
PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 

 

 18.02.2015  - ZÁBAVNÉ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  
 

Pro seniory DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava jsme ve spolupráci se společností GE 

Volunteers o.s přichystali zábavné tvořivé odpoledne. Akce se zúčastnilo  celkem 15 seniorů.  
 

 

26.02.2015  – MASOPUSTNÍ VESELÍ  

Kulturní akce pro seniory  městského obvodu Slezská Ostrava se konala v Kulturním domě 

Ostrava – Muglinov. K hudbě hrála skupina Mirabel. V rámci programu vystoupily  

„Havířovské babky“, které v tradičních krojích zazpívaly lidové písně a svým vtipným 

povídáním pobavily všechny zúčastněné v sále. Pro všechny seniory bylo připravené bohaté 

pohoštění a bohatý program.   

 



 

 

23.03.2015  – VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE DPS HLADNOVSKÁ  

Pro seniory DPS Hladnovská 19, Ostrava – Muglinov bylo připraveno velikonoční tvořivé 

odpoledne. Akce se zúčastnilo celkem 35 seniorů. Každý ze zúčastněných si vyrobil 

velikonoční přání, obrázek či dekoraci s velikonočním motivem. Bylo připravené i malé 

pohoštění v podobě chlebíčků a zákusků, kávy a nealka. Akce proběhla ve spolupráci se 

společností  GE Volunteers o.s. 

 

 

 

 

 



30.03.2015  – VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE DPS HEŘMANICKÁ  

Velikonoční tvořivé odpoledne jsme připravili rovněž pro naše seniory z DPS Heřmanická 19, 

Slezská Ostrava. Za účasti a asistence dobrovolníků ze společnosti GE Volunteers o.s.                  

si zúčastnění mohli vyrobit velikonoční přání, obrázek či dekoraci s velikonočním motivem. 

Akce se zúčastnilo celkem 38 osob. 

 

 

31.03.2015 - VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY  CHRUSTOVA V DPS 

HLADNOVSKÁ 

Děti ze ZŠ Chrustova  si připravily pro seniory objektu DPS Hladnovská 119, Ostrava-

Muglinov krásné jarní vystoupení plné písniček, básniček a tance. Senioři byli obdarováni 

drobnými dárečky. 

 

 

 



06.05.2015 -  VYSTOUPENÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK  V  DPS HLADNOVSKÁ 

Děti z MŠ Chrustova si ke Dni Matek připravily pod vedením svých učitelek nádherné 

vystoupení, kde zpívaly, tančily a recitovaly. Celé vystoupení mělo u seniorů velký ohlas. 

 

 

 

07.05.2015 -  VYSTOUPENÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK  DPS HEŘMANICKÁ    

Děti z MŠ Chrustova si ke Dni Matek připravily pod vedením svých učitelek nádherné 

vystoupení, kde zpívaly, tančily, recitovaly básničky a hrály pohádku. Pro zúčastněné seniory 

bylo připravené pohoštění a káva. Vystoupení mělo své kouzlo a byl to moc krásný zážitek pro 

všechny zúčastněné. 

 

 

 

 



02.06.2015   GRILOVÁNÍ – DPS HLADNOVSKÁ  

V úterý 2.6.2015 bylo pro seniory z DPS Hladnovská připraveno zahradní posezení                           

s grilováním. Atmosféru celého odpoledne zpříjemnil hrou na harmoniku obyvatel domu pan 

Madaj.   

 

 

13.06.2015 - JEDNODENNÍ VÝLET DO KROMĚŘÍŽE 

V sobotu dne 13.6.2015 jsme ve spolupráci se společností  GE VOLUNTEERS připravili 

jednodenní výlet pro seniory do Kroměříže.  Výletu se zúčastnili  senioři z DPS Hladnovská a 

DPS Heřmanická. Jako první jsme navštívili Kroměřížský arcibiskupský  zámek. Po prohlídce 

objektu následoval oběd v nedaleké kolibě.  Poté si senioři prohlédli  Květné zahrady. Celý den 

nás doprovázelo slunečné počasí. Výlet se vydařil a naši senioři byli spokojeni. 

