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Které roční období máte nejraději? 

Já mám ráda jaro. Dny jsou delší a teplejší. Vzduch krásně voní. Na stromech se 
objevují pupeny, rostliny začínají klíčit a růst. Ptáci přilétají z teplých krajin, stavějí si 
hnízda a snášejí vejce. Zvířata si hledají partnery a přivádějí na svět mláďata. Svět 
se zdá najednou o tolik barevnější a veselejší. 

Astronomické jaro začíná na severní zemské polokouli okamžikem jarní 
rovnodennosti (kolísá mezi 19. - 21. březnem, v 21. století zpravidla 20. 3.).                   
V tuto dobu začíná na jižní zemské polokouli astronomický podzim. Slunce vychází 
na východě a zapadá na západě. Na celé zeměkouli den i noc trvá 12 hodin. Na 
severním pólu nastává polární den, který trvá až do podzimní rovnodennosti (22. 
nebo 23. září).  

Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května. Jarními měsíci jsou 
březen, duben a květen.  

 
Mgr. Soňa Rúberová 
vedoucí oddělení D2 

 
 

Naše milé uživatelky, milí uživatelé, 
jejich rodinní příslušníci, 
zaměstnanci našeho domova… 

 
dovolte mi, abych navázala na článek mé 

kolegyně, Mgr. Soni Ruberové, se slovy,              

že náš nový zpravodaj  

KAMÍNKY z Kamence                                  
je právě z těchto jarních měsíců, kterými 

jsou březen - duben - květen.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Den%C3%AD_semene
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzd%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzd%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten


 

V minulém čísle jsme se rozloučili tím, že jsme se těšili na JARNÍ PLES s datem 

konání 4. března, z něhož přinášíme reportáž na následujících stranách.  

Následovalo pár pěkných dnů, ale už  13. března celá naše společnost byla 

doslova ochromena nebezpečím korona viru a tak i toto naše číslo zahrnuje akce 

a reportáže ovlivněných tématem Covid 19.  I dnes ještě nemáme vyhráno. 

Nikdo z nás.  

 

Nemám zájem nikoho zbytečně děsit, ale jsou jistě vhodná některá opatření         

a doporučení, abychom společně s vámi překonali nebezpečí. 

 

Nejprve proto dovolte, abych se hned v úvodu vrátila ke slovům Mgr. Moniky 

Markové, následně si můžete prohlédnout fotografie a poděkování některým 

našim dárcům, přečte si rozhovor s naším panem ředitelem Ing.  Jurajem 

Chomičem a jistě si vyberete mezi dalšími zajímavými tématy, především 

reportážemi právě z období uzavření našeho domova pro seniory. 

Přeji vám všem, za nás všechny, kteří svými články do tohoto vydání Kamínků           

z Kamence přispěli, krásné a pohodové čtení. 

Mgr. Milena Kantorová 
vedoucí oddělení D4 

 
 
 
 

Doporučení pro uživatele našeho zařízení: 
 

• ZVAŽTE NUTNOST OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
• ZVAŽTE BLÍZKÝ KONTAKT S CIZÍMI OSOBAMI 
• POKUD OPUSTÍTE ZAŘÍZENÍ, UDRŽUJTE OD CIZÍCH 

OSOB ROZESTUP MIN. 2 METRY 
• Z DŮVODU VYSOKÉHO RIZIKA NÁKAZOU COVID-19 

DOPORUČUJEME NADÁLE POUŽÍVAT OCHRANU 
NOSU A ÚST PŘI KONTAKTU S JINÝMI OSOBAMI 

• PŘI ODCHODU I PŘÍCHODU SI VŽDY DESINFIKUJTE 
RUCE 

 

DODRŽOVÁNÍM TOHOTO DOPORUČENÍ 
OCHRÁNÍTE PŘED NÁKAZOU SEBE 

I OSTATNÍ UŽIVATELE A ZAMĚSTNANCE 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

stručné informace aneb koronavirus v bodech 
CO BYCHOM MĚLI O KORONAVIRECH VĚDĚT?  

 SKUPINA VIRŮ, KTERÁ ZPŮSOBUJE RESPIRAČNÍ   INFEKCE  
 OD BĚŽNÉHO NACHLAZENÍ PO TĚŽŠÍ ONEMOCNĚNÍ (MERS, SARS) 
 POSLEDNÍ OBJEVENÝ KORONAVIRUS JE COVID-19  
 

Co je COVID-19?  
 NOVÉ VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ                       
U ČLOVĚKA – DIAGNOSTIKOVÁNO 
V PROSINCI 2019, NÁŠ IMUNITNÍ 
SYSTÉM SE S NÍM SETKÁVÁ POPRVÉ  
 ŠÍŘÍ SE PO PLANETĚ, VZNIKÁ PRVNÍ 
PROMOŘENOST A PRVNÍ 
OBRANYSCHOPNOST 
 V NĚKTERÝCH LOKALITÁCH 
DOCHÁZÍ K EXPLOZIVNÍMU ŠÍŘENÍ, 
NĚKDE S KATASTROFICKÝM 
PRŮBĚHEM  
 

PŘÍZNAKY, KTERÉ ZAČÍNAJÍ POSTUPNĚ u 80 % polupace 
 HOREČKA, ÚNAVA, SUCHÝ KAŠEL, RÝMA 
 BOLESTI, NOSNÍ KONGESCE, BOLEST V KRKU NEBO PRŮJEM 
 LIDÉ SE ZOTAVUJÍ Z NEMOCI, ANIŽ BY POTŘEBOVALI ZVLÁŠTNÍ LÉČBU 
 LÉČENÍ V DOMÁCÍM REŽIMU BĚŽNÝMI LÉČEBNÝMI POSTUPY 
 

VÁŽNĚJŠÍ FORMA se projevuje většinou u starších osob či osob se zdravotními 

problémy (vysoký krevní tlak, srdeční problémy, cukrovka, nadváha) 
 

SROVNÁNÍ:  BĚŽNÁ CHŘIPKA X COVID-19 
 COVID-19 -  VYŠŠÍ ÚMRTNOST ( 3-10x ) 
                         NEŽ SEZÓNNÍ CHŘIPKA 
 COVID-19  - VYŠŠÍ FAKTOR PŘENOSITELNOSTI  
                         NEŽ SEZÓNNÍ CHŘIPKA 
 COVID-19  - DELŠÍ INKUBAČNÍ DOBA  
                         NEŽ SEZÓNNÍ CHŘIPKA 
 COVID-19  - DELŠÍ REKONVALESCENCE    
                         NEŽ U SEZÓNNÍ CHŘIPKY  
 

JAK SE COVID-19 ŠÍŘÍ?  
 PŘENOS MEZI LIDMI PROSTŘEDNICTVÍM KAPÉNKOVÉ INFEKCE 
 DOTYKEM NA KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY A POVRCHY 
 PŘENOSEM RUKAMA DO OČÍ, NOSU A ÚST 
 I KDYŽ NEMOCNÝ ČLOVĚK JEŠTĚ NEMÁ PŘÍZNAKY NEMOCI, JE MOŽNÉ SE                 
OD NĚJ NAKAZIT V JEHO BLÍZKOSTI DO VZDÁLENOSTI 1 METR (KAPÉNKY) 
 ŠÍŘENÍ STOLICÍ – PROZATIMNÍ VÝZKUMY NAZNAČUJÍ, ŽE VIRUS MŮŽE BÝT                   
U NĚKOHO I VE STOLICI – NEJEDNÁ SE VŠAK O HLAVNÍ PŘENOSOVOU CESTU 

 



 

JAK SE CHRÁNIT PŘED NEMOCÍ COVID-19  
 
A JAK ZABRÁNIT JEJÍMU DALŠÍMU ŠÍŘENÍ?  
 
 PRAVIDELNÉ A DŮKLADNÉ MYTÍ RUKOU A 
JEJICH DEZINFEKCE  
 UDRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI 2 METRY 
S KÝMKOLI, KDO KÝCHÁ NEBO KAŠLE 
 NEDOTÝKAT SE OČÍ, NOSU A ÚST 
 ZAKRÝVAT SI ÚSTA A NOS TEXTILNÍMI 
NEBO JEDNORÁZOVÝMI ROUŠKAMI, 
KTERÉ PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJETE                     
NEBO VYDESINFIKUJETE VYPRÁNÍM                                  
A VYŽEHLENÍM 
 V PŘÍPADĚ NACHLAZENÍ ZŮSTAŇTE 
DOMA A NEPŘENÁŠEJTE INFEKT 
 PŘI NEDOSTATEČNÉM ÚSILÍ A DISCIPLÍNĚ 
(KARANTÉNA) SE MŮŽE NEMOC ROZŠÍŘIT 
EXPONENCIÁLNÍM ZPŮSOBEM – NEBUDE 
SE PAK JIŽ JEDNAT O IMPORTOVANOU 
NÁKAZU, ALE O NOVÉ OHNISKO 
 

JSOU ÚČINNÁ ANTIBIOTIKA PŘI LÉČBĚ COVID-19?  
 
