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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. 9. 2022 

 

Od 1. 9. 2022 se z důvodu valorizace důchodů od září 2022 a změn cen za 

ubytování dle směrnice ředitele č. EPU-22-07 Ceníky placených služeb uživatelů 

pro rok 2022 mění částky na bydlení takto: 

 

Typy bydlení Platnost od Cena 

1 lůžkový se sprchou a WC  

1 lůžkový bez sprchy s vlastním WC 

1. 9. 2022 

1. 9. 2022 

250,00 

248,00 

1 lůžkový bez sprchy se společným WC 1. 9. 2022 240,00 

2 lůžkový bez sprchy s vlastním WC 1. 9. 2022 230,00 

2 lůžkový bez sprchy se společným WC 1. 9. 2022 225,00 

2 lůžkový se sprchou a WC 1. 9. 2022 235,00 

Garsoniéra bez lodžie s vlastním 

příslušenstvím 
1. 9. 2022 248,00 

Garsoniéra malá bez lodžie se sdíleným 

příslušenstvím 
1. 9. 2022 230,00 

Garsoniéra velká s lodžií se sdíleným 

příslušenstvím 
1. 9. 2022 240,00 

Garsoniéra s lodžií a vlastním 

příslušenstvím 
1. 9. 2022 250,00 

 

 

 

                                                                          PhDr. Jarmila Holášková, DiS., VSÚ 
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VÝCHOVNÉ K DŮCHODU OD LEDNA 2023 

 

ČSSZ bude od ledna 2023 

zvyšovat starobní důchody o 

500 Kč za každé vychované 

dítě. Nárok na výchovné bude 

mít vždy jen jeden z rodičů, 

který o dítě pečoval v největším rozsahu. Ženám, které už starobní důchod 

pobírají, bude výchovné náležet automaticky. Výchovné může získat i muž, pokud 

o dítě pečoval ve větším rozsahu, ale jen na základě podané žádosti. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI 

RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A UŽIVATELŮ 

SLUŽBY 

Každý z Vás jste v naší snaze o poskytování kvalitních pobytových služeb 

důležitým článkem, protože dobrá péče "se nedělá sama". Na kvalitě služeb a 

spokojenosti našich klientů musíme průběžně pracovat, a především neustále 

komunikovat s našimi klienty a jejich rodinami. 

Na každém hlasu a názoru nám záleží. Budeme Vám vděčni za Váš čas, pokud se 

nám jej rozhodnete věnovat v podobě zpětné vazby k tomu, co děláme, tomu, jak 

naše služby vidíte a jak se Vašim blízkým u nás žije nebo samotným klientům. 

Dotazníky spokojenosti jsou k dispozici v tištěné podobě u schránek důvěry na 

každém patře. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky, a to nejlépe do 3.11.2022 

O výsledcích a přijatých opatření Vás budeme informovat.  

                                       PhDr. Jarmila Holášková, DiS., VSÚ 
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FYZIOTERAPIE V DPS KAMENEC 

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

ruch 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. 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 ne-

moci, úrazu či vrozené vady zpět do aktivního společenského života v rámci jeho 

zdravotního stavu. 

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

fyzioterapie a je v léčebné rehabilitaci hlavním prostředkem v prevenci vzniku 

ochabnutí svalů. Léčba pohybem se snaží o co největší možnou úpravu těchto 

funkčních poruch všude tam, kde je to možné, a to především při vzniklých ne-

zvratných změnách v organismu, kde usiluje o maximálně možnou úpravu a po-
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třebnou kompenzaci. V traumatologii je léčba pohybem nepostradatelnou složkou 

zejména ortopedických a chirurgických oborů. Před zahájením cvičení se provádí 

komplexní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem. Dle jeho vyšetření a zhodno-

cení zdravotního stavu uživatele a jeho postižené oblasti pak fyzioterapeut prová-

dí 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 pro prevenci 

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

svalovou sílu 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 pa-

cientů nebo uživatelů imobilních v domovech pro seniory, jako je např. i v našem 

Domově pro seniory Kamenec se zaměřujeme především na kvalitu polohování ja-

kožto prevence dekubitů, provádíme vysazovaní což je prevence trombembolic-

kých nemocí a pneumonie. U schopných uživatelů – chůze nebo sed s delší výdrží 

– pak provádíme i lehčí skupinové kondiční a posilovací cvičení vsedě na židli pod 

vedením ergoterapeuta nebo rehabilitační ošetřovatelky – vše s cílem zachování 

dlouhodobé soběstačnosti při chůzi. Na pracovišti fyzioterapie pak může fyziote-

rapeut poskytnout našim uživatelům, dle lékařského doporučení nebo na vlastní 

žádost dle stanoveného finančního poplatku: individuální fyzioterapii, elektrolé-

čbu, magnetoterapii, suchou vodní masáž, snoezelen (multisenzorická stimulace) 

a infrasaunu. 

