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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    

 

ANALÝZA SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE 

ZPŮSOBEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Pro zabezpečení kvalitnějšího poskytování služeb, zjišťuje Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace míru spokojenosti osob, které 

přicházejí do styku s poskytovanými službami. Z výsledku je určeno na kolik plní 

organizace veřejný závazek, jak kvalitní službu uživatelům poskytuje a jak 

vysokou míru partnerství dosahuje. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na spokojenost uživatelů s poskytovanými 

službami v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace. 

Respondenti odpovídali na 17 otázek formou ano, ne, nevyužívám s možností 

doplnění poznámky. Do dotazníkového šetření se zapojilo 94 respondentů, což je 

48 % všech uživatelů. Dotazníky byly anonymní. Dotazníkové šetření probíhalo 

v měsíci květnu 2021.  
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Vyhodnocení 

 

1. Podpora v zachování důstojného 

způsobu života uživatele 

  

ANO NE 
NEVYUŽÍVÁ/ 

NEODPOVĚDĚLO 
SPOKOJENOST    

Spokojenost s možností trávit svůj volný 

čas podle sebe 
94 0 0 100% 

Při hodnocení tohoto kritéria bylo zaměřeno na to, zda si mohou uživatelé sami rozhodovat o 

trávení svého času (otázka č. 1 v dotazníkovém formuláři). 

Cíl je splněný. Celkem 100% respondentů je spokojených se službou, kterou využívají.  

 

2. Respektování individuality uživatele 
 

ANO NE 
NEVYUŽÍVÁ/ 

NEODPOVĚDĚLO 
SPOKOJENOST    

Spokojenost s ohleduplností pracovníků 

na tempo při oblékaní, koupání 
64 24               6 73% 

Spokojenost se zájmem pracovníků o mé 

přání a potřeby 
86  4 4 96% 

Při hodnocení tohoto kritéria bylo zaměřeno na to, zda uživatelé mají možnost vykonávat činnosti 

svým tempem a zda se pracovníci zajímají o přání a potřeby uživatele (otázky č. 2 a 3 

v dotazníkovém formuláři). 

Cíl je splněný. Celkem 85% respondentů je spokojených se službou, kterou využívají. 

 

3. Kvalitní péče o uživatele 
 

ANO NE 
NEVYUŽÍVÁ/ 

NEODPOVĚDĚLO 
SPOKOJENOST    

Spokojenost s poskytovanou péčí- mytí, 

hygiena 
59 4 31 94% 

Spokojenost s ubytováním 84 10 0 89% 

Spokojenost s poskytovanou péčí - volný 

čas, kroužky, přednášky, cvičení 
79 9 6 95% 

Spokojenost s přístupem všeobecný ses-

ter 
80 14 0 85% 

Spokojenost s poskytováním informací o 

mém zdravotním stavu 
54     32 8 63% 

Spokojenost se stravou 66 27 1 71% 

Spokojenost s nabídkou zboží v kantýně 45 19 30 70% 

Spokojenost s přístupem pracovnic úklidu 92 2 0 98% 

Spokojenost s poskytovanými informace-

mi o mých financích 
68 10 16 87% 
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Spokojenost s četností kontaktu s vede-

ním organizace 
    74 8 12 90% 

Spokojenost s poskytovanými informace-

mi jak podat stížnost/pochvalu 
87 2 5 98% 

Spokojenost s poskytovanými informace-

mi o našem zařízení 
85 8 1 91% 

Při hodnocení tohoto kritéria se zaměřujeme zejména na to, zda jsou uživatelé spokojeni 

s poskytovanou péčí (otázky č. 4 až 15 v dotazníkovém formuláři). 

Cíl je splněný. Celkem 86 % respondentů je spokojených se službou, kterou využívají. 

 

4. Mezilidské vztahy 
 

ANO NE 
NEVYUŽÍVÁ/ 

NEODPOVĚDĚLO 
SPOKOJENOST    

Spokojenost s chováním pracovníků 91 3 0 97% 

Spokojenost s dobrovolníky 46 2 46 96% 

Při hodnocení tohoto kritéria se zaměřujeme zejména na to, zda jsou uživatelé spokojeni 

s chováním pracovníků a zda jsou uživatelé spokojeni s přístupem dobrovolníků (otázka č. 16 a 17 

v dotazníkovém formuláři). 

Cíl je splněný. Celkem 99% respondentů je spokojených se službou, kterou využívají. 
 

 

Nápravná opatření 

Z dotazníků spokojenosti nevyplynula žádná oblast poskytovaných služeb, se kterou by bylo méně 

než 85% spokojených uživatelů. 

• Spokojenost s ohleduplností pracovníků na tempo při oblékaní, koupání (73%) 

Přijaté nápravné opatření: Plnění do 30.6.2021 

Vedoucí sociálního útvaru projedná se zaměstnanci útvaru zjištěné nedostatky a upozorní 

na dodržování pracovních postupů. Plnění do 30.6.2021 

Vedoucí sociálního útvaru provede následnou kontrolní činnost na dodržování pracovních 

postupů. Plnění do 31.7.2021. 

• Spokojenost s poskytováním informací o mém zdravotním stavu (63%) 

Přijaté nápravné opatření: Plnění do 30.6.2021 

Vedoucí zdravotního a ošetřovatelského útvaru projedná se zaměstnanci útvaru zjištěné 

nedostatky a upozorní na dodržování pracovních postupů. Plnění do 30.6.2021 

Vedoucí zdravotního a ošetřovatelského útvaru provede následnou kontrolní činnost na 

dodržování pracovních postupů. Plnění do 31.7.2021. 

