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Milé klientky, milí klienti, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci 

Domova Sluníčko, 

předem bych chtěl opět poděkovat Vám klientům za trpělivost při opatřeních, 

která musíte respektovat a Vám zaměstnancům za obětavou soustavnou práci, 

kterou vykonáváte. 

Společným snem nás všech bylo, že od měsíce března se již budeme společně 

vracet k běžným a obvyklým činnostem a aktivitám, na které jsme byli zvyklí. 

Zahájíme společenské programy, mezigenerační spolupráci s dětmi mateřských  

a základních škol.  

Skutečnost je však taková, že asi zřejmě celý rok 2021 bude ještě doprovázen 

koronavirovou krizí. Musím ale podotknout, že díky svědomitosti klientů 

a zaměstnanců jsme dosáhli výborných výsledků proočkování vakcínou 

MODERNA, což nepopíratelně dokazují statistiky očkování – u klientů 90,12 % 

a zaměstnanců 78,57%. A tímto všem vyslovuji velké poděkování, neboť jsme 

společně udělali maximum pro záchranu lidských životů.  

Rok 2020 byl velmi náročný. Při ohlédnutí za tímto rokem a při shlédnutí 

fotografií na webových stránkách organizace Domova Sluníčko jsem moc 

smutný, že klienti, kteří se účastnili aktivizačních činností, již nejsou mezi námi. 

Příčinou je pandemie koronaviru. 

Velmi bych si přál, abychom mohli co nejdříve uskutečnit „novoroční“ schůzi, 

která tentokrát bude úplně jiného charakteru a zaměří se právě na činnost 

jednotlivých úseků v tak náročném uplynulém roce. 

Jak jsem již zmínil v novoročním hlášení „Sluníčkového rádia“, čeká nás po 

technické stránce velmi náročný rok, jelikož jsme od našeho zřizovatele – 

Statutárního města Ostrava obdrželi zbytek finančních prostředků na zahájení 

generální rekonstrukce střech, jejichž součástí bude vybudování pochozí terasy 

pobytové služby domova se zvláštním režimem na úseku B2, která klientům 

značně chybí.  

Domov Sluníčko byl zařazen do pilotního programu na zajištění stravování pro 

příspěvkovou organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvkovou organizaci. Musíme tedy urychleně provést 

rekonstrukci stravovacího provozu za účelem navýšení kapacity o 130 porcí 

celodenní stravy. 
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Přínosem pro organizaci bude inovace stravovacího provozu a také navýšení 

zaměstnanců kuchyně. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že letošní rok ve stínu koronaviru bude pestrý, ale 

jsem přesvědčen, že vše společně zvládneme. 

Pěkný den, Váš ředitel 
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Jak to všechno začalo…  

Domov Sluníčko zahájil svou činnost 1. 7. 2000 jako Domov důchodců 

ošetřovatelského typu, zajišťující komplexní služby pro seniory. Domov vznikl 

rekonstrukcí dvou objektů bývalé krajské nemocnice Ostrava – Zábřeh. 

Rekonstrukce byla financována z prostředků Statutárního města Ostravy, a to 

částkou 250 mil. Kč včetně vnitřního vybavení, terénních úprav a vybavení 

zdravotnickou technikou. Péče byla poskytována 188 seniorům převážně z města 

Ostravy. Ředitelkou byla jmenována paní Ing. Hana Ježková. 

Od roku 2003 jsme se začali specializovat na práci s klienty s demencí  

a Alzheimerovou nemocí, což po nabytí účinnosti zákona č.108/2006 Sb.  

o sociálních službách vedlo k registraci pobytové služby domova se zvláštním 

režimem . Druhou sociální službou, kterou poskytujeme, je služba domova pro 

seniory.  

Jak šel čas měnily se názvy z domovů důchodců na domovy pro seniory a dnes se 

honosíme tím, že jsme Domov Sluníčko, které máme ostatně ve svém znaku i na 

naší vlajce. Máme také svou vlastní hymnu, kterou pro nás složil Jarek Nohavica. 

A protože se čas nezastaví a měří všem stejně, mnozí z našich kolegů, se kterými 

jsme v roce 2000 začínali, odešli na odpočinek vskutku zasloužený, je od 1.7. 

2019 v čele Sluníčka ředitel Mgr. Marek Tejzr, který řídí tým 144 zaměstnanců 

přímé péče a obslužných provozů. 

V současné době disponujeme 106 místy v domově se zvláštním režimem a 78 

místy pro klienty v domově pro seniory. 

Jsme příspěvkovou organizací města Ostravy, které se významnou mírou podílí 

na financování námi poskytovaných sociálních služeb. Pro zlepšování prostředí  

a zajištění komfortní péče o naše klienty využíváme i sponzorské dary.  

Pavla Sýkorová – vedoucí útvaru sociální a přímé péče  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domovslunicko.cz/domov-se-zvlastnim-rezimem/
http://www.domovslunicko.cz/domov-se-zvlastnim-rezimem/
http://www.domovslunicko.cz/domov-pro-seniory/
http://www.domovslunicko.cz/domov-pro-seniory/
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Dobrý den, dovolte, abych Vám položila pár otázek. 

