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Vážení a milí, 

tak a máme tady léto „v plném proudu“ a to nám přineslo i nový 

SENIORSKÝ ZPRAVODAJ a tak se společně podívejme, co zde si 

můžete přečíst: 
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PŘÍBĚH STROMU 
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a kdo nám přišel dále….? 
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…ruku k dílu přikládají další… 
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V rámci akce „Otevírání zahrady“ bylo i vysazení stromu, kterého se ujal sám 

náš pan ředitel - s dalšími vedoucími pracovníky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V rámci dne otevírání zahrady v Domově pro 

seniory na Kamenci jste si mohli nechat 

udělat osobní karikaturu. 

Na snímku umělec, pan Václav Šípoš, 

kterého zpovídá paní Zuzana Bubíková. 
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

ZAHRADY 30.5. 2018 

Ještě než se 

naše zahrada 

po rekonstrukci 

oficiálně a 

slavnostně 

otevřela, bylo 

třeba udělat 

spoustu práce. 

Po vydatném 

dešti a 

krupobití 

pokryly dlažbu 

zahrady 

spousty drobných kuliček hlíny. O jejich likvidaci se vzorně postarala děvčata z úklidu. Za 

to jim patří veliký dík. Rovněž je třeba ocenit přípravu posezení pro uživatele a hosty. 

Toho se mistrovským způsobem zajistili naši údržbáři – takměř všechny stoly, lavice a 

židle se nacházely ve stínu. O pěknou výzdobu se postaraly aktivizační pracovnice.  

Nad veškerým mumrajem a přípravami pak bdělo oko paní Šárky Kutějové, která měla 

celou akci na starost. Zároveň je třeba poděkovat mnohým pečovatelkám, které nám 

pomohly dopravit cca 80 natěšených uživatelů na zahradu.  

 

Na počátku bylo slovo…Ano, paní Bubílková se zhostila svého úkolu elegantně a s grácií. 

Vtipné a zajímavé historky bavily naše hosty i uživatele. Následně náš pan ředitel, 

starostka Slezské Ostravy paní MVDr. Barbora Jelonková a paní Bubílková za zvuku 

slavnostní fanfáry přestřihli červenou stuhu! Následoval bouřlivý potlesk. Do této 

atmosféry započala svou hudební produkci kapela „A – trio“, která hrála písničky našim 

seniorům blízké a známé. Během jejich vystoupení jsme servírovali všem návštěvníků 

vynikající dobroty našich kuchařek. A to nebylo vše. Děvčata z naší kuchyně pro nás měla 

překvapení!!! Krásně vypadající a velice chutný dort ve tvaru a barvách naší zahrady! Tak 

Muzika hrála, břinkala…Mnozí uživatelé zpívali, hosté se bavili. Čas příjemně plynul a 

plynul…a bylo po všem. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať 

už vidět byli, či zůstali v pozadí!!! Můžeme se těšit na další povedenou akci.  

                                                                                 Petr Polášek  
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JAZZOVÉ 

ODPOLEDNE 

Příjemné posezení na zahradě jsme zažili 

v úterý 5. června, kdy pro nás v rámci 13. 

ročníku mezinárodního festivalu Jazz Open 

Ostrava připravili speciální koncert jazzmani 

Boris Urbánek a Markéta Komárová. 

Charismatická Markéta Komárová, zpěvačka 

s podmanivým, zastřeným hlasem, zazpívala 

v úvodu píseň Docela všední obyčejný den, 

která zazněla poprvé v podání Vlasty 

Průchové v roce 1958. Následovala skladba Slunečnice, kterou známe z filmu Hotel 

Modrá hvězda v podání Inky Zemánkové. V jazzovém duchu se nesly i melodie Klobouk 

ve křoví Voskovce a Wericha, známá zahraniční skladba z muzikálu Divotvorný hrnec  

Look To The Rainbow u nás známá v překladu jako Tam za tou duhou a mnoho dalších. 

Hudební hádanku, kterou měli uhodnout posluchači, znělku televizního pořadu Neváhej a 

toč!, napsal samotný interpret Boris Urbánek, jeden z nejznámějších ostravských 

hudebníků. Jazzové evergreeny uzavřela píseň s návodem na spokojenost Život je jen 

náhoda, kterou si zanotovali spolu s hudebníky i naši senioři. „Docela všední obyčejný 

den“ v nás, troufám si říci, zanechal neobyčejný zážitek, na který budeme dlouho 

vzpomínat.  

Radka Řezaninová                                                                                        
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VÝLET NA 

TVARŮŽKY 

V úterý 19.6.2018 u vchodu byl do 

našeho Domova pro seniory  

přistaven autobus  na námi očekávaný 

výlet na tvarůžky do  Klimkovic – 

restaurace Na Buroni.  Počasí nám 

přálo, místy bylo až moc horko. Do 

autobusu nastoupilo 30 klientů a 5 

našich pracovníků volnočasových 

aktivit.  

 

Už při cestě tam, panovala dobrá nálada a 

autobusem se ozýval smích. Na samotném místě 

na nás čekalo pohodlné posezení ve stínu pod 

pergolou s širokou nabídkou jídel.  

My jsme koneckonců 

přijeli především na 

tvarůžky, ale z tabule jsme 

vyčetli, že se nám nabízejí 

nejen nakládané tvarůžky 

ale i nakládaný hermelín, 

tlačenka s cibulí, utopenci, 

grilovací klobása, chleba 

se sádlem a škvarkama či 

marlenka a korbačík.  Z pití se nabízela točená kofola, malina nebo dobré pivečko. 

V příjemném prostředí jsme setrvali 2 hodinky a pak nás už čekala cesta zpátky za zpěvu 

veselých písniček. Všichni jsme se shodli na tom, že se výlet povedl a příští rok - 

pojedeme zase!       

Petra Šlachtová 
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TURNAJ DVOJIC V PÉTANQUE 

Dnešní slunečný den 24.4.2018  umožnil uskutečnění turnaje dvojic na našem venkovním 

pétanquovém hřišti. Pobavit se, a taky vyhrát, přišlo 7 uživatelek, které doplnila do 

správného sudého počtu aktivizační pracovnice Radka Řezaninová. Dámy se rozdělily do 

čtyř dvojic. Prvním úkolem bylo vymyslet si název družstva. Po té proběhlo zahřívací 

kolo, aby se soutěžící obeznámily s terénem a pohybem koulí po něm. Hned po té jsme 

zahájili turnaj naostro. Po velmi vyrovnaných bojích se nakonec radovalo z vítězství 

družstvo OKO – paní Ilona  Nemeškalová a Věra Chalotová. Radost  

dámám způsobily drobné ceny. Všechny soutěžící si užily čerstvého  

vzduchu, slunečních paprsků a zdravé soutěživosti. Pétanque zdar☺! 

