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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 připravili 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 naším zpravodajem. 

 

 

Mgr. Blanka Janošková, SP    
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NOVÉ CENÍKY UBYTOVÁNÍ V DPS 

KAMENEC PLATNÉ OD 1.6.2022 

 

Od 1.6.2022 se z důvodu valorizace důchodů od června 2022 a změn cen za 

ubytování dle směrnice ředitele č. EPU-22-05 Ceníky placených služeb uživatelů 

pro rok 2022 mění částky na bydlení takto: 

 

Typy bydlení Platnost od Cena 

1 lůžkový bez sprchy s vlastním WC 1.6.2022 245,00 

1 lůžkový bez sprchy se společným WC 1.6.2022 235,00 

2 lůžkový bez sprchy s vlastním WC 1.6.2022 225,00 

2 lůžkový bez sprchy se společným WC 1.6.2022 220,00 

2 lůžkový se sprchou a WC 1.6.2022 230,00 

Garsoniéra bez lodžie s vlastním 

příslušenstvím 
1.6.2022 245,00 

Garsoniéra malá bez lodžie se sdíleným 

příslušenstvím 
1.6.2022 225,00 

Garsoniéra velká s lodžií se sdíleným 

příslušenstvím 
1.6.2022 235,00 

1 lůžkový se sprchou a WC 1.3.2022 250,00 

Garsoniéra s lodžií a vlastním 

příslušenstvím 
1.3.2022 250,00 

 

 

 

                                                                          Mgr. Jarmila Holášková PhDr, VSÚ 
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FLOATING- RELAX, KTERÝ LÉČÍ 

 

Domov pro seniory Kamenec 

se stal svého druhu 

ostravským průkopníkem, 

když umožnil renomovanému 

nájemci umístit do svých 

prostor zařízení na floating – 

jedinečnou léčebně – 

odpočinkovou metodu.  

Vynález floatingu je spojen se jménem význačného amerického vědce Johna 

Lillyho, přičemž jde o značně příjemnou proceduru.  

Zájemce o floating příjde do samostatné místnosti se speciální vanou, kde obdrží 

špunty do uší. Po sprše si lehne do vany, jejíž poklop se nad ním uzavře. Voda se 

silně nasyceným roztokem s léčebnými minerály nadnáší jeho tělo, což umožňuje 

maximální svalovou relaxaci, jakož i poznání vlastních myšlenek. Složení roztoku 

v neposlední řadě blahodárně působí na pokožku. Ve vaně je možné ležet potmě, 

nebo s osvětlením. Záleží na každém. Hlava zatím odpočívá na gumovém 

polštářku. Tato unikátní kombinace poskytuje relaxaci jak po psychické, tak i  

fyzické stránce a je vhodná pro léčbu psychosomatických onemocnění, ale i 

bolestí pohybového aparátu.  

 

Žádný strach! To, že by kdokoli se zákazníků vynesli v uzavřené vaně omylem ven, 

jak se přihodilo Homerovi v komediálním animovaném seriálu Simpsonovi, to 

v Kamenci rozhodně nehrozí.                                                      

Mgr. Jarmila Holášková PhDr, VSÚ 
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FYZIOTERAPIE V DPS KAMENEC 

 

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

lokomočního (pohybového) systému člověka. Je mezioborově spjatá se všemi ostatními 

medicinskými 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, patofyziologie a biomechaniky člověka a je účinnou metodou, jak předcházet 

závažným celospolečenským zdravotním problémům. Cílem fyzioterapie je znovu zařadit 

člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady zpět do 

aktivního společenského života 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 zbytečného ochabnutí svalů. 

To znamená, že z nedostatečné aktivity svalů z různých příčin 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 poruchám funkce hybného 

systému 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 
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tam, kde je to možné a to především při vzniklých nezvratných změnách v organismu, 

kde usiluje o maximálně možnou úpravu a potřebnou kompenzaci. Nejvhodnější je 

přistupovat ke každému organismu člověka individuálně. V traumatologii, neboli po 

úrazech, je léčba pohybem nepostradatelnou složkou zejména v ortopedii a chirurgii. Je 

základem úspěšné konzervativní a pooperační péče a to především po těžkých 

traumatech (úrazech), ale je také základem udržení si kvalitní celkové kondice, dobrého 

psychického a duševního stavu u všech věkových kategorií od dětí až po seniory.  Před 

zahájením cvičení se provádí komplexní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem. Dle 

jeho vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu pacienta či uživatele a jeho postižené 

oblasti pak fyzioterapeut provádí dle potřeby a postupně: pasivní cvičení, aktivní cvičení – 

s dopomocí, následně 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 ochablých svalů postiženého kloubu či daného 

segmentu na těle pro následnou postupnou zátěž člověka při chůzi o berlích nebo v 

chodítku. U ležících pacientů nebo uživatelů v domovech pro seniory, jako je např. i v 

našem Domově pro seniory Kamenec, se používá tak důležité - polohování těla a 

končetin v leže na lůžku u ležících uživatelů již neschopných pohybu z různých příčin a 

komplikací jejich zdravotního stavu. Používá se také důležité vysazování uživatele do 

sedu na invalidní vozík nebo do kardio křesla. Tohle všechno je moc důležité v prevenci 

vzniku trombembolických nemocí (ucpávání cév), zápalu plic, v prevenci vzniku dekubitů 

