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V minulém čísle Kamínků z Kamence jsme se „věnovali“ především „době CORONAVIROVÉ“                        

a jedna z akcí, která byla ke konci uzavření našeho Domova pro seniory, byl koncert hudební 

skupiny MIRAI a dalších hudebních interpretů,  10.května na zahradě našeho zařízení, pro 

naše uživatele a zaměstnance. Vystoupení  probíhalo za přítomnosti Červeného kříže, 

dobrovolných hasičů a dalších organizátorů.  

 

Možná také nevíte, že skupina má jméno podle 

frontmana, zpěváka a kytaristy Mirai Navrátila 

(který se mj. živí jako právník) a má japonské 

kořeny (maminku), přičemž jeho jméno Mirai 

znamená v japonštině – budoucnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dalších stránkách našeho zpravodaje projevíme nadšení z informace, že z provedeného 

šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, realizovaného v domově v rámci Značky 

kvality v sociálních službách náš Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. byl opět 

vyhodnocen jako nelepší domov pro seniory v Česku, kdy opětovně dosáhl na 5 hvězd, které 

vyjadřují, že nabízené služby: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, 

jsou v ČR na nejvyšší úrovni. 

 

A v neposlední řadě dáme prostor akcím, které u nás proběhly a dalšímu dění v našem 

zařízení, třeba návštěvě úžasného člověka, lašského krále Zdeni Viluš Krulikovského. 

 

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

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

Přeji Vám krásné počtení. 

Milena Kantorová  - za všechny zaměstnance, kteří náš zpravodaj Kamínky z Kamence připravují.  
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Navštívila nás kapela Mirai 
 

Koncem května, v době, kdy se náš domov byl ještě uzavřen z důvodu 

přijatých hygienických opatření proti coronaviru, na naši zahradu zavítala 

hudební skupina MIRAI a zpěváci DAVID STÝPKA  a KAREL KEKEŠI. Jejich 

písničky často zaznívají v rádiu či televizi, proto se staly známými a mohli 

jsme společně zazpívat. 

 

Možná by bylo fajn dozvědět se o našich příjemných interpretech něco víc.  

Kapela Mirai vznikla v roce 2014 a pochází z Frýdku-Místku.                             

Zpěvákem a kytaristou je Mirai Navrátil. Zbylou část skupiny tvoří Šimon Bílý 

– bubeník a Tomáš Javůrek – kytarista a Michal Stuhlík – baskytarista. Hned 

zkraje roku 2015 vydala skupina svůj první singl Dítě robotí, jehož zvuk byl 

popový s využitím elektroniky. Brzy se probojoval mezi tři nejhranější domácí 

skladby v českých rádiích. Druhým singlem se v témže roce stala píseň 

Souznění. Až třetí song byl ale pro kapelu průlomový. Skladba Cesta z města 

překvapila odlehčeným folk-popem. Stejnojmenné EP vyšlo v říjnu 2015. Trio 

ho živě představilo na halovém turné skupiny Kryštof k albu Srdcebeat, které 

navštívilo přes devadesát tisíc fanoušků. V lednu 2016 se Cesta z města 

stala druhou nejhranější domácí písní v českých rádiích. Do první pětice 

žebříčku se v tom samém roce dostala také další skladba Mirai s názvem 

Divad. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Folk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_(hudebn%C3%AD_skupina)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Srdcebeat&action=edit&redlink=1


 

Kapela se může pochlubit řadou příjemných písniček, z nichž nejznámější je „Když 

nemůžeš, tak přidej“, ke které vznikl zábavně pojatý videoklip.  V duchu hesla 

Emila Zátopka v něm členové plní zdánlivě nesplnitelné úkoly. Singl se devětkrát umístil 

na první příčce žebříčku nejhranějších domácích skladeb v rádiích, v první desítce se 

pohyboval ještě na jaře 2018. Do července 2019 nasbíral videoklip na serveru YouTube 

přes šestnáct milionů zhlédnutí. Za svou práci přebrali ocenění z ankety Zlatý slavík                          

a Cenu Anděl. 

 

Dalším mladým zpěvákem byl David Stýpka, také rodák z Frýdku - Místku. Jeho písně 

mají příjemné texty, zaměřují se na lásku, radost ze života a je toho názoru, že lidé si 

mají vážit nejen života, ale i sami sebe. Proslavil se také písní – Dobré ráno, milá, kterou 

nazpíval s Evou Farnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Karel Kekeši je zpěvák, muzikant, dokonce, muzikoterapeut, lektor 

meditací pro uvolnění mysli. Zpívá na koncertech, soukromých i firemních 

akcích, oslavách, svatbách i vinných sklípcích. Je to bývalý sólový zpěvák 

z orchestru Václava Hybše. V repertoáru má přes 250 písní, od 30. let až po 

současnost. Zpívá dechovky, písně z Čech i Moravy, Slovenska, Jugoslávie. 

Některé texty k písním si skládá sám.  

 

Hudební skupina MIRAI podepsala nahrávací smlouvu se světoznámým 

vydavatelstvím Universal Music, což se povede málokomu. 

 

Odpoledne strávené na zahradě, příjemné počasí a nádherné kulturní vyžití, 

co víc si můžeme přát.  

Děkujeme všem, kteří se na přípravě i zajištění programu podíleli, děkujeme 

všem, kteří nám umožnili zúčastnit se ho.  

 
Marcela Losová, DiS. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek


 

…z provedeného šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, realizovaného 

v domově v rámci Značky kvality v sociálních službách náš Domov pro seniory Kamenec, 

Slezská Ostrava, p.o. byl opět vyhodnocen jako nelepší domov pro seniory v Česku, kdy 

opětovně dosáhl na 5 hvězd, které vyjadřují, že nabízené služby: ubytování, stravování, kultura 

a volný čas, partnerství a péče, jsou v ČR na nejvyšší úrovni. 

 
Tisková zpráva, Ostrava 5.6. 2020 

 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. opět s nejvyšším 

hodnocením kvality - jako nejlepší domov pro seniory v Česku. 

 
Toto vyplývá z provedeného šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, realizovaný      

v domově v rámci Značky kvality v sociálních službách. Domov opětovně dosáhl na 5 hvězd, 

které vyjadřují, že nabízené služby: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, 

jsou v ČR na nejvyšší úrovni. Tento úspěch na poli měření kvality z pohledu uživatele služby,                      

je založen na udělování bodů a z něj vycházejícího přidělování hvězdiček, je o to významnější, 

že domov získal 1003 z 1020 možných bodů. Dosažený bodový výsledek je současně historicky 

nejvyšším výsledkem hodnocení mezi dosud více než sto certifikovanými zařízeními sociální 

služby v ČR.  

 

Ojedinělostí výsledku je, že historicky nevyššího počtu bodů získalo zařízení již před čtyřmi léty, 

kdy vedle certifikátu s 5 hvězdami dosáhlo zařízení v bodovém součtu na 950,25 bodů. Zařízení 

tím jednoznačně potvrdilo svou dlouhodobě poskytovanou kvalitu sociální služby svým 

uživatelům. Značka kvality v sociálních službách je od roku 2011 systémem externí certifikace 

zařízení sociálních služeb. V systému jsou hodnoceny všechny důležité aspekty poskytování 

sociální služby z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout uživatelům, zájemcům o službu a také 

jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života                      

v daném zařízení očekávat. Od roku 2013 je Značka kvality v sociálních službách součástí 

vládního Programu Česká kvalita, který garantuje objektivitu a nezávislost seriózních značek 

kvality na českém trhu. 

 



 

 

Systém hodnocení pracuje se 

škálou více než 300 hodnotících 

kritérií v 5 základních oblastech, 

kterými jsou ubytování, 

stravování, kultura a volný čas, 

partnerství a péče. Hodnocení 

vychází v prvé řadě z preferencí uživatelů, pro výsledné hodnocení jsou dále určující názory 

poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná data pro hodnocení 

kvality sociální služby jsou zjišťovány a ověřovány samotnými certifikátory na místě 

hodnocení. V systému hodnocení je možné získat maximálně 1000 bodů, navíc je možné 

obdržet ještě 20 bonusových bodů.  

O to více vyniká výsledek Domova pro 

seniory Kamenec, když všechny oblasti 

hodnocení dosáhly na 5 hvězd, pak 

samozřejmě celkové hodnocení nemohlo 

dopadnout jinak než 5 hvězd. Absolutního 

bodového výsledku domov dosáhl v oblasti 

stravování a péče, u ostatních tří 

hodnocených oblastí chybělo k absolutnímu 

výsledku za všechny oblasti pouhých 17 

bodů. Stejných 17 bodů chybí domovu na 

absolutní hodnocení za zařízení celkem. 

Celkový bodový výsledek ve výši 1003 

bodů se tak stal nejvyšším bodovým 

výsledkem zaznamenaný u dosud certifikovaných zařízení.  

