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I když se to člověku nechce věřit, prvních pět měsíců roku je 

za námi. Skončil měsíc květen a léto nám pomaličku klepe na 

dveře. Krajinu protínají dlouhá žlutá pole se zasazenou 

řepkou, která jsou jednou z charakteristik blížících se teplých 

dnů. Dětem se zkracují dny ve škole a přibližují se jim velké 

letní prázdniny, kdy veškeré starosti hodí za hlavu a plnými 

doušky si užívají dlouhých, volných dnů a teplých večerů. 

Tyto dny čekají i na nás. Tak si je užívejte tak, jak nejlépe 

dokážete. Krásné léto všem! 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1vbO9ZTUAhVEQpoKHeluCCoQjRwIBw&url=http://xjr1200.rajce.idnes.cz/Krajina_kolem_Kumburka/&psig=AFQjCNF30k44_TCJjTRGTFzzxXc1l_ZsFQ&ust=1496140963288375
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OSLAVA MDŽ PÍSNIČKOU 

Vůně kávy a tulipánů, taková byla oslava MDŽ, která proběhla 

jako již tradičně ve velkém sále ve středu 8. 3. 2017.  

Po hezkém přivítání, si volnočasová pracovnice Vendula 

přichystala povídání o historii vzniku tohoto svátku. Panovala 

příjemná atmosféra, uživatelé si vychutnávali kávu nebo 

kapučíno. Potom si společně vyslechli rozvernou básničku 

pro zasmání v podání našeho Marka. Nechybělo ani společné 

zpívání veselých písniček s Martinou a Jiřím.  Tuto příjemnou 

dopolední oslavu ukončili přítomní muži rozdáváním žlutých 

tulipánů každé ženě přítomné ve velkém sále.                 –AD- 
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BESEDA S VODÍCÍM PSEM 

V úterý 14. 3. 2017 k nám do 

domova zavítal vzácný host. Tedy 

dva. Prvním z nich, dá se říci, že 

tím více důležitějším, který nás 

všechny do velkého sálu přilákal, 

byl černý vodící pejsek, kterého 

doprovázel jeho páníček (nebo to 

bylo naopak?). No, panečku, a jak 

bylo u nás najednou živo. Tato milá návštěva nám přišla 

popovídat o tom, jaké je soužití člověka a takovéhoto 

čtyřnohého pomocníka, který zastupuje buď chybějící smysly 

– u osob se zhoršeným zrakem, sluchem, anebo omezenou 

schopnost chůze. Takové stvoření je pak pro svého páníčka 

nejen významným pomocníkem a nahrazuje mu jeho 

handikep, ale i parťákem, členem rodiny, který ho nikdy 

nezklame.  

 

 

 

 

 

Při besedě jsme se dozvěděli, kolik stojí výcvik pejska, jaký je  

jeho život, popsali a ukázali nám, jak člověku během dne 

pomáhá a na závěr přišlo to pro všechny snad nejkrásnější. 

Tenhle černý sympaťák nás všechny obešel. Uživatelé tak 

měli možnost si ho pohladit, zabořit dlaně a prsty do jeho 

chlupů a ti, kteří měli zájem, se s naší štěkající návštěvou 

mohli i vyfotografovat.                                                           -BB- 
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OSLAVA NAROZENIN 101 LET PANA JANA GOMOLY 

Dne 20. 3. 2016 tomu bylo 101 let, kdy se narodil pan Jan 

Gomola, jeden z uživatelů našeho domova. Každé narozeniny 

je správné jak se patří oslavit a natož, když se člověk dožije 

takovéhoto uctihodného věku. Narozeniny pana Jana Gomoly 

nebyly výjimkou a proto ve velkém sále domova uspořádal 

spolu se svou dcerou a jejím manželem malou oslavičku. 

Přesně v den narozenin jsme tedy měli možnost panu 

Gomolovi poblahopřát hlavně hodně štěstí, zdraví, 

spokojenosti a pohody. A že gratulantů nebylo málo…  

Pan Jiří Čiháček, zaměstnanec domova, panu Janu Gomolovi 

za nás zaměstnance domova poblahopřál krásnou písničkou 

„Nejhezčí dárek“: 

 

„Nejhezčí dárek je píseň, kterou ti zpívám.  

Tu píseň, tu píseň chtěl bych ti dát. 