(proleženin), otoků, kontraktur (zkrácenin svalů) a jiných komplikací. U uživatelů 

schopných samostatné chůze nebo sedu na invalidním vozíku  pak provádíme lehčí 

skupinové kondiční a posilovací cvičení v sedě  pod vedením ergoterapeuta nebo 

fyzioterapeuta. Cílem tohoto aktivního pohybu u uživatelů je zachovat pokud možno co 

nejdéle soběstačnost člověka na lůžku i při chůzi. Na pracovišti fyzioterapie pak může 

fyzioterapeut poskytnout našim uživatelům, zaměstnancům i externím zájemcům , dle 

lékařského doporučení nebo na vlastní žádost dle stanoveného finančního poplatku: 

individuální fyzioterapii, elektroléčbu, magnetoterapii, suchou vodní masáž a vířivou 

koupel pro horní či dolní končetiny.                                                 Kolektiv rehabilitace 
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PALIATIVNÍ PÉČE  

KONCEPT DOPROVÁZENÍ 

 

Tak, jako se snažíme po celou dobu pobytu našeho klienta, aby jeho život v 

domově byl příjemný, jeho aktivity smysluplné a naše péče laskavá, 

individualizovaná a odborná, tak si přejeme a snažíme se, aby i závěr života 

seniora v našem zařízení byl důstojný a citlivý. 

Doprovázení v posledních dnech či hodinách života je orientované na naplnění 

potřeb umírajícího, na splnění přání, ale především nám jde o prožívání těchto 

momentů bez bolesti a pokud je to jen trochu možné, tak aby náš klient 

neodcházel na „druhý břeh“ osamocen. Ať už je to v lepším případě za 

přítomnosti členů rodiny, nebo za přítomnosti pečovatelek. 

V našem domově poskytujeme paliativní péči klientům, kteří trpí nevyléčitelnou 

chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu onemocnění. Jedná se komplexní, 

aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou pacientům. 

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat 

pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče je ve 

svém pojetí interdisciplinární a do své působnosti zahrnuje klienta a jeho nebližší, 

především rodinu. Jedná se o péči, kdy se zaměřujeme především na uspokojování  
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klientových potřeb. Není pro nás podstatné, kde se klient nachází, zda doma 

v našem zařízení, či v nemocnici. Paliativní péče ctí a chrání život. Patří sem 

především respekt k pacientově autonomii, léčba bolesti a dalších symptomů a 

rovněž podpora rodiny. 

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života klientů pacientů a 

rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem ohrožujícím onemocnění, a to 

prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým 

zhodnocením a léčbou a mírněním bolestí a dalších problémů , fyzických, 

psychosociálních i duchovních. 

V paliativní péči je uznávána a respektována vnitřní hodnota každého člověka jako 

autonomní a jedinečné bytosti. Autonomie a důstojnost, dva pojmy, které jsou 

stěžejní pro přístup v paliativní péči k pacientovi. Jedině tehdy může být tato péče 

efektivní, když pacient má právo a možnost rozhodování o sobě samém, o 

způsobu péče o něho a je-li respektován v plném rozsahu. A aby se mohl 

kvalifikovaně rozhodnout, musí mít právo na dostatečně informace o diagnóze, 

prognóze a možnostech léčby. V takovém případě se tyto uznávané aspekty 

přístupu k pacientovi projeví i ve vztahu mezi pacientem, jeho rodinou a 

paliativním týmem. K poskytování paliativní péče jsme se rozhodli na základě 

přání klientů domova a jejich rodin zůstat při zhoršení zdravotního stavu až do 

konce života v domově. 
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OSOBY, KTERÉ KONCEPT REALIZUJÍ 

Koncepci paliativní 

péče v Domově pro 

seniory Kamenec 

garantuje její ředitel 

Ing. Juraj Chomič, 

MBA, 

prostřednictvím 

péče všeobecných 

sester po zdravotní, 

respektive ošetřovatelské úrovni a po stránce sociální to jsou pracovníci v 

sociálních službách a sociální pracovnice. Do poskytování paliativní péče jsou 

zapojeni i provozní zaměstnanci, ale též osoby přicházející z vnějšího prostředí 

domova. Jimi mohou být rodinní příslušníci, duchovní, dobrovolníci, psycholog, 

psychoterapeut apod. Každá osoba v pracovní pozici má svou roli a 

nezastupitelné místo. Paliativní péči garantuje indikující praktická lékařka. 

