
 

Strana 1 

 

 

                                                                                                                        SENIOR REVUE 2019: Naši šikovní uživatelé 

 

SENIOR REVUE 2019 
.  

                       Naši šikovní uživatelé 



 

Strana 2 

 

 

                                                                                                                        SENIOR REVUE 2019: Naši šikovní uživatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 3 

 

 

                                                                                                                        SENIOR REVUE 2019: Naši šikovní uživatelé 

„S věkem jedny věci ustupujou do pozadí a jiné vystupujou do popředí.  

Jádro je v tom synchronu, ten je těžkej. Někdy vyžaduje, aby jeden brzdil, 

když ten druhý nemůže přidat.“  

— Jan Werich český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980 

 

Milí přátelé, 

dovolte mi, abych vám všem představila další vydání našeho časopisu, tentokrát s názvem: 

SENIOR REVUE 2019: Naši šikovní uživatelé 

 

Říká se, že dnešní doba bohužel nepřeje většímu souznění generací. 

Moderní technologie jdou bleskovým tempem dopředu. Nejstarší 

generace nestačí držet krok s tím, čím žijí jejich vnoučata. Starší lidé by 

měli i těm nejmladším ukázat, že životní hodnoty a vztahy by měli hledat 

spíš ve skutečném, reálném světě než v tom falešném, virtuálním. 

Bohužel se to často nedaří a propast nedorozumění mezi generacemi 

se ještě prohlubuje. U nás to neplatí. Do našeho zařízení docházejí 

mezi jinými i děti z mateřských škol a „klape to všem“ spolu bezvadně. 

 

Spojení „aktivní senior“ či „šikovný uživatel“ může u někoho vyvolat 

dojem, že být seniorem znamená automaticky pasivitu. Není to pravda, 

alespoň v našem Domově pro seniory. Denně se s našimi uživateli         

a uživatelkami setkávám a denně mě udivují svojí vitalitou, názory, 

výroky a pozitivní energií. Denně se přesvědčuji, že senioři jsou mnohdy 

aktivnější, než mnozí mladí lidé. 

Toto vydání časopisu našeho Domova pro seniory Kamenec má ukázat a ukazuje, že i starší 

lidé mohou být šikovní, pohlední a v něčem výjimeční. Mě pouze osobně mrzí, že zde nelze 

ukázat všechny z vás, protože všichni jste výjimeční a všichni si to zasloužíte.. 

Jen si v něm zalistujte a sami poznáte, že naši senioři rozhodně nepatří do starého železa! 

 
Za redakci časopisu:   Mgr. Milena Kantorová, vedoucí oddělení D4 
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„Lékař vzpomíná, baví…i když slunce zrovna nesvítí“. 

Vojna jako silvestrovská scénka 

Na základní vojenské službě jsem působil jako posádkový lékař. No na tom by nebylo nic 

divného. Ovšem být jím, znamenalo doslova, být na výsluní. A být na takové pozici bylo 

opravdu výsadou. Proč?  

Protože bylo moc příjemné přijímat za medicínskou pomoc nejen vyřčené poděkování, ale i 

nadstandardní obživu jak ve stravě tuhé, tak ve stravě tekuté. Zvláště tekuté. Kdybych měl 

vycházet z díků tohoto charakteru a hlavně to zkonzumovat, stal by se ze mne alkoholik.  

 

Také Silvestr byl na vojně zajímavý. I v době jeho oslav, v plném proudu, jsem ošetřoval. 

Vzpomínám si na jednoho vojáka, který se rozhodl, že zrovna poslední den v roce spáchá 

sebevraždu. Víte, co udělal? Vzal svou zbraň a prostřelil si nohu. Tenkrát jsem k němu přišel 

rozčílený a to na dvakrát. Za prvé jsem byl naštvaný, že mne vyrušil ze silvestrovské zábavy 

a po druhé, že ve svém věku neví, kam střelit, aby to splnilo svůj účel. Tak jsem mu vysvětlil, 

že to půjde, když se střelí do srdce, či do hlavy. Nemohl  ve svém zuboženém stavu 

pochopit, že se mu to nepodařilo.  

 

V jiném případě se jiný absolvent základní vojenské služby přivázal provázkem k okénku 

s vysvětlením, že je tzv. hlídací orgán. Takže opět mi to hlava nebrala a opět jsem se hocha 

snažil pochopit a vysvobodit ho z jeho nedokonalé představě o tom, jak má vypadat hlídací 

orgán. Nechal jsem ho chvíli se zklidnit a pak jsem se ho opakovaně ptal, proč se teda takto 

přivázal, co ho k tomu vedlo? Tento prostý vojáček, který měl chránit naši vlast, se na mne 

jen koukal a odpovědi jsem se nedočkal a už nepromluvil. 

Ale bylo to různé. Jedni chtěli skoncovat se životem, jedni nepromluvili a ještě jiní, dokonce, 

nedokázali provést rozbor zbraně a už vůbec ne s ní zacházet. 

Také volnost mravů byla prokazována poměrně ve velkém počtu. Vévodily jim mnohokráte 

manželky důstojníků, které tak činily na základě svého osamocení, možná nudy nebo 

sebekázně. A jejich svodům neodolaly naši vojáci, mezi nimiž byli i mí kamarádi. A 

neskončilo to jen tak. Co bylo mezi nimi, tedy manželským trojúhelníkem…to radši ani 

nechtějte vědět. Nejsem manželský psycholog. Jsem ale lékař a i v takovém počínání jsem 

musel zasahovat. Výsledkem takové volnosti mravů byly totiž pohlavní choroby. 

 

Vojáci, kteří se postarali o zpestření výkonu vojenské služby, byli zařazení do hygienicko-

epidemiologické čety. Byli to absolventi, kteří se nehodili nikde. Jejich intelekt se pohyboval 

na hranici únosnosti. Proto, za všechny ty historky –nevydařená sebevražda. Ale v tomto 

případě bohu dík za takový intelekt. Tentokráte někomu pomohl. 

 

Ale samozřejmě, nejsme dokonalí. Zvlášť při absolvování základní vojenské služby. Ten, kdo 

tam byl, by možná řekl, že je to bylo k nevydržení.  

Možná, že někdo z hochů, tenkrát, měl v nějakém směru potíže a bylo to v jeho životě to 

nejčernější období.  