Pár tónů, pár tónů, v kterých se skrývá 

tvé přání a důvod proč žiju rád.“ 

 

 

Narozeninové oslavy se dále zúčastnili také představitelé 

městského obvodu Ostrava-Jih, Magistrátu města Ostravy     

a zástupci regionálních médií. 

 

Jako poděkování za blahopřání si pro nás pan Gomola 

připravil překvapení, celým sálem domova se rozezněl hlas 

pana Gomoly s písní Góralu. 
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Panu Gomolovi ještě jednou všichni přejeme hodně zdraví, 

pohody a ať ještě dlouhá léta neztrácí životní elán                    

a optimismus. 

-PJ- 
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VYSTOUPENÍ SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU 

OSTRAVA-VÍTKOVICE 

Dne 22. 3. 2017 byli naši uživatelé na 16. hodinu pozváni 

domovským rozhlasem do velkého sálu na Ostravský 

smíšený pěvecký sbor. Ten nám pod taktovkou dirigenta 

docenta Jana Spisara zpříjemnil středeční odpoledne.  

 

První skladba, která zazněla, byla skoro všem známá. Byl to 

David a Goliáš od pánů Voskovce a Wericha  a skladatele 

Jaroslava Ježka. Druhá skladba v pořadí byla  Ezop                  

a mravenec. 

Také jsme si mohli poslechnout hebrejské skladby  

Jerušalain a  El Haderech, zazněly i romské písně, Čardáš, Na 

Horách a Něbola som veselá. Na závěr koncertu se zpívaly 

lidové písně, které byly našim uživatelům blízké. Někteří si 

prozpěvovali s pěveckým souborem. Konec koncertu byl 
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odměněn velkým potleskem. Všichni se těšíme na jejich další 

vystoupení v našem domově. 

-VM- 

 

 

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z PRAŽSKÉHO GYMNÁZIA NA 

SOBOTNÍM KLUBU 

Náš domov navštívili studenti anglického gymnázia  z Prahy  

a okolí. Dobrovolně, ve svém volném čase, tráví čas se 

seniory, povídají si s nimi nebo s nimi hrají hry. 

 

Byli pozváni na sobotní klub seniorů. Přišli se s námi podělit 

o svůj volný čas.  Zazpívali čtyři písně na úvod a tu poslední, 

„Ta naše písnička česká„ si zazpívali společně s uživateli. 

Poté se rozdělili mezi uživateli.  
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S některými hráli hry. Hrálo se Člověče, nezlob se nebo 

bingo. Někteří si s našimi uživateli povídali. Příjemné 

dopoledne všem velice rychle uběhlo.

 

 

-AD- 

 

KUŽELKOVÝ TURNAJ S KLUBEM SENIORŮ 

V pátek 24. 3. 2017 v 9 hodin jsme se společně sešli ve 

velkém sále se seniory z Klubu seniorů našeho obvodu. 

Spolu s nimi přišly také sociální pracovnice, které jejich klub 

organizují. Potěšilo nás, že nás přišla navštívit i nová paní 

vedoucí odboru sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá    

a poznala náš domov. Snažili jsme se být dobrými hostiteli     

a připravili malé pohoštění, koláčky, chlebíčky a kávu a na 

závěr i malé poděkování z naší dílny ručních prací. Příjemná 

atmosféra byla již od začátku, nesešli jsme se poprvé, 

s některými účastníky jsme se již znali. Zavzpomínali jsme na 

minulý turnaj a povídali si o tom, co se od té doby událo,      

jak jsme se měli. Pracovníci volnočasových aktivit nám 

průběh hry organizovali, takže jsme se mohli soustředit jen 

na naše výkony. Když jsme začali hrát, propuklo to správné 

sportovní fandění a popichování. Nasmáli jsme se a zažili 

parádní dopoledne. Naše výhra byla pro některé 
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překvapením, ale ne pro nás, protože my pravidelně 

trénujeme!  

 

 

 

 

 

A co jsou to vlastně kluby seniorů městského obvodu? 

Senioři se v nich scházejí a tráví svůj volný čas, organizují 

společné výlety do okolí i zájezdy, chodí do divadla, hrají 

společenské hry. Některé aktivity si organizují sami, jiné pro 

seniory připravují a koordinují sociální pracovnice odboru 

sociální péče, ale také poskytují poradenskou činnost. 

Spolupracují při organizování akcí nejen s naším domovem, 

ale také se základní uměleckou školou, Ostravskou ZOO, 

městskou policií atd. Náklady spojené se zajištěním provozu 

klubů seniorů jsou hrazeny z rozpočtu městského obvodu 

Ostrava-Jih.  

