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SLOVO ŘEDITELE 

Vážení uživatelé a vážení zaměstnanci. 
 

Druhá vlna koronaviru, která nás zasáhla od listopadu loňského roku, byla pro náš 

domov natolik vyčerpávající, že sám osobně řadím toto období k nejhoršímu, co 

jsme kdy v domově zažili. Onemocněla řada zaměstnanců, onemocněl velký počet 

klientů, a co je nejhorší, setkali jsme se i s případy úmrtí našich klientu s tzv. 

covidem.  

Není snad nic horšího pro ředitele takového domova, jako je ten náš, než 

v takových případech jen konstatovat, že zákeřný virus v kombinaci s původním 

onemocněním klientů, byl silnější, a to přestože jsme ve za účasti všech 

zaměstnanců domova udělali všechno, co bylo v našich silách, abychom se 

prostřednictvím všech možných opatření rozšíření nemoci COVID-19 v domově 

vyhnuli, což se nám však nepodařilo.   

Přesto je nezbytné na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům domova bez 

rozdílu (a to bez rozdílu bych několikrát podtrhl) za to, jak těžkou dobu 

s COVIDEM 19 v zádech zvládli a zvládají a dělají všechno pro to, aby dopady 

tohoto stavu, v kterém již delší dobu žijeme, byly na Vás klienty co nejmenší.  

Můj obdiv a velké poděkování patří všem zaměstnancům na jednotlivých 

odděleních, jejichž již tak náročná práce jak o fyzické, tak především po psychické 

stránce byla ztížena ještě nutností pracovat v ochranných pomůckách, ve kterých 

je omezená pohyblivost, velké teplo a přes respirátor se nedá dost dobře dýchat. 

A po takto náročné směně čeká v případě žen „druhá směna doma,“ tj. zajištění 

chodu rodiny, úkoly s dětmi, které více času trávily doma než ve škole, a vůbec 

vytváření domácí pohody, která by měla ve všech domácnostech panovat. 

Nesmím zapomenout ani na ostatní zaměstnance, kteří se obdivuhodně 

vypořádali s vzniklými náročnými podmínkami, a to zejména díky vzájemné 

spolupráci všech zaměstnanců napříč jednotlivými útvary našeho domova.  

Ne nadarmo se říká, že teprve krizové okamžiky ukážou, jak na tom, kdo je. V 

našem případě se ukázalo, že máme dobrý kolektiv, který se v době krize dovede 

semknout a navzájem si pomoci.  

Díky Vám všem! 
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                         SLOVO EDITORA 

Vážení uživatelé a rodinní příslušníci.  

Měsíc s měsícem se sešel a vy držíte v ruce nové vydání Kameneckého zpravodaje, 

který je takovým informativním plátkem a připomínkou toho co jsme za poslední 

měsíce, týdny a dny prožili v našem zařízení. 

Můžete se začíst do článků, které si pro Vás připravily naši zaměstnanci.  

Náš zpravodaj Vás nejen informuje a připomá Vám co jste prožili, ale seznamí Vás 

i s tím na co se můžete dále těšit a co můžete očekávat.   

Kamenecký zpravodaj bude vycházet v intervalu jedenkrát za tři měsíce. 

Nyní Vám už jen popřeji krásné čtení a zábavu s našim zpravodajem. 

Mgr. Blanka Janošková, SP    

                                                  

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

Náš praktický lékař MUDr. Spoustová Martina poskytuje návštěvní službu svým 

registrovaným pacientům. Návštěvní služba je určena zejména nemocným starším 

občanům či osobám se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni se dostavit 

do ordinace lékaře na vyšetření osobně. Návštěvní služba je vždy pouze po 

domluvě pacienta s lékařem.  

Provozní doba ordinace lékaře je: Gen. Janka 1234/6, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory a Hulváky 

Tel.č.: 596 634 624, 733 636 295 

ORDINAČNÍ DOBA: 

Pondělí7:30 - 15:00 

Úterý7:30 - 12:30 

Středa7:30 - 11:00 

Čtvrtek11:00 - 18:00 

Pátek7:30 - 13:00 
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NÁVŠTĚVY V   

DPS KAMENEC 

Informujeme Vás, že na základě Mimo-

řádného opatření Ministerstva zdravot-

nictví ze dne 22.5.2021 č. j. MZDR 

21735/2021-1/MIN/KAN se omezují 

návštěvy našich uživatelů s účinností 

od 24.5.2021 v zařízení následovně: 

Návštěvu lze připustit pouze za pod-

mínky, že se osoba navštěvující uživa-

tele podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS 

CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, 

které: 

1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS CoV 2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že  

o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla apli-

kována druhá dávka, 

o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 mě-

síců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 

o a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, ne-

bo 

3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich 

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravot-

nictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antige-

nu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne-

uplynulo více než 180 dní, a po celou dobu návštěvy používá ochranný pro-

středek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný pro-

středek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny tech-

nické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti ale-

spoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do 

dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s vý-
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jimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostře-

dek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení 

dalších režimových opatření poskytovatele. 

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze 

návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele používá po celou 

dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirá-

tor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje režimová opatření 

poskytovatele. 