V listopadu 2022 projde naše zařízení certifikačním procesem na kvalitu 

zavedeného konceptu Palitivního přístupu. Další informace k tomuto konceptu 

Vám poskytnou vedoucí oddělení na vašem patře. 

                                                                                                        

                                                                           Mgr. Jarmila Holášková PhDr, VSÚ 
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BEZBARIÉROVÁ VANA NA 4.PATŘE 

 

 

 

 

 

Vážení uživatelé dovolujeme si Vás informovat , že v našem zařízení ve 4.patře je 

k dispozici bezbariérová vana, kterou můžete využít nejen k očistě těla, ale i 

k relaxaci. Vana je Vám plně k dispozici každý den, vždy po domluvě s vedoucí 

oddělení paní Mgr. Veronikou Kašingovou. 

 

 

 

                                                                           Mgr. Jarmila Holášková PhDr, VSÚ 
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REUSE CENTRUM 

Reuse centrum je centrum pro 

opětovné použití a je společným 

projektem města Ostravy a 

společnosti OZO Ostrava. Jde o halu 

plnou použitých funkčních 

předmětů pro domácnost, včetně 

nábytku, které lidé věnovali, protože 

je nepotřebují. Nabízeny jsou tak, 

jak je lidé darovali, nebo po drobné 

opravě. Protihodnotou za vybraný předmět, který si občan odnáší, je příspěvek do 

veřejné sbírky „Veřejná zeleň 

v Ostravě“.  

Pro naše klienty byla 

prohlídka vzpomínkovou terapií, 

jelikož zde byly věci, které ještě 

nedávno byly běžnou součástí jejich 

domovů. Následovala návštěva retro 

cukrárny s názvem Sladký časy. Zde 

jsme taky zavzpomínali a probrali i současnost, hlavně vzrůstající ceny. S heslem 

„Když je Vám smutno na duši, dejte si 

zákusek, kterému to sluší“ jsme 

zaplatili a s úsměvem zakončili naše 

vzpomínkové dopoledne.  

Radka Řezaninová, PSS VČA                                                                       
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JARNÍ VÝLETY 

Doposud jsme 

jezdívali pouze na tzv. 

dopolední výlety. Ale 

časy se mění, tedy i 

doba návratu.  

Důvodem jsou nová 

přání, větší užitek a 

radost z cestování 

nebo i odvaha našich 

klientů. 

Proto přicházíme s nabídkou výletů do vzdálenějšího okolí a to vyžaduje více času. 

Začali jsme Luhačovicemi. Datum odjezdu jsme malinko uspíšili, vyjížděli jsme v 8 

45 hod. a vrátili se po 16 hodině. 

Cesta se nám vůbec nezdála dlouhá. Nové elektroauto jelo tiše, proto jsme se 

dobře slyšeli během konverzace. Cítili jsme se dobře, bezpečně. Také sluníčko 

nám dodávalo dobrou náladu a energii. 

Řidič nám zastavil na začátku 

kolonády lázní Luhačovice, kde 

se na nás řinula vůně čokolády 

z obchůdku plných 

čokoládových dobrot. Této 

magické vůni a chuti jsme 

pochopitelně neodolali. Ale 

čokoláda nám dodala energii, 

kterou jsme na cestu pěší 

zónou potřebovali. Kolonáda byla lemována obchůdky, galeriemi, restauracemi a 

typickými lázeňskými budovami. Některé z nich jsme navštívili. Také jsme jako 
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správní lázeňští hosté posedávali na lavičkách a sledovali vše kolem, vyhřívali se 

na slunci. To až do doby, než jsme zjistili, že máme hlad. Byl čas na oběd a proto 

jsme navštívili jednu z venkovních restaurací a užívali si našeho výletu s 

myšlenkou, že nemusíme nikam spěchat. Po dobrém obědě ještě nechyběla 

návštěva cukrárny i nákup lázeňských oplatek.  

A pak jsme zase nasedli do auta, těšili se domů. Nohy sice bolely, ale úsměv 

přetrvával.  

" A kam pojedeme příště?" Otázka unavených cestovatelů prozradila, že cestovat 

chtějí znovu. 

 

A trochu informací o Luhačovicích 

Luhačovice je město v okrese Zlín ve 

Zlínském kraji. Žije tam přibližně 5 000 

obyvatel.  

V Luhačovicích jsou čtvrté největší lázně v 

naší republice. Lidé si zde léčí nemoci 

dýchacích cest, problémy s trávením nebo 

obezitou.  

V lázních vyvěrá 6 přírodních pramenů a 

desítky pramenů navrtaných. Nejznámějším 

je Vincentka. 

Na architektonické podobě Luhačovic se zasloužili architekti Dušan Jurkovič, Emil 

Králík, Oskar Pořízka.  Častým hostem Luhačovic byl i Leoš Janáček. 

