
SPOLEČNÁ SETKÁNÍ A MIMO ŘÁDNÉ AKCE  OBYVATEL    DPS  
 

 
ROK  2006 

 
DEN ŽEN – 08.03.2006 
 
Dne 08.03.2006 u příležitosti mezinárodního Dne žen bylo v domech s pečovatelskou službou  
pro obyvatele zorganizováno  společné  posezení s pohoštěním.         
 
VELIKONO ČNÍ AKCE  – Malování velikonočních vajíček  
 
Dne 12.04.2006 se obyvatelé DPS na Hladnovské ulici zúčastnili velikonoční akce. Do  
programu bylo zahrnuto zdobení velikonočních vajíček, tvorba velikonočních dekorací a 
ozdob.    
 

         
 

         
 
 
DEN MATEK – 12.05.2006 
 
U příležitosti Dne matek děti z MŠ na Chrustově ulici  připravili dne 12.05.2006  hudební  
představení pro  seniory  DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava a DPS Hladnovská 119, 
O.Muglinov.     
 
 
 
 



BUŘINKY A BERUŠKY PETRA DUDEŠKA – 24.05.2006  
 
S novým pořadem nesoucím název „Album plné písniček Buřinek a Berušek“ přijel dne 
24.05.2006 potěšit a pobavit seniory z našeho obvodu Petr Dudešek se svou uměleckou 
skupinou.  
 
GRILOVÁNÍ – 24.08.2006  
 
Dne 24.08.2006 bylo zorganizováno pro občany DPS Hladnovská 119, O.Muglinov  
venkovní posezení s grilováním.  Akce se zúčastnilo  celkem 35 obyvatel DPS. Setkání bylo 
zpestřeno zpěvem a hrou na harmoniku.     
 
VÁNOCE  – rok 2006 
 
Zúčastnění senioři se za poslechu vánočních koled společně podíleli na zdobení vánočního 
stromku,  tvorbě adventních věnců, svícnů a vánočních ozdob.       
 

           
 
 

ROK 2007 
 
 
VELIKONOCE – rok 2007  
 
Dne 05.04.2007 se konaly v  DPS Hladnovská 119, O.Muglinov  a DPS Heřmanická 19, 
Slezská Ostrava  velikonoční akce. Do  programu bylo opět zahrnuto zdobení velikonočních 
vajíček, tvorba velikonočních dekorací, ozdob a pečení velikonočních beránků.    
 

 



 
DEN MATEK -11.05.2007 
 
Dne 11.05.2007 děti z MŠ na Chrustově ulici  ke Dni matek   připravili  zdařilé představení  
pro občany  DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava a DPS Hladnovská 119, O.Muglinov.    
 
BUŘINKY A BERUŠKY PETRA DUDEŠKA – 29.05.2007 
 
Pro velký úspěch z předešlého  roku  byl opakovaně pozván umělecký soubor Buřinky a 
Berušky Petra Dudeška. Představení  určené pro seniory  městského obvodu Slezská Ostrava 
se uskutečnilo  v Kulturním domě – O. Muglinov.   
 
  
GRILOVÁNÍ – 02.08.2007  
 
Senioři domu s pečovatelskou službou, Hladnovská 119, O. Muglinov strávili příjemné letní 
odpoledne společným setkáním v prostorách venkovního posezení objektu DPS. Akce byla 
spojena s grilováním klobás a zpíváním. Známé melodie a písně nám opět na harmonice 
mistrně zahráli bratři Ožanovi. Akce se konala za přítomnosti místostarosty městského 
obvodu Slezská Ostrava  pana Radima Šlachty a vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. 
Zdeňka Matýska.  
                            
 

            
 
 

            
 
 
 



ZÁJEZD  NA JÍŽNÍ MORAVU  (LEDNICE , ČEJČ) dne 25.09.2007 
 
Dne 25.09.2007 byl pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava uspořádán  zájezd na 
Jižní Moravu. Cílem  byla návštěva státního zámku Lednice a vinného sklípku v malebné 
vesničce Čejč. Zájezdu se zúčastnilo celkem 45 osob. Za krásného slunečného dne  jsme 
zorganizovali prohlídku zámecké zahrady, skleníku a reprezentativních místností zámku. Ve 
vinném sklípku „U hroznu“ si opět všichni zazpívali a strávili  společně příjemné odpoledne.    
 
 

          
 

          
 
 

          
 
 
 
 
 
 



          
 
 

          
 
 

          
 

 
 
    



DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ „PLES V OPERET Ě“ dne 04.10.2007 
 
Dne 04.10.2007 v 15.00 hodin  se konalo v Kulturním domě O.Muglinov pro seniory 
městského obvodu Slezská Ostrava divadelní představení  „Ples v operetě“.    Klienti Domova 
pro seniory Kamenec, Charitního domu sv. Václava, Armády spásy a Domů s pečovatelskou 
službou si mohli vyslechnout známé melodie v podání operetních zpěváků ND 
Moravskoslezského.     
 
 

           
 
 
 

           



Ples pro seniory  
 
Pro obyvatele z domů s pečovatelskou službou, Domova Armády spásy a Domova pro 
seniory byl připraven dne 29.11.2007 v Kulturním domě v O. Muglinově  1. ples seniorů. 
Aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců, byla pro ně zajištěna doprava. Po 
slavnostním zahájení následovalo vystoupení členů taneční školy manželů Pekárkových, kteří 
předvedli zdařilý tanec – Česká beseda. Aplaus sklidil  kankán v podání mažoretek z Horní 
Lhoty. Celým večerem provázela přítomné hudba skupiny Zdeňka Krásného, který vybraným 
repertoárem umožnil přítomným nejen si zatančit, ale i s chutí  zazpívat.      

 
 
 

            
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mikulášská besídka r. 2007 
 

Děti z MŠ ul. Chrustova, Slezská Ostrava   uspořádaly  dne 06.12.2007   mikulášskou 
besídku   pro obyvatele  DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava a DPS Hladnovská 119, 
O.Muglinov.  
 

 

           
 
 
 

Vánoční besídka r. 2007 
 
Dne 20.12.2007  byla pro seniory  DPS Hladnovská 119, O.Muglinov uspořádána vánoční 
besídka. U této příležitosti si děti ze  Základní umělecké školy, Sokolská tř. 15, Moravská 
Ostrava připravily zdařilé hudební představení, které nás všechny velmi potěšilo. Zazněly 
vánoční koledy, lidové písně a další  oblíbené melodie.                                                                                 
 

          
 
 



SPOLEČNÁ SETKÁNÍ A MIMO ŘÁDNÉ AKCE SENIORŮ 
MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA 

ROK 2008 
 
 

VELIKONO ČNÍ AKCE -  Velikono ční posezení s písničkou 
Dne 19.03.2008 v DPS Hladnovská 119, O.Muglinov a dne 23.03.2008 v DPS 
Heřmanická 19, Slezská Ostrava byla uspořádána velikonoční akce. Do 
programu bylo pracovníky oddělení sociálních služeb zahrnuto zdobení 
velikonočních vajíček, tvorba velikonočních dekorací a ozdob.  
 
 
DEN MATEK – 2008 
U příležitosti Dne matek předvedly děti  z MŠ Keramická, O.Muglinov  dne 
6.5.2008  zdařilou besídku pro seniory DPS Hladnovská 119, O.Muglinov. Dne 
7.5.2008 byl předveden v DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava  rovněž zdařilý 
program  dětmi ze ZŠ Požární, Slezská Ostrava.  
 