 

Jak uvedl ředitel Domova pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava Juraj Chomič: 

„Pro naše zařízení má certifikace velký 

přínos, protože tento systém oceňuje 

nastavený systém práce a zejména vlídný 

a hřejivý přístup k uživatelům, který u nás 

je základem vysoké kvality poskytované 

sociální i zdravotní služby. Výsledky 

certifikace vedle toho napomáhají                          

v orientaci seniorům a jejich blízkým                             

v otázce úrovně poskytovaných sociálních 

služeb, zajišťují i motivaci managementu 

zařízení k zvyšování kvality poskytovaných 

služeb.“ 

 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, si dosaženého 

výsledku velice váží, je oceněním práce všech zaměstnanců, kteří v zařízení pracují a také 

závazkem do budoucna. „Zlepšovat je stále co, jde o nekončící proces stálého obhajování 

získaných pozic v oblasti kvality a to přesto, že jsme např. v základní oblasti, která se týká 

poskytované péče, získali maximální počet 5-ti hvězd“, řekla Jarmila Holášková, vedoucí 

sociálního útvaru. 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava je jedním z osmi zařízení sociálních služeb, 

jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava.                                          Ing. Juraj Chomič, MBA    

 

J S M E   N E J L E P Š Í 
Domov pro seniory 

v celé České republice ! 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

                        VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK  
 

Když se mezi naše uživatele, uživatelky rozšířila skvělá zpráva, že jsme nejlepší, a jaké 

množství bodů jsme získali, zajímali se oni i někteří rodinní příslušníci, co a jak bylo oceňováno 

konkrétně. Dovolte mi tedy, abych vám hodnocení přiblížila v následujících řádcích: 

 

Hodnotící komise pozitivně hodnotila například, že nově 

je přístup ke schodišti a k výtahům opatřen automatickými 

dveřmi, což je praktické především pro uživatele, kteří 

používají oporu, ať již chodítko, hole nebo jsou na 

transportním vozíčku.  Patra jsou pro lepší orientaci 

barevně odlišena a v celém zařízení je orientační 

informační systém. 

 

Oceňován byl fakt, že všechny pokoje jsou bezbariérové, 

zajišťují soukromí, mají uzavíratelné dveře, potažmo i 

předsíňky. Naši uživatelé mají možnost si pokoj dovybavit 

vlastními předměty, zatemnit si okna, regulovat teplotu ve 

svém pokoji a v neposlední řadě na svých pokojích 

používat vlastní elektrospotřebiče bez úhrady. 

U našich uživatelů je na pokojích instalováno signalizační 

zařízení, které mohou používat, avšak plného počtu bodů  



 

jsme zde nedosáhli, neboť navrhované zlepšení spočívá v existenci interního telefonické 

komunikace ještě mezi pokoji navzájem. Také si dovolím jako vedoucí oddělení posoudit v této 

chvíli nepříliš reálný požadavek, aby uživatelé měli jako součást vybavení pokoje mobilní 

telefon, avšak o zavedení vlastního videokanálu v televizích se již do budoucna uvažuje. Ve 

všech pokojích je již nyní možnost připojit se k internetu pomocí sítě WIFI, což bylo skvělé 

právě v průběhu letošní jara, kdy mohli naši uživatelé a uživatelky komunikovat se svými 

blízkými přes SKYPE.                           ilustrační fotografie „skypující“ uživatelky z oddělení D1 

 

    

 

Skypovací 

rozhovory na níže uvedených 

uživatelských účtech:  

DPS Kamenec – Oddělení D1   

DPS Kamenec – Oddělení D2,  

DPS Kamenec – Oddělení D3  

DPS Kamenec – Oddělení D4  

 

O zahradu se starají 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotilé ocenili i naši krásná zahradu, 

přístupnou celodenně pro naše uživatele. 

Letos je osázená nádhernými petúniemi a 

chryzanténami, a zahrada byla nám všem 

oázou bezpečí a útočištěm v době 

coronavirové krize.   

 

Hodnocením prošly také společné 

koupelny se zvedáky, prostornou sprchou 

a sprchovacími lůžky, vše pro hygienu a 

pro pohodlí našich uživatelů. Body nám 

získala také místnost, výhradně určená 

pro duchovní programy i klubovny na 

patrech.  

 



 

Vítaná byla také skutečnost, že naši uživatelé mají 

možnost dalších služeb: praktický i zubní lékař, 

pedikérka, manikúra, fungující vybavené 

kadeřnictví, kavárna. Zařízení nabízí uložení 

finančních prostředků na vnitřních depozitních 

účtech. 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii naše paní Jarka z pokladny 

 

Vynikající byl výsledek bodování ve 

všech ostatních oblastech: stravování, 

oblast kultura a volný čas, oblast 

partnerství a oblast péče, kdy jsme 

dosáhli ve všech čtyřech posuzovaných 

oblastech plného počtu bodů.  

 

Mým osobním názorem je, že oblast nazvaná: Partnerství je zajímavým názvem pro různé 

druhy informovanosti. Získali jsme zde 219 z 219 možných bodů . 

Nejprve: zájemce o sociální službu v našem zařízení si mohou nalézt informace na našich 

webových stránkách, dále pak na informačním panelu u vstupu. Informace poskytnou i sociální 

pracovnice domova, které jim ochotně odpoví na všechny otázky.  

K našim uživatelům se informace dostávají formou nástěnek, centrálního televizního vysílání, 

na jednotlivých patrech funguje systém zvukového hlášení. Já osobně jsem potěšena vašim 

zájmem o náš zpravodaj, i že se vám líbí „nové“ Kamínky z Kamence.  

                                                                                                

Já i všichni naši volnočasoví 

pracovníci: Eva, Radka, 

Marcela, Saša, Kamil, 

Petr….tedy ti, kteří se hlavně 

podílejí na obsahu, jsme rádi, že 

i my jsme přispěli pár body 

k tomuto fantastickému 

výsledku. Věřte, že se 

zpravodajem je opravdu hodně 

práce a často, když večer 

s notebookem na klíně ve své 

posteli „ořezávám fotografie“, 

upravuji články a formátuji 

stránky…uvažuji, kolik je to 

práce a jestli to má smysl. 

Práce, kreativitu a úsilí, které 

zpravodaji Kamínky z Kamence 

věnuji a všichni „se svými                       

články“ věnujeme, bylo nyní i takto oceněno.  

 



 

Mj. tento zpravodaj „Kamínky z Kamence“ se 

dostává v tištěné formě jak k vám, našim 

uživatelů a uživatelkám, a je i rozesílán také na 

mailové adresy vašich blízkých a lze jej nalézt i na 

našich webových stránkách. 

Vedení domova i jednotliví vedoucí oddělení se 

s vámi pravidelně setkávají. Zpětná vazba je 

získávána dotazníkovým šetřením 2x ročně a naši 

uživatelé mohou využít i schránky důvěry. 

 

U oblasti stravování, mj. získali jsme plný počet 

185 bodů, patří mezi silné stránky možnost 

podávání stravy, výběru většinou ze dvou jídel, 

více druhů nápojů, přičemž kvalitě výživy, nutriční 

péči a výměně jídelníčků je věnována velká 

pozornost. Zkoumány byly i diety či mixovaná 

strava. Uživatelé se mohou stravovat jak na 

pokojích, v jídelnách na patře, někteří se stravují i 

ve velké jídelně v přízemí našeho domova.  

 

Co se týče oblasti Kultura a Volný čas, tato měla vliv 

na 113 bodů, které získala v plné výši. Naše zařízení 

nabízí množství kulturních a společenských akcí, 

odehrávající se jak v Domově pro seniory, tak mimo 

zařízení. V zařízení i na naší zahradě jsou prostory 

jak pro tvořivé činnosti, tak pro hoby aktivity. Jejich 

spektrum je široké, od pravidelných bohoslužeb, 

výuky jazyků, pletení košíků, ateliérové činnosti, 

filmy, přednášky, vzdělávací akce, trénování paměti, 

„kuchyňky“, grilování, plesy, výlety… Patří za to díky 

našim volnočasovým pracovníkům, kteří neúnavně 

vymýšlejí něco, co by se vám mohlo líbit. Na aktivitách se podílejí i naši pracovníci rehabilitace, 

oblíbená jsou individuální či skupinová cvičení, pletení košíků, chůze s trekovými holemi, 

vycházky…Děkuji všem zaměstnancům,  z celého našeho zařízení, kteří se na aktivitách pro 

vás podílejí. 

Poslední z oblastí, kterou zde uvádím, a je oblast poskytované péče. Tato je hodnocena 

v našem zařízení na velmi vysoké úrovni, kdy jsme dosáhli absolutního výsledku. V oblasti péče 

jde jak o stálou péči, tak o její kvalitativní zvyšování. Zaměstnanci jsou proto proškolování 

v různých koncepcích péče, příkladně psychobibliografie, paliativní péče a v bazální stimulaci je 

dokonce Domov pro seniory Kamenec certifikovaným pracovištěm. Disponujeme také 

personální, prostorovým a technickým vybavením na rehabilitační zdravotní péči, máme vlastní 

ergoterapii i vodoléčbu. Je zavedený systém prevence dekubitů, systém prevence pádů. Domov 

navštěvují také odborní lékaři. V celém rozsahu péče se dbá na zajištění soukromí uživatelů a 

uživatelek, intimity při osobní hygieně, převlékání či při přímé práci zaměstnanců. 