Režimová opatření v zařízení: 

1. návštěva se realizuje v čase od 09:00 do 21:00 hodin; 

2. délka doby návštěvy u uživatele není omezena; 

3. počet návštěvníků na 1 uživatele ve stejný čas není omezen; 

4. návštěva probíhá v rámci celého objektu včetně zahrady; 

5. návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, kte-

ré zkontroluje pracovník recepce: 

 dezinfekce rukou; 

 tělesná teplota nižší než 37 st. C; 

 bezpříznakovost onemocnění COVID-19; 

 vyplnění čestného prohlášení; 

 předložení dokladu, kopie nebo sms zprávy o naplnění povinnosti výše uve-

dených bodů 1) až 3) nebo o provedeném POC testu na přítomnost antigenu 

viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. 

Pokyny pro zájemce o testování prostřednictvím POC testu na přítomnost antige-

nu viru SARS CoV-2 v zařízení DPS Kamenec: 

 testování je bezplatné; 

 testování probíhá v pondělí  a středu od 13:00 – 13:30 a v úterý a čtvrtek 

od 10:00 – 10:30 , v pátek – na základě individuálního objednání u vedoucí 

ošetřovatelského a zdravotního útvaru Mgr. Moniky Markové mob. 737 238 

968, o víkendech a státních svátcích – NETESTUJEME; 

 testování probíhá v prostoru naproti recepce; 

 testovanou osobu testujeme nanejvýše 1 x za 3 dny; 

 testování provádí zdravotní pracovník, který je zaměstnancem Domova pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o., a který je řádně seznámen 

s postupy odběru; 

 výsledek testu bude sdělen testované osobě za 15 minut; 

 testovaná osoba je povinna před zahájením odběru předložit vyplněné 

Čestné prohlášení testované osoby, které zároveň slouží jako podklad o 

provedeném testování a návštěva jej předkládá před realizací návštěvy v DPS 

Kamenec pracovníkovi recepce. 
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Organizace si vyhrazuje právo netestovat v případě nedostatečného množství tes-

tů. 

Pro dotazy k průběhu a realizaci návštěv se v  rámci běžné pracovní doby 

obracejte na vedoucí sociálního útvaru: PhDr. Jarmila Holášková, DiS. – 731 459 

248, holaskova@dpd.ovanet.cz. 

 

NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ V ZAŘÍZENÍ 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-

50/MIN/KAN  s účinností od 10. května 2021 jsme povinni nosit respirátor: 
 

- na všech veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve 

stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 

metry, nejedná-li se výlučně o členy domác-

nosti. 

- v obchodech,  

- v provozovnách služeb, 

- ve zdravotnických zařízeních, 

- v sociálních službách POUZE NAVŠTĚVY, 

UŽIVATELÉ NEMUSÍ 

- ve veřejné dopravě,   

- na nástupišti, v přístřešku a 

čekárně veřejné dopravy,  

- v motorových vozidlech, leda-

že se v motorovém vozidle 

nachází pouze osoby z jedné 

domácnosti. 

                                                           

                                                                      

PhDr. Jarmila Holášková DiS., VSÚ 

 

 

¨ 

 

 

mailto:holaskova@dpd.ovanet.cz
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ROZHOVOR SE ZAMĚSTNANCEM –  

ING. ŠÁRKA KUTĚJOVÁ 
 

Od 01.04.2021 převzala vedení 

volnočasových pracovníků po Mgr. Blance 

Janoškové, naše letitá zaměstnankyně Ing. 

Šárka Kutějová. Stala se mimo 

marketingového pracovníka i 

koordinátorem volnočasových a sociálně-

terapuetických činností v našem zařízení.  

Požádali jsme ji o krátké představení a 

stručný popis plánu VČA aktivit: 

Šárko, můžeš nám sdělit, co tě zaujalo, popř. co tě baví na pozici koordinátora 

volnočasových a sociálně-terapeutických činností? 

Aktivizační činnosti představují jistý způsob, jak zpomalit stárnutí, bránit se 

nastupující demenci a dopřát každému možnost žít smysluplný život a 

seberealizovat se i v poslední  etapě života. Pozice koordinátora VČA mě zaujala 

proto, že jsem člověk kreativní a vím, že je velmi důležité najít si své oblíbené 

činnosti a rozvíjet je po celou dobu aktivního života. 

V rámci týmu VČA se budeme snažit navrhnout aktivizační programy uživatelům 

tak, aby uspokojily jejich potřeby a aby se na ně těšili. Kvalitní program je nejen 

nutným doplňkem péče o naše uživatele, ale je vysoce terapeutický a důležitý pro 

jejich duševní i fyzický stav. Poskytuje jim nutnou fyzickou činnost, adekvátní 

mentální stimulaci a příležitost ke vzájemnému sbližování a společenskému 

životu, který je pro psychiku člověka nutný. 

Co by si v rámci volnočasových a sociálně-terapeutických činností změnila, popř. 

co nového chystáš? 