 
 
 

     
 
 

 
 



ZÁJEZD VELKÉ LOSINY  - 17.06.2008 
Dne 17.06.2008 byl pro seniory  městského obvodu Slezská Ostrava uspořádán 
zájezd do malebné lázeňské obce -  Velké Losiny. Účastníci mohli shlédnout 
interiéry a zahrady  zámku Velké Losiny,  papírny a areál lázní  Velké  Losiny. 
V restauraci v areálu papíren si všichni účastníci opět zazpívali  a strávili 
příjemné  odpoledne.    

          
 
 

   
 

                   
 



         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GRILOVÁNÍ – DPS Hladnovská 119, O.Muglinov  
 
Senioři v DPS Hladnovská 119, O.Muglinov se tento rok opět sešli 
v odpoledních hodinách  v prostorách venkovního posezení objektu DPS. 
Společné posezení bylo doplněno   grilováním klobás a  hrou na harmoniku. 
 
 
JOŽKA ŠMUKA Ř – 23.10.2008 
 
Dne 23.10.2008, za finanční  podpory nadace OKD, bylo  pro seniory městského 
obvodu Slezská Ostrava zorganizováno hudební vystoupení Jožky Šmukaře 
s cimbálovkou. Představení se uskutečnilo v KD Muglinov za účasti 90 osob. 
Městský obvod Slezská Ostrava zabezpečil seniorům pro lepší dostupnost  
autobusovou a individuální dopravu.  
 



         
 

          
 
 
 
 
2. ROČNÍK PLESU PRO SENIORY – 27.11.2008 
 
Pro obyvatele DPS Hladnovská 119, O.Muglinov, DPS Heřmanická 19, Slezská 
Ostrava, Domova Přístav a další  seniory městského obvodu Slezská Ostrava byl 
připraven dne 27.11.2008 v KD Michálkovice již druhý ročník plesu pro 
seniory.  Akce se zúčastnilo celkem 115 občanů našeho obvodu.  
 
Ples zahájil místostarosta městského obvodu pan Radim Šlachta, který mezi 
seniory zavítal společně s místostarostou MUDr. Hanou Herákovou.  
Program plesu: -    vystoupení členů Souboru lidových tanců a písní Hlubina 

         -    vystoupení tanečního páru Akcent Ostrava 
         -     travesti show – Divoké kočky 

Z finančních prostředků sponzorů bylo pořízeno a účastníkům plesu 
prostřednictvím losovacích lístků v tombole předáno celkem 49 darů.  
Městský obvod Slezská Ostrava zorganizoval ples za finanční podpory Nadace 
OKD.  
 
 



       
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

             
 
 
 
 
 
 



 
VÁNOČNÍ BESÍDKA – DPS HLADNOVSKÁ  
Dne 15.12.2008 byla pro seniory DPS Hladnovská 119, O.Muglinov uspořádána 
vánoční besídka. Velkolepé hudební představení bylo předvedeno opět dětmi ze 
ZUŠ, Sokolská tř. 15, Moravská Ostrava.  
 

     
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 



MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – DPS HE ŘMANICKÁ  
Pracovníci  oddělení sociálních služeb zorganizovali pro seniory DPS 
Heřmanická 19, Slezská Ostrava  mikulášskou  besídku. Společné posezení bylo 
zpříjemněno přítomností harmonikáře pana Nekvapila.  
   



Přehled akcí realizovaných v roce 2009 

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ  NA DPS HLADNOVSKÁ – 7.4.2009 

Setkání proběhlo v prostorách jídelny DPS Hladnovská a bylo spojeno s tvorbou 

velikonočních ozdob a kraslic. Zavzpomínali jsme na tradice a to vše za příjemného 

hudebního vystoupení p. Františka Nekvapila.  

ZÁJEZD DO DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA  - 9.4.2009 

Jednalo se o kulturní akci podporovanou z projektu nadace OKD a účastníci tak mohli 

zhlédnout krásnou operu Figarova svatba od W.A.Mozarta.  

ZÁJEZD LEŠNÁ U ZLÍNA – 3.6.2009 

Senioři měli možnost zhlédnout ZOO Lešná u Zlína a součástí 1-denního výletu byla také 

prohlídka přilehlého zámku. Následovalo posezení v restauraci U Johana a to za doprovodu 

harmoniky.  

ZÁJEZD HORNÍ BEČVA  16. – 18.6.2009 

Tento třídenní zájezd byl zorganizován pro seniory z DPS Hladnovská a DPS Heřmanická. 

V prvnímu dnu proběhla prohlídka Valašského muzea v přírodě, ubytování bylo zajištěno 

v hotelu MESIT na Horní Bečvě. Večer následovalo posezení u grilu. Druhý den byl připraven 

výlet na Pustevny a večer opět posezení u grilu. Poslední den senioři navštívili Technické 

muzeum v Kopřivnici a následoval návrat do Ostravy. 

GRILOVÁNÍ NA UKONČENÍ LÉTA – 3.9.2009 

Grilování se zúčastnili senioři z DPS Hladnovská a to v příjemném posezení u grilu v areálu 

této DPS. Byly připraveny různé druhy uzenin ke grilování a další pohoštění. Počasí nám 

přálo, posezení se protáhlo do večerních hodin. 

                                    

ROZLOUČENÍ S LÉTEM – 25.9.2009 

Proběhlo v prostorách jídelny DPS Heřmanická, kterého se zúčastnilo na 26 seniorů. 

Zaměstnanci odboru sociálních věcí připravili program, soutěžní hry a to vše s menším  



pohoštěním.  

KURZ PC PRO SENIORY – NADACE MANŽELŮ KLAUSOVÝCH 

V termínu 12. – 16.10.2009 proběhl kurz PC  pro zájemce na DPS Hladnovská v tamějším 

denním centru. Kurzu se zúčastnilo 10 seniorů, kteří neměli dosud příležitost se seznámit 

s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky. Tento 14-ti 

hodinový kurz  byl bezplatný, organizovaný Nadací manželů Klausových. 

 

 

TANČÍME S A-TRIEM – 21.10.2009 

Hudebně taneční odpoledne proběhlo v prostorách Kulturního domu v Muglinově od 15.00 – 

18.00 hodin za doprovodu kapely A-TRIO. Senioři tak mohli uslyšet písně svého mládí, 

zúčastnit se hudebních hádanek o ceny a zejména si příjemně zatančit.  

 

 

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ – 18.11.2009 

Uskutečnilo se v DPS Hladnovská od 15.00 hodin na téma „Nachlazení nebo chřipka?“. 

Účastníci tak získali informace o příznacích, používaných preparátech, o zorientování se 

v množství nabídek na trhu a mohli si nechat změřit tlak.  

 

 



3. ROČNÍK PLESU PRO SENIORY – 26.11.2009 

Akce se uskutečnila v Kulturním domě v Ostravě – Michálkovicích a počet zájemců rok od 

roku stoupá. Letos projevilo zájem na 150 seniorů z DPS Hladnovská 119, O.Muglinov, DPS 

Heřmanická 19, Slezská Ostrava, dále z klubů seniorů městského obvodu Slezská Ostrava a 

také v rámci dobré spolupráce přijali pozvání senioři z Domova pro seniory Kamenec. 