V certifikaci je možné dosáhnout maximálně 1000 bodů + 20 bonusových bodů, tedy 1020 bodů 

a naše zařízení Domov pro seniory na Kamenci dosáhl fantastické bodové hranice 1003, a stal 

se tak historicky nejvyšším výsledkem mezi dosud certifikovanými zařízeními sociální služby.  

 

Všichni zaměstnanci nesou svůj podíl a všem patří veliké slovo a nádherné slovo:                 

„děkujeme“.                                                                                            Mgr. Milena Kantorová 
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ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
• Máme úctu ke stáří a respektujeme pocit přirozeného života 

• Komunikujeme s uživatelem slušně a důstojně 

• Nasloucháme názorům a přáním uživatele 

• Respektujeme soukromí uživatele a zachováváme důvěru 

• Upřednostňujeme individuální přístup k uživateli 

• Podporujeme soběstačnost uživatele 

• Spolupracujeme aktivně s rodinou uživatele 

• Udržujeme bezpečné a čisté prostředí 

• Poskytujeme služby kvalifikovaným personálem  

s celoživotním vzděláváním 

• Pracujeme jako jeden tým 

 

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

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

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

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

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

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

                    zpracovávané DPS Kamenec jsou nepřesné); 

•  požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných DPS Kamenec,  

popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem     

pro zpracování osobních údajů;                                                              

•  vznést námitku proti zpracování osobních údajů DPS Kamenec; 

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

•  podat stížnost dozorovému orgánu. 

 

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

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

 

 

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

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

• 1x měsíčně schůzka s vedoucím oddělení  

• 1x měsíčně schůzka s nutričním terapeutem  

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

 



MODERNÍ PÉČE 
K tomu, aby péče o uživatele byla profesionální využíváme následující moderní trendy v sociální oblasti: 
 Biografický model péče zaměřený na zachování vzpomínek a zvyků seniora 

• Smyslovou reminiscenci zaměřenou na aktivizaci smyslů a paměti 

• Bazální stimulaci pro aktivizaci tělesných pocitů 

• Snoezelen pro multi-smyslovou stimulaci 

• Bon Apetit pro zapojení seniorů do činností běžného dne pomocí stravování 

V rámci  prevence zachování nebo zlepšení zdravotního stavu seniora máme zavedený systém  

prevence pádů, prevence proleženin, management inkontinence a nutriční standard. 

 

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

V roce 2015 jsme se stali                        
certifikovaným pracovištěm.

 

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

• Zachovat život a zajistit vývoj

• Umožnit vnímat sebe sama a vlastní život

• Poskytnout pocit jistoty a důvěry

• Rozvíjet vlastní rytmus

• Umožnit poznat okolní svět

• Pomoci navázat vztah 

• Umožnit zažít smysl a význam                                       
věcí či konaných činností

• Pomoci uspořádat život

• Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj 
život

• Objevovat svět a vyvíjet se

 

 

PŘIPRAVUJEME SE NA CERTIFIKACI V PALIATIVNÍ PÉČI 
Chceme se zaměřit na snížení utrpení a bolesti a zmírnění zatěžujících symptomů.  

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

nebo umírajícího člověka. 

 



 

LÉČEBNÁ REHABILITACE 
Pracoviště rehabilitace se nachází v suterénu DPS 
Kamenec a je k dispozici                                                              
od pondělí až do pátku od 6,30 do 16,00 hodin. 

 

Poskytované rehabilitační služby: 
• Léčebná tělesná výchova 

• Fyzikální terapie 

• Wellness procedury 

• Kinesioteiping  

• Reflexní terapie 

                                Bližší informace na tel.: 599 505 056  

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Naše půjčovna pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům a lidem po úrazech
zmírnit jejich handicap a překonávat obtíže běžného denního života.

Rodinným příslušníkům usnadní péči o nemocného nebo zdravotně postiženého.

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemně uzavřené smlouvy

a za finanční spoluúčasti uživatele služeb dle platného ceníku poplatků.

Kontaktní pracovnice v přízemí: Mgr. Blanka Janošková, Bc. Martina Procházková 

tel: 599 505 043, 599 505 076, mob: 734 375 837, 734 375 837

 

POŘÍZENÍ KOMPENZAČNÍCH, ZDRAVOTNÍCH 
POMŮCEK – SLUCHADLA, VOZÍKY AJ.

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

1. Prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek – za měsíční úplatu.

2. Zakoupením ve specializovaném obchodě  - vlastní úhrada uživatele.

3. Zajištění odborného vyšetření k předpisu zdravotní (kompenzační)                                
pomůcky od zdravotní pojišťovny.

 

 

 



 

SCHRÁNKY DŮVĚRY 
– pochvaly, stížnosti, podněty

Pochvalu, stížnost i podnět můžete odevzdat                                                    

na formulářích, které jsou u schránek důvěry,                                        

a to i anonymně.      a to i anonymně. Schránky důvěry jsou umístěny                   

u každého schodiště oddělení, jejich vybírání probíhá každé pondělí do 9 hodin. 

S obsahem podání je vždy ředitel organizace seznámen a následně je určena 

osoba, která se podáním bude zabývat. Odpověď Vám bude předána 

prostřednictvím vedoucího oddělení do 28 dnů od podání,                                                                      

při anonymním podání bude odpověď vyvěšena na nástěnku daného oddělení.

Vaše názory jsou vítány a jsou pro nás podnětné.

 

 

Ředitel našeho Domova pro seniory má vždy v pracovní dny a v pracovní době  

od 7,00 do 15,30 hod. otevřené dveře pro potřeby a požadavky zaměstnanců  

a klientů (pokud tomu nebrání plnění jiných úkolů ředitelem).  

Jakékoliv pochybnosti o stanoveném postupu, žádosti nebo podněty  

na změnu, pocit nespokojenosti nebo újmy lze projednat osobně s ředitelem. 

 

VYBAVENÍ REMINISCENČNÍCH MÍSTNOSTÍ 
– na 1. a 3. oddělení

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

Uvítáme:

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

• Proutěný kočárek pro dítě

• Vyšívané folklórní oblečení

• Hmoždíře, žehličky, bábovky

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

 

PROVOZNÍ HODINY POKLADNY                                               

Polášková Jaroslava, tel: 599 505 036, Pauza: 12,00 – 12,30 hod 

rodinní příslušníci si mohou zavolat  a dohodnout si  individuální termín 

Po 8,00 – 8,30 hod  pro oddělení D0 

Út 8,00 – 8,30 hod  pro oddělení D1 

St 8,00 – 8,30 hod  pro oddělení D2 

Čt 8,00 – 8,30 hod  pro oddělení D3 

Pá 8,00 – 8,30 hod  pro oddělení D4 



 

Otevírací doba: Pondělí - pátek   7,30 – 16,30

Sobota 8,00 – 16,00

polední pauza 11,30 – 12,30

K zakoupení pečivo, mléčné a masné výrobky,                                                      
zákusky, chlebíčky, cukrovinky, limonády, alkohol,                                
hygienické potřeby aj.

Možnost posezení u kávy v příjemné společnosti.

MINIMARKET V PŘÍZEMÍ
 

 
 

 

 

 Veškeré prádlo, které si přeje uživatel prostřednictvím naší přádelny 
vyprat, musí být označeno (příjmením a barvou oddělení) na zadní 
straně prádla. 

 Sběr použitého a následná distribuci čistého prádla je prováděna 
pracovníky v přímé péči na jednotlivých patrech. 

 DPS Kamenec nezodpovídá za případnou ztrátu prádla, ale vynaloží veškeré úsilí, aby se 
ztracené prádlo našlo. 

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

PROSÍME VÁS, O CO NEJMENŠÍ ZDRŽOVÁNÍ SE  

V PROSTORÁCH CHODBY K PRÁDELNĚ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBROVOLNICTVÍ 
                         Spolupracujeme v rámci zajištění dobrovolníka  

pro smysluplné naplňování Vašeho volného času. 

 Nyní spolupracujeme s těmito organizacemi: 

 

PhDr. Jarmila Holášková 
   Odborný supervidovaný psychoterapeut 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednání schůzky přes vedoucího oddělení 
nebo přímo v kanceláři Mgr. Holáškové 
(přízemí  č. 124), v pracovní dny: 8 – 16 h. 



 

 

 

 

 

              

KADEŘNICTVÍ  - v přízemí našeho Domova pro seniory…. zarezervujte si termín dole                                                       

v kadeřnictví nebo u vedoucího oddělení 

NOVÝ CENÍK 

Stříhání  130  Kč                                                         
Barvení   400  Kč (barva, foukaná, stříhání, mytí)       
Trvalá     400  Kč (trvalá,mytí 2x,  stříhání)            
Pedikúra:  140  Kč (mokrá,suchá)                    
 

PEDIKÉRKA  –   objednávky buď přímo s ní, v den její návštěvy u vás, nebo na pracovně PSS. 

