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Milé klientky, milí klienti, vážené zaměstnankyně a vážení
zaměstnanci Domova Sluníčko,
prázdniny jsou za námi. Věřím, že jste měli možnost si dopřát odpočinku ať už
v tuzemsku či zahraničí. Jsem přesvědčen, že i naši klienti, kterým to dovolilo
zdravíčko, zavítali mezi své blízké. Vedení organizace napjatě očekávalo, jak se
v průběhu prázdnin projeví uvolněná opatření a na konci srpna jsme nechali
otestovat klienty pobytových služeb domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem. Vše dopadlo s negativním výsledkem. Můžeme tedy konstatovat, že
proočkovanost klientů a zaměstnanců domova má vysokou účinnost proti
epidemii koronaviru. I když byl prázdninový čas, určitě jste si všimli, že
rekonstrukce

střech
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stavebních

úprav

ve stravovacím provozu, které jsou již dokončeny.
Dohled nad stavebními pracemi má vedoucí provozně technického útvaru pan
Tauchen, kterému děkuji za vysoké pracovní nasazení. Myslím, že i naši klienti
obou pobytových služeb měli pestrý prázdninový program, ať už v podobě
výletů, koncertních vystoupení, tradičního Folkloru bez hranic a bleskové
návštěvy předsedy Vlády České republiky Andreje Babiše včetně doprovodu
hejtmana Moravskoslezského kraje a primátora města Ostravy.
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Léto jsme zakončili zahradní slavností. V letošním roce to byla novinka, která
sklidila velký obdiv a uznání. Tady patří poděkování pracovníkům pod vedením
sociálního útvaru paní Mgr. Minarčíkové.
Co nás velice trápí je stále vysoká nemocnost pracovníků v přímé péči.
Personalistka organizace se zaměstnanci výběrové komise stále přijímají
zaměstnance na dohodu o provedení práce, abychom tyto personální výpadky
eliminovali.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům na všech pracovních
pozicích za dokonale odvedenou práci.
Pěkný den, Váš ředitel
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Vážení čtenáři a čtenářky,
je za námi léto a barevný podzim před námi. Dovolte mi Vám dnes představit
kolegyni, která pro Vás vytváří celodenní jídlo a koordinuje tým pracovníků ve
stravovacím provozu tak, aby do sebe vše dokonale zapadalo. Vedoucí
stravovacího provozu a zároveň nutriční terapeut paní Andrea Červková.
1. Jaká je Vaše náplň práce? Co u nás v domově děláte?
Mou náplní je sestavování nutričních plánů, tedy jídelních lístků pro všechny
diety potřebné našim klientům. Snažím se je sestavovat tak, aby v nich byly
zastoupeny všechny oblíbené pokrmy našich seniorů. Tam, kde běžná strava již
nestačí, spolupracuji s nutriční ambulancí při předpisu výživy k popíjení
(sippingu), popř. kde již není možná vůbec, pak propočítávám plnou enterální
výživu, která je aplikována NGS či PEGem. Docházím také za klienty, abych
mohla vyslechnout jejich reakce na stravu, problémy, které řeší nebo naopak
vyslechla pochvaly a vše pak mohla předat svému týmu. Stravovací provoz vedu
2 roky, a nyní v něm mám 12 pracovníků. Dále je nutné dohlížet na chod
provozu, na postupy při přípravě a technologických postupech při přípravě
pokrmů, hygienických předpisů a spousty dalších úkonů, které jsou nutné,
k tomu, aby to vše fungovalo.
2. Jak dlouho u nás pracujete? Jaké máte dřívější zkušenosti?
V našem domově pracuji již 7 let. Hned po škole bylo velice těžké se uplatnit.
Doba spíše hleděla na ekonomické hledisko a nezohledňovala přínosy
zaměstnání tehdejšího původního oboru dietní sestra. Pracovala jsem na Krajské
hygienické stanici, později Zdravotním ústavu v Ostravě, kde jsem se mimo
poradny výživy se svými kolegy účastnila Dnů zdraví a řady projektů v oblasti
výživy. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Vítkovické nemocnice na
pozici klinického nutričního terapeuta, kde jsem získala řadu zkušeností.
3. Co vás ve Vaší prací naplňuje?
Naplňuje? Asi všechno. Jsem ráda, když jsou lidé kolem mě spokojeni, ať už
klienti nebo pracovníci.
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4. V domově máme koncept Bon Apetit, můžete nám ho trochu přiblížit?
Cílem programu Bon Appetit je umožnit klientům co nejlepší zážitek z jídla
a činností s ním spojených. Hlavním záměrem je poskytovat uživatelům takové
podmínky, aby se při stolování a stravování neopomínalo na možnost jejich
vlastního rozhodování, respektování a podporovala jejich dosavadní
samostatnost. Reagujeme na měnící se potřeby uživatelů, které s sebou přináší
změna zdravotního stavu, postupující Alzheimerova choroba nebo nástup do