• Spokojenost se stravou (71%) 

Přijaté nápravné opatření: Plnění do 30.6.2021 

Vedoucí ekonomicko-personálního a stravovacího útvaru projedná se zaměstnanci útvaru 

zjištěné nedostatky a upozorní na dodržování pracovních postupů. Plnění do 30.6.2021 
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Vedoucí ekonomicko-personálního a stravovacího útvaru kontrolní činnost na dodržování 

pracovních postupů. Plnění do 31.7.2021. 

Vedoucí zdravotního a ošetřovatelského útvaru projedná s nutričním pracovníkem zjištěné 

nedostatky a upozorní na dodržování pracovních postupů v oblasti nutričního standardu. 

Plnění do 30.6.2021 

Vedoucí zdravotního a ošetřovatelského útvaru provede následnou kontrolní činnost na 

dodržování pracovních postupů. Plnění do 31.7.2021. 

• Spokojenost s nabídkou zboží v kantýně (70%) 

Přijaté nápravné opatření:  

           Informování provozovatele minimarktetu o výsledcích dotazníkového šetření.  
 

Závěr 

Výsledky z dotazníkového šetření jsou platné a relevantní. Pro organizaci jsou podnětné ke 

zvyšování kvality poskytované služby a zdrojem pro zefektivnění práce.  

Dlouhodobé hlavní cíle služby dle směrnice ředitele č. 20/16 Veřejný závazek organizace a jeho 

naplňování:  

1. Zachovávat a zvyšovat soběstačnost uživatele s respektem k jeho osobním dispozicím, 

svobodné vůli, důstojnosti a přiměřenému riziku jsou vyhodnocením otázky č. 1 splněny na 

100%. 

2. Rozvíjet a realizovat poskytovanou péči dle individuálních potřeb, přání a osobních cílů 

uživatele jsou vyhodnocením otázek č. 2 – 3 splněny na 85%. 

3. Zachovávat a rozvíjet přirozené lidské vztahy, kontakty s rodinnými příslušníky, vést uživa-

tele k běžnému způsobu života a k navazování nových vtahů jsou vyhodnocením otázek č. 

16 – 17 splněny na 99%. 

4. Zajištění kvalitní péče o uživatele vyhodnocením otázek č. 4 – 15 plněny na 86%.             

                                                              

                                                             PhDr. Jarmila Holášková DiS., VSÚ 
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PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE –  

MARKÉTA KUKLOVÁ 
 

Jmenuji se Markéta Kuklová a narodila jsem se 

před 37 lety. Do Domova pro seniory Kamenec 

jsem nastoupila 18. června tohoto roku na pozici 

volnočasové pracovnice oddělení D3, po boku 

Marcely Losové. 

Najdete mě také v Ateliéru ve druhém patře, 

v pondělí od 13:00 – 15:00 a ve čtvrtek od 13:00 – 

15:00 kde vedu výtvarnou činnost a velmi ráda se 

zde s vámi setkám. Vyzkoušíme zde techniky vám 

známé a nahlédneme do možností nových 

výtvarných postupů. 

Mým cílem je neustále se na této pro mě nové pozici zdokonalovat, být klientům 

nablízku, naslouchat jejich přáním a co nejkvalitněji plnit jejich volný čas. 

 Mezi mé zájmy patří výtvarné umění, počítačová grafika, kultura všeho 

druhu. Miluji procházky Ostravou, kde nalézám stále nová místa. Mé kroky vedou 

často do těšínských Beskyd. Cestuji převážně po naší republice. Můj čas však 

vyplňuje hlavně rodina, mám dvě děti, syna a dceru, s kterými podnikáme různé 

akce. 

Milí klienti a kolegové, je mi ctí zde pracovat a věřím, že se vzájemně budeme 

inspirovat a vytvářet příjemnou atmosféru. 
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Nyní odpovím na několik otázek, které jsem obdržela od svých volnočasových 

kolegů: 

1. Oblíbená hračka v dětství – barvy, papíry, pastelky…. Vše, co se týkalo tvo-

ření. 

2. Oblíbený předmět ve škole – výtvarná výchova, český jazyk 

3. Jakou hudbu máš ráda – jednotlivé písně napříč žánry, v pubertě Punk 

4. Jakou nejlepší radu jsi někomu dala? Rady hlavně přijímám, ale když už 

mám poradit, je dobré řídit se svým selským rozumem, naslouchat intuici, 

využívat slušnost i dravost. 

5. Nejhorší dárek k narozeninám – co jsem opravdu nevyužila, bylo triko 

s leopardím vzorem a hrnec tzv. „papiňák“.  

6. Dovolená? Každoroční účast na Filmovém festivalu v Uherském Hradišti 

7. Oblíbené roční období? Léto 

8. Které tři věci by sis vzala na pustý ostrov? Člun, kreditní kartu a letenku 

zpět ☺ 

9. Jakou radost jsi zažila během roku? Nová pracovní příležitost 

10. Osobnost, s kterou by ses chtěla setkat? Již se mi splnilo přání setkat 

se a mít možnost popovídat si s dokumentaristou a režisérem Vítem Klu-

sákem. 

11. Co bys udělala s výhrou 100 miliónů korun? Větší bydlení, zajištění 

dětí v dospělosti, investice. 

Markéta Kuklová, PSS VČA  
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SNOEZELEN V NAŠEM ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.5.2021 jsme zahájili snoezelen / multismyslovou terapii v nových prostorách 

v přízemí našeho zařízení. Původní prostory na 4. Oddělení byly využity jako 

jednolůžkový pokoj pro zájemce o službu. Snoezelen patří do oblasti 

terapeutických činností, které jsou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb., poskytovány klientům zdarma. Garantem snoezelenu v našem zařízení je 

Radka Řezaninová, pracovnice VČA na 2. patře. O získání bronzového certifikátu 

pro naše zařízení se zasloužila Mgr. Milena Kantorová, vedoucí oddělení na 4. 

patře spolu s dalšími zaměstnanci VČA, kteří jsou speciálně proškoleni pro 

aplikaci této terapie. 