Úspěšnost volnočasových aktivit se podle mého názoru odvíjí od tří předpokladů: 

nadšení, kvalita a vzájemná týmová spolupráce pracovníků VČA, kreativní příprava 

programů, připravenost a motivovanost uživatelů. 

 

Mým cílem je usilovat o vyšší prestiž pracovníků VČA – jak po stránce pracovní 

náplně, tak po stránce jejich seberealizace. Co se týče uživatelů – u některých 

zejména nových se musíme zaměřit na motivační stránku k účasti na aktivitách, 

které by byly pro ně přínosem. 

Nově jsme do aktivizačních programů zařadili Pánský klub a Košíkářskou dílnu. 

Výhledově bychom chtěli obohatit program o další pro uživatele zajímavé aktivity. 
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A jen tak pro lepší poznání, jak trávíš volný čas, nebo jestli nám řekneš něco 

osobnějšího z tvého života? 

Narodila jsem se v Havířově před 48 lety, jsem vdaná a mám devatenáctiletou 

dceru Báru. Dalšími členy rodiny jsou 2 fenky zlatého retrívra, se kterými ráda 

chodím na procházky do lesa. Ve svém volném čase čtu knihy nebo sleduji filmy a 

cestopisné dokumenty. Občas si zajdu do divadla nebo na koncert. Snažím se 

nadále vzdělávat – v současné době jsem studentkou 1. ročníku Ostravské 

univerzity, obor Sociální práce. Jelikož jsem narozena ve znamení Býka mam ráda 

dobré jídlo a kvalitní víno. Moje životní krédo: Žij tak, abys mohla jednoho dne 

říct: "Žila jsem přesně tak, jak jsem chtěla." 
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    SETKÁNÍ S ŘEDITELEM ORGANIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás pozvat na 

pravidelné setkání s ředitelem organizace pa-

nem Ing. Jurajem Chomičem MBA,  které se 

uskuteční v úterý 15. června 2021 od 14,00 

hodin v multifunkční místnosti našeho zařízení. 

Jste srdečně zváni. 

 

Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si Vás 

pozvat na pravidelné setkání s ředitelem organi-

zace panem Ing. Jurajem Chomičem MBA,  které 

se uskuteční v úterý 15. června 2021 od 14,00 

hodin v multifunkční místnosti našeho zařízení. 

Jste srdečně zváni. 

 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace IČO: 71631816 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace IČO: 71631816 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SE NEZASTAVÍ 

ANI NA CHVÍLI 

Jednou z volnočasových aktivit je 

REMINISCENCE, zvaná také PRÁCE SE 

VZPOMÍNKAMI. Ani v době pandemie 

se nesnižuje kvalita prožívání volného 

času u našich klientů. Kupříkladu 

jedna z možných probíhajících aktivit 

je ta výše uvedená. Je možné ji 

provádět skupinově nebo také 

individuálně. V době mnoha 

opatřeních se rozmohla ta 

individuální. Jedna z technik je 

sepisování vzpomínek klienta, jehož 

součástí je prožití vlastního života se zaměřením na starou Ostravu a historii 

Kamence. Do této techniky se aktivně zapojili dva naši klienti, pan Florčík a paní 

Mgr. Nemeškalová. Tato reminiscence probíhala tak, že v době pandemie jsme se 

pravidelně, po předchozí domluvě, scházeli a vzpomínali, co mozek dovolil. 

Využívali jsme dostupných fotografií a záznamů z kronik, knih, internetu... a 

zajímavé informace jsme pak zaznamenali písemně. Nyní, po svolení našich 

klientů informace zpracováváme a doufejme, že společně s fotografiemi vytvoříme 

další pěknou publikaci k potěšení ostatních klientů našeho domova, jejich rodin, 

dalších generací... Naším cílem je věnovat se reminiscenčním technikám více, 

protože je to přirozená součást našeho života. Vzpomínky, zvláště ty pěkné, 

posilují naše zdraví, pomáhají bilancovat, vyrovnávat se jak s životními úspěchy, 

tak s prohrami. Vzpomínky také podporují kvalitu vztahů, soudružnost a nejen... 
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uvolňují emoce, uchovají schopnosti a tvořivou sílu. Člověk si tak stále může 

uchovávat svou vlastní identitu. Terapie prostřednictvím vzpomínek je založena 

na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti.        

                                                                                 Marcela Losová DiS., PSS VČA 

 

NOVÁ 

SPOLUPRÁCE S 

DPS SLUNÍČKO 

19. května jsme započali a 

zároveň zrealizovali další, 

neméně zajímavý a příjemný 

vstup do oblasti reminiscence 

(práce se vzpomínkami).  O co jde? Na základě projektu s názvem Reminiscence s 

tématem PUTOVÁNÍ jsme se, jako domov, zapojili s klienty do spolupráce s klienty 

jiného ostravského domova pro seniory. Vylosovali jsme si Domov pro seniory 

Sluníčko.  Po dobu několika měsíců se střídáním místa setkání se budeme scházet 

z toho důvodu, abychom "PUTOVALI".  KAM? Za příjemnými vzpomínkami, které si 

budeme mezi sebou sdělovat, předávat prostřednictvím slov a činností, a to, na 

nejrůznější témata.  První téma a místo setkání jsme zvolili my, Kameničané, v 

rámci volnočasového, již zaběhlého programu, Stará česká kuchyně, v naší 

reminiscenční kuchyňce. Také jsme si pro tuto chvíli zvolili jasný název - Putování 

za krajovými specialitami. Nebudu ale předbíhat. Jak tato akce proběhla, bude 

popisovat v následujícím článku můj kolega Petr. Přesto ale musím trochu 

napovědět, protože slova všech přítomných nás nejen rozradostnila, ale i  ujistila, 

že má cenu vzpomínat. Doslova Sluníčkové dámy-kuchařinky křičely: " Bylo to 

skvělé, skvělé!" 

