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Milé klientky, milí klienti, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci 

Domova Sluníčko, 

čas neúprosně letí a prázdniny jsou téměř za dveřmi, a proto dovolte milí 

zaměstnanci, abych Vám popřál pěkné prožití letních dnů a dovolených, které  

si po právu po tak těžké době zasloužíte. Klientům domova, kteří se dostanou  

na dovolenky ke svým rodinám a blízkým přeji totéž. Velmi mě těší, že vlna 

koronavirových opatření je za námi a organizace dne 14. června povolila vstup  

do domova i těm nejmenším. Už jen nezbývá jen věřit, aby se nám tyto 

nepříjemnosti s pandemií do budoucna vyhnuly. Organizace tak konečně může 

fungovat, jak jsme byli zvyklí, ale i přesto nás stále trápí vysoká nemocnost 

personálu především zaměstnanců v přímé péči. Personalistka organizace 

společně se zaměstnanci výběrové komise stále přijímají nové zaměstnance 

především na dohodu o provedení práce, abychom tyto personální výpadky 

eliminovali. 

Od 1. července začíná vedení domova plnohodnotně fungovat v nové sestavě  

a doufám, že organizaci Domova Sluníčko se budou dařit naplňovat vize, cíle  

a uložené úkoly zřizovatele Statutárního města Ostrava. 

Obnova vozového parku 

Dne 24. června bylo do organizace domova pořízeno nové vozidlo SUV Škoda 

Karoq. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vozidlo bylo původně 

zrealizováno výběrové řízení 

přes firmu Tender systems, ale  

z důvodu vysoutěžené vysoké 

ceny byla soutěž zrušena. 

Organizace tak zakoupila 

vozidlo od prodejce Auto Heller 

Ostrava na základě nejnižší 

cenové nabídky. Vozidlo SUV  

s vysokým podvozkem bylo 

vybráno záměrně, aby mohlo 

sloužit v našem krásném parku  

a neničil se tak podvozek jako  

u předchozích vozidel.  
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Jak je již v organizaci tradicí vozidlo bylo pokřtěno a dostalo jméno Karel. 

Jméno vozidla vzešlo na návrh technického úseku 

Rekonstrukce střech  

 

 

 

 

 

 

Dne 31. května byla zahájena generální oprava střech objektu domova. Každé 

pondělí se provádí kontrolní den a práce zatím probíhají v souladu se stanoveným 

harmonogramem dle smlouvy o dílo. Staveniště je řádně označeno, ale i přesto 

prosím o zvýšenou opatrnost zaměstnanců a klientů našeho zařízení, aby  

se zbytečně nepohybovali v blízkosti vyznačených prostor bezpečnostní páskou. 

V případě, že zaměstnanec zjistí nebo zahlédne v blízkosti označených míst 

klienta domova, tuto skutečnost ať ihned nahlásí na recepci, popřípadě vedoucímu 

provozně technického útvaru. 

 

Pěkný den, Váš ředitel 
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1. Jak dlouho pracujete se seniory? 

V sociální službách již pracuji téměř 21 let. Začínala jsem na nemocničním 

oddělení pro popálené, po mateřské dovolené jsem pak nastoupila na oddělení 

klinické farmakologie, kde jsem se podílela na vývoji léků proti hypertenzi.  

Po třech letech jsem se vrátila ke své milované chirurgii. Na oddělení lůžkové 

traumatologie v Ostravě Vítkovicích jsem působila 10 let. Traumatologické 

oddělení je také chirurgií starých lidí, kterých se často týkají komplikované 

úrazy po častých pádech. Cílová skupina seniorů mi byla vždy velmi blízká, 

proto jsem se v roce 2000 rozhodla, že se jí budu věnovat i z pohledu sociální 

péče. Nastoupila jsem do Domova Sluníčko a v květnu roku 2002 jsme s paní 

ředitelkou a s podporou celého týmu začali budovat oddělení pro klienty 

s demencí.  

2. Co Vás na této práci zajímalo? 

Budování oddělení pro klienty s demencí mě oslovilo, protože v našem kraji 

žádné takové zařízení nebylo a jednalo se o pilotní projekt. Z mého pohledu 

tehdy i nyní jsem přesvědčena, že si tito klienti zaslouží laskavou a bezpečnou 

péči s trochu jinými přístupy než seniorská populace, která je demenci 

ušetřena.  

 

Sluneční paprsek … 

Vážení čtenáři a čtenářky, 

je před námi léto a s ním doufejme období plné krásných dní. Přemýšlela jsem,  

co bych Vám mohla nabídnout zajímavého ke čtení. A pak jsem dostala nápad. 

V minulém čísle jsem Vám představila sama sebe. Co tahle představit i další členy 

týmu, kteří Vás podporují a pomáhají Vám v každodenních aktivitách  

a činnostech? Možná by Vás to bavilo. A tak jsem se rozhodla, udělat pro každé 

následující číslo jeden rozhovor. Výběr kolegů a kolegyň je velmi těžký, všichni 

jsou totiž úžasní, nicméně někdo musí být první. Zvolila jsem tedy spravedlivý 

systém losování. Los padl. Dovolte mi, Vám blíže představit Bc. Hanu Kotisovou, 

vedoucí domova se zvláštním režimem, přímé a ošetřovatelské péče. 