-DD- 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V úterý 4. 4. 2017 se náš domov 

otevřel světu. Dveře našeho zařízení 

se pomyslně otevřely všem 

návštěvníkům zvenčí, kteří o konání 

této akce byli informováni předem 

z tisku a prostřednictvím letáčků      
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a plakátků.  

Návštěvníkům, kteří chtěli náš domov blíže poznat, 

prezentovaly sociální pracovnice prostory zařízení, dílny,     

kde naší uživatelé tráví svůj volný čas, prezentovali jsme 

jeden úsek našeho domova, včetně ukázky pokojů,                  

a to s laskavým svolením uživatelek, které v nich bydlí.          

Ve velkém sále byla připravena prezentace pomůcek, které 

usnadňují našemu personálu práci a fotografií z akcí, které se 

u nás pořádají.  

Na konec prohlídky potěšila všechny návštěvníky drobná 

maličkost, kterou vyrobili naši uživatelé. Zájemci mohli také 

využít poradenství v oblasti sociální péče a zdravotních 

záležitostí, které po celou dobu konání dne otevřených dveří 

poskytovaly naše pracovnice. 

Celkově si náš domov přišlo prohlédnout 39 návštěvníků. 

Tento den snad splnil svůj účel. Otevřít se okolnímu světu a 

zbourat mýty, které o podobných zařízení často panují. 

Případným zájemcům ukázat, jak to u nás chodí. Další den 

otevřených dveří je plánovaný na podzim. O jeho konání 

budou opět všichni informováni s dostatečným předstihem. 

-BB- 
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SVÁTKY JARA V NAŠEM DOMOVĚ 

Velikonoční pondělí letos vyšlo na 17. dubna. Náš domov se 

ale na svátky jara připravoval už s předstihem. Chodby 

našeho zařízení se oblékly do jarního hávu a nechybělo ani 

tradiční pečení voňavých velikonočních perníčků. Ve středu 

12. dubna naše ženy dokonce přišli „vymrskat“ i dva 

koledníci. Jako každý rok u nás bylo na jaře zkrátka veselo,   

o čemž svědčí i následující fotografie. 
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VYSTOUPENÍ SOUBORU HOLÚBEK 

Dne 12. 4. 2017 nás přišli navštívit členové tanečního souboru 

Holúbek. Tento dětský soubor se skládá z členů různých 

věkových kategorií. Jedná se i o děti předškolního věku, 

proto přišly i v doprovodu rodičů. Všichni účastníci měli 

krásné krojové oblečení. 
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Celé vystoupení se dotýkalo období jara a připomenutí si 

lidových zvyků s tímto obdobím spojené. Vše začalo 

pohřbením Moreny-zimy a pokračovalo velikonoční nadílkou 

doprovázenou šmigrustem a divokými řehtačkami či trakaři. 

Taneční rej se střídal s hlasitým a živým zpěvem 

vystupujících dívek a chlapců. Vše střídal nadšený potlesk 

diváků. 

Vystoupení bylo zakončeno společným zpěvem lidových 

písní dětí a našich uživatelů. Všichni jsme si nakonec popřáli 

příjemné prožití velikonočních svátků a všem návštěvníkům 

poděkovali sladkou odměnou. 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si, že se můžeme těšit na další návštěvu, kterou si 

opět připomeneme lidové obyčeje a načerpáme síly při 

pohledu na energií naplněné vystoupení. 

-BBe- 
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BÁL PRO PAMĚTNÍKY 

Kdo z nás by neměl rád 
dobu první republiky. Časy, 
kdy dámy byly krásné, 
uhrančivé a jejich mrknutí 
dlouhými řasami nedalo 
mužům spát. Mužům, kteří 
byli gentlemani, nabídli ženě 
rámě a dokázali svým 
šarmem pobláznit hlavu     
nejedné z žen. Ruku na 

srdce, která žena si aspoň jednou v životě neřekla, že by 
chtěla být Adina Mandlová?  

Dne 27. 4. 2017 dostal nádech tohoto nádherného období         
i náš velký sál, kde se od 14:00 hodin konal Bál pro 
pamětníky. Nálada byla opět velice veselá. Organizátoři bálu 
si připravili krásné povídání o tomto okouzlujícím období, 
nechyběla dobová hudba. Odpoledne příjemně plynulo. 
Nechybělo pěvecké vystoupení našich Návratů a navštívil nás 
skoro skutečný Oldřich Nový, v podání Jiřího Čiháčka, jehož 
píseň Jen pro ten dnešní den je symbolem černobílých filmů. 
Zpěv této písně doprovodila i taneční dvojice.  