Rady: pozitiva z vojny, udělá chlapem, co se naučí, k čemu dospěje.. 
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Samozřejmě i volný čas na vojně se dá využít. A samozřejmě, ten, kdo je ve vedoucí pozici, je 

více pánem svého času a nejen času. Vzpomínám si, že jsem velmi rád se věnoval ping 

pongu. Bylo to úžasné odreagování. No kde jsou ty časy, kdy jsem takto mohl skákat kolem 

ping pongového stolu, a to i za předpokladu, že jsem byl vzdálen od svého domova a 

vykonával jsem vojenskou službu.  

 

Ale..vy čekáte na ty moje lumpárny, že je to tak? 

Pamatujete si, vy, dříve narození, na Karibské události z roku 1962? 

Došlo ke zhoršení světové politické situace. Tehdy Sovětský svaz umístil na Kubu rakety. Na 

tuto skutečnost reagoval tehdejší prezident Kenedy tím, že udělal patřičné opatření a svět se 

ocitl na pokraji 3. světové války. 

Karibská krize, také Kubánská krize, byla nazvána jako mezinárodní politická krize, hrozilo, že 

přeroste v jaderný konflikt. Vypukla ve výše uvedeném roce v důsledku rozmístění sovětských 

raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpovědělo na umístění amerických raket 

v Turecku. Pak USA vyhlásilo blokádu Kuby. 

Představte si, taková událost. Prakticky, pro nás vojáky, neskutečný adrenalin, spousta 

otázek, obav… 

Já v tomto zmatku a záplavě tolika nových a podstatných informací a povinností s cílem 

ochránit svou zem, jsem nenašel svou pistoli a další vojenské důležité věci. Situace se 

zhoršovala a nabírala na vážnosti. Přišel rozkaz – ihned opustit kasárna. A já pořád myšlenky, 

kde je ta pistole. Naštěstí nás velitelé rozdělili do dvou skupin. To štěstí spočívalo v tom, že 

první skupina odjela do několika minut, ta druhá později a já byl v ní. A proto jsem měl 

příležitost a dostatečný čas, dát své povinnosti do pořádku. No bylo to o fous, nechci ani 

vědět, co by se stalo, kdyby se to provalilo. Povím vám, byl to adrenalin a bylo to pro mne 

zase nové  poučení a stud.                                                                              – ukázka k nové knihy  

 

PAN MACHÁLEK SE OPĚT DAL DO PSANÍ 
Pan doktor Jan Machálek neustále věří, hledá 

optimismus, smysl života.                                              

To ho udržuje v dobré náladě a prostřednictvím 

knihy ji chce předávat dál… 

V našem Domově pro seniory jsme pokřtili knihu 

Marcely Losové a MUDr. Jana Machálka, která 

vznikla i za přispění spisovatelky a novinářky 

Moniky Benešové. Tato ve spolupráci s 

nakladatelstvím Barrister Principál vydala 800 

výtisků, které jsou již na pultech knihkupectví v 

České republice.  

I křest knihy proběhl ve velkém stylu, za 

přítomnosti klientů našeho domova a zúčastnili se 

také zástupci Magistrátu města Ostravy 

zastoupený primátorem Tomášem Macurou i 

Jaroslavou Rovňákovou, vedoucí odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví.  
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Za Městský obvod Slezská Ostrava byla přítomna místo starostka Dagmar Macháčková, také 

bývalí kolegové MUDr. Jana Machálka a samozřejmě náš pan ředitel Ing. Juraj Chomič.  

Pohodovou náladu vnesla i svým hudebním umem kapela Revival Blondie Jane. 

 

To je však již jen pěknou vzpomínkou....s přečtením a otočení poslední stránky knihy - se 

kniha "zaklapla", ale pan doktor Machálek, uživatel služeb 3.patra, toho psaní pořád nemá 

dost. Sice si kdysi slíbil, že s psaním knih je konec. Za své medicínské kariéry napsal mnoho 

knih, psal zejména pro specialisty v oboru. A jedna éra produktivního života mu skončila, 

druhá mu však začala, ta důchodová. Právě ta, jak řekl pan doktor, co se týče množství 

napsaných knih, je nenaplněna. 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. 

Proto každou možnou středu má p. Machálek vyhraněnou právě k individuální volnočasové 

aktivitě zvanou reminiscence, což je práce se vzpomínkami. Ty prostřednictvím volnočasové 

pracovnice zpracovává na papír s cílem – vydat opět malou knížku, 2. díl. Toho času jsme 

pokročili a můžeme hovořit o třech nových kapitolách. Jedna z nich obsahuje vzpomínky na 

základní vojenskou službu. 

Milí klienti, máte se na co těšit. Pan Machálek si také umí ze sebe dělat legraci a ledasco i na 

sebe požaluje. Tak tedy….víte, že byl i „bordelář“ ? V roce 1968 nastala Karibská politická 

událost během jeho absolvování vojenské služby. A milý „doktůrek“ nemohl ani bránit naši 

vlast, protože nemohl najít svou zbraň. Však si to nakonec v ukázce z knihy sami můžete 

přečíst. 

 

Vzpomínky obohacují náš život a jsou mnohdy příjemné i prospěšné.                                   

Knihy vzpomínek psát nemusíte, ale zkuste si je vybavovat a povídat si o nich                            

s ostatními. Uvidíte, že mají své kouzlo.                                                       

Marcela Losová, DiS. 

Šikovné ruce našich uživatelů a uživatelek aneb                                         

"Proč mnozí uživatelé chodí do ateliéru"? 

Hned z několika důvodů. Těžko říct, který je ten 

hlavní. 

Ateliér, výtvarný ateliér, se nachází na patře 

druhém a naši klienti se v něm mohou scházet a 

kvalitně využívat svůj volný čas. Nejen výtvarnou 

činností, která má široký záběr, ale také být 

v příjemné společnosti, kde si mohou popovídat, 

zazpívat, vyměnit své zkušenosti. Výrobky, které 

si vyrobí, si mohou ponechat nebo věnovat svým 

blízkým. Práce v ateliéru vyžaduje rovněž pohyb 

a to znamená procvičovat si svou jemnou 

motoriku. 
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V ateliéru se většinou střídají všichni 

naši pracovníci volnočasových aktivit, 

ponejvíce se zde ovšem setkáte s paní 

Dášou, která vede ateliér jako 

dobrovolný pracovník a ve svém 

volném čase se věnuje našim klientům 

každé pondělí jak v dopoledních, tak 

v odpoledních hodinách a každý čtvrtek 

v hodinách odpoledních.                                       

. 