                                                                                Marcela Losová DiS., PSS VČA 
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PROJEKT REMINISENCE 

19.5.2021 v rámci projektu 

„Reminiscence 2021“ jsme 

v našem domově uspořádali 

první aktivitu. Z domova pro 

seniory Sluníčko přijely tři 

uživatelky a dvě pracovnice. V 

naší kuchyňce pro ně bylo 

připraveno malé občerstvení, 

které připravily volnočasové pracovnice z oddělení D3 – Marcela a Eva. Dámy ze 

Sluníčka a naše dámy z oddělení D3 rukou společnou a nerozdílnou se jaly loupat 

a strouhat jablka, aby daly vzniknout jablečnému štrůdlu. Při této činnosti 

probíhal živý rozhovor, ve kterém probraly dámy vše možné i nemožné. 

V hudebním žánru by se řeklo „od Bacha až po Vlacha“… Hodně informací si 

vyměnily o tom, jak to chodí tam, co přebývají. Rovněž zazněla témata jako 

rodina, mladá generace a tak všelijak podobně. Marcela si pro všechny účastnice 

připravila zajímavou přednášku a reminiscenční rozhovor o štrúdlu a jablkách. 

Během tohoto, vesměs veselého rozprávění, Marcela vložila připravené šišky do 

trouby. A štrůdl se pekl a pekl, až se upekl . Po té se „sluníčkové“ dámy odebraly 

na oběd. Po té se opět vrátily do naší retro místnosti, aby okusily plodů své práce. 

Obědová krmě pro ně byla chutná velice a úplně ! I nastala chvíle, kdy byla 

servírována káva se šlehačkou a výtvor jejich společného snažení. A je třeba říct, 

velice zdařilý! Konverzace se nějakým způsobem stočila na dění v rodině královny 

Alžběty. Dámy ze „Sluníčka“ se nestačily divit, že naše uživatelky mají veliký 

přehled, co Harry, William dělají, koho si vzali, že Megan je rebel apod. Naše 

návštěvnice na to reagovaly tím, že nám sdělily, že ony se zajímají především o 

dění v naší zemi a vrcholem jejich společenské rubriky je současná politika. Hovor 
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se pak ubíral směrem zdravotním. Za všeobecného žertování v náladě rozverné 

čas plynul velice rychle. Loučení proběhlo…loučení proběhlo ! Jsme zvědaví a 

zároveň se těšíme, čím a jak nás překvapí ve Sluníčku.  

                                                                                      Bc. Petr Polášek, PSS VČA 

 

STOLEČKU, PROSTŘI SE! 

Mezi volnočasové aktivity je zařazeno i 

kulinářské umění, které je pro naše uživatele 

přínosem v mnoha aspektech. Tato činnost 

v sobě spojuje nejen manuální zručnost – 

procvičování jemné motoriky, ale i smyslové 

vnímání prostřednictvím čichu a chuti, dále 

reminiscenčními prvky – vzpomínky na vlastní 

kuchařské recepty, a v neposlední řadě to má i 

sociální aspekt – společná práce, posezení 

v kolektivu a ochutnávka jídla, které klientky 

upekly, uvařily, usmažily … 

Mezi velmi oblíbené recepty patří ty na 

moučníky, při jejichž přípravě naše klientky 

excelují. V měsíci květnu to kupříkladu byli 

koláče plněné tvarohem, mákem a ořechy či 

Valašské frgály. Výsledkem je nejen spokojenost 

s vlastní prací, ale i dobrá nálada při ní. 

 

                                                                                          

Eva Košárková, PSS VČA 
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PĚSTOVÁNÍ HLÍVY ÚSTŘIČNÉ - SKLÍZÍME  

Hlíva patří mezi dřevokazné houby a pro své dietetické a léčivé vlastnosti je v 

poslední době vyhledávaným potravinovým doplňkem. Díky významnému obsahu 

glukanů, ale i jiných látek posiluje imunitu lidského organismu a tím předchází a 

pomáhá léčit civilizační choroby. Využívání 

hub například v boji proti rakovině, 

vysokému krevnímu tlaku, cukrovce apod. 

je známo v mnoha zemích celého světa. 

Proto jsme se rozhodli, že ji začneme 

pěstovat i v našem zařízení pro zlepšení 

zdraví našich klientů. Hlívu usušíme a 

nadrtíme a kdo bude mít zájem, může si 

tímto kořením obohatit život  

Garantem pro pěstování hub a pro 

více informací je Ing. Šárka Kutějová, 

přízemí – koordinátor VČA. 