                                                                                              Kolektiv rehabilitace 
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 KNIHOVNA PRO UŽIVATELE DPS KAMENEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte, že stále platí jedno přísloví - Byt bez knížky je jako tělo bez duše. 

Stále se můžeme chlubit krásnou knihovnou, jejím dobrým zásobením knih i jejím 

plynulým chodem. O ten se věrně a s láskou stará naše paní Mgr. Ilonka 

Nemeškalová.  

Nabízí a půjčuje knihy, které jsou součástí knihovny. Nabízí i půjčuje knihy, které 

součástí knihovny nejsou. Na přání klienta vyhledá, ve které knihovně kniha je a 

pak ji našemu čtenáři nabídne k zapůjčení. Stejně tak je to i s audioknihami. 

Možná stojí za to si připomenout, co audiokniha je, jaký z ní můžeme mít 

prospěch a pro koho je určená. 

Audiokniha je zvuková nahrávka s mluveným slovem na CD, magnetofonové 

kazetě, gramofonové desce nebo v elektronické podobě. Jedná se o mluvenou 

verzi literárního díla, nikoli o doslovné čtení celého  původního textu. 

U nás, nejčastěji je audiokniha nahrána na CD a ta se vsouvá do běžného CD 

přehrávače, který je rovněž možný zapůjčit si.  

Audiokniha je určená pro zrakově postižené čtenáře, kteří mohou svůj volný čas 

využívat s audioknihou smysluplněji a odnést si příjemné prožitky.  

Seznam audioknih naleznete v naší knihovně.           Marcela Losová DiS., PSS VČA       
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KNIŽNÍ NOVINKY 

A když už jsme u knih, dvě Vám nyní představím. 

Ta první je již mezi vámi, proto se můžete dát do čtení. Jde o nejnovější knihu 

naší Ostravské spisovatelky a novinářky paní Scarlett Wilkové. 

Ta druhá se dokončuje a v září se již na ni můžete těšit, protože vyprávět vám své 

vzpomínky budou vaši dva spolubydlící. 

Paní Scarlett Wilková nejen píše knihy, ale také zpracovává příběhy pamětníků do 

databáze Paměť národa. Pracuje pro Magazín DNES, kde v hojné míře zpracovává 

problematiku seniorů a jejich příběhy.  

Vydala knih několik, pro zajímavost spolupracovala s Hanou Zagorovou, čímž 

vznikla nádherná netypická knížka s názvem Málokdo ví. Vydala i knížku, vám 

známou, Tváře a osudy.  

Za zmínku stojí i další, nejnovější kniha, o které jsem se zmínila v úvodu. Její 

název je - Až uvidíš moře. 

Já sama jsem si knihu již přečetla a nedokážu vypovědět, jak mne zaujala.  

Během čtení jsem se postupně seznamovala s řeckými emigranty, kteří 

přicestovali do naší vlasti v roce 1948. Seznámila jsem se s jejich mentalitou, 

vlastnostmi, zvyky, pocity..., s jejich osudy i příběhy od počátku emigrace až do 
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roku 2018. A co víc, mohla jsem pozorovat a vnímat, jak se jejich kultura, jejich 

celý život mísil postupem času s tou naší, konkrétně s tou ostravskou.  

Kniha je mimo jiné protkaná láskou, city, trápením, bolestmi, smutkem i 

tajemstvím.  

Druhá kniha bude plná vzpomínek a 

ty se budou vztahovat ke staré 

Ostravě, životu v ní a také k našemu 

domovu, který zpočátku fungoval 

jinak. Kniha bude také obohacena o 

spoustu fotografii s místy, na která si 

určitě rádi zavzpomínáte. 