5 

3. Jaká je Vaše náplň dne? 

Své zkušenosti předávám vedoucím jednotlivých úseků na pobytové službě 

domova se zvláštním režimem. Pracovníkům se snažím objasňovat správné 

přístupy a postoje ke klientům. Vzdělám pracovníky v přímé péči v této 

problematice. Hodně se věnuji správné komunikaci. Jednám s rodinami, 

vyjíždím na nejednoznačná šetření přímo do terénu za klientem. Laické 

veřejnosti objasňuji průběh nemoci, snažím se jim najít alternativní službu, 

když u nás není volné místo. Koordinuji kolegy nutričního terapeuta, 

fyzioterapeuta a ergoterapeuta v rámci požadavků na fyzioterapii a ergoterapii. 

Vedu zdravotní tým. A taky jak již víte, Vás chodím neustále testovat. 

4. Co Vás v práci nejvíc baví? 

Všechno, každý den je jiný a svou práci mám ráda. Těší mě, když vidím  

na tváři úsměv, ať klientů nebo pracovníků.  

5. Jak odpočíváte? 

Odpočívám na zahrádce, se svými vnoučaty, které mi ukazují svět mladé 

generace. Chodím ráda do divadla, po horách. Ráda čtu. 

6. Je něco, co byste ráda našim čtenářům vzkázala? 

Abychom si všichni udrželi dobrou náladu a vzájemnou toleranci a přátelství, 

pak porazíme i Covidovou dobu a bude zase líp. 

Rozhovor pro Vás připravily: Bc. Hana Kotisová – vedoucí pobytové služby 

DZR a Mgr. Tereza Minarčíková, DiS. – vedoucí pobytové služby DS. 
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Certifikát Paliativní péče pro Domov Sluníčko 

Domov Sluníčko získal 30. dubna 2021 Certifikát paliativní péče. „Pohlaďme 

umírajícímu tvář“. Příprava na paliativní péči probíhala od roku 2018, kdy 

v průběhu tří let bylo proškoleno 86 pracovníků přímé péče a ředitel 

organizace. Součástí vzdělávání byly i e-learningové dotazníky a zpracování 

dotazníku k analýze.  

Co je obsahem paliativní péče: 

Paliativní péče se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz  

se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat 

individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech 

(biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat 

v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.  

 

Jaké jsou hlavní zásady paliativní péče: 

• nabízí mírnění bolestí a jiných zatěžujících symptomů; vychází ze snahy, 

aby navzdory své situaci mohl být člověk co nejvíce v „pohodě“, a to nejen 

tělesně, ale ve všech ohledech svého života. 

• říká ano životu a život podporuje, zároveň však vnímá umírání jako běžný 

proces; smrt zde není oproti zdravotnictví vnímána jako selhání, jak 

pacienta, tak medicíny. Vnímá smrt, jako přirozenou součást života. 

• paliativní péče nemá v úmyslu smrt urychlovat, ale také ne zadržovat, 

odmítá použití dostupných technologií a zdravotnických postupů  

pro nepřiměřené prodlužování života na úkor kvality; pacient – klient – má 

právo odmítnout léčbu, která může být nepřínosná nebo zatěžující. 

• integruje tělesné, sociální, psychologické a spirituální aspekty péče a je  

si vědoma, že pouze péče o fyzickou stránku je nedostačující. 

• nabízí systém podpory, který klientovi pomáhá žít aktivně, smysluplně, 

plodně, hodnotně až do jeho smrti, klient si sám stanovuje cíle a priority 

svého života a úkolem pomáhajících je pomoci mu jich dosáhnout  

a zároveň citlivě reagovat na jejich případnou změnu. 

• v neposlední řadě nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám 

vyrovnat se se zátěží během nemoci blízkého a při jejich vlastním procesu 

zármutku, objektem péče je celá rodina a její potřeby. 

• využívá koordinovanou týmovou práci, aby bylo možné reagovat na 

potřeby klienta a jeho blízkých, spolupráce v týmu je podmíněna 

společnými cíli péče a vysokým standardem komunikace; pomoc, péči  

a podporu poskytují zdravotníci i nezdravotníci 
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• usiluje o zlepšení kvality života, přičemž kvalita života je cílem celého 

paliativního jednání, na kvalitu života nahlíží jako na celek bio, psycho, 

sociálních a spirituálních dimenzí člověka.  

 

Kdo poskytuje paliativní péči v Domově Sluníčko: 

Paliativní péči v Domově Sluníčko poskytuje klientům tým multidisciplinární 

přímé péče – zdravotní sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, 

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, praktický lékař, rodina. 

Kdo se podílí na spolupráci v oblasti poskytování paliativní péče: 

• Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. Ostrava v oblasti poskytování 

psychologického poradenství 

• duchovní, 

• řádová sestra 

• aj. dle individuální přání klienta. 

 

 

Pavla Sýkorová 

Vedoucí útvaru sociální a přímé péče 

 

 

„Nezaměnitelná podobnost trpících pacientů s Ježíšem, nad kterým vyřkl Pilát 

Pontský právě ono slavné „Ejhle člověk!?“ je zřejmá. Umírající je často v tak 

ubohém stavu, že v něm ostatní zcela neprávem přestávají vidět člověka“. 
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Ergoterapeutický tým ve spolupráci s koordinátorem dobrovolníků pro Vás 

v uplynulém čtvrtletí připravili 

PEČENÍ ŠTRŮDLŮ 

S klienty Našeho Domova Sluníčko jsme v odpolední čtvrteční aktivitě – 

VAŘENÍ PRO RADOST připravili a usmažili JABLEČNÉ ŠTRŮDLY. Na celé 

akci se podíleli klienti včetně strouhání jablíček. Celá akce se velmi vydařila 

posléze si všichni velmi pochutnali.  