Představte se nám prosím:  

Dobrý den, jmenuji se Tereza Minarčíková a pocházím z krásného jesenického 

kraje, konkrétně z Krnova. Je to malé hornoslezské město v Moravskoslezském 

kraji na území bývalého okresu Bruntál.  

Co Vás přivedlo do Domova Sluníčko? 

Do Ostravy jsem se přistěhovala minulý rok v květnu. Přála jsem si být blíž 

kultuře a aktivnímu společenskému životu. Do Domova Sluníčko mě přivedla 

ruka štěstěny. Jsem ráda, že jsem dostala tuto pracovní příležitost. 

Máte nějaké dřívější zkušenosti s prací v sociálních službách? 

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, na 

Ostravské univerzitě jsem získala titul bakaláře a v současné době dokončuji 

magisterské studium. V sociálních službách pracují čtrnáctým rokem.  Prošla 

jsem si terénní i ambulantní službou a dlouhodobě pobytovou službou. Bohatou 

zkušenost mám v péči o seniory s demencí, kde jsem působila mimo jiné 

v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti a vedla svépomocné 

skupiny pro rodinné pečující. Manažerské pracovní pozice mi nejsou cizí. 

Proč jste se rozhodla pro tento obor? 

Jako spousta jiných lidí v sociálních službách jsem i já hledala svou životní cestu. 

Díky osobní zkušenosti s demencí ve vlastní rodině jsem dospěla k názoru, že by 

bylo přínosné získat více informací. Tak jsem začala studovat potřebný obor. 

Dnes už vím, že to byla dobrá volba. Má práce je mým koníčkem a osobně mě 

naplňuje. Navíc si své vzdělání průběžně doplňuji. 

Představuje se šéfredaktorka Slunečního paprsku 

Od prosince roku 2020 došlo k posílení manažerského týmu  

Domova Sluníčko o vedoucí pobytové služby domova pro 

seniory, která se stala šéfredaktorkou nově vydávaného 

časopisu „Sluneční paprsek“. 

Pojďme se s posilou našeho týmu blíže seznámit. 
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Jak vnímáte služby Domova Sluníčko? 

Služby vnímám velmi kladně, lidé jsou zde k sobě vstřícní, umí komunikovat  

a v případě potřeby si vyjít vstříc. Nastavení služby domova pro seniory je dle 

mého názoru dobré, protože zde panuje sociální model, který v praxi znamená 

vedení jednotlivých úseků sociálními pracovníky. Koncepty, které v domově jsou 

(bazální stimulace, Bon Appetit a rozvoj paliativní péče, validace) vnímám 

kladně. Ráda bych ještě prohloubila práci se vzpomínkami tzv. reminiscenční 

terapii. 

Jak odpočíváte? 

Odpočívám? Poslední dobou nemám dostatek prostoru na osobní odpočinek, 

jelikož mám šestiletou dceru, které věnuji každou volnou chvilku. Má rodina patří 

k mým prioritám a mimo to ráda cestuji, čtu a poznávám nové lidi i kultury. 

Děkuji za rozhovor, těším se na spolupráci a přeji Vám hodně úspěchů 

v profesním i osobním životě  

Všem pracovníků, klientům i Vám děkuji za příjemné přijetí do Domova 

Sluníčko. 

T. Minarčíková a P. Sýkorová 

Pár zajímavostí z okolí 

Víte, po kom je pojmenována Syllabova ulice? 

Syllabova ulice, na které sídlí náš Domov Sluníčko, je pojmenována po českém 

lékaři, internistovi Ladislavu Syllabovi (1868–1930). Byl žákem  

a pokračovatelem Josefa Thomayera. Po promoci prošel rozsáhlou lékařskou 

praxí v Čechách a studijními pobyty na předních evropských klinikách. Roku 

1901 se na pražské lékařské fakultě habilitoval pro obor patologie a terapie 

nemocí vnitřních. Od roku 1919 do své smrti byl řádným profesorem a přednostou 

První interní kliniky Univerzity Karlovy.  

Jako přednosta kliniky vytvářel podmínky pro uplatnění nových internistických 

specializací.  

Za zmínku také stojí, že Ladislav Syllaba byl osobním lékařem prvního prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka. 

 

Pavla Sýkorová – vedoucí útvaru sociálního a přímé péče 
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ÚSEK MULTIOBOROVÉ PÉČE 

 JE NOVĚ „ERGOTERAPEUTICKÝ TÝM“ 

Ergoterapeutický tým je složen v domově z diplomovaného ergoterapeuta, 

fyzioterapeuta, pracovníků poskytujících aktivizační činnost pro seniory. Tým 

spolupracuje s koordinátorkou pro kulturní a aktivizační činnosti, která 

koordinuje také dobrovolnickou činnost v domově. 

