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Vážení a milí, 

tak a máme tady blížící se zimu, a padající listí nám přináší nejen změnu počasí,                          

ale i nový zpravodaj: KAMÍNKY Z KAMENCE a tak se společně podívejme,                                    

co si zde můžete přečíst: 
 

 

str.      4  ….. Vinobraní 
str.      6  ….. Sen Table® pro seniory 
str.      7  ….. Školení našich zaměstnanců na Pustevnách 
str.      8  ….. Představujeme: Mgr. Monika Marková, Bc. 
str.  12  ….  Doplnění zařízení pokojů a vybavení pomůckami  
str.  13  ….. Venkovské trojhalí 
str.  14  ….. Šikovné ruce našich seniorů    
str.  15  ….. Výlet do Hlučína 
   ….. Rozprávění s Tomášem Jirmanem 
str.  16  ….. Začátek léta 
str.  17  …. .Skupinové cvičení 
str. 18  ….. Lidé lidem 
str. 20  ….. Pokřtění knihy – „Lékař vzpomíná, baví…i když slunce zrovna nesvítí“ 
   ….. Plná moc 
str. 21  ….. Vzpomínka na Karla Gotta 
str. 22  ….. Odborné pracovní stáže 
str.  23  ….. Vzpomínka za hezkou akcí: FOLKLÓR  BEZ  HRANIC 
str.  24  ….. Poetické odpoledne o vděčnosti 
   ….. Návštěva obce Píšť 
str.  25  ….. Odborné praxe studentů 
str.  26  ….. Spolupráce s novým domovem na Slovensku 
str.  27  ….  Poděkování uživatelky, paní Ingeborg Glumbíkové 
   ….. Potravinová sbírka zaměstnanců 
str. 28  ….. Olympiáda v netradičních disciplínách - Polsko 
str.  29  ….  Káva s mlékem škodí zdraví ? 
str.  30  ….  Spolupráce s Armádou spásy 
str.  31  ….. Vaječina 
str.  32  ….. Pétanque 
str.  33   ….. Barvy podzimu 
str.  34    ….. Přání uživatelky, paní Lydie Hlubocké 

….. Víte, proč chodí Mikuláš, čert a anděl o den dřív? 
str. 35  ….. Výlet na Raduň 
str.  36  ….  Dopoledne s dobrovolníky 
str.  37  ….  Retro panely v akci, Jazz open Ostrava 
str.  38  ….. Mezigenerační setkávání 
str.  39  ….. Olympiáda netradičních disciplín 
str.  40   ….. Rodinné odpolední setkání 
str.  41    ….. Vánoce, vánoce přicházejí… 
str. 42  ….. Představujeme nového zaměstnance:  Anna Sztemonová, DiS. 
str. 44  ….. Dotazníkové šetření –   "Spokojenost uživatelů" 
str.  46  ….. Společně vzpomínáme  
str. 47  ….. Novinky z naší knihovny 
str. 48  ….. Ježíškova vnoučata – Těšíte se na letošní splněná přání? 
str. 52  ….. Dovolte mi, abych vám popřál / Ing. Juraj Chomič, MBA 
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19. 9. 2019  

 VINOBRANÍ 
 

Rok se s rokem sešel a vinobraní na Kamenci s ním. 

Přípravy sálu, jeho výzdoby a nachystání skleniček  

na burčák, víno a další potřebné věci, díky spolupráci 

děvčat z kuchyně, úklidu, chlapců z údržby a týmu 

volnočasových pracovníků proběhlo v přiměřeném 

tempu a pohodě. Vinobraní zahájil pan ředitel 

přípitkem vína, jež založili naši uživatelé.  
 

Následovalo vystoupení stále 

lepšícího se pěveckého souboru 

Kameňáček, který pod vedení 

kolegyně E. Košárkové, zapěl  

pár lidových písní. K tanci,  

zpěvu i k poslechu hrála skvělá 

cimbálovka „Valašský vojvoda“  

a veškeré dění moderovala Monika 

Dudová z Hit rádia Orion.  

Byli ocenění i někteří naši 

uživatelé: 

paní Anna Čížková     - 

za reprezentaci našeho 

zařízení v pěvecké 

soutěži „Kosák Přívozák“ 

v roce 2018,  

paní Soňa Sekerová - za 

obětavou péči o zahradu 

přiléhající k zařízení DPS 

Kamenec v rámci Zahradní terapie a paní Ilonka Nemeškalová - za 

zodpovědné vedení knihovny v našem zařízení  

A dále bylo vysloveno poděkování paní Zdeňce Frankové, paní 

Alence Čechové, panu Jaroslavu Šimonovi a panu Ladislavu 

Starečkovi, všem zmíněným za reprezentaci našeho zařízení na XVII 

Powiatowe Olimpiade osób niepełnosprawnych konané 13. června 

2019 v Polsku. 
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Proběhla soutěž pro „náhodně“ vybrané návštěvníky akce, kdo pozná barvu, odrůdu vína, ročník 

a jméno vinaře, či stranu vinohradu, z kterého víno pochází. Jako každoročně proběhla tombola, 

kterou paní Monika velice mile a vtipně provázela. Cimbálovka hrála a jako bonus dva páry 

tanečníků, jež jsou členy souboru „Valašský vojvoda“, roztančili jak naše zaměstnance, tak i 

uživatele. Bylo víc než zřejmé, že všichni, kteří se k tanci odhodlali, si to velice užili. Pohoštění 

jako obvykle probudilo chuťové pohárky dobře se bavících hostů. Jako vše má svůj začátek i 

konec. Přišla poslední píseň a loučení. Vinobraní 2019 je konec. Ať žije vinobraní 2020 ☺!  

            Bc. Petr Polášek 



 

Strana 7 

 

 

                                                                       SENIORSKÝ ZPRAVODAJ „KAMÍNKY Z KAMENCE“ 2019  …blížící se zima… 

Sen Table® pro seniory 

SenTable® je patentovaný interaktivní dotykový stůl 

navržený na míru domovům pro seniory, pro 

stacionáře, nemocnice, terapeutické a aktivizační 

prostory nebo čekárny ambulancí. Nabízí seniorům 

možnost zkvalitnění a zpestření života 

prostřednictvím na míru vytvářených aplikací, které 

umožní zábavu, komunikaci, trénink paměti, 

informační podporu. Je ovládaný pouhým dotykem. 

Jednoduchost ovládání seniorům umožňuje si jej 

velmi rychle osvojit. Jde velmi dobře použít jak u 

seniorů na vozíčku, tak u lůžka – a to natočením 

obrazovky tak, aby se dobře ovládal z různých poloh. Tento produkt zakoupilo vedení našeho 

domova pro využití ve volnočasových aktivitách 

   

  

   

 

 

 

 

             

(ilustrační foto) 

Děkujeme vedení našeho domova za nové podněty pro aktivizaci našich uživatelů. 

                                                                                                        

Mgr. Karin Fojtíková, DiS. 
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Ve dnech 30. 5. - 31. 5. 2019 proběhlo společné školení zaměstnanců na Pustevnách, v hotelu 

Tanečnica, v rámci evropského projektu a vzájemné spolupráce s centrem sociálních služeb 

Zakamenné v Oravské Lesné na Slovensku. Mezi účastníky nechyběli ani ředitelé spřátelených 

organizací, paní JUDr. PhDr. Adriana Adamcová a Ing. Juraj Chomič, MBA. 

Tématem společného školení byla smyslová terapie a 

aktivizace. Školitelkou za Kamenec byla Marcela 

Losová, DiS., která si připravila přednášku                   

a instruktáž k vyrobení terapeutické kostky. Tato 

terapeutická kostka má využití ve smyslové terapii        

a bazální stimulaci a používá se k aktivizaci klienta, 

procvičování jemné motoriky, mohou na ní být 

připevněny reminiscenční prvky a předměty vztahující 

se ke konkrétnímu člověku, který s kostkou pracuje.  

Terapeutické kostky u nás na Kamenci používáme, proto jsme se rozhodli podělit o své 

zkušenosti s kolegyněmi ze Slovenska, se kterými udržujeme spolupráci. Naše kolegyně ze 

Zakamenného si pro nás na oplátku připravily zdobení „reminiscenční skříňky“, do které si 

mohou klienti uložit předměty svých vzpomínek           a připomínat si tak své mládí, zaměstnání 

apod. 

Na Pustevnách jsme se tedy vzdělávali, družili a 

utužovali přátelské vztahy, součástí byla i procházka 

v korunách stromů a výšlap k soše Radegasta.                             

Kamil Kopřiva, DiS.                                                                      
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Představujeme…   

Mgr. Monika Marková, Bc. 
V září tohoto roku se s námi pracovně 

rozloučila vrchní sestra Miluška Čihařová. 

Pracovala zde od roku 2000  a s mnohými 

z nás se znala velmi dlouho. 

Zpočátku vedla tým nejen zdravotních 

sestřiček a rehabilitačních pracovníků, ale 

také tým pracovníků v sociálních službách. 

Za dobu jejího působení započala 

rekonstrukce našeho domova, kdy původně 

z jednoho patra domova pro seniory a třech 

pater penzionu vzniklo stávající rozložení 

domova se 4 moderně a funkčně 

vybavenými patry pro seniory. Vrchní sestra 

byla skvělá nadřízená, byla obrovský 

profesionál na tom pravém místě. A to jak 

směrem k podřízeným tak k našim 

uživatelům. Vždy se snažila  vyhovět, 

vyslechnout, poradit, potěšit. 

A možná právě proto mne nyní čeká 

nelehký úkol a popravdě mám z toho někdy 

i těžké spaní. Nahradit takového člověka - 

profesionála, kterého si každý vážil, bude 

zkrátka "oříšek". 

V říjnu jsem byla oficiálně jmenovaná našim panem 

ředitelem na pozici vedoucí ošetřovatelského a 

zdravotního útvaru. Jeho důvěry si velice vážím a věřte 

mi, že se s tímto úkolem budu snažit poprat se ctí a 

samozřejmě po svém. S mnohými z Vás se znám, 

protože v našem domově působím již delší dobu.  

Ale pro Vás, kteří jste zde krátce nebo jsme případně 

zatím neměli možnost se osobně poznat, tak právě pro 

Vás něco málo o mně osobně. Jmenuji se Monika 

Marková,  je mi 43 let, mám syna Filipa, kterému je dnes 

už 22 let a dceru Zuzanu, které bude za pár dnů 17 let. 

Do našeho domova jsem nastoupila v prosinci roku 2004 

jako všeobecná sestra, tehdy ještě na penzion domova.  
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Syn Filip právě tehdy nastoupil do 2. třídy 

základní školy, Zuzanka začala chodit do 

školky a já jsem za sebou měla studium oboru 

ošetřovatelství - management na Ostravské 

univerzitě. Z penzionu jsem se postupně 

přesunula na 4.patro jako všeobecná sestra a 

když jsme se jako domov rozrostli o další 

patro, tak jsem se zase o kousek posunula a 

to právě na nově otevřené 3.patro, kde jsem 

pracovala na pozici úsekové sestry. A zase 

jsem se rozhodla zvýšit si kvalifikaci. Tak jsem 

2 roky dálkově studovala na Lékařské fakultě 

magisterské studium, obor paliativní péče.  

