nabízejí? Vyu-
žíváme dostatečně a správně potenciál sociální ekonomiky?

„Častokrát se diskutuje o chráněném 
trhu práce, sociálních podnicích a po-
dobně. Důležité je si ale říct, co to je 
sociální podnik, jestli jde o právní for-
mu nebo způsob podnikání, ale také, 
jaká firma může sociálně podnikat. Po-
třebná je i změna systému chráněných 
pracovišť tak, jak o tom například ho-
vořili kolegové z Francie. S tím souvisí i 
efektivní podpora. Toto je základ, který 
je potřeba znovu nadefinovat a dostat 
do legislativy. Jen tím pomůžeme lidem 
s různým typem zdravotního postižení 
k udržitelné a smysluplné práci. Klidně 
se o tom pobavme, jsme připraveni se 
zapojit!“

Olga Rosenbergerová, ředitelka Asoci-
ace TRIGON a  zakladatelka sociálního 
podniku Mléčný bar NAPROTI



„Úřad práce významně podporu-
je v  Moravskoslezském kraji za-
městnavatele, kteří zaměstnávají 
osoby se zdravotním postižením. 
V loňském roce jim byla vyplace-
na více než 1 miliarda korun, letos 
půjde o  nepatrně vyšší částku 
a na příští rok se náš předpoklad 
pohybuje někde kolem 1 miliardy 
400 milionů korun.“ 

Vladana Purdeková, vedoucí 
oddělení zaměstnanosti Úřa-
du práce ČR – krajské pobočky 
v Ostravě

„Diagnóza duševního one-
mocnění není žádným kon-
cem života, v  mém případě 
je začátkem života mnohem 
naplněnějšího, než byl ten 
dosavadní. Práce samotná mi 
dala schopnost postarat se 
o sebe a svou rodinu, znovu 
jsem našel smysl života, vyu-
žil jsem veškeré své kompe-
tence a  začal mít obrovskou 
naději a  chuť jít dopředu 
a nezastavovat se.“

Zbyněk Roboch, zástupce 
pacientské organizace DIA-
LOGOS v Klecanech
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Vědomostní soutěž

CO VÍŠ O EU?
6. října / Základní škola Kpt. Vajdy, 
Ostrava-Zábřeh

„Přes padesát žáků se speciálními potřebami 
z českých, slovenských a polských škol se za-
pojilo do tradiční vědomostní soutěže Evrop-
ských dnů handicapu, kterou už popatnácté 
uspořádala naše škola. Kromě toho, že na sou-
těžící čekaly klasické testy, přichystali jsme ješ-
tě poznávací část. V ní měli za úkol určovat nej-
různější české pokrmy. Nechyběla samozřejmě 
ani výtvarná pasáž, tentokrát se zadáním při-
pravit 3D model významné české stavby, pa-
mátky, přírodního útvaru nebo postavy. Proto-
že jsme si letos připomněli malé výročí, vysadili 
jsme odpoledne na zahradě naší školy strom, 
sfoukli svíčky na dortu a vypustili do světa ba-
revné balonky. Už teď ale plánujeme ročník dal-
ší. Mohu prozradit, že bude ještě atraktivnější, 
zajímavější a zábavnější.“

Dana Vilkusová, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy 1a, 
Ostrava-Zábřeh

Na stupních vítězů stanuli žáci Spojené základní ško-
ly speciální Prievidza a Základní školy speciální Jana 
Pawla II., Katovice. Druhé místo vybojovaly týmy Zá-
kladní školy Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh a Základní 
školy Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba. Na třetí příčce 
se umístili soutěžící ze Základní školy Ratiboř v Polsku 
a Základní školy U Haldy 66, Ostrava-Hrabůvka.



Výtvarná soutěž

DĚLÁNÍ VŠECHNY 
SMUTKY ZAHÁNÍ
6. října / Mléčný bar NAPROTI, 
Moravská Ostrava

„Populární pohádková písnička Dělání všechny 
smutky zahání se stala námětem pro vpravdě 
malá umělecká díla, která poslali do tradiční 
výtvarné soutěže Evropských dnů handicapu 
talentovaní mladí lidé a děti z 13 škol a organi-
zací z  Českého Těšína, Frýdku-Místku, Opavy, 
Frýdlantu nad Ostravicí, Bohumína, Havířova, 
Třince, Bílovce a samozřejmě z Ostravy. Účast-
níci slavnostního předávání cen v  mléčném 
baru NAPROTI nejsou v pravém slova smyslu 
žádné hvězdy, ale jeden vedle druhého zane-
chávají za sebou neuvěřitelný optimismus a ra-
dost z tvoření, malování a kreslení.“

Eva Sroková, členka správní rady Asociace 
TRIGON

Zasloužený potlesk sklidili nejmladší Gabriel Miklovič 
a Daniel Probosz ze Základní školy a Mateřské školy 
Český Těšín – Pod Zvonek, také Adam Turko ze Zá-
kladní a Mateřské školy Československé Armády v Bo-
humíně i Bruno Babinec ze Základní a Mateřské ško-
ly ve Frýdlantu nad Ostravicí. Z třinecké SŠ, ZŠ a MŠ 
přijela pro ocenění úspěšného díla Dariny Bertokové 
paní učitelka Lepičová. Adam Žiga ze Střední a  Zá-
kladní školy v  Havířově-Šumbarku se pochlubil svou 
Divokou kočkou. Ve čtvrté soutěžní kategorii (15–26 
let) uspěly Vendulka Golková z Praktické střední ško-
ly prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě a Markéta 
Švrčinová z frýdecko-místecké SŠ, ZŠ a MŠ. V kategorii 
skupinové práce odborná porota vybrala tři obrázky, 
a to Radost ve větvích od žáků 2.A ZŠ Kpt. Vajdy v Os-
travě-Zábřehu, Dělání je lék autorů dětského oddělení 
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení v Opavě a Pod Ly-
sou horou od dětí z denního stacionáře Integrovaného 
centra Žirafa ve Frýdku-Místku.
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Základní škola,
Ostrava – Zábřeh,
Kpt. Vajdy 1a,
příspěvková organizace

Evropské dny handicapu 2022 se konaly v rámci akcí předsed-
nictví České republiky v  Radě Evropské unie. Záštitu převzali 
místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí Marian 
Jurečka, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, náměstek pri-
mátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák a rovněž Za-
stoupení Evropské komise v ČR. Hlavním partnerem akce byla 
Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města 
Ostravy a spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