 NE - ANTIBIOTIKA NEPŮSOBÍ PROTI 
VIRŮM, PŮSOBÍ POUZE NA BAKTERIÁLNÍ  
INFEKCE 
  
EXISTUJE VAKCÍNA NEBO LÉK NA COVID-
19?  
 JEŠTĚ NE 
 JSOU ZKOUMÁNY MOŽNÉ VAKCÍNY A NĚKTERÉ SPECIFICKÉ LÉKOVÉ 
LÉČBY A JSOU TESTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM KLINICKÝCH HODNOCENÍ 
 

JAK DLOUHÁ JE INKUBAČNÍ DOBA PRO COVID-19? 
  
 INKUBAČNÍ DOBOU SE ROZUMÍ DOBA MEZI NAKAŽENÍM A ZAČÁTKEM 
PŘÍZNAKŮ CHOROBY 
 VĚTŠINA ODHADŮ SE POHYBUJE: od 2 do14 dní, nejčastěji 5 dnů 
                   

PROČ SE MUSÍ DOMOVY PRO SENIORY  CHRÁNIT? 
 
CHRÁNÍ NEJZRANITELNĚLŠÍ SKUPINU OBYVATEL 
( horší průběh, vyšší úmrtnost ) 
 CHRÁNÍ SVÉ ZAMĚSTNANCE 
  TÍM BRÁNÍ ZPĚTNÉMU ŠÍŘENÍ NÁKAZY ZPĚT DO SPOLEČNOSTI  

 
     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   4. 3. 2020    RETRO PLES  

Ještě v časech  

„před koronavirem“                             

se v Domově pro seniory 

Kamenec uskutečnil retro 

ples. Hned při příchodu 

rozdal pan ředitel karafiát 

všem našim uživatelkám                 

k příležitosti Mezinárodního 

dne žen.   Toto krásné gesto 

okamžitě vyloudilo úsměv na 

tvářích obdarovaných.  

 

 

Pan ředitel po té krátce přivítal všechny hosty a vyjádřil přání, aby si všechny naše 

uživatelka a naší uživatelé Retro ples pěkně užili a dobře se pobavili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební zahájení 

v posledních letech již 

tradičně patřilo 

našemu pěveckému 

sboru 

Kameňáček,                  

který pod vedením 

kolegyně Evy 

Košárkové zapěl několik písní.  Na to se o slovo „přihlásila“ kapela Swing páni, 

která jak věkem, tak repertoárem byla velice blízká našim uživatelům.  V jejich 

podání zazněly krásné, tradiční i méně známé melodie jazzové, populární 

hudby či dixielandu.  Tento retro příval zhudebněné krásy nenechal většinu 

osazenstva v klidu                             

a mnozí účastníci opustili 

svá místa u stolu a 

vydala se na linoleový 

„parket“ provést pár 

kroků tanečních…   

Nechyběla bohatá 

tombola, a velice chutné 

pohoštění. 

 

 

 

 

(Děvčatům z kuchyně díky veliké    

za skvělé pohoštění a servis!). 

Sečteno podtrženo…SUPER !!! 

 
Bc. Petr Polášek 

pracovník VČA 



 
V naší multifunkční místnosti promítáme filmy a seriály, ať už známých, méně 

známých či zcela nových a pro Vás neznámých filmů. Této volnočasové aktivitě 

říkáme Biograf a vy se s tímto názvem setkáváte v našem týdenním přehledu 

volnočasových aktivit, které Vám rozdávají pracovníci PSS VČA na jednotlivých 

patrech. Nyní sice ještě aktivity nejsou, ale připomeňme si alespoň to poslední 

společné promítání….snad všechna opatření ke koronaviru brzy skončí a zase se 

v našem improvizovaném kině sejdeme… 

 

Biograf- promítání filmu Teroristka 
Tento český film s Ivou Janžurovou v hlavní 
roli vypráví příběh vysloužilé učitelky žijící 
v zahradní osadě, kterou sužuje a trápí pan 
Mach (Martin Hofmann), který využívá svého 
vztahu se starostkou (Tatiana Dyková) a svých 
kontaktů s nepoctivými lidmi aby lidem žijícím 
v osadě ztrpčil život. 
 
Výše zmíněný Mach několikrát překročí meze 
lidskosti, nic mu není svaté a nezáleží mu                  
na lidech, a proto se naše milá paní učitelka 
rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou                   
a pomocí svého bývalého žáka (Pavel Liška) 
se učí střílet a plánuje vraždu nelidského 
Macha, která by měla dle jejího názoru znovu 
vnést klid do života osadníků. 
 

Svébytná česká komedie, která je místy až 
dramatická Vám zaručí notnou dávku smíchu. 
Těm, kteří se biografu z jakéhokoliv důvodu 
nemohli účastnit, vřele doporučuji zhlédnutí 
tohoto skvělého filmu. 

Kamil Kopřiva, DiS. 
pracovník VČA 

 
 
 

ZAJÍMAVOST 
 

21. ÚNORA 

MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA 
 

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. února. Zavedla ho UNESCO 
v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky, z 
nichž více než polovina je ohrožena zánikem. 

Mateřský jazyk je důležitou součástí identity každého člověka a různorodost jazyků představuje 
kulturní dědictví lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat. Každoročně se proto 21. února 
pořádá po celém světě množství kulturních a vzdělávacích akcí, které mají prohlubovat vztah                       
k jazyku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99sk%C3%BD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diverzita


 

Datum bylo vybráno na návrh Bangladéše, kde je významným dnem na paměť události z 21. 
února 1952, kdy se v Dháce konala velká studentská demonstrace požadující, aby byla v 
Pákistánu zrovnoprávněna bengálština s urdštinou. Pákistánské ozbrojené síly protesty brutálně 
potlačily a jako reakce vzniklo Bengálské jazykové hnutí, jehož aktivity vedly k vyhlášení 
nezávislosti země.  

Čeština neboli český jazyk je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté lužické srbštině 
a polštině. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze 
západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Je částečně ovlivněná latinou a němčinou.  

Češtinou jako mateřským jazykem mluví zhruba 10,7 milionu lidí – prakticky všichni v České 
republice. Celkový počet českých mluvčích se odhaduje na 13,2 milionu, což zahrnuje 2,5 
milionu uživatelů češtiny jako druhého jazyka. V důsledku několika vystěhovaleckých vln ve 
druhé polovině 19. a ve 20. století hovoří totiž česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků i 
v řadě dalších zemí.  

„Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov 

pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko.                    

To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte 

round apple“, malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí 

barva i vůně.“ — Jan Werich 

 Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_mate%C5%99sk%C3%A9ho_jazyka 

https://citaty.net/citaty/283434-jan-werich-cestina-je-krasna-rec-ona-ma-obrovskou-plejadu-sl/ 

 

Kdo to byl Svatý Valentýn 
V únoru si někteří z nás připomínají či slaví svátek 
Svatého Valentýna. Ale ať už slavíme či neslavíme,             
lidská zvědavost nebo zájem o nové informace patří 
k lidem.Proto také nabízíme malý popisek onoho svátku. 

 
Svatý Valentýn byl pravděpodobně katolický kněz, biskup, 
který zemřel asi roku 269 mučednickou smrtí. V římském 
martyrologiu se jeho svátek slaví 14. února.  

Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti a koluje o 
něm nejedna legenda. Jedna z nich je ta, že onen muž 
zemřel mučednickou smrtí na příkaz římského císaře Claudia 
II. poté, co přes zákaz oddával snoubence podle 
křesťanského rituálu.   Tělo Svatého Valentýna je možná 
pohřbeno v Římě v katakombách. Dnes je světec uctíván 
v Římě v chrámech. Část ostatků se dostala ve středověku 
do Evropy. Speciálně svátek slaví v Německu, Polsku, 
Rakousku, Velké Británii nebo Severním Irsku.  
 
A jen tak pro zajímavost, Valentýn je mužské jméno 
latinského původu. Toto jméno znamená zdravý, silný.   
Např. v roce 2006 v naší republice nosí toto jméno 59 mužů. 
 