 Večerem hudebně provázel p.Krásný se svou kapelou a také program byl velmi bohatý. Na 

úvod plesu zatančil latinskoamerické tance taneční pár z taneční školy AKCENT v Ostravě, 

dále vystoupil kouzelník Ondřej Sládek, úřadující mistr ČR v moderní magii. Na závěr plesu 

vystoupilo taneční seskupení „Bolatičtí mažoreti“, které bylo překvapením večera. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠŠKÁ BESÍDKA – 3.12. a 4.12.2009 

Mikulášské besídky se uskutečnila na DPS Hladnovská 119, O.Muglinov dne 3.12. a to za 

doprovodného programu dětí z MŠ na ul.Keramické. Děti pod vedením svých učitelek 

předvedly krásný 45 minutový program, připravily dárky pro seniory a poté přišel Mikuláš … 

Na DPS Heřmanická 19, Sl.Ostrava proběhla Mikulášská besídka dne 4.12. a setkání 

zpříjemnil p. František Nekvapil se svou harmonikou. 

 

  

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ  BESÍDKA – 18.12.2009 

Vánoční besídku jsme připravili pro seniory z DPS Hladnovská 119, O.Muglinov v prostorách 

tamější jídelny. Bylo to poslední společné setkání v tomto roce,  zpříjemněné opět hudbou p. 

Františka Nekvapila, svátečním pohoštěním a všichni si měli možnost zatančit, zazpívat či jen 

popovídat s ostatními přáteli.  

 

 



Přehled akcí realizovaných v I.pololetí roku 2010 

HAVÍŘOVSKÉ BABKY  – 21.1.2010 

V rámci spolupráce s Domovem pro seniory Kamenec jsme se účastnili koncertu tzv. 

„Havířovských babek“, folklorního souboru s nepředstavitelnou energií, který působí již 13 

let. Představení se všem velmi líbilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN  – 8.3.2010 

Mezinárodní den žen s podtitulem „Jak jsme ho slavily kdysi“ jsme oslavili na DPS 

Heřmanická. Připravili jsme dopolední setkání s občerstvením, živou hudbou p. Štefana 

Madaje a zábavnými historkami ze života. To vše jsme doplnili sadou připravených her. 

Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Matýsek pogratuloval každé z přítomných žen a předal 

kytičku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvořivé jarní odpoledne  – 24.3.2010 

Zájemkyně o tvořivou činnost spojenou s výzdobou velikonočních svátků se sešly v denním 

centrum DPS Hladnovská společně s koordinátorkou aktivizační činnosti p. Andreou 

Bednárikovou. Byl připraven program v podobě tvorby velikonočních květináčů a výzdoby, 

každý si mohl vlastnoručně vyrobený výtvor vzít domů.  

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční setkání s dětmi z MŠ – 1.4.2010 

Již tradičně jsme připravili setkání klientů DPS Heřmanická s dětmi MŠ na ul.Keramická přímo 

v jídelně DPS. Děti předvedly pásmo říkanek a písniček, moc se jejich vystoupení všem líbilo. 

Poté jsme opět ve spolupráci s MŠ připravili krátké „tvořivé dílny“ – skupinky seniorů si pod 

vedením učitelek z mateřské školky a za pomoci dětí mohly vyzkoušet různé dekorativní 

techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Velikonoční setkání s dětmi z Umělecké ZŠ – 8.4.2010 

Na DPS Hladnovská 119 proběhlo velikonoční setkání seniorů, pro které vystoupily děti ze 

základní umělecké školy na ul.Sokolské v Ostravě, a to v různých věkových kategoriích. 

Převedly své umění hry na různé hudební nástroje a také zpěv. Po 45 minutovém programu 

jsme společně poseděli, poslouchali hudbu a plánovali i další akce. 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška „Prevence onkologického onemocnění u žen“ – 3.5.2010, 30.5.2010 

Připravili jsme pro ženy zajímavou přednášku občanského sdružení ONKO AMAZONKY na 

téma prevence onkologického onemocnění prsu. Sdružení vzniklo již v roce 1992 a svou 

činností přispívá ke zkvalitnění následné péče o onkologické pacienty. Informuje veřejnost o 

možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění. Pacientky mohou získat rady, 

poznatky a zkušenosti od členek sdružení, které samy prodělaly těžké onemocnění.  

Jednodenní výlet do Vizovic  – 9.6.2010 

Odbor sociálních věcí Městského obvodu Slezská Ostrava uspořádal dne 9. června 2010 pro  

seniory z DPS Hladnovská 119, O.Muglinov a DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava jednodenní 

zájezd  do Vizovic. 

Dopoledne jsme strávili prohlídkou bohatých zámeckých interiérů, rozsáhlé obrazové sbírky 

a kaple Nanebevzetí Panny Marie. Pokračovali jsme procházkou v krásném zámeckém parku 

a navštívili zdejší čokoládovnu nabízející nejrůznější druhy čokolády, bonbónů a kávy. 

Společně jsme poobědvali v přilehlé restauraci U Tonka, která nabídla příjemné stylové 

posezení v zastřešené zahradní restauraci. Naše výprava dále pokračovala na exkurzi do 

Muzea palírenství v areálu závodu Rudof Jelínek a.s., významného českého výrobce a 

exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů. Exkurze byla spojena s degustací 3 druhů 

nápojů a poté jsme  den zakončili ve zdejším salonku, kde jsme měli připravený malý raut. 

Zpět do Ostravy jsme se vrátili kolem 21 hodiny.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posezení s grilováním  – 30.6.2010 

Pro seniory z DPS Hladnovská 119, O.Muglinov jsme připravili zábavné odpoledne – posezení 

na zahradě spojené s grilováním. Jako překvapení bylo vystoupení cvičeného psa Artíka. 

 

 

 

 

 

 



Přehled akcí realizovaných ve II.pololetí roku 2010 

Rozloučení s létem  – 3.9.2010 

Na DPS Heřmanická 19, Sl.Ostrava proběhlo malé rozloučení s létem, které tradičně 

připravujeme na počátku měsíce září.  Setkání seniorů proběhlo v prostorné jídelně a aby 

všem nebylo líto, i zde vystoupil pes Artík se svým programem. 

Zájezd na ZNOJEMSKO  – 7. – 9.9.2010 

Odbor sociálních věcí Městského obvodu Slezská Ostrava uspořádal pro  seniory z DPS 

Hladnovská 119, O.Muglinov, DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava a kluby seniorů třídenní 

zájezd na Znojemsko. 

První den jsme navštívili Znojemské podzemí, jedná se o jeden z nejrozsáhlejších podzemních 

labyrintů ve střední Evropě. Ubytování včetně polopenze bylo zajištěno v penzionu Vinohrad 

v obci Hnanice u Znojma. Večer jsme společně poseděli u grilu. Druhý den, ačkoliv počasí 

nám příliš nepřálo, jsme strávili na příjemné vyhlídkové projížďce lodí po Vranovské přehradě 

a večer jsme navštívili zdejší vinný sklípek U sedmi andělů.  Nálada byla veselá, k poslechu i 

tanci zahrál zdejší harmonikář. Třetí den jsme dopoledne navštívili státní zámek Vranov nad 

Dyjí a poté jsme se na zpáteční cestě domů zastavili v příjemné rustikální restauraci Stará 

Pošta nedaleko Slavkova u Brna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINOBRANÍ  –  13.10.2010 

Na DPS Heřmanická, Sl.Ostrava jsme dle přání klientů připravili odpolední setkání pod 

názvem Vinobraní – kromě tance, zpěvu, hry na harmoniku v podání p.Madaje jsme připravili 

teplou večeři a ochutnávku vín. 

