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                       VYDÁNÍ LEDEN 2020 



 

Vážení a milá uživatelé, 
vážení rodinní příslušníci, 

vážení zaměstnanci… 

 

otvíráte nové číslo našeho časopisu Kamínky z Kamence, 

zároveň s oznámením, že náš časopis se z „občasníku“ mění na čtvrtletní. 

 

Avšak neobávejte se, nepřijdete o tolik oblíbení pravidelná denní hlášení o novinkách  

v našem rozhlase. Informace také najdete, tak jak jste zvyklí, v obrazovém zpravodajství v našich 

televizích, budou vyvěšeny stejně na nástěnkách, které jsou umístěny na každém patře  

i na informačních koutcích, třeba ve výtazích. 

 

O dění v našem Domově pro seniory jste informováni také vedoucími jednotlivých oddělení,  

jejich koordinátory a především pracovníky volnočasových aktivit. 

 

Pevně však věřím, že své místo má i nás časopis: Kamínky z Kamence, který vám nyní 

předkládáme. Najdete v něm informace týkající se především začátku roku,  

a vánočních či předvánočních aktivit.  

Těšit se můžete již také na připravovaný časopis, který vyjde počátkem března…a ten vás již uvítá 

v jarní úpravě. 

 

Snad i já se mohu těšit…na vaše příspěvky do našeho časopisu 

A přeji si, ať se nám všem časopis dobře čte. 

 
                                              Za redakci časopisu Kamínky z Kamence:  Mgr. Milena Kantorová 

 

 

Projekt Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata,                                                            

plní přání a dělá radost našim seniorům 
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 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  

Návštěva herce pana 
 Jana Českého na oddělení D4 

 

http://www.jeziskovavnoucata.cz/


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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:    Jaké bylo vaše splněné přání? 

 
                                Mgr. Milena Kantorová 

 



2. ledna 2020

BESEDA - pan Aleš Zbořil,
moderátor AZ kvízu České televize
přijal pozvání uživatele DpS D4.

 

              Třeba pan Jaroslav si přál…. 
Na oddělení D4 žije pán Jaroslav, který se část svého profesního života věnoval vzdělávání a i dnes, 
v zaslouženém odpočinku, rád sleduje vzdělávací programy a ten jeho nejoblíbenější je pořad AZ 
kvíz České televize. Jeho největším přáním bylo, aby se mohl nějak zprostředkovaně účastnit 
natáčení,    což vzhledem k zdravotnímu stavu není možné, tak si alespoň přál setkat se 
s protagonisty tohoto soutěžního televizního pořadu. 

A povedlo se. Pozvání přijal pan Aleš Zbořil, který od počátku je jedním z moderátorů. A pan Jaroslav 
si nenechal setkání jen pro sebe. Hned začátkem letošního roku, 2. ledna 2020 se uživatelé našeho 
Domova pro seniory Kamenec v hojném počtu sešli s tímto charismatickým moderátorem, dabérem a 
hercem: panem Alešem Zbořilem, který přijel i s televizním štábem. 

V zajímavé besedě se dozvěděli posluchači nejen mnoho o samotném panu Zbořilovi, kdy po 
maturitě na brněnském gymnáziu pracoval jako kulisák v Městském divadle Brno, poté absolvoval 
herectví na JAMU a následovala půlroční stáž na francouzské Ecole Florent a pak již působil jako 
rozhlasový moderátor (Rádio Brno, později rádio Krokodýl).

 
Věnuje se také dabingu i herectví 

(Detektiv Martin Tomsa, Četnické humoresky). Je také lektorem seminářů komunikace, rétoriky 
a prezentačních dovedností. 

Především je nejvíce známý jako moderátor televizního pořadu AZ Kvíz, asi nejznámější vědomostní  
a strategické televizní soutěže, kterou vysílá Česká televize již od 2. ledna 1997

.
 Úkolem je pomocí 

správných odpovědí získat pole a jimi spojit tři strany trojúhelníku – hrací tabule.  Pan Zbořil nám 
prozradil i zákulisí vysílání: „Výběr otázek je záležitostí kolektivu autorů. Dřív jsem je dostával 
vytištěné předem. Dnes, stejně jako soutěžící, až ve vysílání a tak je i pro mě většina otázek nových 
a neznámých.“ 

Dozvěděli jsme se, jak těžce s některými soutěžícími prožívá jejich úspěch či neúspěch: „Většinou                
už po letech své práce poznám, co se od soutěžícího dá očekávat. Jestli je takticky schopný, nebo                
se soustředí jen na odpovědi. Běžně se stává, že řada lidí se znalostmi neuvažuje takticky a 
prohraje,i když ví víc než soupeř. Radit jim ovšem nijak nemohu.“ 

Dopoledne s tak poutavě hovořím člověkem, jako je pan Aleš Zbořil, rychle uteklo a nám nezbylo,               
než poděkovat jak přímo jemu, za jeho čas a zájem vyhovět panu Jaroslavovi v jeho splnění jeho 
přání, tak Ježíškovým vnoučatům za splnění zážitku. 