V současné době pracují klienti 

v ateliéru s keramikou a vyrábějí 

keramické knoflíky a korálky, které pak 

barví a dekorují. Započali také jarní 

výzdobu do multifunkční místnosti. 

Vyrábějí květiny z krepového papíru, 

vyrábějí keramické hrníčky i na plot. 

Krásné výrobky jsou nejen součástí  

výzdoby všech našich oddělení, ale 

výrobky našich uživatelů a uživatelek 

jsou také úspěšné, někdy více či 

někdy méně na různých soutěžích. 

Například v Centru sociálních 

služeb v Lysé nad Labem rukodělná 

proběhla soutěž „Šikovné ruce 

našich seniorů“, které se účastnilo 

několik našich uživatelek.  
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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. 

Tentokrát naše seniorky z Kamence sice 

nevyhrály, ale dostali pěkný pamětní list a 

odznáček jako upomínku. 

Práce v ateliéru všem 

přítomným přináší pocit 

radosti a uspokojení 

z práce  i společenství, které dokáže zkvalitnit zdraví a život.  

Marcela Losová, DiS. 

 

Šikovné ruce paní Lidie Hlubocké 

Paní Hlubocká má tvůrčího ducha a velké nadšení 

pro výtvarnou činnost. Pravidelně se účastní 

výtvarných činností v ateliéru, který snad nikdy 

nevynechá. 

Nutno podotknout, že paní Hlubocká má vážné 

zrakové postižení a vidí velmi špatně. I přes toto 

omezení je schopna dosáhnout skvělých výsledků 

ve výtvarné činnosti, dovede například modelovat z 

keramiky, skládat a stříhat papír nebo malovat na 

hedvábí. Malování na hedvábí je jednou z jejích 

nejoblíbenějších činností, ve které také dosahuje 

nejlepších výsledků. Kdybych měl obchod s 

textilem, určitě bych se nestyděl vystavit si ručně 

malovaný šátek paní Hlubocké za výlohu.   

Paní Hlubockou již znají také v Lysé nad Labem, 

kde každoročně probíhá soutěž „Šikovné ruce 

našich seniorů“, které se naše paní Liduška účastní. 

Zatím se jí sice nepodařilo být absolutní vítězkou, 

ale má soutěživého ducha a ráda se bude znovu účastnit.  

 

Paní Liduška je obrovskou inspirací pro mnohé uživatele i zaměstnance. Všichni ji dobře znají, 

protože ručně vyrábí narozeninové přání a přeje všem lidem, které zná a má ráda. 

Paní Hlubocká je aktivní seniorkou ve všech ohledech, pomáhá totiž i zaměstnancům s prací 

na oddělení mimo jiné například chystá příbory, pomáhá starat se o kanárky, zalévá květiny a 

ráda se podílí na výzdobě patra, což ji moc baví. 

Kamil Kopřiva, DiS 
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Věděli jste? 
Jsou nenápadní, obyčejní, ničím se nechlubí a srdce mají na pravém místě. 

 

Taková je i paní Blažena Rakušanová. Svou zálibu 

v pletení a háčkování, ke kterému ji ve 14 letech přivedla 

babička, nesčetně krát zúročila ve prospěch své rodiny. 

Když jsem ji oslovila, zda by nenapletla papučky pro 

novorozence v nemocnici a ukrátila si tak volnou chvíli, 

souhlasila. Netušila jsem však, jak velký a neocenitelný 

projekt to bude. Paní Blaženka napletla kolem 300 párů 

bačkůrek. Celkem tři krát navštívila neonatální oddělení 

Fakultní nemocnice Ostrava a jeden krát novorozenecké 

oddělení Městské nemocnice Ostrava. Papučky, mezi nimi i 

čepičky, posloužily nedonošeným novorozencům, kteří jsou 

takovými drobečky, že i nejmenší velikost je jim velká. 

V současné době už plete jen v malém, nejčastěji ponožky 

pro rodinu. Jak říká: „ Ruce bolí.“ Mezi její úspěchy patří i 

účast v projektu Šikovné ruce našich seniorů. Ačkoliv 

nevyhrála, mohla se pochlubit háčkovanými polštářky a 

ozdobami.  

Paní Blaženku nebaví jen tak sedět a tak se naučila plést 

košíky z papíru, chodí do kroužku vaření a neodmítne 

uživatelům nakoupit mimo náš domov.  

Paní Rakušanová je na svůj věk pyšná. Hádali byste jí krásných 88 let? 

Radka Řezaninová 
 
 

Právě jsme předali Městské nemocnici 

v Ostravě – Fifejdách novorozeneckému 

oddělení napletené soupravičky skládající se 

z bačkůrek a čepičky, které napletla naše 

uživatelka paní Zdenka Bardasová, 

která je obyvatelkou našeho domova již 

několik let. 

Její snažení bylo oceněno vrchní sestrou 

novorozeneckého oddělení, která nám 

vyslovila svůj dík. Soupravičky budou použity 

pro novorozené miminka k jejich zahřátí v postýlce, tak poslouží i jako dárek nemocnice pro 

samotnou maminku novorozence. Šikovné ruce paní Zdenky Bardové pomáhají a již nyní 

paní Zdenka Bardasová plete další soupravičky, které i letos předáme před Vánoci některé 

z dalších nemocnic v našem městě.                                                  Mgr. Blanka Janošková 
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Jehlice pro 

radost 
 
 
Pletení, háčkování, štepování - to jsou vše činnosti, 

které se již v mládí paní Miluška Paťorková 
naučila od své maminky a ve škole v hodinách 
ručních prací.  
 
V dospělém věku jako matka třech synů tento um 
maximálně uplatnila, jelikož i v důchodu pletla pro 
vnoučata.  
 
Zručnost v pletení ukázala i zde, zhotovila pro naše 
oddělení spoustu praktických oděvních doplňků, 
např. papuče, hlavně pro klienty zimní čepice, za což 
jí patří velké poděkování nejen celého personálu D1, 
ale i uživatelů.  
 
