
           

 

 

 

 

 

 

 
 



           

 

 

 

Krátké aktuality : 

 
 

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU RESTART 
 

 

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony závěrečná konference 

v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, určena odborné veřejnosti z 

oblasti sociálních služeb, zástupcům měst Moravskoslezského kraje, státních i 

soukromých institucí a občanských sdružení pracujících s nezaměstnanými či osobami 

ohroženými sociálním vyloučením a pracovníkům vzdělávacích institucí. Mezi 

vystupujícími byli členové realizačního týmu projektu, lektoři motivační i rekvalifikační 

části kurzů a další odborní hosté.Konference se zúčastnili 4 zástupci našeho zařízení. 

 

 

Seminář na téma " Krátkodobé a střednědobé cíle" SPMP“ 
Ostrava - Poruba, Opavská 4472/76, Domov pro seniory Slunečnice 

 
 

Seminář byl uspořádán dne 20.4.2013 sekretariátem SPMP ČR pro zástupce krajských, 

okresních a místních organizací Moravskoslezského kraje k blížící se přeměně 

občanského  sdružení ve spolek (návrh nových stanov, rozdělení rolí v organizací, 

aktualizace stávajícího modelu, nové strategie organizace). 

 



           

 

 

 

X.ročník  Krajské olympiády v kuželkách 
pro lidí s mentálním postižením MSK 

 

Dne 22.4.2013 proběhl jubilejní X.ročník Krajské olympiády v kuželkách, který se i 

letos uskutečnil v rámci projektu Krajské organizace SPMP Moravskoslezského kraje  

„Sport pro každého“ v Zábavním centru Zuzana v Ostravě – Porubě.  
 

Pořadatelem turnaje byl Sportovní klub Chachaři 

z Denního stacionáře - Střediska pracovní 

rehabilitace Ostrava.  

Na realizaci tohoto projektu přispěl Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje formou grantu pro KO 

SPMP MSK.; další finanční prostředky či věcné 

ceny poskytla společnost RAPPA s.r.o.,  Pekařství 

Boček, Hitrádio Orion a rádio Helax, které 

uskutečnilo v tomto dni relaci o této akci. 

Celkem soutěžilo 15 čtyřčlenných smíšených 

družstev z různých částí Moravskoslezského kraje, ze zařízení pečujících o lidi s MR. Každý 

hráč měl k dispozici 10 x 2 hody, které byly sčítány a posléze vyhodnoceny. Soutěžilo se o poháry 

družstev i o nejlepší nához jednotlivce ( pohár obdrželi všichni, rozdíl byl ve velikosti - dle 

umístění ). Krajská olympiáda 2013 v kuželkách probíhala již tradičně ve zdravém sportovním 

duchu, kamarádském naladění – všichni měli radost se setkání, navzájem si fandili, radovali se 

z podařených i méně zdařilých hodů, ze získání bodů, svých, ale i kamarádů z ostatních 

sportovních klubů. Účast byla velká : 92 registrovaných aktérů (- viz seznam s podpisy : 

sportovců, doprovodů, organizátorů ) + 25 hostů,diváků.  

Celková účast na akci : 117 osob. 
O sportovce, jejich doprovody i hosty bylo dobře postaráno ( tradičně zajištěn pitný režim, lehká 

svačinka, teplý oběd; každé soutěžící družstvo obdrželo pohár dle umístění a drobné upomínkové 

dary, o které se postarali sponzoři; všichni hráči pak účastnický list a medaili. 

Vítězem celého sportovního turnaje 2013 se stal tým pořádajícího klubu Chachaři I. Ostrava 

( se ziskem 329 bodů ), druhé a třetí místo obsadily týmy  klubu Žijeme SPMP Ostrava ( 254 

a 256 bodů ). 

Jednotlivci :  muži – Śeděnka Petr ( Chachaři I.); ženy – Tomisová Hana (Chachaři II.) 