Mgr. Milena Kantorová 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_divadlo_Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie


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

splnila si 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. 

 

Obě televizní stanice natáčely, takže: 
Pokud si chcete prohlédnout reportáž, kterou Česká televize natáčela o 
panu Jaroslavovi, z oddělení D4, ohledně jeho přání: 
https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/606414026772491/?t=0 

 
Článek a televizní reportáž, které zachycuje přání uživatelek a uživatelů          
z oddělení  D4, týkající se herců seriálu Ulice a Ordinace v růžové zahradě: 

http://tn.nova.cz/clanek/hvezdy-tv-nova-splnily-vanocni-prani-opustenym-seniorum.html 
 

Mgr. Milena Kantorová 

https://www.facebook.com/udalostibrno/videos/606414026772491/?t=0
http://tn.nova.cz/clanek/hvezdy-tv-nova-splnily-vanocni-prani-opustenym-seniorum.html
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Jistě jste zaznamenali změnu… …pracovně se s námi 

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. 



Na tuto pozici vedoucí ošetřovatelského           

a zdravotnického útvaru byla oficiálně 

jmenovaná Mgr. Monika Marková, Bc.: 

„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.  

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".                                

Představujeme…               

Mgr. Monika Marková, Bc. 

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.  

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. 

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. 

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 vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru Monice Markové  

a přeji za všechny naše zaměstnance i uživatele mnoho úspěchů v tak odpovědné práci. 
Milena Kantorová 

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. 

 

 

 



Jako každoročně, tak i v letošním roce budou v našem zařízení probíhat:¨ 

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. 



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! 

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/ 

 

VYBAVENÍ REMINISCENČNÍCH MÍSTNOSTÍ 
– na 1. a 3. oddělení

Obracíme se na Vás s příležitostí                                                     
přispět našemu zařízení na dovybavení místností,    
které jsou určeny pro trénink paměti našich uživatelů. 

Uvítáme:

• Elektrické domácí přístroje z 50. let                       
(zejména televizi a rádio) – i nefunkční

• Proutěný kočárek pro dítě

• Vyšívané folklórní oblečení

• Hmoždíře, žehličky, bábovky

• Hospodářské ruční náčiní (cepy, hrabě, metly aj.)

 
 

Může se stát – že vaše televize nebudou hrát…. 

25. 2. 1954 

Československá televize 

zahájila pravidelné vysílání

 

 

 u TV, které neumí přijímat signál DVB-T, nutno 
zajistit setop-box  

 uživatel, který má vlastní televizor nebo 
rozhlasový přijímač na pokoji, je povinen hradit 
koncesionářský poplatek 

  

DOSTUPNÉ TELEVIZNÍ STANICE V NAŠEM ZAŘÍZENÍ 

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


K tomu, aby péče o uživatele 
byla profesionální využíváme 
následující moderní trendy v 
sociální oblasti: 

• Biografický model péče 
zaměřený na zachování 
vzpomínek a zvyků seniora 

• Smyslovou reminiscenci 
zaměřenou na aktivizaci 
smyslů a paměti 

• Bazální stimulaci pro 
aktivizaci tělesných pocitů 

• Snoezelen pro multi-
smyslovou stimulaci 
• Bon Apetit pro zapojení 

seniorů do činností 
běžného dne pomocí 

stravování 
 
V rámci  prevence zachování nebo zlepšení zdravotního stavu seniora máme zavedený systém 
prevence pádů, prevence proleženin, management inkontinence a nutriční standard.  

 

 

 

 
 

 

 

PRACUJEME S KONCEPTEM BAZÁLNÍ STIMULACE 
Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální)  rovině lidské vnímání.   
Každý člověk vnímá pomocí smyslů a smyslových orgánů  okolní svět. Pracujeme tak s dotekem, 
klademe důraz na jeho kvalitu.  V roce 2015 jsme se stali certifikovaným pracovištěm.  
 