Pečení štrůdlů pochází z německého „Strudel,, který je odvozeno od středověkého 

slova vír. Nejstarší nám známý recept na štrůdl pochází z roku 1967 a tento 

rukopis je uložen v radniční knihovně města Vídeň. Štrůdl získal popularitu v 18. 

století díky rozpínavosti Habsburské monarchie. Štrůdl je nejvíce spojován 

s Rakouskem, tradičním zákuskem se však stal na celém území bývalé monarchie. 
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POZNEJ PÍSNIČKU 

V dopoledních hodinách proběhla na úseku B1 v rámci dopolední aktivizace 

soutěž „Poznej písničku“. V úvodu soutěže byly klientům rozdány soutěžní 

kartičky, do kterých jim byl za správnou odpověď zaznamenán bod a byly jim 

vysvětleny pravidla soutěže. Pro větší motivaci k soutěžení byli klienti rovněž 

informováni o možnostech odměn pro první tři místa.  

Klientům byla vždy přečtena část textu písničky v maximálním rozsahu pět až 

šest slov a klienti měli za úkol poznat správný název písničky. Za nejrychlejší 

správnou odpověď vždy klient získal bod. V závěru soutěže se body sečetly  

a prvním třem nejlepším byl předán zákusek. 

Klientům se soutěž velice líbila, neboť si u ní nejen procvičili paměť, ale  

Ti nejlepší si měli možnost i zamlsat. 

 

 

 

 

 

 

 

KVÍZOVÉ DOPOLEDNE 

V rámci pravidelného měsíčního soutěžení při dopoledních aktivitách klientů na 

odd. B1 proběhla již podruhé soutěž, tentokrát s názvem „Kvízové dopoledne“.  

V úvodu soutěže byly klientům rozdány soutěžní kvízy a připravené tabulky  

s možností výběru ze čtyř různých odpovědí. Následně byly klientům vysvětleny 

pravidla soutěže. Odměnou pro první tři místa byly opět zákusky.  

Klientům byla vždy přečtena kvízová otázka a následovalo přečtení čtyř 

odpovědí, přičemž měli klienti vybrat jednu správnou a označit ji kolečkem nebo 

křížkem. Do soutěže se přihlásilo celkem osm klientů, odpovědi však odevzdali 

pouze čtyři z nich. V závěru soutěže byly kvízy vyhodnoceny a prvním třem 

nejlepším byl předán zákusek. 
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SLUNÍČKOVÁ KLUBOVNA 

V naší Sluníčkové klubovně pod vedením p. Silvie si klienti mohou vyzkoušet 

novou aktivitu MODELOVÁNÍ , která se zaměřuje na posílení a udržení  stávající 

jemné motoriky na horních končetinách. Modelování přináší novou aktivitu,  

u které se projeví kreativita nebo jen při jejím používání si procvičí svalovou sílu, 

která je důležitá pro zachování stávající funkce prstů na HKK.  

Klientkám se tato nová aktivita velmi líbí a moc si jí pochvalují. Vytvarováním 

různých tvarů mohou vyrobit i vkusné výrobky ve formě přívěsku nebo jen jako 

pozorný dáreček pro své blízké. 
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VAŘÍME PRO RADOST 

Letnice jsou křesťanský svátek, připomínáme si jím seslání Ducha svatého  

na apoštoly o Ježíšově zmrtvýchvstání a slaví se 50 dní po Velikonocích. 

Svatodušní pondělí se u nás bohužel již neslaví, lidé málem zapomněli, že v ten 

den bývalo kdysi volno podobně jako na Velikonoce. 

Jako většina křesťanských svátků u nás je i tento doprovázen lidovými zvyky. 

Mezi ně patří čištění studánek, jízdy králů a zejména na Severní Moravě smažení 

vaječiny. Odkud se tento zvyk vzal se přesně neví, nejspíš ho přinesli Valaši. Dnes 

slouží vaječina k tomu, aby se setkali i ti, kteří na to po celý rok neměli čas.   

Smažení vaječiny nesmělo chybět ani v našem Kuchtění pro radost dne 20. 5. 

2021 s našimi klienty. Všichni si pochutnali na poctivé vaječině se špekem, 

cibulkou, posypané pažitkou. K příjemné chuti přispělo také vychlazené pivo. 
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ZDRAVOTNÍ KLAUNI 

Dne 8. dubna roku 2021 nás v dopoledních hodinách navštívili zdravotní klauni. 

Byla to příjemná návštěva, kdy klauni vykouzlili dobrou náladu a také úsměv na 

tvářích našich klientů. Tento úsměv je totiž v této nelehké době důležitější nežli 

dříve. Klauni vytvořili báječnou atmosféru, jak klientům, tak i personálu. 

Moc děkujeme klaunům sl. Jožce a panu Cumlovi, že přijeli potěšit naše klienty 

svou přítomností, vytříbeným humorem, zpěvem, kouzly a tanečními kreacemi. 
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ONLINE SETKÁNÍ S ČEZ – ELEKTRIZUJÍCÍ HODINA FYZIKY 

Dne 16.4.2021 se v Domově pro seniory Sluníčko uskutečnila JIŽ POTŘETÍ akce 

ČEZ, kde se naší klienti přenesli pomocí online virtuality tentokrát do elektrárny 

LEDVICE. 

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 a na oplátku za správnou odpověď obdrží věcný dar.  

MOC BLAHOPŘEJEME! 

Za věcný dárek pro našeho klientka ČEZU moc děkujeme. 

 

UBROUSKOVÁ METODA 

V naší Sluníčkové klubovně pod vedením p. Knoppové si klienti mohou 

vyzkoušet novou činnost, která se nazývá UBROUSKOVÁ METODA.  