 

PhDr. Jarmila Holášková, DiS., VSÚ 
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OSAZUJEME TRUHLÍKY 

Jaro je v plném proudu, a to znamená pro 

zahrádkáře plno práce. Mezi našimi 

klienty je mnoho těch, kterým se tato 

činnost v důchodovém věku stala 

koníčkem, i když zrovna nemuseli vlastnit 

zahrady či pozemek k pěstování zeleniny 

a ovoce. Stačily jen květináče či balkónové 

truhlíky, ve kterých se dá vypěstovat 

mnoho. Klientky z D1 si v měsíci dubnu 

připomněli tuto činnost, a to osazením 

truhlíků předpěstovanými sazenicemi 

Afrikánů.  

Teď už jen musíme počkat na blížící se 

léto a krásný výsledek v podobě krásných 

květin. 

                                                                                         

Eva Košárková, PSS VČA                      
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MANDALY 

 

Myslíte si, že vybarvování obrázků je jen 

pro malé děti? Tak to se velmi mýlíte. 

Tak třeba krásné vzory mandal zklidňují 

mysl, harmonizují nitro, soustřeďují 

energii a odvádějí myšlenky od 

negativních věcí. Pro aktivitu vybarvování 

mandal jsme v době covidové, kdy se 

nemohly konat žádné aktivity, nadchli 

několik seniorů. Své nové zálibě zcela 

propadli a tak neustále kopírujeme a 

vyhledáváme nové náměty. Také jsme 

aktivně zapojili rodiny, když viděli, jakou 

radost to jejich blízkým způsobuje. O 

obrázcích můžu říci: krásné, velice 

precizní, s citem pro barvu. Mnoho 

z nich zdobí pokoje a také naši kulturní 

místnost na D2. A o našich klientech, že 

jsou šikulové. Téměř všichni mají nad 

80 let a to mnozí ani nepoužívají brýle.  

Přeji jim tedy pevnou ruku a dobrý zrak. 

Mít potěšení z toho co dělám, já 

pokládám v jejich věku, za zázrak. 

                                                                    

Radka Řezaninová, PSS VČA 
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ATELIÉR – VÝROBA KERAMKY UŽIVATELI 

Samotná výroba keramických výrobků není pouze jednorázovým procesem. 

Zahrnuje několik fází, kterými musí výrobky projít., než budou zcela dokončeny. 

Nejdříve vytvoření výrobku podle přání klienta, pak následuje sušení a začištění 

výrobku. Poté se výrobek dá vypálit do pece. Po vypálení se výrobek glazuruje, 

nebo-li nabarví a opět se vypálí do finální 

podoby. Keramiku naši uživatelé tvoří 

z keramické hlíny a to několika způsoby. Jsou 

to, přímé tvoření (miska, postavička, 

obrázek..), vytlačováním do sádrových forem 

(zvonek, talíř…), vylíváním licí hmoty do formy 

(hrnky, vázičky..). Před vypálením jsme nově 

zavedli techniku zdobení a to vyškrabávání 

motivů, obrazců do vylitých hrnků. Může se 

zdát, že je výroba keramiky zdlouhavá, ale 

motivuje klienty k tomu, aby se scházeli a těšili se na výsledek svého tvoření.  

Práce s hlínou přispívá k rehabilitaci jemné 

motoriky, neboť tvoří rukama, ale jsou jim 

k dispozici i různé pomůcky. Navzájem si 

pomáhají a tím se vytváří velmi pěkné 

vzájemné vztahy. Výsledky jejich snažení jsou 

k vidění nejen v ateliéru, který je umístěn na 

druhém patře, ale i ve vitrínách v návštěvní 

místnosti naproti vrátnice. Zde si je mohou 

nejen prohlédnout , ale i za symbolickou cenu 

zakoupit všichni návštěvníci našeho zařízení. 

                                                                               Dagmar Masopustová, PSS VČA 
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SPOLEČENSKÉ HRY 

Po dlouhé pauze jsme dne 6.5. 2021 

zahájili skupinovou aktivitu všech 

oddělení naše domova a to 

společenskými hry. Uživatelé byli rádi, že 

se setkali a tak využili stolní i deskové 

hry, které byly k dispozici. Jednalo se o karty, kostky, domino, šachy, člověče 

nezlob se a hlavolamy. Doba na tuto aktivitu se zdála být krátká, jelikož uživatelé 

si povídali a někteří se na sebe těšili. Vládla dobrá nálada a nechyběly žertovné 

vtípky. 

                                                                             Alexandra Zlamšídlová, PSS VČA 

          PÉTANQUE 

Na Kamenci pétanque hráli, 

slunce na ně svítilo. 

Soutěžili, bavili se, 

všem se jim to líbilo 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Bc. Petr Polášek, PSS VČA 

 

 

 

 

1. RYBA – p. Lidmila Šaratová D3, 

Ilonka Nemeškalová D1 

2. VLK – p. Ladislav Stareček D2, 

Alexandra Zlamšídlová VČA D2 

3. MOŘE – p. Alena Čechová D2, p. 

Drahomíra Koudelková D1 

4. HVĚZDA – p. Květuše Poláčková 

D0, p. Marcela Bártová D0 
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NAŠE 

MILÁ 

PANÍ 

ČÁPOVÁ 

Kdo je paní 

Čápová a proč 

"naše milá"? 