Náplní týmu je provádění odborných činností rehabilitace, ergoterapie, 

fyzioterapie, bazální stimulace, logopedie, reminiscence, zooterapie aj. aktivity 

spojené s aktivizací. 

Rehabilitace hraje nezastupitelnou roli v péči o seniory. Jde o komplexní přístup 

k léčbě, jehož součástí jsou fyzioterapie, ergoterapie, logopedie a další disciplíny 

ovlivňující kvalitu života. 

✓ Ergoterapie 

Ergoterapie je zdravotnická profese, která využívá specifické diagnostické  

a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedinců každého věku, s různým 

typem postižením dočasným nebo trvalým. Hlavním terapeutickým prostředkem 

je smysluplná činnost, která pomáhá v obnovení postižených funkcí. Ergoterapie 

nabízí seniorům podporu a možnosti, jak si udržet a rozvíjet stávající schopnosti, 

zlepšit soběstačnost a celkově zvýšit kvalitu života pomoci různých skupinových 

a individuálních aktivit. 

Do ergoterapie je zahrnuto: 

• Udržení celkové soběstačnosti a sebeobsluhy seniorů 

• Skupinové kondiční cvičení 

• Nácvik kondiční chůze 

• Zájmová činnost (skupinová a individuální činnost, vycházející z životního 

příběhu klienta, vzpomínková aktivita) 

 

✓ Fyzioterapie 

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí 

poruch pohybového systému člověka. Prostřednictvím pohybu a dalších 

fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně 

funkcí psychických. 



8 

Fyzioterapie využívá postupy fyzikální terapie a volí léčbu ze škály metodik jako 

léčebná tělesná výchova, měkké a mobilizační techniky, elektroterapie, 

magnetoterapie, termoterapie apod.  

Do fyzioterapie je zahrnuto:  

• Elektroléčba 

• Vodoléčba 

• Parafínové zábaly 

 

✓ Bazální stimulace 

Co je to bazální stimulace? 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se 

orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Podporuje vnímání, komunikaci  

a pohybové schopnosti člověka. Péče o seniora je v tomto v konceptu 

strukturovaná tak, aby podporovala a aktivovala jeho zachovalé komunikační i 

pohybové schopnosti. U seniorů s nevratnými změnami výrazně podporuje 

kvalitu života. 

✓ Logopedie 

Logopedie v ergoterapii se využívá v individuálních i skupinových formách 

práce, což umožňuje jak intenzivní individuální trénink, tak využití získaných 

schopností v komunikaci ve skupině. Individuální terapie zahrnuje standardní 

osvědčené přístupy logopedické péče. Zaměřuje se intenzivně na řečové 

schopnosti a jazykový systém. Tyto procesy vyžadují individuální přístup  

a aktivní zpětnou vazbu. Na individuální program navazuje skupinová terapie, 

která usnadňuje užití již osvojených dovedností v konverzační skupině a následně 

v reálných situacích. Jedná se většinou o malou skupinu 3 – 6 osob. 

Do logopedie je zahrnuto: 

• Zlepšení percepce, pozornosti, čtení, psaní a verbálního vyjadřování 

• Individuální cvičení 

• Skupinové aktivity 

 

✓ Reminiscence 

Reminiscence „vzpomínání“ je systematické zapojování vzpomínek do 

veškerých činností prováděných se seniory s cílem navázání kontaktu, zlepšení 
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komunikace, zaměření na seniora, kvalitu jeho života. Jednou z cest vyvolání 

vzpomínek jsou sbírky osobních věcí jednotlivých seniorů. V rámci reminiscence 

se využívá individuální nebo skupinové vzpomínání zaměřené na specifické téma 

z minulosti. Při vzpomínání se používají různé staré předměty, které pomáhají 

vyvolat vzpomínky seniorů k danému tématu. Při reminiscenční terapii vznikají 

knihy života, vzpomínkové kufříky. 

Do reminiscence je zahrnuto: 

• Individuální vzpomínání 

• Skupinové vzpomínání 

 

✓ Zooterapie 

Zooterapie se využívá pro lepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, 

přispívá k zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými 

způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té 

lepší stránky. Zooterapie se dělí na činnosti za účasti zvířat a terapie pomocí 

zvířat. 

Do zooterapie je zahrnuto: 

• Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního  

a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím 

speciálně vedeného cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes). Jedná 

se o kontakt se psem, který představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící 

psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. 

Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování. 

✓ Další aktivity pro naše seniory jsou skupinové i individuální 

• Vaření pro radost 

• Cvičení pro radost 

• Ateliér dobrých nápadů 

• Hudební okénko  

• Pánský klub 

• Internetová kavárna 

• Knihovna 

• Kino 

• Jóga  
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Ergoterapeutický tým připravuje a pomáhá s organizací různých 

společenských akcí v našem domově.  

Velké poděkování patří celému ergoterapeutickému úseku za výborné 

pracovní nasazení, které bylo jak fyzicky tak psychicky velmi náročné. Přeji 

jim hodně zdraví, osobní pohody a dalších pracovních úspěchů. Poděkování 

patří také p. Skácelové za spolupráci na připravovaných akcí Domova 

Sluníčko.   