zařízení nového uživatele.
Při realizaci řešíme i otázky týkající se nejen vhodného způsobu podávání stravy
našim uživatelům, ale zamýšlíme se nad kulturou stolování – pohodlné sezení,
dostatečný prostor, doplňky ke stolování apod. Díky konceptu Bon Appetit
eliminujeme rizika zdravotních komplikací (aspiraci, úbytek hmotnosti)
a podáváme stravu, jenž podporuje chuť k jídlu a radost ze stravování.
5. Řídit tak velký tým je náročné, jak odpočíváte?
Odpočívám se svou rodinou. Oni jsou mým palivem. Nově jsme se nastěhovali
na baráček, tak nás všechny nabíjí práce kolem domu.
6. Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům?
Abychom se chovali k sobě ohleduplně a s úctou. S úsměvem na tváři
a porozuměním si už tak v této těžké době můžeme život zpříjemnit.
Rozhovor pro Vás připravily: Andrea Červková – vedoucí stravovacího
úseku, nutriční terapeut a Mgr. Tereza Minarčíková, DiS. – vedoucí útvaru
sociální a přímé péče.
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Ergoterapeutický tým ve spolupráci s koordinátorem dobrovolníků pro Vás
v uplynulém čtvrtletí připravili
VÝLET DO DOMOVA MAGNOLIE
16. 7. jsme se s klienty DZR vydali na plánovaný výlet do nedalekého domova
Magnolie. Počasí bylo přímo ukázkové a my jsme si užili skvělé dopoledne
společně s klienty i aktivizačními pracovnicemi domova Magnolie. Dvě hodinky
nám utekly velmi rychle. Společně jsme poseděli na zahradě pod korunami
stromů, k občerstvení jsme dostali kávu, džus a moučník. Společně jsme
zavzpomínali na mladší časy, zazpívali jsme si a zasmáli se. Prošli jsme sice
malou zahradou, ale zato bohatou na její zvířecí obyvatele. Jeden z klientů se
dlouze zastavil u ptačí voliéry, ostatní spíše zaujaly kozy, které mohli nakrmit a
pohladit si je. Klienti měli možnost pochovat si králíky a něco si přát u kapličky
- zvoničky, kterou si sami rozezvonili. Dozvěděli jsme se, že v domově
Magnolie chovají i kočky a morčata, ale na ty nám už nezbyl čas.
Domovu jsme předali dárek a my jsme na oplátku dostali taky jimi ručně
vyráběný dárek a pamětní medaili k 50 letům působení domova Magnolie.
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VÝLET DO LÁZNÍ KLIMKOVICE – HÝLOV
21.7. jsme absolvovali další z plánovaných výletů. Tentokrát do lázní Hýlov.
I dnes nám počasí přálo a výlet jsme si beze zbytku užili všichni. Nejprve jsme
se občerstvili výbornou kávou Machiato a ovocným zákuskem v cukrárně na
Kolonádě. Poté jsme se poohlédli po prodávaném zboží ve všudypřítomných
obchůdcích a stáncích. Času mnoho nebylo, ale stánky jsme prostě obejít museli.
Na venkovní park už nám čas nezbyl, kochali jsme se alespoň cestou autem.
Příjezd k lázním nám zpestřily srnky, které zrovna přebíhaly přes cestu a tytéž
srnky jsme viděly i při zpáteční cestě, jak se pasou na louce. Dnešní výlet byl
moc krásný a klientky jej zhodnotili velmi pozitivně. Poděkování patří také panu
řidiči za bezpečný odvoz.
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FRANCOUZSKÁ OCHUTNÁVKA PALAČINEK
V rámci projektu Symbióza - kreativní senior s názvem „Co na to pan Yves?“
nás v Domově dne 15.7.2021 poctil svou návštěvou francouzský kuchař Yves
Le Guevellou, který pochází z Bretaně. Kromě besedy připravil našim seniorům
výborné občerstvení.
Beseda byla o životě p. Yves Le Guevellou a jeho rodném městě Bretaň, ve
kterém žil. Nyní p. Yves Le Guevellou žije již deset let v Ostravě a povídáním
o svém rodném městě předává spolu se svými kuchařskými dovednostmi dále
svůj životní elán. Celá beseda byla prezentována ve francouzštině, proto bylo
nutno překladatelky. Setkání bylo spojeno s ochutnávkou palačinek z pohankové
mouky se sýrem, šunkou a vejcem.
Klienti Domova Sluníčko si velmi pochutnali a zároveň se krásnými
fotografiemi a prezentací přenesli do francouzského města Bretaň.
Naše poděkování patří p. Yves Le Guevellou, za krásný kulturní zážitek
a převážně za celé zprostředkování tohoto projektu Mgr. Sekaninovi.
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HUDEBNÍ CHVILKA
Klienti Domova Sluníčko se scházejí pravidelně každé pondělí ve 14.00 hodin
ve společenském sále, aby společně strávili hodinku poslechem hudby,
životopisů různých pěveckých interpretů a „pobrukováním si“ jejich známých
melodií.
Jak to všechno začalo? Původně si klienti v tomto čase chodili pravidelně
zazpívat své oblíbené, většinou lidové písničky. Ale díky pandemii koronavirus
se vše změnilo a my jsme se museli přizpůsobit. Nemohli jsme si zazpívat, a tak
jsem pro klienty zvolila náhradní řešení. Dle přání klientů, a to vždy týden