Bazální stimulace - 10 centrálních evropských cílů 
BIENSTEIN, CH., FRÖHLICH, A., 2003

• Zachovat život a zajistit vývoj

• Umožnit vnímat sebe sama a vlastní život

• Poskytnout pocit jistoty a důvěry

• Rozvíjet vlastní rytmus

• Umožnit poznat okolní svět

• Pomoci navázat vztah 

• Umožnit zažít smysl a význam                                       věcí či konaných činností

• Pomoci uspořádat život

• Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život

• Objevovat svět a vyvíjet se

 
 
 

 
 
 
 
 

MODERNÍ PÉČE 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME SE NA CERTIFIKACI V PALIATIVNÍ PÉČI 
 

Chceme se zaměřit na snížení utrpení a bolesti a zmírnění zatěžujících symptomů.  

Naší snahou bude podpořit kvalitní život až do jeho konce a přístup v péči o 
nemocného nebo umírajícího člověka. 
 



ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
• Máme úctu ke stáří a respektujeme pocit přirozeného života 

• Komunikujeme s uživatelem slušně a důstojně 

• Nasloucháme názorům a přáním uživatele 

• Respektujeme soukromí uživatele a zachováváme důvěru 

• Upřednostňujeme individuální přístup k uživateli 

• Podporujeme soběstačnost uživatele 

• Spolupracujeme aktivně s rodinou uživatele 

• Udržujeme bezpečné a čisté prostředí 

• Poskytujeme služby kvalifikovaným personálem  

s celoživotním vzděláváním 

• Pracujeme jako jeden tým 

 

GDPR  -  Ochrana osobních údajů 
Nové Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR General Data Protection Regulation) je 
označováno za revoluční změnu na poli ochrany osobních údajů.  

Osobní údaje DPS Kamenec zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely 
zpracování.  

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.  
Pokud DPS Kamenec zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:  

•  požadovat od DPS Kamenec informaci o zpracování vašich osobních údajů; 

•  požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným DPS Kamenec; 

•  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje 

                    zpracovávané DPS Kamenec jsou nepřesné); 

•  požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných DPS Kamenec,  

    popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem     

    pro zpracování osobních údajů;                                                              

•  vznést námitku proti zpracování osobních údajů DPS Kamenec; 

•  požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/poskytla DPS  Kamenec; 

•  podat stížnost dozorovému orgánu. 

 

Pokud je zpracování vašich osobních 
údajů podmíněno vašim předchozím 
souhlasem se zpracováním, máte 
právo souhlas odvolat. Tím však není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl 
dán před jeho odvoláním. 

Svá práva vůči DPS Kamenec uplatňujte 
cestou pověřence pro ochranu 
osobních údajů.  

 

 

Pro získání informací o provozu zařízení Vás zveme na tyto schůzky (vždy v jídelně daného oddělení): 

• 2x ročně schůzka s ředitelem v jídelně v přízemí, 

• 1x měsíčně schůzka s vedoucím oddělení  

• 1x měsíčně schůzka s nutričním terapeutem  

Termíny nebo pozvánky na konkrétní schůzky najdete na nástěnkách daného oddělení. 



Mgr. Jarmila Holášková – odborný supervidovaný psychoterapeut,

sjednání schůzky přes vedoucího oddělení 

nebo přímo v kanceláři paní Mgr. Holáškové (přízemí č. 124), 

8 – 16 hod v pracovní dny

PSYCHOTERAPIE PRO UŽIVATELE

 
 

Předsevzetí do „nového roku“  může být i každodenní procházka… 
 

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! Pojďte se projít! 
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? 



Dalším předsevzetím do „nového roku“ může být třeba: týdně přečíst alespoň jednu knížku… 
 
…v našem Domově pro seniory máme totiž 

skvělou knihovnu, o kterou se nám stará 
skvělá paní Mgr. Ilona Nemeškalová,  
která je zároveň i naši uživatelkou… 

 

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 

Z nových titulů Vám představujeme ty nejzajímavější: 
  
• BOHDALOVÁ, Jiřina, 1931: Měla jsem štěstí na lidi - vzpomínky  
• BOROVIČKA, Václav Pavel, 1920-2004: Scotland Yard zasahuje - kriminální případy  
• FOUSEK, Josef, 1939: Úsměv je lék : příběhy, fejetony, texty, básně, satira  
• HNÍZDIL, Jan, 1958: Mým marodům: jak vyrobit pacienta lékaři - pacienti - nemoci - fejetony  
• KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa, 1964: Přítelkyně, romány pro ženy  
• PILCHER, Rosamunde, 1924-1999: Ve znamení Blíženců, příběhy o ženách   

NOVĚ V KNIHOVNĚ

Časopis Válka REVUE 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" v 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…

 
. 



POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC 
 

 
Pracoviště se nachází  

v suterénu DPS Kamenec     
a je k dispozici od pondělí do pátku  

od 6,30 do 16,00 hodin. 
 

Poskytované rehabilitační služby: 
• Léčebná tělesná výchova 
• Fyzikální terapie 
• Wellness 

procedury 
• Kinesioteiping 
• Reflexní terapie 

 
 
 
 
 
Potřebuje-li uživatel zdravotní (kompenzační) 
pomůcku    
– obrací se s požadavkem na svého vedoucího oddělení, který jej projedná   
s fyzioterapeutem. Následně uživatele navštíví fyzioterapeut zařízení, který 
určí vhodnost a typ zdravotní (kompenzační) pomůcky a  způsob jejího 
zajištění: 

 Prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek – za měsíční úplatu. 

 Zakoupením ve specializovaném obchodě  - vlastní úhrada uživatele. 

 Zajištění odborného vyšetření k předpisu zdravotní (kompenzační) 
pomůcky                                 

 
 

 
 

Otevírací doba: pondělí - pátek   8,00 – 16,30 
             sobota      8,00 – 16,00 

polední pauza  11,30 – 12,30 
 
K zakoupení pečivo, mléčné a masné výrobky, 
zákusky, chlebíčky, cukrovinky, limonády, 
alkohol, hygienické 
potřeby aj. 
Možnost posezení u kávy  
v příjemné společnosti. 
 

 
V případě 
požadavku  

          na pedikérku, kosmetičku či kadeřnictví   
našeho Domova pro seniory si zarezervujte 

 termín nebo nahlaste své jméno  
vedoucímu svého oddělení. 
 
 
 

Obě služby lze objednat i přímo na pokoj. 

LÉČEBNÁ REHABILITACE 

KOMPENZAČNÍ, ZDRAVOTNÍ 
POMŮCKY – SLUCHADLA, VOZÍKY AJ. 

MINIMARKET 

PEDIKÉRKA 

KADEŘNICTVÍ 
 



POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC 
 

 
 

Provozní doba pokladny pro uživatele: 
Pondělí 9,00 – 14,00 hod.  
Úterý  9,00 – 12,00 hod. 
Středa 9,00 – 14,00 hod.  
Čtvrtek 9,00 – 14,00 hod.  
Pátek  9,00 – 12,00 hod. 

  
  Uživatelé, kteří mají zřízen depozitní účet mají možnost hotovostní výplaty svého důchodu. 

 
  
 
 
Každé druhé úterý v měsíci od 13,00 hodin          
v knihovně (přízemí) poskytuje JUDr. Masopustová 
právní poradenství v oblasti: 

 DĚDICKÉHO 

 MAJETKOVÉHO 

 RODINNÉHO 

 PRACOVNÍHO     

 OBCHODNÍHO PRÁVA 
Sdělte svůj zájem vedoucímu oddělení, první 
konzultace je vždy bezplatná. 

 
 

Pracovníci pro aktivizační  
činnost Vám mohou zajistit  

donáškovou službu  
vybraných knižních titulů  

z celé naší nabídky,  
včetně zapůjčení  

audioknih s přehrávačem. 
 

Knihovna v přízemí je otevřena  
každou druhou středu od 13 do 15 hod.       
a kdykoli dle dohody. 

 
 
 
 

Přeprava osob dle vašich požadavků 
a dle dohody s provozním oddělením,  
i bezbariérovým vozidlem za 15,- Kč/km. 

 
 
 
 
 

Prádlo, které si přeje uživatel prostřednictvím naší prádelny 
vyprat, musí být označeno (příjmením a barvou oddělení) 

na zadní straně prádla. 
 

Můžete využít možnost vlastního praní na oddělení D4, 
kde je celodenně k dispozici pračka se sušákem. 

  KNIHOVNA 

    POKLADNA 

   PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

            PŘEPRAVA OSOB 

PRÁDELNA 



V měsíci lednu si připomínáme: 
              

4. 1. 

Světový den Braillova písma
Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému 

psaní, určeného pro nevidomé, slabozraké a se zbytky zraku.

Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu,
které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského 
učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech 
vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému 
umožňujícího čtení za tmy. Braillovo písmo je netradičním příkladem 
binárního kódu používaného mimo svět počítačů.

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 

Připravme se:  u TV, které neumí přijímat signál DVB-T, nutno zajitit setop-
box. 
Uživatel, který má vlastní televizor nebo rozhlasový přijímač na pokoji, je povinen hradit 
koncesionářský poplatek. 
 