A jak to tak bývá, všechno jednou končí a 

něco nového začíná. Přišel rok 2009 a pro nás 

všechny to byl rok velkých změn. Já osobně 

jsem se přesunula z pozice úsekové sestry na 

nově zřízenou pozici ambulantní sestry.           

V roce 2011 jsem se rozhodla přerušit své 

působení  

v domově.  

V následujících letech jsem působila jak v ambulantní sféře 

tak ve sféře sociální a to u seniorů, ale také u osob s 

tělesným a mentálním postižením. Sešel se rok s rokem a v 

roce 2016 jsem dostala nabídku vrátit se zpět na Kamenec.  

A co myslíte ? Kam asi? Zase na to "moje" 3. patro jako 

všeobecná sestra koordinátor. Nezastírám, že 3. patro je 

moje „srdeční záležitost“.  Letos v listopadu to bude 3 roky, 

co jsem zpět a moje působení zde na Kamenci s menší 

přestávkou pokračuje. 

Na závěr bych jen ráda slíbila, že se budu ze všech sil 

snažit, abych nezklamala,  aby se Vám tady žilo 

hezky a abyste měli zajištěnou odbornou 

zdravotní péči s lidským přístupem. 

Troufám si říct, že ti, kteří mě znají (klienti i spolupracovníci) 

vědí, že na prvním místě je pro mě náš klient. Spokojený 

klient, jeho rodina a občas i vyslovená pochvala je pro mě (a 

nejen pro mě) tím pravým oceněním naší práce a utvrzením, 

že svou práci děláme dobře. 
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Ještě však novou vedoucí ošetřovatelského 

a zdravotního útvaru Moniku Markovou 

trochu vyzpovídáme: 

Jaká byla tvoje oblíbená hračka v dětství?                                                                                  

Byl to hnědý plyšový medvěd, úplně obyčejný a byl se 

mnou dlouho… a v 15 letech, kdy jsem byla na operaci 

slepého střeva, jsem "za odměnu" dostala obrovského 

plyšového psa, kterého si pamatují ještě moje děti, jelikož 

jsem jej stěhovala všude sebou, až do pozdní dospělosti 

Který předmět ve škole jsi měla ráda a který ne?                                                                           

Nejsem matematický typ, takže matematika, fyzika a 

chemie byly nepřítelem číslo jedna a hned za nimi to byla 

výtvarná a hudební výchova, naopak tělocvik, čeština, 

biologie a na základní škole i ruština byly předměty, které 

mě bavily. 

Co byl nejhorší dárek, jaký si kdy dostala 

k narozeninám?                                                                       

Nic mně nenapadá, takže asi zatím žádný takový nebyl a 

nebo jsem vzpomínku na něj uložila raději někde hluboko 

v mé paměti. 

Jaký nejlepší dárek jsi někomu dala?                                                                                     

Když se nad tím zamyslím, asi to bylo krátké 

video – koláž fotografií s hudbou, které jsem 

udělala mojí mamince ke kulatinám jako 

poděkování za všechny ty roky. Vždy když si to 

pustíme tak máme slzy v očích. 

Jakou hudbu ráda posloucháš?                                                                                                                

Nejsem náročný posluchač a nemám vyhraněný 

styl. Samozřejmě nejblíže je mi pop 90.let, na 

kterém jsem vyrostla a ráda si to období 

písničkami připomenu.  

Jakou knihu bys nám doporučila k  přečtení?                                                                       

Stejně tak jako nejsem náročný posluchač tak 

nejsme ani náročný čtenář. Ale kniha od Jojo 

Moyesové „Než jsem tě poznala“ byla krásným 

příběhem, který jsem přečetla jedním dechem. 

Kam bys jela na dovolenou, kdybys mohla 

kamkoli?                                                                            

Asi by to bylo na Bali. Krásné moře, bílý písek, 

sluníčko. Aspoň tak na měsíc. 
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Které roční období máš nejradši? A proč?                                                                                      

Jsem vyloženě letní typ. Miluju léto, teplo a sluníčko. Zimu mám nejraději na horách, protože ráda 

lyžuju. Nicméně podzim s počasím, které máme právě nyní, je taky nádherný a jaro, kdy sluníčko 

začíná nabírat na síle a všechno začíná kvést a probouzet se, je taky krásné. Takže  jak si mám 

vybrat?  

Kdo nebo, co ti udělalo radost v letošním roce?                                                                                    

Malých i větších radostí byla spousta. Ale vždycky mě asi nejvíc potěší a zahřeje u srdce, když některé 

z dětí přijde a řekne, že je rádo, že Vás má a že jste tady pro něj. 

Pokud bys vyhrála v loterii 5 000 000 Kč, co bys udělala s výhrou?                                         

Nejspíš bych spoustu z toho rozdala a udělala radost ostatním a něco bych si nechala právě na tu 

měsíční dovolenou na Bali… . 

 Co ráda jíš?                                                                                                                                           

Jsem člověk závislý na čokoládě a všem sladkém. Ale velmi ráda si dám i českou klasiku, zelí, 

svíčkovou apod. Abych si mohla dopřát všechny dobroty, které mám ráda, tak to musím 

vykompenzovat nějakým pohybem. Ráda jezdím na kole, na bruslích, na lyžích, hraju volejbal, squash, 

badminton. Baví mě zkrátka cokoliv, u čeho se mohu hýbat. Naopak mi vůbec nejdou jakékoliv ruční 

práce.  

Oblíbené zvíře?  Doma mám svého malého 

mazlíčka. Je to tříletá fenka čivavy, která je 

náš velký malý miláček.  

Oblíbené rčení, přísloví citát?   

Úsměv nestojí nic, ale 

udělá mnoho. 
 

Ještě se vzhledem k profesi nabízí otázka: …pamatuješ si nějakou nemoc nebo historku spojenou 

s tvým zdravotním stavem? 

Přestože jsem zdravotník, tak pobyt v nemocnici jako pacient snáším velmi těžce, asi jako každý z nás. 

Naštěstí se mi prozatím nic vážnějšího nestalo. Nejtěžší období pro mě bylo ve 4. ročníku zdravotní školy, 

pár měsíců před maturitou jsem musela jít odstranit krční mandle. Řeklo by se jednoduchý zákrok, ale 

samozřejmě se to zkomplikovalo. V den operace jsem dostala obrnu lícního nervu a polovinu tváře jsem 

vůbec neovládala. Později se ukázalo, že příčinou je borelióza, takže následovala hospitalizace na 

neurologickém oddělení až do doby maturitní zkoušky. Prakticky to vypadalo tak, že mi ráno odpojili 

kanyly, infuze, já se oblékla do „sesterského“ oblečku a rodiče mě odvezli do Vítkovické nemocnice, kde 

jsme skládali praktické maturitní zkoušky. Pak následovaly maturity ústní, které jsem zvládla s „odřenýma 

ušima“, byť jsem byla studentka velmi dobrá. Po maturitě mě čekaly dva měsíce intenzivní rehabilitace, 

aby všechny svaly obličeje fungovaly - jak mají. Nebylo to lehké období, ale s podporou rodiny, učitelů a 

přátel se to nakonec všechno zvládlo a já tak dnes mohu dělat práci, která mě baví a kterou má ráda. 

Děkuji za rozhovor a přeji za všechny naše zaměstnance i uživatele mnoho úspěchů v tak 

odpovědné práci. 

Milena Kantorová 
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Doplnění zařízení pokojů a vybavení pomůckami 
V rámci zkvalitnění naší sociální pobytové služby bylo doplněno vybavení pokojů uživatelů 

novými nástavci na skříně, poličkami, zrcadly, botníky, poličkami, peřináči, madly v koupelnách, 

několika novými matracemi do lůžka, tapetami. Doplňky vybavení proběhly ve spolupráci 

s vedoucími oddělení, které dle velikosti pokojů a stávajícího vybavení, nebo dohodě s uživateli 

naší služby, se snažily co nejlépe zpříjemnit jejich bydlení.  

     

   

Pro uživatele s větší mírou pomoci byly pořízeny multifunkční RCN křesla vhodné pro celkovou 

koupel ve sprše. RCN křesla jsou určena i pro WC potřebu (také s možností nájezdu nad WC)     

a převozy v rámci budov. Všechna křesla lze doplnit odklápěcími opěrkami rukou, výsuvnou 

podložkou pod nohy, zábranou proti přepadnutí, madlem a dalšími doplňky. 

 

Velký dík vedení našeho domova, že díky dobrému hospodaření jsme velmi dobře 

zásobeni novými věcmi. 

Mgr. Karin Fojtíková, DiS. 
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    Venkovské trojhalí 

 

 

 

 

 

Tentokrát jsme si vybrali hezkou akci, která se konala u nás v Ostravě ve dnech 6.-8. září, pod 

názvem: „Venkovské trojhalí“.                                                                                                            

Jak již název napovídá, uskutečnilo se to v Trojhalí u Nové Karoliny. 

Vystavována byla domácí zvířata, zemědělské stroje a nabízely také produkty domácí výroby, 

např. včelí med, léčivé masti, propolis, pomazánky, škvarky, sádlo a mléčné nápoje.  

Ochutnali jsme škvarkovou pomazánku a vyzkoušeli spousty dalších vynikajících produktů. 

Pár věcí jsme nakoupili a odnesli si sebou výbornou náladu a informace o tom, jak to vše 

probíhá, když si lidé vypěstují něco sami.  

Bylo to opět pěkně strávené dopoledne s našimi klienty. 

Alexandra Zlamšidlova, aktivizační pracovnice 
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Dne 12. 6. 2019 proběhla v Centru sociálních 

služeb v Lysé nad Labem rukodělná soutěž 

„Šikovné ruce našich seniorů“, které se účastnilo 

několik našich uživatelek. Paní Rakušanová z D2 

soutěžila s pletenými a háčkovanými výrobky, 

paní Hlubocká z D3 soutěžila s ručně malovaným 

hedvábným šátkem, paní Guňková z D3 

s vlastnoručně vyrobenými papírovými 

květinkami a paní Petrová z D3 se svými výrobky 

z keramiky. 

 

Přihlášení proběhlo elektronickou formou              

a výrobky jsme do Centra sociálních 

služeb v Lysé nad Labem poslali poštou, 

kde byly naaranžovány a vystaveny. Naše 

seniorky z Kamence sice nevyhrály, ale 

dostali pěkný pamětní list a odznáček jako 

upomínku. 

Kamil Kopřiva, DiS. 
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Dne 21. 6. 2019 proběhl výlet do 

Hlučínského muzea, k navštívení stále 

expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku?“. 

Expozice byla velmi zajímavá, průvodce 

popisoval vývoj situace Hlučínského 

regionu, které patřilo postupně k Prusku, 

Německu, Polsku a až později Česku. 

Výstava popisovala specifické zvyky a 

tradice tamních obyvatel, úskalí během 

válek, vystavovala dobové kroje, módní 

doplňky, modlitební pomůcky, vojenské 

uniformy.  

 

Návštěvníci byli také informováni o zajímavých 

osudech některých obyvatel Hlučínska. Ráno se 

výletu účastnili senioři na transportním vozíku           

a odpoledne chodící.  