Výsledky: 

1. místo - OKO – pí. Nemeškalová, pí. Chalotová – D1/D0  

2. místo - KALA – pí. Prokešová, pí. Čechová – D2  

3. místo - DUHA – pí. Hutová, pí. Řezaninová – D2/VČA D2  

4. místo - VLK – pí. Bártová, pí. Poláčková – D0 

Petr Polášek 



Seniorský zpravodaj – Léto 2018 

 

 12  

VÝSTAVA 

KOČÁRKŮ  

17.5.2018 jsme navštívili 

Ostravské muzeum 

v Ostravě, kde se konala 

nádherná výstava 

kočárků, panenek, hraček, 

dobových fotografií apod. 

nazvaná „Boudičky 

odklopit aneb v čem jsme 

se vozili“. 
 

Expozice v Ostravě uspořádána 

v rámci letošních oslav 100. 

výročí samostatné 

Československé republiky, 

představuje více než stovku 

různých kočárků z odlišných 

období i typů, pro malá 

miminka i panenky dětí. 

Nejstarším exponátem, který 

zde můžete vidět je proutěná 

trojkolka z roku 1880 a 

nejmladší kočárek pro dvojčata 

z roku 1995. 

Předměty jsou zapůjčené 

sběratelkami ze soukromých sbírek z Ostravska. Dále z muzeí Těšínska, Olomouce a 

dokonce i z Katowic, které jsou partnerským městem Ostravy. Historicky Katowice též 

patřily do stejného regionu Horního Slezska, ale jsou zde patrné rozdíly v těchto 

vystavovaných věcech. 

Výstava nás nadchla, byla vzpomínková a obzvlášť pro nás, ženy, příjemná.                               

Marcela Losová 
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DEN MATEK 
 

Dnes 23.5.2018 navštívili 

naše zařízení studenti 

Janáčkovy konzervatoře 

Ostrava, aby nás potěšili 

svým vystoupením, které 

si připravili ke Dni 

matek. 

Ano, ano, den matek už 

byl nějaký ten den za námi,  

leč z časových důvodů nemohli přijít dříve. Drtivá většina uživatelů si velice dobře 

pamatovala a pamatuje, jejich předchozí programy, neboť k nám docházejí 2 roky. 

Nutno podotknout, že jak ke spokojenosti a radosti uživatelů, tak mladých adeptů 

herectví. Měli připraveny vlastní vzpomínky a příběhy na svou maminku, které nám 

všem pěkně převyprávěli. Své povídání doplnili o zpěv lidových písniček 

s klavírním doprovodem. Sklidili potlesk veliký! Dostalo se nám všem ujištění, že 

pokud to bude jen trochu možné, tak se dočkáme jejich vánoční návštěvy.  

Těšíme se velice a úplně ☺.                     Petr Polášek 



Seniorský zpravodaj – Léto 2018 

 

 14  

 

22. 6. 2018 se uskutečnil na zahradě našeho zařízení turnaj v pétanque  

a v šipkách. Obou disciplin se účastnilo dohromady kolem dvaceti soutěžících. Počasí 

nám přálo. Nebylo úmorné vedro, nepršelo. Bylo jen kapku zataženo a mírně chladno. 

Účastníci však byli lehce přioděni. Pár největších zmrzlíků bylo zababušeno do dek. 

V pétanque jsme dnes měli 12 dvojic, tzn. 6 družstev. Před hrou samotnou si každá 

dvojice vymyslela dvojslabičný název. Probíhaly zajímavé duely, na jejichž konci 

vykrystalizovalo toto pořadí družstev.  

1. místo – družstvo KOZA – paní Rakušanová B.  -  D2, paní Koudelková D. – D1  

2. místo – družstvo PUMA – paní Nemeškalová I. –  D1, paní Kovářová R. –  D3  

3. místo – družstvo VODA – paní Prokešová K. –  D2, paní Masná J. –  D0  

4. místo – družstvo ADA –  Hamplová J. – odd. D1, paní Čechová A. –  D2 

5. místo – družstvo VÍNO – paní Bártová M. – odd. D0, paní Pelcová Trauda – odd. D4 

6. místo – družstvo PIVO – paní Chalotová Věra – D0, paní Poláčková K. –  D0    

 

Hodu šipkami na terč, kde rozhodovala přesná a jistá ruka a 

rovněž bystré oko, se zapojilo cca 20 uživatelů. Po vyrovnaných 

výkonech se na stupních vítězů soutěžící seřadili takto:  

1. místo – paní Čechová Alena – odd. D2  

2. místo – paní Rakušanová Blažena – odd. D2 a pan Drozd 

Jaromír – odd. D3 

3. místo – paní Koudelková Drahomíra  – odd. D1 a paní 

Poláčková Květuše – odd. D0.  

Všem nám přejeme dobrou náladu a dobrou náladu ☺!!! 

A vítězům blahopřejeme k vítězství.                        

Petr Polášek 

PÉTANQUE a ŠIPKY 
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PŘÁTELS

KÉ 

POSEZENÍ 

9. května 2018 jsme se 

sešli k posezení se 

spisovatelkou a 

moderátorkou paní 

Marií Formáčkovou. 

Při přátelské besedě 

jsme se dozvěděli 

mnoho zajímavého jak 

z osobního, tak 

z profesního života této charismatické dámy.  Marie Formáčková, dlouholetá přítelkyně 

Heleny Růžičkové, Josefa Dvořáka či Zdeňka Trošky, se s námi podělila o legendární 

historky své i těchto významných českých osobností. 

Příjemným zpestřením byl hudební doprovod. Postarala se o něj cimbálová muzika 

Valašský vejvoda z Kozlovic. 

Akce se konala pod záštitou 

europoslankyně Ing. Kateřiny 

Konečné, která nás rovněž poctila 

svou návštěvou a úsměvným 

povídáním. 

Bylo to pro nás všechny příjemně 

strávené odpoledne. Patří se za něj 

poděkovat. 