Informace o zdražení na 150,- Kč. 

PŘEPRAVA OSOB   -   i bezbariérovým vozidlem za 15,- Kč/km 

KOSMETIKA – dle zájmu, kontaktujte pracovníka VČA 

 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI:  DĚDICKÉHO, 
MAJETKOVÉHO, RODINNÉHO, PRACOVNÍHO,                       
OBCHODNÍHO PRÁVA 

každé druhé úterý v měsíci od 13,00 hodin v knihovně                              
(přízemí) poskytuje JUDr. Masopustová – nahlaste svůj                          

zájem vedoucímu oddělení, první konzultace je zdarma. 

 

Programy ukončí pozemní digitální vysílání ve standardu DVB-T na Ostravsku a odstartují 

tak přechod na DVB-T2 v severomoravské metropoli. Veřejnoprávní multiplex 1 vypne 

všechny tři hlavní vysílače v oblasti – Hošťálkovice, Hladnov a Lysou horu – ve stejný den 

27. srpna 2020.   

 

Upozornění:  

Diváci, kteří si budou chtít zachovat pozemní příjem, musí do 

této doby zakoupit nový televizor nebo set-top box s tunerem 

DVB-T2 a kodekem HEVC.   

 

Uživatel, který má vlastní televizor nebo rozhlasový přijímač na 

pokoji, je povinen hradit koncesionářský poplatek.  Protože 

nové televize jsou přizpůsobeny na příjem i rozhlasového 

kanálu, je nutno hradit i rozhlasový koncesionářský poplatek! 

Neobstojí argument, že rozhlasové vysílání neposloucháte, zákon staví rozhlasového 

posluchače do role, že je možnost na jeho televizním přijímači rozhlas naladit. 

 

DOSTUPNÉ TV STANICE: 

 

 

 
 

   NABÍDKA OSOBNÍCH SLUŽEB 



 

Skupinové aktivity na úseku rehabilitace 
Opět v našem zařízení fungují 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 h.                                      

(cvičení s ergoterapeutkou) 

Navíc k těmto cvičením:  

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   

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. 

KNIHOVNA   - každých 14 dní, ve středy od 13,00 do 15,00 hodin 

 
V knihovně se půjčují knihy a je zde přístup na – Internet – a – SKYPE (umožňuje zdarma 
telefonovat, posílat zprávy a komunikovat s rodinou a přáteli s využitím videa) - v čase podle 
individuální dohody s aktivizačními pracovnicemi a také v době půjčování knih: 
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 
 
V knihovně je k dispozici stolní kamerová lupa pro 
pohodlné čtení. Pracovníci pro aktivizační činnost 
Vám mohou zajistit donáškovou službu vybraných 
knižních titulů z celé naší nabídky, včetně zapůjčení audioknih s přehrávačem. 
   
Mgr. Ilona Nemeškalová, uživatelka našeho zařízení a knihovnice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás…. 

K uvedenému tématu „Značka kvality“ vyšlo několik článků, dva z nich vám nyní přetiskujeme. 

Samozřejmě se svolením autorů, první ze článků vyšel v měsíčníku Ostravská radnice a druhý, 

větší, napsala paní Scarlett Wilková, a vyšel v Magazínu DNES. 

 

Lidé se bojí, že se tam jednou ocitnou. Pak dlouho čekají 

v pořadnících, aby se tam dostali. Domovy pro seniory. 

Navštívíme jeden, který se jmenuje Kamenec. Nachází se 

v Ostravě a má úředně potvrzeno, že je nejlepší v Česku. 

 
 

https://www.idnes.cz/novinari/scarlett-wilkova.N75


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nový diagnostický přístroj  

InBody S10 
Trošku s pýchou, nadšením a velkým očekáváním,  

bych Vám chtěla představit nový diagnostický přístroj INBODY S10. 

Tento špičkový přístroj v oblasti celotělové diagnostiky jsme 

zakoupili díky velkému úsilí a také přesvědčení našeho pana ředitele,  

že tím posuneme kvalitu naší péče zase o stupínek výše. 

 

Přístroj INBODY S10 je určen k celotělové segmentové analýze  

lidského těla. Primárně je jeho využití u pacientů s ledvinovým selháváním,  

polymorbidních ( to znamená s mnoha chronickými nemoceni),  

s rizikem nedostatečné  výživy a hydratace (příjmu tekutin).  

Jedná se o diagnostiku zcela bezbolestnou, rychlou, přesnou,  

nezatěžující klienta, ale přitom velmi přesnou a podrobnou.  

Lze jej využít jak u klientů mobilních, tak u klientů upoutaných na lůžko  

a dokonce i po amputacích končetin. 

 

Data získaná z diagnostiky jsou nesmírně důležitá pro lékaře, nutričního terapeuta, rehabilitační 

pracovníky, ostatní ošetřující personál, ale také pro samotné klienty, kteří mají snahu, chuť a sílu 

udržet případně zlepšit svůj zdravotní stav. Velmi zjednodušeně nám přístroj ukáže, jaký je podíl 

svalové tkáně, tukové tkáně a vody u daného klienta. A zda obsažená voda v těle je v buňkách 

nebo mimobuněčném prostoru, což ve výsledku může způsobit otoky. Dále jsme schopni získat 

základní informace o stavu proteinů v těle, které určují podíl svalové hmoty a také o stavu 

minerálních látek, které mají velký význam pro správnou funkci buněk a orgánů a strukturu kostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadbytečný tuk → obezita 
nedostatek minerálů → osteoporóza 

nevyvážená voda → edém 
nedostatek bílkovin → podvýživa                            



 

 A je toho ještě mnohem více. Zkrátka 

INBODY S10 nám prozradí, jak je na tom 

Vaše tělesná schránka a na co se zaměřit, 

aby bylo lépe. 

 

A protože bychom chtěli mít   i naše 

zaměstnance zdravé a plné síly :-) , je tady 

možnost i pro ně. Není lepší motivací ke 

zlepšení fyzické kondice a dobrého pocitu 

ze sebe sama, než když vidíte výsledky 

svého snažení černé na bílém. Možná je to i 

výzva pro mnohé z nás, začít na sobě 

pracovat a chtít něco změnit, abychom se 

cítili lépe, byli zdravější a třeba i 

spokojenější. (Stačí jen kontaktovat VOZÚ 

nebo NT). 

 

Kompletní celotělová analýza nám ukáže, kde je třeba přidat a kde zase ubrat, ať už svalů nebo 

tuků, kolik naše tělo spálí kalorií v běžném režimu,  jak by měl vypadat ideální jídelníček a nakolik 

jsou naše buňky a orgány odolné vůči stresu, nemoci a ostatním okolním vlivům. Vezměte tento 

příspěvek jako výzvu, seberte odvahu a přijďte :-)  

Vždyť už to znáte: společně to zvládneme :-) 

Mgr. Monika Marková, VOZÚ 

 
 

 

Milí uživatelé, na podzim nás čekají   

VOLBY  2020  

do zastupitelstev krajů  2. a 3. října 2020   
(volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta 

republiky č. 169/2020 Sb.). 

a  do Senátu, Parlamentu České republiky - 

(volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta 

republiky č. 169/2020 Sb.). Případné druhé 

kolo senátních voleb se koná o týden později, 

tj. v pátek 9. října a sobotu 10. října 2020. 

 

Jako vždy budu domlouvat a objednávat volební komisi, která se dostaví do našeho zařízení, kde 

vytvoříme volební místnosti. Každý volič musí mít platný občanský průkaz a tak prosím, podívejte 

se a překontrolujte si ho. Volební lístky vám budou 

předány, jak je obdržím.  Zájemcům o volby s trvalým 

pobytem mimo adresu našeho domova musí být vyřízen 

voličský průkaz.  

 

Snad nám stále se měnící COVIDOVÁ SITUACE 

nezpůsobí nějaké komplikace. Vždy se musíme řídit 

nařízení hygieny a kraje.  
 

                                   Bc. Martina Procházková, sociální pracovník 



 

Mezi základní lidské potřeby patří, mimo jiné, i ty duchovní 

Zveme Vás do modlitebny … 
 

Člověk, který má duchovní potřeby, považuje 

za svého stvořitele a rádce života – Boha a 

vnímá ho jako nejmocnější a nejmoudřejší 

bytost. 

I klienti našeho domova mají možnost tuto 

potřebu uspokojovat v místnosti za tímto 

účelem určenou, v modlitebně. Modlitební 

místnost se nachází na 3. patře u vchodu do 

zadního výtahu. Modlitebna je moderně 

vybavená místnost s pohodlnými sedadly, 

oltářem a dokonce i klávesovými nástroji.  

 

Vhodně 

modlitebnu 

doplňují 

duchovní 

ikony i 

obrazy. 

 

Doposud mají klienti zájem o Katolickou bohoslužbu 

a Evangelické setkání. 
Katolická bohoslužba se koná každé úterý a evangelické setkání 

dvě středy v měsíci. Na každou bohoslužbu dochází kněz, také 

řádové sestry. 