Výlet do muzea sklidil úspěch a naši senioři si také stihli nakoupit vyhlášené Hlučínské koláče.  
                                                                                                                                        

 Kamil Kopřiva, DiS. 

 

ROZPRÁVĚNÍ S TOMÁŠEM JIRMANEM  

Podařilo se nám pozvat na den 21. listopadu 2019 do našeho zařízení 

Domova pro seniory Kamenec vynikajícího herce z Národního divadla 

moravskoslezského pana Tomáše Jirmana.  

                                                    

Pan Jirman si pro nás připravil 

zajímavé čtení a povídání, které obestřel rouškou 

tajemství. Na oplátku si Petr pro našeho hosta 

nachystal několik otázek přímo „na tělo“. Už teď se 

teším, jak se vzájemně překvapíme, inspirujeme          

a hlavně…hlavně pobavíme.               Bc. Petr Polášek 
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V letních měsících se připravovala a zrealizovala nová aktivita volného času v rámci programu 

Bon apetit s názvem Stará česká kuchyně. 

O čem stará česká kuchyně je?                     

O vaření – o přípravě a ochutnávce jídla, 

receptech, potravinách – jejich původu, kvalitě, 

kalorické hodnotě… Zkrátka o všem, co se dělo 

a děje v našich starých českých kuchyních. 

Jsou to také chvíle setkání, pohody, dobré 

nálady, povídání, zpívání. Již jsme pracovali 

s jídly, jako je štrúdl, bábovka, špekáček a 

sekaná. 

Spoluúčast uživatelů byla nejen finanční, ale 

také fyzická tzn., že míchali, loupali, strouhali, 

pekli, ochucovali…, ale také: uživatel pan 

Stareček projevil aktivitu ve spolupráci s VČA 

Evou. Natrhal rybíz ze své zahrady a založil rybízové víno, které jistě bude zpříjemňovat naší 

další aktivitu – Vinobraní. Tento nápad byl rozvinut s pokusem výroby dezertního rýžového vína, 

které se povedlo. Již se ochutnávalo během posledního grilování. A s pořádnou chválou. 

Účastnící aktivity Staré české kuchyně jejich obsah hodnotili kladně a proto je pro nás, VČA 

pracovníky, velkou výzvou pokračovat v ní, vylepšovat, vytrvávat. Nejen hojná účast, ale i kladná 

odezva a chuť 

spolupráce seniorů        

je pro nás velkým 

oceněním. 

                                                                                                 

Marcela Losová, DiS. 
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Pro nás nejtypičtější cvičení jsou sokolské slety, spartakiády a 

podobně. Každý živočich se vycvičuje k dovednostem jemu vlastním. 

Kočka se protahuje, slepice si proklepává křídla, kůň skáče přes 

překážky. Svaly jsou nástroj, jenž je nutné neustále trénovat, testovat, posilovat. 

Důležitým prvkem svalů je také uvolnění. Tyto aktivity se dle potřeby střídají. Schopnost 

kvalitního zapojování je dáno anatomickým typem člověka, věkem, momentálním stavem, dobou 

jeho zatížením. Zkrátka při dlouhé námaze se sval unaví, a ať děláte co děláte, potřebuje svůj 

čas, ať se znovu zotaví.  

Pro jeho zotavení máme více možností. Buď prostě odpočívat a počkat až si zcela odpočineme. 

Člověk si může zajít na vířivou lázeň. Dobrým regeneračním prvkem je samozřejmě příjemná 

masáž.  Ta nejlépe dokáže popohnat únavové látky ve svalech a zkrátit tak čas regenerace. 

Dříve se hojně používaly skotské střiky, které svaly nejen promasírovaly, ale i za použití 

vysokého tlaku vody svaly prokrvily.  

V našem domově si můžete přijít svaly procvičit a protáhnou do skupinového cvičení.  Je to 

přirozený způsob aktivity svalů.  Tempo si může každý přizpůsobit svým potřebám a cvičební 

pomůcky člověka povzbuzují k zábavnějšímu cvičeni. Přijďte si zacvičit! 

Lenka Kubíková 

 

Nejzdravějším pohybem, který prospívá kondici, svalům, srdci -  je chůze. 

Chůze je ideální i pro starší lidi, u nichž by jinak jiný sport, s nímž by začínali od 

začátku, vedl k nezdravému zatěžování kloubů a vazů. Chůze se naopak hodí i pro lidi 

s vysokým tlakem nebo kloubními problémy.  

Chtěli byste chodit na společné procházky? 
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LIDÉ LIDEM 2019 

Vyspělost společnosti je 

možné hodnotit podle toho, 

jak se dokáže postarat o své 

seniory a handicapované. Jak 

je na tom Ostrava ukázal, již 

11. ročník akce Lidé lidem. 

Konal se v Komenského 

sadech v centru města ve 

čtvrtek 20. června od 9 do 18 

hodin.  

 

Na této akci se představily organizace, které ve městě poskytují sociální služby. V Ostravě 

působí 70 organizací, poskytujících 180 sociálních služeb a 199 souvisejících aktivit, které 

pomáhají lidem žít běžný život a zvládat náročné životní situace. V jednom ze stánků se 

prezentoval i Domov pro seniory Kamenec, zde byla možnost informovat se o poskytovaných 

službách, podmínkách přijetí a zodpovědět otázky budoucích žadatelů o službu.  

 

Součástí programu byly i atraktivní kulturní vystoupení. Návštěvníci shlédli nejrůznější taneční 

a hudební čísla v podání samotných uživatelů sociálních služeb. Domov pro seniory Kamenec 

reprezentoval soubor Kameňáček, který zpestřil program několika písněmi. 

  

Pro návštěvníky byly připraveny soutěže, interaktivní rukodělné dílny, parkour s certifikovanými 

lektory, vystoupení klaunů, malování na obličej, tvarování balónků nebo ukázky hipologie 

Městské policie Ostrava. 

 

Akce byla pořádána Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve 

spolupráci s Eko-info centrem Ostrava v souladu s 5. Komunitním plánem sociálních služeb a 

souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 – 2022. 

Mgr. Radka Poláková 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: https://www.novinky.cz 
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LIDÉ LIDEM 2019 

18. 6. 2019 V rámci akce Lidé 

lidem, kde se prezentovaly 

nejrůznější příspěvkové i 

neziskové organizace, vystoupil 

i náš pěvecký soubor 

Kameňáček pod vedením Evy 

Košárkové, který zazpíval 

několik lidových písní. Naše 

seniorky sklidily bouřlivý 

potlesk obecenstva. Gratulovat 

jim přišla i paní magistra 

Martina Pavelková z odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví  

z ostravského magistrátu. Naše 

dámy, zpěvačky, to velice 

potěšilo a určitě je to 

povzbudilo k dalšímu nácviku   

a posléze i předvedení jejich 

radostného a nadšeného zpívání 

na jiných akcích.  

    
 Petr Polášek 



 

Strana 21 

 

 

                                                                       SENIORSKÝ ZPRAVODAJ „KAMÍNKY Z KAMENCE“ 2019  …blížící se zima… 

V ostravském Domově pro seniory pokřtili knihu Marcely Losové a MUDr. Jana Machálka 

Ve středu 24. dubna 2019 proběhl v Domově pro seniory Křest knihy s názvem                            

„Lékař vzpomíná, baví…i když slunce zrovna nesvítí“. 

Titul vznikl, prostřednictvím projektu 

Českého rozhlasu Ježíškova 

vnoučata, kdy si spisovatelka          

a novinářka Monika Benešová 

splnila svůj dobrovolnický sen – 

vydat knihu našemu klientovi 

domova. Nakladatelství Barrister 

Principál spolu s Domovem 

Kamenec vydalo 800 výtisků, které 

jsou již na pultech prodejen. 

Křtu se zúčastnili klienti domova       

a také Magistrát města Ostravy 

zastoupený primátorem Tomášem 

Macurou i Jaroslavou Rovňákovou, 

vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví. Za Městský obvod Slezská Ostrava byla přítomna místo starostka Dagmar 

Macháčková, také bývalí kolegové MUDr. Jana Machálka a samozřejmě ředitel Juraj Chomič. 

Pan doktor Jan Machálek neustále věří, hledá 

optimismus, smysl života. To ho udržuje 

v dobré náladě a prostřednictvím knihy ji chce 

předávat dál, což bylo i cílem celé práce.         

A dobrá nálada panovala i na tomto křtu, který 

obohatila svým hudebním umem kapela 

Revival Blondie Jane. Po křtu následovala 

autogramiáda autorů, prodej knihy…a pak už 

se na pokojích klientů jen otáčely stránky.                                                                                              

Marcela Losová, DiS. 

PLNÁ MOC - velmi užitečný dokument                                                                             

aneb: každý z vás se již někdy setkal s tím, že někomu 

uděloval plnou moc, aby za něj učinil nějaké jednání. 

Pokud se výrazně zhoršují (nebo zhoršily) schopnosti vaše 

schopnosti člověka jako paměť, pozornost, vnímání, schopnost 

řeči (mluvit i porozumět), schopnost zvládat základní činnosti                                                                                

při péči o vlastní osobu, dochází k poruchám emocí (nálady, 

agrese) apod. 
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Může se stát, že nebudeme být schopni 

rozhodovat o tom, co je či není v našem zájmu, 

přestaneme rozumět smlouvám ani jiným úkonům.  

Proto je vhodné přistoupit k podání podnětu na 

omezení nebo zbavení způsobilosti  k právním 

úkonům. Jedná se o ochranu člověka. Podnět 

nebo-li návrh může podat kdokoli, jakákoliv osoba, 

tedy např. rodina nebo i naše zařízení.  

 

V počáteční fázi však není nutno přistupovat k takovémuto řešení, ale zde situace řešit i tzv. 

„Plnou mocí“. Když už se rozhodneme někomu plnou moc udělit, je to obvykle proto, že 

nebudeme mít možnost řešit věc osobně, případně jí neporozumíme.  

 

Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým můžeme dát možnost jiné osobě, aby za nás 

právně jednala. Vědět, jak napsat plnou moc, aby byla platná, může být kriticky důležité. Se 

žádostí o sepsání „Plné moci“ se můžete obrátit na vedoucí vašeho oddělení, která vám domluví 

schůzku s právníkem. Do našeho zařízení dochází JUDr. Masopustová, která poskytuje 

poradenství v právní oblasti: dědického, majetkového, rodinného a pracovního práva.  První 

konzultace je zdarma, ostatní setkání jsou již zpoplatněna, přičemž například právě úkon: 

vypracování a ověření plné moci stojí 1.500 Kč. 
Milena Kantorová 

VZPOMÍNKA              

NA KARLA GOTTA 
3. 10. 2019 jsme v našem domově připravili pro naše 

uživatele krásné a známé písně Karla Gotta. První 

skladba, nazvaná Zdvořilý Woody nám představila 

mladičkého Karla jako kovboje. Návštěvníci zhlédli  

známé písně z filmu: Kdyby tisíc klarinetů – Glory 

aleluja, Kdybyste to věděla, kde se po boku Karla Gotta 

objevily i další známé osobnosti naší populární  

hudby – Eva Pilarová, Hana Hegerová, Waldemar 

Matuška. Následovaly další a další krásné melodie – 

Lady Carneval, Mistrál, Ces´t la Vie. Zpestřením  

bylo zařazení čtyř imitátorů Karla Gotta – A. Ulm., P. 

