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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.   

Touto cestou bych Vám za redakci časopisu chtěla popřát vše nejlepší v novém 

roce 2023 a i v tomto roce bude Kamenecký zpravodaj vycházet v intervalech, na 

který jste zvyklí, a to každé 3 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. 1. 2023 

 

Od 1. 1. 2023 se z důvodu zvýšení úhradové vyhlášky od ledna 2023 a 

změn cen za ubytování dle směrnice ředitele č. EPU-22-07 Ceníky 

placených služeb uživatelů pro rok 2023 mění částky na bydlení takto: 

 

Typy bydlení Platnost od Cena 

1 lůžkový se sprchou a WC  

1 lůžkový bez sprchy s vlastním 

WC 

1. 1. 2023 

1. 1. 2023 

265,00 

263,00 

1 lůžkový bez sprchy se společným 

WC 
1. 1. 2023 255,00 

2 lůžkový bez sprchy s vlastním 

WC 
1. 1. 2023 245,00 

2 lůžkový bez sprchy se společným 

WC 
1. 1. 2023 240,00 

2 lůžkový se sprchou a WC 1. 1. 2023 250,00 

Garsoniéra bez lodžie s vlastním 

příslušenstvím 
1. 1. 2023 263,00 

Garsoniéra malá bez lodžie se 

sdíleným příslušenstvím 
1. 1. 2023 245,00 

Garsoniéra velká s lodžií se 

sdíleným příslušenstvím 
1. 1. 2023 255,00 

Garsoniéra s lodžií a vlastním 

příslušenstvím 
1. 1. 2023 265,00 

                                                                          PhDr. Jarmila Holášková, DiS., VSÚ 
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NOVÉ CENÍKY STRAVOVÁNÍ V DPS 

KAMENEC PLATNÉ OD 1. 1. 2023 

 

Od 1. 1. 2023 se z důvodu zvýšení úhradové vyhlášky od ledna 2023 a 

změn cen za stravování dle směrnice ředitele č. EPU-22-07 Ceníky 

placených služeb uživatelů pro rok 2023 mění částky na stravování 

takto: 

 

                                                                          PhDr. Jarmila Holášková, DiS., VSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžný uživatele Suroviny Režie Vrácená část 

Snídaně 35,00 16,00 35,00 

Přesnídávka 15,00 8,00 15,00 

Oběd 43,00 25,00 43,00 

Svačina 18,00 8,00 18,00 

Večeře 38,00 19,00 38,00 
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VÝZVA PRO UŽIVATELE DPS KAMENEC 

 

Tak jako mohou klienti tvořit v ateliéru, tak můžou 

tvořit Kroniku našeho Domova. Je to kniha, do které 

se zapisují aktivity a zážitky z každého měsíce. 

Kroniky má náš Domov za svou existenci popsány 

čtyři.  

Zpracovávají jí jak pracovníci aktivizačních činností, 

tak šikovní senioři.  

Kronika je doplněna fotografiemi, obrázky a někdy 

ilustracemi. Můžete si ji prohlédnout v knihovně a 

budeme rádi, pokud do ní zaznamenáte nějakou 

milou vzpomínku.  

 

Pokud se rozhodnete spolupracovat a 

přispět do kroniky, obraťte se, prosím, na 

aktivizační pracovnici Radku Řezaninovou, 

oddělení D2.  

                                                                                                      Budu se těšit.  
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ROK SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU MĚSTA 

OSTRAVY 

Klienti našeho domova se mohli 

každý měsíc těšit na novou 

přednášku pořádanou na základě 

spolupráce mezi naším domovem a 

Knihovnou města Ostravy. 

Pravidelně jsme vás, milí klienti, 

informovali o všech námětech 

přednášek, které si pro Vás 

připravili jak zaměstnanci 

knihovny, tak také známé 

osobnosti z literární oblasti, kteří 

žijí a pracují v našem kraji, v 

našem okolí. 

Jednou z takových osobností byl spisovatel Radim Horák, který nám představil 

svou novou knihu. 

Kniha má název: Adresa: Ostrava-Poruba aneb patnáct portrétů porubských 

osobností. 

Radim Horák zmapoval osudy zajímavých lidí, kteří se v Porubě narodili nebo 

aspoň v ní žili část svého života.  