NESTÁRNOUCÍ OPERETNÍ MELODIE  –  3.11.2010 

Nejkrásnější melodie z operet a muzikálů zazněly v KD Heřmanice v podání sólistů operety 

Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a divadla v Opavě. Akce se zúčastnili senioři 

obou domů s pečovatelskou službou a z klubu důchodců Slezské Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

4. ROČNÍK PLESU PRO SENIORY  –  24.11.2010 

Stalo se již tradicí, že městský obvod Slezská Ostrava prostřednictvím  odboru sociálních věcí, 

uspořádal dne 23.11.2010 již 4. ročník Plesu pro seniory. Akce se uskutečnila opět  

v Kulturním domě v Ostravě Michálkovicích. Letos projevilo zájem na 170 seniorů z Domů 

s pečovatelskou službou na ul. Hladnovské 119, O.Muglinov a ul. Heřmanické 10, O.Slezská 

Ostrava, dále z klubů seniorů  městského obvodu Slezská Ostrava a také v rámci dobré 

spolupráce přijali pozvání senioři z Domova pro seniory Kamenec.  

Celým večerem hudebně provázel tradičně p.Krásný se svou kapelou a také program byl 

velmi bohatý. Na úvod plesu zatančil latinskoamerické tance taneční pár z tanečního klubu 

TREND, dále  vystoupili „Bolatičtí mažoreti“,  se svým novým programem. Dalším bodem 

programu bylo vystoupení skupiny historického šermu a Tance Rytíři Svatého grálu, kteří 

předvedli šerm a ohňovou show. Byla připravena rovněž bohatá tombola, kde se losovalo o 

73 hodnotn ých cen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulášská besídka na DPS Hladnovská –  6.12.2010 

V jídelně DPS Hladnovská 119, O.Muglinov proběhla Mikulášská besídka s dětmi z mateřské 

školky na ul. Keramická. Děti předvedlo pásmo básníček a poté přišel Mikuláš s čertem a 

nadělil dětem mnoho dárků. Další dárky měli pro děti připraveny také senioři z DPS. 

 

 

 

 

 

 

Výstavka ručních prací  – 7.12.2010 

Výstavka ručních prací proběhla v prostorách společenské místnosti v DPS Hladnovská 119, 

O.Muglinov. Byly zde k vidění krásné ruční práce vytvořené v klubu důchodců v Hrušově. 

Vánoční besídka na DPS Heřmanická  – 15.12.2010 

Také na DPS Heřmanická 19, Sl.Ostrava jsme připravili vánoční setkání seniorů s dětmi 

z mateřské školky na ul.Keramická. Děti opět předvedly pásmo vystoupení, zarecitovaly 

básničky a strávily zde příjemné dopoledne. 

Vánoční  setkání na DPS Hladnovská  – 20.12.2010 

Vánoční setkání seniorů DPS Hladnovská 119, O.Muglinov proběhlo v prostorách jídelny. Bylo 

připraveno malé pohoštění, náladu nám zpestřilo vystoupení souboru „Havířovské babky“. 

Nálada byla výborná a strávili jsme společně příjemné odpoledne. 

 

 

 

 

 



NÁVŠTĚVA KONCERTU  – 5.1.2011 

Senioři z DPS Hladnovská a DPS Heřmanická zhlédli koncert chorvatského pěveckého sboru 

PASIKA  v obřadní  síni  Slezskoostravské  radnice.  Jednalo  se  o mužský  pěvecký  sbor,  který 

patří mezi nejúspěšnější pěvecké sbory s žánrem lidové dalmatské písně. 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN  – 8.3.2011 

Již tradičně  jsme na DPS Heřmanická 19, Sl.Ostrava oslavili tento svátek žen. Na odpoledne 

jsme připravili pohoštění, ženám popřál vše nejlepší Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru 

sociálních věcí a předal kytičku. K další zábavě nám zahrál na harmoniku p.Madaj a příjemně 

jsme se pobavili. Kromě toho  jako překvapení vystoupil soubor Havířovské babky se svými 

písněmi a básničkami. 

 

 

 

 

 

 

BESEDA „STÁŘÍ PROTI STRACHU“  –21.3.2011 

Pořádal útvar prevence Městské policie Ostrava na téma bezpečnosti seniorů na ulici, doma, 

při  nakupování  nebo  v prostředcích  hromadné  dopravy.  Besedu  jsme  uspořádali  společně 

s Domovem pro seniory Kamenec v jejich prostorách multifunkční místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoční setkání  – 19.4.2011 

Na DPS Heřmanická 19,  Sl.Ostrava proběhlo  jako  každoročně  velikonoční  setkání ve  zdejší 

jídelně. 

Velikonoční posezení s hudbou  – 12.4.2011 

Setkali  jsme  se  společně  na  DPS  Hladnovská  119,  O.‐Muglinov,  příjemně  jsme  poseděli, 

k tanci nám zahrál p.Šustek. Všichni se skvěle pobavili a zejména si zatančili. 

Zájezd do Kroměříže – 15.6.2011 

Uspořádali  jsme  1‐denní  zájezd  do  Kroměříže  pro  obyvatele  DPS  Hladnovská  119,  O.‐

Muglinov,  DPS  Heřmanická  19,  Sl.Ostrava  a  kluby  seniorů  v našem  obvodu.  Během 

dopoledne  proběhla  návštěva  arcibiskupských  zámeckých  sklepů  spojená  s ochutnávkou 

vína. Měli jsme také možnost prohlédnout   a odpočinout si v Podzámecké zahradě, která je 

stylovým krajinářským parkem. Poté  jsme poobědvali v nedaleké restauraci hotelu Bouček. 

Naše  výprava  dále  pokračovala  na  prohlídku  arcibiskupského  zámku,  který  je  zapsán  na 

seznamu  světového  kulturního  a  přírodního  dědictví UNESCO. Na  zpáteční  cestě  jsme  se 

zastavili ve velmi příjemném penzionu Diana v lázeňském městečku Teplice nad Bečvou. Zde 

jsme povečeřeli a zakončili zájezd poslechem hudby i tancem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letní grilování  – 27.6.2011 

Již  každoročně  grilujeme  společně  na  DPS  Hladnovská  119,  Ostrava‐Muglinov.  Tentokrát 

jsme  měli  důvod  k oslavě  i  z důvodu  nově  postavené  pergoly.  Senioři  grilovali  klobásy, 

poslouchali  příjemnou  hudbu  p.Šustka  a  dokonce  si  i  zatančili.  Předprázdninová  akce  se 

vydařila včetně počasí a zahajujeme přípravy na třídenní výlet v září. 



Třídení zájezd do Teplic nad Bečvou – 5.-7.9.2011 

Zájezd se uskutečnil ve dnech 5. – 7.září s ubytováním přímo v lázeňském centru Teplic nad 
Bečvou,  penzionu Diana. Odsud jsme každý den podnikali výlety do přilehlého okolí. Hned 
první den  jsme navštívili v Teplicích Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou unikátně 
nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Večer jsme společně poseděli u grilu. 
Druhý den jsme příjemně strávili návštěvou poutní baziliky panny Marie na Svatém kopečku 
u Olomouce, dále ZOO a někteří z nás navštívili Arboretum v Bystrovanech. Byl to přírodní ráj 
rozkládající se téměř na čtyřhektarové ploše Arboreta. Všichni jsme se pak těšili na taneční 
večer s hudebním doprovodem v penzionu Diana. Byl to krásný večer plný tance, zábavy a 
smíchu. 
Poslední den jsme věnovali celé dopoledne lákavým lázeňským procedurám a bazénu. Po 
obědě jsme cestou domů navštívili hrad Helfštýn a v podvečerních hodinách jsme se vrátili 
zpět domů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinobraní na DPS Heřmanická – 3.10.2011 

Vzájemné setkání seniorů DPS Heřmanická, které proběhlo v jídelně DPS. Posezení bylo 

spojeno ochutnávkou vína a tancem – k poslechu nám hrál na klávesy pan Z.Štusek.  