Altman, J. Hanzlík a J. Krampol, kteří svým vtipným 

vystoupením pobavili i mistra. Nádhernou tečkou 

našeho programu se stala píseň Zvonky štěstí, kterou 

Karel nazpíval s mladičkou Darinkou Rolincovou. Mnozí 

návštěvníci měli místy i slzy v očích a nám děkovali, že jsme jim připravili krásný zážitek. Celý 

program ocenilo potleskem asi 60 dojatých a spokojených bytostí.  

                  Petr Polášek 
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Odborné pracovní stáže našich zaměstnanců 
Zaměstnanci sociální útvaru (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí 

jednotlivých oddělení) Domova pro seniory Kamenec, p.o. se v rámci dalšího vzdělávání 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

každoročně účastní odborných pracovních stáží (dále jen „stáže“) v jiných zařízeních 

pobytových sociálních služeb v rámci města Ostravy a nejbližšího okolí.  

Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání lze 

započítat maximálně 8 hodin odborných stáží za 

rok. Kontaktní osobou - mentorem odborných 

pracovních stáží je vedoucí oddělení D1, Mgr. 

Karin Fojtíková, DiS. Předpokladem pro realizaci 

odborných stáží je podepsání Smlouvy o zajištění 

odborné pracovní stáže. Naše organizace má 

zajištěny stáže na dobu neurčitou s Domovem pro 

seniory Korýtko, Domovem pro seniory Slunovrat, 

Domovem pro seniory Čujkovova, Domovem 

Magnolie, Domovem pro seniory Přístav, 

Domovem pro seniory Na Výminku, Domovem pro 

seniory Krnov, Domovem pro seniory Přístav, 

v Hospici Sv. Lukáše, Čtyřlístek – centru pro 

osoby s postižením, Duhovým domem. Přílohou 

smlouvy je podrobný seznam stážistů, pracovišť   

a termínů absolvování odborných stáží.  

 

Naši zaměstnanci si po dohodě se svým vedoucím 

mohou vybrat, kam půjdou na stáž, také je možné 

dle osobního výběru nasmlouvat i jiné organizace, 

o které je zájem. Smyslem stáží je přispět k 

rozšíření odborných předpokladů a prohloubení 

kvalifikace zaměstnanců dle jednotlivých 

pracovních pozic, seznámení se s příklady dobré 

praxe, které se mohou použít pro zkvalitnění naší 

pobytové sociální služby. Po absolvování 

výměnné odborné stáže dostane zaměstnanec 

potvrzení (osvědčení) o absolvování odborné 

stáže a předá své poznatky svým 

kolegyním/kolegům, vedoucím pracovníkům. 

Vyjmenované partnerské organizace mají možnost 

využít stejným způsobem stáž jejich zaměstnanců 

v našem Domově pro seniory Kamenec, p.o. 

 

Mgr. Karin Fojtíková, DiS.   
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FOLKLÓR  BEZ  HRANIC   

V rámci XXII. ročníku Festivalu městských folklorních souborů 

s mezinárodní účastí Folklor bez hranic Ostrava, který se 

odehrával ve dnech 12. - 16. srpna, vystoupila v Domově pro 

seniory Kamenec Mládežnická taneční skupina Daugavina z města Plavinas v Lotyšsku. 

Počátky tradice lotyšského lidového tance ve 

městě Plavinas sahají až do roku 1947. 

Tanečníci souboru Daugavina pokračují 

v udržování a předvádění těchto lidových zvyků, 

tanců a písní až dodnes. Při svých vystoupeních 

prezentujících národní lotyšské tance s novými 

originálními aranžemi, v nichž kombinují 

folklorní, scénický a soudobý tanec. 

Svůj název skupina odvodila od 

jména největší lotyšské řeky 

Daugavy, která bývá označována 

také jako „osudová“ a dá se 

charakterizovat jako svižná, ladná, 

vytrvalá či temperamentní – stejně 

jako mladá taneční skupina.  

Radka Řezaninová 
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POETICKÉ ODPOLEDNE 

O VDĚČNOSTI  

17. října 2019 odpoledne 

nás navštívily dvě 

sympatické mladé dámy, 

jejichž profesí  

a zároveň životní vášní je 

divadlo a herectví.  

Lenka Sedláčková – dlouholetá členka ostravského Divadla loutek, s dcerou Bárou                                 

– hostuje v ostravské Komorní scéně Aréna, přišly naše uživatele potěšit a zpříjemnit jim jedno 
z podzimní odpoledne. Obě umělkyně velice procítěně vyprávěly o strastech a radostech 
všedního života obyčejných lidí. Z každého příběhu vyzařovala jemnost a vděčnost. Bylo patrné, 
že každý z přítomných si odnesl něžné pohlazení duše.                                          Bc. Petr Polášek 

 

Návštěva obce Píšť 
V tomto měsíci se 

šest uživatelů 

odhodlalo k výletu. 

Navštívili jsme poutní 

místo v malé obci 

Píšť a prohlédli si 

Křížovou cestu.  

Malá obec (s 

pouhými 2.100 

obyvateli) si zaslouží 

uznání, o své 

památky se stará 

velmi dobře. 

Mimo již zmiňovanou Křížovou cestu 

jsme si ještě prohlédli sluneční 

hodiny a kostel.  

Alexandra Zlamšidlová 
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Odborné praxe studentů 
AHOL – Střední odborná škola, s.r.o má s Domovem pro seniory Kamenec, p.o. smluvně 

zajištěnou odbornou přípravu studentů v rámci odborné praxe v oboru ošetřovatel, sociální, 

správní a pečovatelská činnost. 

Motto školy: „Jsou lidé, kteří v životě nemají takové štěstí jako my ostatní a nemohou 

se o sebe sami postarat. Potřebují pomoc společnosti na všech frontách. Na úřadech, 

v domovech, v terénu, ve střediscích volného času. Pomáhat druhým je nejkrásnější 

práce na světě, kterou mohou vykonávat jen výjimeční lidé s výjimečně velkým 

srdcem.“ 
 
Kontaktní osobou - mentorem odborných praxí studentů je vedoucí oddělení D1, Mgr. Karin 

Fojtíková, DiS. Praxe studentů obvykle trvá jeden, dva dny v týdnu po dobu cca dvou měsíců, 

poté se studenti mění a střídají svou praxi v jiných zařízeních. V našem domově jsou studenti      

v rámci odborné praxe začleněni na všechna oddělení, kde se učí pod vedením vedoucích 

oddělení a pracovníků přímé péče i všeobecných sester poskytovat ošetřovatelskou péči, 

provádět komplexní hygienickou péči u seniora, rozdělovat a podávat stravu, dezinfikovat 

povrchy, provádět celkovou koupel i na lůžku, převlékat lůžkoviny, pomoci s oblékáním, obutím, 

měřit a zaznamenávat fyziologické funkce aj. Po skončení studia se studenti mohou ucházet         

a uplatnit se při práci v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, v ošetřovatelských 

centrech, při poskytování domácí péče, v zařízeních pro seniory, v dětských domovech apod. 

 

Děkuji tímto všem zaměstnancům sociálního útvaru za trpělivost, pomoc a předávání 

odborných zkušeností studentům a podílejí se tímto na možném budoucím 

personálním zajištění našich sociálních pobytových služeb. 
 

Mgr. Karin Fojtíková, DiS. 
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Spolupráce s novým domovem pro seniory na Slovensku 

My, senioři, kteří jsme měli tu 

čest přijmout pozvání do 

Centra sociálních služeb 

Zákamenné v Oravské 

Lesné na Slovensku a být 

jejími partnery ve vzájemné 

spolupráci, velmi děkujme. 

Paní ředitelka Adriana 

Adamcová se svým týmem 

nám připravila atraktivní 

program s bohatým 

pohoštěním i dárky. 

Navštívili jsme tamní 

krásný dřevěný 

kostel Svaté Anny i 

naučnou stezku 

s výkladem lesního 

odborníka. 

V kulturním sále 

nám děti z lidového 

souboru představily 

své hudební              

i taneční vystoupení 

a po celé odpoledne 

nám zpívali a hráli 

v krojích senioři 

domova. Měli jsme možnost si s nimi zazpívat               

i popovídat. 

 

 

Hostitelé byli nanejvýš příjemní a přátelští. Pozvali 

jsme je na oplátku na naše Vinobraní, které se 

uskutečnilo v září. Velmi se na tyto milé hosty                  

i spolupracovníky těšíme. 

Shrnutí reakce seniorů Domova Kamenec, kteří se 

výletu zúčastnili.                       

Marcela Losová, DiS. 
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Dopis, jako ohlas na výlet do Oravské Lesné, napsala uživatelka oddělení D2: 
(příspěvek nebyl upravován). 
 
Vážená a milá paní ředitelko,                                                                                                                        

kterou si velice vážím a moc, moc Vám děkuji, že mi bylo umožněno s Vámi a se všemi uživateli 

domova se setkat. Váš projekt, který umožnil nám a jiným seniorům a dalším a dalším splnit jejich 

přání, slova díků na to nestačí. Tak upřímné přijetí se nám dostalo, program, který je skutečně 

srdcem domova, že lituji, proč jsem se v Oravské Lesné nenarodila. To pohoštění stálo moc peněz, 

tolik ovoce na stolech a tak báječně organizované, že slova díků nestačí. Naše, moje srdce je stále s 

Vámi, laskavá paní ředitelko, mám Vás ve veliké úctě a vzpomínka zůstane v mé mysli navždy. Mám 

Vás velmi ráda, škoda, že jsem už stará, ale určitě se někdy s Vámi, moje nejmilejší paní ředitelko, 

setkám. Chci také napsat pár řádků, jak žijeme u nás na Kamenci. Máme také nejlepšího ředitele 

pana Juraje Chomiče. Máme různé akce – 13.8. opékání párků, zpívání pro radost, katolickou 

Bohoslužbu, klub přátel vážné hudby-dnes Andrea Bocelli, Lotyšský soubor -nádherně tančili, různé 

výlety, trénování paměti, učíme se anglicky, terapie - cvičení a různé další aktivity. Máme v Kamenci 

nádhernou zahradu k posezení, rybník s rybičkami a v kleci koroptve paví. Není to všechno, co bych 

měla ještě napsat, ale chválím dobré jídlo a také máme dost ovoce a dobrou náladu. 

Moje milovaná paní ředitelko: Děkuji Vám z celého srdce upřímně za nejkrásnější překvapení v mém 

životě, že jsem dostala celou Vaši domovinu v nádherných fotografiích a slovech, také o lidech co 

jsou na fotkách a kostel Sv. Anny, který je v mém srdci a mysli i v přítomnosti. Modlím se upřímně a 

někdy přitom pláču. Jsem od malička věřící člověk, pokřtěná a věřím v pána Boha a věřte, milá paní 

ředitelko, že Ježíš Kristus chrání rukou dvou dobré lidi celý den. Modlím se také za Vás, za všechny 

trpící lidi. 