Kniha obsahuje medailony, rozhovory či vzpomínky lidí jako jsou, např. Rajko 

Doleček, Radim Uzel, Marie Rottrová, Věra Špinarová, Jaromír Nohavica, Heidi 

Janků, apod. 
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Tyto a jiné osobnosti spojovala především Poruba a vzpomínky na ni, období, kdy 

v Porubě chodili do školy, pracovali, budovali kariéru, sbírali zkušenosti... 

 

Radim Horák nám 

nejen povídal, ale 

svou přednášku 

obohatil i o nahrávky 

rozhovorů výše 

uvedených 

porubských 

osobností. 

Zkrátka každá z 

přednášek měla své 

kouzlo, krásný a zajímavý obsah. Určitě si zaslouží od nás, posluchačů, každý z 

přednášejících, ale i organizátorů těchto přednášek velkou pochvalu a 

poděkování.  

 

Těšíme se již na přednášky další, a to pro rok 2023, které v současné době 

zpracovává paní Andrea Šmausová z Knihovny města Ostravy. 

                                                                            

                                                                           Marcela Losová, DiS., PSS VČA       
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KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA V DPS VE 

SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM POČTENÍČKO 

Již v minulém roce začala 

naše spolupráce se 

Spolkem Počteníčko. 

Tento spolek byl založen 

již v roce 2013, a to 

panem Sekaninou, který 

věděl, že je třeba spojit 

lidi, ať už mladé nebo 

starší, zdravé či 

s hendikepem a rozdávat štěstí. V současné době má tento spolek již devět 

projektů, jejichž náplní je dobrovolnictví, rozvoj mezigeneračních vztahů a 

kultury, aktivizace seniorů a také vzdělávání v oblasti zdraví a ochrana životního 

prostředí.  

Jedním z těchto projektů je křížovkářská liga, do které se nově zapojil i náš 

Domov pro seniory 

Kamenec. Jedná se o 

aktivizační projekt pro 

celou generaci 60+ 

zaměřený rovněž na 

klienty domovů pro 

seniora a domů 

s pečovatelskou službou. 

Garantem této 

křížovkářské ligy v našem zařízení je paní Mgr. Veronika Kašingová.  
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A o co se tedy jedná? Jde o pravidelné luštění křížovek, do kterého se ročně zapojí 

více než tři tisíce seniorů z několika krajů. Každý týden obdrží účastníci této ligy 

jednu křížovku po dobu deseti týdnů. Jedná se o jarní a podzimní kola. Součástí 

této soutěže je potom vyhodnocení, losování a předání cen.  

A právě na podzim 25. 

listopadu 2022 proběhlo 

losování a následné předání 

25 krásných cen, z nichž 

byly tři ceny hlavní. 

V našem zařízení se tedy 

soutěže zúčastnilo 25 

uživatelů, všichni obdrželi 

cenu a nikdo neodešel 

s prázdnou. Každý se zúčastněných seniorů zároveň obdržel i krásný hrníček. 

Jedná se o součást dalšího zdařilého projektu tohoto spolku Hrníček pro Tebe, 

který spočívá v tom, že členové klubu seniorů shromažďují hrníčky na čaj a kávu 

od svých členů a jiných dárců, ty následně zabalí spolu s čajem nebo kávou a 

předají v domovech seniorů, aby je klienti obdrželi do Vánoc. Tyto hrníčky udělaly 

našim účastníkům soutěže také obrovskou radost.  

Se spolkem spolupracuje i známá ostravská herečka Kamila Janovičová, známá 

například z pohádky Tajemství staré bambitky. Ta přišla společně se studenty 

Matičního gymnázia v Ostravě zazpívat před Vánoci a udělala našim uživatelům 

velkou radost s pásmem vánočních a muzikálových písní.  

Křížovkářská liga pokračuje opět v březnu jarním kolem a naši klienti, kteří se 

soutěže účastní, se již nemohou dočkat dalších křížovek.  