Marcela Losová, DiS 
pracovnice VČA 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dh%C3%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominium_P%C3%A1kist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beng%C3%A1l%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urd%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1nsk%C3%A9_ozbrojen%C3%A9_s%C3%ADly
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Beng%C3%A1lsk%C3%A9_jazykov%C3%A9_hnut%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padoslovansk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_(lingvistika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_srb%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indoevropsk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1%C5%99e%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praslovan%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99sk%C3%BD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emigrace


 
 

Co ještě bylo ve Staré české kuchyni? 
Samozřejmě, že v této volnočasové aktivitě se jen nevaří 

a ochutnává, ale také se tam vzpomíná. 

V jední z posledních aktivit  kuchyněk -  jsme také 

zavzpomínali, jak vařily socialistické ženy, které druhy 

polévek uvítaly a proč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polévkové koření a bujony v kostce se u nás vyráběly za první republiky.  

V době růstu průmyslové revoluce lidé hledali náhražky klasických potravin.                              

A najednou se to rozjelo. Na trhu se objevily potraviny sušené. Pro rychlé vaření 

doma, také v přírodě či na dovolené se vyráběly dvě značky těchto potravin. Byli to 

Vitana a Maggi. Vše začalo téměř před sto lety – 1. 7. 1919. Byla založena 

společnost Graf na výrobu polévkového koření pro oblast Československa. A po pěti 

letech to byla legendární Grafova polévková kostka. 

 

Po válce nastoupil komunismus, s ním spojené 

znárodnění společnosti Graf. V roce 1950 se začalo 

poprvé vyrábět tekuté polévkové koření se značkou 

Vitana.  V roce 1957 se objevily na trhu čtyři druhy 

sáčkových polévek – gulášová, hrachová, slepičí a 

flíčková. V témže roce přibyla i bujonová kostka 

Masox.  A pamatujete na slogan  

– Vitana vaří za Vás?  Ta se začala spojovat 

hlavně s uvedením dětské kaše Vlasta.  

Tyto výrobky byly velice populární, kdo je používal, 

respektive, která hospodyňka je používala, byla 

považována za moderní. Ušetřily čas i námahu. 

Ale co si budeme povídat, není nad pořádný hovězí 

vývar s domácími nudlemi.  
Marcela Losová DiS., pracovnice VČA 

 



 

KLUB VÁŽNÉ HUDBY 
Příznivci klasické hudby, opery a baletu 

mají možnost setkávání se jedenkrát 

v měsíci při poslechu oblíbeného žánru. 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci lednu jsme zařadili Novoroční 

koncert Vídeňských filharmoniků, který 

tradičně vysílá Česká televize. My jsme 

tento koncert zhlédli na velkém plátně v multifunkční místnosti. V únoru následovalo 

promítání koncertu nizozemského, houslisty, skladatele  a dirigenta André Rieu. 

Tento hudební mistr, velký elegán a charismatický muž dokáže rozechvět srdce 

nejen našich seniorek, ale i širokého publika na celém světě.  

V měsíci březnu 

jsme uvedli 

pohádkovou 

operu Kouzelná 

flétna W. A. 

Mozarta.  Další 

koncerty nám 

zhatila nákaza 

Covid -19                         

a následná 

karanténní 

opatření. Budeme 

se tedy těšit na 

další setkání. 
                
 
               Radka Řezaninová, pracovník VČA 

 

Termíny otevřené knihovny v 2. pololetí 2020 (středy 13 – 15 hodin) 
8. července 2020, 22. července 2020 
5. srpna 2020, 19. srpna 2020 
2. září 2020, 16. září 2020, 30. září 2020                         
14. října 2020, 29. října 2020 (čtvrtek) 
11. listopadu 2020, 25. listopadu 2020 
 9. prosince 2020, 23. prosince 2020 
 
Lze i domluvit čas podle individuální dohody.  

                                                                          Mgr. Nemeškalová 

 



 

…a pak už to začalo… 

Nejprve nic moc – zákaz návštěv: „S ohledem na 

prevenci šíření koronaviru a na základě doporučení 

Bezpečností rady Moravskoslezského kraje, byl 

dne 3. 3. 2020 vydán zákaz návštěv v zařízení DpS 

Kamenec.“ 
 

Ale nakonec bylo celé uzavření našeho domova. 

V počátku jsme neměli ani dostatek roušek, a tak 

šili všichni, co mohli…. cizí lidé, firmy, anonymní 

osoby….ale také: N A Š I   Z A M Ě S T N A N C I  - 

současné i bývalé kolegyně v roli švadlenek, třeba paní Lea 

Halušková, vedoucí ekonomického a stravovacího úseku, i 

naše bývalé kolegyně: paní Dáši Masopustové, děkujeme 

za 90 kusů našitých 

roušek.  Paní Milušce 

Čihařové velmi 

děkujeme za 100 kusů 

roušek… 

 

Nevím, kterým z vás všem poděkovat, prostě 

jste je ušily, a třeba jen rozdaly kolegyním a 

kolegům na chodbě a ani o všech jistě nevíme. 
 

I já jich pár našila (ale jen necelou šedesátku)             

a o další požádala svoji kamarádku Leu 

Žurkovou…. Na dalších stránkách děkuji za celé naše zařízení a všechny jeho 

zaměstnance - alespoň některým z vás za dodané roušky, filtry, štíty, nápoje, 

časopisy, dezinfekce a další potřebné věci, které nám udělaly radost. 

 

        Loajalita, nezištnost a pomoc – tak se dá vyjádřit doba, která nastala.  
 

Prostě:                                      

SNAD JEDNOU BUDU 

VYPRÁVĚT, JAK JSME V 

DOBĚ NANO, 3D a 5G 

ŠILI DOMA ROUŠKY !  

 
Děkuji vám všem. 
 
Milena Kantorová 
Vedoucí oddělení D4 

 
 
 
 



 
Vážený pane Šadibole, velké díky za Vaše 
roušky, 300 ks nám velmi pomohlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme panu 
Bartošovi za senzační 
roušky!!! 

  

     Moc 

děkujeme  i naší paní 

Plonkové za množství 
krásných roušek pro 
naše zaměstnance                      
i uživatele. 

. 

 

60 kusů ochranných 
roušek jsme přijali od 
ředitele Městské Policie 
Ostrava Ing. Miroslava 
Plačka a vedoucího 
oblasti Sleské Ostravy 
Ing. Marcela Pažického. 
Jedná se o ochranné 
pomůcky z dílny paní 
Jany Tvrdé,  
která našila roušky i pro 
dobrovolnické centrum 
ADRA a Městskou 
nemocnici Ostrava. 
Velmi děkujeme! 



 

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE - TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ ! 
aneb poděkování všem, kteří nám v 
této těžké době nám dodali roušky. 
Ať už těm, které zde jmenujeme, 
nebo těm dárcům, kteří nám je třeba 
i anonymně nechali na naší recepci. 

Děkujeme.  

 

Některé dárce však známe: 
Děkujeme za 180 roušek                                          

firmě Vestibul Interier, která nám tímto 
neskonale vypomohla vybavit 
zaměstnance rouškami. Velké díky! 
 
Také děkujeme dobré duši, která                
nechala na recepci našeho zařízení                
tyto roušky! Roušky obratem dáváme 
uživatelům, aby každý měl alespoň                 
dvě bavlněné roušky.                                   

Nechť svítí sluníčko této Dušičce .... 

Máme v zařízení 135 
zaměstnanců tzn. minimální 
potřeba 300 roušek a 200 
uživatelů, tzn. minimální 
potřeba 400 roušek.  

 
 
Dalších 30 kusů od anonymního dárce... 
 

Každá Vámi poskytnutá rouška                   

nám pomáhala. Nic není zbytečné.  
 
Všem děkujeme. 
 



 

Od fanoušků fotbalového klubu Baník 
jsme převzali 5ks dezinfekčních gelů, 
200ks jednorázových roušek a 100ks 
textilních roušek, 1 000 x díky! 

 

TIETO, TIETO, TIETO                             

- velmi děkujeme za roušky. Jsou úžasné     
a okamžitě putují k našim uživatelům.  
 

Velké díky Ing. Vladimíru Kokešovi  
za 100 ks krásných roušek, které 
předal našemu řediteli Ing. Juraji 
Chomičovi.  
Roušky následně distribuovány naši 
klientům. Super! 

 
 
 
 
 
 

Děkujeme paní Rybárikové Lence.                        

Její nádherné roušky nám rozzářily obličeje!                    
Na fotečce jednu z nich má naše zdravotní 
sestřička. 



Rouška je cool ! 
Michael, jeden z dobrovolníků, dovezl 3.dubna 
300 roušek, mj. do Domova pro seniory 
Kamenec.  
 

Děkujeme jemu i švadlenkám, které nepřestávají 

nezištně šít a díky všem, kteří pomáhají. 

 

Nejen oddělení D2 děkuje za roušky: 

 
 Tentokrát od dcery naší uživatelky....                                    

děkujeme všem! 
 