Srdečně zdravím paní ředitelku. Voničku z naší zahrady, malý dáreček - sama nasbírala, pytlíček 

pomalovala, voňavé kvítí nasypala, zavázala a s pozdravem poslala 

 
Ingeborg Glumbíková 

 
 

Potravinová 
sbírka 

Jako každý rok se zaměstnanci 

našeho zařízení zapojili do 

potravinové sbírky organizované 

Potravinovou bankou Ostrava, která 

se letos konala při příležitosti 

Mezinárodního dne za vymýcení 

chudoby. I s naší pomocí je možno 

realizovat poslání Potravinové banky, 

tedy pomáhat s odstraňováním 

chudoby a hladu, pomáhat lidem 

v nouzi, ale také podporovat solidaritu 

ve společnosti.  
 

Lea Halušková 
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OLYMPIÁDA NETRADIČNÍCH SOUTĚŽÍ  – POLSKO 

Jakmile přišlo pozvání na Olympiádu v netradičních soutěžích, 

hned jsme v našem 

domově rozhodili sítě, ve 

které nakonec uvízli dvě 

uživatelky a dva 

uživatelé.                 Zde 

jsou jména těchto 

odvážlivců –         paní 

Čechová z D2, paní 

Franková z D4, pan 

Stáreček z D2 a pan 

Šimon z D4.  

13. června jsme přijeli na místo a hned 

jsme byli svědky grandiózního uvítání…taneční vystoupení, veselá 

hudba, spousta barevných balónků ve vzduchu  

a mnoho, mnoho soutěžících. Slavnostní zahájení a zapálení 

olympijského ohně provedl starosta a radní. A hned po té naše družstvo 

začalo soutěžit. Disciplín bylo nepočítaně. Namátkou vybírám některé 

z disciplín – slalom florbalovou holí, hod na cíl, kop  

do vymezeného místa ve fotbalové brance, překážková dráha a mnoho 

dalších.  

Některé soutěže náš tým zvládal lépe, jindy nahrazoval um spíše 

nápadistostí, jak si trochu ulevit  

a pomoci. I to však 

pozorní a milí 

pořadatelé ocenili. 

Všichni účastníci pak 

obdrželi pamětní 

medaili, diplom, 

balíček dobrot a pro 

náš domov jsme 

přivezli malý pohár za 

účast. Zážitků si naši 

soutěžící odnesli víc 

než dost a díky tomu 

spokojenost a dobrá 

nálada vládly i cestou 

zpět. 

 Bc. Petr Polášek 
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Káva s mlékem škodí zdraví?  

Mýtus: “Popíjejte svoje oblíbené kafíčko zásadně bez mléka či smetany! Působí totiž velice 
špatně na dvanácterník neboli duodenum, který pak v křeči stáhne svoje hladké svalstvo              
a následně začne vyřazovat z provozu slinivku břišní. Dále pak zablokuje i celý žlučník.” 

Vyjádření: Dle současného vědeckého poznání není nic takového pravda a naopak se zdá, že 

káva dokonce podporuje činnost žlučníku a celého tenkého střeva. Káva s mlékem či smetanou 

může samozřejmě vyvolat problémy pouze u osob, které mají problémy se samotným mlékem 

(laktózová intolerance, alergie na bílkoviny kravského mléka atd.). Pozor by si také měli dát lidé, 

kteří trpí na časté pálení žáhy (tzv. gastroezofageální reflux), protože káva zvyšuje sekreci 

kyseliny chlorovodíkové v žaludku a může příznaky zhoršit. 

Mýtus: “Káva navíc obsahuje velké množství hodně agresivní kyseliny šťavelové. A když 

ledviny tuto látku nestačí dostatečně rychle vylučovat prostřednictvím moči, potom se snadno 

vytvoří z přítomných krystalků kyseliny šťavelové nejdříve močový písek. Později se ale vytvářejí 

také obrovské, vysoce bolestivé a zároveň i rizikové močové kameny.” 

Vyjádření: Šťavelany neboli oxaláty opravdu mohou za určitých podmínek způsobit močové 

kameny, ale v případě kávy (navíc pražené) je jejich konzumace ve skutečnosti jen minimální       

a vědecké studie naopak ukazují na ochranný vliv kávy i mléka před vznikem močových kamenů. 

Mýtus: “Plísně, které rostou na 

kávových zrnech a nebo na druhé 

straně pesticidy použití k jejich 

ošetření, které se díky metodě extrakce 

vysokou teplotou dostávají do nápoje a 

následně působí v mozku 

neurotoxicky. Slova osoby: „Plísně byly 

důvodem toho, proč jsem dlouhá léta kávu 

nepil. Nedělala mi dobře. Po asi 20 

minutovém boostu energie se u mě totiž 

dostavilo zhoršení kognitivního výkonu  a 

neschopnost se soustředit.” 

Vyjádření: Díky složitému 

několikastupňovému procesu zpracování 

kávy se obsah pesticidů ve výsledném 

produktu redukuje hluboko pod 

bezpečnou mez. Je to díky tomu, že kávu nekonzumujeme syrovou jako například ovoce, ale v 

průběhu celého procesu jsou kávová zrnka namáčena, fermentována, sušena a nakonec i 

pražena za teploty přesahující 200 °C, která zničí až 99,8 % všech pesticidů. Při tomto složitém 

procesu tedy dochází k redukci pesticidů, případně i fungicidů, na téměř nulové koncentrace. Ve 

skutečnosti je káva jedním z mála nápojů, který neobsahuje žádné přídatné látky, jako jsou 

konzervanty nebo jiná potravinová aditiva! 
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Mýtus: Jedním z dalších strašáků pití kávy jsou právě plísně a tzv. mykotoxiny, jenž tyto 

plísně produkují.  

Vyjádření: V kávě opravdu tyto toxiny můžeme najít a to především aflatoxin a ochratoxin, které 

patří mezi karcinogeny. I v tomto případě ale záleží na množství – připomeňme si slavný výrok 

Paracelsa: “sola dosis facit venenum” (jen dávkování dělá jed)! Ve skutečnosti je obsah 

mykotoxinů a případně plísní v kávě jen velmi nízký a splňuje bezpečné limity ke konzumaci. 

Navíc i tento obsah se díky použité metodě pražení sníží v průměru o 42-96 % a podle studií je 

průměrný příjem ochratoxinu asi jen 3 % z maximální bezpečné dávky. Vědci dokonce zjistili, že 

plísně, které kávová zrnka přirozeně obsahují, dodávají charakteristické vlastnosti výslednému 

produktu – to znamená, že to jsou právě přirozené plísně, které kávě dodávají její typickou 

regionální chuť a aroma. Ačkoliv chápeme, že většina lidí nemá rádo myšlenku, že přijímá (byť i 

ve velmi malém množství) plísně či toxiny do svého organismu, musíme si uvědomit, že toxiny 

jsou všude kolem nás a je nemožné se jim kompletně vyhnout. Podle jedné studie jsou 

mykotoxiny ve stopovém množství přítomny téměř ve všech typech potravin a dokonce i v 

mateřském mléce. Pravda je ale taková, že se stopovým množstvím toxinů, které do našeho 

organismu přijímáme, jsme schopni si velmi dobře poradit. Pokud i přesto chcete snížit obsah 

mykotoxinů a plísní v kávě na minimum, vyhněte se bezkofeinové a instantní kávě a preferujte 

metodu zpracování tzv. mokrou cestou.I když tedy káva může skýtat některá rizika, pořád 

obrovsky převažují její benefity. Proto se nenechte vystrašit poplašnými zprávami, které        

o jednom z nejoblíbenějších nápojů na světě kolují a v klidu si dopřejte váš oblíbený šálek 

kávy . Podle mnoha vědeckých studií kvalitní káva prodlužuje život (respektive snižuje 

riziko předčasného úmrtí), chrání nás před srdečními onemocněními, Parkinsonovou 

chorobou a dokonce i některými typy rakoviny. 

Anna Sztemonová, nutriční terapeut 
Čerpáno ze zdroje: https://www.institutmodernivyzivy.cz/kava-s-mlekem-skodi-zdravi/ 

 

NOVÝ PROJEKT 2019 – 2020  
V září jsme měli hosty. Byli jimi klienti z ARMÁDY SPÁSY. V rámci projektu Magistrátu města 

Ostravy REMINISCENCE 2019-2020 PUTOVÁNÍ jsme měli, my senioři, s klienty Armády spásy, 

možnost společně se setkat. Připravili jsme si pro ně zajímavý program s letní tématikou. Tato 

aktivita se konala na naší zahradě a soutěžili jsme – kdo rychleji a správně naskládá do kufru 

potřeby na letní dovolenou. Pořádně jsme se nasmáli. V kufru se totiž našlo i kladívko. Počasí 

přálo a nechyběl ani dobrý mlsek a ani dobrá nálada. 

   

 Marcela Losová, Dis. 

 

 

 

 

https://www.institutmodernivyzivy.cz/kava-s-mlekem-skodi-zdravi/
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Letos poprvé se 

tradiční akce 

vaječina nekonala 

venku na zahradě.         

Důvodem přesunu 

do klimatizované 

multifunkční 

místnosti byla 

venkovní teplota 

kolem 37° Celsia, 

která byla 13.6. 

2019.  

V tomto prostředí se však všem uživatelům dýchalo a zpívalo 

mnohem líp. Tak se velice rádi připojili ke zpěvu harmonikáře, 

nám dobře známého z jiných akcí, Edy Rakuse.  

Ten svým mocným hlasem a skvělým výběrem písní lidových, 

zlidovělých a ryze ostravských, rozezpíval všechny…☺ 

Vaječina z naší kuchyně pak uspokojila chuťové buňky našich uživatelů.                                           

Krátce řečeno: Na své si přišla jak duše, tak tělo.  

           Bc. Petr Polášek 
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PÉTANQUE     
aneb       Drc – Prd – Kuk 

 

Počasí 27. září nebylo úplně ideální. 

Lehce mrholilo. Přesto se na naší 

zahradě u hřiště na pétanque 

shromáždilo 14 hry uživatelů, kteří se 

rozhodli změřit své síly ve hře zvané 

pétanque. Někteří se účastnili poprvé, 

většina však zkušenost s pétanque měla. 

Soutěžilo se dvou kategoriích – uživatelé 

na vozíčku – 4 účastníci – ti soutěžili 

jednotlivě. Skupina uživatelé chodící – 

těch dorazilo 10 a soutěžili ve dvojicích. 

Hra probíhala již zpočátku i přes mraky 

na obloze s úsměvem na tvářích, 

protože soutěžící dvojice si musela 

vymyslet krátký název družstva. 

Soutěžící si byli kreativní až sláva           

a vymysleli si sami vtipné názvy, např.  

                               Drc – Prd - Kuk… 

 

I přes malou nepřízeň počasí všichni účastníci soutěžili o sto šest a těm, kterým se dařilo, patřilo 

uznání a drobná cena. Ostatním pak čest!  