  Lenka Golová, DiS. – vedoucí ergoterapeutického týmu 
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SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY 

Domov pro seniory – úsek A1 

V úterý 16. února byl náš kolektiv z A1 pozván na zabijačkovou ochutnávku, 

která se konala v jídelně A2. 

Všichni jsme se těšili na zajímavé odpoledne. Vůně výrobků nás dovedla na 

místo, kde byly připravené zabijačkové výrobky, které naservírovala paní vedoucí 

Dagmar Šamajová. Připravené byly jitrničky, jelítka, tlačenka, paštika, sádlo se 

škvarkama a uzeniny, o které se postarala paní Milena Tauchenová. K tomu byl 

čerstvý chléb a vychlazené pivo. Zavzpomínali jsme na mladá léta, kdy jsme se 

zúčastňovali zabíjaček doma. Paní Milena nám živě vyprávěla příhody a zvyky 

ze zabijaček. Nakonec jsme probrali ceny masa a potravin dříve a dnes. Moc se 

nám to líbilo. Děkujeme všem, kteří nám připravili skvělé odpoledne.  

      Eva Mlýnková – klientka A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 3. 3. 2021 jsme s radostí nás všech 

oslavili s paní Dagmar Brackovou její 84 

narozeniny. 

 

I když z důvodů stávajících opatření nešlo 

oslavu uskutečnit ve větším kruhu jejích 

příbuzných a blízkých, popřáli paní Brackové, 

všichni klienti a zaměstnanci úseku A1 a 

obdařili ji krásnou květinou. Paní Dagmar pro 

nás připravila lákavé občerstvení, na pokoji u 

klientky došlo k příjemnému posezení se 

svými nejbližšími kamarádkami. „Hlavně 

pevné zdraví“ znělo při slavnostním přípitku. 

 

Mgr. Dagmar Šamajová 
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Domov pro seniory – úsek A2 

Ohlédnutí za rokem 2020 na úseku A2 

Počátkem roku 2020 nás všechny zastihla světová pandemie Covid 19, bez 

velkých obtíží jsme toto ustáli, až na nedostatek látkových roušek, které jsme 

v šicí dílně společně ušili. Druhá podzimní vlna nás na DS doslova ochromila, 

kdy na úseku A2 začala odcházet do karantény jedna PSS za druhou. Úsek A2 byl 

téměř bez pracovníků v přímé péči a pokračovalo to také na úseku A3, kde zbyla 

hrstka pečovatelů. Do pomoci se také zapojili studenti VŠ a dobrovolnice 

z ADRY.  

Konec roku byl velice náročný a vyčerpávající pro pečovatelský personál. 

Povedlo se stmelit kolektivy jednotlivých úseku a společně pracovat s klienty 

covidového úseku a karanténního úseku. Směny byly o to náročnější plánovat  

a pracovalo se v overalech, štítech, respirátorech, rukavicích…Personál si během 

náročných služeb často šáhl až na dno svých sil. Pracovníci však s obdivem vše 

zvládli, rychle se orientovali ve změnách. Pečovatelské týmy se podařilo propojit, 

spolupracovat a zajistit tak péči klientům DS. Byla to velká zkouška pro všechny, 

v které jsme společně obstáli.  

Tímto bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat všem vstřícným 

pečovatelkám, pečovatelům v přímé obslužné péči, studentům, dobrovolníkům 

z ADRY. Velké poděkovaní patří seku A1, který zajištoval a doplňoval personál 

oslabených úseku A2, A3. Děkuji také mým kolegyním Mgr. Šamajové a Mgr. 

Kovalčíkové za součinnost v tomto náročném období. 

Věřím, že rok 2021 společně zvládneme a překonáme Covid 19, přeju Vám všem 

pevné zdraví a mnoho sil do další záslužné pečovatelské práce.  

Bc. Petra Vránová, vedoucí úseku A2 
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Domov pro seniory – úsek A3 

Klienti i zaměstnanci úseku A3 vstupovali do nového roku 2021 s nadějí, že se 

jejich život vrátí do normálních kolejí, plni nových plánů a očekávání. Ovšem jak 

se říká: „Člověk míní, ale „v tomhle případě“ Covid mění. “ Omezení pokračují  

a pomyslné světlo na konci tunelu je v nedohlednu. Přesto i v této těžké době si 

většina z nich zachovává pozitivní přístup k životu a těší se z drobných maličkostí 

a radostí, které každý nový den sebou přináší. 

Všichni pracovníci multidisciplinárního týmu se klientům snaží všemožnou mírou 

toto obtížné období maximálně zpříjemnit, a to jak různými skupinovými nebo 

individuálními aktivitami, tak i úsekovými akcemi (např. Zabíjačkové hody, 

Masopust, MDŽ atd.). 

Závěrem chci všem pracovníkům poděkovat za jejich dobře odvedenou práci 

v této dlouhé a nelehké době a popřát nám všem hodně síly, zdraví, energie, 

ohleduplnosti a vzájemné podpory. 