Marcela Losová                            
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RUSKÉ KUŽELKY + ŠIPKY 

Slunce svítilo, na obloze ani mráčku, co víc si ještě přát… 14 uživatelů přišlo dne 

22.5.2018  na zahradu, aby si otestovali své dovednosti, či jen tak zkusili hodit „šipky“ na 

cíl (jednalo se o malé míčky z umělé hmoty obalené proužky suchého zipu), nebo se 

pokusit srazit na 3 pokusy co největší počet kuželek. Jednalo se kuželky ruské. Začali jsme 

lehčí z obou disciplín – „šipkami“. Po chvilce bylo hotovo! Zvítězila paní Jana Hyžíková. 

Sama tím byla 

velmi, velmi 

překvapena ☺. 

Následovala 

krátká pauza, ve 

které se soutěžící 

lehce občerstvili a 

chvilku si 

povídali. Po té 

jsme se pustili do 

shazování 

kuželek. 

Některým 

uživatelům to šlo 

lépe, jiným ještě 

lépe. Vítězem se                      

stal pan Jan 

Žižka. Kuželek se nelekl a na množství 

nehleděl ☺.  

Chvilku jsme pak ještě zkoušeli shodit 

samostatné kuželky.  

A bylo po všem. Spokojení uživatelé si 

akci pochvalovali. Tak někdy příště…   

Kuželky:  

1. Jan Žižka – D3 

2. Jiřina Masná – D0  

3. Marcela Bártová – D0 

Šipky:  

1. Jana Hyžíková – D3 

2. Květoslava Prokešová – D2 

3. Věra Chalotová – D0                      Petr Polášek              
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JARNÍ KLIMKOVICE 

Krásný zájezd do lázní Klimkovice se uskutečnil 

25.4.2018 v dopoledních hodinách za slunečného 

počasí.  

Cestou jsme sledovali svěží jarní přírodu. K lázním 

jsme se prošli přilehlým parkem a vstoupili                

do vestibulu s nádhernou květinovou 

výzdobou, mnoha obchůdky a restaurací. V jedné 

z nich jsme se občerstvili dobrou kávou a zamlsali si 

dezertem. 

Během posezení jsme se o lázních dozvěděli mnoho zajímavého, např., že lázně se 

nacházejí na úpatí Nízkého Jeseníku a specializují na léčbu pohybového ústrojí, 

gynekologického, neurologického a cévního onemocnění. 

Pro veřejnost se otevřely v r. 1994 a také se zaměřují i na pohybové potíže dětí. 

 

Rozbor vody v lokalitě ukázal velké množství minerálů, jódu, brómu s největší 

koncentrací v Evropě.  Klimkovice jako město mají 4 000 obyvatel. 

 

Celé prostředí lázní je velmi malebné, obklopené lesy a studánkami. Touto přírodní 

scenérií a poskytovanými komplexními službami jako stvořené pro léčbu, rehabilitaci i 

relaxaci. 

 

Výlet jsme si užili, pookřáli, změnili prostředí, pobavili se i získali nové informace. 

Děkujeme.                                 

Marcel Losová                               
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KDYŽ UŽ JSME U TĚCH LÁZNÍ… 

…jistě víte, že rehabilitační oddělení máme 

také v našem Domově pro seniory 
 

Milí uživatelé, mnoho z Vás využívalo anebo využívá v našem zařízení rehabilitační 

péči. Tuto vám může „předepsat“ váš ošetřující lékař (a v tomto případě služby 

rehabilitace hradí zdravotní pojišťovna) nebo si ji za mírnou úhradu můžete hradit 

sami. Ráda bych Vás seznámila jaké druhy anebo služby rehabilitace nabízí.  

 

Služby rehabilitace v našem zařízení: 

 Léčebná tělesná výchova 

 Skupinové cvičení – cvičení s různými 

rehabilitačními pomůckami /overbal, 

rehabilitační tyč, gymbal/ 

 Elektroléčba:  VAS (léčebné el. proudy bez 

kontaktu), BTL (léčebné el. proudy s 

kontaktem) 

 Magnetoterapie (léčba magnetickým polem) 

 Ultrazvuk 

 Lymfodrenáže (tlaková masáž na podporu 

odtoku lymfy) 

 Kryoterapie (léčba chladem) 

 Oxygenoterapie (léčba kyslíkem) 

 Vířivá koupel na horní a dolní končetiny 

 Aplikace kinesiotejpinku – ( fixační páska) 

 Měkké a mobilizační techniky, míčkování 

 Ergoterapie 

 Reflexní terapie (léčba vnitřních orgánů přes 

reflexní zóny) 

 Suchá vodní masáž – Wellsystém Relax Plus 

 

Věříme, že jste doposud s naší péčí byli 

spokojeni a nadále budete. 

Pavla Chmelařová 
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Již tradičně nás v měsících duben, květen a červen navštívily děti z různých mateřských 

školek města Ostravy. Tato dopoledne jsou vždy zaměřena na společnou výtvarně-

kreativní činnost, kdy naši klienti ruku v ruce s dětmi vytvářejí dílka na určitá témata 

s použitím nejrůznějších výtvarných technik. Zábavná tvoření děti vždy doplní i malým 

kulturním vystoupením-přednesem básniček, sólovým či kolektivním zpěvem za 

klavírního doprovodu svých učitelek. 

Společná výtvarná tvorba je nejen radostí a zpestřením pro naše klienty a děti, ale je 

korunována hezkými výtvarnými pracemi. 

Poslední předprázdninové téma bylo zaměřeno už na letní atmosféru a dovolené – mořské 

pobřeží, kdy klienti s dětmi na velkých kartonech tvořili vizi mořského pobřeží za použití 

suchých pastel,písku,lastur a lodiček. 

Poděkování za hezkou tvůrčí atmosféru patří především našim klientům a dětem, ale 

nesmíme opomenout i ty, kteří se spolupodílejí na těchto akcích – zaměstnanci kuchyně, 

kteří vždy nachystají malé výborné občerstvení. 

Po prázdninách se těšíme na další tato setkávání. 