Nechybělo ani něco dobrého na zub v podobě zákusků, kávy, 
pro zájemce bylo připraveno i víno. Společně strávený čas 
velice rychle uplynul. Po programu se připravila skupina 
EvyBand a kdo chtěl, mohl napodobit taneční dvojici, která 
doprovodila našeho Oldřicha Nového.          

  -BB- 
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MŠE V KOSTELE SV. DUCHA 

Dne 11. 5. 2017 se 
zájemci z řad našich 
uživatelů v doprovodu 
pracovníků domova     
a dobrovolníků z řad 
farníků, vydali do 
kostela Sv. Ducha      
na katolickou mši. 
Většinou dochází pan 
farář k nám do 
domova, tentokráte 

jsme navštívili my jeho v kostele. Počasí nám přálo. Bodejť 
ne, když už nás jednou překvapilo v dubnu natolik, že jsme 
museli posunout návštěvu kostela právě až na květnové 
datum.  

Kázání a mše našeho pana faráře všechny obohatily. Cestu 
zpátky do domova jsme si trošku protáhli a navštívili místní 
cukrárnu. Tato závěrečná návštěva všechny potěšila a byla 
krásnou tečkou za příjemným dopolednem. 

-BB- 

 

OPERNÍ KONCERT PANÍ LUDMILY ZÁLESNÉ 

 V úterý 16. 5. 2017 se velký sál našeho domova  
rozezněl tóny zpěvu paní Ludmily Zálesné, 
která náš domov poctila svou návštěvou. Od 10 
hodin se všichni, kteří o toto vystoupení měli 

zájem mohli zaposlouchat do skladeb velkých 
skladatelů, jako jsou Antonín Dvořák, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana, Petr 
Iljič Čajkovský. Program byl prokládán i mluveným slovem     
a paní Zálesnou pěvecky doprovázel pan Mojmír Kunstovný. 
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Do uší uživatelům zněly i podmanivé tóny klavíru, na který 
hrál pan Jaroslav Domanský.  

Tento Májový koncert byl příjemným zpestřením, všem, kteří 
se ho účastnili, se moc líbil a vystoupení umělců odměnili 
potleskem.                   -BB- 

 

SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ 

Dne 17. 5. 2017 proběhla v našem zařízení supervize 
dobrovolníků.  

 

Smyslem tohoto setkání bylo posílit vztah mezi 
dobrovolníkem a uživatelem a najít řešení v případě, že se 
vyskytne mezi dobrovolníkem a uživatelem problematická 
situace, popř. jak této situaci předcházet. Důležitou roli 
v tomto setkání sehrál supervizor, který dobrovolníkům 
poskytl zpětnou vazbu k jejich práci. Vzhledem k tomu, že do 
našeho zařízení dochází celkem 12 dobrovolníků, bylo setkání 
opravdu živé a pro všechny zúčastněné přínosné a poučné.  

-LS- 
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CANISTERAPIE 

Dne 17. 5. 2017 odpoledne se 

náš domov celý rozštěkal. Přišel 

nás navštívit pejsek jménem 

ERNIE. Tato dlouhosrstá kolie 

přišla v doprovodu své mladé 

majitelky, která pro potěšení 

všech uživatelů předvedla se 

svým pejskem různé cirkusové 

kousky. Pokud nevěříte, že pes 

umí stát na zadních,                 

tak přikládám názorné foto. 

Prostě za pamlsek udělá cokoliv. 

To, že ERNIE potěšil nejen naše uživatele, ale i oživil směnu 

zaměstnancům, nemusím zmiňovat, prostě – bylo opravdu 

veselo. A ti, kteří se s psím kamarádem nesetkali osobně, 

nemusí smutnit. ERNIE bude postupně navštěvovat všechny 

úseky v našem domově. 

                                 -LS- 
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KUŽELKOVÝ TURNAJ V DOMOVĚ KORÝTKO 

Dne 18. 5. 2017 jsme byli pozváni na 20. ročník Ruských 

kuželek do Domova Korýtko na Petruškově ulici. Z našeho 

domova se vydaly zápolit dvě dámy – paní Evička Kostelecká 

a paní Svatava Turková a jeden muž – pan Richard Filip.  