 

                                                                                                                                        

Marcela Losová DiS., PSS VČA 
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ORLOVSKÉ MÚZY 

 KAMEŇÁČEK OPĚT BODOVAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 25.5.2022 proběhl další ročník festivalu 

Orlovské múzy, jehož hlavním organizátorem jsou Sociální služby města Orlová. 

Festivalu se zúčastnili klienti různých sociálních zařízení, jejich vystoupení bylo 

plné písní, tanců i inspirací. Tato akce pomáhá účastníkům zapojit se do 

veřejného dění, zvyšuje sebevědomí, ale hlavně ukazuje, že i hendikepovaní či 

senioři umí podat skvělé výkony.  

To se událo i při vystoupení sboru Kameňáček, který se prezentoval několika 

pěvecky náročnými písněmi. Čistota zpěvu byla oceněna nejen potleskem a 

ovacemi publika, ale i vysokým ohodnocením poroty.  

Sbor v seskupení 10členek podal opravdu skvělý umělecký výkon.  

Gratulujeme! 

 

 

                                                                                        Eva Košárková, PSS VČA 
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NÁVŠTĚVA V DPS SLUNÍČKO 

Opět jsme se setkali 

v rámci nově navázané 

spolupráce s klienty a 

jejich pracovníky 

v DPS Sluníčko. Naše 

skupina si prohlédla 

Kavárničku a zoo 

koutek. V příjemném 

prostředí výtvarné 

dílny jsme si pak 

pochutnali na povidlových koláčcích a kávičce. 

Pracovnice si pro nás přichystaly i zábavný program s promítáním a přednáškou. 

Povídání o zapomenutých zpěvácích, jejichž písničky jsou známé, ale obličeje 

zpěváků dávno zapomenuty, bylo zajímavé. 

Milé setkání nám oplatili již za 14 

dní. Připravili jsme si pro ně 

prohlídku Snoezelenu a zábavný 

program Poznej známé osobnosti. 

Samozřejmostí bylo pohoštění a to 

čokoládový dort a domácí bábovka. 

K tomu kávička i něco ostřejšího 

(vaječný koňak). 

Klienti odcházeli plni dojmů s tím, že se těší na příště. 

Radka Řezaninová, PSS VČA 
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SPORTOVNÍ HRY 

V pátek 24. dubna se 

konaly, jako již tradičně 

každý měsíc, sportovní 

hry. Vzhledem k nepřízni 

počasí hry proběhly 

v multifunkčním sále. 

Naši uživatelé si zahráli 

kuželky a nálada byla 

výborná, i když trošku 

soutěživější, než obvykle. Hrálo se totiž o medaile a sladké odměny. Účast byla 

hojná a hrály se celkem tři kola. Vítězkou sportovního klání se stala paní Türkeová 

Marie z patra D3, na druhém místě se umístila paní Hořínková Emilie z patra D1 a 

na krásném třetím místě paní Šaratová Lidmila, také z patra D3. Uživatelé se těší 

na další soutěžní klání, které, 

jak všichni doufáme, proběhne 

již venku, na naší krásné 

zahradě a zahrajeme si ruské 

kuželky a pétanque.  

 

                                                                             

                                                                                    

 

 

                                                                                   Bc. Renáta Antlová, PSS VČA 
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PRVNÍ KLAVÍRNÍ  

KONCERT PO COVIDOVÉ 

PAUZE 

Naši klienti se konečně dočkali klavírního 

koncertu paní Jany Čápové. 

Koncert se uskutečnil 12. května v multifunkční 

místnosti našeho domova.  

Paní Jana chodí pravidelně potěšit naše klienty 

nejen prostřednictvím hudby a zpěvu, ale také 

prostřednictvím příjemného slova, objetí i pohlazení.  

Docházela k nám i v době covidové krize, kdy klienti byli smutní a potřebovali 

povzbuzení a energii víc, než kdy jindy. A tato pozitiva jim paní Jana předávala v 

přímém přenosu. Klienti si její přítomnost velmi oblíbili, což se odrazilo na 

hojnosti účasti s vřelým uvítáním souvisejícím s jejím koncertem.  

Koncert se stal opět příjemným kulturním zážitkem obohacený dokonce o jednu 

výsadu. 

Totiž, měli jsme možnost seznámit se i s manželem paní Čápové. Všem se nám 

představil ve chvíli, kdy své ženě předával na jevišti krásnou kytici.  

Co říct na závěr? Paní Čápovou obdivuje nejen její manžel, ale i my, senioři. 

                                                                                  

                                                                                

 

                                                                                Marcela Losová DiS., PSS VČA 

 

 



       Kamenecký zpravodaj – Léto 2022                                                   19 

VELIKONOČNÍ VESELICE 

Hurá, roušky nosí už jen personál a 

návštěvy!  