      Radomíra Řezaninová 

MEZIGENERAČNÍ 

SETKÁVÁNÍ 
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V rámci Noci svatojánské jsme měli možnost zapojit se do soutěže „O nejkrásnější 

věneček“. Do soutěže se přihlásilo několik domovů pro seniory, jejichž výrobci věnečků si 

mohli vybrat libovolnou techniku, metodu, estetiku, velikost apod. Soutěž uspořádal 

Miejski Dom Pomocy Spolecznej w Rybniku. Tímto domovem jsme také byli pozváni na 

vyhodnocení soutěže O nejkrásnější věneček dne 20. června 2O18, které se uskutečnilo na 

jejich rozlehlé zahradě. Součástí společného mezinárodního setkání byl opravdu velmi 

bohatý program, včetně vystoupení polského pěveckého dua, především silným zážitkem 

pro nás bylo i kulturní taneční  vystoupení připravené  tamními seniory. Stoly se rovněž 

prohýbaly pod pohoštěním. 

Během příjemného posezení jsme měli možnost si zazpívat s našimi polskými sousedy a 

roztančit aspoň v sedě naše končetiny. Ti, kterým nohy sloužily, zaplnili celý parket od 

začátku do konce, tedy od prvních tonů muziky až po ty poslední.  

Tyto příjemné chvilky a atmosféra nám nedovolila myslet na naše bolesti či starosti a 

úsměv na tváři nám vydržel ještě dlouho. Setkání se nám velmi líbilo. 

          Marcela Losová  

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚNEČEK 
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TURNAJ 

SMÍŠENÝCH 

TROJIC 

V PÉTANQUE – 

PORUBA – 

DOMOV 

SLUNEČNICE 

Červenec je den, kdy dle 

staročeského kalendáře 

slaví svátek Valčislav. 

Tento den vstoupí do dějin 

sportovní historie DpS 

Kamenec.  

Dámy z našeho domova, 

ve složení paní Blažena 

Rakušanová, Alena 

Čechová a Drahomíra 

Koudelková, doslova a do 

písmene vybojovaly 

(vyválčily) 11.7.2018 pro 

náš domov historicky 

nejlepší umístění v turnaji 

smíšených trojic 

v pétanque. Krásné a 

zářivé úžasné první 

místo☺!!!  

Počasí bylo poněkud pošmourné a lehce deštivé. Leč to našim reprezentantkám vůbec 

nevadilo. Před samotným kláním se posilnily domácí borůvkovou a meruňkovou buchtou 

a silnou kávou. Dobrou náladu, sil a chuti vyhrát měly dost. Po rozpačitém a trochu 

nervózním začátku se velice rychle rozehřály a rozehrály k výkonům přímo excelentním. 

Z deseti týmů, které soutěžily ve dvou skupinách, se probojovaly  

do čtyřčlenného finále, kde s převahou zvítězily. Domů pak přivezly veliký pohár a drobné 

ceny. A hlavně radost velikou ☺! Tímto se staly prvními vítězkami tohoto turnaje 

z Kamence. Hip, hip hurá!!! A příští rok obhajoba! 

     Petr Polášek 
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SEZÓNNÍ POTRAVINY 

V JÍDELNÍM LÍSTKU 

 Vzhledem k letnímu období a aktuální nabídce 

našich dodavatelů jsou v nynější době do jídelního 

lístku zařazovány sezónní potraviny. Obměna 

potravin se týká především ovoce a zeleniny. 

K přesnídávkám jsou uživatelům podávány 

broskve, nektarinky, meruňky nebo melouny. 

K obědu jsou zařazovány saláty rajčatové a 

okurkové. Jelikož je okurkový salát ve velké 

oblibě našich uživatelů, je do jídelního lístku 

v letní sezóně zařazován častěji a to jak přírodní, 

tak s jogurtem či smetanou. 

K večeři jsou plánovány ředkvičky, salátové okurky a papriky. Dále je do jídelního lístku 

zařazována zelenina ve formě hlavního pokrmu a to například zapečená cuketa, guláš 

z hlívy ústřičné, zeleninové lečo a zeleninové řízky. Doufáme, že uživatelé si pochutnají a 

zařazování sezónních potravin pozitivně přivítají.                             NT Šafrancová 

 

ÚŽASNÝ 

DORT 

Když už jsme u toho jídla, 

tak prostě musíme pochválit 

kuchyň, která se podílela 

přípravami a dobrotami na 

Otevírání zahrady a úplně 

úžasný byl dort! 

„Vždy mě moc těší, když 

mohu uplatnit svou 

milovanou profesi cukrářky 

i u nás v domově a ukázat, že naše kuchyň se může i tímto prezentovat na vysoké úrovní. 

Pro naše uživatele je to třešinka na dortu a pro nás potěšení z jejich radosti.  V tomto 

případě byl dort upečen k příležitosti slavnostního otevírání zahrady.“ 

                                                                                    Margareta Tavandzi 
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PROJEKT REMINISCENCE 2018 

I v letošním roce se naše zařízení zapojuje do projektu Reminisence Magistrátu města 

Ostravy, tentokrát s tématem hudby.  

Rozhodli jsme se i letos se zapojit, neboť minulý rok jsme byli velice úspěšní a projekt 

sklidil ohlas nejen mezi profesionály, ale i mezi širokou veřejností. I letos nás čekají 

celkem 3 setkání. První setkání koordinátorů za organizaci proběhlo již v červnu. Naším 

vyslancem se stala VČA Eva Košárková, která vede náš pěvecký soubor Kameňáček.  

Další setkání je plánované na září a poslední setkání, při kterém budou přítomni nejen 

koordinátoři, ale i senioři se uskuteční, stejně jako minulý rok, v prosinci v komplexu 

FÓRUM Nová Karolina v centru Ostravy.  

Tam na Vás bude čekat bohaté občerstvení a doprovodný program tentokrát na téma 

Hudba. 

Blanka Janošková  



Seniorský zpravodaj – Léto 2018 

 

 24  

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Od 25. května 2018 

začal v naší republice 

platit zákon o ochraně 

osobních údajů 

(GDPR). Domov pro 

seniory Kamenec, 

Slezská Ostrava, p. o. 

bere ochranu osobních 

údajů uživatelů služby 

vážně a striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Následující zásady ochrany 

osobních údajů umožňují seznámit se s námi zaručenými způsoby ochrany osobních 

údajů a rozsahem a účelem jejich shromažďování.   

1. Správcem osobních údajů uživatele služby je organizace Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, p. o., se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská 

Ostrava, email: dpd@ovanet.cz, tel: 599 505 011. 