Soutěžní klání bylo zahájeno v 9. 00 hodin. Zúčastnilo se ho 

celkem 11 družstev po 3 soutěžících, z toho 2 družstva byla 

přespolní.  

Hrála se celkem 4 kola, která byla napínavá, neboť se všichni 

snažili. Ani my jsme nezůstávali pozadu. Všichni naši 

soutěžící se snažili. Pan Filip dokonce tak moc, že dostal 

ocenění za největší počet shozených kuželek v jednom kole.  

Celá organizace soutěže byla bezchybná. Nechybělo ani 

bohaté občerstvení, aby sportovci nepadli únavou.               

Na soutěžní klání se byli podívat také zastupitelé z Magistrátu 

města Ostravy. 

Po zhruba dvouhodinovém boji bylo všem jasno, kdo si 

odnese ceny, které byly ve formě balíčků, ve kterých byly 

lákavé laskominy. Tyto ceny si odneslo družstvo z domova 

Slunečnice. Atmosféra byla báječná a my doufáme, že se 

příští rok opět zúčastníme i my.                                     -MR, JČ- 
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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY ROZDÁVALY RADOST 

Májové čtvrteční deštivé dopoledne 25. 5. 2017 k nám do 

domova přijely rozdávat radost děti – kluci i děvčata 

v předškolním věku. Jednalo se o poslední třídu mateřské 

školky z Ostravy-Výškovic na ulici Srbská v doprovodu dvou 

paní učitelek. 

Dvacet roztomilých dětí v doprovodu učitelek dorazilo před 

10. hodinou. Ve velkém sále, kde vystoupení probíhalo,              

už uživatelé pili kávu a netrpělivě vyčkávali a těšili se. 

Úvodní představení a první písnička ve všech přítomných 

vykouzlily úsměv na tváři. Paní učitelka doprovázela děti při 

zpěvu na klavír. Poté pár vybraných dětí zahrálo na krásně 

znějící flétny, následovaly recitační bloky, kde se děti 

pravidelně střídaly v přednesu básniček, které měly pečlivě 

připravené. 

 

Jejich dětská bezprostřednost byla velmi dojemná a báseň 

„Maminka“ způsobila u většiny posluchačů lesk v očích. 

Hezké vystoupení všechny děti na závěr ukončily tanečkem 

na známou muzikálovou píseň „Děti ráje“ od Michala Davida. 

Všichni účinkující sklidili za své skvělé vystoupení velký 

potlesk a poděkování. My se těšíme, že nás děti opět přijdou 

někdy navštívit.                                                                      –LH- 
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OPÉKÁNÍ PÁRKŮ V BĚLSKÉM LESE 

V pondělí 29. 5. 2017 se naši 

uživatelé, tentokráte uživatelé 

služby Domov se zvláštním 

režimem, vydali v doprovodu 

pracovníků volného času do 

nedalekého Bělského lesa na 

procházku, spojenou 

s opékáním párků. 

Počasí nám přálo. Po delší době vykouklo sluníčko                  

a krásně nás hřálo. V lese byl příjemný stín a všechny nás 

potěšila okolní příroda. Stromy nám vytvořily příjemnou 

zelenou střechu nad hlavami a my jsme mohli po cestě do 

Lesní školy, kde jsme měli domluveno opékání párků, 

vychutnávat krásy přírody. Zahlédli jsme veverky, spoustu 

venčících se psů. Nechyběl ruch na cyklostezce.  

Po příchodu do Lesní školy jsme se pohodlně usadili a po 

chvíli dorazili i naši společníci pro toto dopoledne. Objevily 

se děti z mateřské školky, které se s námi uvítaly a poté jsme 

ve spolupráci našich uživatelů a přítomné drobotiny navozili 

dřevo, potřebné pro rozdělání ohně a opékání párků. 
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Po chvíli se rozpraskalo dřevo a za další malou chvíli se 

lesem linula vůně pečené dobroty. Pochutnali si určitě 

všichni přítomní. Vesele jsme si povídali a dopoledne nám tak 

uplynulo jako voda a my se pomaličku připravovali 

k odchodu. 
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Na rozloučenou nám přítomné dětičky zazpívaly tři písničky. 

Poděkovali jsme jim za milou společnost a popřáli jsme si 

krásné dny. Po tomto milém zakončení jsme se pomalu vydali 

přírodou zpět do domova, kde nás již čekal oběd. 