předem, jsem připravila životopis a zajímavosti (případně drby) ze života
konkrétního zpěváka či zpěvačky a následnou hudební ukázku na CD nosiči s
vybranými nejznámějšími písničkami. Klientům se tento nápad zalíbil, a pokud
je konkrétní interpret zajímal, přišli si o něm něco poslechnout.
Jenže se najde vždy nějaký problém a tentokrát to byl problém se sháněním
příslušných písniček na CD nosičích.
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Naše vedení ale vše vyřešilo. Pro hudební chvilku jsme dostali k dispozici
interaktivní promítač EPSON, který zvládá (mimo jiné úžasné věci), také
prostřednictvím internetu promítat na plátno ve společenském sále písně
zpěváků i s videoklipy. Stačí zvolit zpěváka či zpěvačku, název písně a je to.
Úžasné na tomto zařízení je to, že si zde můžete najít například Karla Gotta a
jeho písničku Trezor třeba s klipem z roku 1968. Klienti si tak krásně
připomenou vizáž zpěváka, či zpěvačky a nemusí být odkázáni na černobílou
nehybnou fotografii. A má to ještě jednu velkou výhodu. Neztrácíte čas
přípravou a dohledáváním písniček, které následně přehráváte na „flešku“,
tisknete fotografie a trávíte čas hledáním na netu.
Při naší poslední společné Hudební chvilce jsem nabídla klientům zvolit si
jednotlivě písničku na přání. Každý měl možnost vybrat si dle vlastního přání.
Klientům se tato forma Hudební chvilky líbila a byli spokojení.
VÝLET NA TVARŮŽKY
Dne 3. 8. 2021 proběhl třetí prázdninový výlet do hostince „U Buroně“
v Klimkovicích. Klienti si v krásném prostředí pochutnali na nakládaných
plněných tvarůžkách a na načepovaném pivu z bohatou pěnou. Výlet proběhl za
slunečného počasí a klientům se velmi líbil. Nakládané tvarůžky patří do české
kuchyně a klienti byli rádi, že si je po dlouhém čase opět mohli vychutnat.
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SPOLUPRÁCE S DOMOVEM PRO SENIORY KAMENEC GRILOVÁNÍ
Dne 28. 7. 2021 byli klienti Domova pro seniory Sluníčko pozváni na grilování
a v pořadí již na druhou návštěvu do Domova pro seniory Kamenec. Jednalo se
o celodenní akci. Odjezd byl ráno po snídani v 9.30 hodin našim domovským
„Maxíkem“. Akce se účastnilo pět klientů, kteří si měli možnost prohlédnout
prostředí jiného ubytovacího zařízení pro seniory.
Po příjezdu na „Kamenec“ jsme byli přivítáni paní Ing. Kutějovou a uvedeni do
centrální jídelny zdejšího domova, kde jsme byli v rámci dopolední svačiny
pohoštěni kávou, citronovou vodou a „babičkovským“ švestkovým koláčem
s drobenkou. Klientům pohoštění přišlo k chuti.
Po občerstvení byli klienti seznámeni s programem a aktivitami, které pro nás
zaměstnanci Domova Kamenec připravili. Nejprve přišla na řadu příprava špízů
na odpolední grilování. Klienti Domova Kamenec i Domova Sluníčko nádherně
při napichování špízů spolupracovali. Během necelé hodiny společně připravili
téměř 90 lákavých „špejlí“, které obsahovaly kuřecí kousky masa, anglickou
slaninu, zelenou papriku, cibuli a kolečka klobásky.
Po práci následoval výborný oběd a po něm měli naši klienti možnost relaxace
a odpočinku v úžasném snoezelenu. Klientům se v této místnosti velmi líbilo.
Nejen, že si zde na chvíli mohli odpočinout, ale byli jim zde i předány drobné
upomínkové předměty, které vyrobili klienti v Domově Kamenec v keramické
dílně.
Po nabrání dalších sil a energie ve snoezelenu jsme společně vyrazili na
procházku nikterak velkou, ale zajímavě řešenou zahradou, která je součástí
Domova Kamenec. Nachází se zde krásné jezírko se zlatými rybkami, voliérou
pro paví bažanty, jsou zde i rovněž pergoly a slunečníky poskytující v horkých
letních dnech stín a v neposlední řadě se zde nachází ruské kuželky, což potěšilo
naše výletníky. Téměř nikdo z nich neodolal, aby se alespoň jednou nepokusil
sestřelit 9 rozmístěných kuželek. Na další hody však už nebyl čas, jelikož k nám
od grilu začaly vonět dopoledne připravené špízy a naši hostitelé nás vyzvali,
abychom se přemístili pod pergolu ke stolu, kde nám tato dobrota byla
servírovaná společně s pivem a nealkoholickými nápoji.
Klienti byli velmi spokojení, že ani nemysleli na návrat domů. Ale jelikož se
najednou na obloze začaly objevovat mraky a schylovalo se k předpovězené
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bouřce, tak jsme se byli nuceni s poděkováním s hostiteli rozloučit a vydat se
zpět domů.
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PÁNSKÝ KLUB
Pánský klub - tato zbrusu nová aktivita v našem Domově Sluníčko, jak už
z názvu vyplývá, je určena především mužské klientele. V tuto chvíli se teprve