Pod touto metodou si klienti procvičí svou zručnost, využijí svou kreativitu,  

a udrží si svůj rozsah na horních končetinách s využitím úchopu hrubé a jemné 

motoriky. Tato metoda je velmi jednoduchá, ovšem mnohotvárná. Finální 

výrobek je velmi krásný, protože každý manuálně vytvořený výtvor přináší radost 

z odvedené práce nebo jen poslouží jako dárek pro své blízké.  

Všichni jste vítáni v naší každodenní dopolední Sluníčkové klubovně, kde můžete 

kromě této metody využít i další činnosti, které vám budou vyhovovat. 
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ČARODĚJNICE VE SLUNÍČKU 

Dvacátý sedmý duben se ve Sluníčku nesl ve znamení čarodějnickém. Pavla 

Sýkorová, alias Berta Braunová pozvala klienty na každoroční setkání. 

„Já, Berta Braunová, čarodějnice 1. kategorie, vás zvu k ohništi na naší zahradě, 

kde  od půl třetí odpoledne vypukne rej můj a družek mých. Společně se v kole 

zatočíme, též Morenu upálíme, mokem zlatavým i špekáčkem na ohni pečeném 

se občerstvíme. Ke zpěvu i tanci, zkrátka zvesela, zahraje nám pohodová kapela.“ 

Jak bylo řečeno, tak se také stalo. V zahradě plné slunce a probouzejícího se jara, 

hrálo hudební duo Pohoda oblíbené melodie, malé i větší čarodějnice rozezpívaly 

klienty, podávaly mok zlatavý i špekáčky opečené. K dobré pohodě přispělo  

i povídání ze světa čarodějnického v podání Berty Braunové. 

A vůbec nejlepší bylo, že jsme se my všichni „sluníčkoví“ po dlouhé době sešli  

a společně se potěšili. 
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FOLKLORNÍ SKUPINA LAGAN 

Ve svátečním prosluněném sobotním dni 8. 5. 2021 dorazila do našeho Domova 

Sluníčko folklorní chlapecká skupina LAGAN, která svým šarmem a zpěvem opět 

okouzlila naše klienty. V rytmu skladeb si spolu všichni společně zazpívali a také 

i někteří zatančili. Skupina Lagan nás již navštívila poněkolikáté a vždy velmi 

klienty zahřeje svými písněmi u srdíčka.  

Tato akce se také uskutečnila jako poděkování maminkám a babičkám, které mají 

dne 9.5, svátek. Našim klientkám bylo popřáno hlavně zdraví a plno radostných 

dnů v Našem Domově Sluníčko. 
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ZPÍVÁME SENIORŮM 

Dne 17. května 2021 se v Domově pro seniory Sluníčko uskutečnila 

v odpoledních hodinách akce s názvem „Zpíváme seniorům“.  

Během hodinového programu zazněly známé písně od ještě známějších interpretů 

jako např.: „Loudá se půlměsíc“ od Marty Kubišové, „Pátá“ od Heleny 

Vondráčkové nebo „Zvonky štěstí“ nazpívané Karlem Gottem a Darinou 

Rolinsovou a to v podání členů skupiny Pop Academy z Ostravy. 

Pro klienty domova to byla nádherná podívaná i poslech. Některé písně byly tak 

strhující, že u nich klienti začali tleskat do rytmu anebo se alespoň v rytmu písní 

pohupovali. 
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MÁJOVÁ VESELICE – „KÁCENÍ MÁJE“ 

Máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří 

ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá 

májka stavěna 30. dubna nebo 1. května. Tuto mnoholetou tradici jsme propojili 

s mezigenerační spolupráci v rámci projektu „Společně vzpomínkami“ pod 

Nadací ČEZ, které se konalo dne 27. 5. 2021 v našem domově. Akce byla 

v odpoledních hodinách na hezké zahradě domova. Seniory přišly potěšit děti 

svým vystoupením. Společně zavzpomínali na lidové svátky a děti byly 

v tradičních krojích, které vznesly do této mnoholeté tradice velký půvab. Během 

odpoledne se mohli všichni pohostit připraveným občerstvením, které bylo 

připraveno i pro rodinné příslušníky, kteří navštívili své blízké. Kromě dětí se této 

společenské události zúčastnili také klienti z Domova pod Vinnou horou, kteří nás 

navštívili z Hlučína. Zakončení celé akce bylo příhodné názvu, kdy bylo 

provedeno kácení májky. Akce se velmi vydařila. Nadaci ČEZ za poskytnuté 

finanční prostředky velmi děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
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KATOLICKÁ MŠE - Letnice, Svatodušní svátky... 

O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že 

Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi. 

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení 

Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět 

mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice 

jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc.  Z důvodu tohoto katolického 

významného dne se v našem domově opět konala KATOLICKÁ MŠE SVATÁ, 

která byla obnovena více jak po půl roce. Pozastavení mší v našem zařízení bylo 

z důvodu pandemie coronaviru jako ostatní stávající aktivity. Slavení mše svaté je 

pro klientky, kteří jsou věřící velmi významnou událostí, kde se stává inspirací pro 

celý život. 

 

Mimo katolické Mše nabízí Domov Sluníčko také Mše protestantské.  