Bohoslužba je uzpůsobena všem věřícím klientům. Uzpůsobena 

proto, že ne každému klientovi dovolí zúčastnit se bohoslužby, 

např. vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu.   

Bohoslužby tedy bývají jak skupinové, tak individuální. Individuální, tzn., že kněz dochází za 

klientem do jeho pokoje a tudíž spolu stráví duchovní chvilku. 

 

Na žádné bohoslužbě nechybí modlitba, duchovní zpěv, rozbor 

Bible či povzbuzení, podpora, pohlazení na duši. 

Potřebujete zodpovědět otázky na duchovní téma?  

Potřebujete znovu nalézt klid, spokojenost?  

Pak přijďte mezi věřící, přijďte chválit a uctít svého Boha.  

A nejen to. Říká se, že opakování je matka moudrosti.  

Což takhle si připomenout Desatero přikázání?  

Jedno z nich je – Milovat svého bližního… Někdy to jde ztěžka 

zejména, když nám dotyčný ublížil. Ale situace není beznadějná. 

Právě na bohoslužbě můžete najít ten nejlepší návod. 
 

Marcela Losová, DiS. 

 



 

Zákaz kouření 
Blíží se chladnější počasí a protože máme v našem zařízení některé uživatele, tak i zaměstnance, 

kteří kouří, je dobré si připomenout, že přestože se vám nemusí chtít jít dolů, na zahradu, kde 

máme místo vyhrazené ke kouření, pak porušujete i bezpečnostní předpisy, které mohou být 

příčinou ukončení vašeho pobytu v našem zařízení.  

 
Upozorňuji, že v zařízení je 

zakázáno kouření jak na 

pokoji, tak na balkonech. 

Nevětrný kouř může hlásit požár 

hasičům, kteří budou mít 

zbytečný výjezd, a dotyčný 

kuřák si zaplatí výjezd. Ke 

kouření slouží vyhrazené místo 

na zahradě. 

 

Zákaz kouření v celé naší 

budově je opodstatněný, někteří 

již vědí že opravdu šlo o 

nebezpečný požár, 9.9. 2017 při 

nočním požáru střechy (i když 

nikoli vinou zaměstnance či 

uživatele). 

 

 

Pokud tedy uvidíte někoho zde kouřit, i na vedlejším balkónu, 

prosím, o nahlášení kterékoliv PSS. 

Ten, kdo porušuje zákaz kouření, tak porušuje i Domovní řád 

zařízení. 

 
Mgr. Milena Kantorová 

 

 

 

VOLEJTE – hoří - přivolejte personál, zavolejte hasiče 150 nebo  112  

ev. pokuste se oheň uhasit, na vyzvání opusťte pokoj, popř. budovu. 

 

        NAŠE KRASNÁ ZAHRADA 
Nám slouží celoročně 

k odpočinku, procházkám 

i sportovním aktivitám. 

 

Děkuji všem uživatelům, 

kteří se na její kráse podílejí, 

starají se o květiny a zalévají je. 
 

 

 

Saša Zlamšidlová, pracovnice VČA 

 
 

NOUZOVÁ SITUACE  -  co dělat, když zpozorujete požár 



 

Posilovna pod širým nebem 
 

Cvičící stroje umístěné v naší krásné zahradě si našly své 
příznivce. Na strojích se cvičí vždy podle fyzického stavu 
dané osoby. Cvičení se provádí rytmicky a pouze pokud 
nepociťujete bolest. 
 
Představujeme: 

 ŠLAPADLO 

Slouží k posilování lýtkových a stehenních svalů, 

rehabilitaci dolních končetin, obnovení svalových oslabení 

a zvyšování pohyblivosti kloubů. Zlepšuje krevní oběh a 

koordinaci nohou. 

 

 PROCVIČOVÁNÍ RAMEN 

K posilování horních končetin a zlepšování ohebnosti a 

pohyblivosti ramenních kloubů. Vhodné pro rehabilitaci 

hybnosti ramen. 

 

 PROCVIČOVÁNÍ KLOUBŮ 

K posilování, rozvoji a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje 

celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních 

kostí. 

 

Přidejte se. Já vždy říkám: „Možná to lepší nebude, 

ale horší to být nemusí. Záleží pouze na Vás.“              Radka Řezaninová, pracovnice VČA 

 
 

Naše zahrada je opravdu krásná a kéž bychom si ji i krásnou udržovali                              
Avšak upozorňujeme uživatele, kteří mají snahu krmit ptáčky pohazováním  jídla z balkónu, že 

přikrmují i hlodavce, kteří jsou v naší zahradě nežádoucí.                             

Ke krmení ptáčků slouží krmítko a v zimním časopise jsme také 

psali, co do krmítka patří nebo nepatří. Zbytky stravy a pečiva 

vyhozené z okna to rozhodně nejsou! 

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 – Pravidla soužití: 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".  

Prosíme naše uživatele a uživatelky, aby 

přestali vyhazovat jakékoliv jídlo z balkónu 

či oken do prostoru zahrady! 

 
Mgr. Milena Kantorová 



 
 

Poděkování 
Děkujeme firmě NN Životní pojišťovně                   

a NN Penzijní společnosti, které věnovaly 

našim zaměstnancům a uživatelům 

pobytové sociální služby nádherné kytice 

oranžových tulipánů za vše, co vykonali                

a přečkali v době dlouhé karantény 

spojené s hrozbou onemocněním 

koronavirem. 
 

Díky nim mnoho z nás mělo zase o 

něco hezčí den. 

                Mgr. Fojtíková Karin 

 

Užití alternativní komunikace 
 

Jak jistě víte i zde na Kamenci mezi sebou máme uživatele, pro 

které není snadné verbálně komunikovat. Verbální komunikací se 

myslí komunikace mluveným slovem a tato je pro uživatele velmi 

složitá, pro některé bohužel téměř nemožná. Důvody mohou být 

různé, například: prodělaná 

mozková příhoda, Alzheimerova 

nemoc, problémy s hlasivkami                   

a různé další.  

 

V těchto případech používáme 

alternativní formy komunikace, 

nejčastěji se dorozumíváme 

pomocí piktogramů. Piktogramy jsou obrázky, které 

znázorňují vybrané pocity, osoby, činnosti nebo věci, které 

pomáhají uživatelům komunikovat, chápat a hlavně 

vyjadřovat své potřeby a přání. Nám pracovníkům piktogramy 

pomáhají přání a potřeby uživatelů lépe rozpoznat, pochopit       

a díky tomu přizpůsobit svou péči. 
 

Kamil Kopřiva, DiS. 



 

Zavítal k nám lašský král 
I se svou družinou nás dne 28. 5. 2020 navštívil lašský 

král Zdeňa Viluš Krulikovský a předvedl nám vystoupení 

s názvem „Zpěvy předkuv našich“.  

Vystoupení bylo složeno z povídání, vážného i humorného 

a z řady písniček zpívaných v lašském nářečí. Vyprávěli   

a zpívali Zdeňa Viluš Krulikovský (lašský král), Adéla 

Krulikovská (členka Těšínského divadla) a na tahací 

harmoniku je doprovázel Vít Pavlíček, přítomný byl také 

Libor Pastorek (královský šenk-majitel královské palírny).   

 

Dověděli jsme se 

řadu věcí o lašském 

království, lidech, 

zvycích a 

v neposlední řadě 

také o tradici pálení 

„gořouky“, která zde 

byla také k ochutnání 

a zakoupení. 

Ochutnat a zakoupit 

bylo možno řadu 

ovocných a bylinných 

likérů.  

 

 

 

 

Nejzajímavější pro naše uživatele byly bylinné likéry s léčivými 

účinky např. Puškvorcový likér, likér Lysá hora a hruškový destilát 

s přídavkem bylin s názvem „Ondráš“. Zakoupit bylo možno také 

ovocné šťávy bez přídavku umělých barviv a konzervantů. 

 

Obveseleni povídáním a 

zpěvem a zahřátí 

„gořoukou“ se naši 

senioři výborně pobavili 

a také si zazpívali. 

 

Na závěr ještě 

připomenu, že výše 

zmíněné likéry a šťávy je možné zakoupit v kantýně 

v přízemí. 

 

Také bych Vás rád naladil na další návštěvu lašského 

krále, která proběhne na podzim a samotný PAN 

KRÁL slíbil se svou družinou zahrát divadelní hru o 

zbojníku Ondrášovi.   

Kamil Kopřiva, DiS. 



 

 Určitě víte, že se rozjel nový program nazvaný Známá tvář 
O typu této volnočasové aktivity bylo již psáno.  

Ale může se stát, že někdo z vás se nemůže na tuto 

skupinovou aktivitu dostavit. Zejména, když se vzpomíná na 

osobnost, kterou měl rád. Nezoufejte, milí klienti, něco přece 

jenom.  

V posledním díle Známé tváře byla česká muzikálová 

zpěvačka    a herečka: 

Laďka Kozderková. 
Jak se vám tato herečka líbila, chybí Vám? 