 

 

 

 

 

 

5. ročník plesu pro seniory – 10.11.2011 

Ples se konal v Kulturním domě v Ostravě – Michálkovicích a zájem zatančit a pobavit se projevilo na 

190 hostů. Večerem hudebně provázela skupina Domino a také program byl bohatý a zajímavý. 

Nejprve na úvod plesu zatančil standardní tance taneční pár z tanečního klubu Trend Ostrava, dalším 

hostem byli již tradičně Bolatičtí bobři, kteří vystoupili s novým programem Labutího jezera. Hvězdou 

večera byla ostravská travesti skupina Divoké kočky se svým 30-ti minutovým programem. Proběhlo 

také losování bohaté tomboly, kde bylo připraveno 70 cen. První cenou byl víkendový pobyt v lázních 

Darkov, který získal pan Rostislav Brada a jak nám sdělila jeho paní: „je to úžasné, protože v lednu 

slavíme kulaté výročí společného života a tak se již moc těšíme, je to krásný dárek…“ 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Evy a Vaška – 18.11.2011 

Koncert proběhl v KD v Horní Datyni a byl pořádán kulturním střediskem ve Vratimově. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Setkání s dětmi z MŠ – 12.12.2011 

Dopoledne bylo věnováno setkání s dětmi z mateřské školky na ul. Komerční, které si 

připravily krásný program – pásmo vánočních písniček a scénky. Proběhlo v jídelně DPS 

Hladnovská, O.Muglinov. 

 

 

 

 

 

 

Vánoční posezení na DPS Hladnovská – 12.12.2011 

Již tradičně jsme se setkali ve společnosti asi 40 seniorů DPS Hladnovská, O.Muglinov, 

abychom vesele zakončili konec roku, společně poseděli a zatančili si. Překvapením večera 

bylo vystoupení  mažoretek a poté následoval tane  c za doprovodu p. Štuska.  

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční posezení na DPS Heřmanická – 15.12.2011 

Také na DPS Heřmanická 19, Sl.Ostrava jsme připravili vánoční setkání seniorů s dětmi 

umělecké základní školy. Děti připravily vánoční koncert a všem se jejich hudební vystoupení 

líbilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASOPUSTNÍ VESELÍ  – 9. 2. 2012 

Masopustní veselí bylo jednou z dalších akcí pořádaných odborem sociálních věcí Úřadu městského 

obvodu Slezská Ostrava pro seniory z Domů s pečovatelskou službou na ul. Hladnovská 119, 

Heřmanická 19 a klubů seniorů, a to dne 9. února v KD Muglinov.  

Protože se jedná o karnevalové období a dobu hodování, připravili jsme zajímavý program. Seniorům 

hrála dvě hodiny dětská cimbálová kapela „Vrzuška“  a vystoupil dětský taneční soubor Hlubinka. 

Poté tanečním večerem provázela skupina „A-trio“. Na tanečním parketu bylo veselo, neboť někteří 

hosté měli připraveny i karnevalové doplňky. A nebyl by to masopust, kdyby se nepodávaly tradiční 

zabíjačkové pochoutky.  

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ K PROJEKTU MĚSTSKÉ POLICIE  – 20. 2. 2012 

Proběhlo  úvodní setkání k projektu Městské policie , úseku prevence, „Stop kriminalitě na 

seniorech“ v jídelně DPS Hladnovská 119, O.-Muglinov. Jedná se o projekt pro seniory Slezské 

Ostravy zaměřený na předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posílení jejich bezpečí a 

odhalení rizikových faktorů  u starších lidí vedoucích až k jejich sociálnímu vyloučení.  

V rámci projektu se budeme setkávat v KD Muglinov 1x měsíčně při přednáškách, praktických 

ukázkách dovedností a také na zábavných akcích (exkurze, zájezdy). Projekt bude trvat od března do 

prosince 2012 a zúčastní se ho na 30 seniorů z DPS Hladnovská 119, O.-Muglinov, DPS Heřmanická 

19, Sl.Ostrava a klubů seniorů ze Slezské Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN  – 8. 3. 2012 

Mezinárodní svátek žen jsme již tradičně oslavili na DPS Heřmanická.  Odpoledne nám zpříjemnily 

mažoretky Sedmikrásky svým vystoupením a k tanci zahrál již tradičně na klávesy p. Štusek.  

 

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA O HISTORII ČETNICTVA I. V OSTRAVĚ  – 14. 3. 2012 

Přednáška proběhla v Kulturním domě v O.-Muglinově a pojednávala o struktuře Městské policie 

v Ostravě. Senioři se zde dozvěděli zajímavé praktické informace ohledně fungování policie, 

možnostech zkontaktování v tíživé situaci apod.  

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ  NA DPS HEŘMANICKÁ  – 29. 3. 2012 

Proběhlo v dopoledních hodinách v jídelně DPS společně s dětmi z MŠ na ul. Komerční. Děti měly 

připravené pásmo písní a básní, připravily si pro seniory malé dárky.  

 

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA O HISTORII ČETNICTVA II. V OSTRAVĚ  – 30. 3. 2012 

 

 

 

 



VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ  NA DPS HLADNOVSKÁ  – 3. 4. 2012 

Proběhlo v dopoledních hodinách v jídelně DPS Hladnovská opět společně s dětmi z MŠ na ul. 

Komerční. Děti měly připravené pásmo písní a básní, připravily si pro seniory malé dárky. Poté jsme 

se přesunuli do společenské místnosti, kde společně senioři a děti vyráběli drobné výzdoby na 

Velikonoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANEČNÍ ODPOLEDNE  NA DPS HLADNOVSKÁ  – 5. 4. 2012 

Posezení jsme zorganizovali v jídelně DPS Hladnovská, zúčastnilo se asi 40 zájemců a k poslechu i 

tanci nám zahrál na klávesy p. Štusek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „BEZPEČÍ SENIORŮ DOMA“  – 18. 4. 2012 

Další z tematického cyklu přednášek v rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech. 

 

JEDNODENNÍ VÝLET DO HRADCE NAD MORAVICÍ  – 24. 4. 2012 

Výlet proběhl opět v rámci projektu Stop násilí na seniorech, navštívili jsme zámek a přilehlý park.  

 

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ KE DNI MATEK  –  10.5. 2012 

Den matek jsme oslavili v dopoledních hodinách v jídelně DPS Hladnovská.  Jarní  pásmo písniček a 

malých scének nám představily děti z MŠ Komerční.   

 

 

PŘEDNÁŠKA „BEZPEČÍ SENIORŮ NA ULICI“  –  11.5. 2012 

Další z tematického cyklu přednášek v rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech. 

 



SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE “ SENIOR – KRIMINALISTA“ –  28.5. 2012 

Akce proběhla v prostorách KD v Muglinově a spočívala v poznávání fotografií staré 

Ostravy, písní z jejich úryvků, vyřešení jednoduchých logických testů a popisu pachatelů z 

natočených scének. 

 

        

PŘEDNÁŠKA ČESKÉ POŠTY – 7.6.2012 

Připravili jsme informativní přednášku podniku Česká pošta pro seniory na DPS Hladnovská 

119, O.-Muglinov. Týkalo se představení nových produktů – akce balík do ruky, možnosti 

ověřování listin a informování o veškerých nabídkách, které lze ze strany seniorů využít. 

 

PROŽITKOVÝ  POBYT V BESKYDECH 20. – 21.6.2012 

Další akci v rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech připravil úsek prevence Městské policie 

Ostrava pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava z Domů s pečovatelskou službou na ul. 