-BB- 

 

GURMÁN 

„Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc než 

objevení nové hvězdy“ řekl francouzský právník, politik a 

spisovatel v letech 1755–1826 Anthelme Brillat-Savarin.  

A právě o takové objevy se pokoušejí pracovníci 

volnočasových aktivit společně s klienty nedělních 

„Gurmánů“. Společnými silami objevují nejrůznější nové 

chutě v připravovaném menu. Tato nedělní akce probíhá 

jedenkrát měsíčně. Informace o chystaném pokrmu hlásá náš 

reklamní dřevěný kuchař pověšený na nástěnce, do jehož 

kapsičky mají případní zájemci možnost vložit své jméno. 

Abychom uspokojili zájemce o sladká nebo slaná jídla, 

snažíme se dané ingredience pravidelně obměňovat. Nu a pak 

už nezbývá než nakoupit kvalitní suroviny a v neděli se pustit 

do práce. Nikdo se nemusí obávat velké náročnosti, každý se 

chopí toho, co zvládne. A tak strouháme, krájíme, loupeme, 

mícháme a provoníme celý velký sál. A než to vše dokončíme 

v naších troubách a na pekáčích, chvíle naším klientům 

krásně uplyne při šálku kávy. Závěrečnou tečkou společné 

práce je degustace a hodnocení kvality.  
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Karel Gott při napsání své první kuchařské knihy prohlásil: 

„Chutí je snad na světě ještě více než písní a hudbu 

v mnohém připomínají. Mají své tóny, stupnice, hloubky          

i výšky, sílu i něžnost. Podobnosti by se samozřejmě našlo 

mnohem víc, ale není to v tomto okamžiku podstatné. Důležité 

je, že mají hudba a jídlo mnoho paralel.“ 

Nám nezbývá než popřát dobrou chuť a tímto zveme všechny 

zájemce, přijďte mezi nás. Budete vítáni. Za kuchařský tým 

Marek Rosmanit, Alena Juračková a Barbora Bedřichová. 

A abyste neřekli, odtajníme Vám náš poslední gurmánský 

zážitek. 

recept: Čínské placičky 

SUROVINY: 

3  ks kuřecí maso silnější řízek 

3  ks vejce 

1  ks cibule drobně nakrájená 

4  lžíce solamyl (bramborový škrob) 

sůl 
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grilovací koření nebo pálivá paprika 

4  lžíce rostlinný olej 

1  lžíce sojová omáčka 

1  lžíce worcestrová omáčka 

tuk na smažení 

POSTUP: 

1) Kuře nakrájíme na malinké kousky (čtverečky nebo 
nudličky). Dáme do misky, přidáme ostatní přísady a 
dobře promícháme. Necháme několik hodin proležet v 
chladu. Potom tvoříme na pánev malé placičky (jako 
lívanečky) a smažíme na oleji nebo i na suché teflonové 
pánvi. 

 

2) Podáváme s bramborem a tatarskou omáčkou nebo jen 
s chlebem, hořčicí a zeleninovým salátem. Můžeme jíst 
i studené. 
 

 
-AJ- 
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MOTOMED 
 

Milí čtenáři, kolektiv rehabilitace by Vám rád v tomto čísle 

představil nový přístroj, který obohatil vybavení naší 

tělocvičny a rázem se stal hitem. 

Je jím Thera – Trainer, Vám spíše známý pod názvem 

„Motomed“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věkem, onemocněním a úrazy dochází ke snižování aktivity. 

To vede k dalším zdravotním potížím a úbytku síly. Bez síly je 

člověk naprosto odkázán na cizí pomoc.       

Pouze pravidelným cvičením dochází k udržení a zvyšování 

svalové síly, ke zlepšení celkové pohyblivosti, k aktivaci 

oběhového systému a k psychické pohodě. 

K tomuto slouží přístroj Motomed, který nyní mohou využít     

i klienti na vozíčku, se sníženou pohyblivostí. 

Motomed je přístroj pro aktivní i pasivní cvičení. Můžete si 

vybrat cvičení jen na dolní končetiny nebo jen na horní 

končetiny anebo cvičení dolních i horních končetin současně. 
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Díky motoru nám Motomed dává možnost přizpůsobit cvičení 

dle individuálních potřeb a schopností každého klienta zvlášť. 