I přes závažnou zrakovou vadu ji nadále najdeme 
v teplém počasí na balkoně při pletení dalších 
výrobků. Materiálu na tuto činnost má díky daru 
Ježíškových vnoučat dostatek – obdržela velkou 
zásilku vlny a příze. 

Eva Košárková  

 

 

Představujeme vám paní Boženu 

Kubečkovou,  

která ve svém volném čase již přes třicet 

let vyšívá dečky nejrůznějších tvarů 

velikostí a vzorů. Na otázku, jak se k této 

činnosti dostala, odpověděla,  

že když ovdověla, hledala, jakou činností 

by smysluplně vyplnila volný čas. 

Vyšívání ji pomohlo překonat počáteční 

pocity osamělosti. Zároveň to, že mohla 

svými výtvory obdarovávat své sousedky, 

známé a kamarádky paní Boženě přineslo 

radost, radost velikou a úplnou! Je to 

radost z radosti obdarovaného ! 

                                                     Bc. Petr Polášek 
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Naše zahrádkářka 
 

Paní Emilie Hořínková v mládí ani 

v dospělém věku sice nejevila žádný zájem o 

jakoukoliv zahradnickou činnost. Ta se 

projevila až po odchodu do důchodu, kdy si 

sama vyhlédla a zakoupila část pozemku 

v zahrádkářské kolonii v Zábřehu vedle 

polanecké spojky, aby zde vyplnila svůj volný 

čas. Zapojila se do spolku zahrádkářů, kde si 

předávali případné dobré rady na pěstování 

květin, ale i zeleniny podle potřeby. Výpěstky 

její práce jí přinášely nejen užitek, ale i 

radost. Na pozemku se nacházel rovněž i 

malý domeček na nářadí, který současně 

sloužil i k jejímu občasnému odpočinku. Svůj 

zahrádkářský um uplatnila i po nástupu do 

Domova pro seniory Kamenec, a aktivně se 

zapojila do drobné údržby zdejší zahrady a 

osazování vnitřních a venkovních květinových 

truhlíků.  

S příchodem jara se opětně těší 

na tuto zajímavou činnost.  

            Eva Košárková 

 

   Skvěle tančí… pan Jaroslav Šimon 

Koníčkem pana Jaroslava se už před 

nástupem na vojnu stal tanec. Taneční 

hodiny absolvoval u manželů 

Šumovských. Od té doby, více méně 

pravidelně obcházel v Ostravě kavárny, 

kde v pozdním odpoledni či čase večerním 

hrála taneční hudba. Zajímavé je, že tento 

svůj koníček pěstoval i po svatbě. Jenže 

chodil tančit sám, protože jeho paní tanci 

neholdovala ! Nejčastěji docházel za 

zábavou do kavárny Centrum, která 

stávala na dnešním Masarykově náměstí. 

Ze všeho nejraději tančil valčík… a úplně 

nadšený byl, když písničku, kterou kapela 

hrála, znal a mohl zpívat… 
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Já a moje heligonka 

Ráda bych Vám představila pana Lumíra Tománka, 

který svým pozitivním přístupem, dobrou náladou a 

hrou na harmoniku přispívá ke zvýšení pohody na 

druhém patře. 

Už jako malý chodil k sousedovi a ten mu půjčoval 

harmoniku, na kterou jak říká: „ si zkoušel vrznout. “ 

Později mu malou heligonku věnoval kamarád, který 

hrál na kytaru. Společně pak tvořili duo, které 

vystupovalo jen tak, pro potěšení kamarádů. 

Nejraději vzpomíná na chvíle, kdy hrával pro rodinu 

na chalupě v Jeseníkách.  

Malá heligonka ho provází celým životem a to je 

dobře, protože se její hudbou můžeme těšit i my.             

To když vytáhne pan Lumír Tománek heligonku  

z pouzdra a rozezní její tóny na vyhlídce našeho 

patra. V tom okamžiku se začnou otevírat dveře a 

z pokojů mnohdy vyjdou mezi ostatní i ti, kteří jinak 

nemají o společnost zájem. Že je pan Lumír nezmar, 

svědčí i to, že se učí hrát na klavír v multifunkční 

místnosti. Vyznává totiž heslo:  

„ Když se chce, všechno jde.“                      

Radka Řezaninová 

 

 

 

 

 

Autorka poezie paní Lidmila Šaratová 
Už od dětství měla ráda básničky. Na knihy a časopisy 

nebyly v její rodině peníze a tak, kdykoliv měla možnost, si 

básničky přepisovala z učebnic, či vypůjčených knih           

a časopisů do svého osobního sešitu. Sešit paní Lidmily 

byl ve své době velmi cenným literárním artiklem, 

obsahoval celé sbírky básní Jaroslava Vrchlického, J. V. 

Sládka a dalších klasiků české poezie. 
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 Svou literární tvorbu začala paní Lidmila také již v dětském věku a její první báseň napsala ve 

škole a byla o vlaštovkách a jejich povídání o dalekých cestách do teplých krajin. 

 

Paní Lidmila neměla lehký život, zažila spoustu dřiny, válku, chudobu a hlad, předčasné odchody 

svých blízkých a přesto neztrácí životní optimismus a chuť do života. Poezie ji vždy pomáhala 

vnímat krásu kolem sebe a nepřestávat věřit v dobrotu lidí a světa kolem sebe. 

Paní Šaratové láska k poezii vydržela, dodnes ráda píše a dodnes si pamatuje spoustu básní 

zpaměti a neustále si je opakuje a pokud je příležitost, ráda recituje veřejně na setkáních                        

s ostatními uživateli, společenských akcích a oslavách. 
Kamil Kopřiva, DiS. 

 

Vyrostla bříza běličká, jak ze stáda ta kozička 

vyběhla z lesa na okraj, že prý už táhne jara háj.   

 

Probudil se ježek ze spánku, 

vystrčí čumáček z listí upraveného domečku 

a hned se rozhlíží, co by dal svému čumáčku. 

 

Sluníčko mrklo doprava a pak zase doleva, 

svými paprsky probudilo chrobáčka. 

Ten když přežil zimu,  

nehce býti snídaní malého ježečka. 

 

Utíká do kořenů mladé břízky a suché listy mu dělají dobré stříšky. 

Tak kde vše začalo, zde také končí, tak jak když voda teče, jako když vítr hučí. 