„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij!“ 

         Mgr. Pavla Kovalčíková, vedoucí úseku A3 
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SLUŽBA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Domov se zvláštním režimem – úsek B1 

Život na úseku B1 se po dlouhém období boje s Covidem 19 postupně vrací do 

běžných kolejí. Někteří klienti bohužel stále bojují s následky onemocnění, ale 

díky vhodně zvolené rehabilitaci pod vedením paní Ivy Tučkové se daří klienty 

opět vrátit zpět k jejich původním návykům. Všichni se opět mohou setkávat 

v jídelnách úseku, ve kterých se stravují a tráví zde volný čas. V pracovních dnech 

se mohou účastnit dopoledních programů pod odborným vedením paní Hany 

Dudové, DiS.  nebo mohou využít otevřený šicí ateliér vždy v úterý a ve čtvrtek 

pod vedením paní Šárky Tylkové, DiS.  V období nouzového stavu se snažíme 

zprostředkovat kontakty s rodinami a přáteli prostřednictvím telefonických 

hovorů, a také videohovorů. 

Monika Neuwirthová, DiS., vedoucí úseku B1 

  

 

 

 

 

 

Domov se zvláštním režimem – úsek B2 

Nedávno u nás na úseku B2 proběhl masopustní průvod. Klienti měli ohromnou 

radost, hlavně z kostýmů, ve kterých se pracovníci domova ukázali. Klienti si 

pochutnali na klobáskách a mini koblížcích. Všichni si společně zazpívali a sem 

tam si vyhodily z kopýtka za rytmu harmoniky.  

Jako tým B2 jsme na sebe pyšní za zvládnutí covidové situace u nás na úseku. 

Úspěšně se nám podařilo oddělit pozitivně testované klienty od ostatních a tím 

zamezit šíření nákazy. Obzvlášť v téhle situaci jsme využívali prvky bazální 

stimulace. Jak tým pomáháme klientům překonávat odloučení od rodiny, za což 

nás odmění úsměvy a vlídným slovem. 

      Pracovníci úseku B2 
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Domov se zvláštním režimem – úsek B3 

Ze života klientů B3 

P. Valter zahájil pobytovou sociální službu na konci roku 2017. Adaptace byla 

složitá. Těžko si zvykal na nové prostředí a nový režim. Nakonec si v Domově 

zvykl. Byl mu vytvořen prostor pro volný pohyb po úseku. Samozřejmě se někdy 

stalo, že využil nestřeženého okamžiku personálu a opustil úsek či odjel výtahem. 

Také se stávalo, že navštěvoval noční stolky ostatních spolubydlících. Terén 

úseku měl velmi dobře zmapovaný a věděl, ve kterých stolcích najde nějakou 

mlsotku. Prostě pan Valtr měl a stále má svůj svět, má rád sladkosti, vlídné slovo 

a pohlazení personálu. Za to všechno se od něj vždy dočkáme vřelého úsměvu. 

Pan Valtr na konci roku 2020 onemocněl Covidem, z neustále chodícího klienta 

se stal naprosto imobilní klient, plně závislý na péči personálu. Za pomoci všech 

členů personálu a práce multidisciplinárního týmu se u něj nastavila individuální 

péče s cílem zlepšení kondice. Ergo tým, začal klienta mobilizovat. Pan Valter 

byl vysazován do relaxačního křesla, stále však pohyboval nohama. Proto 

pracovnice úseku Bc. Radka Frydová a Michaela Neuwirthová, vyzkoušely pana 

Valtera vysadit jeden den do MIV. Pan Valter toho využil a začal se odrážet 

nohama a jezdil si sám po úseku. Začal zase navštěvovat pokoje ostatních klientů 

a jejich nočních stolků. Dnes už je vysazován do MIV denně, jezdí si po úseku. 

Ujde za pomocí druhé osoby s pultovým chodítkem přes celou chodbu. Při chůzi 

se zdá velmi spokojený.  

My, pracovníci úseku, jsem rádi, že máme zase zpátky našeho pana Valtera 

s šibalským úsměvem, když je načapán, jak u cizího nočního stolků žvýká 

nějakou „nalezenou“ mlsotku.  

Zuzana Eyermannová, DiS. – vedoucí úseku B3 
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Co nového se nám povedlo v rámci technického úseku: 

• výměna oken na společných jídelnách domova pro seniory, 

• pastování podlah v celém domově, 

• výměna lin na ošetřovatelských pokojích domova pro seniory, 

• celková úprava kanceláří vedoucích úseku domova pro seniory, 

• montování nádstavců na skříně na dvoulůžkových pokojích, 

• vybudování pokoje pro krátkodobé pokoje, 

• malování pokojů a společenských prostor, 

• montáž změkčovačů vody na všech úsekových kuchyňkách, 

• oprava vadných součástí na splachovačích geberit na pokojích klientů, 

• vybudování nového WC pro klienty na úseku B3, kteří se zúčastňují 

společenských aktivit v salónku, 

• byly zakoupeny kyslíkové přístroje pro klienty, kteří mají nebo měli potíže 

s dýcháním zejména po vyléčení z nemoci COVID 19. 