dostává do povědomí našich klientů. V pánském klubu mají možnost pánové
zahrát si společenské hry – od deskových her přes karty, probrat nejrůznější
témata, potrápit své mozkové závity nad zábavnými kvízy nebo si jen společně
posedět u šálku dobré kávy. V současné chvíli i vzhledem k pěknému počasí
a k vyšší frekvenci návštěv v odpoledních hodinách o tuto aktivitu pánové příliš
zájem nemají. Věřím však, že se nám společně podaří tuto aktivitu rozjet
a zájem o tuto aktivitu se zvýší. Pokud máte o klub zájem, prosím kontaktujte
vedoucí úseku nebo vedoucí ergoterapeutického úseku. Děkujeme.
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VÝLET DO DOMOVA SLUNEČNICE 25. 8. 2021
S pěti klientkami našeho domova (více nám kapacita auta nedovolila), jsme
vyrazily na plánovaný výlet do domova Slunečnice. Byla to návštěva na oplátku,
neboť tamější klienti už u nás byli. Jely jsme s očekáváním, jak to vypadá jinde
a líbilo se nám.
Už při příjezdu nás na recepci očekávala aktivizační pracovnice, aby nás uvedla
do „znovuobnovené“ místnosti, která dříve sloužila jako kantýna. Nyní klientům
slouží k setkávání, či kulinářským činnostem. Na místnost navazovala malá
terasa, kde nás chtěli pohostit, ale počasí nám nepřálo. Pohostili nás tedy v právě
útulně připravené místnosti. Na stolech bylo připraveno pohoštění ve formě
chlebů namazaných různými druhy tvarůžkových pomazánek a jednohubek
s Ostravskou klobásou. Vše mělo svůj význam, neboť aktivizační pracovnice
měly připraveno povídání právě o tvarůžkách a Ostravských klobásách. Kdo měl
zájem, dostal kafíčko. Po občerstvení a odpočinku přišel čas také na práci –
zdobení perníčků. Všechny klientky se daly s chutí do práce a už před nimi
ležely krásně zdobené perníčky. Ty nejen že pojídaly na místě, ale také dostala
každá z klientek pár krásně zabalených kousků domů. V domově Slunečnice nás
pohostili i výtečným obědem. Čas v družném hovoru utekl velmi rychle a my
jsme se sbíraly k odchodu. Ačkoliv na mnohé padla únava, domů se nám ještě
nechtělo. Klientky jak z našeho Domova Sluníčko, tak z Domova Slunečnice
vyjádřily přání, že by chtěly naše návštěvy opakovat. Po návratu domů se
všechny klientky shodly, že byl výlet vydařený a budou mít hezkou vzpomínku.
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ROZHOVOR S PANÍ BEATOU, KTERÁ V DOMOVĚ SLUNÍČKO
ZAJIŠŤUJE DUCHOVNÍ PÉČI
JAKÁ JE VAŠE NÁPLŇ DNE V DUCHOVNÍ PODPOŘE V DOMOVĚ
SLUNÍČKO?
Mým úkolem je být s Vámi, být Vám nablízku jako člověk, sdílet s Vámi radosti
a strasti Vašeho dlouhého života a jeho posledních chvil, a to vše svěřovat do
Božích rukou.
Jsem tady pro Vás, pro všechny bez rozdílu. Můžeme si povídat o životě nebo
jen být, mluvit o Bohu a s Bohem o Vás v modlitbě. Chci Vám pomoci v hledání
naděje, smyslu nemoci a utrpení.
Budete-li chtít, aby Vás navštívil kněz, pastor, pomůžu Vám s tím.
JAK SE VÁM S NÁMI SPOLUPRACUJE? Co byste v této oblasti zlepšila?
Jsem vděčná za Vaše podněty, přání, za přijetí, zájem o tuto službu - duchovní
podporu a její zprostředkování klientům našeho domova, za soukromí a důvěru,
které nám dopřáváte.
CO PŘINÁŠÍ DUCHOVNÍ PODPORA KLIENTŮM?
Povzbuzení k nové, větší víře, naději a lásce.
JAK ODPOČÍVÁTE?
Snažím se odpočívat u maličkostí. Každý den přináší mnoho malých radostí,
u kterých se můžu nadechnout, odpočinout si.
Ráda poslouchám déšť, vyprávění o životě, těší mne dobrá spolupráce i blízkost
člověka; když mi někdo naslouchá, vědomí, že nikdy nejsem sama; když si hraji,
když mlsám, když se směju, když slyším inteligentní humor, když se dívám na
malé děti nebo oblohu, když slyším zpěv s hlubokým textem, když zpívám nebo
tančím, když zpozoruji, jak si člověk člověka váží; odpočívám při setkání
s Bohem, u smířeného člověka; určitě mne posílí zdravý spánek, jídlo, chůze
a práce rukama, často ticho, pobyt v přírodě či chrámu...
JE NĚCO, CO BYSTE VZKÁZALA NAŠIM ČTENÁŘŮM A KLIENTŮM
Domova Sluníčko?
„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci
s velkou láskou.“ To řekla Matka Tereza z Kalkaty, 87 letá žena, naše nová
přímluvkyně domova.
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Jak? Udržovat živou paměť, snít o lidštějším, přívětivějším světě a modlit se
o něj. K tomu jsou povolání zvláště staří lidé i v domově.
Mezi Vámi v domově jsem každé úterý od rána do odpoledních hodin. Stačí říct
vedoucí oddělení nebo sestřičkám, že chcete, aby za Vámi přišla Beata
z duchovní podpory, a ráda přijdu.
Rozhovor pro Vás připravily paní
Beata Sýkorová a Lenka Golová,
DiS., vedoucí ergoterapeutického
úseku.