Bc. Renáta Antlová, PSS VČA                                                                       
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VÝSTAVY V NAŠEM DOMOVĚ 

Od listopadu máte možnost zhlédnout výstavu na 

téma Životní příběhy a vzpomínání, a to, ve formě 

knížek, alb nebo reminiscenčních kufříků a 

předmětů. Do práce se vzpomínkami se zapojili 

senioři z různých domovů, např., z Domova 

Sluníčko, Čujkovova, apod.  Nechyběla práce se 

vzpomínkami ani našich seniorů. Podíleli se na 

malé publikaci plné vzpomínek nazvané Stará 

Ostrava ve vzpomínkách. Tuto publikaci naleznete 

jak na výstavě ve snoezelenové místnosti, tak v naší 

knihovně v přízemí. 

Výstava je putovní a její prezentace se uskutečnila 11. 10. 2022 v Knihovně města 

Ostravy pod vedením Magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí.  Již o 10. ročník 

společného projektu se postaraly Marta Machová, Tereza Dvořáková a Martina Pavelková.  

Druhá výstava se týká fotografií. Ta již běží od 

prosince v přízemí. Jde o fotografie našich 

klientů, kteří přispěli svým povídáním o sobě k 

sestavení krásné knihy Scarlett Wilkové pod 

názvem Tváře a osudy.  Právě tuto knihu obohatil 

umělecký fotograf pan Adolf Horsinka 

fotografiemi a následně se podílel na tom, aby 

vyhotovil fotografie další, větších rozměrů, právě 

za účelem sestavení krásné výstavy.  

I této výstavě předcházela výstava v Knihovně 

města Ostravy. 

Milí klienti, na tyto výstavy Vás srdečně zveme a přejeme příjemný kulturní zážitek. 

 

Marcela Losová, DiS., PSS VČA 
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KROUHÁNÍ ZELÍ 

 

Dne 16. listopadu 2022 se po domluvě mezi uživateli D1 a D2 uskutečnilo 

krouhání a nakládání zelí ve velkém. Nápad vznikl mezi uživateli a zbývala jen 

realizace a zajištění všeho potřebného. Například 

odpovídající kameňák, do kterého se vše muselo 

natlačit, naostřené nože, krouhač na zelí, prkénka 

odpovídající velikosti, koření a hlavně šikovné ruce 

uživatelů. 

Samozřejmě nechyběla dobrá nálada, humor a zážitky, 

které se týkaly nakládání zelí v domácnostech 

uživatelů. 

Teď se musí hlídat kvašení zelí a dolívat vodu, aby 

vitamín C, který se nachází v kysaném zelí, měl tu 

potřebnou hodnotu pro naše zdraví. Jsme rádi za tento 

nápad a společnou účast uživatelů.  

 

                                                                             Alexandra Zlamšidlová, PSS VČA 
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SLAVNOSTI SVĚTLA 

 „Světlo má moc zahnat tmu, ne 

naopak. Kdekoli totiž vchází 

světlo, tam tma brzy řídne, nebo 

mizí. A naopak tma nemá sil, aby 

odstranila světlo.“  J. A. Komenský 

Motto J. A. Komenského je 

ústředním bodem naší mnoholeté 

tradice nazvané Slavnost světla. 

V podzimní čas, kdy se krátí den a noc se prodlužuje, scházíme se v pozdním 

odpoledni venku na zahradě, abychom společně naplnili motiv svátku sv. Martina 

– do tmy, prázdnoty a chladu přinášet světlo, pocit pospolitosti a bratrství, stejně 

jako kdysi Martin prokázal bratrství a soucit žebrákovi, když mu daroval půlku 

svého pláště.  

Setkání předchází výroba svítících lampiónů, na kterých se podílí uživatelé a 

příprava čaje s rumem pod zdatným 

dozorem aktivizačních pracovníků. 

Program si připravila volnočasová 

pracovnice Radka a seznámila 

klienty s tradicemi na sv. Martina a 

zavzpomínala s nimi na lampionové 

průvody. Program hudebně 

doprovodil hrou na kytaru a zpěvem  

kolega, pan Milan Spiller.  

Klienti odcházeli za tmy a obdivovali krásně rozsvícenou zahradu. Mnozí ještě 

seděli a dlouze si povídali.                                                                      

                                                                                    Radka Řezaninová, PSS VČA 
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ZOOTERAPIE NA KAMENCI 

Milí čtenáři, pojďme se společně podívat na 

uplynulé události spojené se zooterapií na 

Kamenci. V říjnu skončila všemi oblíbená 

ponyterapie s Ondráškem a jeho majitelkou, 

paní Soňou Matuškovou. Připomeňme si, že 

tato terapie se konala díky peněžitému 

příspěvku z projektu „Ježíškova vnoučata“. 