Co je to snoezelen a k čemu slouží? 

Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného 

prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen 

nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a 

bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je 

umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální 

potřeby. Pojem „ snoezelen“ vznikl v Holandsku složením dvou slov „snuffelen“ a 

„doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (výraz poukazuje na smyslový 
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aspekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu a 

relaxace). Snoezelen můžeme chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění, 

kde je umožněno projevit optimálním způsobem smyslové stimulace. 

Metodu snoezelen lze označit jako terapii, slouží pro podporu vnímání, relaxace, 

rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. 

V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, 

zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj 

v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka 

pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci.  Umožňuje vystoupit 

z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít 

nabízených smyslových podnětů a kde „ se ni nemusí a vše je dovoleno“. 

Jaké jsou účinky? 

Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, 

uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, 

ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty  a nové 

zkušenosti. 

Čím jsme snoezelene vybavili? 

Místnost vymalovali na téma kosmického vzhledu naše zaměstnankyně Marcela 

Losová a Radka Řezaninová. Nechybí zde různé přístroje na vytváření světelných 

efektů (světelná terapie), pomůcky k aktivizování sluchového vnímání 

(muzikoterapie), pro stimulaci čichu (aromaterapie), chutě, hmatu. Najdete zde 

velkou obrazovku, která nahradila promítací plátno, hvězdnou oblohu, bublinkový 

sloupec, pohodlná relaxační křesla 

Zásady při práci v snoezelenu 

Hlavní zásadou při práci v prostorách snoezelenu je udržet mezilidský kontakt ke 

klientovi, respektovat jeho přání a potřeby  a akceptovat jeho individuální potřeby. 

Terapie by měla mít určitou strukturu (přivítání při zahájení, vlastní terapie, 
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rozloučení), měla by být terapeutem připravena a zabezpečena.  Klient by měl mít 

v terapeuta důvěru. Terapeut musí být seznámen s diagnozou, anamnézou a 

aktuálním zdravotním stavem klienta. Obzvláště důležitá je dobrovolnost aktivit, 

nikoho do ničeho nenutit, vše se děje dle potřeb klienta. Terapeut by měl mít 

notnou dávku empatie, společně s klientem hledají takové způsoby stimulace, 

které jsou přirozené a příjemné (každý kontakt a vztah navázaný v tomto 

intimním prostředí má smysl a význam pro oba dva). Terapeut nabízí svobodu 

projevu“ nic se nemusí, ale může“, zde má klient svobodu, volnost  být sám sebou 

a jednat dle svých potřeb.terapeut by proto neměl do snoezelenu vnášet příliš své 

představy a normy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                      Mgr. Jarmila Holášková PhDr, VSÚ 
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VAJEČINA NA KAMENCI 

Dámy i pánové z našeho domova se začali scházet na 

naší zahradě již od 14:00. Během této doby jim tým 

zaměstnanců doplněný o studentky ze střední školy 

AHOL roznášel tekutiny – kávu, džus a mufiny. Na 

tomto místě bych rád velice ocenil kolektiv děvčat 

z naší kuchyně, které připravily občerstvení jak tekuté, 

tak velice chutné čokoládové muffiny. Úderem třetí 

hodiny se dostavil harmonikář Eda Rakus a naši 

uživatelé ho přivítali nadšeným potleskem. Vzal harmoniku do svých rukou a jal 

se zpívat oblíbené a známé písně, tu tklivé,  

tu veselé až rozverné. Kdo chtěl, ten se přidal a byla 

jich většina.  Za produkce „našeho“ harmonikáře pak 

veškeré osazenstvo započalo roznášet vaječinu.  

Na tomto místě je pak třeba zmínit vynikající práci 

kolektivu naší 

kuchyně, která 

vaječinu 

připravila, neb spokojené a pochvalné 

mručení konzumentů tohoto pokrmu bylo 

víc než výmluvné! Holky, děkujeme ☺! 

Harmonikář Eda  

se činil, seč mu síly stačily a bylo to 

příjemné velice a úplně. Leč čas se navršil, 

dozněla poslední píseň a nastal čas díků a loučení! Akce se díky nám všem 

vydařila úplně a velice! Uvidíme, uvidíme, kdy se zase uvidíme ☺!  

                                                                                        Bc. Petr Polášek, PSS VČA 
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PŘEDSTAVENÍ DOBROVOLNICE JANA 

ČÁPOVÁ 

Moji milí, ráda bych Vám napsala pár vět o sobě. 

Moje babička byla pěvkyní a učitelkou hry na klavír. Táta v mém dětství každou neděli 

hrával doma na klavír a zpíval. Já jsem zpívala v pěveckých sborech a absolvovala 

jsem oba cykly na klavír v lidové škole umění. Během studia na gymnáziu jsem se 

začala sama učit hrát na kytaru, protože mne inspirovaly spolužačky. S kytarou jsem 

se prozpívala životem at´už při rodinných setkáních nebo s partami kamarádů. 