ZAHRADNÍ SLAVNOST DOMOVA SLUNÍČKO
Zahradní slavnost Domova Sluníčko
Dne 9. září se v naší krásné domovské zahradě konala Zahradní slavnost.
Velkou spoustu příprav, které celé události předcházely, ocenili, jak naši
uživatelé a zaměstnanci, tak hosté, kteří byli pozváni. Krátce po 15. hodině,
slavnost oficiálně zahájil p. ředitel Mgr. Marek Tejzr a přivítal hosty z Domova
pod Vinnou horou z Hlučína a ředitele městských domovů Ostrava. Poté v rámci
čtvrtého reminiscenčního setkání s dětmi vystoupily děti ze 3. třídy základní
školy Dolní Lhota. Mohli jsme zhlédnout krásné vystoupení mladičké mistryně
světa v gymnastice. Měli jsme možnost si opět poslechnout sestry Procházkovy.
V našem domově nevystupovaly poprvé a všichni doufáme, že ani naposledy.
Doprovázel je jejich učitel Libor Pavel. V neposlední řadě nelze opomenout ani
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velmi pěknou živou hudbu v podání Duo Pohoda, která slavnost provázela až do
úplného konce. Hudba se líbila natolik, že tu a tam byl na zahradě někdo
tancující, u stolů s pohárky vína se vesele zpívalo.
V průběhu odpoledne byla možnost si u jednoho stánku zakoupit krásné tašky,
polštářky, srdíčka, či zvířátka, na jejichž výrobě se nemalou mírou podíleli
klienti, u dalšího stánku pak byla možnost zakoupit oblečení „za pár kaček“.
Společnost Mava připravila pro všechny hladové zájemce výborný guláš
s chlebem a pro ty, kdo dávají přednost sladkému, krupičku s ovocným
sorbetem. Nemůžeme opomenout ani Mental Café s jejich výbornou kávou
a letos i se zmrzlinou. U dalšího stánku se pak děvčata postarala o to, aby
nikomu nevyschlo v hrdle a čepovala pivo či rozlévala víno.
Počasí nám zřejmě někdo objednal, neboť bylo ukázkové a my jsme tak pospolu
mohli prožít krásné odpoledne.
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SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Dne 16. 9. 2021 se v našem domově konalo sportovní dopoledne s názvem
„Projekt Mondelez“. Jednalo se o 2. projekt s dětmi, sponzorovaný právě
firmou Mondelez. Naši senioři opět pookřáli po boku dětí z MŠ Kosmonautů 15
z Ostravy-Zábřehu.
Jsme velmi rádi, že nám vyšlo počasí a sportovní klání se mohlo odehrávat
právě v prostorách naší krásné zahrady, která již získává svůj podzimní háv.
Každý ze soutěžících absolvoval pět disciplín, které si vyžadovaly jak logické
uvažování, tak pevnou ruku, bystré oko, soustředěnost a hlavně hodně štěstí.
Již před devátou hodinou byla spousta sportuchtivých nedočkavců před recepcí,
kde každý z účastníků obdržel svou soutěžní kartu a barevný fáborek, který
označoval, zda daný jedinec hraje sám za sebe, nebo za tým. Zanedlouho
dorazily i děti z MŠ Kosmonautů v doprovodu svých učitelek. Celou akci
zahájila zástupkyně ředitele Mgr. Tereza Minarčíková, DiS. a mohlo se začít
soutěžit. Nenechali se zahanbit ani malí, ani velcí. Všichni si dopoledne užili za
vzájemného fandění, tleskání a povzbuzování.
Vyhlašování výsledků na sebe nenechalo dlouho čekat a již se mohli radovat
vítězové. Na příčkách v kategorii našich klientů se umístili jak jednotlivci, tak
celý tým a odnášeli si medaile, poháry i sladkosti, nebo věcné ceny. Mnozí z nás
si při vyhlašování vítězů a jejich reakcí jistě vzpomněli na Zlatého Slavíka, kdy
mistr Karel Gott vždy své vítězství zhodnotil slovy „to jsem vážně nečekal“ 
V kategorii dětí si krásné ceny včetně poháru či medaile odnesli tři nejlepší
hráči. Všichni ostatní dostali cenu útěchy a dohromady maskota, kterého
vyráběli klienti v našich dílnách.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem, kdo se jakkoliv podíleli na akci, ať
už se jedná o zajištění občerstvení, doprovod klientů, děvčata, která zajišťovala
jednotlivá stanoviště, nebo velmi důležitou funkci, a to sčítání bodů, aby se
mohli spravedlivě zvolit vítězové.
Těšíme se na další akci, kdy se budeme moci sejít s dětmi, aby nám vlili novou
krev do žil.
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SLAVNOSTNÍ MŠE SV. LUDMILY
Slavnostní mše svatá
Sv. Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce,
knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava
a chronologicky první českou svatou. Po této kněžně je proto právem
pojmenovaná naše Domovská kaple v Domově pro seniory Sluníčko v OstravěVítkovicích, která je umístěna v naší krásné rozlehlé zahradě. Pravidelně jednou
měsíčně za krásného počasí se tam slouží mše svaté. Jako symbol na počest sv.
Ludmily je ve venkovní kapli umístěn její obraz.
Dne 16. 9. 2021 jsme měli záměr slavnostní mši svatou odsloužit právě v naší
krásné kapli, ale pro nevyzpytatelnost počasí jsme ji přesunuli do sálu domova
Sluníčko, který byl pro tuto událost krásně vyzdoben. Slavnostní mše se
zúčastnilo cca 30 klientů, některým tvořili doprovod rodinní příslušníci. Kněz
při poutavé mši připomenul, kdo to byla sv. Ludmila (pozn. letos je již 1100 let
výročí úmrtí sv. Ludmily). Po mši měli klienti možnost i se svými doprovody