Marcela Losová zpracovávala 

vzpomínky našich dvou klientů 

domova po dobu dvou let s pauzami 

k vůli covidu. Markéta Kuklová 

obohatila knížku nádhernými 

fotografiemi staré i nové Ostravy, 

zhotovila obal knihy, kde zvolila jednu z uměleckých technik - linoryt. Název 

knihy je již do obalu vtisknut - Stará Ostrava ve vzpomínkách. 

Život by nebyl veselý, kdyby nebylo na co se těšit.  

Těšit se má pozitivní vliv na náš organismus. Zlepšuje se naše psychické zdraví a 

následně i to fyzické.  

Těšme se, milí klienti, na každou maličkost, na každé pěkné slovo, dárek, např. ve 

formě knihy, pěkných vzpomínek.  

Těšte se na nové knížky, na nové příběhy..., radujte se, že jsou. 

                                                                            

                                                                           Marcela Losová DiS., PSS VČA       
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PALIATIVNÍ PÉČE A HRA „ŘEKNI MI“ 

Milí uživatelé, naše zařízení DPS Kamenec 

se připravuje na certifikaci v rámci tzv. 

Paliativní péče. Dovolte nám, přiblížit vám 

pár našich poznatků k tomuto tématu. 

Paliativní péče má za cíl zmírnit projevy 

nevyléčitelné nemoci a paliativní přístup 

jako takový nás učí vnímat a respektovat 

potřeby člověka a co nejvíce zkvalitnit 

život těch, o které pečujeme i v posledním 

období. 

Když se nám v rámci této paliativní péče dostala do rukou hra s názvem „Řekni 

mi“, měly jsme s kolegyní Marcelkou trochu obavy z reakcí našich uživatelů. Tato 

malá žlutá krabička má být součástí kvalitní péče vůči klientům, rodině a 

přátelům. Nachází se v ní několik praktických otázek, díky nimž může pečující 

personál lépe pochopit pocity a přání klientů. 

Jak citlivým způsobem začít toto téma otevírat? Daly jsme proto hlavy dohromady 

a pro první posezení jsme zvolily postup formou rozhovoru nás dvou.  

Vše se odehrávalo v příjemné atmosféře kulturní místnosti patra D3. Začala jsem 

své kolegyni klást otázky z kartiček této hry, ona odpovídala a klienti se k nám 
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postupně přidávali. Najednou 

veškeré naše obavy opadly a my 

jsme prožili první odpoledne 

s touto tematikou.  

Vše bylo přirozené, nenucené a 

my se o sobě navzájem 

dozvěděli zase o něco více.  

Tuto hru jsme poté zapojily i v relaxační Snoezelen místnosti, kde lze navodit 

intimní atmosféru. Toto prostředí je vhodné zejména pro ty uživatele, kteří neradi 

hovoří ve větší skupině a dávají přednost individuálnímu rozhovoru. 

Musíme říct, že jsme se doposud nesetkaly s odmítavým postojem vůči tomuto 

tématu posledních záležitostí života. Naši uživatelé jsou velmi otevření a nejednou 

nás dojali svými slovy, že zde na Kamenci je jejich domov a nás berou jako 

součást rodiny. Proto nám svěřili svá přání, aby jejich život mohl být krásný a 

naplněný po celou dobu. A my všichni uděláme maximum pro to, aby to tak bylo. 

Markéta Kuklová a Marcela Losová DiS., PSS VČA                                                                       
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VÝLET NA OSTRAVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V polovině září jsme se s našimi uživateli vydali do malebné podhorské obce Os-

travice. Zpočátku se počasí tvářilo všelijak, ale nakonec se vyčasilo a, byť sluníčko 

moc nesvítilo, z pátečního dopoledne se vyklubal velmi krásný a příjemný den. 

Na výlet jsme jeli naším elektro autem, se kterým je každá cesta bezpečná a po-

hodlná. Cestu jsme si užívali a všichni jsme vzpomínali, jak se Ostrava a okolí bě-

hem let změnila, co se kde nového postavilo a co naopak zaniklo. Také jsme s po-

vděkem konstatovali, že je fajn, když člověk vyjede jen pár kilometrů za Ostravu a 

je na horách, kde si může dosyta užít čerstvého vzduchu a taky výletů. 