Tak tohle nás všechny dojalo: děti z 5.C 
Základní školy Matiční z Ostravy,  nám donesly 
nejen roušky pro naše klienty, ale i několik ručně psaných dopisů, pozdravů a 
obrázků, kterými zdraví a povzbuzují naše klienty. Velmi jim za to děkujeme! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Čas letí rychleji než bychom sami chtěli.                                    

Astronomické léto je tady a to skutečné snad za chvíli také. 

https://www.facebook.com/Rouška-je-cool-112364503724475/?__xts__%5B0%5D=68.ARCEtXpoTOKkNKghPmoQmhccCjI8F0PWSw2f4IMxfOoedWwd0z4P-m0-TuaFj5Qr0mniL0JEpCA7s1LeO4PiEId-NDijDTso_wAy8cSGG0oHSqsy562az2pDd_hzZristBtMkD_izpzkVSLRX6GbY9NXQgf-tCaRfOgDZPAhyruhJFn5rJgkHt2MuACv3G79RXbCeqo553d-Urs2eqw4Y4tDEWH8plFyyQk4V4TyKbxODEseasdeDZsWB3CDZ7TV9wE9J8MIOOVduAxYFN9th1SSajx1zGIR71xRraZ19dG-XWtpTSrvY_EePneqQrtzsL1OVOESEgg0vNh0rONeH3g&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Kamenec-149226498610811/?__xts__%5B0%5D=68.ARCEtXpoTOKkNKghPmoQmhccCjI8F0PWSw2f4IMxfOoedWwd0z4P-m0-TuaFj5Qr0mniL0JEpCA7s1LeO4PiEId-NDijDTso_wAy8cSGG0oHSqsy562az2pDd_hzZristBtMkD_izpzkVSLRX6GbY9NXQgf-tCaRfOgDZPAhyruhJFn5rJgkHt2MuACv3G79RXbCeqo553d-Urs2eqw4Y4tDEWH8plFyyQk4V4TyKbxODEseasdeDZsWB3CDZ7TV9wE9J8MIOOVduAxYFN9th1SSajx1zGIR71xRraZ19dG-XWtpTSrvY_EePneqQrtzsL1OVOESEgg0vNh0rONeH3g&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDWThXyurc0LqHlOpKlbhEp0rqqy_-T-Yx7JHY1QvdJnNjUjnvYH26FqgWLYmmkOBI7NnTJRZVeYSaz
https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Kamenec-149226498610811/?__xts__%5B0%5D=68.ARCEtXpoTOKkNKghPmoQmhccCjI8F0PWSw2f4IMxfOoedWwd0z4P-m0-TuaFj5Qr0mniL0JEpCA7s1LeO4PiEId-NDijDTso_wAy8cSGG0oHSqsy562az2pDd_hzZristBtMkD_izpzkVSLRX6GbY9NXQgf-tCaRfOgDZPAhyruhJFn5rJgkHt2MuACv3G79RXbCeqo553d-Urs2eqw4Y4tDEWH8plFyyQk4V4TyKbxODEseasdeDZsWB3CDZ7TV9wE9J8MIOOVduAxYFN9th1SSajx1zGIR71xRraZ19dG-XWtpTSrvY_EePneqQrtzsL1OVOESEgg0vNh0rONeH3g&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDWThXyurc0LqHlOpKlbhEp0rqqy_-T-Yx7JHY1QvdJnNjUjnvYH26FqgWLYmmkOBI7NnTJRZVeYSaz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Mgr. Monika Marková 
                                         VZOÚ 

 
 

Velké poděkování 
Čas letí rychleji než bychom sami chtěli. Astronomické léto 
je tady a to skutečné snad za chvíli také. Letošní jaro bylo 
ve znamení koronavirové krize. 
Všem Vám, kteří jste společně s  námi překonali uplynulé 
nelehké období, patří velké poděkování. Velké poděkování 
Vám, našim klientům, za Vaši trpělivost, shovívavost, 
pochopení, zodpovědnost a toleranci. Jsme si vědoma, jak 
náročné období to pro Vás muselo být. Nevidět své blízké, 
rodiny, nepopovídat si, nemožnost trávit čas na Vámi 
oblíbených aktivitách, nemoci opustit pokoj nebo oddělení. 
Za to vše a mnohé další opatření, které jste s pokorou přijali 
a respektovali, Vám patří velký dík. Velmi si vážím toho, že 
jste k celé situaci přistoupili velmi zodpovědně a i přes 
počáteční nesouhlas jste vydrželi a všechna nařízení  
a doporučení jste respektovali. 
 
Věřte mi, že vše, co jsme podnikali a opatření,                 
která jsme zaváděli a mnohdy i den ze dne měnili,                        
jsme dělali s jediným cílem. Nedovolit koronavirové          
nákaze, aby překročila práh našeho zařízení. 
Chci věřit tomu, že nejhorší je již máme definitivně za sebou 
a před sebou už jen lepší zítřky a že brzy se situace vrátí 
zcela k normálu. 
 
Velké poděkování patří také Všemu personálu a to na 
všech pracovních pozicích a úrovních. Každý jeden z nich 
má obrovský podíl na tom, že jsme to společně zvládli. Za 
přispění mnohých našich zaměstnanců, jsme i Vám 
klientům, připravili chvíle, na které budeme, aspoň doufám, 
vzpomínat s úsměvem na rtech a hřejivým pocitem na srdci. 
Ať už se jednalo o hudební vystoupení, vystoupení 
harmonikáře, posezení na odpoledním sluníčku na zahradě 
nebo improvizovaný kontakt s Vašimi blízkými a rodinami. 
Díky tomu všemu si troufám říct, že i v době tzv. 
“dobrovolné karantény“, zde vládla velmi příjemná, 
přátelská a dle mého názoru až rodinná atmosféra. 
 
V neposlední řadě chci poděkovat rodinám. A to jednak               
za respektování všech opatření a také za poskytnuté dary, 
hlavně roušky, štíty a další, které byly v daném období 
zcela zásadní a hlavně, zpočátku jich byl skutečný 
nedostatek. A musím poděkovat také za podporu, kterou 
nám vyjadřovali a které si velmi vážíme. 
Z celého srdce a upřímně Vám všem děkuji. Byla to velká 
zkouška pro nás všechny a my jsme obstáli. 
Přeji Vám krásné letní dny. 
 



 

Dovolte mi, abych vám všem,                        

se slovy: „děkujeme“ –  

představila další dárce….                        

                  Mgr. Milena Kantorová 
 
Velmi děkujeme společnosti DF Partner s.r.o. za 20 litrů dezinfekčního 
přípravku Anti-COVID! 
 
Velmi děkujeme za textilní roušky, jary a obličejové štíty, které jsme 
převzali od Charita Ostrava. 

 
 

Ing. Martin 
Zuštík nám       
daroval  
90 ks roušek 
(respirátorů 
FFP2) 
 s vyšší úrovní 
ochrany. 

Velmi mu 

děkujeme! 

 
Czech News Center a. s. a První novinové společnosti a.s. Časopisy nám zaslali dárek- své tituly                       
a milý dopis ke zpříjemní dlouhé chvíle našim klientům.  

 

Vzhledem k aktuální situaci, která nyní panuje v české republice, bychom 

Vám a Vašim klientům rádi zpříjemnili čas, který nemůžeme trávit tak, 

jako obvykle. Tím, že 

máte menší příležitost 

se setkávat s našimi 

tituly, rádi bychom 

Vám je poskytli 

alespoň tímto 

způsobem. Věříme, že 

Vám udělají radost!  

 

Přejeme Vám především pevné zdraví a mnoho sil 

po dobu trvání této mimořádné situace…. 

  
 

https://www.facebook.com/spravcecharitaostrava?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDts4z8-axNSHZdcfb3E6DRjD_NF1jzxj2a_4XCgDdqmbZhMzZkejQECC3TJsJ2m_VAst09EmcpOTM2&fref=mentions


 

Ing. Kamila Ostružková, 
medicínská reprezentantka 
zastupující společnost L´ORÉAL 
ČR s.r.o., nám jménem této 
společnosti předala 60 ks 
dezinfekčních prostředků na ruce                  
a 60 ks šampónů.  

Velmi děkujeme  
za zaměstnance i uživatele. 

 

Beskydská likérko, děkujeme Ti 

velmi za sirupy, dezinfekci a taky 

za možnost degustace likérů pro 

naše klienty! 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
Pražská pomoc nám darovala speciální 
hydratační anticovid dezinfekci a 
roušky, které nám dovezli sympatičtí  
motorkáři z Harley Davidson Ostrava. 

Velmi děkujeme! 
 