Narodila se v Brně roku 1949 a zemřela v Praze roku 1986. 

Její otec byl hudební skladatel. Její začátky pěvecké kariéry 

začaly již v jejich jedenácti letech. Vystudovala brněnskou 

konzervatoř a poté nastoupila na JAMU. Tam ale nenastoupila, rovnou se stala profesionální 

zpěvačkou. Její první manžel byl Richard Kubernát, 

trumpetista, s nímž má dceru Ladu.Druhým manželem se stal 

Vlastimil Bedrna a z tohoto manželství vzešla dcera Vlastimila. 

 

V roce 1984 paní Kozderková onemocněla, byla ji 

diagnostikována rakovina. Zpočátku se ji dařilo tuto nemoc 

léčit a mít pod kontrolou. Během ozařování bavila své 

spolupacientky a sršila dobrou náladou. V roce 1986 ale 

nemoc propukla naplno. I přesto stále pracovala.  Když se 

dotáčel film Fešák Hubert, trpěla herečka bolestmi. Tam si 

zahrála v úžasné roli Madlenky a nazpívala k tomuto filmu úvodní píseň.  

 

Paní Kozderková se věnovala různým hudebním žánrům, účinkovala v mnohých muzikálech, jako, 

Hello, Dolly, Zvonkonosy…, zahrála si v komedii Trhák, Křtiny, kde ji diváci mají v paměti jako 

atraktivní úředníci s velkým výstřihem.  

Její přezdívka byla česká Babra Streisandová  nebo  Lady Muzikál. 

O této osobnosti se hovořilo jako o ženě, která měla hlasu za tři zpěvačky. Její tony měly boky a 

voněly malinami i divadelními šminkami. Pokládala se do melodie jako plavec do vlny.  

Milí klienti, připravujeme další osobnost Známé tváře, nenechte si ji ujít. Tento program je 

obohacen nejen informacemi o osobnosti, ale také je doprovázen a doplňován o ukázky z jeho 

tvorby.            
Marcela Losová, DiS.                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLETENÍ JE KONÍČEK I VÁŠEŇ 
Přemýšlela jsem, čím bych mohla tentokrát přispět do 

dalšího čísla našich Kamínků z Kamence. A tak mě 

napadlo, že by možná některé z Vás mohlo zajímat, 

copak asi dělá a jak tráví volný čas, bývalá vrchní sestra, 

Miluška Čihařová 

A protože není tajemstvím, že jsme rodina, tak Vám 

můžu zaručit, že tyhle informace jsou z důvěryhodného                 

a spolehlivého zdroje :-). Vy, kteří jste vrchní sestru znali 

a znáte, moc dobře víte, že 

byla nesmírně aktivní, 

rázná, plná energie, hned 

byla tady a hned zase tam. 

Takže popravdě ani já jsem si nedovedla představit, jak zvládne 

očekávané důchodové "nic nedělání". Ale jelikož je to žena 

šikovná a nudit se neumí, tak se začala naplno věnovat ručním 

pracem, které jen mimochodem já vůbec neovládám. Nejprve se 

vrhla do pletení ponožek, které "vypilovala" k úplné dokonalosti. Až 

byla zásobena teplým pestrobarevným obutím celá naše rodina, 

kolektiv bývalých podřízených  a spolupracovníků a mnozí další, 

tak přešla k pletení rukavic a dokonce čepic :-) . Jako ukázku jejího 

umění Vám svěřím pár fotografií z rodinného alba. 

Po několika měsících 

usilovného pletení si 

vypěstovala skoro tzv. 

tenisový loket. V tu chvíli 

pochopila, že je třeba si dát 

pauzu. Vrátila se tedy ke 

čtení oblíbených románů tzv. 

červené knihovny a luštění všemožných křížovek.                                  

S příchodem slunečného počasí začala trávit čas na zahradě, sázením květin, sluněním                           

a později také koupáním. Ke každodennímu rituálu pak patřily a stále patří i procházky s jejich 

yorkšírem Badíkem, miláčkem rodiny. 

Pár týdnů uběhlo, loket si odpočinul a naše vrchní sestra přišla                        

s nápadem, že se zapojí do pletení malinkatých papuček pro 

novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice. 

Dostala jsem velký úkol, zjistit co a jak, jak velké mají být, z jaké 

vlny, jaký vzor, sehnat návod atd. Oslovila jsem naši sociální 

pracovnici Blanku Janoškovou a už to bylo. Blanka poskytla vrchní 

sestře předlohy, návody, videa a rady jak na to. Jak jistě správně 

očekáváte, když se naše už bývalá vrchní sestra pro něco nadchne, 

hned tak ji to nepustí a výsledky se záhy dostaví :-). Na ukázku 

přikládám pár fotografií. Nevím jak dlouho ji to vydrží, ale co vím 

jistě, že všechna mrňata ve Fakultní nemocnici, budou mít nožičky 

pěkně v teploučku :-).  

A věřte, že už teď jsem zvědavá, co vymyslí příště :-). 

Mgr. Monika Marková, VOZÚ 



Bulgur 
 

Bulgur je méně známý typ celozrnné tvrdé pšenice. 

O to je ale mnohem lepší zdroj vitamínů, minerálních látek, 

vlákniny a antioxidantů, než jídla obsahující rafinovanou                

a obohacovanou pšenici. Rozdíl spočívá v tom, že bulgur 

není oloupaný, čímž si uchovává velké množství živin. Najdeme v něm minerály jako je železo, 

hořčík, fosfor, draslík a vitamíny skupiny B. 

 

Má výraznou obilnou vůni a oříškovou 

příchuť. Obsahuje vlákninu, která pomáhá 

zlepšit činnost střev, ale je lehce stravitelný. 

Působí blahodárně na naši nervovou 

soustavu. Obsahuje lepek, takže není 

vhodný pro osoby trpící nesnášenlivostí 

lepku. 

 

Bulgur je součástí orientálního jídla 

Tabbouleh, což je tradiční pokrm Středního 

východu a Turecka. V české kuchyni se 

bulgur používá do nádivek, karbanátků, polévek nebo jako příloha k masu. Stačí ho nechat 

hodinu nabobtnat ve vodě, což je nejšetrnější způsob přípravy, kdy si uchová nejvíc vitamínů                   

a minerálních látek. Dá se ale také uvařit za zhruba 15 minut. Tím, že je předvařený, usnadňuje 

jeho další využití v kuchyni. 

U nás v zařízení bulgur přidáváme nejčastěji do polévek nebo ho podáváme na způsob rizota se 

zeleninou a masem. 

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

 

                 Anna Sztemonová, DiS., nutriční terapeut 
 
 

Chlapi sobě 
byl název jedné aktivity, nikoli jen 

pro imobilní muže, které jsme 

vzali 14. 8. 2020 do zahradní 

restaurace a tam si objednali 

zlatý mok. 

I když nám v průběhu popíjení 

pivečka začalo pršet, nic nás 

neodradilo a zůstali jsme všichni 

sedět pod restauračními 

deštníky. Ty nás ochránili před 

dešťovou přeháňkou. 

Dokonce to některým uživatelům 

vyhovovalo. Bylo to osvěžující jak 

vzduchu, tak vnitřně po vypití 

zlatého moku. 

Už nyní se těší na další takovou akci. 

                                                                                                      Saša Zlamšidlová, pracovnice VČA 



 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPOLEČENSKÉ HRY  
 

17. 7. 2020 proběhlo v naší zahradě příjemně hravé dopoledne. Asi 30 uživatelů přišlo,  

aby se společně pobavili u karet – hrál se Žolík –  či u Člověče, nezlob se. Nikdo nikoho nešetřil, 

karty se vynášely, vykládaly a zavíralo bez ohledu na soupeře. U Člověče, nezlob se, se kostka 

ani figurky nezastavily a rovněž se vyhazovalo o sto šest. Kolegyně se činily a podporovaly 

uživatele, kde a jak bylo třeba. Čas plynul a hra skončila…  

Příště…příště si přijďte zahrát i Vy  ! 

    Bc. Petr Polášek, pracovník VČA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pro příznivce poslechu klasické hudby připravujeme tematickou 

hodinu u příležitosti 250 výročí narození hudebního skladatele 

Ludwiga van Beethovena.  Nastíním Vám život a dobu, ve které žil, 

co ho inspirovalo, nebo komu skladby věnoval. Uslyšíte jeho 

nejznámější symfonie: Osudovou, Ódu na radost, klavírní sonátu 

Měsíční svit, či sbor vězňů z opery Fidelio. 
Novinkou bude v letošním létě předčítání z knihy Příběhy, pověsti a 

pohádky paní hudby od autorky Anny Hostomské. Dozvíte se o 

operním skladateli Vilému Blodkovi a o čem pojednává opera V 

studni. Zařazen bude také Oskar Nedbal, Otakar Ostrčil, Bohuslav 

Martinů. Ze zahraničních autorů si přečteme operu Halka od 

Stanislawa Moniuszka, nebo 

operu Chytračka Carla Orffa.  