Hladnovská 119, O.-Muglinov, ul. Heřmanická 19, Sl. Ostrava a z klubů seniorů. 

Tentokráte se  senioři vydali na prožitkový pobyt ve Starých Hamrech. Ubytování bylo zajištěno 

v hotelu Čertův hrádek. Kromě procházky v přírodě zde na všechny čekal rovněž naučný interaktivní 

program.  Strážníci připravili např. fiktivní předváděcí akci v rámci prevence podvodů páchaných na 

seniorech. Ve fiktivní smlouvě na zboží určovali ty pasáže, na které si občané musejí dávat pozor, 

nechtějí-li později splakat nad výdělkem. Senioři na pobytu získali důvěru v pomoc strážníků v 

různých situacích reálného života. Po celou dobu pobytu také přálo počasí a většina si přivezla zpět 

do reality nevšední zážitky. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRILOVÁNÍ NA DPS HLADNOVSKÁ – 27. 6. 2012 

Již tradicí se stalo grilování na zahradě domu s pečovatelskou službou na ul. Hladnovská 119, O.-

Muglinov. Počet zájemců se stále rozrůstá a letos jsme grilovali již společně se 40 seniory. Společně 

s úsekem prevence Městské policie jsme připravili zábavné odpoledne – představení hasičské 

techniky, policejních psů. Přidali se k nám také dobrovolníci z GE Money Bank, kteří zajistili hudbu a 

připravili několik soutěží. Počasí se vydařilo a prázdniny tak mohou začít. 

 

 

 



TŘÍDENNÍ ZÁJEZD DO LEDNICKO – VALTICKÉHO AREÁLU – 28. – 30. 8. 2012 

Zájezd  se  uskutečnil  ve  dnech  28.  –  30.  srpna.  Celkem  čtyřicet  seniorů  se  zúčastnilo 

společného  třídenního  pobytu  v překrásném  prostředí  Lednicko  –  valtického  areálu. 

Ubytování  včetně  polopenze  bylo  zajištěno  v hotelu  Hraniční  zámeček  v nedaleké  obci 

Hlohovec. 

První den zájezdu  jsme navštívili Státní zámel Valtice, kde byla dojednána prohlídka. Večer 

jsme společně trávili posezením u grilu s harmonikou. 

Druhý den nás  čekala prohlídka Lednického areálu. Senioři měli možnost  se v odpoledních 

hodinách  zúčastnit  prohlídky  reprezentačních místností  Lednického  zámku,  projít  rozlehlé 

zámecké  zahrady  a  skleníky.  V  odpoledních  hodinách  všichni  absolvovali  okružní  plavbu 

kolem zámku. Po návratu jsme se společně sešli u večerního posezení ve vinném sklípku, kde 

nám ke zpěvu a tanci hrála cimbálová muzika. 

Třetí a poslední den zájezdu jsme vyrazili na farmu Bolka Polívky v Olšanech. 

Po celou dobu zájezdu nás vedle pěkného počasí doprovázela dobrá a veselá nálada. 

 

              

              

 

 



EXURZE DO DOLU LANDEK V PETŘKOVICÍCH ‐ 13. 9. 2012 

Exkurze do Dolu Landek v Petřkovicích, proběhla v rámci projektu Stop násilí na seniorech. 

 

              

NÁVŠTĚVA  MULTIKINA CINE STAR V OSTRAVĚ – 18. 9. 2012 

Zhlédnutí filmového představení. 

 

EXKURZE ARCHEOPARK CHOTĚBUZ – 29. 9. 2012 

Návštěva  archeologické  lokality  v Chotěbuzi  proběhla  v rámci  projektu  Stop  násilí  na 

seniorech. 

 

PŘEDNÁŠKA BEZPEČNOST SENIORŮ V DOPRAVĚ – 3. 10. 2012 

Přednáška proběhla v Kulturním domě v O.‐Muglinově a pojednávala o bezpečnosti seniorů 

v městské hromadné dopravě. Senioři se zde dozvěděli mnoho zajímavých rad a  informací, 

které určitě při cestování hromadnou dopravou využijí. 

 

 

 

 

 

 

 



JEDNODENNÍ VÝLET ZA KRÁSAMI OPAVSKA – 13. 10. 2012 

Návštěva a prohlídka zámku Raduň a Arboreta Nový Dvůr u Opavy. Výlet byl organizovaný za 

spolupráce  finanční  podpory  GE  Volunteers  o.s.  a  dobrovolníků  z řad  zaměstnanců  GE 

Money a.s 

                   

 

ŠVESTKOZRÁNÍ NA DPS HEŘMANICKÁ – 19. 10. 2012 

Společné  setkání  senioru DPS – Heřmanická, které proběhlo v jídelně pečovatelské  služby. 

Veselé a příjemné odpoledne bylo spojené s ochutnávkou švestkových specialit a dobrot. Na 

klávesy nám přišel zahrát p. Šustek. 

 

PŘEDNÁŠKA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – 24. 10. 2012 

Další z tematického cyklu přednášek v rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech. 

 

EXKURZE DO  OSTRAVSKÉHO  MUZEA A NÁVŠTĚVA MINIKINO KAVÁRNY  

‐ 31. 10. 2012 

Společná  prohlídka  Ostravského muzea  a  zhlednutí  filmu  Cesta  z lesa  v minikině  kavárně 

v centru Ostravy. Akce proběhla v rámci projektu Stop násilí na seniorech. 

 

 

 

 



EXKURZE DO PIVOVARU OSTRAVAR 12. 11. 2012 

Na  společné  návštěvě  a  prohlídce  celého  areálu  jsme  se  seznámili  s jednotlivými  procesy 

vaření piva Ostravar. Jak se pivo vaří,  jak vzniká a  jak dostává onu nenapodobitelnou chuť. 

Akce proběhla v rámci projektu Stop násilí na seniorech. 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA – FINANČNÍ DŽUNGLE, PODVODY PŘES INTERNET ‐  14. 11. 2012 

Další z tematického cyklu přednášek v rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech, tentokrát na 

téma jak se orientovat a jak se chovat při nabídkách přes internet a jaké nástrahy na nás mohou 

prostřednictvím internetu čekat. Akce proběhla v rámci projektu Stop násilí na seniorech. 

 

 

 



6. ROČNÍK PLESU PRO SENIORY 22. 11. 2012 

Akce se konala v KD – Ostravě – Michálkovicích. V letošním roce projevilo zájem celkem 180 

hostů. Celým večerem hudebně doprovázela kapela Mirabel. Program plesu byl i letos velice 

bohatý  a  pestrý.  Ples  byl  slavnostně  zahájen  baletním  vystoupením  dětí  ze  Základní 

umělecké  školy  na  ul.  Sokolská  v Ostravě. Následovalo  již  tradiční  vystoupení  Bolatických 

bobru.  Hlavní  hvězdou  večera  bylo  vystoupení  známého  zpěváka  a  imitátora  Vladimíra 

Hrona, který všechny hosty svým vystoupením nadchnul. Již tradičně proběhlo také losování 

bohaté  tomboly,  letos bylo  celkem  51  cen  a  každý měl  šanci  si  nějakou  tu  výhru  odnést. 

Hlavní cenu byl opět víkendový lázeňský pobyt, který si odnesla p. T. Gorová. Letošní ples se 

opět vydařil a těšíme se na další ročník. 