Paní Jana Čápová 

do zařízení 

pravidelně docházela jako host, aby vám příjemně vyplnila volný čas v oblasti 

kultury. V multifunkční místnosti vám hrála na klavír, zpívala písničky, které 

máme rádi. Zvala  nejen k poslechu, ale i společnému zpěvu. A nejen, trénovala 

tudíž vaši paměť, dýchání a zlepšovala psychiku.  

Jenže přišla doba, kdy všechny společenské akce byly pozastaveny z důvodu šířící 

se epidemie, tedy i tzv. Klavírní vystoupení paní Jany Čápové.  

Paní Jana ale hledala možnosti v pokračování své činnosti i když trochu v jiné 

podobě a povedlo se ji to. Svou dobrovolnickou činnost trochu vyšperkovala, 

přihlásila se jako dobrovolnice do Dobrovolnické organizace Adra a tím pádem 

měla možnost vstupu i spolupráce do našeho zařízení i nadále. Využila tak 

výjimky protiepidemického opatření s cílem vás povzbudit a rozveselit v této 

náročné době.  

Nyní se aktivně podílí na tom, aby váš volný prožitý čas byl kvalitnější a to tím, že 

každou středu provádí individuální volnočasové aktivity na třetím patře. Povídá si 

s vámi na nejrůznější témata, povzbuzuje, rozveseluje.  
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Jak paní Čápová sdělila, už se těší na dobu, kdy opět zasedne ke klavíru a pozve 

Vás všechny najednou ke chvilce pohody. 

Paní Čápová byla rovněž ochotna pomoci při první velké společné akci na zahradě 

- grilování. Za její přítomnost i pomoc děkujeme, my, zaměstnanci a především 

děkuji naši senioři, kteří to dávají najevo tím, že o ni hezky vyprávějí a těší se na 

ni. Již se blýská na lepší časy, covidová situace se zlepšuje a proto určitě brzy se 

setkáme s paní Čápovou na jejím prvním po-covidovém koncertě. 

Ještě jednou děkujeme naší milé paní Čápové. 

                                                                                 Marcela Losová, Dis., PSS VČA 
 

GRILOVAČKA 
 

11.5.2021 za více než teplého 

počasí přišli na zahradu 

posedět, porozprávět - zkrátka 

jen tak „pobejt“ - naši 

uživatelé. Užívali si první 

pocovidové setkání. Čekání na 

grilovanou pochutinu jsme jim 

zpříjemnili lahodným mokem – Birrel, Bráník, kofola nebo voda se sirupem. 

Velkou měrou nám pomohli s roznášením jídla a pití studenti, kteří u nás 

absolvují praxi, a děvčata z „D jedničky“ a dobrovolnice paní J. Čápová – Monika a 

Dáša. Svého úkolu se zhostili na výbornou.  Kolektiv volnočasových pracovnic - 

Saša, Radka, Marcela a Eva konaly to, co bylo třeba, aby se jak nápoje, tak jídlo 

dostalo k uživatelům. U grilu se otáčela Eva, v jejíž hlavě se nápad na grilování 

vylíhl. Snědli a vypili jsme, co se dalo... Uživatelé si toto odpoledne opravdu užili! 

Díky nám všem, kteří svojí pouhou přítomností velice a úplně pozvedli 

společenskou úroveň této akce! A to je fajn! 
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Bc. Petr Polášek, PSS VČA 
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CO NOVÉHO NÁM V ROCE 2021 PŘINESE 

STRAVOVÁNÍ? 

Srdečně Vás zdravím v roce 2021. Mnozí z vás jste jistě za poslední dobu 

v jídelních lístcích zaregistrovali zařazené nové pokrmy. Překvapily Vás a Vaše 

chuťové pohárky nové kombinace chutí? Jestli doposud ne, tak se máte na co 

těšit. 

V červnu můžete ochutnat například pokrm krůtí maso na pomerančích podávaný 

s fazolovými lusky a bramborami, dále hrachovou kaši po španělsku, která je 

ozvláštněna bylinkami a rajčatovým protlakem, růžičkovou kapustu s hořčičnou 

omáčkou nebo kuřecí maso na pikantním zelí 150g. 

Dále jsme v jídelníčku navýšili přísun čerstvé zeleniny, jako jsou salátové okurky, 

papriky, kedlubny či ředkvičky. Uživatelé s nastavenou dietou číslo 2 neboli 

šetřící, u které se omezuje nestravitelná vláknina (slupky, zrníčka), dostanou na 

talíři rajčata. Zelenina je velmi důležitou, ač někdy opomíjenou složkou racionální 

stravy, která naše těla zásobuje nezbytnými vitamíny, minerálními látkami a 

vlákninou. Co přesně si pod pojmem vláknina představit? Jedná se o polysacharid, 

který naše tělo nedokáže strávit. I když je odolná vůči lidským trávicím enzymům, 

je velice důležitou součástí naší potravy. Působí preventivně proti zácpě, rakovině 

tlustého střeva, obezitě, kardiovaskulárním chorobám a proti diabetu. Obecně se 

doporučuje přijmout 200g ovoce a 300g zeleniny denně. 
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Díky jejich několika významných vlastností umožňuje tělu například: 

 zpomalovat vstřebávání glukózy do krve; 

 dodávat větší pocit zasycení; 

 zrychlovat průchod tráveniny střevem, tím pádem nedochází tolik 

k vstřebávání nežádoucích látek; 

 snižovat hladinu celkového i LDL cholesterolu v krvi. 