Díky tomuto jsme se mohli radovat několik měsíců z jejich návštěv. Jak jsme již dříve 

informovali, návštěvy probíhaly jak na zahradě domova, tak dokonce i na jednotlivých 

pokojích klientů. Paní Matušková je zkušenou chovatelkou, každá návštěva byla 

obohacena zajímavým povídáním o chovu poníků, 

které má celkem tři, ale pouze Ondrášek je schopen 

provádět terapii a to díky své klidné povaze. 

S ostatními poníky můžete potkat paní Soňu na 

různých akcích, kde vozí děti. Naše spolupráce sice 

byla momentálně ukončena, ale budeme velmi 

doufat, že k nám Ondrášek ještě někdy zavítá. 

S paní Soňou jsme však kontakt zcela neztratili, 

jedna z našich pečovatelek paní Táňa jezdí za 

Ondráškem se svým synem a ten si užívá projížďky 

přírodou. Stálicemi v zooterapií jsou paní Jiřinka 

Onderková s kocourkem Kuzmou a paní Farníková s pejsky. Tyto návštěvy budou 

probíhat po celý příští rok v rámci canisterapie a felinoterapie. Paní Farníková „okořenila“ 

jednu ze svých návštěv tím, že kromě pejsků k nám vzala i želvu Zuzíka a my se 

dozvěděli opět spoustu zajímavostí o jejím chovu a všichni měli možnost se se želvičkou 

patřičně pomazlit.  Každá taková zvířecí návštěva je velmi vítanou a oblíbenou činností 

našich klientů i zaměstnanců a my děkujeme všem, kteří nám takto dělají radost.                                                                               

                                                                             Markéta Kuklová, PSS VČA 
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HUDEBNÍ PODZIM 
 

Během podzimních měsíců naše 

zařízení navštívilo nemálo 

hudebních dětských souborů se 

svými programy, 

jež byly všechny připraveny a 

provedeny na velmi vysoké úrovni. 

Za zmínku stojí vystoupení 

pěveckého sboru gymnázia Matiční 

Ostrava, dále pěvecký sbor žáků ZŠ Matiční, s vánoční tématikou pak 15. 12. 2022 

žáci ZUŠ Sokolská tř. Ostrava. Velmi milé 

a dojemné vystoupení malých dětí z MŠ 

Bohumínská umocnilo 

pocit blížících se Vánoc. Klienti byli velmi 

nadšeni z těchto krásných vystoupení, 

jež jim zpestřují volné chvíle. 

          

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                 Eva Košárková, PSS VČA      
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VÝLET DO MUZEA HRAČEK 

V pátek 2. prosince jsme s našimi 

klienty vyrazili na prohlídku starých 

hraček a her. Z našeho hezkého domova 

Kamenec je to jen 20 minut jízdy autem 

a tak jsme již v 10:00 vstoupili do 

příjemně vytopené vstupní haly Muzea 

hraček. 

Muzeum se nachází v prostorách 

bývalých kanceláří Ústředního 

autobusového nádraží a již čtvrtým 

rokem vítá své návštěvníky. 

Naši klienti byli nadšeni nejen 

atmosférou starých dobových hraček, ale také tím, že si zavzpomínali na své 

dětství a připomněli si hračky, hry, panenky, autíčka a další exponáty, se kterými 

si kdysi hráli. Bylo toho nepřeberné množství a nebýt času, který nás poháněl 

k obědu, strávili bychom v Muzeu snad celý den. 

Myslím, že pro naše klienty to byl velice pěkný zážitek a rádi si jej opět 

zopakujeme.   

                                                                                            Milan Spiller, PSS VČA 
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                        VZHŮRU NA HRAD 

 

Výlet na Slezskoostravský hrad se uskutečnil koncem září. Sluníčko nás 

zahřálo teplými paprsky a my jsme usedli ve stínu lípy na nádvoří hradu. 

