
PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2016 

 

ÚNOR 2016 

 

11.02.2016  - MASOPUST 

Dne 11.2.2016 v KD Muglinově byla pro seniory z domů s pečovatelskou službou  a klubů 

důchodců připravena akce pod názvem Masopust. Akci zahájil svým vystoupením folklorní 

soubor Hlubina a dále nám k poslechu hrála již tradičně skupina Mirabel. Pozvání přijala i paní 

starostka MVDr. Barbora Jelonková a pan místostarosta Mário Lyčka. Pro všechny zúčastněné 

bylo přichystáno bohaté občerstvení.  

      

       

BŘEZEN 2016 

 

23.03.2016   VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Dne 23.3.2016 jsme společně s dobrovolníky z banky Ge Volunteers připravili seniorům 

velikonoční odpoledne, které se konalo v prostorách jídelny DPS Hladnovská. Všichni si tak 

mohli vyrobit spoustu výrobků s motivy Velikonoc. Tvoření jsme zpříjemnili malým 

pohoštěním. K poslechu a zpěvu nám na harmoniku ochotně zahrál pan Madaj, obyvatel DPS.   

     



DUBEN 2016 

 

26.04.2016  VAJEČINA DPS HLADNOVSKÁ 

V úterý 26.4.2016 se v prostorách objektu DPS Hladnovská uskutečnila společná akce 

s názvem „Smažení vaječiny“. Tohoto nelehkého úkolu se bravurně zhostil pan vedoucí       

Mgr. Zdeněk Matýsek. Kromě podávané vaječiny měli senioři k dispozici kávu a nealko. 

K poslechu nám opět zahrál na harmoniku pan Madaj.  

 

 

27.04.2016 VAJEČINA  DPS HEŘMANICKÁ 

Ve středu 27.4.2016 se v nově zrekonstruovaných prostorách objektu DPS Heřmanická 

uskutečnila akce „Smažení vaječiny“. Přípravy se opět chopil pan vedoucí  Mgr. Zdeněk 

Matýsek.  

 

 

 



KVĚTEN 2016 

 

03.05.2016 DEN MATEK -  DPS HLADNOVSKÁ 

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

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

 

 

4.5.2016 DEN MATEK DPS HEŘMANICKÁ 

Děti z MŠ Zámostní  ke Dni Matek připravily pod vedením svých učitelek nádherné vystoupení, 

kde zpívaly, tančily a recitovaly básničky. Pro zúčastněné seniory bylo připravené pohoštění     

a káva. Vystoupení mělo své kouzlo a byl to moc krásný zážitek pro všechny zúčastněné. 

 

                   

 

 

 

 

 

 



ČERVEN 2016 

 

14.06.2016 UBROUSKOVÁ TECHNIKA 

V úterý 14.06.2016  bylo pro seniory z DPS Heřmanická připraveno spolu s dobrovolníky z Ge 

Volunteers tvořivé odpoledne. Ubrouskovou technikou senioři vytvořili spoustu zajímavých 

ozdob  a dekorací.  

 

 

 

21.06.2016  ZAHRADNÍ SLAVNOST 

V úterý  21.06.2016  proběhla v KD Muglinov zahradní slavnost pro seniory. Akce se zúčastnili 

seniory z DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, klubů a nově i z Komunitního domu. Pozvání 

přijali paní starostka MVDr. Barbora Jelonková a pan místostarosta Mário Lyčka. K poslechu 

nám hrála již tradičně hudební skupina Mirabel. Pozvání přijaly i mladé slečny ze ZUŠ, pod 

vedením své paní učitelky Aleny Koldové, které předvedly nádherné taneční vystoupení.  Pro 

všechny zúčastněné bylo připraveno výborné menu v podobě steaku a oblohy, sladkého 

větrníku, kávy, vína a různých míchaných nápojů. Tohoto nelehkého úkolu míchání drinků se 

s bravurou zhostil vedoucí odboru sociálních věcí pan Mgr. Zdeněk Matýsek. Celé odpoledne 

bylo ve znamení dobré nálady, zpěvu a tance.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SRPEN 2016 

09.08.-11.08.2016   TŘÍDENNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY – JÍŽNÍ MORAVA 

V úterý dne 09.08.2016 jsme společně se seniory z DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, klubů 

důchodců a Komunitního domu pro seniory vyrazili na třídenní zájezd na Jižní Moravu do 

oblasti Zaječí.  Společně jsme navštívili zámek Milotice, Bukovanský Mlýn a Propast Macochu. 