 
 
 
 
 
 
Velmi děkujeme panu 

Ing. Kovářovi                              

za 150 ks textilních 
roušek s filtry a 
s nanovlákennou 
membránou 
 
 
 
 
 



Prostřednictvím Dagmary 
Hoferkové, vedoucí 
Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, 
jsme převzali desítky krabic UGO zdravého 
smoothies. Děkujeme za naše uživatele. 

 
 

 
Prostřednictvím koordinátorky dobrovolníků Dobrovolnického 
centra ADRA Ostrava Veroniky Stálé, jsme obdrželi mnoho 
aktivizačních materiálů (antistresové omalovánky, hádanky, 
křižovky, mandaly) a opravdu láskypných osobních dopisů               
pro naše seniory.  
 
Materiály jsme nafotili, tak aby se dostaly na všechna naše 
oddělení. Dopisy (od studentek) jsme si přečetli (a někde                          
i slzičku uronili) a společně jsme udělali soutěž v luštění               
hádanek a křížovek.  

Užili jsme si hezké chvíle. Velmi děkujeme! 



 
 
Jan Výtisk nám daroval 
nejen své podepsané 
fotky a pěkné 
poděkování,                               
ale i plnou krabici 
sladkostí, která putuje 
všem pečovatelům                       
a pečovatelkám, 
všeobecným sestrám                     
a dalším 
zaměstnancům. Velmi 
děkujeme,                  

Honzo - jste super! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prostřednictvím naší pečovatelky Moniky 
Phamové jsme obdrželi 20 výtisků dětské 

knížky „Letem dětským světem“                           

od autorky Vavy Čechové. Nejen Martin děkuje, ale i 
ostatní děti našich zaměstnanců. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdrželi jsme 100 l alkoholové dezinfekce                
Anti-COVID  od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
Velmi děkujeme! 

 



 
Děkujeme panu Kovářovi za 15 ks obličejových 
štítů. Jsme velmi rádi, protože je můžeme 
použít i při běžné komunikaci s uživateli, kdy se 
lépe osvědčují než ústní roušky.                                                                                             
Na fotce naše paní Jarka z pokladny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velmi děkujeme za dezinfekci, 
kosmetiku, čokoládu a další dárečky         
od společnosti OSTRA GROUP a. s. od 
nadace Taťány Kuchařové                 
Krása Pomoci, o. p. s. Balíčky jsme 
předali našim zaměstnancům. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            a další poděkování… 
Dnes nám bylo dodáno 40ks ochranných 

obličejových štítů od firmy Altabix s.r. o., předal 

nám osobně pan Vítězslav Ficek. Velmi děkujeme! 
 

Obdrželi jsme 700 ks respirátorů  

od První novinové společnosti a. s.                              
V současné době je to sen každého poskytovatele 
sociálních služeb. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Děkujeme dárci za energy 

drinky pro náš personál… 
 

Romana Knoppová přijela 
podpořit naše dobrovolně 
zavřené zaměstnance,                    
a stejně jako pro první tým, 
dodala něco na zub i pro 
druhý tým.                              
Po čtyřhodinové 
detoxicovidaci se všichni s 
chutí pustí do hostiny.  

Romčo, moc Ti 

děkujeme! 



                     Velikonoce 2020                                                   
Velikonoce patří mezi tzv. pohyblivé svátky. Nemají tedy 
přesně stanovené datum, ale vypočítávají se podle 
prvního úplňku, který přichází po jarní rovnodennosti. 
Metodika výpočtu je tedy závislá na jednotlivých fázích 
měsíce, a tak se datum každý rok mění (zároveň se liší 
výpočty u jednotlivých druhů církví). 

I když jsme zvyklí považovat za Velikonoce především 
několik dní před Velikonočním pondělím, tedy Svatý 
týden, dle křesťanského kalendáře je toto období 
mnohem delší. Celý cyklus totiž trvá až 50 dní. 

Církev dala velikonočním přípravám a oslavám v kostele 
řád a reformami napravovala odklánění obřadů od 
biblického času a smyslu Velikonoc.  Jejich příprava 
začíná na Popeleční středu, tj. 40 dní předem, což by 
mělo být období pokání a půstu. O páté neděli postní 
(Judica, Smrtná neděle) se v katolickém obřadu poprvé 
připomíná Kristova smrt.  

Šestá neděle (poslední), postní neděle je Květná 
(Palmarum), jíž počíná velikonoční Svatý týden (Velký, 
pašijový týden). Jeho obřady určuje liturgie: podle ní 
spočívá těžiště Velikonoc ve třech dnech – Zelený čtvrtek, 
Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce i liturgický rok 
vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu 
(nebo jako noční slavnost vyústí na Hod boží velikonoční). 

Svatý týden letos začal v neděli 5. dubna, Boží hod 
Velikonoční pak připadl na neděli 12. dubna, Velikonoční 

pondělí na 13. dubna.                                                                  
Mgr. Milena Kantorová 

 

 

 

 

 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2751938-konec-masopustniho-veseli-zacina-pust-je-popelecni-streda


 

VELIKONOCE 

Letošní Velikonoce jsme nemohli 
oslavovat tak, jak jsme byli obvykle zvyklí, 
jelikož jsme pracovali v omezeném počtu. 
Proto nám udělaly obrovskou radost 
dárky od Obecně prospěšné společnosti 
Vzájemné soužití zastoupené Mgr. Sri 
Kumarem Vishwanathanem a Ing. 
Kateřinou Černíkovou, kteří nám předali 
neskutečné množství nádherných 
velikonočních ručně dělaných ozdob a 
napečených velikonočních dobrot pro 
naše uživatele. 

 
Děkujeme také panu Budařovi, který nám 
věnoval obrovské hromady nařezaného zlatého 
deště a kočiček. Díky nim jsme měli krásně 
vyzdobený celý náš domov. 

Mgr. Fojtíková Karin 
 
 
 
 

 
 
       
 
 

 

 

 

 



 

Dostali jsme i výzdobě i krásný dopis od 
zaměstnanců Vzájemného soužití: 

Posledních pár dní jsme strávili 

vyráběním, stříháním, lepením a pečením, 

abychom dnes mohli vše (s vysokým 

ohledem na hygienu) zabalit do přírodně 

rozložitelných obalů a zítra předat Domov 

pro seniory Kamenec. Protože se blíží 

svátky jara a ti nejzranitelnější z nás je 

musí trávit v izolaci, rozhodli jsme se jim 

je alespoň trochu zkrášlit a provonět.  

Všem zaměstnankyním, zaměstnancům a taky dětem, které se podílely na výrobě                        

a balení, děkujeme - Marcele, Monice, Nataši, Renátě, Katce, Alce, týmu z Liščiny                  

a týmu z Hrušova. Věříme, že naše balíčky udělají seniorům a seniorkám radost.  

 
Velmi za všechny naše 
uživatele a uživatelky  
Domova pro seniory  
Kamenec děkujeme. 
 
 Mgr. Milena Kantorová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Kamenec-149226498610811/?__tn__=KH-R&eid=ARC_eAx2c1s8dnBayZ8xcMxdywxEmAJ8OVbWZhqxNZ0l6wjpnvGIIvNhB2D3eYNguORyNlCiWDpqHkvj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_UxJGIh6mKrePJfxD_lDESN0v23DAqzT4ogjjomnMRdZoeXC3ahYaFIRQtOLw4nuRxkHD-9FNBGyM8YqeW_gRST9KH4wYp6tfVmUfvnyRREWJ4V00tk00PH3uPR4k300lAVE8xQ7JTBBqSfMkDBWvHmzgQ1xI3svJO8H-072KnbJ-pWInpmmgwfr658_l4nIvic_9ADijNR8TGgcPxHDBuxhGWPhLH-SLQ5raMZGkjICKooHJIxB79MIsqNBOUtriZQ7DEW9rac2X7dafOs_lFGKnHYquLxPqGLatL1fF9hYX7bkAxtvfsypvT15xIHwzYb6APY6tAZG3nG27pZkTt55DpBnEq-SfPfo11qwkSUMuNLv8sSrfaHR6gw-Ims49iJLP8HLf3AkYJJMhGndyflgYkBXL79HkyZpW1ivqnA
https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Kamenec-149226498610811/?__tn__=KH-R&eid=ARC_eAx2c1s8dnBayZ8xcMxdywxEmAJ8OVbWZhqxNZ0l6wjpnvGIIvNhB2D3eYNguORyNlCiWDpqHkvj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_UxJGIh6mKrePJfxD_lDESN0v23DAqzT4ogjjomnMRdZoeXC3ahYaFIRQtOLw4nuRxkHD-9FNBGyM8YqeW_gRST9KH4wYp6tfVmUfvnyRREWJ4V00tk00PH3uPR4k300lAVE8xQ7JTBBqSfMkDBWvHmzgQ1xI3svJO8H-072KnbJ-pWInpmmgwfr658_l4nIvic_9ADijNR8TGgcPxHDBuxhGWPhLH-SLQ5raMZGkjICKooHJIxB79MIsqNBOUtriZQ7DEW9rac2X7dafOs_lFGKnHYquLxPqGLatL1fF9hYX7bkAxtvfsypvT15xIHwzYb6APY6tAZG3nG27pZkTt55DpBnEq-SfPfo11qwkSUMuNLv8sSrfaHR6gw-Ims49iJLP8HLf3AkYJJMhGndyflgYkBXL79HkyZpW1ivqnA


  

 

Dobrovolná karanténa 

v Domově pro seniory Kamenec 
 



 
Od 14.4. do 30.4.2020 byl náš domov v dobrovolné 

karanténě. Zapojilo se skoro 60 zaměstnanců.                     