 
Lidmila Šaratová 

Šachová dáma  - 

paní Milota 

Sojková  

Uživatelka si do 

Domova pro seniory 

Kamenec přinesla svou 

šachovnici, která jí 

slouží k procvičování 

paměti, a zároveň se 

snaží používat jemnou 

motoriku při hře. 

Využívá rodinných 

návštěv, v rámci nichž si 

spolu zahrají šachy. Klientka má pěkný vztah se svou rodinou, která se o ni stará a dochází 

pravidelně na návštěvy. Kromě toho se ráda zapojuje do aktivit, které zde probíhají.  
 

     Saša Zlamšidlová 
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Nejlepší luštitelka křížovek paní Hedvika Vinčková 
 

Toto označení si zasloužila klientka 3. patra paní Hedvika Vinčková.                

I přes své zdravotní potíže je paní Hedvika stále aktivní. 

Pravidelně trénuje svou paměť, prostřednictvím luštění křížovek. Tuto 

aktivitu vykonává ráda a po řadu let. Proto už někdy nepotřebuje ani 

nápovědu umístěnou často v rohu křížovky nebo v Křížovkářském 

slovníku.  

 

Sdělila, že ji akorát dělají v křížovce 

problémy anglická slovíčka.    

Ale i přesto se snaží tento problém řešit tím, že se angličtinu 

učí. Každý pátek navštěvuje volnočasovou aktivitu zvanou 

Anglický čaj, což je jednoduchá výuka anglických slovíček a 

nejen to. V hodině angličtiny jsou tématem také anglicky 

mluvící země, anglická kultura, anglická kuchyně a mnoho 

dalšího, co je s angličtinou spojeno.  

Nedávno se paní Hedvika zúčastnila soutěže o Správné 

vyluštění křížovky. Křížovku v rychlosti vyluštila a zaslala           

a výhra byla na světě. Jako odměnu obdržela, co jiného, než 

velkou knihu křížovek. Tak proto titul „Nejlepší luštitelka 

křížovek.“  

 

To ale není jediný způsob, jak paní Hedvika trénuje svůj mozek. Dále k tomu využívá 

elektronickou pomůcku Sentable, velký mobilní tablet. Ten už umí i sama obsluhovat a pouští si 

na něm programy určené k trénování paměti. Hraje na něm různé hry, doplňuje kvízy, odpovídá 

na vědomostní otázky.  

A je tady ještě něco, co naší klientku udržuje v pohodě. Na otázku, co ji pomáhá, nemyslet na 

své problémy jednoduše odpověděla: „Humor.“ Pak ještě dodala: „Je třeba se přemoci 

a jít mezi lidi, něco dělat a u toho se dobře zasmát.“ 

                                                                                                                                        Marcela Losová, DiS. 

 

Nový moderátor v reminiscenční oblasti je pan Rudolf Florčík 
 

I ve svých devadesáti letech mohou klienti v našem 

domově pro seniory trávit svůj volný čas například tím, že 

pomáhají oživovat vzpomínky svých spolubydlících. 

Zároveň je touto činností pobavit a zaujmout a motivovat je 

ke spolupráci.  

Jedním z takto aktivních seniorů je čerstvý devadesátník 

pan Rudolf Florčík, klient 3. patra, který přijal roli 

moderátora a průvodce v jedné z volnočasových aktivit  - 

Práce se vzpomínkami.  
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Jako dárek pro tuto volnočasovou aktivitu 

jsme dostali od pana ředitele sbírku 

dobových fotografií v elektronické podobě s 

cílem promítnout ji na plátně. A kdo jiný může 

nejlépe představit historii Ostravy než ten, 

který byl svědkem jejího vývoje a ví o ní 

nejvíce. 

 

Pana Rudolfa jsme my, volnočasoví pracovníci 

oslovili pro tuto činnost, protože v Ostravě 

prožil celý svůj život. Má ji dobře zmapovanou 

a zažil v ní nejen mnoho pěkného, ale i 

bolavého. Pamatuje si o ni skutečně mnoho.  

 

Sbírka fotografií nazvaná Historie Ostravy 

obsahuje černobílé fotografie a je rozdělena 

vzhledem jejímu množství na několik částí. Na 

fotografiích se objevily známé ulice, náměstí, 

obytné domy, obchodní domy, obchůdky, 

cukrárny, kina, továrny, školy, doly…  

 

Pan Rudolf mohl během promítání každou 

fotografii okomentovat a doplnit ji o jiné 

informace či různé zážitky a události, které se 

v té době na určitém místě staly. Vedl také s 

ostatními klienty diskuzi, kterou všichni 

přítomni uvítali. 

 

Naši živatelé svou 

spokojenost nad tímto 

typem aktivity a tímto 

moderátorem projevili a 

zakončili potleskem. I po 

skončení promítání si 

klienti měli co říct s 

panem Florčíkem a v 

diskuzi o historii Ostravy 

ještě pokračovali. 

 

 

 
Marcela Losová, DiS. 
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Knihovna je můj život ...  
Říká paní  

Mgr. Ilona Nemeškalová, naše 

uživatelka. Stará se nám o knihovnu 

a v knihovnách se pohybuje celý svůj 

život, od svých 14 let. Nastoupila do 

ní vlastně „z trucu“, kdy si jako dítě 

strašně moc přála studovat technický 

obor, jejím snem byla elektronika, ale 

tehdy byla jediná průmyslová škola 

elektrotechnická v městě Pardubicích 

a tam ji, tak daleko, rodiče nechtěli 

pustit. A tak nakonec skončila 

v humanitním oboru, nikoli 

technickém, a to v knihovně. 

Postupně při zaměstnání vystudovala 

a působila ve vedoucích funkcích 

v knihovnickém světě. 

Pracovala v Knihovně města Ostravy, prošla Vědeckou knihovnou a její pracovní kariéra 

skončila v Knihovně Ostravské univerzity. Vlastně neskončila: z vedení velké knihovny jen 

přišla do té malé knihovny, v přízemí našeho domova pro seniory. 