Všem pak veliké díky za jejich chuť si hrát… ☺                                                 Bc. Petr Polášek 



 

Strana 34 

 

 

                                                                       SENIORSKÝ ZPRAVODAJ „KAMÍNKY Z KAMENCE“ 2019  …blížící se zima… 

 

„BARVYoPODZIMU“ 
 
Dne 25.srpna jsme byli pozváni na hostinu spolu s panem 
ředitelem Jurajem Chomičem do DPS Gorzyce v Polsku. 
Zde se konalo ukončení letní sezóny pod názvem: „ Barvy 
podzimu “ ve stylu retra. 
 
Této akce se účastnily uživatelky našeho domova : paní Sekerová, paní Čechová, paní 
Koudelková a paní Snášelová. 
 
Byli jsme mile uvítáni, pohoštěni kávou se zákuskem a nechyběl ani jejich tradiční pokrm Bigos  a 
také klobáska. Dále nám k poslechu hrálo a zpívalo duo Juzek s Agátou. Mimo jiné nám zazpívali 
v českém jazyce písničku: „ Malovaný džbánku“. 
 
Vše bylo laděno do retro stylu                                                                 
a nechyběla přehlídka 
účastníků jejich domova. 
Atmosféra byla dokonalá         
a byly nám nabídnuty také 
doplňky k tomuto stylu,  
kterými jsme se všechny 
ozdobily. 
 
Po příjezdu vládla spokojenost 
a byli jsme plní příjemných 
zážitků. 
 

 

Alexandra Zlamšidlová 
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Milí senioři, víte, kdo má svátek 6. prosince?  Je to MIKULÁŠ. 

Pamatujete, jak jsme naším dětem pěchovali punčochy mikulášskou nadílkou? Byly to sladkosti, 

ořechy, ovoce…a taky uhlí. Dnes se tomu rádi zasmějeme a přejeme si, aby se ta doba plných 

rozzářených dětských očí vrátila. 

A co vy, senioři, těšíte se také na 

Mikuláše a čerta? Dnes je sice 

počátek listopadu, ale než se 

nadějeme,  6. prosince je tady             

a pak už se budeme připravovat 

na naše krásné svátky, svátky 

klidu     a míru, na Vánoce. 

Milí senioři, přeji nám, aby období 

do Mikuláše i Vánoc bylo pro nás 

příjemné  a abychom byli zdrávi. 

Přeji nám, aby byl k nám Mikuláš 

štědrý a něco pěkného nám za 

okno nadělil. 

Přeje Lýdia Hlubocká, uživatelka D3 

 

Doplnění redakce „Kamínků z Kamence“ aneb zapomenutý příběh: Česká rebélie proti času! 

Víte, proč chodí Mikuláš, čert a anděl o den dřív?  
Za vším stojí přechod na jiný, "mechanický německý čas" v roce 1547. Byl to tehdy skutečně revoluční 

skok pro celou společnost a není divu, že se proti tomu zvedl odpor. Lidé totiž do té doby vnímali a počítali 

čas úplně jinak než my - i den pro ně začínal a končil úplně jindy, než jsme dnes zvyklí.  
 

Tomu starému systému počítání se říká "pravý sluneční čas" – a stanovuje se jednoduše - určuje ho úhel 

stínu od slunce. V dobách, kdy takřka nikdo nenosil ani neměl hodinky, se snadno podle stínu odhadlo, 

kolik je asi hodin. Když byl stín nejkratší, bylo poledne. Když vycházelo slunce, začínal den. Když slunce 

zapadalo, den končil. Dnes by to pro nás byl naprostý nezvyk, ale datum se neměnilo úderem půlnoci. 

Nový den začínal západem slunce a " východem " noci, takže se datum měnilo v tuto dobu. Výhody jsou 

zřejmé: Čas se dal celkem snadno odhadovat. V šestnáctém století se jevilo snazší přizpůsobit čas 

měření, než měření času. 
 

Z praktických důvodů tedy císař Ferdinand I. Habsburský v roce 1547zavedl mechanický německý čas. 

Ale nebyl to přechod jednoduchý. Lidé se velmi bouřili: "Jak poznáme, kdy je ráno? Naše generace už si 

na to, že je ráno každý den v jinou hodinu zvykla a to hlavně díky vynálezu osvětlení - prostě vstáváme 

podle hodinek a když je tma, tak blikneme a hned máme v místnosti den. 
 

 Jen v těch nejtradičnějších chvílích jako je Štědrý večer a Mikuláš si stále neseme vzpupnost našich 

předků a stejně jako oni odmítali přejít na mechanický německý čas, tak i my se alespoň v tyto dva dny, 

na Mikuláše a na Štědrý den, stále ještě řídíme staročeským pravým slunečním časem a slavíme příchod 

noci nového dne již západem slunce a nikoli až půlnočním přehozením data na ciferníku hodinek. 

 

Zdroj: https://tn.nova.cz/clanek/proc-chodi-mikulas-o-den-driv                                                                  Milena Kantorová 

https://tn.nova.cz/clanek/proc-chodi-mikulas-o-den-driv
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Poslední teplé dny přímo lákají k výletům do přírody….a tak jsme si stihli vyjet na krásné místo, 

takřka 6 km od Opavy, do obce Raduń, kde na hladině zdejšího rybníka se odráží pohádková 

silueta malebného venkovského zámku. My jsme se ovšem zaměřili na oranžérii s okrasnou 

zahradou a další objekty, které dokládají 

život šlechty na slezském venkově.  

Nadšeni byli nejen milovníci tuzemských      

i cizokrajných květin. Obdivovali jsme 

vzrostlé kaktus i jiné plazivé rostliny, 

dosahující délky i několika metrů. 

V prostorách oranžérie zrovna probíhala 

výstava soch a my jsme si posteskli, že se 

zrovna nekoná žádný ze slavnostních 

koncertů,  o které tady také nebývá nouze.  

Je nutno podotknout, že oranžérie patří 

k nejvýznamnějším památkově chráněným 

systémům Moravskoslezského kraje. Je 

součástí zámeckého areálu od r. 1824. 

Byla však zrušena v 50 letech 19. století. 

Znovu byla však následně otevřena až         

v roce 2004. 

Za krásného počasí jsme výlet zakončili 
posezením u kávičky a lahodného 
jablečného zákusku, pohoštěním, které pro 
nás připravila manželka jednoho ze 
zaměstnanců arboreta. Děkujeme. 
 
                                             Petra Šlachtová 
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Dopoledne s dobrovolníky s Innogy 
V pátek 18.10.2019 se konal v našem domově Den dobrovolnictví, kdy nás 

navštívili zaměstnanci s Innogy a darovali nám část svého pracovního dne. 

Dobrovolníci se v čase od 8 hodin do 12 hodin zapojily nejen do společných 

aktivit, ale pomohli nám i v rámci zkulturnění a výzdoby na jednotlivých 

pokojích uživatelů. Jednalo se především o vylepovaní tapet v pokojích 

uživatelů na jednotlivých patrech našeho zařízení. 

Dobrovolníci v rámci svého pobytu u nás se zapojily i do výtvarné aktivity a 

společně s uživateli vytvořily několik luceren, které budou využity v rámci 

aktivity konané v měsíci listopad nazvané Zahrada plná světel. 

S dobrovolníky jsme se zde nesetkali naposled, již nyní nás kontaktovali a rádi by svou návštěvu 

u nás zopakovali a byli tak užiteční i v jiné profesi než, kterou vykonávají v rámci své stále práce. 

Dobrovolníky u nás zase rádi přivítáme, neb akce sklidila úspěch jak u uživatelů, tak i na straně 

dobrovolníků. 

Mgr. Blanka Janošková   
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Retropanely v akci 

Během letních měsíců a až do 

konce října jste měli možnost na 

retropanelech shlédnout záběry 

z dovolených a podzimních činností 

let minulých, doby Vám známé a 

blízké. Nyní se na těchto panelech 

představí nejen tváře známých 

herců, ale i soutěž pro Vás 

s názvem „Poznáte je?“ 

Uzávěrka této soutěže proběhne 2. 

prosince 2019, následovat bude 

vylosování deseti správných 

odpovědí. Na výherce čeká sladká 

odměna. 

Eva Košárková 

 

 

Jazz open Ostrava  

 Boris Urbánek 
 Markéta Komárová 

 

Po loňském úspěchu i letos v rámci 

hudebního ostravského letního 

festivalu,,JAZZ OPEN OSTRAVA“ 

známý hudebník spolu se svou 

zpěvačkou nám přinesli potěšení 

z hudební produkce známých 

jazz.evergreenů a filmových hitů. 

Toto vystoupení se uskutečnilo 

s podtitulem ,,Jazz for seniors“       

6. června na zahradě našeho 

Domova pro seniory Kamenec. 

Velká účast posluchačů a jejich 

nadšení pro tyto živé hudební 

produkce budou snad i do 

budoucna příznivé pro uskutečnění 

dalších akcí tohoto žánru.                                                                                                                       

Eva Košárková 
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Mezigenerační setkávání 
Po letních prázdninách se opětně rozjely pravidelná                                                                                                                   

měsíční setkávání našich klientů s tou nejmenší generací,                                                                                   

dětmi z mateřských škol. Společná výtvarná tvořivost                                                                                    

je nejen potěchou pro naše seniory, ale i pro děti,                                                                                                        

kdy rukou neumělou vytvářejí plošné i prostorové dílka                                                                                                    

na daná témata, např. les, houby, lesní skřítci                                                                                                             

či podzimní dráčci.                                   Eva Košárková  

Výtvarné dopoledne s MŠ 
Blahoslavova 

 

Ve středu 30. října 2019 nás 

navštívili děti z Mateřské školky 

Blahoslavova, se kterými jsme 

strávily dopoledne v rámci projektu 

Mezigenerační setkání. Děti nás 

uvítaly menším představením a 

následovalo tvoření, které si pro nás 

připravila VČA Eva Košárková, 

tentokrát na téma Podzimní dekorace. 

Děti po krátkém programu, který se 

našim uživatelům velice líbil, byly děti 

rozděleny k jednotlivým stolům mezi 

uživatele a jali se společné práce. 

Vytvářeli spolu ruku v ruce houby a 

houbičky 

z různých 

materiálů. 

Dětem i 

uživatelům šla 

práce od ruky a 

dobře se při tom 

bavili. Za chvíli 

jsme měli plné 

stoly hub. 

Vypadalo to jako v lese. Na závěr jsme výtvory přenesli na pódium, kde si každý mohl 

prohlédnout výtvor toho druhého.  

Dopoledne se povedlo a v příštím měsíci opět přivítáme další děti, tentokrát z MŠ Bohumínská. 

Naše VČA Eva Košárková má již nyní připraveno téma a materiál k dalšímu tvoření. 

Mgr. Blanka Janošková 
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OLYMPIÁDA 
NETRADIČNÍCH 
DISCIPLÍN  
Dopoledne 25.10.2019 se 

do multifunkční místnosti 

dostavilo kolem 

pětadvaceti seniorů,  

kteří si přišli zasoutěžit 

v disciplínách úplně a 

velice zvláštních – balení 

ponožek, věšení prádla    

a blechy.  

Všechny disciplíny 

vyžadovaly jemnou či 

střední motoriku, 

manuální zručnost, 

schopnost se soustředit a 

jednat pod lehkým časovým tlakem, neboť každá soutěž byla měřena.  