V roce 2017, rok před mými šedesátinami, mne napadlo, že na svých budoucích 

oslavách překvapím gratulanty a zahraju jim na klavír. Našla jsem si paní učitelku, 

která mne po desetiletích znovu nadchla pro hraní na klavír. Po mých oslavách mě 

nadšení pro hru na klavír neopustilo a začala jsem vyhledávat příležitosti zahrát 

lidem. Jakmile jsem přestala pracovat, měla jsem potřebu nejen odpočívat, ale i 

smysluplně vyplnit své dny. Nabídla jsem Vašemu Domovu Kamenec, že budu 

jedenkrát měsíčně hrát na klavír.. První klavírní vystoupení u Vás jsem měla v červenci 

roku 2019. Vždy to pro mne znamená připravit si repertoár, nacvičit skladby a potom 

Vám je představit a hlavně zahrát. Těší mne, že jsem byla Vámi vlídně přijata. Svá 

vystoupení jsem zpestřila o společné Mikulášské zpívání lidových písniček s 

klavíristkou a houslistkou v roce 2019. Také o mé hraní na kytaru a společné zpívání 

loni v létě, než vše zastavila koronavirová pandemie. Abych Vám i během této 

pandemie a době zákazu návštěv mohla věnovat svůj čas, stala jsem se letos 

dobrovolnicí organizace ADRA. Můžete mne proto od té doby až doposud potkávat u 

Vás každou středu a také vždy v polovině měsíce při klavírním vystoupení v 

multifunkční místnosti.  

Těším se na společně strávené chvíle i na Vaše rozzářené úsměvy na tvářích. 

 

                                                                                                                     Vaše Jana 
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KLAVÍRNÍ VYSTOUPENÍ PANÍ JANY ČÁPOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 13. července se rozezněl klavír po celém domově a jeho příjemné tóny nám 

znějí v uších a hřejí u srdce ještě v této chvíli. 

Po covidové pauze k nám zavítala paní Jana Čápová a zahrála našim klientům na 

klavír známé skladby od Preludia J. S. Bacha a dalších klasiků přes Hallelujah 

proslavené Leonardem Cohenem k písním romský, židovským, zahraničním i 

českým. Konec patřil skladbě Závidím od Jiřího Grossmanna. 

Ovšem hudba z muzikálu Noc na Karlštejně mnohé posluchače vyburcovala k 

tomu, aby uvedli v činnost své hlasivky. Píši o tom záměrně, protože to byl ten 

okamžik, kdy naši klienti očividně ožili a naši klavíristku doprovázeli zpěvem. 

O příjemném kulturním zážitku toho odpoledne není pochyb. Šlo o pohlazení na 

duši, jak se říká. 

Paní Jana Čápová nejen hrála na klavír a zpívala, ale nakousla i malé tajemství 

ohledně nové spolupráce v oblasti koncertování.  

 

                                                                               Marcela Losová DiS., PSS VČA 
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UŽIVATELÉ DPS KAMENEC  

V DPS SLUNÍČKO 

23. 6. 2021 proběhlo druhé setkání 

seniorů v rámci projektu reminiscence 

, které se uskutečnilo v Domově 

Sluníčko. Pět dam z našeho domova – 

paní Štefková, Pelcová, Jelínková, 

Chalotová a Klimšová – navštívilo za 

doprovodu dvou volnočasových 

pracovníků – Evy a Petra – Domov 

Sluníčko. Po krátkém uvítání nás 

zaměstnankyně sluníčka uvedly do 

obrazu, co a jak bude probíhat. 

Obyvatelé Sluníčka a naše dámy byli rozděleni barevnými stužkami do pěti skupinek. 

Každá skupinka se posléze odebrala na jedno z pěti stanovišť – pekařství, sport, hudba, 

hornictví a móda. Tam si účastníci akce poslechli krátké a zajímavé povídání k danému 

tématu, do kterého se mohli sami zapojit svými dotazy, 

 či často byli vyzváni, aby sami tázáni na různé 

věci. Skupinky postupně navštívily každé z pěti 

stanovišť. Vše probíhalo v radostném a 

uvolněném duchu. Následoval oběd a po něm 

nás přišel přivítat i pan ředitel, Ing. Tejzr. 

S kolegyní Evou jsme pak využili nabídky projít 

téměř celé zařízení – ateliér, klubovny, 

rehabilitační místnost. Velice zajímavá byla 

návštěva kaple, která je umístěna 

na zahradě. Bohoslužby tam probíhají za teplých 

dní. Lehký úsměv vzbudila informace, že 

ministranta panu faráři dělá jedna 

ergoterapeutka ☺. Návštěva byla završena 

příjemný posezením pod pergolou na zahradě, 

kde jsme si dali 

 do nosu – káva, koláče, buchty, frgál a nanukový dort. Za převážně nevážného, až 

rozverného rozprávění jsme semleli všechno možné. A zazvonil zvonec 

 a návštěvy byl konec. Teď je řada na našem domově, abychom podobně příjemné a 

veselé setkání připravili u nás. Kamenec, do toho ☺!                                                                                                         

                                                                                                  Bc. Petr Polášek, PSS VČA 
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PÁNSKÝ KLUB 

V pátek 25. června jsem se poprvé zúčastnila 

procházky s našimi klienty v rámci Pánského klubu, 

který organizuje pan Petr Polášek PSS VČA ze 

čtvrtého patra. 

Ač název napovídá, že se má jednat o ryze 

mužskou záležitost, tak se k pánům přidala také 

jedna klientka a pracovnice volnočasových aktivit.  

Musím říct, jsem moc ráda, že nás pánové vzali 

mezi sebe a dovolili nám nahlédnout, jak to v jejich 

společnosti vypadá a jak se dovedou správně 

„rozšoupnout“. 

Během procházky jsme pozorovali velkou hladinu 

řeky Ostravice po dešti, či krásnou květinovou výzdobu apod. 

Někteří pánové šli touto trasou po dlouhé 

době a nestačili se divit, jak se vše mění. 

Vyslechli jsme si vyprávění o tom, jak si 

Ostravu pamatují a já si živě představila 

atmosféru doby minulé.  