Zde jsou vystaveny některé mučicí nástroje. Po krátkém odpočinku jsme se 

vydali na prohlídku hradu. Navštívili jsme tajemnou hradní kapli a funkční 

obřadní síň, kde jsme mohli obdivovat krásnou dřevořezbu. V jiné místnosti 

byly k vidění vystavené dobové kostýmy a erby hradních pánů. Z ochozu 

nás uchvátila krásná vyhlídka do krajiny. Ve sklepení čekala na prohlídku 

mučírna a zbrojnice. Bylo toho hodně a tak unaveni jsme si rádi odpočinuli 

u pikniku, který si pro nás připravily aktivizační pracovnice Radka a Saša. 

  

                                                                                               Radka Řezaninová, PSS VČA                                              
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SPOLEČENSKÉ HRY 

 

Naši uživatelé se pravidelně účastní 

společenských her v multifunkční 

místnosti, kde si dle vlastního uvážení 

zvolí hru, ve které vynikají. 

Hraje se Člověče, nezlob se, karetní hry, 

hlavně žolík, kostky, domino a šachy. 

Při té příležitosti si uživatelé rádi povídají 

a určují pravidla, aby hra probíhala, jak se 

domluvili. 

Tyto aktivity mají velmi rádi, bývá velká účast. To svědčí o tom, že jsou 

společenské akce pro naše uživatele dobrou volbou. 

Alexandra Zlamšidlová, PSS VČA  
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ZOO KOUTEK 

Máte na svém patře zoo koutek? 

Víte, co je ornitoterapie? 

Je dobře, milí klienti, že využíváte ve 

svém volném čase svůj zoo koutek na 

patře. Kontakt se zvířaty totiž vede ke 

zkvalitnění života člověka. 

Například na třetím patře klienti hojně 

využívají posezení v zoo koutku, jehož 

součástí jsou dvě klece, ve kterých 

skotačí dva žlutí kanárci. 

Mezi očividné milovníky zvířat patří i 

klient třetího patra, pan Jiří Macura. 

Oblíbil si tyto dva malé opeřence 

natolik, že zájem a péče o ně se stala 

nedílnou součástí jeho života. Věnuje 

jim denně spoustu svého času, energie i 

lásky. Denně jim sype potravu, mění vodu k pití i ke koupání. Pečuje o čistotu jejich těla i 

jejich příbytků a stále si s nimi povídá.  

Je vidět, že kanárkům se dobře daří a že se se svým tzv. páníčkem a pečovatelem cítí 

dobře. Protože nejen jeho, ale i všechny milovníky ptáčků obdarovávají svým zpěvem a 

snad nikdy nekončícím skotačením v kleci. 

Terapie s ptáčky se nazývá ORNITOTERAPIE. 

Zpěv a pozorování ptáčků působí na člověka jako léčba. Ptačí zpěv člověka uvolňuje, 

uklidňuje a navozuje romantickou náladu.  

Cítíte se sami, jste smutní, máte špatnou náladu? Nebo máte bolesti hlavy, vysoký krevní 

tlak, deprese, bolesti žaludku a střev?  Pak neváhejte a navštivte svůj zoo koutek. 

Pan Macura vám potvrdí, že dobře uděláte.  

                                                                                Marcela Losová, DiS., PSS VČA 
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PŘEDNÁŠKA PANA VLADIMÍRA ADÁMKA 

Z OSTRAVSKÉ ZOO 

V listopadu se na Kamenci uskutečnila 

zajímavá přednáška pana Vladimíra Adámka, 

zkušeného chovatele ze Zoo Ostrava. Poutavé 

povídání doplnil o spoustu fotografií 

z ostravské Zoo, ale také zajímavosti o chovu 

zvířat ve světě. Věnoval se historii i 

současnosti a my se dozvěděli spoustu nových informací. Netušili jsme například, že 

zvířata v Zoo jsou krmeny pouze prvotřídním ovocem a zeleninou, neexistuje, aby jim 

podali krmivo tzv. „druhé jakosti“. Pan Adámek donesl také lebky zvířat, které si mohli 

klienti prohlédnout. Věnoval se však rovněž ožehavým tématům, jako je zabíjení zvířat 

pro různé potřeby člověka, ale také jejich ochraně. Mnozí naši uživatelé nebyli v ostravské 

Zoo spoustu let. Byli proto překvapeni, jak moc se změnila. Mnohdy nepěkné klecové 

kotce byly nahrazeny velkými prostornými 

výběhy, kde mají zvířata spoustu místa. 