2. Počínaje dnem 25. května 2018 může uživatel služby kontaktovat také odpovědnou 

osobu pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: 

haluskova@dpd.ovanet.cz. 

3. Účelem zpracování osobních údajů uživatele služby je:  

Oblast poskytování sociální služby: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění; 

Oblast poskytování zdravotní péče: zákon č. 272/2011 Sb., o zdravotních 

službách, v platném znění; 

Oblast účetní: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

Právním základem pro zpracování údajů je: čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) 

v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, pro účely předání osobních údajů o třetí osobě. 

Námi zpracovávané údaje nezbytné pro poskytování sociální služby jsou: jméno, 

příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, státní občanství, omezení o 

svéprávnosti/ustanovení opatrovníka, údaje o zdravotním stavu, přehled 

kompenzačních pomůcek, jméno ošetřujícího lékaře a přehled užívaných léků. 

mailto:dpd@ovanet.cz
mailto:haluskova@dpd.ovanet.cz
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Námi zpracované údaje, které nejsou povinné – JSOU DOBROVOLNÉ, ale 

nutné pro poskytování dalších služeb jsou: 

 pro poskytování zdravotní služby: rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, test 

kognitivních schopností, biometrické údaje pro nutriční přehled (hmotnost). 

 pro poskytování správy depozita: druh a výši důchodu, jiné příjmy, číslo 

bankovního účtu. 

 

 pro individuálnější poskytování sociální služby: rodné příjmení, místo narození, 

číslo občanského průkazu, telefonní číslo a e-mailova adresa, rodinný stav, stupeň 

přiznaného příspěvku na péči, vzdělání a povolání, osobní zvyky a rituály, 

fotografie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Osobní údaje uživatele mohou být zpracovávány také jinými subjekty, avšak 

společnost Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o. vždy zůstane jejich 

správcem. Jedná se o tyto subjekty: Instituce a orgány specifikované ve výše 

uvedených zákonech (např. místně příslušný finanční úřad, Okresní správa 

sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgán inspekce práce, úřad práce, 

odbor sociálních věcí krajského úřadu, registr poskytovatelů sociálních služeb 

apod.) a dále rovněž na základě svých zákonných pravomocí ve specifických 

případech i jiné státní orgány (např. orgány činné v trestním řízení, příslušný orgán 

Policie České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.), dále pak 

organizace, které nám pomáhají zpracovat získané údaje: IreSoft s. r. o. – dodavatel 

informačního systému pro sociální služby, Gordic s. r. o. – dodavatel účetního a 

ekonomického systému, Core Trade s. r. o. – dodavatel interního informačního 

systému, Poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelům plateb – za účelem 

převodu finančních prostředků a realizace platebního styku, exekutorům a 

dražebníkům – za účelem uplatnění souvisejících nároků. 

5. Osobní údaje uživatele služby budou uloženy a zpracovávány po dobu 

vyžadovanou právními předpisy (zejména zákon o sociálních službách aj.) a po 

dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytnou 

k poskytování sociální služby s následnou dobou archivace (dle vnitřních 

předpisů). 
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6. Uživatel služby má právo žádat vedoucího oddělení (pro oddělení D0 Mgr. 

Blanku Janoškovou, pro oddělení D1 Mgr. Karin Fojtíkovou, pro oddělení 

D2 Mgr. Soňu Rúberovou, pro oddělení D3 Mgr. Radku Polákovou, pro 

oddělení D4 Mgr. Milenu Kantorovou) o přístup k jeho osobním údajům, právo 

na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést 

námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. Je oprávněn(a) 

požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou námi 

zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním 

údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie 

dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, 

doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, 

skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Zároveň mu poskytneme první kopii jeho zpracovávaných osobních údajů 

bezplatně. Za další kopie budeme požadovat částku ve výši platného Ceníku. 

Dále má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které nám poskytl(a) ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat 

tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány 

přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů 

zabrání užívat uživateli služby některé naše služby (např. při neposkytnutí 

informací o zdravotní pojišťovně Vám nemůžeme provádět ošetřovatelské 

úkony). 

8. Souhlas udělený se zpracováním nepovinných osobních údajů může uživatel 

služby kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým 

odvoláním souhlasu. 

9. Uživatel služby má právo podat podnět u Pověřence pro ochranu osobních údajů 

– Jedná se o externí osobu, jejíchž hlavním úkolem v naší organizaci je 

monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími 

z GDPR, provádění interních auditů, dohled nad školením pracovníků a dohled 

nad řízením agendy interní ochrany dat, kterou provádíme. Kontaktní údaje 

pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Mgr. Tomáš Zacha, advokát 

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kanceláře, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 

1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mailová adresa: 

dpoostrava@konecna-zacha.com, telefonní číslo: +420 221 990 455. 

10. Uživatele služby má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. 

         Jarmila Holášková 

mailto:dpoostrava@konecna-zacha.com
mailto:posta@uoou.cz
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Stížnosti a pochvaly jsou vedeny ve zvláštním sešitě s číslovanými stranami, každému 

podání je přiděleno samostatné pořadové číslo, uvádí se datum, kdy podání poskytovateli 

došlo, jméno podávajícího (nejde-li o anonymní stížnost), co stížnost či pochvala ve 

stručnosti obsahuje, kdo byl pověřen jejím vyřízením, lhůta vyřízení a podpis 

odpovědného pracovníka, který stížnost či pochvalu k vyřízení převzal. 

Sešit je veden v šanonu, ve kterém jsou dle roků a dle časové linie seřazeny jednotlivá 

podání včetně zpracované odpovědi, popř. podkladů, které byly k tomu použity. 

Podávající je vždy informován o tom, s jakým výsledkem byla stížnost či pochvala 

vyřízena. V případě anonymních stížností a pochval je veřejnost informována vyvěšením 

na nástěnkách v zařízení (v každém patře).   

Mobilní schránky jsou užívány dle stanovených postupů (směrnice ředitele č. 15/16 – 

Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby). 

Schránky důvěry jsou otevírány dle stanovených postupů (směrnice ředitele č. 15/16 – 

Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby. 

Blanka Janošková 

 

Výňatek z pochvaly ze dne 2.7.: 

„Ani nechci být jmenována, ale jen pravdu napsat. Jsem zde od roku 20.6.2016. Chci 

napsat pochvalu na všechny sestry pečovatelky, také na paní vedoucí Soňu Rúberovou. 