Procházku po Ostravici jsme zahájili prohlídkou zahradní expozice „Ráj dřevěných 

soch“. Ta byla slavnostně otevřena v roce 2017 a v roce 2020 dosáhl pan Luděk 

Vančura, místní řezbář a autor dřevěných soch, na magickou metu 100 dřevěných 
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děl. Tato expozice bývá doplňována i živými zvířátky. My jsme se mohli potěšit 

pohledem na živé králíčky. Není proto divu, že tato výstava je 

cílem mnoha výletníků, obzvlášť rodin s 

malými dětmi. Galerie je opravdu zdařilá, 

všechny dřevěné sochy jsou jako „živé“ a 

můžeme její prohlídku opravdu všem 

vřele doporučit. Po prohlídce expozice 

jsme se rozhodli, že si uděláme krátkou 

procházku centrem Ostravice. Zastavili 

jsme se v jednom z obchůdků a koupili 

pár výborných frgálů, kterých zde mají 

nespočet na výběr. A také různých produktů z ovčího mléka a medu. Náš výlet 

jsme zakončili posezením v místním Beskydském pivovárku, jehož součástí je 

krásná a útulná hospůdka, kde jsme si dali dobrou kávičku či čaj nebo pánové vý-

borné pivo, které se vaří právě v tomto pivovaru. Při povídání jsme se všichni 

shodli, že výlet na Ostravici se vydařil a že na něj určitě zase někdy navážeme, 

například výletem na nedalekou Čeladnou nebo do blízkého Frýdlantu nad Ostra-

vicí. Spokojeni jsme se vraceli domů a těšili se na oběd, protože, jak jsme v autě 

všichni svorně konstatovali, nám na čerstvém vzduchu pěkně vyhládlo.                                                                                                                                        

Bc. Renáta Antlová, PSS VČA 
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SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU MĚSTA 

OSTRAVY!!! 

 

O započetí této spolupráce jsem Vám, milí klienti, psala již v minulém čísle tohoto 

časopisu. Přesto ale některé informace stručně připomenu.  

Před třemi měsíci jsme navázali spolupráci s Knihovnou města Ostravy, která 

těsně sousedí se Sýkorovým mostem.  

V současné době probíhá příprava výstavy fotografií pana Horsinky, který se 

významně podílel také na zpracování knihy Tváře a osudy. Tam jeho fotografie 

Vašich tváří můžete najít. Fotografie, které budou součástí výstavy, jsou již 

vytištěné, jsou ale velkých rozměrů a v jiném provedení, než na jaké jsme 

doposud zvyklí. Fotografie pak můžete shlédnout se svými rodinnými příslušníky 

v době od září do prosince. Přesné informace vzhledem k výstavě ještě uvedeme. 

A v jaké fázi spolupráce se nyní nacházíme, co jsme doposud s knihovnou a v 

knihovně zažili... ? 

Kromě výstavy fotografií, která je v procesu přípravy, se necháváme strhávat 

úžasnými informacemi prostřednictvím přednášek, které si pro nás připravují 

zaměstnanci knihovny a vytvářejí nám k poslechu i krásné prostředí. 
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V červnu nám prostřednictvím první 

části představil všeobecně První 

republiku pan Bohdan Volejníček. Na díl 

druhý se můžeme těšit v dalším období. 

Budeme stále ještě duchem v čase první 

republiky, ale konkrétně se podíváme na 

to, jak to tenkrát v meziválečném 

období vypadalo v Ostravě. Zajímavosti o tomto tématu zase uvedeme příště, až 

budeme vědět všechno, nebo téměř všechno. 

Druhá přednáška, z července, byla o Regionální literatuře. Přednášejícím byl pan 

Petr Ligocký. Pan Ligocký nejen, že nám představil literáty našeho regionu a jejich 

díla, ale také naznačil, v jakém prostředí žili, s čím se potýkali, s čím nesouhlasili 

a jak se to odrazilo na jejich životě i díle. Také nám specifikoval a přibližoval 

prostředí ostravských obyvatel prostřednictvím fotodokumentace, novinových 

článků, knih aj..   

Proto dovolte, abychom se o některé skvělé informace podělili s těmi, kteří se z 

nejrůznějších důvodů nemohli přednášky zúčastnit. 

Slyšeli jste někdy ostravský termín BRENPARTA? 

Tak právě o ní se zmiňuje ve svém díle Zpráva ze statku Halda spisovatel 

Věnceslav Juřina. 