Podařilo se zde odchovat mnoho mláďat a 

druhů, které jsou již vzácností. Ostravská 

Zoo se celkově rozrůstá a je zde mimo 

zvířat i množství zeleně, květin a keřů. Zoo 

je rozdělena na jednotlivé stezky, např. 

stezka mokřinami, stezka stínem apod. Děti 

zde naleznou množství hřišť a zůstala oblíbená dětská zoo, kde se mohou dostat přímo 

ke zvířátkům, nakrmit je a pohladit. Tuto část Zoo si mnozí klienti pamatují v době, kdy ji 

navštěvovali např. s vnoučaty. Touto přednáškou však spolupráce s panem Adámkem 

nekončí. Již teď plánujeme návštěvu našich klientů přímo v Zoo, kde se opět společně 

sejdeme u některé ze zajímavých přednášek. 

                                                                                         Markéta Kuklová, PSS VČA 
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ZABÍJAČKOVÉ PRODUKTY 

Dobroty firmy Warisch 

z Krnova až se sliny sbíhaly, 

fronta dlouhá jak pracovní 

týden, prodavačky jako 

z filmu. Nakoupit si produkty 

jako jelita, jitrnice, tlačenku, 

klobásy, česnekový bok, škvarky a pochutnat si na „prdelance“ mohli uživatelé i 

zaměstnanci našeho domova. Pro milovníky sladkého upekly děvčata z kuchyně 

ještě pařížský zákusek.   

Jen škoda, že přes 100 kg masných 

výrobků nestačilo. Poptávka převyšovala 

nabídku. Vezměme si tedy poučení pro 

příště.  

Těšíme se!  

  

                                                                                Radka Řezaninová, PSS VČA 
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STARÁ ČESKÁ KUCHYNĚ 

Téma: Podzim a sklizeň superpotravin ze 

zahrady. Stará česká kuchyně je volnočasová 

aktivita vycházející ze vzpomínek složených 

ze slov, jako například: potraviny, vaření, 

pečení, zavařování, uskladňování potravin, 

účinek potravin na lidský organismus... 

Během ní je také možnost ochutnat jedno z 

jídel či potravin, o které je v daném programu 

řeč. V listopadu jsme společně vzpomínali na 

zazimování zahrad, uskladňování potravin 

jako je jablko, mrkev, brambory, cuketa, 

dýně, apod. Tyto potraviny jsou označovány 

jako superpotraviny, a to proto, že mají na 

lidský organismus značně pozitivní vliv a chrání jeho zdraví. Připomněli jsme, mj. i dýni, 

protože nechybí ani v našem jídelníčku. Dýně 

pochází z USA a patří mezi nejstarší plodiny. Jsou 

velmi výživné, obsahují vitamín A, C, B, dále draslík, 

vlákniny, antioxidanty… Působí proti zánětům, 

rakovině, kornatění tepen, zužování cév, chrání 

srdce. Také účinně snižuje krevní tlak, riziko 

cukrovky a dobře působí na funkci štítné žlázy. 

Během povídání jsme ale ochutnávali jinou 

superpotravinu z našich zahrad, a to jablko. To však 

bylo zapečeno v koláči, který v dopoledních 

hodinách pro tuto akci upekly klientky třetího patra. 

Jablkový koláč a dobrá káva tak přišli u odpoledních vzpomínek na podzimní péči o 

zahradu vhod.  

                                                                                Marcela Losová, DiS., PSS VČA 
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VZKAZ PRO VŠECHNY 

 

 

Miluj lidi a hodně se vzdělávej, 

na svém srdci vždy dobré měj. 

Když rozdáváš lásku, schovívavost, 

sám budeš jí mít dost. 

 

Do budoucna se tiše i směle dívej, 

nezapomeň na své lásky a čas pro 

ně občas mívej. 

 

Tyto verše nám napsala klientka 

třetího patra,  

paní Jarmila Karkošková.  