Co nového nás čeká v rámci technického úseku: 

• rekonstrukce střech, 

• rekonstrukce stravovacího provozu včetně rozšíření přípravy stravy pro jiné 

poskytovatele sociálních služeb. 

Stravovací komise v Domově Sluníčko 

V Domově Sluníčko se opětovně začala scházet stravovací komise od ledna 2021. 

Složení komise je v týmu: ředitel organizace, vedoucí útvaru sociálního a přímé 

péče, vedoucí pobytových služeb, nutričního terapeutka, vedoucího kuchyně. 

Tato komise je nově rozšířena o klienty domova pro seniory, kteří mohou vyjádřit 

svůj názor k poskytované stravě v domově.  Dvě setkání proběhly v příjemné 

atmosféře, kdy se ve společné diskusi projednávali různé podněty, nápady, 

pochvaly i připomínky. Pokud byste se chtěli přidat do naší stravovací komise, 

prosím kontaktujte vedoucí jednotlivých úseků, na kterých jste ubytovaní. 

Děkujeme za spolupráci ke zkvalitňování naší služby. 

 

 

 



17 

 

 

 

Dobrovolníci v Domově Sluníčko 

Dobrovolníci se stali během několika let nedílnou součástí našeho domova. 

Smyslem jejich práce není nahrazovat činnost zaměstnance, ale přispět k vyplnění 

volného času klienta.  

Dobrovolník je člověk, který bez finanční odměny dělá něco pro druhé. 

Dobrovolník dává část svého času a energii druhým lidem. 

Dobrovolníci se rovněž účastní některých jednorázových společenských akcí, 

např. pálení čarodějnic, sportovních her, mikulášské nadílky a jiných. 

Avšak v této nelehké „covidové“ době nám dobrovolníci pomáhali i při běžném 

pracovním dni zaměstnance. Byli k ruce při hygienách, podáváni stravy, umývání 

nádobí a desinfekce jednotlivých úseku. Je to taková naše Sluníčková parta 

„covidových“ dobrovolníku. Pod vedení Adry vytvořili dobrovolnici 

profesionální skupinu s názvem BO SME PARTYJA. 

Těchto „covidových“ dobrovolníku bylo kolem 15-ti osob, ale nakonec zůstalo 

jen 6. Práci i náš domov si natolik oblíbili, že pokračují a zůstali v dalších 

dobrovolnických aktivitách. 

Za to jim moc děkujeme a věřím, že nám budou přínosem … 

Eva Skácelová – koordinátorkou pro kulturní, aktivizační činnosti a 

dobrovolníky 
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Předávání věcného dárku … 

ON-LINE SETKÁNÍ S ČEZ – 1. DÍL 

Dne 3. 2. 2021 se v Domově pro seniory Sluníčko uskutečnila on-line akce ČEZ, 

kde jsme se pomocí virtuality s našimi klienty dostali do jaderné elektrárny 

Temelín. 

Akcí nás provázela Mgr. Provodová, která našim klientům ukázala virtuální 

prohlídku Temelínem, jak vnitřních, tak venkovních prostor, včetně dalších 

zajímavostí. Akce se konala v společenském sále za přísných hygienických 

opatření daným státem. 

Během prohlídky měli klienti také možnost prověřit si své znalosti z prohlídky 

pomocí jednoduchých kvízů a otázek. Jeden z přítomných klientů se soutěže 

zúčastnil, vyhrál a obdržel na oplátku věcný dar. MOC BLAHOPŘEJEME! Za 

věcný dárek pro našeho klienta ČEZU moc děkujeme a budeme se těšit na další 

online prohlídku, která je naplánovaná na den 17. 3. 2021 v 15.00 hod opět ve 

společenském sále Domova Sluníčko. 
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ÚSEKOVÉ ZABÍJAČKOVÉ HODY  

Když se řekne únor, každému z nás se automaticky vybaví pranostika „Únor bílý, 

pole sílí“. S tímto zimním měsícem jsou také spojovány lidové tradice, jako je 

například Masopust a zabijačkové hody. Klientům v Domově Sluníčko na 

jednotlivých úsecích domova pro seniory a domova se zvláštním režimem byla 

tato tradice zabijačkových hodů zprostředkována společně stráveným 

odpolednem na úsekové jídelně prostřednictvím ochutnávky zabijačkových 

výrobků. Ochutnávkové odpoledne se velice vydařilo. Všichni se výborně 

pobavili a pochutnali na výrobcích, které zajistilo vedení Domova Sluníčko. Moc 

děkujeme p. řediteli Mgr. Tejzrovi za umožnění a zajištění této akce. 
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MASOPUST VE SLUNÍČKU 

Odpoledne 23. února se ve Sluníčku neslo ve znamení masopustních oslav. Budiž 

nám odpuštěno, že je již čas předvelikonočního půstu, ale mimořádná opatření 

nám nepovolila dodržet tuto tradici v čase daném zásadami křesťanství. 