Měsíční plán aktivit je nabitý k prasknutí a 

klienti se můžou cítit opět svobodně a 

s radostí navštěvovat volnočasové aktivity 

bez omezení. Hned z kraje jsme uspořádali 

VELIKONOČNÍ VESELICI, kde byli pozvání 

nejen uživatelé, ale i jejich rodinní 

příslušníci. Na pohoštění se podíleli klienti 

a to v rámci kuchyňky přípravou 

velikonoční hlavičky a pečením medových 

Jidášů. 

O hudbu se postaral oblíbený harmonikář 

Eda Rakus a nový pracovník PSS AČ Milan 

Spiler. S nově nacvičeným pásmem 

lidových písniček vystoupil i obměněný 

sbor Kameňáček. 

Součástí byla i prodejní výstava výrobků 

našich uživatelů.  

Účast byla rekordní. Přes 100 účastníků.  

 

 

 

 

 

          

                                                                          Radka Řezaninová PSS, VČA                                                                            
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CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY  

FIRMY TIETO 

V měsících dubnu a květnu se naši 

klienti mohli těšit z cestovatelských 

přednášek, které pořádala již 

tradičně, pod záštitou paní 

Vanderkové, firma Tieto.  

   V dubnu jsme se mohli, 

prostřednictvím povídání a 

fotografií, přenést do hlavního 

města Skotska, Edinburghu. 

Dozvěděli jsme spoustu zajímavostí 

o tomto městě, ale i o Skotsku 

samotném. Shlédli jsme spoustu 

fotografií z vánočních trhů, které se 

každoročně v tomto městě konají a které jsou považovány za jedny 

z nejkrásnějších v Evropě.  

Na druhé, květnové přednášce jsme se dozvěděli spoustu informací o Itálii, o její 

kultuře a také o tradiční italské kuchyni, která je velice pestrá a založená hlavně 

na čerstvých, lokálních potravinách. Na závěr si firma Tieto pro naše klienty 

připravila ochutnávku tradičních italských potravin, jako jsou sušená rajčata, sýr 

parmazán, salám mortadela či šunka prosciutto, italské tyčinky Grissini, ale i 

například klasický dezert tiramisu. Všem italské speciality moc chutnaly a budeme 

se těšit na další cestovatelskou přednášku, která se bude konat v měsíci červnu.  

 

Bc. Renáta Antlová, PSS VČA  
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VYSTOUPENÍ MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO 

SBORU Z VÍTKOVIC 

Letos oslaví Mužský pěvecký sbor z Vítkovic 122 let svého založení. Pod 

taktovkou dirigentů Kamily Zajacové a Mgr. Stanislava Strouhala vystoupilo celkem 

20 členů souboru. 

Speciální vsuvku zpěvem a hrou na kytaru měl Pavel Kohn, který zahrál 

nejen skladby převzaté, ale i vlastní skladbu Československým legionářům.  

Vystoupení bylo pohlazením pro duši a jsme rádi, že se k nám pánové rádi 

vrací.  

 

                                                                                   Radka Řezaninová, PSS VČA      
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SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU MĚSTA 

OSTRAVY 

O co jde? Navázali jsme 

spolupráci s Knihovnou 

města Ostravy. Ta sídlí 

kousek od našeho domova, 

přesněji, u Sýkorova mostu. 

Spolupráci s knihovnou, 

respektive, s paní ředitelkou 

Miroslavou Sabelovou, jsme 

započali proto, protože nám 

ochotně nabídla prostory s vitrínami a panely pro výstavu našich fotografií.  

Od září plánujeme výstavu fotografií klientů, kteří se stali součástí nové knihy 

Tváře a osudy autorů Scarlett Wilkové a Adolfa Horsinky. Výstava potrvá do půlky 

prosince.  

Součástí výstavy bude i vernisáž se zajímavým programem, pozvaní hosté a 

především Vy, milí klienti. 

Knihovna, dle slov paní ředitelky, není jen místem pro regály s knihami. Hrají tam 

sice důležitou a nepřehlédnutelnou roli a zasluhují si úctu, obdiv, zájem o ně. Ale 

ještě něco... 

Věřím, že jste napjatí a zvědaví, co všechno knihovna ukrývá za poklady, co 

všechno nám chtějí naši znalci knih ukázat, říct … co si pro nás připravili ve 

spolupráci s volnočasovými pracovníky? 

 

Nechte se překvapit, sledujte informace a pak o nic nepřijdete. 

                                                                                

                                                                                Marcela Losová DiS., PSS VČA                  
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ZAHRADNÍ PÁRTY 

"To je bomba!" Tak nazvala jedna 

klientka nový zahradní kotel. 

Ale popořádku. 

18. května v odpoledních hodinách 

se uskutečnila na naší zahradě 

Zahradní párty. Právě tou jsme 

zahájili letní zahradní sezónu. Její 

součástí bylo uvedení do provozu 

nový kotel s cílem si na něm uvařit 

dobrý vuřtguláš.  