- pasivní cvičení (při celkovém ochrnutí) 

- aktivní cvičení (pro ještě větší posílení Vašich 

schopností) 

- cvičení s asistencí (při malé schopnosti svalové aktivity) 

- symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé 

a levé končetiny). 

Motomed je vybaven obrazovkou, kde každý cvičenec může 

sledovat svalovou aktivitu – samostatně pro pravou i levou 

nohu, odpor, otáčky. A pokud by Vás tato čísla přestala bavit 

a jste hraví, můžete si cvičení zpestřit hraním her, kdy máte 

na výběr z jízdy na kole po silnici, autíčka, ježek, vesmír nebo 

brankář. A pro ty nejnáročnější z Vás máme připravený další 

motivační prvek a tím je opět novinka, která obohatila 

vybavení naší tělocvičny, a tím je televize, v níž emůžete 

vydat na toulky za krásami naší republiky, jakožto navštívit      

i krásná místa Evropy. A zavzpomínat, jak se tato místa 

změnila od doby, kdy jste je navštívili osobně, anebo se 

podívat na místa, kde jste se vždy chtěli dostat, ale z různých 

důvodů se Vám to nepoštěstilo. 

Na závěr bychom rádi poděkovali paní ředitelce a celému 
vedení, za to, že nám tyto přístroje zakoupili, odměnou jim 
budiž spokojení a aktivní cvičenci. Nadále se budeme snažit 
doplňovat a obměňovat přístroje, abychom vyhověli co 
největšímu počtu cvičení chtivých uživatelů. 

-TG- 
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CO NÁS LETOS ČEKÁ A (SNAD) NEMINE 

V minulém čísle jsme se dozvěděli, co nás čeká a nemine 
v prvním pololetí. To bude za chvíli za námi. Proto se pojďme 
podívat, na co se můžeme těšit v druhé půlce roku. 

ČERVENEC - SRPEN 

Prezentace ve velkém sále 

Celé léto bude opět ve znamení přednášek a prezentací, které 
si pro nás na různá témata připraví sociální pracovnice. 

Letní procházky 

Léto nás bude přímo vybízet k procházkám do lesa a blízkého 
okolí. Cestou si určitě nezapomeneme dát orosené čepované 
pivo a točenou zmrzlinu. 

ZÁŘÍ 

Hvězdy září v září (bál) 

Čtvrtý letošní bál bude ve znamení hvězd. Opět budete 
srdečně zváni přijít si zatancovat a zazpívat do velkého sálu. 

Hlučínský ranč 

Hlučínský ranč letos navštívíme s uživateli služby Domov se 
zvláštním režimem. Můžeme se těšit na koně, mini zoo             
a krásnou přírodu. 

Cvičení paměti 

V září si připomeneme mezinárodní den Alzheimerovy 
nemoci, který připadá na 21. září. U této příležitosti proběhne 
ve velkém sále cvičení paměti. 

Orientační běh 

Orientační běh se uskuteční v Bělském lese ve spolupráci 
s Lesní školou. Pro velký ohlas loni zařazujeme tuto akci          
i letos. 
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ŘÍJEN 

Ochutnávka čajů 

Ochutnávka čajů se uskuteční v Bělském lese. Pořádá jej 
Lesní škola speciálně pro naše uživatele. 

Oslava Dne seniorů 

Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. V měsíci říjnu ani 
my nezapomeneme na tento významný den a samozřejmě ho 
společně oslavíme. 

Návštěva kostela 

Zúčastníme se katolické mše v  kostele sv. Ducha                
v Ostravě - Zábřehu. Určitě bude mnoho zájemců, a proto 
máme domluveno s panem farářem, že nám s doprovodem 
našich uživatelů do kostela přijdou pomoct dobrovolníci 
z kostela.  

Mexiko - tvarůžky 

Kdo má rád tvarůžky a různé speciality z nich, jistě rád 
využije návštěvu restaurace Mexiko, která je vyhlášená 
nabídkou nakládaných tvarůžků dle vlastní receptury 
s dlouholetou tradicí.  

Exkurze linky 112 

V říjnu navštívíme Hasičský záchranný sbor               
v Ostravě-Zábřehu. Věříme, že exkurze bude pro nás všechny 
nejen zajímavá, ale i poučná. 