Včera večer nás obsluhovala v jídelně Jana Bodžárová a já zírala, že nám všem nalila čaj 

a ještě se ptala, komu má znovu nalít. Také jsem byla překvapena, že Kateřinka mě umyla, 

namazala, vozík mě velmi čistě umyla, že se nenašel prášeček na žádném místě vozíku To 

dříve nebylo. Nebo že nám sestry všechny více věnují, ta to jím patří velké srdečné 

díky…… Snad mě pochopíte, že můj domov je tady na Kamenci. Jsem zde ráda a 

spokojená. Mám vše všechny ráda od pana ředitele Juraje i vrátné, pomocnice. Ještě 

pochvalu pro novou Veroniku, že mě z postele dnes sundala a vůbec dá dobré slovo a 

úsměv.“         

 

 

PODÁVÁNÍ 

PODNĚTU 

STÍŽNOSTI 

NEBO 

POCHVALY 
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MĚSÍCE ČERVENEC – SRPEN - ZÁŘÍ 
Máme zde léto a s nimi měsíce nejkrásnější: červenec, srpen a září. V televizích na 

patrech našeho zařízení budou tyto měsíce v barvách červených vlčích máků a žlutého 

měsíčku lékařského a bílé lístky heřmánku pravého. Asi by bylo dobré pár slov o tom, 

proč. 

 

Červenec – měsíc změny a nových zážitků 
Můžete se  pro něco nového rozhodnout – např. lépe jíst, více se hýbat, více se usmívat, 

méně se strachovat, být více šťastný – cokoli vás napadne – vše je možné. Pamatujte, že 

i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem a ten správný okamžik je právě teď. 

Červenec je sedmým měsícem v roce, červenec je synonymem důvěry a otevřenosti a v 

jeho názvu je červená barva - rudá barva kvetoucích vlčích máků. 

Mák setý je jednoletá bylina dorůstající výšky až 2 metry. Květy uzrávají v 3 až 8 cm 

velké plody – makovice. Ty obsahují tmavě modrošedá semena, která se dále 

zpracovávají pro potravinářský i farmaceutický průmysl. Jedni se po něm mohou utlouct, 

jiní jeho výraznou chuť nemusí. Mák setý má v našich kuchyních letitou tradici. Používá 

se k přípravě zdravých náplní do pečiva, lahodného mléka i oleje.  

 

Mák je velmi zdravý, a je mnoho důvodů proč mák jíst: 

 Pevné kosti a zdravé zuby – obsahuje 12x víc vápníku než mléko. Navíc se velmi 

dobře vstřebává. Působí jako účinná prevence osteoporózy i zubního kazu. 

 „Věčné“ mládí – vitamín E jako skvělý antioxidant chrání buňky proti 

předčasnému stárnutí. 

 Krásné vlasy, pleť a nehty – přírodním koktejlem živin podporuje růst buněk, 

pevnost i pružnost. 

 Úleva při bolesti a nachlazení – uvolňuje svalstvo, zmírňuje bolest a pomáhá 

při léčbě respiračních onemocnění. 

 Klidný život bez stresu – zahání nespavost i deprese.  

 Mj. působí také jako prevence rakoviny, posiluje svaly i nervy, snižuje krevní tlak                                

a bojuje proti překyselení organismu. A především zlepšuje paměť. 
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Srpen – měsíc rovnováhy  a sklizně 
Měsíc srpen je jako každoročně měsícem sklizně, nejen na poli, ale i sklizně a rovnováhy  

v našich životech. Co jsme zaseli, to sklízíme, ať už v oblasti práce či vztahů.               

V tomto měsíci se věci dostávají do rovnováhy pro to, abychom bilancovali, poučili se, 

našli sílu ke zlepšení svého zdraví, vztahů s přáteli, rodinou... a mohli dále jít s čistým 

štítem a „uklizeným“ stolem.  

 

Měli bychom si uvědomit a procítit vděčnost za vše, co v životě máme.  

Život je dar – dokud můžeme zjistit, jak voní les, tráva, jak chutná voňavý čaj 
a domácí koláč… Jaké to je, když se na vás usměje malé dítě…                                   
Jak něco bolí a jak po bolesti přijde úleva… Jaké to je milovat či najít 
přátelství druhého člověka... 

 

Zlatá barva měsíce může v nás asociovat slunce, obilí, ale my jsme vybrali: Měsíček 

 

Staré přísloví říká: „Před heřmánkem smekni a před bezinkou klekni.“ Já si myslím, že 

před měsíčkem by se patřilo obojí. Měsíček je jedna z kytek s velkým K, kterou moderní 

lidstvo zatím neumělo docenit. Jeho stimulace místních hojivých procesů a imunity je až 

neuvěřitelná. Nejúčinnější látky měsíčku jsou zlatá barviva jeho okvětních lístků.  

Mast z měsíčku lékařského je vynikajícím masírovacím prostředkem na bolestivé a 

zánětlivé klouby, svaly a bolavou páteř i mazáním prostě všude tam, kde vás to uvnitř z 

jakéhokoliv zánětlivého důvodu bolí.  
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Měsíc září – měsíc zklidnění a uvolnění 
Tento měsíc, který pro mnohé nebývá obecně vůbec jednoduchý, ve vzduchu již začíná 

být cítit „zima“, dny se krátí a můžeme mít i smutnou náladu. Je důležité mít na paměti, že 

toto období je pouze dočasné. Chce to klid a nohy v teple. Teď to pro vás platí dvojnásob. 

Soustřeďte se na to, co vám přináší radost a najděte si čas i na relaxaci a uvolnění jak těla, 

tak mysli. Měli bychom si vzpomenout na své přátele a třeba i na bývalé lásky či 

spolužáky. Najděte si chvilku, napište jim, zavolejte a zajděte třeba na malou kávu nebo na 

čaj, třeba právě s heřmánku.  

Heřmánek pravý je právě 

tou „pravou“ léčivou bylinou 

pro měsíc září.  

Roste nejčastěji volně na 

loukách a polích jako plevel, 

pro léčivé účinky se využívají 

jeho květy.  

Vyniká svými hojivými, 

protizánětlivými a 

zklidňujícími účinky. Může se 

připravovat ve formě čaje či 

odvaru, využívá se též k 

inhalacím, ke koupelím i k obkladům. Vnitřně, ve formě čaje, se užívá ke zmírnění 

žaludečních potíží, nadýmaní, při nespavosti, zánětech močového měchýře a mnoha 

dalších potížích. 