Haldy v Ostravě byly místem, kde koncem 19. století žili halďáci, lidé bez 

domova, oběti hospodářské krize a pijáci denaturovaného lihu. Tito lidé si na 

haldách založili vlastní stát. Stavěli si dřevěná obydlí, měli dokonce i vlastního 

kněze.  

A těmto lidem, dle pijáctví uvedeného lihu, říkali brenpartyjci. Na haldy je přivedla 

bída, hlad, zima. Z těchto hald dodnes vychází teplo. Tamním obyvatelům teplo 

přinášelo dočasnou úlevu. 
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Dodnes v Ostravě haldy existují, máme je čtyři a nejznámější je halda Ema. Haldy 

jsou produktem odpadů při těžbě nerostných surovin, stále doutnají a teplota 

uvnitř dosahuje až 1 500 stupňů °C. Díky teplu zde roste teplomilná flóra a žije 

stepní fauna. 

Pan Ligocký uváděl celou řadu skvělých osobností regionální literatury.  

Zmínil se také o populární trilogii Šikmý kostel, kterou napsala Karin Lednická.  

Ta zpracovala historii našeho regionu, zaměřovala se na to, čím se náš region 

proslavil, a to je uhlí. Kniha začíná důlním neštěstím v roce 1894, které negativně 

zasáhlo řadu obyvatel. A právě na ty poukazuje. Popisuje, jak se setkávali se 

svými osudy a příběhy během čtvrt století. Popisuje příběh vesnice, která byla 

známá svým rozkvětem, způsobeným 

těžbou uhlí. Popisuje ale i její pád, 

způsoben rovněž těžbou uhlí. A co 

zbylo? Šikmý kostel. 

Děkujeme oběma výše uvedeným 

přednášejícím, ale i paní Andrei 

Šmausové, která má na starost veškeré 

organizační i informační záležitosti. Paní Šmausová nám pravidelně posílá 

informace o novinkách v literární tvorbě. 

Zveme Vás, milí klienti, na další fascinující přednášky i ke čtení pěkných knih. 

Termíny a názvy přednášek Vám předloží k nahlédnutí i výběru Vaši volnočasoví 

pracovníci.                                                               Marcela Losová Dis., PSS VČA 
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PODZIM NA KAMENCI ANEB BRÁNA 

K SEZÓNNÍ STRAVĚ 

Slunné léto je již za námi a na dveře nám nezvratně klepe podzim. Co pro nás 

podzim znamená? Změna nenastává pouze astronomicky, ale je nutné myslet i na 

to, že bychom v rámci změny počasí měli změnit také naše stravovaní. Na podzim 

je pro lidský organismus zcela přirozené, že se intuitivně snažíme zahřát. V rámci 

našeho zařízení proto nutriční terapeutka Monika Šafrancová, Dis. zohledňuje 

sezónnost potravin a spolu s celým týmem stravovacího provozu se společně 

snažíme podávat stravu co nejpřirozenější potřebám Vašeho těla. Co to prakticky 

znamená? Ráno se zahřejeme voňavou obilninovou kaší se skořicí, která nám 

pomůže efektivně doplnit ztrácející se energii, kterou jsme během léta mohli 

načerpávat díky celodennímu sluníčku. Pro fanoušky studené snídaně zase 

nabízíme kvalitní bílkoviny, jež jsou servírovány klasicky s pečivem či chlebem. 

Pamatujeme také na to, aby v jídelním plánu byly zařazeny sezónní potraviny, na 
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svačinky nám tedy může výborně posloužit hroznové víno, jablka, hrušky a 

švestky. V rámci zařízení jsme sice limitováni podmínkami odběru surovin, 

snažíme se však o dodržení kvality čerstvosti a o podporu zemědělství v rámci 

České republiky. Samozřejmě vám nadále nabídneme i pomeranč, banán nebo 

kiwi – i když zde se z hlediska čínské medicíny jedná o druhy ovoce, které jsou 

původně pěstovány v Africe, tedy v zemi stálého slunce a spíše organismus 

ochlazují. Co se zeleniny týče, preferujeme kořenovou zeleninu a tu používáme 

jako základ do mnohých omáček, polévek i salátů. Samozřejmě budou i nadále 

podávána rajčata nebo okurky. V rámci obědů jsou zařazeny hutnější polévky – 

myslíme tedy na luštěniny, které jsou nesmírně cenným zdrojem rostlinných 

bílkovin, ale také například na zelí – jakožto potravinu plnou nejen vitamínů, ale 

také vlákniny, hořčíku a draslíku. A někteří z nás se mohou vrátit do dětských let, 

kdy prostřený stůl provoněla smetanová kulajda. Těšit se také můžete na sladké i 

slané nákypy a spoustu dalších dobrot.  