LISTOPAD 

Starci na chmelu (bál) 

Poslední bál letošního roku ponese název „Starci na chmelu“. 
Proběhne jako vždy v odpoledních hodinách ve velkém sále. 
Všichni jste srdečně zváni k tanci a poslechu hudby. 
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Podzimní sportovní hry 

V listopadu si všichni zasportujeme. Ti nejlepší z nás budou 
odměněni diplomem a výhrou. A protože je účast na 
sportovních hrách vždy vysoká, budou se sportovní hry konat 
ve dvou dnech. Jeden den pro uživatele z budovy A, jiný den 
pro uživatele z budovy B. 

Večeře v restauraci 

Tak jako každý rok, i letos nás čekají slavnostní večeře 
v restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově. K dobrému jídlu a pití 
určitě nebude chybět ani poslech pěkné hudby. 

PROSINEC 

Mikulášská nadílka 

Mikulášská nadílka nás bude čekat na jednotlivých úsecích 
dle časového harmonogramu, který bude ohlášen ráno v daný 
den v našem domovském rozhlase. 

Rozsvícení vánočního stromku 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve velkém sále se 
uskuteční v odpoledních hodinách. Společně si zazpíváme 
vánoční koledy. 

Pečení vánočního cukroví 

Jako každý rok, tak i letos si na jednotlivých úsecích ve 
spolupráci s pracovníky z volnočasových aktivit a sociálních 
pracovnic upečeme a nazdobíme vánoční cukroví. Po domově 
se tak bude linout vánoční vůně. 

Vánoční klub 

Dne 24. 12. 2017, na Štědrý den, se bude ve velkém sále konat 
Vánoční klub. Povíme si něco o tradicích a u domácího 
štrúdlu a punče si společně zazpíváme vánoční koledy. 
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Silvestrovský klub 

Touto akcí ukončíme rok 2017 a přivítáme rok nový. 
Pochutnáme si na jednohubkách a šampaňským si připijeme 
zejména na zdraví a na shledání i v roce příštím.  

 

Doufáme, že se na chystané aktivity již teď těšíte stejně jako 
my! 

-SB- 
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SLUŽBY V DOMOVĚ 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

PO – PÁ    7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.  

SO   13.00 – 16.00 hod. 

NE   ZAVŘENO. 

 

Pedikúra  paní Barbora Lachová  

Provozní doba: 

PONDĚLÍ  OBJEDNÁVKY 

ÚTERÝ  8.00 – 12.00 hod.      Na úsecích 13.00 – 15.00 hod. 

STŘEDA  OBJEDNÁVKY 

ČTVRTEK OBJEDNÁVKY 

PÁTEK  8.00 – 12.00 hod.      Na úsecích 13.00 – 15.00 hod. 

Kadeřnice, holička  paní Eva Kremerová  

Provozní doba: 

ÚTERÝ    8.00 –   9.00 hod. pro muže  

     9.00 – 12.00 hod. pro ženy  

   13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích 

 

PÁTEK    8.00 –   9.00 hod. pro muže  

     9.00 – 12.00 hod. pro ženy 

13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích 

http://www.zajimavedarky.cz/images/stories/virtuemart/product/neapolitan_rolada_zakusek.jpg
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ: 

 

2. 6. 2017 od 10.30 hodin Vystoupení souboru Holúbek a 

zahraničního souboru Iglice 

 

6. 6. 2017  Smažení vaječiny 

 

16. 6. 2017 od 15.30 hodin  koncert Pop Academy 

 

26. 6. 2017 Výlet do ZOO (služba Domov pro seniory) 

 

28. 6. 2017 od 14 hodin Československý bál 

 

Sobotní kluby seniorů proběhnou: 10. 6. 2017 

                                                        24. 6. 2017 

                                                          8. 7. 2017 
                                                        22. 7. 2017 
                                                          5. 8. 2017 
                                                        19. 8. 2017    

 
V průběhu měsíců červenec a srpen proběhnou prezentace 

sociálních pracovnic ve velkém sále. O tématu, datu a času konání 
budete včas informováni prostřednictvím domovského rozhlasu     

a informačních nástěnek.       
  
 
 

 
 

Číslo 2/2017      Neprošlo jazykovou úpravou.  

   Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Petra Jordatijová (PJ), Dagmar Dorotíková (DD),        

Lenka Svěchová (LS), Jiří Čiháček (JČ), Barbora Bedřichová (BBe), Alena Juračková (AJ), Andrea 

Dvořáčková (AD), Tomáš Gašparik (TG), Marek Rosmanit (MR), Sylvie Boruňová (SB), Lenka 

Hrbáčková (LH), Věra Moravcová (VM) 