posedět v sále při kávě a výborném koláčku.
Na závěr patří velké poděkování všem, kdo se podíleli na celkových přípravách
na tuto slavnostní mši.
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SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY
Domov pro seniory – úsek A1
Poděkování pracovníkům úseku A1
Práce v sociálních službách je nejen potřebná, smysluplná, ale i náročná.
Personál úseku A1 se skládá celkem z 10 pracovníků. Tým tvoří vedoucí úseku,
9 pracovníků v přímé péči, z toho 8 žen/ p. Marie, p. Amálka, sl. Iva, p. Mirka,
p. Lenka, p. Alice, p. Enži, p. Hanka a 1 muž/ p. Vojtěch/. Tým je stabilní,
personální změny jsou nulové.
Našim cílem je, aby se klienti na našem úseku cítili co možná nejlépe, nejen v
příjemném prostředí, ale i v přátelské a pohodové atmosféře. Ke svým klientům
přistupujeme s respektem, úctou a s ohledem k jejich aktuálním potřebám.
A i když ne vždy je vše zalité sluncem, snažíme se danou situaci řešit ke
spokojenosti nás všech. Jsme tady pro klienty a vždy jim budeme nápomocni
k řešení vzniklých situací.
Naši klienti nebo jejich příbuzní, ať už bývalí či stávající, nám čas od času
zašlou nebo slovně předají upřímné poděkování za kvalitní péči. Vždy nás velmi
potěší, děkujeme jim. Je to pro nás důkaz, že naše práce, je dobře odváděná
a motivuje nás k dalším výkonům. Do budoucna se budeme snažit dál
poskytovat v maximální míře co nejkvalitnější službu.
Mgr. Dagmar Šamajová, vedoucí úseku A1
Blahopřání k 84. narozeninám
V srpnu oslavila naše klientka z úseku
A1 paní Marie Domischová své
narozeniny. Spolu s předanou kyticí
jsme popřáli hodně zdraví a vitality
do dalších let.
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PŘÁNÍ K NAROZENINÁM NENÍ JEN PRO KLIENTY
Rok s rokem se sešel
a schází se zas a znova,
kdo narozeniny dnes slaví?
Přece paní vedoucí úseku A1 Dagmar Šamajova!
Přejeme všechno nejlepší!
Za všechnu starost a péči,
děkují Vám Vaši klienti z A1. Máme Vás rádi
NÁVŠTĚVA PREMIÉRA VLÁDY ČR
Dne 4.8.2021 navštívil Domov Sluníčko premiér vlády ČR Andrej Babiš.
Po oficiální části ve společenském sále, kde besedoval s vedením domova,
klienty a zaměstnanci domova, navštívil úsek A1. Klientka paní Hořínková byla
nadšena z návštěvy pana premiéra ve svém pokoji. Společně diskutovali nad
fotografií její rodiny. Pan premiér předal klientce knihu s věnováním a proběhlo
společné focení.
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Blahopřání k 90. narozeninám
Během letních měsíců jsme se potěšili s naším klientem Ing. Jaroslavem
Ullrychem, který oslavil 90. narozeniny. K tomuto krásnému životnímu jubileu
jsme mu všichni rádi popřáli, ať radost a štěstí ho provází a hlavně to zdravíčko,
ať mu neschází. Šťastný úsměv, který má ve tváři, ať se mu každý den rozzáří.
Ke gratulaci se přidali bývalí kolegové z práce a klienti úseku A1, včetně
personálu.
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Domov pro seniory – úsek A2
AKTIVIZACE MŮŽE MÍT MNOHO PODOB ANEB „TRÉNINK
PAMĚTI“.
Od září pokračujeme v oblíbeném „TRÉNINKU PAMĚTI“ na úseku A2, který
probíhá na jídelně tohoto úseku, a to každé úterý od 14:00. Scházejí se nejen
klienti tohoto úseku, ale také klienti z úseku A3, A1. Jak tato odpolední aktivita
vlastně probíhá? Jedná se většinou o tři až čtyři stránky různých úkolů různé
složitosti tak, aby si každý našel to, co zvládne a následně si to společně
projdeme, zkontrolujeme, doplníme správně. Mám zkušenosti, že i klienti
s mírnou či pokročilou ztrátou paměti zvládnou za podpory pracovníka vyplnit,
dopsat například přísloví, rčení, úryvky z filmů nebo písniček, pranostiky,
zeměpisné názvy a podobné úkoly. Oblíbené cvičení paměti u klientů je také
např. hádání na co si jeden z klientů myslí. Kladením vhodných otázek, sledují
ostatní klienti odpovědi, až se logicky postupně podaří uhádnout např. předmět,
zvíře, člověk. Bod vyhrává klient/ka, který uhádne první, na co si klient myslel.
Pro náročnější klienty mám něco z oblasti historie, sportu, kultury, přírody,
řemesel, lidského těla, hledání v textu a podobně. Tato aktivita, tak rozvíjí nejen
potřebnou paměť, ale také podporuje představivost, pozornost, a klienti se
mnohdy dozvědí také zajímavé informace. Trénovat lze také individuálně
na svém pokoji.
Milí klienti proto neváhejte, přijďte zkusit tuto pestrou aktivizaci, jste srdečně
vítáni. Trénováni paměti zdar!
Bc. Petra Vránová, vedoucí úseku A2
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Domov pro seniory – úsek A3
Blahopřání k 90. narozeninám
Paní Anežce Rozsypalové popřál k významnému životnímu jubileu ředitel
Domova Sluníčko Mgr. Marek Tejzr.
Dne 15.7.2021 paní Anežka Rozsypalová
oslavila 90. narozeniny. K významnému
životnímu jubileu jí v úterý 20. července
popřála dcera paní Rosická s manželem,
za Domov Sluníčko pan ředitel Mgr. Marek
Tejzr, vedoucí útvaru sociální a přímé péče
Mgr. Tereza Minarčíková, DiS., vedoucí
A3 Bc. Monika Poláchová, klienti úseku
A3