V cíli jsme si pochutnali na občerstvení. Byl to 

moc mile strávený čas a já doufám, že mě 

zase příště vezmete pánové s sebou. 

 

                                                                       

 

Markéta Kuklová, PSS VČA  
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POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ ITALKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10. 8. 2021 jsme uskutečnili výlet s uživateli a to do Havířova. 

Byli jsme v cukrárně Italka, kde si uživatelé dopřáli výběr z různých 

druhů káviček a nechyběl ani zákusek. Taky se osvěžili zmrzlinou a 

zmrzlinovým pohárem. 

Vše bylo nejen na pohled úžasné, ale chutné a ke spokojenosti uživatelů. 

Určití uživatelé bydleli v Havířově a tak si zavzpomínali na místa, 

které často navštěvovali. 

Již nyní se těší na další podobný výlet. 

 

 

                                                                     

                                                                             Alexandra Zlamšidlová, PSS VČA 



       Kamenecký zpravodaj – Podzim 2021                                                   17 

STARONOVÉ LITERÁRNĚ-POETICKÉ 

ODPOLEDNE 

Nejen klavírní vystoupení, ale i 

Literárně poetické odpoledne po 

covidové pauze se Vám ukázalo 

na světlo. A začalo jak jinak, než 

pohádkově. Středem pozornosti 

této volnočasové aktivity byl totiž 

známý pohádkář Hans Christian 

Andersen. 

Pohádkový úvod této aktivity nebyl až tak náhodný nebo spontánní. Pravda je ta, 

že autor pohádek, s počátečním písmenem příjmení, uvádí abecedu. Rozhodla 

jsem se proto vybírat autory podle abecedy, proto se příště  můžeme těšit na 

Petra Bezruče.  

A co se zde, na literární hodince, můžeme dozvědět, jaký je její program? 

Jistě si něco rádi připomeneme ze života autora, neopomeneme nějaké 

zajímavosti či pikantnosti a už vůbec ne jeho dílo. Určitě zbude prostor na Vaše 

názory, zážitky, myšlenky či doplnění informací. Pokud bude možnost, určitě si i 

nějakou ukázku díla přečteme. 

Například v předchozí hodině jsme měli možnost přečíst si dvě pohádky z velké 

knihy pohádek výše uvedeného autora. Knihu pohádek nám, po předchozí 

domluvě, zajistila naše paní Nemeškalová Ilonka, která pečuje o knihovnu a Naše 

čtenáře. Proto děkujeme za spolupráci tuto i budoucí.  

Milí klienti, jste srdečně zváni na literárně-poetickou chvilku oddychu a pohody 

jedenkrát v měsíci.  

                                                                             Marcela Losová DiS., PSS VČA 
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VÝLET NA TVARŮŽKY  

 

Olomoucké tvarůžky jsou odtučněný měkký a pod mazem zrající sýr z netučného 

kyselého tvarohu, který se již od roku 1876 vyrábí ve společnosti A. W. Loštice. 

Přídomek „olomoucké" jim dali obchodníci z olomouckých trhů, kde se výrobek 

nejvíce prodával. Vyráběly se však v okolních obcích. 

Naši klienti se již několikátou sezónu těšili na tuto pochoutku, kterou mají 

k dostání pěkně naloženou v pivu v HOSTINCI U Buroně, blízko lázní Klimkovice. 

Počet účastníků zpočátku hravě zaplnil autobus, ale v den odjezdu se mnozí od-

hlásili. Asi je odradilo deštivé počasí, které ten den vládlo. Cestu jsme zvládli bez 

komplikací a s potěšením zasedli ke stolům. Tentokrát ale ne na zahrádce, ale u 

stolů uvnitř hospůdky. Pak už se jedlo a pilo. Na své si přišli i ti, co jim tvarůžky 

nevoní. V nabídce byly párky, klobása, tlačenka a nakládaný hermelín. Zapíjeno 

bylo pivem a vzhledem k počasí také teplým čajem či kávou. Spokojeně a 

v pořádku jsme se navrátili zpět do domova.  

S heslem: „Ať je teplo, nebo zima, U Buroně je vždy príma, “ jsme se rozloučili. 

 

                                                                               Radka Řezaninová, PSS VČA 

 

http://www.tvaruzky.cz/
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SPOLEČENSKÉ HRY 

Slunečno. Jasno. Nebe bez 

mráčku. Naše zahrada se dnes 

zaplnila dychtivými uživateli. Na 

programu dnes byly tradiční hry 

jako karty – Žolík a Člověče, 

nezlob se. Premiéru dnes mělo 

šachové klání mezi panem 

Peterem Gancarčíkem a Oldřichem 

Rohmem z oddělení D3. Účastníci se bavili a hráli o sto šest, sedm či tak nějak ☺. 

Velice rád a úplně děkuji děvčatům naší kuchyně, které pro naše uživatele 

připravily kávu a velmi chutný jablečný závin. Někdo vyhrál, někdo prohrál…A 

příště, příště to může být všechno 

jinak ☺!                                                                      

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                       Bc. Petr Polášek, PSS VČA 
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DOPOLEDNE S VŮNÍ ČOKOLÁDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 9. července patřil návštěvě cukrárny U Babičky na Masarykově náměstí. 

S několika dámami a jedním pánem jsme se vydali známou cestou Komenského 

sadem. 

I přes menší komplikace způsobené opravou chodníků, jsme nakonec došli do 

cíle. 

Pak už se započalo s objednávkou všemožných dobrot, káviček a limonád. Mezi 

konverzací jsme my ženy pozorovaly oblečení kolemjdoucích dam a také ostatní 

dění na náměstí. 