Nejvíce vlákniny obsahuje zmiňovaná zelenina, dále výrobky z celozrnné mouky, 

luštěniny, ovoce a houby. Náměty vyplynuly ze schůzek s naším panem ředitelem. 

Vítáme jakoukoliv zpětnou vazbu napsanou do knih námětů a připomínek na 

Vašem patře, ke kterým Vás případně navede vedoucí oddělení či koordinátor PSS.   

                                                               Anna Sztemonová, Dis., Nutriční terapeut 

 

                         SNOEZELEN  

Snoezelen (vyslovuje se 

snuzelen) rozšiřuje nabídku 

služeb v našem zařízení od 

roku 2014, kdy se 

vybudovala na D4 relaxační 

místnost. Toto speciálně 

vytvořené multismyslové 

prostředí slouží především 

jako nabídka pro trávení 

volného času. Pobyt ve snoezelenu efektivně působí na zdraví klienta, vytváří pocit 

pohody, uvolnění, zklidnění, ale také aktivizuje, stimuluje, probouzí zájem, 

vyvolává vzpomínky, snižuje pocity strachu a úzkosti, podporuje socializaci a 

rozvoj vztahů, přináší radost. Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do 

bezpečného prostoru, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových 

podnětů pod vedením školených pracovníků.  
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V březnu 2019 jsme získali ocenění BRONZOVÝ CERTIFIKÁT SNOEZELEN - MSE 

PROSTŘEDÍ, potvrzující funkčnost vybavení v oblasti elektroinstalace, měkkého 

nábytku, technického vybavení a terapeutických setů. Zároveň potvrdil funkčnost 

prostředí s ohledem na vzdělání terapeutů a diagnózu klientů. Certifikát 

zohledňuje hlavní cíle organizace pro vybudování Snoezelen prostředí. Logickým 

pokračováním v dosažení vyšší úrovně péče je STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT SNOEZELEN – 

MSE PROŠKOLENÉ PRACOVIŠTĚ, který klade důraz na větší proškolení pracovníků. 

V současné době jsme na základě doporučení, relaxační místnost přestěhovali do 

většího prostoru na D0.  

V našem zařízení máme i druhou možnost jak 

uplatňovat snoezelen v praxi: je to mobilní snoezelen, 

který umožňuje u imobilního klienta v pokoji změnu 

jeho stereotypního prostředí. Je to pojízdná skříňka 

vybavená předměty pro smyslovou stimulaci. Zde se 

klade důraz na kreativitu pracovníků, jejichž cílem je 

vytvoření stimulačního a relaxačního prostředí a 

umožnit konkrétnímu klientovi autentický zážitek a 

uspokojit jeho individuální potřeby. 

 

Rozpis pro jednotlivá patra:  

                                                                                    

Radka Řezaninová, PSS VČA 
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POSKYTOVANÉ REHABILITAČNÍ SLUŽBY 

PRO UŽIVATELE I VEŘEJNOST 

Poskytované rehabilitační služby: 

 Fyzikální terapie – Magnetoterapie, 

VAS (léčebné elektrické proudy bez 

kontaktu),  BTL (léčebné elektrické 

proudy s kontaktem), Ultrazvuk, 

Lymfodrenáže, Oxygenoterapie 

 Kinesiotejping 

 Léčebná tělesná výchova  

 Wellness procedury – Suchá vodní 

masáž 

Suchá vodní masáž – představuje 

odpočinek pro tělo i pro duši. Příznivý 

účinek vychází z kombinace vodního 

živlu, tepla a energie. Teplo vody 

proniká hluboko do jednotlivých vrstev 

tkáně, podporuje krevní oběh, 

stimuluje metabolismus, uvolňuje svaly a snižuje napětí. Hydromasážní lůžko je 

naplněné přibližně 300 litry vody ohřáté na 25 až 40 stupňů Celsia. Dvě trysky 

uvnitř přístroje se rovnoměrně pohybují po dně a proudem teplé vody masírují 

přes planžetu z přírodního kaučuku celé tělo. Pacient během masáže nepřichází 

do přímého kontaktu s vodou. Pacient zůstává během celé procedury pohodlně 

oblečen. Hydromasážní lůžko nabízí různé typy masáží, různé úrovně tlaku a 

rychlosti. Suchá vodní masáž ulevuje od bolesti páteře a kloubů, zmírňuje napětí 

svalů, koriguje svalovou nerovnováhu, má pozitivní vliv na vegetativní nervový 

systém s příznivými účinky na vnitřní orgány. 