a

zaměstnanci.

maminku

Dcera

připravila

pro

svoji

velkolepou

narozeninovou oslavu, které se zúčastnila
rodina, klienti úseku A3, vedení Domova
Sluníčko.

Občerstvení

bylo

bohaté.

Nechyběly vynikající buchty ke kávičce.
V průběhu narozeninové oslavy vládla
výborná atmosféra, všichni se dobře bavili.
Ještě jednou paní Anežce Rozsypalové
přejeme hodně zdraví, pohody a dobré lidi
kolem sebe.
Bc. Monika Poláchová, vedoucí úseku A3
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SLUŽBA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov se zvláštním režimem – úsek B1
LÉTO NA ÚSEKU B1
Léto končí a kromě krásného počasí, které umožnilo klientům trávit svůj volný
čas v zahradě Domova Sluníčko, jsme na úseku společně s klienty oslavily
krásná životní jubilea.
Našim klientům přišel k životnímu jubileu popřát pan ředitel Mgr. Marek Tejzr
a vedoucí útvaru sociální a přímé péče Mgr. Tereza Minarčíková, DiS.
V červenci oslavila paní Dagmar Vařeková krásných 80 let. Při menší oslavě
nechyběl ani přípitek a slavnostní oběd. Ke gratulantům se přidali také naši
klienti. Dalším jubilantem se stala paní Máriia Kratochvílová, která oslavila
krásných 95 let.
Monika Neuwirthová, DiS., vedoucí úseku B1
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Domov se zvláštním režimem – úsek B2
Zmrzlinové odpoledne
Akce, která se na úseku B2 rozhodně nekonala jen jednou. Zúčastnili se jí
všichni klienti. Každý měl možnost ochutnat zmrzlinový pohár s mandarinkou
a šlehačkou, kde na vrchu nesměl chybět deštníček. K poháru káva, jako
z cukrárny. Mnozí z klientů prvně v životě ochutnali napěněné kafé po studenu
a zhodnotili jej jako výborné. Někteří však dali přednost kávě klasické.
K poslechu nám z CD přehrávače hrála hudba známých českých interpretů
a někteří z klientů neváhali a využili líbivých tónů k tanci. Toto odpoledne se
líbilo natolik, že jej klienti ocenili potleskem a vyžádali si jeho zopakování.
Nakonec spokojené úsměvy za všech stran mluvily za vše.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat děvčatům z úseku, které se velmi ochotně
zapojily k pomoci a vedoucí úseku paní Štefkové, která s návrhem takovéto akce
přišla a velmi pomohla i se samotnou přípravou.

Bc. Ivana Štefková, vedoucí úseku B2
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VZKAZ PRO KOLEGY
Léto na úseku B2 se neslo hlavně ve jménu pohody, častých rodinných návštěv
a venkovních akcí, z kterých jsou naši klienti nadšeni. V horkých letních dnech
jsme hleděli hlavně na zvýšený příjem tekutin, jak u klientů, tak u personálu.
Také bych se touhle formou chtěla rozloučit s mými drahými kolegyněmi.
Děkuji jim za jejich trpělivost, ale hlavně za nikdy nekončící legraci, neustálý
úsměv na tváři a za ty krásné vztahy, které jsme si stihly vypěstovat.
Děkuji taky vedoucí úseku paní Ivě za to, že se nám pokaždé snaží vyjít vstříc,
nebojí se s námi zapojit do našich velmi živých debat a také za to, že s námi
tvoří jeden tým.
Ačkoliv jsem si tuhle práci a klienty oblíbila, je na čase se přiučit zase něčemu
novému a jít o dům dál.
Jsem ráda, že jsem byla součástí týmu B2 ♥️
Bětka
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Domov se zvláštním režimem – úsek B3
KOLÁČ Z ČERVENÉ ŘEPY
S klienty jsme si v našem mobilním záhonku vypěstovali červenou řepu.
A protože klienti mají červenou řepu často, podávanou k různým pokrmům ve
sladkokyselém nálevu, přemýšleli jsme, jak ji upravit chutně a takovou formou
úpravy, na které si pochutnají a neznají ji. Napadlo nás upéct koláč. Na
internetu jsme našli recept na koláč z červené řepy a tak jsme vytáhli ze záhonku
řepu. Očistili, uvařili a zamíchali pomixovanou do těsta na koláč a upekli.
Upečený koláč jsme ozdobili citronovou polevou a čerstvými malinami.
Klienti si pochutnali na koláči a užili si čas společné vzájemnosti.