Již během dopoledne začal na naší zahradě pořádný shon a šum. Volnočasoví pracovníci 

sekali dříví, smažili cibulku na sádle...a naše chuťové buňky začaly pracovat a my jsme se 

těšili na odpoledne. Aby šlo vše hladce, musela předcházet příprava již několik dní 

předem. Ta se neobešla bez dobré organizace a vedení paní Evy, bez pilných rukou 

našich seniorek, které od pondělí krájely, loupaly, ale i pekly tvarohové mlsky ke kávě. 

Samotná zahradní party měla ty správné grády, protože uspokojila každého. Dobrý guláš, 

tvarohové šátečky, hudba, sluníčko...to vše přispělo k dobré atmosféře, kde panovala 

dobrá nálada.  

Prostě: "Skvělé, skvělé!", dle slov 

zúčastněných. Není co dodat. Snad jen ještě 

jedna důležitá věc. Poděkování patří všem 

organizátorům – Evě, Milanovi, Marcele, 

Markétě, Radce, Saši, Renátě. A také panu 

řediteli, protože ten nový kotel zakoupil. Je 

nám líto, že nemohl ochutnat, protože nebyl 

přítomen. Ale příště mu to určitě vyjde. Již v 

tuto chvíli máme jasno, co se bude v kotli vařit příště.                                                                       

                                                                                          Eva Košárková, PSS VČA 
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PONYTERAPIE NA KAMENCI 

Ponyterapie se u nás na 

Kamenci uskutečnila poprvé 

6. dubna. Začala k nám 

docházet paní Soňa 

Matušková s poníkem 

Ondráškem. Pojďme se však 

společně trochu vrátit v čase 

a povědět si, jak to vlastně 

vše začalo. 

Paní Matuškovou jsem 

potkala loni v září na pouti v Ostravě Porubě. Doprovázela zde poníky, kteří vozili děti. 

Dala jsem se s ní do řeči a zeptala se na možnost, zda by nechtěla docházet s poníkem 

také k nám. Paní Soňa neváhala snad ani minutu, dala mi svou vizitku a já ji slíbila, že se 

ji ozvu, až bude vše domluveno. 

Od našeho setkání následovala delší odmlka, až do dne, kdy se nám dostalo štědrého 

příspěvku od projektu Ježíškova vnoučata, díky kterému jsme si mohli dovolit Ponyterapii 

financovat.  

Jednalo se o příspěvek na zvířecí návštěvy. Do tohoto projektu se přihlásilo 138 žádostí z 

nichž 75 bylo realizováno, včetně té naší, čímž patří Ježíškovým vnoučatům veliké díky.   

Nyní už nic nebránilo tomu, aby nás začal Ondrášek navštěvovat a to dvakrát měsíčně po 

dobu od dubna do října. 

Nyní malé představení slovy paní Matuškové. 

„Jmenuji se Soňa Matušková, letos v květnu mi bude 50 let. Když mi bylo 12 let, 

začala jsem chodit na Jízdárnu ke koním a tato láska mi zůstala na celý život. Bydlela 

jsem ve Frýdku - Místku do svých 22 let a pak se vdala a odstěhovala na vesnici do 

Janovic, kde jsem se začala věnovat chovu koní. 
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 Poníky jsme si pořídili Ze začátku pro děti. Dovezli jsme v roce 2010 tři poníky z 

Nizozemska. Mezi nimi byl i tenkrát 4 letý Ondrášek. Nebyl obsednutý tak jsme s ním 

začali pomalu pracovat. Jako mladý byl samozřejmě hodně temperamentní ale časem se 

zklidnil. Začala jsem s ním a dalšími poníky jezdit na různé akce a taky za dětmi do 

školiček. Ondrášek má obrovské srdíčko a je opravdu neuvěřitelný poník. Je hodně 

trpělivý a oddaný a můžu se na něj opravdu spolehnout. Nikdy nikomu neublížil, má rád 

děti, lidi, pejsky a svou práci. Pracuji s ním 12 let a za ty roky získal spoustu zkušeností. 

Před rokem mě oslovil domov pro seniory v Lysůvkách, jestli bychom je mohli navštívit a 

tak začalo jeho nové poslání, 

dělat radost seniorům. Letos má 

16 let. Tito shetlandští poníci se 

dožívají cca 35 let. Doufám, že 

mu bude sloužit zdravíčko a bude 

dělat svou přítomností ještě 

spoustu radosti kolem sebe.“ 

V době vzniku tohoto 

článku máme za sebou tři 

Ondráškovy návštěvy. Dvě se odehrály v suterénu z důvodu nepřízně počasí a jedna 

konečně na zahradě. 

Naši uživatelé Ondráška milují a to bez přehánění. Já za sebe můžu říct, že jsem neviděla 

klidnější zvíře, než je on. Je velmi trpělivý, uživatelé si jej mohou dostatečně hladit, 

dokonce ho česat, dávat mu sponky do hřívy apod. 