PSS pracovníci a všeobecné sestry, za přítomnosti 

vedoucí ošetřovatelského útvaru Mgr. Markové se 

zde po dvou blocích střídali, byli zde ubytováni a po 

celou dobu zajišťovali pečovatelskou a zdravotní péči 

o naše uživatele sociální pobytové služby. Vedoucí 

oddělení Mgr. Fojtíková a Mgr. Kantorová zajistily 

pracovní obsazenost v době nejen dobrovolné 

karantény, informovaly rodinné příslušníky o nastalé 

situaci formou e-mailů a sms zpráv. Pracovníci úklidu 

zde byli také ubytováni a zajišťovali řádný úklid. 

Vedení našeho domova bylo připojeno vzdáleně, 

vedoucí sociálního útvaru Mgr. Holášková zajišťovala 

informovanost rodinných příslušníků na našich 

webových a facebookových stránkách, odpovídala na 

telefonické dotazy rodinných příslušníků. Ředitel Ing. 

Juraj Chomič, MBA  a vedoucí stravovacího útvaru p. 

Halušková docházeli do zařízení obden, vyřizovali 

potřebné záležitosti a byli ve spojení s MSK                               

a zřizovatelem. Vedoucí provozního útvaru p. Reha 

zajišťoval nonstop případné poruchy a havárie. 

Pracovníci kuchyně a prádelny chodili do práce 

bočními vchody, aby nebyli v kontaktu s ostatními a 

mohli vykonávat stravovací a prádelenské služby 

našim uživatelům i zaměstnancům.  

 

 
Dobrovolná karanténa 

v Domově pro seniory Kamenec 



 
 

Zdraví Vás 4. patro: Niky, Janča, Renča, 
Anička a Eliška. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. patro stříhá metr: Míša, Oliva, Maruška, Ilona, Liba a Janča.  
Holky jste skvělé! 

 
 
 

Chodilo se i s uživateli na zahradu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velmi děkujeme všem zaměstnancům, kteří se do dobrovolné karantény zapojili v omezeném 
počtu a udržovali dobrou náladu i při náročném zajištění provozu. Děkujeme také rodinným 
příslušníků a všem uživatelům za trpělivost, pochopení a respektování nastavených pravidel. 

  

                                     Sepsala: Mgr. Fojtíková Karin, vedoucí oddělení D1 
 
 
 



 
 28. dubna – i při uzavření domova probíhaly některé aktivity, např. hudební vystoupení harmonikáře                                           
Edy Rakuse na zahradě našeho zařízení. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Zdraví Vás naše pracovnice úklidu!                        Zapojit se do práce museli všichni: 
                    Edovi to v kuchyňce moc sluší!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

A máme tady další várku energy drinků                           
i pro druhý tým. Kolegové vydržte to! 

 
Děkujeme našim zaměstnancům za obětavou práci               
a za snahu vytvořit v zařízení přátelskou a dobrou 
atmosféru. 

 
 
 



 
29. dubna: S dobrovolnou karanténou se loučí i tým                         
z  1. patra:  Iva, Monika, Honza  a  Irenka, Iva, Eda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. patro stříhá metr: Míša, Oliva, Maruška, Ilona, Liba a Janča. 
Holky jste skvělé! 

 
    Poslední den dobrovolné karantény  2.patro: Dominika, Iris, Danka, Jirka, Taťánka a Zdeňka. 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  PSS z 4. patra vás všechny zdraví! – Olinka, Anička, Klárka, Pavlína a Renáta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    28. dubna: Zasloužený odpočinek zdravotní  

sestřičky :-) 
            Již se blíží konec druhého týdne dobrovolné 

karantény.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U všech zaměstnanců probíhalo a do dnešních 
dnů probíhá pravidelné testování na protilátky 
COVID-19 prostřednictvím rychlotestů od 
Moravskoslezského kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Takto vypadají negativní testy…. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Své životní jubileum oslavila 23. dubna 

naše zaměstnankyně Marie přímo              

v zařízení, neboť patří do druhého týmu, 
který nadále pokračuje v dobrovolné 
karanténě. 
My, ji tímto přejeme, aby ve svém životě 
byla obklopena přáteli, upřímnými                            
a dobrými lidmi, se kterými zažije jen 
krásné chvíle.  

Maruško, hodně zdraví a stále veselou 
mysl. Vážíme si Tvoje práce, jak srdečně 
a přátelsky přistupuješ ke klientům a jak 
veliký elán máš do práce. 

 

Čas na naší krásné zahradě…. 



 
 

Otiskujeme rozhovor                                                       
s panem ředitelem Ing. Jurajem Chomičem, MBA.                                                      
a vedoucí ošetřovatelského a zdravotnického útvaru                                        
Mgr. Monikou Markovou v Českém rozhlase. 

V domově pro seniory Kamenec 

končí dobrovolná třítýdenní 

karanténa zaměstnanců 

29. duben 2020  

Dobré dopoledne  

V tomto týdnu končí v ostravském Domově pro seniory Kamenec 

dobrovolná karanténa tamních zaměstnanců. Ti se v Domově dobrovolně 

uzavřeli 14. dubna, aby předešli zavlečení koronaviru mezi seniory. 

„Kdyby to mělo přijít někdy jindy, neřeknu ne. Je to obrovská zkušenost,“ popisuje své 

dojmy z dobrovolné karantény vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru Domova 

pro seniory Kamenec Monika Marková. V Domově je uzavřená prakticky jako jediná ze 

zaměstnanců už od poloviny dubna. „Naše týmy jsou dva, ale já v rámci vedení jsem 

tady zůstala,“ dodává. 

Společně sedíme na zahradě Domova, udržujeme od sebe vzdálenost doporučené dva 

metry. Právě zahrada je místem, které zaměstnancům, ale i seniorům během karantény 

velmi pomáhá. „Žádné jiné aktivity nejsou, všechno je zrušeno, lidé se nesměli setkávat. 

Jsme rádi, že máme zahradu. Teď, když se oteplilo, trávíme odpoledne venku,“ říká 

Marková. 

Hůře, než samotní zaměstnanci, nesou dobrovolnou karanténu jejich rodinní příslušníci. 

„My tu práci děláme proto, že ji děláme rádi. Myslím, že my jako zaměstnanci to 

zvládáme možná mnohem lépe než naše rodiny, které to úplně nedokážou pochopit,“ 

dodává vedoucí. 

Už během zítřka ale plánují dobrovolnou karanténu v Domově ukončit. „Potom už 

pojedeme v režimu, v jakém jsme pracovali předtím. To znamená – měli jsme 

zaměstnance rozdělené do malých týmů. Kdyby se u nás nemoc náhodou rozšířila, byl 

by vyřazen menší počet zaměstnanců,“ přibližuje ředitel domova Juraj Chomič. 

V následujících měsících by se pak chtěli v domově postupně vracet 

k režimu, který tam fungoval před pandemií. 

autor: Tomáš Pika  

 
Zdroj: 
https://ostrava.rozhlas.cz/v-domove-pro-seniory-kamenec-konci-dobrovolna-tritydenni-karantena-zamestnancu-
8192730 

https://ostrava.rozhlas.cz/dobre-dopoledne-6944206
https://ostrava.rozhlas.cz/node/8116995


 

Otiskujeme rozhovor otištěný na Portálu pro aktivní seniory: i60.cz s naším panem ředitelem. 

 

Mnozí obyvatelé domovů pro seniory byli zvyklí, že je často navštěvovali příbuzní.                             

Zákaz návštěv jim změnil život. Stýská se jim, někteří nechápou, proč teď za nimi                               

najednou nikdo nechodí. 

V ostravském Domově pro seniory Kamenec proto zavedli videohovory, tedy 

možnost povídat si přes Skype, přes Facebook. Povídáme si o tom s jeho ředitelem 

Jurajem Chomičem. A nejen o tom. 