Dopoledne byl celý dům provoněn vůní smažících se koblížků a zabijačkových 

dobrot, které byly připravovány aktivizačními a sociálními pracovníky pro 

všechny klienty. O půl třetí odpoledne se pak vydal na pestrý masopustní průvod 

na návštěvu všech úseků i pokojů. V čele průvodu šel důstojný pan farář, 

doprovázený cikánkami, babkou, hasičem, ženou z orientu, školačkou, 

kmotřičkou smrtkou a šaškem. Ráz průvodu pak dával skvělý harmonikář, naše 

kolegyně Hanka, aktivizační pracovnice. Na každé „zastávce“ průvodu jsme 

klientům předali masopustní dobroty, připili si na zdraví a zazpívali písničku na 

přání. Nechybělo ani tipování, kdo se skrývá pod maskami. O velkém úspěchu 

svědčily úsměvy a rozzářené oči klientů i vzpomínky na časy minulé.  
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RESPIRÁTOR PRO VÁS – SPOLEČNĚ TO DÁME!!! 

V pátek 26.2.2021 předal starosta městského obvodu Vítkovice pan Richard 

Čermák řediteli Domova Sluníčko Mgr. Marku Tejzrovi respirátory pro všechny 

klienty. V obálkách s respirátory byl vložen i osobní dopis starosty, který mimo 

jiné obsahuje i povzbudivá slova, která jsou pro všechny seniory podporou v této 

nelehké době. 
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN V DOMOVĚ SLUNÍČKO 

 

Osmý březnový den je v Domově Sluníčko již tradičně věnován Mezinárodnímu 

dni žen. I letos v době mimořádných opatření a omezení všeho druhu jsme pro 

klientky připravili slavnostní den. Začali jsme vysíláním sluníčkového rádia, kde 

nechyběly, verše, historie Mezinárodního dne žen i nestárnoucí melodie. Klientky 

i pracovnice domova v dopoledních hodinách navštívil starosta obce Vítkovice 

pan Richard Čermák a společně s ředitelem domova Markem Tejzrem předal 

všem ženám květiny. Odpoledne pak na všech úsecích dámy i pánové poseděli  

u vínka a upečených buchet. Doporučeno bylo zpívání, veselé vyprávění  

i vzpomínání na doby minulé, čehož se všichni přítomní s radostí ujali. 

Poděkování patří panu starostovi i řediteli Domova Sluníčko, kteří se celé akce 

zhostili bez „ztráty květinky“ a svou přítomností dali celému dni sváteční ráz. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Stravovací úsek 

- Střípky ze stravovací komise 

- Bon Appetit 

-  
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ON-LINE SETKÁNÍ S ČEZ – 2. DÍL 

ONLINE SETKÁNÍ S ČEZ – OBNOVITELNÉ ZDROJE A ENERGIE 

Dne 17.3.2021 se v Domově pro seniory Sluníčko uskutečnila akce ČEZ, kde se 

naší klienti přenesli pomocí online virtuality do větrných, solárních a vodních 

elektráren, které se nachází v ČESKÉ REPUBLICE.  

Celá prohlídka se uskutečnila ve společenském sále za přísných hygienických 

opatření daným státem.  

Během prohlídky měli klienti také možnost prověřit si své znalosti z prohlídky 

pomocí jednoduchých kvízů a otázek. Jeden z přítomných klientů se soutěže 

zúčastnil, vyhrál a obdrží na oplátku věcný dar. MOC BLAHOPŘEJEME! Za 

věcný dárek pro našeho klienta ČEZU moc děkujeme a budeme se těšit na další 

online prohlídku tentokrát na Téma – Elektrizující hodina fyziky, která je 

naplánovaná na den 16.4.2021 v 15.00 hod opět ve společenském sále Domova 

Sluníčko.  Moc se opět těšíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



24 

PEČENÍ ŠTRŮDLŮ 

V měsíci březnu se klienti a klientky zapojili do společného vaření a pečení  

a připravili si sladkou odměnu. Společnými silami nastrouhali jablka na štrůdly  

a za příjemné atmosféry plné smíchu dobrotu upekli. Ochutnali pak nejen ti, co se 

do akce zapojili, ale i všichni ostatní, kdo měl chuť.  
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PŘÍPRAVA NA SVÁTKY JARA V DOMOVĚ SLUNÍČKO 

Přípravu na svátky jara tradičně zahájíme prostřednictvím vysílání sluníčkového 

rádia, kdy den po dni budeme klienty provázet tradicemi i historií těchto svátků. 

K Velikonocům bude také patřit duchovní poselství otce Václava Tomiczka  

a řádové sestry Františky. Prostory domova budou vyzdobeny originálními 

výrobky klientů z našich dílen, stoly mimo jiné ozdobí i „jarní pozdravy“ dětí 

z Mateřské školy Harmonie v Ostravě-Hrabůvce a Mateřské školy Klubíčko v 

Ostravě-Hrabové.   