Uživatelé se vypořádali se všemi úkoly více či méně zdařile. Všichni se dobře bavili a celé 

dopoledne si pochvalovali. Všichni si odnesli dobrý pocit a vítězové symbolickou cenu. 

VÝSLEDKY                                                                 Petr Polášek 

Blechy 
1. Jiřina Drozdová 
2. Štěpánka Janečková 
3. Janka Hamplová 
 

Věšení prádla 
1. Lidmila Šaratová 
2. Květoslava Prokešová 
3. Helena Štefková 

 

Balení ponožek 
1. Lidmila Šaratová 
2. Janka Hamplová 
3. Lydia Hlubocká  
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Rodinné 
odpolední 
setkání 
 
Dne 17. října 2019 se naše 
klientky z oddělení D1 
sešly ve společenské 
místnosti u příležitosti 
společného posezení 
s rodinnými příslušníky.  
 

 

Uživatelky připravily pohoštění – skvělý vepřový sulc, 

čerstvým domácím chlebem přispěla vedoucí oddělení        

p. Mgr. Fojtíková. Nejen že všem chutnalo, což dokazují        

i fotografie, ale všichni si hezky užili společný čas družnou 

zábavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Košárková 
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Vánoce, vánoce přicházejí… 
Milí uživatelé, byť se Vám může zdát, že připomínka 

vánočních svátku ještě není na místě, ale čas letí a do 

Štědrého dne nám zbývá již jen něco málo přes 

padesát. Většina obchodů nás již zahlcuje vánočními 

figurkami, přípravy vánoční výzdoby vrcholí. 

 

Připomeňme si také my, že vánoční svátky pokud je to 

možné můžete strávit se svou rodinou . Pokud budete 

během vánočních svátků odjíždět z Domova, 

nezapomeňte si včas odhlásit stravu. Rodinní příslušníci 

mají také možnost si u nás objednat vánoční večeři a 

můžete povečeřet spolu zde v Domově. Objednávku je 

třeba učinit co nejdříve. 

 

 Tradičně se snažíme Vám všem 

zpříjemňovat vánoční atmosféru 

společným zdobením vánočního 

stromu jak v multifunkční místnosti, 

tak na jednotlivých odděleních. 

Pouštění koled také velmi zpříjemní 

každodenní mrazivé dny, když 

nemáme to štěstí a nemůžeme se 

kochat sněhovou nadílkou. 

Taktéž aktivity v měsíci prosinci budou tematicky naladěny. Pokud i Vy máte nápady, na 

obohacení prosincového programu, tak je můžete sdělit pracovnicím volnočasových aktivit. 

Užijme si proto všichni vánoční čas v klidu a pohodě, buďme k sobě navzájem tolerantní, a věřte, 

že úsměv mnohdy nahradí všechna slova 

Mgr. Soňa Rúberová 

Doplnění nutriční terapeutky: 
Protože právě přes vánoce hodně z vás, uživatelů, navštěvuje své rodiny a přátele a odhlašují si 

stravu, je v této souvislosti dobré připomenout, jak je možné stravu odhlásit: 

Strava celodenní, či jednotlivých jídel probíhá přes PSS koordinátorku oddělení, ale převážně u 

výběru stravy, většinou v pondělí - přes PSS volnočasového pracovníka a v neposlední řadě přes 

vedoucí jednotlivých oddělení.  Odhlašování jednotlivých denních jídel na následující týden lze 

pouze do středy 10:00 hodin. Po termínu lze odhlašovat pouze celodenní stravu. Přičemž 

vánoční odhlašování stravy bude možné do termínu 17. prosince. Takový časový předstih je 

nutný ke včasnému objednání všech potřebných surovin v souvislosti s ponížením počtů porcí.  

                                                                                                                                            Anna Sztemonová 
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Představujeme nového zaměstnance:  Anna Sztemonová, DiS. 
 

Pohybuje se mezi našimi uživateli….drobná, milá….naše nová slečna Anička. Pracuje u nás 

v Domově pro seniory na Kamenci jako nutriční terapeutka, což znamená, že nám všem vybírá 

jídlo, sestavuje jídelníčky a snaží se hladit naše chuťové pohárky.  

 

Poprosíme ji o malé 

přestavení se:  

 

„Jmenuji se Anna 

Sztemonová a narodila jsem 

se 26. 3.1995. Původně jsem 

z Havířova, ale už 5 let 

bydlím tady v Ostravě 

s přítelem a naším tříletým 

pejskem, mopsíkem, jménem 

Kevin. Mezi mé zájmy patří 

cestování, pohyb, ať už 

jakýkoli, například jóga, 

procházky v přírodě, dále 

určitě dobré jídlo , ráda se 

podívám na dobrý film nebo 

přečtu zajímavou knížku. 

Také sbírám různé 

polodrahokamy a zajímám se 

o jejich účinek na lidské tělo.“ 

 

 

A poprosím tě, abys mi odpověděla na několik otázek: 

 Který předmět ve škole jsi měl/a ráda a který ne?  
Ráda jsem měla angličtinu a nerada fyziku. 
 

 Jakou hudbu ráda posloucháš?  
Nemám vyhraněný styl hudby, který ráda poslouchám. Záleží i na náladě  
 

 Jaký film, nebo knihu bys nám doporučila k zhlédnutí či k přečtení?  
Můj nejoblíbenější film byla vždy komedie Božský Bruce s Jimem Carreym v hlavní roli a knížku 
bych doporučila například Čtyři dohody, kterou napsal Don Miguel Ruiz. 
 

 Kam bys jela na dovolenou, kdybys mohla kamkoli?  
Určitě bych se chtěla někdy podívat na krásné pláže do Dominikánské republiky a také 
procestovat Thajsko. 
 

 Které roční období máš nejradši? A proč? 
Každé roční období má něco do sebe. Nejraději mám asi jaro-léto, když se můžu vyhřívat na 
sluníčku u vody. 



 

Strana 44 

 

 

                                                                       SENIORSKÝ ZPRAVODAJ „KAMÍNKY Z KAMENCE“ 2019  …blížící se zima… 

 Tři věci, které by sis vzal/a na pustý ostrov? 

Zapalovač, švýcarský nožík a knihu o přežití  
 

 Kdo nebo, co ti udělal/o radost v letošním roce? 

Pohodově strávený čas se svou rodinou, svým přítelem a naším pejskem a samozřejmě zjištění, 

že budu pracovat tady v domově na Kamenci  
 

 Kdybys mohla jít na večeři s nějakou osobností, koho by sis vybrala?  

Napadá mě Dalajláma. 

 

 Pokud bys vyhrála v loterii 5 000 000 Kč, co bys udělala s výhrou?  

Část bych dala své rodině, část do něčeho investovala a pak bych procestovala aspoň půlku 

světa, protože zkušenosti a zážitky si za peníze nekoupíte.  
 

 Oblíbené rčení, přísloví citát?  

„Všechno zlé - je pro něco dobré.“  

A taky „ Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ 
 
A ještě poslední otázku, na tu se prostě 
nelze nezeptat, když pracuješ jako nutriční 
terapeutka, takže: Co ráda jíš? A co ráda 
vaříš? 

Jednodušší by bylo napsat, co ráda nemám 
…. 

Ale pochutnám si na hovězích líčkách 
připravené klasickým způsobem na víně 
s bramborovou kaší a kořenovou zeleninou. 

Doma vařím spíše „rychlovky“ těstoviny na 
různé způsoby, např. se sýrovou omáčkou 
nebo vynikající je italské smetanové rizoto 
s cuketou (jíme jako hlavní chod, ale může 
být jako příloha). Když k nám zavítá 
návštěva, ráda připravuji vepřovou panenku 
obalenou ve slanině se šťouchanými 
bramborami. Ráda také peču. Výborná 
buchta je s nastrouhanou cuketou, 
například tzv. brownies, která ji udělá 
krásně vláčnou nebo mrkvová s tvarohovou 
polevou.  

Děkuji za rozhovor a přeji za všechny naše 

zaměstnance i uživatele přejeme sami sobě, 

aby ses u nás cítila dobře a abychom si vždy 

u jídla pochutnávali. 

Milena Kantorová 
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Dotazníkové šetření –   "Spokojenost uživatelů" 
Pro zabezpečení kvalitnějšího poskytování služeb, zjišťuje naše zařízení Domov  
pro seniory Kamenec míru spokojenosti osob, které přicházejí do styku s poskytovanými 
službami, a probíhalo v měsíci říjnu 2019. Dotazníkové šetření bylo určeno pro orientované 
uživatele, tedy celkem o 147 orientovaných uživatelů, přičemž se zapojilo 78 respondentů, což je 
53 % všech uživatelů.  
 
Dotazník je rozdělen  
do čtyř kritérií,  
přičemž v první z nich: 
Podpora v zachování 
důstojného způsobu 
života uživatele a na 
otázku, zda jsou uživatelé 
spokojeni s možností 
trávit svůj volný čas podle 
sebe, odpovědělo celkem 
98% respondentů kladně. 
 
Další, druhé kritérium: 
Respektování 
individuality uživatele 
bylo prezentováno dvěma otázkami a to zda mají uživatelé možnost vykonávat činnosti svým 
tempem a zda se pracovníci zajímají o přání a potřeby uživatele.  
U obou otázek bylo celkem 98% respondentů je spokojených se službou, kterou využívají. 
 
Třetí kritérium: Kvalitní péče o uživatele zahrnovalo 12 otázek z uvedené oblasti, a to zda jsou 
uživatelé spokojení s péčí v oblasti hygieny, s ubytováním, s možnostmi trávení volného času 
(příkladně přednášky, cvičení, kroužky), s poskytovanými informacemi jak podat 
stížnost/pochvalu.  
Dále spokojenost s přístupem pracovnic úklidu, s nabídkou zboží v kantýně, s poskytovanými 
informacemi o financích, s četností kontaktu s vedením organizace, s poskytovanými 
informacemi o našem zařízení a v neposlední řadě se dotklo i spokojenosti s přístupem 
všeobecný sester a s poskytováním informací o zdravotním stavu. Hodnocení se pohybovalo 
mezi 71 až 100% u jednotlivých otázek, přičemž celková spokojenost dosáhla v průměru 91 %. 
 
U posledního kritéria zaměřeného na: Mezilidské vztahy, byla spokojenost 95%  
u otázky, zda jsou uživatelé spokojeni s chováním pracovníků a 54% spokojenost s přístupem 
dobrovolníků. 
 
Na závěr je jistě zajímavé uvést, že při srovnání s předchozími roky je tendence ke zvyšování 
kvality a tedy i vaší spokojenosti. V roce 2016 bylo dosaženo celkové spokojenosti 94%, 
následný rok 88%, v roce 2018 97% a v tomto posledním šetření 95%. 
Děkujeme tímto všem našim uživatelům, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, a budeme 
rádi, pokud se v příštím šetření počet odevzdaných dotazníků zvýší. Vaše odpovědi jsou 
podnětné ke zvyšování kvality poskytované služby a zdrojem pro zefektivnění práce.                                                             

Ještě jednou: děkujeme. 