DOSTUPNÉ TELEVIZNÍ STANICE V NAŠEM DOMOVĚ PRO SENIORY: 

 

 



NABÍDKA PRAVIDELNÝCH TÝDENNÍCH AKTIVIT 

NABÍDKA AKTIVIT NA MĚSÍC LEDEN 2020 
       Seznam akcí není konečný, sledujte nástěnky, poslouchejte informace rozhlasem či TV v DpS, 

informace podají i pracovníci volnočasových aktivit či VO na jednotlivých patrech. 

Milí uživatelé, rodinní příslušníci a návštěvníci našeho Domova pro seniory: 

rádi přivítáme i Vaše nápady a názory na rozšíření našich volnočasových aktivit….. 
                 Termín                                                                   Název akce 

 



CANISTERAPIE Individuální canisterapie 

každé pondělí od 9 hodin

 

FELINOTERAPIE

Individuální felinoterapie

- jedenkrát týdně

 
 

Ateliér 
s ergoterapeutkou 

Pavlou

Každé úterý a pátek
12.30 – 14.30 hodin

 
 

 



 



22. ledna

DOPOLEDNÍ 

TVOŘENÍ S DĚTMI MŠ

 
Vzpomínka, jak jsme se chystali na vánoce 

Již od začátku měsíce listopadu klientky D1 začaly s pečením cukroví na blížící se vánoční 

svátky.Díky jejich zájmu a příčinlivostí se jim podařilo upéct a nazdobit celkem 8 druhů 

sladkých cukrovinek,které byly určitě příjemným příspěvkem k oslavě vánočních 

svátků.Uživatelky nejprve samy vytvořily plán,které druhy cukroví se budou péct,dodaly své 

vlastní receptury,a hlavně co je důležité upéct  nejdřív kvůli odležení..Týden před vánočními 

svátky se teprve pustily do zdobení a výroby různých sladkých náplní.Část svého cukrářského 

umění rovněž daly pak na Štědrý den k ochutnání dalším klientům na společný vánoční stůl. 
                                                                                                                              Košárková Eva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 



 
Jak jste si jistě povšimli – v našem ateliéru se můžete setkat 

každé úterý a pátek i s naší ergoterapeutkou Pavlou Chmelařovou. 
 

Co kdybychom si ji trochu představili? 

Tvoření je mým lékem na duši 
 

Pavla Chmelařová, DiS., ergoterapeut: 
 
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 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 s pojené s životní 

energii, 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. Tématicky 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 tuží. 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 těší. 
 

                                                                            Bc. Pavla Chmelařová 

 

 



 

 

FELINOTERAPIE

Individuální felinoterapie

- jedenkrát týdně

CANISTERAPIE Individuální canisterapie 

každé pondělí od 9 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

PRODEJNA  
TVARŮŽKOVÝCH SPECIALIT  

 
Již nějaký čas jsme plánovali, že naše uživatele 

vezmeme do poměrně nedávno otevřené prodejny 

tvarůžkových specialit kousek od Masarykova 

náměstí. I stalo se. Vyrazilo nás celkem 15. 

Počasí nám přálo. Vzhledem k datu byl den 

poměrně teplý a velice slunečný.  

Po příjemné procházce jsme se uvelebili ke 

stolkům a jali se vybírat z přebohaté nabídky 

tvarůžkových pochoutek. Vybráno! Objednáno! 

Přineseno! Čichové buňky i chuťové pohárky i 

každého z nás přišly si na své. Olizovali jsme se 

až za ušima ☺… Tak!  
Bc. Petr Polášek 

 

Možný pobyt u moře z řad našich uživatelů. 

Pobyt v Polsku pro seniory - 200 metrů od moře.  

Cena: 6.768 Kč včetně plné penze, doprava 500,-Kč.  

V ceně:  lázeňské procedury, večerní program vč. živé kapely,  

v termínu 17.5.až 29.5.2020. 

Informace u vedoucí každého patra. 

 



 

                   Návštěva obce Píšť 
V předvánočním čase jsme se opět vydali do našeho oblíbeného místa. 

Navštívili spolu s aktivizačními pracovníky 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…., ale nic moc jsme z nich neměli….bylo zataženo, takže jsme ani 

fotky nemohli udělat. 

A proč je toto místo nejvíce oblíbené pro naše uživatele?  Protože zde mají 

vyhlášenou pochoutku široko daleko: sváteční koláče….                                               
Alexandra Zlamšidlová 

 
 

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. 

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. 
                                                                                                                       Mgr. Milena Kantorová 

 