           

 

 

 

MEZINÁRODNÍ KOFERENCE s názvem: 

„Význam pedagogiky v pomáhajících profesích” 
„Znaczenie pedagogiki w profesjach wspomagającycjch” 

 
proběhla v Rehabilitačním sanatoriu Darkov-Karviné dne 25.4.2013. Naše zařízení reprezentovali 

4 pracovníci. Čestným hostem  byl RSDr. Vojtěch Mynář, 

poslanec Evropského parlamentu. Prof. dr Stanisław 

Dawidziuk zahájil konferenci. Následovaly příspěvky českých, 

slovenských a polských odborníků. Mezi jinými vystoupili : 

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, prof. PhDr. Mária Bielová, PhD., 

prof. doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., PaedDr. Alica Petrasová, 

PhD. prof. dr hab. 

Wojciech Słomski, 

Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.,  PhDr. Mgr. Ivan Jařabáč, 

PhDr. Vanda Gradková ,PhDr. et Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D. 

,Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D.,Mgr. Šárka Honová. 

 

 

  

PRAHA 2013 
„CHCEME ŽÍT S VÁMI“ 

 

Charitativní koncert 

nadace NOVA 

 

I letos jsme se účastnili již 18. 

ročníku největší charitativní akce u nás, koncert Chceme žít s vámi,který se 

uskutečnil 2.5.2013 v pražské O2 aréně. Velkolepý koncert tradičně pořádala 

Nadace Nova ve spolupráci s televizí Nova. Atmosféra i nálada byla úžasná. 

Charitativní koncert moderovali sourozenci Adéla a Dalibor Gondíkovi. Během 

více než dvou hodin tance, zpěvu a zábavy se na pódiu vystřídali Heidi Janků, 

Iveta Blanarovičová, Jitka Zelenková, Vladimír Hron, Milan Drobný, Petr Bende, 

Michal David, Miro Žbirka, Petr Kolář a nechyběly ani skupiny Hamleti a Maxim 

Turbulenc, se kterými si všichni zúčastnění v aréně zazpívali. 



           

 

 

 

                                           Návštěva  pražského Dinoparku  se všem líbila. 

 

      

Smažení  vaječiny v SPR     17.5.2013 

Vejce je starým symbolem života. Smažení vaječiny je naší 

národní tradicí. Váže se ke svatodušnímu pondělí, po kterém 

se předci takto loučili se zimním časem (svatý duch – sedmá 

neděle po velikonocích), na kdy připadá zvyklost smažení 

vaječiny. My jsme se takto definitivně rozloučili se 

zimou a přivítali jarní čas.                    



           

 

 

 

21.5.2013:  

Exkurze v  PIVOVARU  OSTRAVAN 

 

Pivovar Ostravar patří mezi deset největších 

pivovarů v České republice. Přijali jsme 

nabídku pivovaru a využili možnost prohlédnout 

si pivovar a výrobní proces piva, poznat historii 

a tradici umění ostravských sládků. 

 

 

Pivovar je od svého založení v roce 1897 vyhlášený kvalitou své produkce, 

jež uspěla v mnoha degustačních soutěžích a byla mnohokrát v historii 

oceňována. Ostravar je pivo typické pro město Ostravu a okolní region. 

 



           

 

 

 

 

SPORTOVNÍ  AKTIVITY : 

************************************************************* 

 

 

Třebovická olympiáda   
Místo konání : areál Stacionáře Třebovice, 5.května 53766/1,Ostrava-Třebovice 

Datum konání :     22 . 5. 2013 

 

 

Disciplíny :  

1. Kombinovaný běh, nebo chůze – 5m couvání, otočit, běh vpřed 10m, překročení nebo 

přeskočení nízké překážky ( asi 20 cm) a 10m běh do cíle. 