Mgr. Jarmila Holášková, vedoucí sociálního útvaru 
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Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření v jednotlivých otázkách v % 

číslo otázka ANO NE 
Uživatelé 

odpověď 

ANO/NE 

Uživatelé 

neodpověděli / 

nevím 

1 
Spokojenost s ubytováním                          

( vybavením pokoje) 
97% 3% 76 2 

2 Spokojenost se službami recepce 
100

% 
0% 56 22 

3 Spokojenost s čistotou prostředí 99% 1% 78 0 

4 Spokojenost s prádelnou 96% 4% 71 7 

5 Spokojenost s kadeřnictvím 98% 2% 59 19 

6 Spokojenost s pedikérkou 97% 3% 62 16 

7 Spokojenost s kantýnou 73% 27% 45 33 

8 
Spokojenost s pestrostí a kvalitou 

stravy 71% 29% 58 20 

9 

Spokojenost s nabídkou aktivit: 

kroužky, přednášky, cvičení, 

vystoupení 
98% 2% 66 12 

10 
Spokojenost s poskytovanou péčí 

v oblasti hygieny 98% 2% 64 14 

11 Spokojenost s rehabilitací 89% 11% 46 32 

12 

Spokojenost s informacemi 

poskytovanými o Vašem zdravotním 

stavu 
80% 20% 51 27 

13 
Spokojenost s informacemi 

k Vašemu depozitnímu účtu 94% 6% 67 11 

14 
Spokojenost s vyřizováním Vašich 

osobních záležitostí 98% 2% 60 18 

15 Spokojenost s přístupem pečovatelů 95% 5% 65 13 

16 
Spokojenost s přístupem zdravotních 

sester 
94% 6% 71 7 

17 
Spokojenost s přístupem úklidových 

pracovníků 
97% 3% 75 3 

18 
Spokojenost s četností kontaktu 

s vedením organizace 
95% 5% 56 22 

19 

Spokojenost s informacemi o našem 

zařízení (monitory na chodbách, 

zpravodaj) 

98% 2% 59 19 

20 Spokojenost s dobrovolníky 54% 46% 24 54 
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Počátkem listopadu si připomínáme slavnostní den: Památku všech věrných zesnulých či 

vzpomínka na všechny zesnulé, nebo lidově řečeno - DUŠIČKY, jsou svátkem, kdy se římsko-

katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny             

a zapalují se svíce.  

 

 

 

 

 

            VZPOMÍNÁME          

SPOLEČNĚ  
Na den 5. listopadu připravila oddělení D1 a D4 společnými silami vzpomínkové odpoledne pro 

uživatele a jejich rodinné příslušníky.  

Po krátkém přivítání zazněla píseň W. Daňka na téma vzpomínky, následoval přednes básně, jež 

byla prodchnuta tématem vzpomínání. Zazněla píseň Modlitba od sourozenců Ulrychových.  

Po té následovala zapálení 

svíček a symbolická minuta 

ticha, kdy každý z účastníků 

měl prostor, aby se ponořil do 

vzpomínání na své 

blízké…Následovala další 

krátká báseň. Po té každý 

z přítomných dostal na výběr 

– svařené rýžové víno z dílny 

našich uživatelů, domácí likér 

či ovocný čaj. Při popíjení 

těchto nápojů  

se rozproudilo povídání o 

našich blízkých a postupně i o 

všem možném…čas plynul a 

plynul.  
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A pak to přišlo… Čas navršil a rozešli 

jsme spokojeni velice a úplně v náladě 

velmi dobré.  

Protože odezva na akci s rodinnými 

příslušníky byla velmi hezká, budeme v ní 

pokračovat. V této chvíli již víme,  

že se budeme snažit setkat se společně 

kolem svátků vánočních a zcela jistě 

připravíme akci: Jarní jahodové 

odpoledne, takže se již nyní můžete těšit. 

Děkujeme všem našim uživatelům a jejich rodinným 

příslušníkům za účast a hezkou atmosféru                      

na tomto setkání.      

Mgr. Karin Fojtíková 
Mgr. Milena Kantorová 

 

Novinky z naší knihovny…. 
 

V naší knihovně Domova pro seniory Kamenec přibyly nové zvukové knihy,  

které jsou k připraveny k vypůjčení. Vybíráme jako nabídku: 

 Adina Mandlová vzpomíná: autentické rozhovory herečky s Josefem Škvoreckým,  

Jedlička Ivan Milan: Slavné české kriminální 

příběhy, Nejlepší české povídky - Čapek, 

Hašek, Neruda, 

Vánoční příběhy a zázraky z Bible a další 

 

Na všech odděleních Domova pro seniory 

Kamenec jsou k poslechu připraveny 

přehrávače, které pracovnice zájemcům 

vypůjčí a pomohou s obsluhou přístroje. 

Zvukové knihy jsou určeny především lidem 

s potížemi zraku, ale také mohou být 

příjemným způsobem prožití příběhů 

poslechem pro všechny. 

Služby jsou bezplatné a kdykoli dostupné 

prostřednictvím knihovnice Mgr. Ilony 

Nemeškalové po dohodě.                                                           

              Mgr. Ilona Nemeškalová 
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Projekt Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata, plní přání a dělá radost seniorům 
 

 
 
 
 

Ježíškova  
vnoučata 

 
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom 

svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé, kteří mají jen málo příbuzných nebo dokonce nemají 

rodinu vůbec žádnou, tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek 

nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla 

se to změnit. Nápad byl na světě. 

 

Spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci a dobrovolníky založili skupinu Ježíškova vnoučata  

a začali plnit vánoční přání babičkám a dědečkům v domovech pro seniory a dalších podobných 

zařízeních. 

 

Již v roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat pustil Český rozhlas. Oslovil stovky 

domovů pro seniory, zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb. O projektu odvysílal 

velkou informační kampaň a řadu reportáží. 

 

Posluchači zareagovali fantasticky. To, co rozpoutali, nečekali ani největší optimisté. Hromadili 

se dárečky, nejčastěji drobné věci: příkladně kosmetika, sladkosti, hry, oblečení, knížky, ale také 

počítače, rádia nebo televize. A pak to byla přání.  Někdy trochu „bláznivá“, jindy relativně 

snadno splnitelná. Výlety do krajů dětství, návštěvy příbuzných, prohlídky památek, divadelní 

představení, ale taky například skok padákem, projížďka v závodním autě, zabíjačka, dovolená  

u moře nebo audience u papeže Františka. Takových a mnoho dalších přání bylo splněno celkem 

již přes dvacet tisíc. Mnoho seniorů mělo před rokem o dost hezčí Vánoce. Plné překvapení  

a údivu. Pro mnohé z nich byl dáreček z akce Ježíškova vnoučata totiž první dárek po letech. 

 

Projekt dobrovolně podporovala a podporuje řada známých osobností - Karel Gott, Eva 

Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Jan Čenský, Ewa Farna          
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a další. Nyní se připravuje další vánoční ročník. Zapojit se a stát se Ježíškovým vnoučetem 

může každý z nás jednoduše: poslouchá Český rozhlas a toho „svého obdarovaného“ si vybere 

nebo si vybere přání, které by chtěl a mohl splnit. Dárce si tedy vybere přání  

(dárek nebo zážitek),které seniorovi splní nebo poskytne, na webových 

stránkách www.jeziskovavnoucata.cz. Po kliknutí na tlačítko "chci věnovat"  dárce vyplní 

jednoduchý formulář a pak se již domlouvá jak dárek či zážitek přímo realizuje.  

 

I náš domov pro seniory se do této velkolepé akce zapojuje, ale je nutné napsat, že na přání  

či zážitek, jste-li jako obdarovaný, není žádný nárok. Nelze si vymýšlet, že takovou či jinou 

kosmetiku přece nepoužíváte, jak to bohužel sdělila dárkyni v loňském „nadělování“ docela 

neomaleně jedna z našich uživatelek. Navíc si vaše přání nikdo ani vybrat nemusí a tudíž 

žádného dárečku či splněného přáníčka se nedočkáte. Je to prostě tak. Nakonec, ani Ježíšek, 

když jste jako malí, jemu psali dopis, všechny vaše žádosti o dárečky nesplnil. 

 

Byly však i přání velká, které našim uživatelům byly splněny….připomeňte si jen několik,  

třeba přání uživatelky Zdeňky, která si přála setkat se s fotbalistou Milanem Barošem,  

nebo zajímavé bylo přání pana Miroslava, který si přál ještě jednou „sjet Baťův kanál“,  

protože byl celý život vodákem. Milá byla návštěva herce Jana Čenského, který sám od sebe  

a zcela nečekaně navštívil oddělení D4. 

 

… v rámci akce 
„Ježíškova vnoučata“

si přála 
„naše Zdenička“ 

setkat se 
s Milanem Barošem

 

Ale bylo splněno i velké přání paní Traudy Pelcové, z oddělení D4: „Naši uživatelé Domova  

pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě jsou, velkými fanoušky obou seriálů Ulice i Ordinace  

a na chodbách probírají, co se v nich odehrálo.  Seriálem tu domov žije a lidé chtěli vidět,  jací 

jsou jejich oblíbení herci ve skutečnosti a přála bych si pro všechny v našem domově,  

aby se s představiteli televizních  postav setkali osobně.“ 

http://www.jeziskovavnoucata.cz/
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A tak do Domova seniorů Kamenec v Ostravě tedy v loňském roce, v předvánočním čase přijeli 

herci z Ulice. Mezi nimi Patricie Stolaříková, Aneta Krejčíková, Milena Steinmasslová, Barbora 

Mudrová, Lukáš Melník, Ivan Vyskočil, Pavel Novotný, Malvína Pachlová, Anna Klausnerová  

a nechyběli také herci z oblíbené Ordinace, Berenika Kohoutová, Michal Novotný nebo Libor 

Stach. Herečku Anetu Krejčíkovou neodradil od dobrého skutku ani její čtyřměsíční syn Ben, 

kterého vzala sebou. Neformální setkání na pokojích některých uživatelů i při improvizované 

besedě se líbilo všem. Herci bavili historkami z natáčení, a navíc i trošku prozradili, jak bude děj 

v seriálech pokračovat.  

 
Navíc herci slíbili, že Domov pro seniory Kamenec opět rádi navštíví. Obě strany neskrývaly 

nadšení a na tento úžasný vánoční dárek budou uživatelé ještě dlouho vzpomínat.  Návštěva 

byla „ostře sledovány“ kamerami, celá herecká sestava cestovala do Ostravy i domů vlakem  

a nechyběla u toho ani televize Nova, a tak vzpomínky zůstaly zachyceny a někteří naši 

uživatelé se viděli následně i v televizi. 

 

Takže:  

Těšíte se na letošní splněná přání? 

 

                                                        Mgr. Milena Kantorová 
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Vážené uživatelky a vážení uživatelé, 

za celé vedení našeho Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.                                                               

a za všechny jeho zaměstnance, kteří se o vás starají a mají vás rádi,                                                                 

bych se rád s vámi v letošním roce rozloučil a popřál vám i nám, ať v klidu a pohodě oslavíme                           

již tolik rychle blížící se vánoční svátky a vkročíme do nového roku 2020  všichni tou správnou nohou 

a ať je ten nový rok je pro nás všechny šťastný a úspěšný. 

To Vám z celého srdce přeje   

Ing. Juraj Chomič, MBA 