 

,,VZPOMÍNKA JE JEDINÝ RÁJ, Z NĚHOŽ NÁS NIKDO NEMŮŽE 

VYHNAT…,, 

 

Reminiscenční terapie je terapie vzpomínkou. Vzájemný projekt s názvem 

„Putování“ provázal náš domov s Domovem pro seniory Kamenec. První 

společné setkání našich seniorů se uskutečnilo dne 17. 5. 2021, kdy se klienti 

Domov Sluníčko vypravili do Domova pro seniory Kamenec, aby zde prožili 

zajímavé chvíle plné Prvorepublikové kuchyně.  Pod tímto názvem je již patrné, 

že se senioři věnovali vzpomínkám na období první republiky. V průběhu aktivity 

si společně přichystali sladké moučníky. Jednalo se o jablečné štrúdly, které si 

klienti společně připravily a při kávičce si na nich pochutnali. Setkání bylo velmi 

krásné. Naše poděkování patří Domovu pro seniory Kamenec za vřelé přivítání.   

 

 

 

 

 

http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html
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„KŘÍŽOVKÁŘSKA LIGY PRO SENIORY“ na domově pro seniory 

Úspěšná „Křížovkářská liga“ pořádaném Spolkem Počteníčko, a to za podpory 

MSK navázala také v letošním roce 

2021. Klienti DS tak měli možnost  

od jara každý týden luštit velkou 

křížovku s tajenkou. V pátek 11. 6. 

2021 v dopoledních hodinách 

proběhlo ukončení a následné 

vyhodnocení „KŘÍŽOVKÁŘSKA 

LIGY PRO SENIORY“. Za úsek A1 

se účastnilo 5 klientů, za úsek A2 - 3 

klientky a za úsek A3 -  5 klientů. 

Zúčastnilo se celkem 13 úspěšných 

luštitelů, kterým se podařilo všech 

deset soutěžních křížovek vyluštit. 

Klienti si převzali dárkové balíčky  

a společně se mohou těšit na podzim, kdy začne další kolo křížovkářské ligy. 

Všem zúčastněním gratulujeme a přejeme do další smysluplné aktivity „Luštění 

zdar“. 

 

Projekt Student v lese   spolupracuje s Domovem Sluníčko v Ostravě 

STUDENTI ZAKLÁDAJÍ V DOMOVĚ NEJVĚTŠÍ MOTÝLÍ LOUKU V 

OSTRAVĚ  

Ani doba covidová projekt Student v lese nezastavila. Nouzový stav a následná 

opatření a omezení aktivity projektu přibrzdily.  Hned po uvolnění situace projekt 

opět plní své cíle.  Studenti a další dobrovolníci se sešli už sedmkrát.  

V Kateřinicích na Novojičínsku sázeli stromy a uklízeli klestí. V Ostravě uklidili 

černou skládku V Bohumíně a Paskově založili motýlí louky.  Loni zasadili 

dobrovolníci v Beskydech v rámci projektu Student v lese přes 3200 stromečků, 

letos by chtěli být ještě úspěšnější. Novinkou letošního roku je zakládání motýlích 

luk či záhonů. 

„Zakládání motýlích luk či záhonů je vhodnou reakcí na úbytek motýlů a hmyzu, 

snahou o zlepšení pestrosti a rozmanitosti druhů motýlů, hmyzu, včel, opylovačů 

i květin ve městě a v přírodě. Tato aktivita se Studentem v lese úzce souvisí  
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a báječně doplňuje další činnosti,“ říká Ivan Sekanina, předseda Spolku 

Počteníčko, který projekt Student v lese vymyslel a realizuje.“ Aktuálně jsme  

se domluvili na Spolupráci s Domovem Sluníčko v Ostravě.  Reakce domova  

na možnost založení motýlí louky byla úžasná. Dostali jsme výstavní pozemek, 

zhruba 200 metrů čtverečních, čeká nás tam spousta práce, ale výsledek by mohl 

být skutečně dobrý,“ doplňuje Ivan Sekanina. 

Studenti   lokalitu v areálu domova oddrňují, upravují a chystají setí speciální 

směsí lučních květin, která by měla lokalitu rozzářit pestrými barvami. Vedení 

domova jim nachystalo kontejner na drny a dokonce pro dobrovolníky připravilo 

občerstvení… 

Jak uvádí ředitel domova Mgr. Marek Tejzr, jsme velmi rádi, že organizace 

Domova Sluníčko, příspěvková organizace se může podílet na projektu ,,Student 

v lese´´. Domov Sluníčko disponuje rozsáhlou zahradou a můžeme tak poskytnout 

větší prostor k výsadbě motýlí louky. Rádi podpoříme ochranu životního 

prostředí, ale i uživatelé zdejšího domova si přijdou na své a mohou tak podstoupit 

motýlí terapii. Pro naše zaměstnance se nabízí další možnost aktivizačních 

činností. 

Motýlí louka není na údržbu nijak náročná, ale je speciální například v tom, že 

sečení nesmí být strojové Pokud rostliny vzejdou, budou je dobrovolníci kosit. 

Počítají také s tím, že louku, v případě potřeby, v září znovu osejí. Používají 

přitom speciální směs, ve které by mělo být patnáct druhů lučních květin. 

Například kopretiny, chrpa, vlčí mák či koukol. 

Student v lese je mezigenerační a dobrovolnická aktivita Spolku Počteníčko a 

studentů středních i vysokých škol z Ostravy. Záměrem je ochrana životního 

prostředí, úklid lesních lokalit a zalesňování oblastí poškozených kůrovcem.   

V zakládající skupině jsou studenti sedmi ostravských středních škol a dvou fakult 

Ostravské univerzity. Aktuálně se připojili studenti dalších šesti středních škol  

z Ostravy, Orlové, Bohumína, Frýdku-Místku i Slezské univerzity Opava. Novou 

aktivitou je zakládání motýlích luk. Podrobnosti o projektu najdou zájemci  

na www.studentvlese.cz. 