 

Předčítání se uskuteční 

v kulturní místnosti D2 a 

v případě hezkého počasí 

venku na zahradě.  

Kdy a kde se dozvíte se 

z týdenního plánu činností a 

od kolegů aktivizačních 

pracovníků. 

 

Na podzim a v zimě zařadíme opět promítání opery, operety, baletu, vánoční koncert André Rieu, 

Rybovu Českou mši vánoční v multifunkční místnosti. 

 

Máte -li náměty, nebo hudební CD, DVD k zapůjčení, ráda je uvítám. 

Radka Řezaninová, pracovnice VČA 
 

26. 6. 2020  

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE  

ŠIPKY 

1. VESELKOVÁ Ludmila – D1 
2. POLÁČKOVÁ Květuše – D0 
3. KUBENKOVÁ Renáta – D2   
 

KUŽELKY 

1. HOŘÍNKOVÁ Emilie – D1 
2. HEJDOVÁ Libuše – D3 
3. MOTLOCHOVÁ  Květoslava – D3 
 
 
Původně plánované klání v ruských kuželkách, šipkách a golfu se během desetiminutového pobytu 

pod zataženým černým nebem přesunulo do multifunkční místnosti. Uvnitř pak uživatelé soutěžili  

ve dvou disciplínách – šipkách a tichých kuželkách. Asi 20 účastníků se s vervou vrhlo do víru 

těchto dvou soutěží. Vítězům blahopřejeme a ostatním přejeme mnoho úspěchů v dalších turnajích. 

 

   

 KLUB VÁŽNÉ HUDBY 



    

                                                                                                                             24. 7. 2020  

                                              MINIGOLF a PÉTANQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za slunečného počasí proběhl na zahradě našeho domova turnaj dvojic – 6 dvojic v pétanque                     
a premiéru si odbyl minigolf – cca 12 soutěžících. Vše proběhlo v poklidné a lehce soutěživé 
atmosféře. Uživatelé si během obou klání povídali, vzájemně se povzbuzovali a došlo i na lehké 
hecování. Vítězové, poražení i pár diváků odešlo velice spokojených.  

Uvidíme, uvidíme, co na příště připravíme ! 

 

PÉTANQUE 

1. RAKUŠANOVÁ Blažena, STÁREČEK Ladislav – D2 
2. POLÁČKOVÁ Květuše, BÁRTOVÁ Marcela – D0 
3. PETRŽELOVÁ Hermína – D1, Marcela VČA – D3  

MINIGOLF 

1. JAROLÍMOVÁ Jarmila – D2 
2. SOJKOVÁ Milota – D2 
3) PROKEŠOVÁ Květoslava – D2    
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Bc. Petr Polášek, pracovník VČA 
 



 
 

 Červen byl ve znamení Šilheřovic 
Šilheřovice - tuto obec jsme  

probírali snad ze všech stran,  

mj., také v hodinách trénování  

paměti či reminiscenčních  

technikách. Obec je docela  

zajímavá jak svou historií,  

tak současností. A co víc, 

je velmi navštěvovaná turisty  

i golfovými hráči a od našeho  

domova vzdálená jen pár kilometrů. 

Nic nám nebránilo se domluvit a sbalit „bágl“, tak se 

hovoří mezi námi cestovateli. A protože zájemců o 

cestování bylo více, rozhodla jsem se podnikat výlety 

s našimi klienty každý pátek v měsíci červenci.  

 

Pro své uživatele jsem předem zamluvila vše potřebné, 

také místo pro chvilku odpočinku i mlsání v útulné 

Rotschildově cukrárně, která dokáže svést svou vůní 

nejrůznějších dortíků a druhů káv každého kolemjdoucího 

či jedoucího. Tedy i nás, návštěvníky z Domova pro 

seniory Kamenec v Ostravě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takže jeden z cílů byla ochutnávka širokého cukrářského sortimentu tamní cukrárny a dále, 

shlédnutí zámeckého a golfového areálu. A to vše se nám během dopoledne povedlo.  

V Rotschildově cukrárně je otevřeno každý den, tj., od pondělí do neděle, a to, od 10:00 do 18:00 

hodin. V přízemní části cukrárny se uskutečňuje prodej všeho dobrého a již tam jsou dva stoly 

s židlemi. Patro první je prostornější, zhruba pro dvacet mlsajících osob.   

 



 

Nejde opomenout a pochválit milý 

a ochotný personál a rovněž, jak 

už bylo řečeno, široký sortiment 

zboží, tedy nepřeberné množství 

zákusků, koláčů, štrúdlů, dortíků, 

zmrzlin, káv… Cukrárna se může 

pochlubit i přijímáním objednávek 

na svatební hostiny, vánoční či 

narozeninové tabule. Objednávat 

lze jak sladké, tak slané, mezi ně 

patří chlebíčky, salámové mísy 

apod. Ceny jsou lidové a chuť 

jedna báseň. Je vidět, že cukrářky 

na ingrediencích nešetří. 

 

Cukrárna ovšem vlastní i prostory 

zahradní s několika stoly a velkými 

slunečníky. Všude kolem je spousta 

zeleně, včetně nádherných květin, o 

které se s láskou stará její majitelka. 

Ale i děti mají v tomto sladkém prostoru 

ráj. Mohou využít houpačky, prolézačky                              

i pískoviště. 

A opravdu naše červencové pátky 

v Rotschildově cukrárně byly sladké a 

pohodové. Velké poděkování patří 

všem, kteří nám výlet umožnili a 

pomohli zrealizovat. Nebyla to jen 

návštěva cukrárny, ale také prohlídka Šilheřovického zámečku a golfového areálu z pohodlí 

auta. Ti z vás, kteří se nemohli výletů zúčastnit z nejrůznějších důvodů, zvu opakovaně, protože 

cukrárna je otevřena stále a auto máme k dispozici. 

 

A kdo Šilheřovice nezná a nikdy tam nebyl, doporučuji si přečíst pár slov následujících, který ve 

zkrácené podobě podává informace o této obci:  Šilheřovice je jedna z obcí našeho kraje, 

patřící pod okres Opava. Žije zde kolem 1 600 obyvatel. Je to také rozlohou největší obec 

Hlučínska. Od Ostravy je vzdálená zhruba 13 kilometrů. Obec Šilheřovice vlastní rozsáhlý 

anglický park sloužící jako 18- ti jamkové golfové hřiště. V areálu se nachází i zámek z počátku 

19. století a zámeček Lovecký.  

 

Nejstarší doklad o osídlení Šilheřovic je nález staré pazourkové 

sekyry z doby před osmi tisíci lety. První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1377. Tehdy byl název obce Scholardorf. Není 

známo, kdo obec konkrétně založil.  

 

V obci se vystřídalo mnoho šlechticů, a to až do roku 1673. V tom 

roce své panství prodala společně se Šilheřovicemi a čtyřmi 

dalšími vesnicemi baronka Barbora Perpetua opavským jezuitům. 

Z dob jezuitů, v roce 1713, byl také postaven kostel Nanebevzetí 

Panny Marie a ten tam stojí dodnes.  
Marcela Losová, DiS., pracovník VČA                                                         



 

 

A protože letní měsíce sebou nesou i krásné počasí, které přímo vybízí ke grilování a opékání pod 

širým nebem, i u nás  se konalo několik akcí s velkým ohlasem. A to nejen u našich uživatelů či 

s pochvalami jejich rodinných příslušníků, ale pozornosti neunikly ani okolí a dokonce ani 

„médiím“…  Takže další číst bude patřit tomuto tématu, přičemž přetiskujeme i článek                                

z internetového magazínu www.i60.cz, autorky paní Scarlett Wilkové (samozřejmě s jejím 

souhlasem ) a celý jej najdete společně s dalšími zajímavými články na:  
 
 

                                                                                                                                                               Mgr. Milena Kantorová 

 

 
 
 

 

Opékání buřtů předcházelo velké těšení.  

Proběhlo 8. července za účasti vedení, rodinných  

příslušníků (a roušek). Speciálním hostem byl náš  

oblíbený harmonikář, pan Eda Rakus, který nás  

se svou harmoniku, provázel odpolednem.  

Atmosféra byla uvolněná, počasí krásné, buřtíky  

chutné a pivo vychlazené. Všeho bylo dostatek.  

Postarala se o to naše kolegyně Eva, která vše obětavě zajistila a také se stala šéfem grilu.  

Kupodivu nic nehořelo, ale pro jistotu, byly hasicí přístroje připravené.  

Pro velký úspěch jsme se tedy rozhodli opékání během letních měsíců ještě jednou zopakovat.                                                                                                                  
                                                                                                            

                                                                                                                                  Radka Řezaninová, pracovnice VČA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.i60.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie z přípravy na grilování 



 

20. 8. 2020 – GRILOVÁNÍ  

Po velice zdařilém grilování špekáčků v červenci jsme se 

rozhodli tuto akci ještě zopakovat ještě v měsíci srpnu.  