Bc. Zuzana Eyermannová, vedoucí úseku B3
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OCENĚNÍ PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE DOMOVA SLUNÍČKO
10. 9. 2021 jsme převzali od pana starosty vzácné ocenění Městského obvodu
Vítkovice, jako poděkování pro všechny pracovníky Domova Sluníčko za jejich
odpovědnou práci v době pandemie COVID-19. Toto ocenění má na sobě tento
nápis: „Ocenění za vysoké pracovní a osobní nasazení v době pandemie
Covid-19 (2019-2021) pro pracovníky organizace Domov Sluníčko“ a je
vyrobeno ze skla. Pracovníkům bude připomínat nelehkou práci, vysoké
pracovní nasazení i velkou míru obětavosti v době, kdy všichni spojili síly k péči
a podpoře našich seniorů. Skleněná plaketa bude vystavena v průběhu měsíce
října na recepci domova.
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SETKÁNÍ S RODINAMI, OSOBAMI BLÍZKÝMI, PŘÍZNIVCI
DOMOVA
Nově náš Domov připravil společné schůzky manažerského vedení domova
s rodinami, osobami blízkými a příznivci domova. Dvě setkání se uskutečnila
v měsíci září zvlášť pro službu domov pro seniory a zvlášť pro službu domov se
zvláštním režimem. Obě setkání měly příjemnou atmostéru, kde si pan ředitel
a další manažeři domova připravili krátkou prezentaci o činnosti organizace za
1. pololetí roku 2021. Součástí prezentace bylo informovat účastníky
o finančním rozpočtu organizace, personálním vykrytí služby a personálních
změnách, organizační struktuře, naplňování kvality poskytované sociální služby,
kontrolním systému organizace, představily se zde jednotlivé úseky včetně
zdravotního, stravovacího a ergoterapeutického. Všem, kteří se zúčastnili
a věnovali chvíli pozornosti naší práci, moc děkujeme a těšíme na společné
setkání, které plánujeme opět před Vánoci.
ZAMĚSTNANCI DOMOVA NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ SVOU ODBORNOST
Jednotliví pracovníci v průběhu roku mají povinnost si neustále doplňovat
vzdělávání a zvyšovat tak svou kvalifikaci. V rámci podzimních měsíců máme
pro pracovníky připraveno odborné vzdělávání v různých oblastech, mezi které
patří:








Mobbing a bossing
Využití zvedací techniky v praxi
Polohování a využití speciálních pomůcek
Odborné stáže v Domově pod Vinnou horou
Duchovní péče v praxi
Manažerská akademie pro vedoucí pracovníky
Speciální vzdělávání v rámci reformy psychiatrické péče
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky se konají ve dvou
dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.
V Domově Sluníčko budou volby probíhat pouze v pátek dne 8. 9. 2021
v odpoledních hodinách (asi od 14,30 hodin), kdy nás navštíví členové volební
komise a klienti mohou volit prostřednictvím volebních přenosných schránek.
Volit mohou klienti, kteří mají v Domově Sluníčko trvalý pobyt. Klienti, kteří
nemají trvalý pobyt v Domově Sluníčko, mohou volit na základě voličského
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průkazu, anebo zvláštního seznamu voličů. Volič prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem členům volební
komise. V říjnových volbách vybíráme dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14
volebních krajích.
DARY A SPONZORING
KOLÁČE
Příjemným věcným dárkem, který nám byl v rámci akce Zahradní slavnost
doručen, bylo 150 koláčků, které klienti mohli ochutnat. Tento sponzorský dar
byl doručen p. Homolovou – přítelkyní Domova Sluníčko a bývalým rodinným
příslušníkem jedné z klientek domova. Velmi si daru vážíme a děkujeme.
DVD
Během aktivit na úseku A1 probíhají tzv. cestopisné přednášky, kterých se
mohou klienti všech úseků průběžně účastnit. Jelikož jsme již pouštěné DVD
měli všechny shlédnuté, chtěli jsme pro Vás klienty nové zakoupit. Hledali jsme
tedy na internetu a objednali. Najednou přišla milá odpověď majitele firmy pana
Ing. Vladimíra Bošeka, že nám DVD daruje zdarma, protože si velmi váží naší
práce a chtěl by nám nějakým způsobem pomoci. Poslal nám tedy nejen
objednané disky, ale také spoustu nového. Dorazila velká krabice plná DVD
s cestopisnými přednáškami nejen po krásných místech v České republice, ale
po celém světě. Takže pro Vás máme spoustu nového a panu Ing. Vladimíru
Bošekovi srdečně děkujeme.
Mezi další věcné dary patří:
 Televizor – rodinný příslušník naší klientky.
 Mechanický invalidní vozík – rodinný příslušník našeho klienta.
 Televizor, chodítko – rodinný příslušník našeho klienta.

FINANČNÍ DARY jsou poskytovány průběžně a srdečně si jich vážíme.
Všem dárcům děkujeme.
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Trénink paměti a rozcvička duše
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