 

     

 

     

 

 

 

 

 



VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA ČESKÉ POŠTY – 27. 11. 2012 

Vánoční prodej pohledů,přáníček a drobných vánočních předmětů na DPS – Hladnovská119, 

O. – Muglinov.Prodejní výstavu zorganizovala Česká pošta. 

 

PŘEDNÁŠKA – PRVNÍ POMOC – 28. 11. 2012 

Další  tématická  přednáška  projektu  Stop  kriminalitě  na  seniorech  se  tentokrát  zabývala 

základy první pomoci. 

 

BESEDA NA TÉMA DEPRESE VE STÁŘÍ – 28. 11. 2012 

Přednáška se uskutečnila na DPS – Heřmanická 19, O. – Heřmanice.Na besedě,kterou si pro 

seniory  připravil MUDr.  Petr  Augustín  seznámil  seniory  s pojmem  co  je  to  deprese,  jak  jí 

předcházet a jak s ní bojovat.  

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI ‐  6. 12. 2012 

Dopoledne v DPS –Hladnovská 119, O. – Muglinov bylo věnované mikulášskému vystoupení 

dětí z Mateřské školky Požární.Děti si pro seniory připravily vánoční pásmo básniček, písniček 

a společně si zazpívaly koledy. 

                 

 

 

 

 



PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE ‐  10. 12. 2012 

GE  Volunteers  o.s.  a  dobrovolníci  z řad  zaměstnanců  GE Money  a.s    si  pro  seniory  DPS 

Hladnovská 119, O. Muglinov připravili předvánoční odpoledne spojené s výrobou přáníček    

a zápichů. Do tvorby přáníček se zapojili všichni a přáníčka byla opravdu originální, nápaditá 

a velmi pěkná. 

                   

 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU ,,STOP KRIMINALITĚ NA SENIORECH" 12. 

12. 2012 

V  kulturním  domě Muglinov  ve  Slezské  Ostravě  se  dopoledne  sešli účastníci  projektu  se 

strážníky úseku prevence, kteří pro seniory po celý rok realizovali besedy, exkurze a návštěvy 

kulturních  zařízení.  Ve  slavnostní  náladě  zavzpomínali  na  společně  strávené chvíle  při 

prezentaci,  která  odrážela  celou  škálu  činností,  záměrů  a  cílů  v  projektu.  

Slavnostní dopoledne seniorům a hostům zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy Požární 

z Heřmanic s pásmem písní a říkanek. Dojemné divadelní vystoupení předvedly pracovnice se 

svými malými svěřenci ze zařízení Beruška pro zdravotně handicapované děti. Senioři poté 

převzali  z  rukou  starosty a vedení Městské policie Ostrava pamětní  listy  za aktivní účast v 

projektu a dárkové předměty. 

 



VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ  ‐ 12. 12. 2012 

Jako každý  rok si  i  letos připravil děti z Mateřské školky Chrustova, O. – Heřmanice pásmo 

vánočních  koled,  písniček  a  básniček.  Společně  s dětmi  jsme  si  navodili  příjemnou 

předvánoční  atmosféru.  Děti  seniory  obdarovali  přáníčky  k Novému  roku.  Vystoupení  se 

konalo v jídelně DPS – Heřmanická 19, O. Heřmanice. 

 

VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ Z LŠU ‐  17. 12. 2012 

Na  DPS  –  Hladnovská  jsme  uspořádali  pro  seniory  již  tradiční  společné  setkání  abychom 

společně zakončili rok 2012. Děti z LŠU na ul.  Sokolské, v Ostravě si pro nás připravily  pásmo 

vánočních koled a písní. Vystoupení dětí se velice líbilo. 

 

                          



 

20. 2. 2013 - BESEDA NA TÉMA DEPRESE VE STÁŘÍ 
 
Přednáška se uskutečnila v DPS – Hladnovská 119, Ostrava - Muglinov. Besedu pro 
seniory na aktuální téma deprese připravil MUDr. Augustín. Všechny přítomné  seznámil 
s pojmem deprese a postupem, jak nemoci předcházet či případně s ní bojovat. Závěr 
besedy byl věnován individuálním konzultacím na dané téma. 
 
 
18. 3. 2013 - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
 
Zaměstnanci společnosti Ge Money bank a.s. si pro seniory DPS Hladnovská 119, 
O.Muglinov připravili tvořivé velikonoční odpoledne. Společně se seniory tvořili pestrá a 
nápaditá velikonoční přání spojená s malováním velikonočních vajíček. K příjemné 
atmosféře nám přišel zahrát na harmoniku pan Ožana, obyvatel DPS – Hladnovská, se 
kterým si všichni zúčastnění společně zazpívali a navodili tak příjemnou velikonoční 
atmosféru. 
 
 

 
 

 
 
21. 3. 2013 - VELIKONOČNÍ VESELÍ 
 
Akce pro seniory se tentokrát uskutečnila v KD Ostrava - Muglinov. Této akce se účastnili 
senioři z DPS - Hladnovská, DPS - Heřmanická a členové z řad klubu důchodců Slezská 
Ostrava. Program byl opět bohatý, během večera jsme mohli obdivovat vystoupení 
národopisného souboru ,,Odra”, který si pro nás připravil pásmo jarních tanců a písní       
z našeho kraje. Vystoupení bylo zakončeno přehlídkou národních krojů. Ke zpěvu a tanci  
zahrála skupina ,,Mirabel”. Akce se nesla  v duchu velikonočních tradic. Senioři tak 
strávili  společně  příjemné a veselé odpoledne.  



 
 

 
 
 
 
24. 4. 2013 - NÁVŠTĚVA FILMOVÉHO PŘEDSTAVENÍ 
 
Tentokrát naši senioři z DPS - Hladnovská a DPS - Heřmanická  navštívili  filmové 
představení úsměvné komedie režiséra Zdeňka Trošky ,,Babovřesky”. Akce se 
uskutečnila v kině Nová Karolína. Akci pro naše seniory připravili pracovníci společnosti 
Ge Money a. s.   
 
 

 
 
 



 
6. 5. 2013 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 
 
Pracovníci Magistrátu města Ostravy uskutečnili pro seniory našeho obvodu přednášku 
na téma: Poskytování sociální pomoci v oblasti sociálních dávek a příspěvku na péči.  
V rámci přednášky byly předány rovněž informace týkající se poskytování sociálních 
služeb v domovech pro seniory. Pracovníci ochotně zodpověděli další dotazy  našich 
seniorů z oblasti sociální péče.  
 
 
17. 6. 2013 - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ „FITNES HŘIŠTĚ PRO 
SENIORY“ 
 
Obyvatele DPS Hladnovská 119, O.Muglinov  dne 17.06.2013 slavnostně otevřeli 
„Fitness hřiště pro seniory“, které je určeno k účelnému a aktivnímu trávení volného času. 
Konkrétní cvičící prvky jsou navrženy tak, aby seniorům prakticky sloužily k procvičení 
celého těla a masáži zad. Součástí slavnostního otevření hřiště bylo i společné posezení 
se smažením vaječiny a grilování párků. Akce se velmi vydařila, senioři si rádi vyzkoušeli 
tyto pohybové stroje, jejichž ovládání není nikterak složité a vede k udržení tělesné 
vitality. Slavnostní otevření seniorského hřiště proběhlo za účasti místostarostky 
městského obvodu Slezská Ostrava, MUDr. Hany Herákové a  Radomíra Mandoka, 
člena rady.  