 

Nápad, jenž se zrodil v hlavě kolegyně Evy, byl grilování 

špízu. Samotné akci předcházela mohutná příprava – 

krájení veškerých dobrot, které pak byly napíchnuty na 

špejle. Tohoto úkolu se zhostili pracovníci VČA a někteří 

uživatelé. Samotná akce přeložena ze středy na čtvrtek 

z důvodu deště. I nastal den v týdnu čtvrtý – zvaný čtvrtek. 

Slunce svítilo a opíralo se do kamenné dlažby i do všech 

přítomných, z nichž většina vyhledala stín. A přišel Eda, 

harmonikář, který k nám poměrně často dochází a svou hrou 

na harmoniku a zpěvem přináší velice radostnou náladu !  

 

Jeho příchod byl kvitován hlasitým potleskem. Kolegyně Eva 

se otáčela kolem grilu a zbývající pracovníci VČA – Marcela, 

Radka a Kamil roznášeli voňavé a od pohledu lákavé špízy 

a rovněž pivo. Eda hrál, až se hory zelenaly. Jedna píseň 

střídala druhou…tu česká, moravská, či ta naše „šumná“ 

ostravská. Uživatelé se k němu přidávali svými hlasy. 

Panovala úžasná veselá a radostná atmosféra. Čas plynul. 

Pomalu a radostně jsme se rozcházeli.  

Uvidíme, uvidíme, co na příště vymyslíme ! 

 

     Bc. Petr Polášek, pracovník VČA 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Na zahradě našeho zařízení 17. května se konalo 

hudební vystoupení skupiny Duo Pohoda.  

Za dodržených bezpečnostních opatření se sešlo 

venku mnoho uživatelů, které přilákalo pěkné počasí a 

také hudba různých žánrů, k tanci, poslechu                  

a hlavně pro radost. 

Duo Pohoda nám svým vystoupením přineslo dobrou 

náladu a potěšení z příjemně stráveného nedělního 

odpoledne.  
 

                                         Radka Řezaninová, 

pracovnice VČA 

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                 
Dne 7.8. 2020 jsme uskutečnili                                    
odpolední procházku s s imobilními 
uživateli. 
Projeli jsme parkem, kde nás                             

od slunného dne chránily stromy a 

příjemné ochlazení jsme spojili se 

zastávkou v Radniční restauraci se 

zahrádkou. Tam nás všechny 

osvěžila výborná točená zmrzlina, pro 

některé to byla první letošní zmrzlina 

a uživatelé si ji s chutí vychutnávali. 

O tom svědčí fotografie, které jsme 

pořídili. Byl to úžasný pohled                                

na spokojenost naších uživatelů. 

 
 

 

Procházka  spojená 

se zmrzlinou  
                                                                                                              
 



Najde se vůbec někdo, kdo nikdy nebyl na Pustevnách? 

Každého z nás zasáhla zpráva, že vyhořel…                                       A nyní jako bájný Fenix 
vstane z popela… 
 
 
 

V noci z 2. na 3. březnu roku 2014 vyhořela do základů. 

Muzeum se poté rozhodlo pro rekonstrukci objektu, 

který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní 

památkou. 

Chata Libušín je jednou z dominant horského sedla 

Pustevny, byla vystavěna podle návrhů architekta 

Dušana Jurkoviče v roce 1898. Chata je vystavěna ve 

stylu tzv. lidové secese s prvky valašské architektury. 

Obzvláště vzácnou byla jídelna zdobená freskami                          

a grafity s motivy moravských a slovenských pověstí. 

Sloužila jako jídelna. 

Libušín se po rekonstrukci vrátil do podoby z roku 1925, 

kdy byly dostavěny všechny jeho části. Lidem se otevřel 

v srpnu 2020, kdy začaly komentované prohlídky pro 

návštěvníky Pusteven zdarma.  

Obnova objektu byla specifická využitím tradičního 

způsobu opracování dřeva, převážně ručního 

opracování, ručního tesání trámů nebo ručního 

hoblování. Dodavatelé stavby (firma Archatt) začínali na 

spáleništi, museli každý objekt označit, přetřídit. 

Vytvoření vědecké rekonstrukce objektu je v našich 

končinách nová věc. Stavba je do posledního detailu 

dotažená. Vidíme přesnou repliku, byly použity olejové 

barvy podle původních receptur, jsou tady ručně 

vyráběná skla. Objekt je podle odborníků unikátním 

skloubením dřevěné roubené stavby a moderních 

technologií. Jde o hašení nebo osvětlení, aby to pokud 

možno nebylo vidět a hlavně aby to fungovalo. 

Náklady na obnovu Libušína byly 117,5 miliónu korun, 

ministerstvo kultury coby zřizovatel dalo 60,2 miliónu 

korun, sbírka na obnovu vynesla 10,9 miliónu, 

pojišťovna dala 37,5 miliónu korun. Muzeum například 

dostalo zdarma dřevo od Lesů ČR. 

Muzeum již vybralo nájemce Libušína i sousedního 

hotelu Maměnka, Libušín by jako restaurace mohl začít 

fungovat nejpozději začátkem října, zkušební provoz 

bude možná již v září.  

Mgr. Karin Fojtíková 

 

  Obnova Libušína po šesti letech od požáru 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované aktivity období září – prosinec 2020 
 

Pro nadcházející půl rok pro Vás připravujeme aktivity: 

22.září 2020 

 Kamenecké Vinobraní – tak, jako každý rok se můžete těšit na cimbálovou muziku, dobré 

jídlo a na košt burčáku. Bude pro Vás připravena i bohatá tombola.  

Říjen 

 Podzimní tvoření se zaměstnanci Arcelor 

Mittal – i letos nás navštíví zaměstnanci Arcelor 

Mittal a budete si moc vyrobit podzimní dekorace 

do Vašich pokojů. 

 Mezinárodní den seniorů 

Listopad (18.11.2020) 

 Zahrada plná světel – Svatomartinský svátek 

světel v tento den bude na zahradě našeho 

zařízení rozmístěno několik lampiónů, které 

vyrobí uživatelé v rámci Ateliéru.  

Prosinec 

 Zpívání u stromečku s Kameňáčkem – i letos 

naši zahradu ozdobí vánoční strom, jeho 

rozsvícení bude doprovázet zpívání koled.  

 Koncert Vítkovického mužského sboru  

 Vánoční koncert konzervatoře   

 

Samozřejmě budou i nadále probíhat aktivity, na které jste zvyklí a to výlety, ateliér s Dášou, 

biograf, Angličtina s Kamilem, Staročeská kuchyně, Zpívání s Evou a Petrem a mnoho dalšího. 

Pokusíme se také od září obnovit naši spolupráci s Mateřskými školkami, která byla z důvodu 

COVIDU 19 a následného omezení nečekaně v březnu ukončena. 

I nadále se pro Vás snažíme vymýšlet a realizovat aktivity v rámci zařízení i mimo ně tak, aby 

čas strávený v našem zařízení pro Vás byl příjemný. 

 
Mgr. Blanka Janošková 

 
 
 



 

25. 8. 2020  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Již tradiční návštěva hostince U Buroně v Klimkovicích  

se letos uskutečnila koncem měsíce srpna. Dalo by se 

napsat, že jako obyčejně nejnáročnější část celé akce je 

rozmístění a usazení uživatelů do autobusu.  

 

 

 

 

 

Neb jsou uživatelé mobilní, 

s chodítky a na vozíčcích. 

Celý tým ve složení Marcela, 

Radka, Eva, Kamil a já jsme 

tohoto úkolu zhostili se ctí  

a dokonale.  

 

 

 

 

Další průběh výletu už probíhal ve veliké 

pohodě. Dojezd před hospůdku, výstup, 

rozsazení osazenstva, objednání dobrot 

od párků, limonád, piva a samozřejmě 

místní speciality a dobroty vyhlášené – 

                                                                                   

 

Kdo si co objednal,  

to si také na místě snědl,  

či si odvezl pochutiny 

s sebou. Zaplatili jsme. 

Nastoupili do autobusu a na 

závěr někteří zapěli 

obligátní píseň  

„Sláva, nazdar 

výletu!“.   

      

Bc. Petr Polášek, pracovník VČA 

TVARŮŽKY 

tvarůžky.  
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TURNAJ  V  PÉTANQUE 

Poslední pátek v měsíci srpnu se v našem domově 

uskutečnil turnaj v pétanque. Jeho obliba mezi uživateli   

je vysoká. Počasí nám přálo a tak se turnaje účastnilo             

6 dvojic. Jako obvykle byly dvojice vyzvány, aby si 

vymysleli krátký název svého družstva. A tak soutěžily 

týmy Halo, Rys, Čau, Voda, My a Jojo. Soutěž byla 

velice vyrovnaná. Ani jedno z družstev se nevyhnulo 

porážce. Drobné ceny a foto medailistů do našeho 

zpravodaje               a určitě příjemný čas strávený na 

čerstvém vzduchu potěšily jak soutěžící, tak několik 

přihlížejících fanoušků.  

Sláva vítězům! Čest poraženým!

       
              Bc. Petr Polášek, pracovník VČA   

 