Co je v současné době pro obyvatele vašeho domova nejtěžší? Chápou vůbec, že 

kvůli karantény za nimi nikdo nemůže na návštěvy? 

Odpověď na tuto otázku se různí podle toho, zda jde v našem případě o uživatele 

orientovaného, částečně orientovaného či neorientovaného. V prvních dvou případech je 

pro ně nejtěžší jednoznačně to, že jim chybí kontakt s rodinou a jejich dalšími blízkými.  



 

Přestože převážná část našich uživatelů současnou situaci s koronavirem chápe, stýská 

se jim a stesk se promítá do všech jejich aktivit. 

Dá se s tím něco vůbec dělat? 

Dá se to částečně zmírnit. Například nabídkou videorozhovorů přes Skype a Facebook, 

kterou našim uživatelům zprostředkováváme. 

Je zájem? Nediví se někteří z nejstarší věkové kategorie seniorů, že je něco 

takového možné? 

Tuto naši novou nabídku spojenou s uvedenými sociálními sítěmi zatím využívá 

přibližně deset rodinných příslušníků denně. Může se to zdát málo, ale je nutné to 

hodnotit z toho pohledu, že jde o aktivitu novou, která má potenciál se ještě rozšířit. 

Hlavně počítáme s tím, že nám po skončení nouzového stavu zůstane v nabídce služeb. 

Jak to funguje? 

Jednoduše. Naši senioři nebo jejich rodinní příslušníci se na nás obracejí, že o kontakt 

mají zájem a my pak zařizujeme, aby v dohodnutý čas videohovor proběhl. 

Rodinní příslušníci chápou, že jejich příbuzní musí být v karanténě? 

Převážná většina rodinných příslušníků k zákazu návštěv a omezení pohybu našich 

uživatelů přistoupila zodpovědně. Tito rodinní příslušníci jsou disciplinovaní a 

respektují i námi nastavená pravidla předávání balíčků. Samozřejmě je zajímá, jak naše 

zařízení zvládá zavedená preventivní a doporučená opatření. Proto teď každý den na 

našem webu a facebookovém profilu zveřejňujeme krátké aktuální informace o dění v 

domově. 

Změnil se hodně běžný život v domově pro seniory kvůli současné situaci? 

Upravili jsme nabídku volnočasových aktivit. Rozšířili jsme ji o individuální aktivity na 

úkor těch skupinových. Například naši zaměstnanci doprovázejí naše uživatele na 

zahradu, kterou máme vybavenou různými relaxačními zónami. Mohou tam třeba prostě 

jen tak sledovat probouzející se přírodu v blízkosti řeky Ostravice, u které se 

nacházíme. Nebo si tam najdou klidné míst a čas pro zamyšlení. Také jsme vyšli vstříc 

těm, kteří si potřebují něco koupit či vyřídit a tuto službu bezplatně zajišťujeme. 

Změnil čas epidemie nějak i práci zaměstnanců domova? 
Je to nelehká doba. Proto si velmi vážím toho, že zaměstnanci plní své úkoly spojené s 

poskytováním sociální a zdravotní péče a přitom jsou schopni stále vytvářet dobrou, 

přátelskou náladu. Právě tím nejvíce pomáhají našim seniorům mírnit stesk po rodině,                    

po jejich blízkých. Ve velké řadě případů se tak stávají jejich důvěrníky, jejich oporou.                        

Za to bych jim chtěl poděkovat. A také poznáváme, že mezi lidmi je řada těch, kterým 

senioři nejsou lhostejní. V nouzi nám nezištně pomáhá řada lidí, zejména dárci roušek. 

Těm všem také moc děkuji. 

Autor: Vratislava Hofmanová, redakce  

 
 
zdroj: https://www.i60.cz/clanek/detail/25301/skypujeme-domov-senioru-kamenec-bojuje-proti-stesku 
 
 
 
 

https://www.i60.cz/uzivatel/stranka/5


  

Jak uvedl  v rozhovoru na předešlé stránce 

náš pan ředitel Ing. Juraj Chomič, MBA, 

naše uživatelky a uživatelé   se naučili 

používat SKYPE na videohovory se svými 

blízkými a dodal, že " počítáme s tím, že 

nám po skončení nouzového stavu 

zůstane v nabídce služeb". Ze zkušeností na našem oddělení D4 mohu uvést, 

že jsem nečekala, až takový zájem a těší mě, jak je Skype využíván.  

 

Avšak začátky zaváděná Skype nebyly jednoduché a někdy byly i zábavné....                                   

Když jsem v počátcích zavedení této možnosti Skype jedné z našich starších 

uživatelek vysvětlovala, jak Skype funguje, a že vnuka uvidí  a on uvidí zase 

ji....zarazila se....a povídá: "víte, ale já nemám žádnou pěknou fotku"...  :-) 

A dneska se už těší, že ji vnuk "zaskajpuje" :-). 

 
                                                                        ilustrační fotografie „skypující“ uživatelky z oddělení D1 

Protože se používání Skype 

osvědčilo, naplnily se tak slova 

našeho pana ředitele a tak 

dále poskytujeme skypovací 

rozhovory na níže uvedených 

uživatelských účtech:  

DPS Kamenec – Oddělení D1   

DPS Kamenec – Oddělení D2,  

DPS Kamenec – Oddělení D3  

DPS Kamenec – Oddělení D4  

 

Své žádosti o videorozhovor  mohou rodinní příslušníci zavolat na uvedené 

oddělení v pracovní době, kdy se lze domluvit na termínu a času, tak aby se 

žádosti o videohovor na oddělení nekryly a také aby nenarušovaly třeba hygienu 

či stravu vašich blízkých. Pracovník, většinou volnočasových aktivit, v dohodnutou 

dobu nainstaluje počítat a připojí se, třeba přímo z pokoje.                              

Radost našich uživatelů a uživatelek je opravdu radost pozorovat.  

 

Mj. náš pan ředitel se v rozhovoru zmiňoval také o našem webu a facebookovém 

profilu, proto dovolte, abych vás všechny pozvala na naše stránky: 

Web: https://domovkamenec.ostrava.cz/ 

Profil: https://www.facebook.com/domovkamenec 

 

Děkujeme, že nás "sledujete". Věříme, že se dozvíte vždy něco 

zajímavého. 

 
Mgr. Milena Kantorová, vedoucí oddělení D4 

https://domovkamenec.ostrava.cz/
https://www.facebook.com/domovkamenec


 

 
 
 
 
 

 

   

 

Naše krásná zahrada nám byla 

útočištěm a oázou bezpečí v době 

koronavirové krize  

Starají se o zahradu všichni (na jedné ze starších fotografií 

vidíte naše vedení: pana ředitele Ing. Juraje Chomiče, MBA, 

Mgr. Jarmilu Holáškovou - VSÚ, Miluši Čihařovou (předchozí 

VZOÚ), Leu Haluškovou VEPÚ, kteří sadili stromky. 

Práce uživatelů při  výsadbě květin                                     

Letos jsme s uživateli zasadili nádherné barevné 
Petúnie a Chryzantémy v prostorách naší zahrady. 
Vyšlo nám příjemné, hřejivé slunečné počasí. 
Květiny jsme sázeli jednak do velikého pojezdného 
záhonu a potom také do menších truhlíků. 
Tímto jsme přispěli a zkrášlili naši zahradu. Rádi 
bychom upozornili uživatelé, kteří mají snahu krmit 
ptáčky pohazováním  jídla z balkónu, že přikrmují               
i hlodavce, které jsou nežádoucí v naší zahradě. 
Prosíme naše uživatelé, aby přestali vyhazovat 
jakékoliv jídlo z balkónu do prostoru zahrady.                                 

 

Děkuji všem uživatelům, kteří se na    

přesazování podíleli a kteří se nadále o květiny starají a zalévají je. 

Saša Zlamšidlová, pracovnice VČA 

Upozornění:   Protože se vyhazování jídla z oken rozmohlo, dovolujeme si 

připomenout, že se jedná o závažné porušení Pravidel soužití, za jejichž porušení by 
uživatel mohl nést i důsledky. 
Bod 68: Uživatel nesmí vhazovat předměty do záchodové mísy nebo zbytky 
jídla do sifonu nebo z okna. 
Prostě nelze vyhazovat housky, krajíce chleba či jiné jídlo z oken a obhajovat se slovy: 
"však si to jídlo platím". Prosím nedělejte to!    

Mgr. Milena Kantorová, vedoucí oddělení D4 
 
 



 

ZAČÍNÁME SE VRACET DO 

NORMÁLU ... POSTUPNĚ 

 

V našem zařízení proběhla opakovaně 

celková dezinfekce všech společných 

prostor, kanceláří a provozních 

místností. Jedná se o dezinfekci , která 

je hrazena Magistrátem města Ostravy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balíčky a dárečky našim 

uživatelkám a uživatelům    

lze nosit v době od 9:00 do 15:00 hodin 

na vyhrazený odkládací stůl před 

hlavním vchodem na recepci. Balíčky 

označte čitelně jménem uživatele                      

a patrem či oddělením, na kterém bydlí. 