 

S paní Jarmilou se velmi dobře povídá a určitě se s námi podělí i o další krásná a 

upřímná slova. 

 

 

                                                                                Marcela Losová, DiS., PSS VČA 
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SILVESTROVSKÉ VESELÍ 

Letošní Silvestr připadl na sobotu, 

a tak jsme jej na jednotlivých 

patrech oslavili o něco dříve. Každé 

patro mělo své silvestrovské 

posezení, které probíhalo v různé 

režii, ale všude se neslo v duchu 

dobré zábavy. Přípravy se 

uskutečnily už v dopoledním čase, 

kdy jsme se společně sešli v kulturní místnosti. Klienti si zde přichystali 

občerstvení zcela dle jejich vkusu. Volba padla na jednohubky, které se dobře 

chystají i jedí. Každý talířek měl jiné ingredience. A šlo poznat, že každému 

chutná něco jiného. Někteří dávají přednost pikantnímu, tedy např. klobáska a 

hořčice. Jiní měli chuť spíše na šunkovou klasiku a vlašský salát, nechyběla 

zelenina. Slané chutě doplnilo sladké 

cukroví, které ještě zůstalo z vánočního 

pečení, které probíhalo v rámci 

kuchyňky. Odpoledne jsme se pak sešli 

v hojném počtu a naše kulturní místnost 

byla obsazena do posledního místečka. 

Zúčastnili se také klienti, kteří běžně 

skupinové aktivity nevyhledávají, a to nám udělalo radost. A jak už to o Silvestru 

bývá, zábava se nesla v duchu vtípků, zábavných kvízů a povídání o zajímavostech 

z televizní zábavy. Klienti si povídali o životě známých osobností spojených se 

silvestrovskou zábavou, např. o panu Menšíkovi, nebo se například dozvěděli, jak 

to bylo s natáčením populárního filmu Pelíšky či Mrazík apod. 

                                                          Markéta Kuklová, PSS VČA 
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DUCHOVNÍ POTŘEBY 

K období na konci každého roku patří také 

neodmyslitelně Mše svatá. 

Mše svatá je nejdůležitější typ bohoslužby v 

křesťanských církvích. 

Listopadové dny patří tradičně vzpomínce na 

všechny zemřelé a návštěvě hřbitovů. 

Věřící klienti se proto mohli společně setkat k 

uctění památky všech, kteří nás v našem 

domově v tomto roce, roce 2022, opustili.  

Součástí Mše za zemřelé byla modlitba za 

zemřelé, ale také modlitba za pozůstalé a modlitba za ty, kteří na ně v těžkém 

období mysleli a kteří o ně pečovali. Proto Mši za zemřelé v listopadu vykonal 

vikář katolické církve, pan Ziffer. Pan Ziffer uskutečnil pro naše klienty i další, 

následující mši, Mši vánoční. Vánoce jsou pro mnohé z klientů svátky narození 

Krista. A jsou tedy křesťanským svátkem. 

Proto pan Ziffer během této Mše vánoční 

většinou používal čtení popisující události 

Ježíšova narození a Ježíšova dětství z 

evangelií Lukáše knihy Bible. Pan Ziffer, 

vikář katolické církve uspokojuje 

duchovní potřeby našich klientů každé 

úterý v 8:45 v naší modlitebně na třetím patře. Jde o skupinovou katolickou 

bohoslužbu. Také je možnost domluvit se předem na individuální duchovní 

aktivitě na pokoji klienta.  

 

                                                                                Marcela Losová, DiS., PSS VČA 



       Kamenecký zpravodaj – Zima 2022/2023                                                   26 

OSLAVA 100. NAROZENIN NAŠÍ 

UŽIVATELKY 

Dne 15.1. 2023 oslavila paní Ida Říhošková 

v Domově pro seniory Kamenec, p.o., Slezská 

Ostrava úžasných 100 let. 

Paní Ida Říhošková je dcerou středoškolského 

profesora Aloise Wžentka. Jako mladá nastoupila 

do Loutkového divadla v Ostravě, kde se 

postupně vypracovala až na funkci 

ekonomického zástupce umělecké ředitelky. V 

této funkci setrvala až do důchodu. Když 

ovdověla, plně se věnovala nejen péči o svoji 

maminku, ale pomáhala i s výchovou svých tří 

vnoučat. 