Mgr. Ivan Sekanina 
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Domov Sluníčko získal v rámci projektu „Společně vzpomínkami“ od Nadace 

ČEZ finanční prostředky pro mezigenerační spolupráci seniorů a dětí. Projekt 

bude realizován postupně v průběhu roku 2021 deseti schůzkami s dětmi a jeho 

cílem je vzájemné propojení generací. 

Během prvního aktivního setkání s názvem „Z pohádky do pohádky“ nás 

navštívily dne 11. 5. 2021 děti z Mateřské školy Motýlek. Krásné dopoledne 

strávili nejen senioři, ale také děti, které tvořily obrázky na zadané téma. Práce 

v malých skupinkách dětí 

a seniorů byla příjemným 

zpestřením dne.   

Po obrázcích následovala 

práce se vzpomínkami, 

kdy děti procvičily 

společně s našimi seniory 

kognitivní funkce. 

Vzpomínalo se na mládí, 

dětství a na sdílené 

prezentaci účastnici akce 

hádali název pohádky. 

Všichni vzájemně 

spolupracovali a moc je to 

bavilo. Děti obdržely 

sladkou odměnu a drobné občerstvení. Akce se velmi vydařila. Nadaci ČEZ  

za poskytnuté finanční prostředky velmi děkujeme. 
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SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 

Dne 17. 6. se uskutečnila pěkná akce s názvem „Sportovní dopoledne“ v rámci 

projektu „Společně vzpomínkami“ financované Nadací ČEZ. Mezi jednotlivé 

soutěžní disciplíny patřilo: skládání puzzle, chytání rybiček, házení balónků  

na šaška, shazování plechovek a házení kroužků na volavku. Jednotliví senioři 

společně s dětmi vytvořili  

5 soutěžních družstev, které 

bojovaly o první místo. 

Nakonec se podařilo týmu 

s barvou oranžovou získat 

196 bodů k zdárnému 

vítezství. Všem zúčastněným 

moc děkujeme, včetně 

Základní školy Krestova, 

která s námi celé dopoledne 

spolupracovala. Nadaci ČEZ 

patří poděkování za finanční 

podporu celé akce. 
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PUTUJEME MINULOSTÍ – SPOLUPRÁCE S DOMOVEM KAMENEC 

Středa 23. června 2021 se v Domově Sluníčko nesla ve znamení vzpomínek. 

V rámci projektu reminiscence - Putování, který je pod záštitou Magistrátu města 

Ostravy, jsme se společně s klienty Domova pro seniory Kamenec vydali proti 

proudu času. Připomenuli jsme si, jak se sportovalo, vařilo a peklo, co diktovaly 

módní salóny, jaké melodie a písně byly v oblibě a nezapomněli jsme ani na 

profese typické pro naši černou a šumnou Ostravu.  

Klienti obou domovů si na jednotlivých zastaveních zavzpomínali nejen na své 

mládí, ale i na „zlatá šedesátá léta“. Zazpívali si písničky „stále zelené“ soutěžili, 

kdo je kdo z tehdejších zpěváků, to vše pod bedlivým dohledem Hanky. Odborný 

výklad k typům a mletí mouky podal seniorům sám pan mlynář, alias Milena, 

který vše doplnil ukázkou i ochutnávkou koláčků, frgálů, chleba a pečiva. Ve 

stánku módy byly předvedeny modely ze salónu Podolská a úspěch sklidila 

modelka Silvie v šatech „charlestonskách“.  

Při procházce světem módy Silvii zdatně sekundovala Šárka. Osobnosti českého 

sportu si účastníci této jedinečné akce připomenuli u Lenky, kde mohli zkusit své 

štěstí v discíplíně „hod kroužkem na volavku“ i podívat se na dobovou tenisovou 

raketu ve speciálním obalu. Poslední zastavení pak na seniory čekalo u „havyřu“, 

kde „dva kumpli z partyje povykladali o historii šachet i huti v Ostravě, dali 

potěžkat kahan  haviřsky, svitilňu, ukazali ferflašku na kafe, plaskury či pytlik  na 

chleba se sadlem. Pospominali aji na kolonyje haviřske, šalerky a grifne roby. A 

jak to vykladani skončilo se? No přece spivanim děvucha z  kolonyje.“                                                                                      

Společné putování po časech minulých pak zakončil společný oběd a posezení 

v pergole s dobrou kávou, koláči a zmrzlinou. O čem jsme si povídali? No 

samozřejmě o časech minulých. Odměnou týmu, který akci připravil byly úsměvy 

a rozzářené oči  klientů  obou domovů a vyslovení poděkování našich hostů, paní 

Mgr. Martiny Pavelkové, manažera kvality odboru sociálních věcí z Magistrátu 

města Ostravy a paní Lenky Kocierzové, výtvarnice a příznivkyni našeho 

domova.     

        Pavla Sýkorová 

        Vedoucí útvaru sociálního a 

přímé péče 
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Hudební vystoupení pro klienty 

Pod vedením Libora Pavla vystoupila hudební skupina dne 25. 6., která zahrála 

klientům mix písní od lidových, až po populární hity. Klientům se akce velmi 

líbila a senioři si mohli dokonce nechat zahrát i písně na své přání. O úspěchu 

svědčil dlouhý závěrečný potlesk.  
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„Honzovy buchty aneb dobrota, která chutná po staletí“ 

V pondělí 28. 6. jsme v našem domově přivítali hosty z Domova Slunečnice 

Ostrava. Společné setkání seniorů se neslo v duchu terapeutického vaření. 