Abychom pro vás zařídili co nejlepší kvalitu, pravidelně kontrolujeme teplotu 

stravy před výdejem a také její organoleptickou hodnotu – tedy jak pokrm voní, 

vypadá ale i chutná.  

Bohužel v rámci zařízení není možné uvést do praxe vše, co by si mnozí z vás 

přáli. Snažíme se ovšem myslet na vše, co je nám v rámci naší práce umožněno.  

Pokud máte možnost, dopřejte si jako prevenci nachlazení a následného zahlenění 

čaj z tymiánu, šalvěje nebo lékořice. Jestliže vám to situace umožní, provoňte 

svou domácnost či pokoj éterickými oleji z borovice, eukalyptu, máty, tea tree. A 

máte-li čas a chuť, nadýchejte se čerstvého vzduchu, nasajte vůni silic 

z jehličnatých stromů a udělejte tak pro své tělo něco navíc.  

Přejeme vám krásný podzim plný radosti a štěstí. 

                                                                       Adéla Francírková, nutriční terapeut 
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ZÁMECKÁ PROJÍŽĎKA 

Projížďku kočárem v zahradě 

Fryštátského zámku (park Boženy 

Němcové), mohly absolvovat uživatelky 

našeho domova, včetně aktivizačních 

pracovnic. Historický kočár tažený 

českými teplokrevníky Rivalem a 

Merlinem, řídil hornický vysloužilec pan 

Valter Broda, který jezdí pro město už 15. sezónu. Ten nám vyprávěl o historii 

Staré Karviné a především o zámku Solca, který dnes už neexistuje. Mezi našimi 

uživatelkami se však našly pamětnice, 

které přesně věděly, o čem pan Broda 

hovoří a ochotně jeho vyprávění rozvíjely a 

doplňovaly. Za pozornost stála daňčí 

obora, loděnice, bývalé konírny, Larischův 

altán.  Skupiny byly dvě a tak se 

musely vystřídat. A aby to čekání lépe 

ubíhalo, poseděli jsme si v kavárně před zámkem s krásným výhledem na 

náměstí. Vyhlídkové jízdy fungují od roku 2006. Zájem je velký, jezdí se jen 

v pátek a sobotu odpoledne. Abychom 

mohly jízdu absolvovat, musely jsme čekat 

celý rok na otevření objednávkového 

systému pro rok 2022 a ihned si termín 

rezervovat. Pro jistotu hned dva a oba jsme 

s nadšením využili.                                                                               

               Radka Řezaninová, PSS VČA 
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DÁMSKÝ KLUB 

Probíhá jednou za měsíc, kde chodíme na procházky a poté se občerstvíme 

v zahradní restauraci. 

Některé dámy si pochutnají na zmrzlinovém poháru, který obsahuje zmrzlinu, 

horké maliny a navrch šlehačku. 

Jiné dámy se však těší na studené pivo, které je v horkých dnech parádně osvěžilo. 

Nechyběly ani různé druhy kávy a k tomu zákusky dle nabídky. 

Pokud nebylo vhodné počasí na procházku, tak se v kulturní místnosti na druhém 

patře konal kosmetický 

salón, kde se uživatelky p. Bosseová, p. Slavíková, p. Čechová, p. Zientková, p. 

Kubenková a jiné zkrášlovaly 

pomocí očních stínů, pudřenky, obočenky, řasenky, rtěnky a kontury na rty. 

Každá kosmetická úprava je povznesla na duši a byly spokojené. Rády se budou 

účastnit podobných aktivit. 

          

                                                                   Alexandra Zlamšídlová PSS, VČA      

 

                                                                       



       Kamenecký zpravodaj – Podzim 2022                                                   22 

NÁVŠTĚVA V POLSKÝCH GOŘICÍCH 

Dne 28. 6. 2022 navštívili naši 

uživatelé po dvouleté přestávce 

slavnosti „Kwieczyste Lato“. Tyto 

slavnosti se konají každým rokem 

v Domu Pomocy Spolecznej im. 