 

„Ráj jsem si vždy představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.“  
— Jorge Luis Borges argentinský spisovatel povídek, esejista, básník a překladatel, 1899 – 1986 

 

 

Malá, hodná, milá paní Ilonka  – dosud plná energie a nejen v knihovně poradí každému, kdo 

o její radu požádá. O „svoji“ knihovně velmi ráda hovoří: 

 

„Máme v Domově pro seniory Kamenec sice knihovnu menší, ale vybavenou dobře. V přízemí 
budovy je knihovna, připravena splnit vaše přání o kvalitní četbu a umožnit vám využití 
moderních informačních technologií pro získání aktuálních informací z oborů vašich zájmů. 
Knihovna, která obsahuje více než 1700 titulů knih českých i světových autorů všech 
literárních žánrů – romány, detektivky, poezii,  populární literaturu o práci a životě kulturních 
osobností (herců, výtvarných umělců...) a osobností veřejného života. Také je zde možno 
vypůjčit si četbu lehčího žánru – sešitová vydání příběhů ze života. Tituly knih, které ve fondu 
této knihovny nejsou, není problém zajistit z větších knihoven v Ostravě prostřednictvím 
dobrých kontaktů mezi knihovníky. 
 
Dále je zde téměř 50 titulů zvukových knih (audioknih), kde na CD nosičích jsou zaznamenány 
texty knih čtených herci pro lidi s vadou zraku, kterým dělá potíže číst tištěný text, ale mohou 
být příjemným způsobem prožití příběhů poslechem pro všechny. Mluvené slovo je někdy 
proloženo hudbou, aby vnímání čteného bylo příjemnější.  
Na všech odděleních Domova pro seniory Kamenec jsou k poslechu připraveny přehrávače, 

které pracovnice zájemcům vypůjčí a pomohou s obsluhou přístroje.  
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V knihovně jsou 2 počítače s přístupem na INTERNET, kde lze získat aktuální informace 
ze zájmových oblastí uživatelů. Je zde také možnost využití SKYPE, jehož prostřednictvím 
se lze kontaktovat s přátelí a příbuznými žijícími kdekoliv ve světě a to nejen zvukem, ale i 
obrazem. 
 

Knihovna je sice pravidelně otevřena každých 14 dnů (podle pololetně zpracovaného rozvrhu 
zveřejněného na nástěnkách v každém poschodí i na TV přijímačích, ale lze ji využívat i 
mimo tyto termíny, protože knihovnice Mgr. Ilona Nemeškalová je obyvatelkou domova a 
velmi ráda vyhoví kdykoli kterémukoliv zájemci o využití nabízených služeb. Není třeba mít 
obavy z možnosti využití počítačů nebo stolní kamerové lupy, protože i v tomto případě to lze 
s pomocí knihovnice zvládnout a postupně se naučit samostatnému používání. Stolní 
kamerová lupa pro pohodlné čtení textu, který si potřebuje uživatel zvětšit.“ 
 
A na dotaz, co sama čte, nám paní Ilona 

odpověděla: „právě nyní jsem otevřela 

povídky ostravského autora Honzy 

Drozda. Všem doporučuji!“ 

 

Přestože knihy jsou krásné, tak jsme se 

paní Ilony dotázali, co by si přála ona 

sama, co by udělalo největší radost jí….  

„Před pár lety zničila silná vichřice 

slovenské Vysoké Tatry. Tatry se změnily 

doslova k nepoznání, po kalamitě se podařilo odstranit popadané stromy, opravit budovy a 

infrastrukturu, les se ale s vichřicí bude vyrovnávat několik desítek let. Kalamita vrátila 

Tatrám jejich podobu ze začátku minulého století, kdy byly na území dnešních polomů holiny, 

na kterých se pásl dobytek. Následné zalesňování smrky se při vichřici vymstilo. Smrk je totiž 

proti větrné  smršti málo odolný a často se vyvrátí nebo zlomí…nicméně je to místo mého 

dětství, kde jsem každoročně celé dětství a mládí jezdila…naposledy jsem v Tatrách byla – 

vlastně jako poslední rozloučení s mým manželem. 

Moc ráda bych se do Tater, i když nyní již bez nějakých pochodů či dlouhých a náročných túr 

podívala…. Alespoň na pár dnů. To je mé velké přání.“ 

 

Paní Mgr. Iloně Nemeškalové si dovoluji za celý Domov pro seniory a hlavně za sebe popřát 

hodně zdraví a lásky lidí, jejímu srdci blízkých. Sama vím, že má velmi hezké vztahy a živý 

kontakt se svými bývalými spolupracovníky. (Někteří z nich jsou i mými přáteli).  

A v neposlední řadě jí velmi přeji, aby se jí vyplilo její velké přání…a aby uviděla ještě své 

milované Vysoké Tatry. 

      Paní Ilonko - děkujeme.                                                               Mgr. Milena Kantorová 

 

Také jste kdysi odkládali zajímavou četbu pro nedostatek času z důvodů starostí             
o rodinu či pracovního vytížení s tím, že přijde čas, kdy se budete moci k těmto 
knihám vrátit a v klidu si užít příběhy hrdinů a jejich osudy?  
 
Teď je ten čas tady a možnosti také. Paní Mgr. Ilona Nemeškalová se na Vaši návštěvu 
těší a ráda vyhoví Vašim přáním. 
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Naše rehabilitační pracovnice Pavla Chmelařová - 

ergoterapeutka říká: "Tvoření je mým lékem na duši“. 
Pavla má 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." V rámci 

ergoterapie mohou naše uživatelky a uživatelé docházet do 

ateliéru na oblíbenou aktivitu: 

Ergoterapie – pletení z papíru 

Milí uživatelé a všichni co čtou tyto řádky, co je to vlastně 

ergoterapie???? Kdysi byla ergoterapie nazvaná „léčbou prací“, 

v podstatě řečeno či napsáno, člověk když provádí jakoukoli 

činnost nebo práci, která jej naplňuje a má z této činnosti radost, 

přestává myslet na své „bolístka“ a různé jiné starosti a tím tzv. 

„léčí sebe“ a zároveň procvičí své ruce, svou obratnost a uvolní 

tak třeba i svou „bolavou duši“. 

A proč zrovna pletení z papíru? Já samotná mám tuto techniku 

velmi ráda, baví mne pletení a to co mne samotnou naplňuje, 

ráda předávám dále.  