Její vitalita je obrazem celého jejího střídmého života. Nejvíce pro ni vždy 

znamenala rodina, její dva synové, manžel, ale 

i její maminka s otcem, o které se starala až do 

konce jejich života.  

Poblahopřát k tomuto významnému životnímu 

jubileu přišel starosta městského obvodu 

Slezská Ostrava, pan Richard Vereš, se svou 

zástupkyní a vedoucím kanceláře starosty, 

Dále pan ředitel DpS Kamenec, Ing. Juraj 

Chomič, MBA, a samozřejmě vedoucí oddělení 

D1, paní Mgr. Karin Fojtíková. 

Jsme velice rádi, že jsme mohli společně 

oslavit její významné životní jubileum a 

přejeme jí do dalších let zejména pevné zdraví 

a spokojenost. 

                                                                                      

                                                                                          Eva Košárková, PSS VČA 
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VÁNOČNÍ STROM PŘÁNÍ 

V uplynulém roce 2022 jsme byli osloveni 

dobrovolnickou organizací ADRA, se kterou 

dlouhodobě spolupracujeme v rámci 

dobrovolníků, kteří docházejí za našimi 

uživateli a dělají jim společnost, aby se náš 

domov zapojil do celorepublikového projektu 

STROM PŘÁNÍ, který ve spolupráci 

s Hypermarketem Globus pořádá sbírkovou 

akci pro uživatele nejen z domovů pro 

seniory, ale i pro děti v dětských domovech. 

Prostřednictvím vystavených vánočních stromů 

v Hypermarketech Globus si uživatelé mohou 

přát různé věci, které jsou jim právě v Globusu 

zákazníky zakoupeny. Tyto věci se postupně 

střádaly a před Vánoci nám byly zástupci 

dobrovolnického centra ADRA doručeny a 

následně našimi 

pracovníky 

rozneseny mezi 

jednotlivé 

uživatele. Přání byla různá od kosmetiky, knih, 

přes elektroniku až po potraviny. 

Všem obdarovaným tyto dárky udělaly radost a, 

pokud budeme osloveni i letos, rádi se opět 

zapojíme. 

                                                                                  Mgr. Blanka Janošková, SP 
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PŘEDÁNÍ BAČKŮREK PRO 

NOVOROZENCE 

 20. 12. 2022 jsme předávali desítky 

uháčkovaných a pletených papuček a 

čepiček pro novorozence na oddělení 

šestinedělí v Městské nemocnici Fife-

jdy v Ostravě. Již osmým rokem se 

zapojujeme do solidárního mezigene-

račního projektu, ve kterém napomá-

háme těm nejslabším a nejmenším. 

Ručně vyrobené papučky a čepičky 

jsou určeny zejména pro nedonošené 

děti v inkubátorech, ale i pro ostatní novorozence, které zahřejí stejně dobře. 

Jsme velmi rádi za přijetí ze stran zaměstnanců Městské nemocnice Fifejdy v 

Ostravě a za jejich laskavý přístup, dále naše díky patří našim uživatelkám za 

ochotu a čas, které věnují pletení papuček a čepiček pro novorozence.  

 

                                                                                  Mgr. Blanka Janošková, SP 
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JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I o letošních Vánocích jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu nazvaný 

Ježíškova vnoučata, který plní přání osamělým seniorům. Letos již popáté naši 

uživatelé vyslovili svá přání. Spousta z nich byla vyslyšena a našli se Ježíšci, kteří 

přání splnili. 

Všem obdarovaným ať už zážitky či hodnotnými dárky vykouzlili na tvářích 

úsměv.  

                                                                                       Mgr. Blanka Janošková, SP 
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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 DUBNU 2023 

Uzávěrka pro posílání příspěvků do 27. 3. 2023 na email: kasingova@dpd.ovanet.cz 

 

Předběžný plán akci na LEDEN - BŘEZEN 2023 

 

• VYSTOUPENÍ PANÍ ČÁPOVÉ 

• MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE 

• VÝLETY BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ 

• SETKANÍ UŽIVATELŮ A RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKU S VEDENÍM ORGANIZACE 

• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

• SPOLUPRÁCE SE ZOO OSTRAVA 

 

 

 

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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