 

 
 

 



 
24. 6. 2013 - TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY 
 
Městský obvod Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí uspořádal v měsíci červnu 2013 
pro seniory žijící v DPS Hladnovská 119, DPS Heřmanická 19 a klubů důchodců 
společenskou akci s názvem „Čaj o páté“. Hlavním cílem námi realizované akce bylo 
zprostředkovat našim seniorům společné setkání a nabídnout možnost trávení volného 
času. Společenskou akci podpořila místostarostka městského obvodu MUDr. Hana 
Heráková společně s Radomírem Mandokem, členem rady. Ke zpěvu a tanci v KD 
Muglinov zahrála kapela Mirabel. Taneční odpoledne se velmi vydařilo.  

 
 
 

 
 
 
 

11. 9. – 13. 9. 2013  TŘÍDENNÍ VÝLET  
 
Odbor sociálních věcí městského obvodu Slezská Ostrava uspořádal pro seniory z Domů 
s pečovatelskou službou ul. Hladnovská, ul. Heřmanická a klubu důchodců třídenní výlet 
do Českého Krumlova. Do překrásného prostředí jižních Čech za poznáním historických 
památek zavítalo celkem 35 seniorů našeho obvodu. První den zájezdu jsme navštívili 
Státní zámek Telč, kde bylo možné obdivovat vedle expozic a interiérového vybavení 
zámku rovněž malebné okolí zámecké zahrady. Ubytování pro účastníky zájezdu bylo 
zajištěno v penzionu Štílec v obci Kamenný Újezd. Největším zážitkem seniorů se však 
stala večerní plavba na vorech v Českém Krumlově s následnou prohlídkou Pivovaru 
Eggenberg. Druhý den čekala seniory prohlídka historického města Český Krumlov. 
Senioři měli možnost se v dopoledních hodinách zúčastnit prohlídky I. okruhu 
reprezentačních místností zámku Český Krumlov a projít historické nádvoří areálu 
zámeckých hradeb. Po obědě v restauraci Barborka následovala odpolední prohlídka 
historické části města Český Krumlov s možností návštěvy muzea voskových figurín, 
muzea historických motocyklů či marionet a loutek. Po návratu do penzionu jsme se sešli 
u večerního posezení, kde nám ke zpěvu a tanci zahrála muzika. Poslední den zájezdu 
jsme vyrazili na Vysočinu do místní Sklárny AGS Svoboda, kde nás zaměstnanci sklárny 
seznámili s výrobou skla. Po celou dobu nám přálo počasí a nálada byla výborná. 
 



 
 

    
 
 

    
 
 
 
22. 9. 2013 - JEDNODENNÍ VÝLET 
 
Na jednodenním zájezdu jsme měli možnost obdivovat překrásné prostory zámku 
v Kuníně a mohli se tak společně vrátit do doby dávno minulé a seznámit se 
s  historií tohoto zámku. Obdivovat bylo možné interiérové vybavení zámku a 
přilehlou zámeckou zahradu. Tím náš výlet ještě nekončil, čekala nás návštěva 
muzea klobouků v Novém Jičíně. 
V muzeu jsme měli možnost shlédnout unikátní expozici výroby klobouků od jeho 
počátku až po konečný výrobek. Další část této expozice byla věnována všem 
parádnicím a milovníkům klobouků. V takzvané zkušebně jsme měli k dispozici velké 
množství různých modelů, které jsme si vyzkoušeli a zažili při tom spoustu legrace, 
jelikož některé modely byly opravdu originální a nevšední. Muzeum si pro nás 
připravilo tak zvanou alternativní dílnu, a my jsme se na chvíli stali modisty. Každý 
z nás si mohl vyrobit svůj originální model klobouku, který nám bude tuto zajímavou 
výstavu vždy připomínat. Celý výlet pro nás zorganizoval a financoval GE Volunteers 
a jeho zaměstnanci z řad dobrovolníků. 
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4. 10. 2013 VINOBRANÍ 

Na DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme připravili odpolední setkání pro naše 
seniory, pod názvem Vinobraní - na které bylo připraveno bohaté pohoštění. 
Nechyběl domácí zákusek a teplá večeře. Ke zpěvu a tanci nám přišel zahrát p. 
Štusek. 

17.10. 2013 VINOBRANÍ  PRO SENIORY 

Společenská akce pro naše seniory se konala v KD Muglinov. Odpolední vinobraní 
bylo zahájeno hudebním vystoupením dětí ze ZUŠ Sokolská, Moravská Ostrava a 
Přívoz. Ke zpěvu a tanci zahrála kapela Mirabel. Pro seniory jsme připravili bohaté 
pohoštění spojené s ochutnávkou vín. Podle ohlasu našich seniorů se taneční         
odpoledne vydařilo. 

31. 10. 2013 SENIOŘI V KINĚ 

Senioři z DPS Hladnovská a DPS Heřmanická Sl. Ostrava, měli příležitost shlédnout 
filmové představení ,,Kameňák 4 ” režiséra Z. Trošky v kině Cinema city Nová 
Karolína. Celou akci pro nás uspořádala GE  Volunteer s o. s..  

 

 



6. 11. 2013 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Naši senioři z Domu s pečovatelskou službou, Sl. Ostrava měli možnost navštívit 
pracoviště našich sponzorů – zákaznické centrum GE Money Bank, O. Hrabová. 
Seznámili se s provozem a chodem jednotlivých pracovišť. Naše prohlídka byla 
ukončena promítáním filmu a společným posezením. 

 

21. 11. 2013 PLES PRO SENIORY 

Dne 21. listopadu 2013 se uskutečnil již sedmý ročník plesu pro seniory. Akce se 
konala opět v KD Ostravě- Michálkovicích. V letošním roce projevilo zájem celkem 
160 hostů z řad členů klubů důchodců a seniorů z Domů s pečovatelskou službou ul. 
Hladnovská 119, O. Muglinov a ul. Heřmanická 19, O. Heřmanice. Celým večerem 
hudebně provázela kapela Mirabel. Program plesu byl slavnostně zahájen 
vystoupením dětských mažoretek. Následovalo již tradiční taneční vystoupení 
Bolatických bobrů a nechybělo ani překvapení večera, kterým se stalo Duo Kamélie. 
Na konci večera proběhlo losování bohaté tomboly, kde bylo předáno celkem 51 cen. 
I letošní ples se opět velmi vydařil. 
 

   

   

 

 

 



 

17. 12. 2013 PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 

Předvánoční odpoledne se konalo v jídelně DPS Hladnovská, Sl. Ostrava. Na úvod 
vystoupili děti z Nízkoprahového centra v Ostravě - Kunčičkách  s pásmem tanců.     
A pak už se senioři společně s dobrovolníky z řad zaměstnanců GE  Volunteer s o. s. 
věnovali výrobě a výzdobě vánočních květináčů. Nazdobené květináče si odnesli 
domů. Tvoření jim zpestřila muzika v podání p. Štuska a male vánoční pohoštění. Na 
závěr si všichni společně zazpívali, zatancovali a popřáli pěkné vánoce. 
 

   
 

 

18. 12. 2013 VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ Z MŠ  

V tento den navštívily děti z mateřské školky na ul. Komerční, Sl. Ostrava seniory 
v Domě s pečovatelskou službou O. Heřmanice. Připravily si pásmo vánočních 
básní, písní a koled. Děti předaly seniorům vlastnoručně vyrobené vánoční přáníčko. 

     

 

 

 

 

 



 

19. 12. 2013 VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ 

V Domě s pečovatelskou službou O. Muglinov proběhlo vánoční vystoupení dětí        
z mateřské školky na ul. Keramická. Děti předvedly pásmo básniček, pohádek a 
koled. Děti seniorům předaly vánoční přáníčka, které si pro ně vyrobily a na závěr si 
společně zazpívali koledy. 
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