Trochu jsme se obávali přibývajících mraků a po zpáteční cestě nás nakonec pár 

kapek deště osvěžilo.  Tyto procházky bývají pro všechny vítaným zpestřením, 

proto brzy vyrazíme na další. 

                                                                             

Markéta Kuklová, PSS VČA  
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NEJEN PRSTEM PO MAPĚ 

Cestovat se dá tzv. prstem po mapě 

nebo také doopravdy. Můžete si 

vybrat a můžete realizovat oba 

způsoby.  

V tom prvním případě, a to již víte, že 

celé letní období navštěvujeme 

Beskyd, a to, každou středu na 

Trénování paměti.  

Lovíme v naši hlavě, kam nás nohy či 

dopravní prostředek v minulosti dopravil, co jsme tam viděli, či jaké zážitky z 

tohoto beskydského prostředí jsme si odnesli. A co víc, pracujeme s informacemi, 

které si oživujeme nebo také doplňujeme. 

Jen tak náhodou, obstáli by jste u tohoto malému kvízu? 

Víte kolik stála oprava vyhořelého objektu Libušín na Pustevnách? Odkud pochází 

název Čantoryje? Kdo patří mezi známé beskydské rodáky? 

I takové zajímavosti na Trénování paměti neopomeneme. 

V tom druhém případě, a to také víte, že vyrážíme s 

naším autem na organizované výlety. Jedním z 

oblíbených turistických cílů byla Čeladná. Cíl je 

oblíbený proto, protože vše potřebné nalezneme na 

jednom místě. Nádherné horské prostředí, příjemné 

posezení a rozvášnění chuťových pohárků v 

cukrárně, také nákupy. Kdo by těm nákupům odolal,  

samotné malé náměstíčko, které lemují malé 

obchůdky s bezbariérovým vstupem, lákají za tímto 

účelem. Nejčistší vzduch okysličující plíce...a to vše 

podtrhuje dobrá nálada mezi námi, známými,  z 

Kamence. Být pospolu na cestách je také důležité. 

 

Tak šťastnou cestu a vraťte se z cest vždy v pořádku! 

 

                                                                             Marcela Losová DiS., PSS VČA         
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TURNAJ V PETANQUE 

10. 6. 2021 se uskutečnil turnaj jednotlivců v 

této oblíbené hře. V odpoledním slunci 

nakonec v tříkolovém systému zcela jasně 

vytřela zrak svým mužským protějškům paní 

Marcela Bártová z D0. Počet přihlížejících a 

počet soutěžících byl stejný…tři na tři. Doufám 

v hojnější účast příslušníků obou výše 

zmíněných skupin. Těším se na Vás, těšte se i 

Vy ☺!  

 

 

Výsledky: 

1. Marcela Bártová – D0 

2. Karel Kornia – D2 

3. Albín Trizuliak – D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Bc. Petr Polášek, PSS VČA 
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STAROČESKÁ KUCHYNĚ 

Po delší odmlce způsobené 

covidem se naši uživatelé sešli na 

tradiční akci STAROČESKÁ 

KUCHYNĚ konané 8.7.2021. Cca 

25 uživatelů si vyslechlo zajímavé 

povídání kolegyně Marcely, která 

si připravila zajímavé povídání o 

ostravských hospůdkách a 

typickém pokrmu, který se hojně v hospodách prodává – utopenec. Prvním 

hostinským, který tuto specialitu připravil, byl pan Šamánek. Po té kolegyně 

sondovala, jak se takový utopenec připravuje, co se vše musí nakoupit, nakrájet, 

oloupat, okořenit, osolit, smíchat a naložit do nálevu, 

 aby vznikla tato dobrota. Naši uživatelé společnými silami vyjmenovali potřebné 

ingredience k přípravě utopence a zapojili se i do rozprávění 

 o známých ostravských hospodách a pivnicích (např. U zeleného stromu, 

 Na Spolku a mnoho dalších). Nezůstalo však jen u slov. Marcela naše uživatele 

pohostila mini porcí výše zmíněného utopence – 

neboli pijáckého zákusku. Během servírování této 

pochoutky našim uživatelům zahrál na kytaru a 

zazpíval Petr. Odměnou pro Marcelu bylo pochvalné a 

spokojené mručení konzumujících. Konec akce se 

nesl ve znamení společného zpěvu lidových písniček. 

Jsem velice zvědav, jaké dobroty připraví Marcela 

příště.  

                                                                                        Bc. Petr Polášek, PSS VČA 
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VÝLET NA PIZZU 

Mezi aktivizační činnosti se řadí i 

nejrůznější výlety s našimi uživateli. Ti, 

co mohou chodit po svých, to mají 

poměrně jednoduché a účastní se 

nejrůznějších výletů poměrně často a 

rádi. Ti, co jsou odkázáni na pomoc 

druhých, jako jsou vozíčkáři, ocení výlet 

jen pro ně, dvojnásob. Projížďky 

s klienty na transportních vozících podnikáme do blízkého okolí. Třeba na Náměstí T. G. 

Masaryka jsme si v Babiččině cukrárně dali zmrzlinový pohár. Také procházka do 

Komenského sadu, kde jsme navštívili Dětský svět, klienty potěšila. Zde jsme zase 

ochutnali výbornou domácí limonádu, která nás osvěžila v parném dnu. Na návrh paní 

Rychtářové z druhého oddělení jsme zorganizovali výlet na pizzu. Výletu předcházelo 

mapování terénu, při kterém bylo zjištěno, že 

v dosažitelné vzdálenosti pěšky od domova jsou dvě 

Pizzerie. Z toho jedna je nevhodná pro vozíčkáře a druhá 

příliš nóbl. Naštěstí jsem narazila na jeden prima stánek, 

kde prodávali pizzu, velkou jako kolo od vozu za velmi 

rozumnou cenu. Výběr z několika druhů náplní a 

možnost koupit si jednu šestinu za 30 Kč, nakonec 

rozhodl.  Vyrazili jsme hned po obědě, a jelikož byla 

k obědu krupičná kaše, tak jsme na tu dobrotu 

pospíchali, až se nám prášilo za kočárem, pardon za 

vozíkem. Pizzu jsme snědli na lavičce pod širým nebem, ale pak se nám zachtělo ještě 

kávičky, a tak jsme skončili opět v naší oblíbené cukrárně U babičky.  