Posezení, které bylo v našem ateliéru mělo za cíl spojit vzpomínky na pečení 

honzových buchet s jejich přípravou. Senioři těsto plnili povidly a u toho si 

povídali, jak se, kdyby peklo. Společné setkání bylo ukončeno ochutnávkou 

upečených buchet a kávičkou na letní terase domova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harfový koncert 

29.6.2021 se v našem domově konal „Harfový koncert“. Dáma 

v krásné róbě zahájila koncert flamengem a pokračovala 

klasikou i filmovou hudbou. Měli jsme možnost poslechnout si 

J. S. Bacha, nebo také pochod. Koncert byl krásný a svědčí      

o tom mimo jiné také to, že se za otevřenými dveřmi 

zastavovali nejen další klienti, ale také jejich návštěvy, i další 

zaměstnanci. Každá skladba paní harfistky si vysloužila velký 

potlesk všech 25ti zúčastněných klientů. Dozvěděli jsme se 

také zajímavosti o harfě a něco z její historie. I když bylo velmi 

teplo a dusné počasí, každý ze zúčastněných klientů byl velmi rád, že mohl být 

přítomen. 
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SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY 

Domov pro seniory – úsek A1 

Jaro je v plném proudu, ale to letošní je mimořádně studené. Vidina dlouhých 

krásných teplých dnů a večerů je zatím v nedohlednu. Příroda se připravuje  

na přivítání nového života. Rostliny krásně kvetou a vábí k sobě hmyz, zvířata  

se spárují, aby mohla přivést na svět svá mláďata. I lidé začínají „roztávat“. 

Střední a starší generace se s příchodem jara často potýká i s jarní únavou. První 

pomocí je vyrazit ven do přírody na procházku. Čerstvý vzduch, slunce, ale 

i pohled na přírodní scenérie, vůně květin a rostlin či zpěv ptáků podpoří fyzické 

i mentální zdraví. S příchodem jara je potřeba načerpat energii, kterou si vybraly 

chladné měsíce. Pokud nám, ale počasí neumožní vyjít ven a pokochat se krásou 

přírody je třeba smysluplně využit volný čas. V našem domově pro seniory 

podporujeme zájmy a záliby našich klientů, které činnosti se zúčastní. Pokud 

klient nemá o činnosti zájem, není do nich nucen. Klienti úseku A1, mají možnost 

si zahrát deskové hry, ať již Člověče nezlob se, dát si partičku karet, zahrát  

si šachy na sentable i s personálem. 

             Mgr. Dagmar Šamajová, vedoucí úseku A1 
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Domov pro seniory – úsek A2 

Poslední měsíce nám na úseku čas plyne závratnou rychlostí. Aktivit je 

nepřeberné množství, a to dělá pro naše seniory společenské vyžití. Samotné 

návštěvy pomáhají zpříjemnit den našim seniorům a k tomu se daří slavit životní 

jubilea, které bychom Vám rádi ukázaly: 

Naši oslavenci z úseku A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

Jubilantka z úseku A2 p. Zdeňka Michnová  

Krásné kulaté 90. narozeniny oslavila 13. 6. 2021 

klientka úseku A2 paní Zdeňka Michnová. 

Oslavenkyně všechny pohostila a nechyběl ani 

symbolický přípitek lahodným sektem. Ještě 

jednou popřejme touto cestou paní Zdeňce pevné 

zdraví a mnoho spokojených sluníčkových dní v 

DS Sluníčko, jako všem ostatním jubilantům, 

kteří nás příjemně uvítali a pohostili v rámci 

svých oslav. 

Paní Střižíková Žofie oslavila 85. narozeniny 

dne 23. 4. 2021. 

Paní Janebová Hedvika oslavila své krásné kulaté 

90. narozeniny. 
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105. LET  

Krásné životní jubileum oslavila jedna z našich klientek paní Marie Dočkalová, 

která bydlí na úseku A2. Dne 22. června 2021 oslavila v našem domově svých 

významných 105. let života. Narodila se už během první světové války a své 

dětství prožila v Ostravě – Zábřehu s třemi mladšími bratry. Vychodila tehdejší 

obecnou školu a měšťanku. Později se vdala a měla děti. Její rodina ji pravidelně 

navštěvuje. Za přítomnosti dvou zástupců městských obvodů: Ostrava – Jih a 

Ostrava – Vítkovice se uskutečnila pěkná oslava. Pan ředitel domova Mgr. Marek 

Tejzr klientce popřál a předal za organizaci úžasný dort ve tvaru Sluníčka včetně 

voňavé kytice. Paní Dočkalová s přítomnými sdílela svůj pohled na dlouhověkost 

a to slovy: „Vždy jsem se snažila být nad věcí a brát život s humorem.“.  

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

Vítám vás na procházce našim areálem a přeji příjemný zážitek ☺. 

 

KRÁSA VE SLUNÍČKU 

 

Přiblížilo se jaro, odkvetly sněženky, 

odkvetly narcisy, které vysadila Eva Skácelová. 

Žluté hlavičky pyšně ukázaly pampelišky, je jich plná louka. 

Vedle nich skromně září orseje a žluté květy petrklíčů. 

Jsou hrdé na svoji krásu. Chtějí obdiv – jako by říkaly: 

„Netrhejte nás, neseme vám vůni jara.“ 

 

Zázrakem jsou keře rododendrony. Než se plně rozvinou, mají růžovou barvu. 

Jejich květ je bohatě bílý. Působí uzavřeně, cize, ochranářsky. 

Zvláštní je rozkvetlý hloh. Kvete bohatě bílými květy. Na podzim má červené 

plody, které chrání svými ostrými větvičkami. 

Raritou areálu Domova Sluníčko je mohutný strom s vysokou korunou  

a členěným kmenem – platan javorolistý. Roste v pozadí, skromný, málo 

viditelný. 