2. Komplikovaná běh nebo chůze – z 8 různě velkých kruhů je postavena dráha. Nesmí 

se šlápnout mimo kruh. Měříme čas, za přešlap se připočítává + 1 sekunda. 

3. Hod  medicimbalem libovolným způsobem do kruhové výseče – ženy 2kg, muži nad 15 

let   4 kg. Ve výseči jsou označené úseky s bodovou hodnotou, body se sčítají. 

4. Skok do dálky z místa  

5. Válení velkého rehabilitačního míče po trase 12 m slalomem ze tří kuželek směrem 

tam, zpět rovně bez slalomu.  

 



           

 

 

 

III. ročník  

Mezinárodního sportovního setkání v Katowicích 
III miedzynarodowe spotkanie ze sportem 

 

 
Ve dnech 23. - 25. května 2013 proběhlo ve spolupráci “Zespolu Szkól Specjanych 

nr11“ v Katowicích, Nadaci“NowySwist“ a Městským úřadem v Katowicích sportovně-

rekreační setkání zdravotně postižených sportovců z ČR, Polska a Maďarska. Sportovní 

zápolení 7 družstev se uskutečnilo na Stadionu Slaskem v Chorzowie. Soutěže byly 

organizovány podle stejných pravidel, která jsou platná pro zdravé soutěžící. SK Chachaři 

z SPR Ostrava reprezentovali : Stanislav Široký ( bocca, bowling, stolní tenis ), Martin Nevím 

( bowling, bocca ),Marek Gruška ( bocca, bowling ), a Zdeněk Marchlík ( bowling, bocca ).Domů 

přivezli 2 zlaté, 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili ! 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

Šestého ročníku Senior-junior-hendikepiády, který se konal 31. května v 

areálu porubského Domu s pečovatelskou službou Astra, se zúčastnilo 22 tříčlenných 

družstev složených z žáků Základní školy, Porubská 832, porubských seniorů, 

hendikepovaných studentů Střední školy prof. Zdeňka Matějčka a klientů Střediska 

pracovní rehabilitace. Nejstaršímu účastníkovi akce bylo 83 a nejmladšímu osm let. 

 

Z každoročního setkávání seniorů, juniorů a hendikepovaných se stala krásná tradice, ve 

které se podařilo spojit tři sociální skupiny, které se při soutěžích navzájem podporují.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

Zahradní slavnost 2013 

Veselé vítání léta se soutěžemi a hudbou  proběhlo v zahradních aj. 

prostorách  denního stacionáře  v Ostravě – Porubě  na ul. L.Podéště 1874. Akce 

se zúčastnili zástupci MěO Ostrava – Poruba. Nesla se v duchu roztančeného 

léta, hudby,tance, zábavy a smíchu. Za krásného slunečného počasí, které přímo 

vybízí k letním radovánkám zahájila kulturní program Charlotta s partnerem 

„svou latinou“, následovala Bára, která dokázala, že i malé mažoretky umí do 

pochodování dát vše, odlehčení přišlo v podobě hry na flétnu od Zuzky.  

 

 

 

 

 

Následovalo dlouho očekávané vystoupení Porubských trubačů. Při hře prvních 

tónů – znělky z Pevnosti Boyard, jsme užasli a ohromením ztratili řeč.  

 



           

 

 

 

20-ti minutový koncert, který si pro nás připravili, si přišlo poslechnout i mnoho 

náhodných kolemjdoucích. Trubači končili za velikého aplausu našich klientů. 

 

 

 

Po krátké přestávce, která byla určena na občerstvení a ovlažení, následovaly 

hry a soutěže.  

 



           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zahradní slavnost ukončil místostarosta MěO Poruba – pan Jan Dekický a 

předseda správní rady o.p.s  Ing.Dušan Střižík, kteří rozdali závěrečné osvědčení 

o absolvování vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit. 

 

 

 

Přejeme klientům nádherné prázdniny a rodičům pohodovou dovolenou. 