Ponyterapie je dnes uznávanou formou terapie, říká se, že koně jsou mistři řeči 

těla a hned vědí, jak se cítíte. A já pozoruji, jak jsou uživatelé při kontaktu s Ondráškem 

jiní, veselejší, něžní, více zapojují ruce, prsty a mnohem více komunikují. 

Milá paní Soňo a Ondrášku, těšíme se na další návštěvy s vámi. 

 

Markéta Kuklová, PSS VČA  
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PÁNSKÝ KLUB 

Jednou měsíčně mají pánové z našeho 

domova možnost setkat se v rámci tzv. 

Pánského klubu. Je to příležitost, kdy se muži 

z jednotlivých pater mohou vidět pohromadě, 

navzájem se více poznat a probrat spolu 

záležitosti mužského charakteru. A jelikož 

máme k dispozici automobily, odehrávají se 

tato setkání na některém z výletů. 

Navštívili jsme takto např. Lázně 

Klimkovice, cukrárnu v Šilheřovicích, pivovar 

Radegast v Nošovicích apod. Výlet je vždy 

spojen jak s procházkou, prohlídkou, tak 

následným posezením u něčeho dobrého. Zde je pak prostor na zajímavé debaty a 

příhody našich pánů. Musím říct, že věk zde nehraje roli, humorem a pokukováním po 

ženách jsou to pořád duší kluci a my, jakožto doprovod se vždy pořádně nasmějeme. 

Pánové však rozebírají i témata aktuální např. politickou situaci. 

Na jednom z našich výletů, jsme zamířili do Pivovaru v Nošovicích. Vyrábí se zde 

pivo značky Radegast. Jelikož prohlídka areálů trvá skoro dvě hodiny, zvolili jsme méně 

náročnou variantu. Pivovar má návštěvní místnost, kde je stálá expozice o výrobě piva. 

Toto jsme si prohlédli a dočetli se zajímavosti o tomto oblíbeném pití. Následoval nákup 

ve firemní prodejně, kde si uživatelé brali pivečka domů a také nějaké ty suvenýry pro své 

rodinné příslušníky.  A co by to bylo za výlet k pivu, kdybychom jej nezakončili právě 

posezením u zlatavého moku. K tomu nám posloužila nově zrekonstruovaná restaurace 

Radegastův šenk, do které jsme se procházkou přesunuli.  

Poděkování patří také našim řidičům Luďkovi, Romanovi a Jirkovi, kteří nás na tyto 

výlety vozí s opatrností a jsou nám nápomocni. 

Milí pánové, těšíme se na další milé setkávání s vámi. 

Markéta Kuklová, PSS VČA 
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ZDRAVÝ SVĚT SENIORA NA TALÍŘI 
 

Dne 28. dubna 2022 se opět 

po dlouhé covidové odmlce 

konala uživateli velmi žádaná 

aktivita „Zdravý svět seniora 

na stole“. Je to projekt 

zaměřený na zdravá jídla 

české i mezinárodní kuchyně.  

Uživatelé tak mají možnost 

porovnat rozmanitost chutí a vzhled moderně servírovaných pokrmů. Podávané 

menu bylo zároveň doprovázeno slovním komentářem paní Evy Košárkové - co se 

týče ingrediencí, ze kterých bylo vyrobeno a jejich způsobu přípravy. Menu bylo 

složeno ze tří chodů: 

1. Slunce z kynutého těsta,  

2. Tortily plněné masem a jarním salátem s česnekovým a paprikovým pikantním 

dipem,  

3. Lahodný svěží dezert.  

 

Aktivity se zúčastnilo 35 našich 

uživatelů, kteří byli nesmírně 

spokojeni a dobře naladěni. Velký 

dík patří naši kuchyni za skvěle 

připravenou aktivitu. 

 

 

 

Alexandra Zlamšídlová, PSS VČA  
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VÝTVARNÁ TVORBA V ATELIÉRU A NA 

ZAHRADĚ 
Každé pondělí a čtvrtek v době od 13:00 – 15:00 mají naši uživatelé možnost 

navštívit Ateliér ve druhém patře a ponořit se zde do tvorby různého druhu. Ať už 

je to práce s keramickou hlínou, malování na hedvábí, malba na sklo, výroba 

mýdel a spoustu dalších kreativních činností. 

Hezké počasí však v těchto dnech láká na zahradu, proto se tvoří také zde. 

Volíme takové techniky, které se dají dělat mimo Ateliér. Je to především kresba, 

nyní aktuálně vyrábíme obrázky do bylinkových truhlíků. A v neposlední řadě jsme 

se věnovali malbě na kameny, které již zdobí naši zahradu. Zde byly použity 

nalezené kamínky, akrylové barvy a 

lak. Je to tedy práce s přírodními 

materiály, které se dají dále použít ke 

zkrášlení našeho domova. V plánu 

jsou také levandulové pytlíčky, které 

jsme vyráběli už loni a ušila nám je 

šikovná švadlenka paní Plonková.  