 

 

 

 

 

NOVÁ INTERNETOVÁ KAVÁRNA  

V průběhu ledna 2021 byla nově otevřena Internetová kavárna v místní knihovně 

Domova Sluníčko. Kavárna je vybavena čtyřmi počítači s připojením na internet, 

které domovu darovala Masarykova univerzita v Brně jako sponzorský dar. 

Klienti domova tak mohou navštěvovat kavárnu a pracovat na počítači pod 

vedením pracovníka, který jim může vysvětlit úplné základy používání počítače 

nebo jim pomoci s brouzdáním na internetu, popř. psaním osobních dopisů svým 

blízkým. V rámci internetové kavárny je také každý měsíc spuštěn kurz pro 

základy počítačové gramotnosti, kterého se klienti mohou účastnit. V případě 

zájmu se prosím obracejte na p. Skácelovou E. 
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SPONZORSKÉ DARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme firmě Kofola ČeskoSlovensko 

a. s. za zpříjemnění volnočasových aktivit 

našich seniorů. Svým sponzorským 

darem ve formě ovocných limonád 

rozzářili úsměv na tvářích našich seniorů 

nejen ve společných dílnách, ale také při 

individuálních aktivitách. Za poskytnutý 

dar srdečně děkujeme. 

V pondělí dne 11. 1. 2021 nás potěšil 

krásný materiální sponzorský dar pro 

naše seniory ve formě šňůrek, stuh, 

prýmek od firmy PEGA-VEL, a. s. Tato 

firma je významným výrobcem 

galanterního zboží. Doručený materiál 

bude využit v rámci rukodělných činností 

seniorů v jednotlivých šicích dílnách. Za 

sponzorský dar moc děkujeme. 
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Sponzorské dary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně děkujeme firmě Football Club za 

zaslání čtyř výtisků čtvrtletního magazínu 

– kompletního ročníku 2020 do našeho 

domova pro fotbalové fanoušky  

a fanynky. Nadčasové texty ze 

současnosti i historie potěšili seniory  

a jsou součástí naší knihovny k zapůjčení. 

Jaro ve Sluníčku 

O tom, že i v mrazivých únorových dnech může 

přijít jaro, se mohli přesvědčit klienti  

i zaměstnanci Sluníčka.   

Byl nám totiž předán jedinečný dárek v podobě 

krásných pestrobarevných primulek, kterými 

jsme ozdobili prostory našeho domova. O radost 

a potěšení z těchto poslů jara se zasloužila paní 

Kateřina Tkáčiková z Ikey na Rudné ulici. Patří jí 

veliké poděkování. Radost také udělaly i malé 

„džusíky“ pro klienty. 

Těší nás, že v této době, plné nedobrých zpráv  

a omezujících opatření se najdou lidé, kteří 

dokáží zpříjemnit dny seniorům i pečujícímu 

personálu. 

Děkujeme… 
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Milí klienti, kolegové, přátelé. 

Žijeme v poněkud zvláštní době, kdy součástí našich životů se staly nejen roušky 

a respirátory, ale také pravidelné testování na přítomnost antigenu SARS COV -

2. Zjednodušeně řečeno, testování, zda jsme onemocněli akutně nemocí Covid – 

19. 

V říjnu 2020 jsme od zdravotní pojišťovny obdrželi 3 900 testů. Do dnešního dne 

jsme jich provedli zhruba 3 000. Testujeme nejen pracovníky a klienty našeho 

domova, ale také návštěvníky, kdy negativní test je propustkou na návštěvu, nebo 

jednání. Jak říkám – je to poněkud zvláštní doba. Přesto snad lze konstatovat, že 

odhalení nákazy díky testům a včasnému zahájení léčby, zachránilo mnohým 

z nás život. 

Samotné provedení testu nebolí, je mírně nepříjemné a provokuje kýchání nebo 

slzení. 

Vaše ukázněnost při dodržování pravidelnosti testování a všech hygienických 

pravidel přispěla k tomu, že v posledních třech týdnech jsme nezachytili nikoho 

s pozitivním výsledkem a nikdo také nemocí Covid – 19 neonemocněl. K ústupu 

nemoci významně přispělo i očkování. 

Jednou tato doba určitě skončí a my se zase budeme moci navštěvovat bez roušek 

a „šťourání“ v nose. Do té doby musíme vydržet, i když se to zdá už dlouho. 

Bc. Hana Kotisová – vedoucí pobytové služby DZR 
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Trénink paměti a rozcvička duše 
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Časopis Sluneční paprsek je vydáván a tisknut pro osobní potřebu klientů, 

pracovníků, rodinných pečujících a přátel Domova Sluníčko. 

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Syllabova 

2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

Redakční tým: Mgr. Marek Tejzr, Bc. Tereza Minarčíková, DiS., Pavla 

Sýkorová, Lenka Golová, DiS., Eva Skácelová 

 

Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise. 

V případě jakéhokoli zájmu přispívat do časopisu prosím kontaktujte p. Evu 

Skácelovou. 

 

 

 