                                                       Tým rehabilitace DPS Kamenec         
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ERGOTERAPIE – PLETENÍ Z PAPÍRU 

Milí uživatelé a všichni co čtou tyto 

řádky, co je to vlastně ergoterapie???? 

Kdysi byla ergoterapie nazvaná 

„léčbou prací“, v podstatě řečeno či 

napsáno, člověk když provádí 

jakoukoli činnost nebo práci, která jej 

naplňuje a má z této činnosti radost, 

přestává myslet na své „bolístka“ a 

různé jiné starosti a tím tzv. „léčí 

sebe“ a zároveň procvičí své ruce, 

svou obratnost a uvolní tak třeba i 

svou „bolavou duši“. A proč zrovna 

pletení z papíru? Já samotná mám tuto techniku velmi ráda, a co mne samotnou 

naplňuje a těší, ráda předávám dále. 

Pletení z papíru není tak složitá technika 

jak se zdá, je to technika v podstatě i 

velmi levná – kolem nás je spousty novin 

a letáků, tak proč je nevyužít k něčemu 

krásnému, užitečnému a hodnotnému.  

Je potřeba dopředu vytvořit spousty 

ruliček z papíru /z letáku, novin/, 

vytvořit „konstrukci“ na požadovaný tvar 

„košíku, vázičky, misky“ a může se začít 

plést.  Mohou se vytvořit i Vánoční – 

Velikonoční ozdoby, věnečky, srdíčka, 

hvězdy, podkovy, zvonečky, prokládat 
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pletení z papíru i dřevěnými korálky, perličkami, jakkoli hotový pletený předmět 

ozdobit, nabarvit barvou. Fantazii se meze doopravdy nekladou. Milí uživatelé, 

myslím, že jsme již spolu vytvořili neskutečné množství nádherných barevných 

výrobků, které v sobě ukrývají naši společnou tvůrčí energii. Každý výrobek 

vytvořen s láskou a pozitivní energii a vše co děláme s dobrým úmyslem a 

potěšením harmonizuje nás samotné ale i ostatní lidi a energii kolem. Bez Vás 

všech, by Ateliér a pletení nefungovalo, proto Vám všem velice děkuji a těším se 

na další tvoření s Vámi 

                                                                Pavla Chmelařová, DiS., NT 
 

CHOV ČMELÁKŮ NA ZAHRADĚ I BALKÓNĚ 

Čmeláků v přírodě ubývá. Jejich 

přínos je hlavně v opylování, 

bez kterého by se neurodilo 

mnoho druhů ovoce i zeleniny.  

Jednou z příčin úbytku čmeláků 

je nedostatek vhodných 

hnízdišť. Proto jsme se 

rozhodli, pomoc přírodě a 2 

čmelíny jsme si nechali nainstalovat na naší zahradě.  Čmelín není jen “krabička 

do které se vejde hnízdo”, abychom čmelákům skutečně pomohli, musíme jim 

zajistit: klapku proti škůdcům (pačmeláci, zavíječ čmeláčí), větrací otvor vybavený 

síťkou, která zabraňuje průniku drobné, ale extrémně nebezpečné parazitické 

vosičky Melittobie, tepelná izolace je zajištěná kombinací dvojitých stěn z 

překližky s vzduchovou kapsou a zateplení stropu a dnem XPS polystyrenem, 

dostatečně velký prostor čmelínu pro neomezený rozvoj i největších čmeláčích 

rodin. Čmelíny jsme dostali darem od naší zaměstnankyně, velmi ji tímto 

děkujeme.                                                          PhDr. Jarmila Holášková DiS., VSÚ   

https://www.chov-cmelaku.cz/stitek-produktu/cmeliny/
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                           PIETNÍ SKŘÍŇKA 

Nově v našem zařízení, naleznete v přízemí naproti vchodu do jídelny nad schody 

tzv. Pietní skřínku. Ve skřínce vždy bude informace o aktuálním úmrtí v našem 

zařízení a parte člověka, jenž nás opustil. Vystaveny zde budou i jeho fotografie a 

několik málo informací o něm.  

Čtrnáct dnů od úmrtí uživatele, bude v našem zařízení v modlitebně pořádána 

mše za zemřelého/zemřelou. 

                                                                                  Mgr. Blanka Janošková, SP        

 
                                                                    

 

                                                        

 

 

Všem velmi děkujeme za příspěvky, za možnost zveřejnit 

fotky a přejeme hodně zdraví a štastných chvil. 

 

              

 

Příští číslo vyjde v září.  

Uzávěrka pro posílání příspěvků do 20.8.2021 na email: janoskova@dpd.ovanet.cz 

Předběžný plán akci na ČERVEN – SRPEN 2021. 

 Grilování na zahradě s hudebním programem 

 Výlet na tvarůžky 

 Výlet do ZOO 
 Smažení Vaječiny 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava, Tel: 599 505 111, Fax: 595 223 064, e-mail: 

dpd@dpd.ovanet.cz, web: www.dpskamenec.cz.  

Vydáno v počtu 50 Ks.  

Dostupné na Domov Kamenec (ostrava.cz). 
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