„Máte-li nápad kam příště vyrazit, neváhejte a přijďte nám ho sdělit.“  

 

                                                                                               Radka Řezaninová, PSS VČA 
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VELKÝ ÚKLID ZAHRADY 
 

V úterý 8.června 2021 se uskutečnil velký úklid zahrady, který provedli 

dobrovolníci z počítačové firmy Verizon. Zaměstnanci této firmy v počtu 6 osob, 

provedli každoroční úklid obsahující odplevelení a umytí dlažby, následně ji i 

zametli. Umyli veškerý zahradní nábytek a vyčistili od nežádoucího plevele i 

petanqueovou dráhu.  

                                  Za což jim patří náš velký dík. 

 

 

                                                                                   

 

                                                                               Mgr. Blanka Janošková, SP 
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PROJEKT REMINISENCE:  

ZAHRADNÍ GRILOVÁNÍ A NÁVŠTĚVA  

Z DPS SLUNÍČKO 

Byla středa 28. července, počasí slibovalo 

tropické teploty a nás od rána čekali 

přípravy na grilování. Netrpělivě jsme 

přitom vyhlíželi návštěvu klientů a 

pracovnic Domova pro seniory Sluníčko, 

kterých jsme se dočkali úderem desáté 

hodiny. 

Po milém přivítání a chutném občerstvení 

připraveném v naší kuchyni, jsme s hosty 

zasedli k přípravě špízů. Práce šla hezky od ruky a brzy bylo hotovo. 

Následoval oběd, předání drobných dárků a malá exkurze v prostorech našeho 

Domova pro seniory Kamenec. 

Pak už nadešla chvíle, kdy mohla veškerá zábava vypuknout naplno. Gril byl 

rozpálený, pivo vychlazeno, hudba hrála a slunce ukazovalo svou sílu. Hodovalo 

se, povídalo, odpočívalo…  Zahrada byla zaplněna téměř do posledního místa a 

všichni uvítali stín, který nabízely velké slunečníky. Takovéto akce jsou skvělou 

příležitostí, kdy se mohou potkat ve velkém počtu klienti z různých oddělení.   

Jak to tak při dobré zábavě bývá, čas plyne nějak rychleji a nadešel čas rozloučit 

se s klienty Sluníčka a my také pomalu začali uklízet. Podle zpětných ohlasů 

našich klientů víme, že se jim tato akce líbila a byla pro ně zpestřením. 

Chtěla bych tímto poděkovat paní Evě 

Košárkové, která byla hlavní organizátorkou 

této akce, dále všem volnočasovým 

pracovníkům, našim šikovným kuchařkám, 

vedoucím jednotlivých oddělení, pečovatelům a 

v neposlední řadě dobrovolníkům a studentům, 

kteří taktéž přiložili ruku k dílu. 

Dobrých akcí není nikdy dost, tak zase brzy! 

 

   Markéta Kuklová, PSS VČA  
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JAHODOVÉ ODPOLEDNE 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné počasí a vynikající poháry se spoustou ovoce: jahod, malin, borůvek… 

Velké poháry s ořechovými tyčinkami, pravou šlehačkou a vaječným koňakem 

chutnaly našim uživatelkám z oddělení D1 a D4. Uživatelky se mohly radovat 

nejen z nich, ale i z překrásného počasí – odpolední setkání se prostě vydařilo. 

 

                      Mgr. Milena Kantorová, VO D4 
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FYZIOTERAPIE V NAŠEM ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je část ucelené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch lo-

komočního (pohybového) systému člověka. Je mezioborově spjatá se všemi ostatními me-

dicinskými obory. Využívá standardizované postupy v léčbě člověka a volí léčbu ze široké 

škály metodik léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, 

hydroterapie, klimatoterapie). Vychází z bohaté znalosti anatomie, fyziologie, patofyzio-

logie a biomechaniky člověka a je účinnou metodou, jak předcházet závažným celospole-

čenským zdravotním problémům. Cílem fyzioterapie je znovu zařadit člověka postiženého 

na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady zpět do aktivního společenského ži-

vota v rámci jeho zdravotního stavu. 

Kinezioterapie (dále - léčba pohybem, cvičení, pohyb) – je jednou z léčebných metodik 

fyzioterapie a je v léčebné rehabilitaci hlavním prostředkem v prevenci vzniku zbytečné 

hypotrofie svalů (ochabnutí). To znamená, že z nedostatečné aktivity svalů z různých pří-

čin vzniká jejich snížená svalová síla a výkonnost se současnou méně či více výraznou 

zhoršenou pohyblivostí člověka. Také dochází ke snížení kvality života a k různým poru-

chám funkce hybného systému (i na vnitřních orgánech) vlivem úrazu či z jiných příčin 

nebo onemocnění a to především také u seniorů. Léčba pohybem se snaží o co největší 

možnou úpravu těchto funkčních poruch všude tam, kde je to možné a to především při 

vzniklých nezvratných změnách v organismu, kde usiluje o maximálně možnou úpravu a 