Ubytování pro účastníky bylo zajištěno v Penzionu u Kapličky, kde senioři strávili večery 

společným posezením ve vinném sklípku. Celý zájezd byl moc krásný a nezapomenutelný. 

                     

                   

 

                                    



ŘÍJEN  2016 

06.10.2016 - VINOBRANÍ 

Dne 06.10.2016 se v KD Muglinov uskutečnila akce pod názvem Vinobraní. Zúčastněnými 

hosty byli senioři z DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, klubů důchodců a Komunitního domu 

pro seniory. Pozvání přijala také starostka Slezské Ostravy paní MVDr. Barbora Jelonková         

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

 

 

LISTOPAD 2016 

25.11.2016  PLES PRO SENIORY 

Za podpory vedení městského obvodu Slezská Ostrava se dne 25.11.2016 v KD Michálkovicích  

konal  „ Jubilejní  10. ročník plesu pro seniory“.  Této již tradiční společenské akce se letos 

zúčastnilo celkem 180 hostů z řad členů klubů důchodců a seniorů z Domů s pečovatelskou 

službou ul. Hladnovská 119, O. Muglinov, ul. Heřmanická 19, Slezská Ostrava  a Komunitního 

domu pro seniory, ul. Heřmanická 22, Slezská Ostrava.  

Pro zúčastněné byl připraven velmi pestrý a bohatý program.  Po úvodním slovu starostky 

městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbory Jelonkové, místostarosty Mária Lyčky          

a vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Zdeňka Matýska byl ples slavnostně zahájen 

vystoupením tří juniorských tanečních párů z Tanečního studia Ostrava. Hosté plesu byli 

obdarováni upomínkovými hrníčky s logem městského obvodu Slezská Ostrava. Program plesu 

byl obohacen unikátní show dance dětí z tanečního klubu Akcent Ostrava, zábavným 

vystoupením Bolatických bobrů či losováním bohaté tomboly. I letos nechybělo překvapení 

večera v podobě hudebního vystoupení zpěváka Pavla Vítka.  K tanci a zpěvu seniory hudebně 

provázela kapela Mirabel.   



            

 

 

          

 

         

 



 

 

 

 

 

PROSINEC 2016 

 

13.12.2016 VÁNOČNÍ  BESÍDKA DPS HLADNOVSKÁ 

V úterý 13.12.2016 byla v jídelně DPS Hladnovská připravena pro seniory vánoční besídka.. 

Spolu s dobrovolníky z Moneta Bank si senioři vyrobili vánoční dekoraci. Pro všechny 

zúčastněné seniory bylo připravené pohoštění a svařené víno, které k Vánocům určitě patří. 

K poslechu a ke zpříjemnění atmosféry nám na harmoniku zahrál pan Madaj. Pod vánočním 

stromečkem byly přichystané drobné dárky, které byly seniorům rozdány s přáním krásných       

a pohodových Vánoc a Nového Roku.  

 

 

15.12.2016 VÁNOČNÍ  BESÍDKA DPS HEŘMANICKÁ + KODUS 

Ve čtvrtek 15.12.2016 byla pro všechny seniory z  DPS Heřmanická připravena vánoční 

besídka, která se konala v prostorách jídelny DPS.  Společně s dobrovolníky z Moneta Bank si 

senioři vyrobili vánoční věnce. Pro všechny zúčastněné  bylo připraveno pohoštění. Vánoční 

besídka byla ukončena předáním drobných vánočních dárků, které seniory potěšily.    



 