Papieza Jana Pawla II. v polských 

Gorzycích, se kterým naše orga-

nizace již dlouhá léta spolupracu-

je, a pořádají se na oslavu přícho-

du léta. Počasí nám tentokrát moc 

nepřálo, ale to pořadatele neod-

radilo a slavnosti se i tak konaly 

venku, pod pergolami. Byla při-

chystána spousta občerstvení, 

dobrého jídla i pití. 

Všechny návštěvníky v úvodu přivítal pan starosta Leszek Bizon a popřál všem 

skvělou zábavu. O tu se postaralo skvělé ženské pěvecké duo, které zpívalo k tan-

ci i poslechu, dále komediální dvojice Vladek a Felek a na závěr artisté Teatr Ba-

nialuk, kteří všem předváděli své skvělé artistické kousky i přesto, že venku vy-

datně pršelo. Za to byli odměněni hlasitým a dlouhým potleskem. 

Nezbývá než konstatovat, že letošní slavnosti se, i přes nepřízeň počasí, vydařily a 

těšíme se opět na příští rok. 

Bc. Renáta Antlová, PSS VČA  
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NAŠE VELKÁ ÚRODA 

Na přelomu měsíce března a dubna jsme začaly 

s uživatelkami patra D3 pěstovat rajčata. Nakoupily jsme 

vše potřebné k zahradničení a v rámci ateliéru vytvořily 

barevné zápichy s obrázky. 

Při koupi semínek keříčkových rajčat jsme však netušily, že 

namísto keříčků nám vyrostou téměř metr a půl velké 

rostliny, které jsme musely z naší kulturní místnosti 

přesunout na balkon. Zde pokračovala péče o úrodu, do 

které se zapojily jak uživatelky, tak i ostatní personál. 

Zalévalo se, hnojilo a následně se sklízely plody naší práce 

v podobě chutných rajčátek. A byly to opravdu několika 

kilové úlovky, které jsme použily také v rámci kuchyňky a 

připravily jsme si výbornou pizzu, podle jednoduchého 

receptu, který může každý vyzkoušet. 

      Zdravá Pizza 

Tři kelímky sýru Žervé 

Celozrnná Špaldová mouka 

Trochu soli, koření na Pizzu 

Kečup 

Rajčata, šunka, sýr  

Pečící papír 

 

Postup-smícháme Žervé se Špaldovou moukou a solí tak, aby vzniklo nelepivé 

těsto. Vyválíme požadovaný tvar, který přeneseme na plech, na který jsme si 

nachystali pečící papír. Těsto potřeme kečupem a posypeme Pizza kořením. Dle 

chuti nazdobíme nakrájenými rajčaty, šunkou a posypeme sýrem. 

Pečeme v troubě tak, aby bylo těsto pěkně křupavé.       Markéta Kuklová, PSS VČA 
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                         VÝLET DO FRÝDKU 

Při oblíbených pátečních výletech se naším 

cílem tentokrát stal Frýdek. Víte, jak poznáte, 

zda se nacházíte v části Frýdek, nebo Místek? 

Takovou jednoduchou pomůckou je pamatovat 

si, že Frýdek leží na kopci nad řekou Ostravicí a 

Místek dole za řekou. Frýdek – Místek je město 

ležící pod beskydskými horami. Žije zde okolo 60 000 obyvatel. V současné době 

se zde daří především potravinářskému průmyslu, který zde má dlouhou tradici. 

Mezi přední výrobce patří Radegast, Marlenka, Beskyd Fryčovice, nebo Beskydské 

uzeniny Chodura. 

My zvolili Frýdek a to také z důvodu, že se zde nachází zámek, ve kterém 

v současné době sídlí také Muzeum Beskyd. Frýdecký zámek je dominantou města 

již od 14. století. Nalezneme zde několik expozic – zámecký okruh, Beskydy – 

příroda a lidé apod. Expozice Příroda a lidé dokumentuje ve 13 místnostech 

historii a současnost lidí zdejšího regionu. Jsou zde rovněž interaktivní prvky, díky 

nim můžeme rozeznávat zvuky zvířat, nebo se dozvědět spoustu zajímavých 

informací z historie i současnosti regionu. 

Prošli jsme se mimo jiné zámeckou zahradou, 

poseděli zde a popovídali si něco o historii 

zámku a města. Obdivovali jsme krásné květiny a 

letité stromy. 