     

 

     

 

 



25.06.2015 -   KARIBSKÁ PÁRTY 

Dne 25.6.2015 jsme pro seniory z DPS Heřmanická, DPS Hladnovská  a kluby připravili akci 

s názvem „Karibská party“. Pozvání přijali i paní starostka  MVDr.  Barbora  Jelonková  a  pan  

místostarosta Mario  Lyčka. Vzhledem k počasí, které nám ten den přálo se  akce  konala 

venku   před KD Muglinov. Pro všechny zúčastněné bylo připravené zahradní posezení s krásně 

vyzdobenými stoly. Celá akce se nesla  v karibském duchu. Na jídlo jsme podávali brazilskou 

kávu, bílou a černou perlu Karibiku a  špíz Jacka Sparowa. Po celou dobu party byly podávány 

míchané alkoholické nápoje jako např. Mojito, Tequila  Sunrise, Cuba  Libre. Tohoto úkolu se 

s grácií zhostil pan vedoucí OSS Mgr. Zdeněk Matýsek. Pro většinu z přítomných byly  míchané 

nápoje naprostou novinkou a exkluzivitou celého večera. Atmosféru zpříjemnily 

zaměstnankyně pečovatelské služby oblečené do slušivých kostýmů, které vkusně podtrhovaly 

celkové pojetí této akce. Celým odpolednem až do večera nás provázela již tradičně  hudební  

skupina Mirabel. Všichni zúčastnění byli nadmíru spokojeni, bezvadně se bavili, tančili a po 

celou dobu této akce vládla výborná atmosféra.  

 

                                             

 

 



01.-03.09.2015  TŘÍDENNÍ  ZÁJEZD  NA SLOVENSKO 

Městský obvod Slezská Ostrava, úřad městského obvodu, odbor sociálních věcí uspořádal pro 

seniory z Domů s pečovatelskou službou na ul. Hladnovská, ul. Heřmanická a klubů důchodců 

třídenní zájezd do Západních Tater. Zájezd se uskutečnil ve dnech 01. – 03. září 2015. Do ma-

lebného prostředí oravského kraje za poznáním historických a technických památek zavítalo 

celkem 47 seniorů našeho obvodu.       

 

První den zájezdu jsme absolvovali prohlídku slovenského orloje ve Staré Bystrici a vyjížďku 

Vychylovkou - historickou kysúckou lesní železnicí v pohoří slovenských Beskyd. Poté jsme 

se přesunuli do stylové restaurace JOSU v obci Zuberec. Ubytování pro účastníky zájezdu bylo 

zajištěno v malebném penzionu Pribisko v podhůří  Západních Tater.  První  večer třídenního 

zájezdu jsme úspěšně zakončili společným grilováním místních specialit.  

 

Druhý den seniory čekala prohlídka skanzenu oravské dědiny, kde mohli zhlédnout lidové 

stavby oravského kraje.  Odpolední čas byl zpříjemněn návštěvou Meander Thermal park Ora-

vice, bowlingem či možností využití minigolfu. Ve večerních hodinách jsme se opět sešli              

u společného stolu v kolibě penzionu Pribisko, kde nám ke zpěvu a tanci zahráli místní harmo-

nikáři. Poslední den zájezdu jsme uskutečnili plavbu lodí na Slanický Ostrov. Poslední zastávku 

jsme učinili v restauraci Slanický Dvor na oravské přehradě.  

 

                  

                  

 



07.09.2015  a 10.09.2015 -  PROMÍTÁNÍ BABOVŘESEK 3  

Ve spolupráci s GE Volunteers jsme  uspořádali v prostorách jídelen DPS promítání již třetího 

pokračování filmu Babovřesky 3. Abychom co nejvíce připomněli atmosféru kina, tak byl 

seniorům podáván popcorn a džus. Senioři dostali od pracovníků z banky drobné dárečky, které 

je jistě moc potěšily. 

 

 

14.09.2015 – GRILOVÁNÍ DPS HEŘMANICKÁ 

V pondělí 14.9.2015 bylo pro seniory z DPS Heřmanická připraveno grilování, kterého se již 

tradičně ujal  vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Zdeněk Matýsek. Atmosféru zpříjemnil hrou 

na harmoniku pan Kmec a ostatní se přidali a doprovodili ho zpěvem. Počasí nám přálo. Mezi 

seniory vládla příjemná atmosféra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.10.2015 –  TANEČNÍ ODPOLEDNE VE STYLU 30. – 40.LET 

Ve čtvrtek 15.10.2015  bylo pro seniory v KD Muglinov připraveno taneční odpoledne, které 

se neslo v duchu 30. – 40. let.  Pozvání přijali i paní starostka  MVDr.  Barbora  Jelonková           

a  pan  místostarosta Mario Lyčka. K poslechu hrála již tradičně hudební skupina Mirabel              

a taneční vystoupení předvedli děti pod vedením p. Davídka, lektora tance. Pro všechny 

zúčastněné bylo připraveno výborné občerstvení a pití. Celým odpolednem vládla výborná 

nálada a atmosféru určitě také zpříjemnily zaměstnanci ÚMOB Slezská Ostrava, kteří byli 

vkusně oblečení do doby Adiny Mandlové a Oldřicha Nového. Celá akce byla velmi podařená 

a měla u seniorů velký  ohlas. 