 

…DO SENIORSKÉHO ZPRAVODAJE 

MŮŽETE PŘISPĚT I VY 
 
Vážení uživatelé i vy se můžete stát přispěvateli do našeho Seniorského zpravodaje. Není 

tomu dlouho, co jsme v našem časopise měli zvláštní rubriku zvanou Seniorské revue, kde 

jste mohli přispívat svými články, sloupečky či krátkými zprávami. Proto se na Vás 

obracíme s prosbou o Vaše příspěvky a články, které můžeme v našem časopise otisknout. 

Rádi bychom obnovily rubriku Seniorského Revue, do které jste byli hlavními přispěvateli 

vy. Své články, příspěvky, sloupečky či zprávy můžete kdykoli přinést redaktorce časopisu 

Seniorské revue a to paní vedoucí oddělení D4 Mgr. Mileně Kantorové, která Vaše články 

ráda uvítá. 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

Blanka Janošková  

https://www.farma-lico.cz/inpage/hermankove-recepty/
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PŘÍSPĚVEK NAŠÍ UŽIVATELKY                                  

PANÍ ILONY NEMEŠKALOVÉ 
 

Víte, že …  v Domově pro seniory Kamenec je 

knihovna, připravena splnit vaše přání o kvalitní 

četbu a umožnit vám využití moderních 

informačních technologií pro získání aktuálních 

informací z oborů vašich zájmů? 

V přízemí budovy je knihovna, která obsahuje více než 

1700 titulů knih českých i světových autorů všech 

literárních žánrů – romány, detektivky, poezii, populární 

literaturu o práci a životě kulturních osobností (herců, 

výtvarných umělců,…) a osobností veřejného života. 

Také je zde možno vypůjčit si četbu lehčího žánru – 

sešitová vydání příběhů ze života. Dále je zde téměř 50 titulů zvukových knih 

(audioknih), kde na CD nosičích jsou zaznamenány texty knih čtených herci pro lidi s 

vadou zraku, kterým dělá potíže číst tištěný text. Mluvené slovo je někdy proloženo 

hudbou, aby vnímání čteného bylo příjemnější. Pro využití jsou k dispozici na 

odděleních Domova pro seniory Kamenec přehrávače, které je možno si vypůjčit. 

V knihovně jsou 2 počítače s přístupem na INTERNET, kde lze získat aktuální 

informace ze zájmových oblastí uživatelů. Je zde také možnost využití SKYPE, jehož 

prostřednictvím se lze kontaktovat s přátelí a příbuznými žijícími kdekoliv ve světě        

a to nejen zvukem, ale i obrazem. 

Je zde také k dispozici stolní kamerová lupa pro pohodlné čtení textu, který si 

potřebuje uživatel zvětšit. 

Knihovna je sice pravidelně otevřena každých 14 dnů (podle pololetně zpracovaného 

rozvrhu zveřejněného na nástěnkách v každém poschodí a na světelném informačním 

panelu), ale lze ji využívat i mimo tyto termíny, protože jsem knihovnicí i 

obyvatelkou domova a velmi ráda vyhovím kdykoli kterémukoliv zájemci o využití 

nabízených služeb. Není třeba mít obavy z možnosti využití počítačů nebo stolní 

kamerové lupy, protože i v tomto případě to lze s mou pomocí zvládnout a postupně 

se naučit samostatnému používání. 

Také jste kdysi odkládali zajímavou četbu pro nedostatek času z důvodů starostí             

o rodinu či pracovního vytížení s tím, že přijde čas, kdy se budete moci k těmto 

knihám vrátit a v klidu si užít příběhy hrdinů a jejich osudy? Teď je ten čas tady          

a možnosti také. Tituly knih, které ve fondu této knihovny nejsou, není problém 

zajistit z větších knihoven v Ostravě prostřednictvím dobrých kontaktů mezi 

knihovníky. 

Těším se na Vaši návštěvu a ráda vyhovím Vašim přáním. 
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V knihovně máme novinku - časopis:  Válka REVUE, který je více 

zaměřen na mužskou část populace, když si z tématu dějin vybírá pouze dějiny vojenství a 

válek. Nevšímáme si ale jen těchto konfliktů. Najdete zde i význačné osobnosti politické a 

vojenské. Kdo významným způsobem ovlivnil nejen jednotlivé bitvy, ale také celé válečné 

operace, a kdo „tahal za nitky" na pozadí. 

 

Těšit se můžete také na zajímavé rubriky o vojenských 

uniformách a vojenské technice, od lodí a ponorek, přes 

letadla a vrtulníky, až po palné zbraně. 

Válka REVUE - Historický magazín zaměřený na dějiny vojenství 

Zastavte se v naší knihovně, pro každého se najde knížka… 

 

NOVÁ RUBRIKA: PŘEDSTAVUJEME 

ZAMĚSTNANCE aneb jiný pohled  

Pavla Chmelařová z oddělení rehabilitace 

„Tvoření je mým lékem 

na duši“ 
 

Kouzelný svět, barev, světel a stínů mne 

doprovází již od dětství. Narodila jsem se V 

Ostravě a nadále v Ostravě působím, nejen 

tvoření je mou nádhernou zálibou. Jelikož jsem vystudovala zdravotnickou školu a to v 

oboru rehabilitačním /ergoterapeut/, mám tímto zálibu také i v pohybu, aktivně se věnuji 
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cvičení, konkrétně metodě SM systém, cvičení Jógy a také alternativním metodám v 

rehabilitaci což je např. reflexní terapie. Celkově jsem tak trošku filozofem, často si kladu 

otázky spojené s tématy život ale také i život po životě, téma spojené s životní energií, 

uzdravující energii atd. Často se pak tyto témata vyskytují v mých obrazech a v jejich 

názvech.  