Brzy vykvetou katalpy nádherné. Jejich původem je Amerika. Jejich ozdobou jsou 

zelené tobolky, které později zčernají. 

Další zvláštností je v areálu domova dub šarlatový, který na podzim mění barvu 

do červena. 

Krásou se chlubí jehličnany, které mají umělecky výtvarný sestřih. Jejich původ 

je v Kalifornii a jejich jméno „toreja“. 

         

Závěrečné motto:  „Ten, kdo krásu přírody vidí, ten je bohatý“. 

Vlasta Maňásková, 

         klientka úseku A3 
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SLUŽBA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Domov se zvláštním režimem – úsek B1 

Vážení čtenáři, 

asi před rokem a půl naše maminka, paní Věra Güntrová, začala užívat služeb 

Domova Sluníčko na oddělení B1. Byla to obrovská změna nejen pro maminku, 

ale pro celou naši rodinu a byli jsme v obavách, jak ji maminka přijme.  Nyní již 

víme, že je maminka skutečně v dobrých a laskavých rukách.  Je spokojená. Říká, 

že se jí ve Sluníčku líbí a „děvčata“ jsou hodná ☺. My si velmi ceníme jejich 

empatické péče a laskavých srdcí.  Ať už jsme přišli do kontaktu s kýmkoliv  

ze Sluníčka, nejprve se sociálními pracovnicemi, posléze s paní Monikou 

Neuwirthovou, DiS. a jejími děvčaty z úseku B1, Bc. Hanu Kotisovou a dámami 

u testování, všechny tvoří skvělý tým, který dělá Sluníčku čest. Nikdy 

nepřestaneme být vděčné Bc. Zuzce Eyermannové a paní Martince Adamcové  

za zprostředkování videohovorů v těžkém období coronavirového odloučení. 

Nyní si již opět můžeme s maminkou užívat společných chvil, které co možná 

nejvíce trávíme v nádherném parku, oáze klidu uprostřed průmyslové oblasti.  

Děkujeme tímto paní Neuwirthové a celému týmu B1 za úžasně milý, lidský 

přístup  

a skvělou vysoce profesionální péči. 

V. Kupcová – rodinná pečující 

Domov se zvláštním režimem – úsek B2 

Jarní čas na úseku B2 

Po dlouhé zimě konečně přichází sluníčko a jsme rádi za každý den krásného 

počasí. A aby ne, vždyť letošní zima byla k nezastavení.  

Klienti se konečně dočkali a mají radost z návštěv svých blízkých, se kterými 

chodí na zdejší rozkvetlou zahradu. Také je těší pořádání venkovních akcí. 

Někteří klienti bývají osamělí nebo nemají to štěstí, kdy se jim rodiny věnují tak, 

jak by si přáli, a proto v rámci aktivizačních činností si mohou užít naši krásnou, 

hojně rozkvetlou zahradu v našem doprovodu. 

Personál se také stará o to, aby měli dostatek vitamínů v podobě ovocných šťáv, 

které si na úseku vyrábíme z dodaného ovoce z centrální kuchyně. 
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Po covidovém období jsem přivítali na našem úseku nové klienty a jsme již  

v plném počtu. Věříme, že si brzy zvyknou na pro ně nové prostředí a také na nás 

pracovníky, kteří jim mnohdy nahrazujeme rodiny. Jejich úsměvy svědčí  

o spokojenosti a jsou pro nás vždy krásnou odměnou. 

Navzdory všemu dění jsme také nezapomněli na květnovou oslavu Dne maminek, 

na kterou nám vlastnoručně připravily drobné dárečky děti z MŠ, se kterou se nám 

podařilo navázat spolupráci a budeme se těšit, až za námi přijedou s písničkou. 

Tým úseku B2 DZR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov se zvláštním režimem – úsek B3 

Ředkvičková pomazánka aneb gardenterapie v pobytové službě DZR 

Terasa na úseku B3 je velmi prostoná, a proto jsme se rozhodli ji využít. Na terasu 

jsme umístili zvýšený mobilní záhonek a osadili ho s klienty rostlinami, které 

znají. Dozrávající rostliny budeme s klienty sklízet a vhodně upravovat  

ke konzumaci. Cílem této aktivity je zlepšení časové orientace našich klientů, 

zavzpomínání si na své vlastní zahrádkářské počiny, a hlavně také kulinářský 

zážitek. Ve středu 9.6.2021 jsme si na úseku B3 udělali ředkvičkovou pomazánku 

z ředkviček, které jsme vypěstovali na terase. Sluníčková kuchyně nám poskytla 

potřebné suroviny. V rámci dopoledního programu si klienti umíchali 

pomazánku, popovídali si o pomazánkách a zahrádkaření.  A rámci odpoledního 

programu si ji klienti snědli. Na akci se podílela aktivizační pracovnice paní 

Milena Tauchenová a pracovníci úseku B3, kteří se v době výrazného personální 

oslabení starali o naplňování potřeb klientů, ale i zalévali mobilní záhonek.  

Akce se všem líbila. Děkujeme všem za spolupráci. 
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Fotografie z „ředkvičkové akce“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Zuzana Eyermannová,  

vedoucí úseku B3 
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  Dary a sponzoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trénink paměti a rozcvička duše 

 

 

 

Zástupce Senátu Parlamentu 

České republiky Ing. Zdeněk 

Nytra, předal klientům 

Domova Sluníčko respirátory 

FFP2, vyrobené konsorciem 

firem GOOD MASK a 

INOCURE. Za dar srdečně 

děkujeme … 

Mgr. Marek Tejzr 
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