 

                               

                                              

 

 

 

 

 

 



26.11.2015 –  9. ROČNÍK  PLESU PRO SENIORY 

Dne 26.11.2015 patřilo čtvrteční odpoledne opět našim seniorům. Za podpory vedení městského 

obvodu Slezská Ostrava se v KD Michálkovicích  konal již tradiční  „9. ročník plesu pro seniory“.  Plesu 

se zúčastnilo celkem 140  seniorů z domů s pečovatelskou službou a  klubů důchodců. Po úvodním 

slovu starostky městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbory Jelonkové, místostarosty Mária 

Lyčky, členky rady  Ing. Justiny Kamené a vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Zdeňka Matýska 

následoval bohatý kulturní program. Své umění a schopnosti předvedli členové dětského 

heligonkářského souboru z Klokočova. Následovalo úchvatné vystoupení Bolatických bobrů. K dobré 

náladě všech zúčastněných přispělo malé pohoštění a bohatá tombola. Hudbu k tanci a zpěvu zajistila  

opět  kapela Mirabel.  Závěr večera patřil  zpěvačce Heidi Janků, která svým vystoupením roztančila 

všechny účastníky plesu.  

 

 

 

 



8.12.2015 – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ DPS HLADNOVSKÁ 

V úterý 08.12.2015 proběhlo v jídelně  na DPS Hladnovská tvořivé vánoční odpoledne ve 

spolupráci s Ge Volunteers. Bylo připraveno i malé pohoštění a káva.  Každý z přítomných 

seniorů dostal květináč, který si mohl jakkoliv nazdobit. Do vánočních květináčů si každý 

zasadil svou vánoční hvězdu.  

 

 

 

 

 

 

 



09.12.2015 – VÁNOČNÍ BESÍDKA – DPS HEŘMANICKÁ 

Ve středu 09.12.2015 byla pro všechny seniory z  DPS Heřmanická připravena vánoční besídka, 

která se konala v prostorách jídelny DPS.  Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění 

a káva. Nechyběl ani krásně nazdobený vánoční strom.  Atmosféru zpříjemnilo  vystoupení  

taneční skupiny a mažoretek  ze ZŠ Pěší, ale i také společné zpívání vánočních koled a jiných 

písní. Vánoční besídka byla ukončena předáním drobných vánočních dárků, které seniory určitě 

moc potěšily. 

 

 

 

 



16.12.2015 – VÁNOČNÍ BESÍDKA DPS HLADNOVSKÁ 

Středeční odpoledne dne 16.12.2015 od 15 hodin patřilo seniorům z DPS Hladnovská. 

V prostorách jídelny se konala vánoční besídka. Pozvání přijala i paní starostka MVDr. Barbora 

Jelonková a pan místostarosta Mário Lyčka. Společně s vedoucím odboru sociálních věcí 

panem Zděňkem Matýskem rozdali všem přítomným seniorům drobné vánoční dárky. Pro 

každého zúčastněného bylo připraveno občerstvení a káva.Příjemnou doslova vánoční 

atmosféru navodili dvě malé slečny, které zazpívaly koledy, hrály na flétnu a  saxofon. Po celé 

odpoledne vládla výborná nálada. 

 

                                                                                          

 

 

 



17.12.2015 –  VÁNOČNÍ TVOŘENÍ DPS HEŘMANICKÁ 

Ve čtvrtek 17.12.2015 proběhlo na DPS Heřmanická vánoční tvoření, které se uskutečnilo za 

pomocí dobrovolníků z Ge Volunteers. Tvořilo se v jídelně DPS. Tentokrát se vyráběly různá 

vánoční přání, PF 2016, vánoční jmenovky na dárky a nejrůznější papírové ozdoby s vánočním 

motivem.  

 

 

 

 

 



PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

 

Počítačový kurz  

 DPS Heřmanická, každé pondělí od 10:30 do 11:00 hodin 

Počítačový kurz  

 DPS Hladnovská, každé úterý od 10:30 do 11:00 hodin 

 

 