Jak jsem již napsala kouzelný svět, barev, světel a stínů mne doprovází již od dětství.   Je 

to pro mne nádherný prostředek k vyjádření mého vnitřního světa a zároveň forma 

uvolnění, odpoutání se od reality a načerpání tak nových životních sil. Mým velkým 

„snem“ vždy bylo a je vytvořit obrazy, které by dokázaly v divákovi vyvolat jen příjemné 

pocity, nálady a také zároveň zhotovit díla nad kterými může člověk neustále přemýšlet a 

třeba si i něco z těchto obrazů „vzít“ a ponechat tak ve svém nitru. Tematicky se 

především věnuji abstrakcím, někdy tvořím i zátiší. Ráda do svých děl vkládám zvířecí 

nebo rostlinné motivy. Mým oblíbeným symbolickým tvarem je „spirála“ která se 

vyskytuje téměř ve všech mých abstrakcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné techniky si vybírám náhodně, podle nálady a také podle námětu. Zpočátku 

mi byla velmi blízká technika suchého pastele, je to technika velmi jemná, hravá. Pro 

precizní kresbu rostlinných motivů si ráda pohrávám s černou tuší. V poslední době 

převládá malba akrylem a také tzv. „malba špachtlí“. Zpočátku jsem nejraději tvořila 

na papír, kartón, sololit a také na dřevo. Momentálně převládá plátno.  

Chci se zmínit především o svých abstrakcích, které mi jsou ze všech témat nejbližší, 

jelikož jsou v nich uchovány veškeré mé pocity, emoce, myšlenky, názory a postoje k 

životu samotnému. Snažím se vytvářet takové abstraktní artefakty, ve kterých diváci 

mohou číst v mých myšlenkách, ale také tam mohou objevit něco, co vnímají jen oni 

samotní….    A to je právě „kouzlo“ abstrakcí. Každý divák si v těchto obrazech najde 

co on sám „vědomě“ či „nevědomě“ v danou chvíli potřebuje. 

Momentálně jsou má dílka vystavená v Ostravě – kavárna Warewa, budu velmi ráda, 

když se na mou tvorbu přijedete podívat, mé obrazy se již na Vás těš 

Pavla Chmelařová 
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ZAJÍMAVÉ DNY 

5. 7. Státní svátek  - Den slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje - Spolupatroni 

Evropy - Cyril a Metoděj (Konstantin a 

Metoděj) přišli ze Soluně na Velkou Moravu v 

9. století. Příchod těchto věrozvěstů na naše 

tehdejší území je označován z pohledu dějin 

jako příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí.  

 

6. 7. Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa - Významná 

postava našich dějin: Jan Hus - byl římsko-katolic. knězem, 

reformátorem a kazatelem a bezesporu nejvýznamnější český 

středověký myslitel. Vyučoval na pražské univerzitě a v 

náboženských pracích kritizoval mravní úpadek církve. Proto jej 

katolické církev označila za kacíře. Následoval kostnický koncil, 

kde byl jako kacíř odsouzen a následně upálen, neboť odmítl 

odvolat své učení. Byl upálen i přes to, že císař písemně zaručil 

jeho bezpečnost. Jako reformátora jej katolická církev uznala až v 

moderní době.  

 

27. 7. Úplné zatmění měsíce  - Nepochybně nejočekávanějšího měsíčního zatmění celého 

desetiletí budeme svědky v pátek večer. Půjde totiž o první úplné zatmění viditelné v 

České republice po dlouhých letech, a půjde možná o největší délku fáze úplného zatmění 

- Měsíc bude ponořen celý v zemském stínu 1 hodinu 43 minut. Další se odehraje až 

v červnu roku 2029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seniorský zpravodaj – Léto 2018 

 

 35  

CO NÁS ČEKÁ V SRPNU 

Leoš Janáček  

3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Ostrava 
 

Světově uznávaný český skladatel klasické hudby. Leoš 

Janáček patří do generace české hudební moderny, jeho 

styl velmi osobitý a originální. Je ceněn především pro 

nezvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby 

moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska.  

Ve světě je znám hlavně díky svým operám, kromě 

jiných kvůli velkému úspěchu opery Její pastorkyňa, 

uváděné pod názvem Jenůfa. Také jeho orchestrálně-

vokální díla především smyčcová kvarteta, si získala 

velké uznání. Je po něm pojmenován impaktní kráter 

"Janáček" na planetě Merkur. 

 

28. 8. Evropská noc pro 

netopýry  - Evropská netopýří noc 

je nocí věnovanou našemu jedinému 

létajícímu nočnímu savci.  
 

Zajímavé dny v září 

1.9. 1939 – Nacistické Německo 

přepadlo Polsko – začala druhá 

světová válka. 

 

11.9. 2001 – Teroristické 

útoky v USA: Teroristé unesli 

čtyři dopravní letadla v USA. 

Dvěma narazili do budov 

Světového obchodního centra 

v New Yorku (na obrázku), 

jedno letadlo narazilo do 

budovy Pentagonu a jedno se 

zřítilo v Pensylvánii. 

19.9.1922 – Narodil se Emil 

Zátopek, český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu († 21. listopadu 

2000). 

28. 9.1991 – V Ostravě byla založena samostatná Ostravská univerzita. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1854
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hukvaldy
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%A1_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modernistick%C3%A1_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1cko
https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jej%C3%AD_pastorky%C5%88a
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smy%C4%8Dcov%C3%A9_kvarteto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Impaktn%C3%AD_kr%C3%A1ter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan%C3%A1%C4%8Dek_(kr%C3%A1ter)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_do_Polska_(1939)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_obchodn%C3%AD_centrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pentagon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pensylv%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1922
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_univerzita
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A CO PRO VÁS CHYSTÁME 

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás informovat a pozvat Vás na chystané akce  

a výlety v nadcházejících měsících. Jmenovitě se jedná o tyto: 

 

SRPEN – Výlet do ZOO Ostrava  

               - Výstava Terakotové armády v Ostravě 

 

ZÁŘÍ – Výlet do výrobny cukrovinek Marlenka ve Frýdku Místku  

            - Kamenecké Vinobraní 

 

ŘÍJEN – Zahrada plná lampiónů  

            – Mezinárodní den seniorů 

Samozřejmě nás od září opět budou navštěvovat děti ze spolupracujících školek, 

nadále budou docházet pracovníci Tieto, kteří Vás zavedou svými přednáškami do 

nejrůznějších koutů světa.  

A bude toho mnohem více. Vše se včas dozvíte z Plánu aktivit, který dostáváte od 

pracovníků VČA a je Vám i k dispozici na nástěnce na patře kde jste ubytováni a 

v neposlední řadě Vás o aktivitách v daný den informují naši pracovníci 

prostřednictvím ranního hlášení či osobně na Vašich pokojích. 

Budeme se těšit na Vaši účast. 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ŘÍJNU 2018 
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