Velká část výrobků je k prodeji 

v návštěvní místnosti naproti recepce, nebo si je mohou uživatelé zakoupit přímo 

v Ateliéru a udělat tak radost někomu blízkému vlastnoručně vyrobeným dárkem. 

Nedávno se uskutečnil prodej výrobků v rámci velikonočního setkání s rodinnými 

příslušníky. 

Milí uživatelé využijte příležitost k tvorbě, k rozvoji své kreativity a 

příležitosti si u toho příjemně popovídat s ostatními. Nemusíte se obávat 

neúspěchů, umění nezná hranic a každý si najde to své. Budu se na vás těšit. 

 

Markéta Kuklová, PSS VČA  
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ 
 

Páteční dvacátý květnový 

den patřil výletu do Dřevěného 

městečka v Rožnově pod 

Radhoštěm. Ač je toto místo 

velmi známé, někteří 

z uživatelů zde byli poprvé. 

O to větší radost z návštěvy 

areálu skanzenu měli. Světničky 

dřevěných chalup dýchaly 

dobou jim známou z dětství u 

babiček. 

Vyslechli jsme si nejednu příhodu a trošku si mohli představit, jak se tehdy 

bydlelo. Světničky byly malé a skromné, rodiny žily více pospolu. Žilo se 

především z toho, co lidé vypěstovali a z dobytku, který chovali. Spousta náčiní se 

dnes již nepoužívá, ale naši uživatelé si na něj ještě pamatují. 

Navštívili jsme také zdejší kostelík, v jehož okolí jsou náhrobky známých 

osobností, nějakým způsobem spjatých s Valašskem. 

Najdeme zde např. náhrobek Jarmily Šulákové, Emila a Dany Zátopkových, Jiřího 

Rašky apod.  

Poznali jsme ten den Dřevěné městečko v poklidné atmosféře, kdy se zde zrovna 

nekonala žádná velká akce a nebyly zde davy návštěvníků. Občerstvili jsme se 

přímo v areálu v Hostinci U Vašků, kde jsme si pochutnali na frgálech a kávě.  

Po návštěvě prodejny suvenýru jsme se autem přesunuli na rožnovské 

náměstí. 

Zde následovala hodina času, kterého naši uživatelé využili po svém. Jak 

k procházce, tak k posezení na náměstí u zmrzliny apod. 

Počasí přálo a my se vydali do Ostravy až kolem druhé hodiny. 

Zkušený pan řidič Roman, nás bezpečně dovezl domů a my už teď plánujeme, 

kam se vydáme příště. 

                                                                                      Markéta Kuklová, PSS VČA 
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RADY SENIORŮM 

Patříte k okruhu osob, které mohou být ohroženy 

více než jiní, buďte proto opatrnější. Opatrnost je 

také prevence. 

 

• Nechoďte málo osvětlenými ulicemi a vyhý-

bejte se nepřehledným a opuštěným zákou-

tím, parkům apod.; 

• Zamykejte svůj byt, a to i když ho opouštíte 

jen na malou chvíli; 

• Nepřechovávejte v bytě větší množství peněz 

v hotovosti, šperky a jiné cennosti; 

• Nechte si na vstupní dveře namontovat pano-

ramatické kukátko nebo bezpečnostní řetí-

zek; 

• Buďte ostražití, do svého bytu dovolte 

 vstoupit jen osobám, kterým důvěřujete; 

• Čekáte-li opraváře nebo jiného řemeslníka, 

požádejte někoho z přátel, aby byl s vámi 

doma; 

• Pozor na osoby nabízející pochybné zboží a 

služby, nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, 

i kdyby vypadali velmi důvěryhodně; 

• Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto 

osob, slušnost na ně neplatí. Zavřete před 

nimi dveře.  

• Nevěřte nabídkám výhodných koupí nebo 

rychlého zbohatnutí; 

• Udržujte dobré sousedské vztahy. Vaše  

• celodenní přítomnost v domě je důležitá i pro 

vaše sousedy. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte 

sousedy nebo policii.  

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

přejeme hodně zdraví a štastných chvil. 

 

 Redakční rada  

Mgr. Blanka Janošková 

Markéta Kuklová PSS VČA D3 

Mgr. Veronika Kašingová  

Příští číslo vyjde v ŘÍJEN 2022 

Uzávěrka pro posílání příspěvků do 26. 9. 2022 na email: janoskova@dpd.ovanet.cz 

 

Předběžný plán akci na ČERVEN – ZÁŘÍ 2022 

 

• VINOBRANÍ 

• VYSTOUPENÍ PANÍ ČÁPOVÉ 

• MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE 

• VÝLETY BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ 

• SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU MĚSTA OSTRAVY 

• VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ NAŠICH UŽIVATELŮ  

• PONYTERAPIE 

 

 

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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