Poté jsme se přesunuli na náměstí, kde jsme jako vždy neodolali nahlédnout do 

výloh a obchůdků. Nechybělo oblíbené posezení u kávy a zákusku. Příště máme 

v plánu navštívit druhou část města – Místek.  

                                                                                                  Markéta Kuklová, PSS VČA 
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     ROČNÍ OBDOBÍ  P. VOJTĚCHA STÝSKALY 

Pan Vojtěch Stýskala je uživatel, kterého 

najdeme na patře D1. Obrátil se na mě 

s přáním, abych mu pomohla zařadit jeho 

článek do našeho Zpravodaje. A jelikož jsme 

vždy rádi, když naši uživatelé projeví 

iniciativu, s radostí jsem souhlasila. 

Pan Stýskala zpracoval poučný článek o 

ročních obdobích, který vám nyní 

zprostředkuji. Na fotografii je originální text, který je napsán krásným ručním 

písmem.  

Milí uživatelé, berte tento text jako výzvu a budete-li mít chuť uveřejnit nějaký 

vlastní počin, neváhejte nás kontaktovat.  

Markéta Kuklová, PSS VČA  

Rovnodennost – jarní – 20. 3. v 7hod 43 min – začátek jara 

                        podzimní – 23. 9. v 18:00 – začátek podzimu 

Slunovrat – letní – 21. 6. v 3 hod 4 min – začátek léta, nejdelší den a nejkratší noc 

                 zimní – 21. 12. v 13 hod 13 min – začátek zimy, nejkratší den a 

nejdelší noc 
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Leden 31 – přibude den – 1 hod. 6. min 

Únor 28 – přibude den – 1 hod 34 min 

Březen 30 – přibude den – 1 hod 53 min 

Duben 30 – přibude den – 1 hod 45 min 

Květen 31 – přibude den – 1 hod 22 min 

Červen 30 – do 21. 6. přibude dne o 19 min a do 30. 6. ubude o 3 min 

Červenec 31 – ubude dne o 59 min 

Srpen 31 – ubude dne o 1 hod 40 min 

Září 30 – ubude dne o 1 hod 47 min 

Říjen 31 – ubude dne o 1 hod 48 min 

Listopad 30 – ubude dne o 1 hod 23 min 

Prosinec 31 – do 21. 12. ubude dne o 20 min a do 31. 12. přibude dne o 2 min. 

Nejvíce přibude dne v březnu a dubnu. 

Nejvíce ubude dne v srpnu, září a říjnu. 

Všechny zde uvedené časy nejsou sice astronomicky přesné, ale pro přehled a 

orientaci postačí. Každé roční období má své kouzlo a je krásné. Ve všech se něco 

oslavuje a dodržují se zvyky. V jarním slavíme Velikonoce, které jsou svátky 

pohyblivé a slaví se vždy v prvním neděli po prvním jarním úplňku. Jsou to podle 

mne snad nejradostnější svátky roku. 

Jaro jak vzácný země čas! Život se probouzí zas a zas.  

Pro Kamenecký zpravodaj zpracoval Vojtěch Stýskala, uživatel z D1 
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DOBROVOLNÍCTVÍ V NAŠEM ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. září 2022 se na naší zahradě konalo setkání dobrovolníků z ADRY, kteří 

navštěvují naše uživatele. Setkání bylo poděkování z naší strany za jejich práci pro 

náš domov a hlavně za péči, kterou věnují našim uživatelům. Akce proběhla 

v pátek od 17 hodiny a zúčastnili se skoro všichni dobrovolníci včetně paní 

koordinátorky z Adry. Posezení na zahradě bylo zpestřeno grilováním. Panovala 

dobrá nálada a sdílení zkušeností a postřehů. Akce byla ukončena v 19.30 hodin. 

Všichni se skvěle bavili a my se těšíme na jejich další návštěvu u klientů. 

 

 

                                                                                       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 LEDNU 2023 

Uzávěrka pro posílání příspěvků do 23. 12. 2022 na email: kasingova@dpd.ovanet.cz 

 

Předběžný plán akci na ŘÍJEN - PROSINEC 2022 

 

• VYSTOUPENÍ PANÍ ČÁPOVÉ 

• MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE 

• VÝLETY BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ 

• SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU MĚSTA OSTRAVY 

• PONYTERAPIE 

• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

• MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ 

• VÁNOČNÍ BESÍDKA 

 

 

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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