 

 

Balíčky budou následně 

dekontaminovány na 

přímém slunečním 

světle a po 18,00 hodině 

předávány uživatelům. 

Z tohoto důvodu Vás 

žádáme, abyste do 

balíčků nevkládali 

potraviny, které podléhají 

krátkodobé spotřebě 

nebo se musí uchovávat 

v chladném prostředí. 

 



 

Novinky a obnovení 

skupinových aktivit 

na úseku rehabilitace 

Krásný dobrý den přeji všem 

uživatelům a všem co budou číst 

tyto řádky. Od poloviny března 

tohoto roku až do 5. 6. 2020, 

rehabilitace probíhala z důvodu záležitosti Covid – 19 jen individuálně ale pozor 

přichází příjemná změna. A to konkrétně od 8. 6. 2020 budou opět zahájeny 

skupinová cvičení, rovněž pletení košíků v Ateliéru, Klub zahrádkářů, nově také 

cvičení Jógy, cvičení spirální stabilizace s pružnými lany a také využití reflexní terapie 

/stimulace reflexních zón a bodů na chodidlech/. Spirální stabilizace a reflexní terapie 

bude formou individuální rehabilitace. 

 

Skupinové cvičení v multifunkční místnosti je rozvrženo takto: 

ÚTERY A ČTVRTEK: cvičení pro vozíčkáře – 9:00 – 9:30 hodin                                         

(cvičení se zdravotní setrou) 

STŘEDA A PÁTEK: cvičení pro chodící uživatele – 9:00 – 9:30 hodin                                      

(cvičení s ergoterapeutkou) 

 

Navíc k těmto cvičením: 

od 11.6. KAŽDÉ 

PONDĚLÍ 9 – 10.hodin: 

Chůze s trekovými holemi 

a v klubovně D2 se od 

13.30 do 14 hodin 

sejdeme na protahování: 

Jóga.  

 

Každé ÚTERÝ pak  12:00 

– 14:30 – V ATELIÉRU 

D2 opět se uskuteční                                       

s ergoterapeutkou pletení košíků a jiných 

výrobků, následně jejich dokončení, barvení a 

zdobení  

 

Každý PÁTEK OD 12:30 – 14:30 – kdo máte 

rád květiny, zahrádku a sluníčko je tu pro Vás 

KLUB ZAHRÁDKÁŘŮ, rovněž s 

ergoterapeutkou. 

 



 

Milí uživatelé na veškeré tyto aktivity jste srdečně zváni, věřím, že jste doposud byli 

se službami rehabilitaci spokojeni a spokojeni nadále budete. 

 

Teď ještě něco málo k metodě Spirální 

stabilizace podle MUDr. Smíška. Tato 

metoda cvičení je v podstatě vhodná pro 

všechnu věkovou kategorii, je to cvičení 

zejména pro klienty s obtíži a bolesti se 

zády, cvičení pro skoliotiky, klienty s 

vyhřezlými plotýnkami a celkově cvičení 

vhodné pro protažení a posílení 

celkového pohybového aparátu a 

budování svalového korzetu zad. Při 

cvičení se užívají speciální pružná lana, 

cvičí se zejména ve stoje ale také lze v 

sedě na židli, složitější cvičení potom v 

kleče. Jelikož toto cvičení se stalo 

každodenní součástí mého života, právě 

kvůli veliké bolesti páteře, skolióze a vyhřezlých plotýnek, tak Vám tuto metodu 

nabízím jako možnost vyzkoušet něco nového a udržet se tak v dobré kondici. 

 

Momentálně z důvodu očekávané revize přístrojové fyzioterapie, je tímto 

pozastavena možnost aplikace elektroléčby, lymfodrenáže a celkové přístrojové 

fyzioterapie. 

 

S tímto krátkým článkem se s Vámi všemi loučím a budu se těšit na společné 

cvičení a jiné aktivity s Vámi všemi   

 

S přáním krásných sluníčkových dnů     ergoterapeutka  Pavla Chmelařová, DiS.   

 
  

 

 

 

S krásnými teplými dny Vám mává tým z oddělení 
D2: Veronika, Iveta, Irena, Radka a Katka.. 

Právě jim končí jim třetí namáhavá směna,                       
kdy pracovali v omezeném počtu zaměstnanců. 

 

 



 

Opět dvě varianty jídla 
Máme za sebou více než 2 měsíce karantény                       

a mnozí z Vás se už jistě těšili na pestřejší 

jídelníček a možnost výběru ze dvou variant.  

V době karantény museli být zaměstnanci 

kuchyně rozděleni do dvou menších skupin 

po 3 lidech z důvodu prevence šíření nákazy 

COVID-19. S menším počtem zaměstnanců 

na směně souvisí nutnost zjednodušení 

jídelníčku na jednu variantu a vynechání 

pokrmů náročnějších na přípravu, jako je 

například smažený obalovaný řízek, kynuté 

buchty, pomazánky, atd.                               

 

Při sestavování jídelníčku pouze s jednou 

variantou jsem já jako nutriční musela brát 

v potaz i uživatele, kteří mají nastavenou 

šetřící dietu. To znamená, že jsme byli nuceni 

vynechat mastné masné výrobky jako je 

Vysočina, či vynechat luštěniny (kromě 

červené čočky, která je mnohem lépe 

stravitelnější). Dalším důvodem proč byla 

strava za poslední dva měsíce méně pestrá, 

byl zúžený výběr surovin od našich 

dodavatelů, jelikož také museli omezit 

výrobu.     

 

Je jasné, že se nedá s takovou stravou 

zavděčit všem, ale bohužel nebyla jiná 

možnost. Všichni jsme se snažily ze všech 

sil, abyste tento omezený karanténní režim 

přežili ve zdraví a s plnými žaludky.  

 

Naštěstí máme tuto zkušenost za sebou                    

a uživatelé si mohou od 1. června opět 

vybírat z jídelníčku ze dvou variant u snídaní, 

obědů a večeří.  

 

Také se postupně opět začneme scházet na setkání nutriční s uživateli, abychom si 

osvěžili paměť, ať už s informacemi provozními nebo se dozvěděli něco nového v oblasti 

stravování a zdravých potravin. 

Budu se na Vás těšit a přeji co nejvíc krásných slunečných dnů. 

 
                 Anna Sztemonová, DiS. 

                                         nutriční terapeut  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Naše milé uživatelky,                   
naši milí uživatelé, 
vážení rodinní 
příslušníci, 
i vy všichni - 
zaměstnanci našeho 
Domova pro seniory, 
vážení čtenáři, 

 

toto číslo zpravodaje 

Kamínků z Kamence 

je převážně o době 

„koranivové“ a tak 

závěrem končím s 

fotografií z prvního 

dne karantény. 

Děkuji všem našim 

zaměstnancům, kteří 

pečovali v těžké době o naše uživatele a uživatelky a ještě jednou a kdybych mohla tak 

ještě  mnohokráte poděkovat, a stejně by to bylo pořád málo ... Děkuji. 

 

Dovolte mi, abych    

se rozloučila malou 

zprávou,  

z  profilu hasičů,                                         

a snad s jejich 

zvukem aut, 

odhoukaly i špatné 

koronavirové dny…. 

 

 
Hasiči Ostrava - 
Heřmanice 

                       

Spolu to zvládneme  - 10. 5. 2019  
„Dnes,   .  .     , se naše jednotka spolu s kole y z Antošovic, Mu linova,  oblova a  unčiček 

zapojila do akce „Spolu to zvládneme , kde jsme zahoukali domovu pro seniory Na  amenci a tím 

jsme společně podpořili jejich zaměstnance a seniory, kteří to v poslední době nemají jednoduché.  

 

Doba posledních týdnů nás všechny zasáhla a chci věřit, že nás i pozitivně ovlivnila. 

Buďme k sobě navzájem vstřícní, zasmějme se společně v radostných okamžicích                           

a buďme k sobě vstřícní, láskyplní a podpořme v těch chvílích, kdy se nám dařit nemusí. 

Přeji nám všem, abychom zažili už jen ty hezké chvíle.                                                                         

A k tomu opravdu hodně, hodně, hodně zdraví.  

 

Za redakci našeho zpravodaje: Kamínky z Kamence 

Milena Kantorová 
 

 

https://www.facebook.com/watch/hasici.ostrava.hermanice/
https://www.facebook.com/watch/hasici.ostrava.hermanice/