       Kamenecký zpravodaj – Podzim 2021                                                   29 

potřebnou kompenzaci. Nejvhodnější je přistupovat ke každému organismu člověka indi-

viduálně. V traumatologii je léčba pohybem nepostradatelnou složkou zejména ortope-

dických a chirurgických oborů. Je základem úspěšné konzervativní a pooperační péče a to 

především po těžkých traumatech, např. u narůstajícího počtu těžkých dopravních nehod, 

ale je také základem udržení si kvalitní celkové kondice, dobrého psychického a duševní-

ho stavu u všech věkových kategorií od dětí až po seniory. Před zahájením cvičení se pro-

vádí komplexní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem. Dle jeho vyšetření a zhodnoce-

ní zdravotního stavu pacienta nebo uživatele a jeho postižené oblasti pak fyzioterapeut 

provádí dle potřeby: pasivní cvičení, aktivní cvičení – postupně s dopomocí, následně pak 

bez dopomoci, proti odporu a také metody založené na neurofyziologickém podkladě – 

senzomotorická stimulace, měkké a mobilizační techniky – neboli techniky pro prevenci a 

snížení bolesti, otoku a zánětu. Vše s cílem obnovit a zvýšit kloubní rozsahy a svalovou 

sílu hypotrofických svalů postiženého kloubu či dané oblasti na těle pro následnou po-

stupnou zátěž člověka při chůzi o berlích nebo při chůzi v chodítku. U ležících pacientů 

nebo uživatelů v domovech pro seniory, jako je např. i v našem Domově pro seniory Ka-

menec, se z důvodu imobility (neschopnosti pohybu) a v prevenci vzniku trombembolic-

kých nemocí, zápalu plic, v prevenci vzniku dekubitů (proleženin), otoků, kontraktur 

(zkrácenin svalů) a žilních komplikací používá tak důležité – polohování těla a končetin v 

leže na lůžku, pak vysazování uživatele do sedu na invalidní vozík nebo do kardio křesla 

a u zachovalé schopnosti pohybu u uživatele pak pasívní nebo aktívní pohyb horních i 

dolních končetin v leže nebo v sedě. U mobilních uživatelů – schopných chůze nebo sedu 

s delší výdrží – pak provádíme i lehčí skupinové kondiční a posilovací cvičení v sedě na 

židli pod vedením ergoterapeuta nebo rehabilitační ošetřovatelky – vše s cílem zachování 

dlouhodobé soběstačnosti na lůžku i při chůzi. Na pracovišti fyzioterapie pak může fy-

zioterapeut poskytnout našim uživatelům, zaměstnancům i externím zájemcům , dle lé-

kařského doporučení nebo na vlastní žádost dle stanoveného finančního poplatku: indivi-

duální fyzioterapii, elektroléčbu, magnetoterapii, suchou vodní masáž, snoezelen (multi-

senzorická stimulace) a infrasaunu. 

                                                       Tým rehabilitace DPS Kamenec         
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SCHRÁNKA DŮVĚRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stížnosti a pochvaly jsou vedeny ve zvláštním sešitě s číslovanými stranami, 

každému podání je přiděleno samostatné pořadové číslo, uvádí se datum, kdy 

podání poskytovateli došlo, jméno podávajícího (nejde-li o anonymní stížnost), co 

stížnost či pochvala ve stručnosti obsahuje, kdo byl pověřen jejím vyřízením, lhůta 

vyřízení a podpis odpovědného pracovníka, který stížnost či pochvalu k vyřízení 

převzal. Sešit je veden v šanonu, ve kterém jsou dle roků a dle časové linie 

seřazeny jednotlivá podání včetně zpracované odpovědi, popř. podkladů, které 

byly k tomu použity. Podávající je vždy informován o tom, s jakým výsledkem byla 

stížnost či pochvala vyřízena. V případě anonymních stížností a pochval je 

veřejnost informována vyvěšením na nástěnkách v zařízení (v každém patře).  

Mobilní schránky jsou užívány dle stanovených postupů (směrnice ředitele č. 

15/16 – Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby).  

Schránky důvěry jsou otevírány dle stanovených postupů (směrnice ředitele č. 

15/16 – Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby. 

                                                                                Mgr. Blanka Janošková, SP        
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Jeden z podnětů nám poskytla naše uživatelka paní Sylva Krišková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A následně na svůj podnět obdržela odpověď v dané lhůtě viz. Směrnice ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

                                                        

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás informovat o konaných volbách do Poslanecké sněmovny, 

které se v našem zařízení uskuteční 8.10.2021 od 14.30hodin v Multifunkční místnosti 

v přízemí.  

S sebou si prosím přineste  

• Občanský průkaz  

• Voličský průkaz ( pokud máte trvalý pobyt mimo zařízení) 

• Volební lístky 
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Všem velmi děkujeme za příspěvky, za možnost zveřejnit fotky a 

přejeme hodně zdraví a štastných chvil. 

 

              

 

Příští číslo vyjde v PROSINCI 2021.  

Uzávěrka pro posílání příspěvků do 22.11.2021 na email: janoskova@dpd.ovanet.cz 

Předběžný plán akci na ZÁŘÍ – LISTOPAD 2021. 

• Oslava Dne Seniorů 

• Společenská akce Vinobraní 

• Společné setkávání klientů a rodinných příslušníků v rámci volnočasových aktivit 

• Projekt česko-slovenské spolupráce zaměřený na vaření tradičních  českých a 

slovenských jídel 

• Den světla – večerní zahradní slavnost 

• Seniorskou akademii – ukázka aktivizačních činností a výrobků z ateliéru 

 

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). 

mailto:janoskova@dpd.ovanet.cz
mailto:dpd@dpd.ovanet.cz
http://www.dpskamenec.cz/
https://domovkamenec.ostrava.cz/