Pletení z papíru není tak složitá technika jak se zdá, je to technika v podstatě i velmi levná – 

kolem nás je spousty novin a letáků, tak proč je nevyužít k vytváření krásných předmětů.  Je 

potřeba dopředu vytvořit spousty ruliček z papíru /z letáku, novin/, vytvořit „konstrukci“ na 

požadovaný tvar „košíku, vázičky, misky“ a může se začít plést.  Mohou se vytvořit i Vánoční 

– Velikonoční ozdoby, věnečky, srdíčka, hvězdy, podkovy, prokládat pletení z papíru i 

dřevěnými korálky, perličkami, jakkoli hotový pletený předmět ozdobit, nabarvit barvou. 

Fantazii se meze doopravdy nekladou.   

„Tvoření a láska působí jako slunce – probouzí energii“  

Maxim Gorkij 
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Chcete vytvořit krásné předměty pro sebe nebo dárky pro své blízké, procvičit si obratnost 

prstů, naučit se něco nového, být ve společnosti milých lidiček, popovídat si, odreagovat 

se? Tak určitě přijďte mezi nás, ráda Vás přivítám a naučím pletení z papíru, jinak děkuji 

Vám všem, kteří se ergoterapie pravidelně zúčastňujete  

Pavla Chmelařová, DiS 

Anglický čaj 

Každý pátek ve 14 hodin se již tradičně 

a pravidelně se scházíme u anglického 

čaje v kulturní místnosti na třetím patře. 

Někteří se smějí a dobírají si mě i 

uživatele a říkají: „proč by se měli lidé 

v seniorském věku učit anglicky?“ „ 

k čemu jim to bude?“, „a vždyť to stejně 

zapomenou“. Už jsem dokonce i slyšel: 

„že ten Kamil anglicky stejně neumí“. 

Všechno tohle musím vyvrátit. Naše 

seniory angličtina baví, vždyť to není 

jen o učení se slovíček nebo 

gramatiky a probírání daného tématu.  

My si také povídáme o anglicky 

mluvících zemích, o jejích tradicích a 

zvycích, o kultuře, o jídle,                               

o zajímavých památkách                                  

a významných osobnostech. 

Cestujeme prstem po mapě, pouštíme 

si dokumenty o zajímavých krajinách, 

posloucháme anglickou a americkou 

hudbu ať už je to rock´n roll, jazz, 

country nebo jiný žánr. 

 

V poslední době se snažím včlenit prvky konceptu „snoezelen“ do výuky angličtiny. 

Snoezelen pracuje se smysly a snaží se o jejich co největší zapojení a stimulaci, je 

nevýkonový, takže žádné známkování se nekoná. V praxi to vypadá například tak, že když 

probíráme ovoce, tak se nejen učíme slovíčka správně opakovat a vyslovovat, ale máme 

probírané ovoce i fyzicky k dispozici abychom si ho ohmatali, přičichli k němu a kousek 

ochutnali. Při zapojení více smyslů má náš mozek tendenci si lépe pamatovat. Podobné 

techniky lze aplikovat i na spoustu dalších témat a přednášky doplňuji o promítání, praktické 

ukázky atd., tak aby bylo zapojeno co nejvíce smyslů. V konceptu snoezelen, je také důležitá 

relaxace a navození příjemné klidové atmosféry, tento koncept dělá radost, a tu se snažím 

dělat i já našim uživatelům, při hodinách angličtiny. 



 

Strana 20 

 

 

                                                                                                                        SENIOR REVUE 2019: Naši šikovní uživatelé 

Během sezení u „anglického 

čaje“ se nejen učíme, ale 

hlavně se dobře bavíme.                     

A když se zeptáte našich 

uživatelů, proč chodí na 

angličtinu, tak Vám odpoví, 

protože je to baví, protože mají 

ze sebe dobrý pocit, i když si 

nezapamatují všechno, mají 

obrovskou radost z toho, co se 

zapamatovat podaří. A nadšení 

stále přetrvává a někteří 

uživatelé nevynechají jedinou 

hodinu, protože při anglickém 

čaji není důležitý výkon, ale 

radost z práce a nově nabytých 

vědomostí. 

 

A ten hloupý Kamil, který neumí anglicky 

opravdu žil pět let na severu Anglie, 

nedaleko Liverpoolu, kde lidem není 

jednoduché rozumět, protože mluví ve 

specifickém dialektu zvaném „scouse“. 

Opravdu složil několik zkoušek 

Cambridge English (PET, FCE, CAE), 

které jsou nejrozšířenějšími jazykovými 

certifikáty, jsou srovnatelné se státní 

zkouškou z angličtiny, uznává je většina 

anglických univerzit jako doklad                 

o způsobilosti ke studiu a opravňují 

člověka působit jako lektor angličtiny 

v neanglicky mluvících zemích.  

 

Samozřejmě i já musím někdy sáhnout po slovníku a najít si jak se anglicky řekne soustruh 

nebo fréza. Také někdy zapomenu slovíčko, které jsem dlouho nepoužil. Důležité není 

vědět všechno, ale chtít vědět co nejvíce, vědět jak se zeptat a kde si potřebné informace 

vyhledat. Učíme se přece celý život a žádné studium by nemělo končit ukončením školy. 

Na závěr připojím citát, který se mimo jiné objevuje i ve filmu Forrest Gump: „Stupid is as 

stupid does“. Volný překlad tohoto citátu zní: „Pro hlupáka každý hloupý.“ 

                                                                                                                             Kamil Kopřiva, DiS. 
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Šikovní senioři a jejich sportovní úspěchy 
V teplejších dnech roku se na zahradě našeho zařízení uskutečňují sportovní aktivity. 

Vlastně nám většinou přeje počasí. Není-li sníh, což poslední roky nebývá, pak se zde 

setkáváme často i když je kapku zataženo a mírně chladno. Prostě jen pár největších 

zmrzlíků stačí "zababušit" do dek. Jediným omezením, proč na zahradě nebýváme, je 

"polední" čas v letních měsících, aby nebylo našim uživatelům a uživatelkám úmorné 

vedro. 

Většinou se sportovní aktivity 

schází kolem dvaceti našich 

seniorů. Aktivity jsou různé, 

od netradičních, kreativních 

až po ty klasické: turnaje 

v pétangue  

a v šipkách či kuželkách. 

 

RUSKÉ KUŽELKY 
Shazování kuželek neboli - 

srazit na 3 pokusy co největší 

počet kuželek. Některým 

uživatelům to jde lépe, jiným 

ještě lépe. Vítězem se stal na 

posledním velkém turnaji pan Jan Žižka. Kuželek se 

nelekl a na množství nehleděl ☺, jen o pár bodů nad 

"stříbrnou" paní Jiřinou Masnou. Třetí stupeň vítězů 

patřil paní Marceli Bártové. 

                       

PÉTANGUE 
Na naší zahradě se 

setkáváme a sportujeme 

i na skvělém 

pétangovém hřišti. V 

začátku se vždy 

uživatelé a uživatelky 

obeznámí s terénem      

a pohybem koulí po 

něm. Přímo na turnajích 

vítězí vlastně všichni, 

protože všichni soutěžící 

si užívají čerstvého  

vzduchu, slunečních 

paprsků a zdravé 

soutěživosti.   
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Po velmi vyrovnaných bojích se však nakonec radovali z vítězství někteří, například naposled 

to bylo družstvo OKO – paní Ilona  Nemeškalová a Věra Chalotová.  

 

Nelze však opomenout slavné vítězství: 

Na soutěžích Domovů pro seniory 

vstoupily do dějin sportovní historie DpS 

Lamenec dámy z našeho domova, ve 

složení paní Blažena Rakušanová, Alena 

Čechová a Drahomíra Koudelková, které 

doslova a do písmene vybojovaly 

(vyválčily) pro náš domov historicky 

nejlepší umístění v turnaji smíšených 

trojic v pétangue., který se konal v 

Ostravě Porubě v Domově Slunečnce.  

Krásné a zářivé úžasné první místo!  

Nejprve po rozpačitém  a trochu 

nervózním začátku se velice rychle 

rozehřály a rozehrály k výkonům přímo 

excelentním. Z deseti silných týmů, z 

jiných domovů pro seniroy, které 

soutěžily ve dvou skupinách, se 

probojovaly do čtyřčlenného finále, kde 

s převahou zvítězily. Domů pak přivezli veliký pohár  a drobné ceny.  

A hlavně radost velikou! Tímto se staly prvními vítězkami tohoto turnaje z Kamence.  

 

ŠIPKY 
Když slunce svítí, na obloze ani mráčku a především není vítr, přicházejí naši uživatelé a 

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

(někdy je jedná o malé míčky z umělé hmoty obalené proužky suchého zipu, proto nesmí být 

vítr).  
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Před hrou samotnou se uživatelé většinou rozdělí do družstev a každá skupina si má 

vymyslet název. Většinou se hodně nasmějeme, kreativita je nesmírná! Třeba známé jsou 

dvojslabičné názvy družstev: KOZA, PUMA, VODA, PIVO, 

VÍNO... 

 

Také v hodu šipkami na terč, kde rozhoduje přesná a jistá ruka a 

rovněž bystré oko, bývají vyrovnané výkony, nicméně na 

stupních vítězů se setkáváme s uživatelkou paní Alenou 

Čechovou, opět s paní Blaženou Rakušanovou, paní 

Drahomírou Koudelkovou, s paní Květuší Poláčkovou, Věrou 

Chalotovou, Janou Hyžikovou či paní Květoslavou Prokešovou.  

 

Chceme pochválit všechny naše „šikovné seniory“ - uživatelky a uživatele, kteří se 

účastní sportovních aktivit. Cílem celé řady podobných akcí v Domově pro seniory 

Kamenec je, aby v důsledku každodenního tréninku senioři sami na sobě cítili kladné 

účinky pohybu a byli následně fyzicky aktivnější po celý rok. 

Mgr. Milena Kantorová 

 

A na závěr našeho časopisu: SENIOR REVUE 2019: „Naši šikovní uživatelé“ –  jsme 

si nechali doslova klenot našeho zařízení Domova pro seniory Kamenec – pěvecký soubor 

Kameňáček.                                                                                                      

Děkujeme všem členkám našeho pěveckého souboru a také naší zaměstnankyni,  aktivizační 

pracovnici, paní Evě Košárkové. 
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Zpěv jako aktivní činnost 

Již řadu let působí v DpS Kamenec ve Slezské Ostravě Pěvecký sbor Kameňáček, který 

v současné době čítá deset členek. Sbor v posledních letech vede PSS VČA Eva 

Košárková, jež má k této práci odbornou praxi díky svému předcházejícímu zaměstnání - 

hudební pedagog ZUŠ.  

 

Členky se pravidelně scházejí jedenkrát týdně, kde nejen nacvičují a pilují svůj repertoár, 

ale rovněž vybírají nové písně, jež by si rády zazpívaly. Sbor se prezentuje především na 

velkých kulturních akcích domova - jarní plesy, Vinobraní, vánoční akce, atd.  

 

Barvy domova hájí toto seskupení i na dalších akcích – např. Orlovské múzy či při 

prezentaci poskytovatelů sociálních služeb - Lidé lidem. Třeba v rámci akce Lidé lidem 

(Komenského sady 2019), kde se prezentovaly nejrůznější příspěvkové i neziskové 

organizace, vystoupil i náš pěvecký soubor Kameňáček, 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.  

 

V současné době 

se kromě lidových 

písní zaměřily i na 

retro písně 

třicátých až 

padesátých let 

minulého století, 

s nimiž vystoupily 

i na letošním 

jarním plese a 

sklidily velký 

ohlas. 
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Současné složení sboru:  

p. Hubová Zdeňka        p. Čížková Anna  

p. Hamplová Janka       p. Pelcová Truda 

p. Janečková Štěpánka      p. Čechová Alena 

p. Děnglová Olga       p. Štefková Helena 

p. Koudelková Drahomíra       p. Chalotová Věra  

         Eva Košárková  

 

 

Vážené a milé uživatelky, uživatelé, rodinní příslušníci a vy všichni další, jímž se dostane náš 

časopis  SENIOR REVUE 2019 – Naši šikovní senioři - „do ruky“: 

Chci věřit, že vám náš časopis bude líbit a najdete si v něm „toho svého – zajímavého            

a šikovného seniora“ a jak již jsem napsala: „je mi i trochu líto, že zde nelze představit 

každého z vás“.   

Vy všichni jste šikovní, zajímaví  a je mi ctí, že zde pracuji a že jsem měla možnost a mám, 

se s vámi denně setkávat. 

Mgr. Milena Kantorová 


