
PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 

 

15. 2. a 26. 2. 2014 ‐  TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY 

Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava‐Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé 

odpoledne, ve kterém  jsme společně malovali hrníčky. Každý  tak měl možnost si namalovat svůj hrníček 

podle  svých představ a  fantazie.  I  když  jsme hrníčky malovali poprvé, mělo  toto  tvoření  velký úspěch a 

všem se líbilo. Tato akce byla organizována ve spolupráci se společností GE Volunteers o. s. 

 

                           

 

13. 3. 2014 – KLOBOUKOVÉ VESELÍ 

Akce  se  konala  v Muglinovském  kulturním  domě.  Účastnili  se  ho  senioři  z DPS  Hladnovská,  Ostrava‐

Muglinov, DPS Heřmanická, Slezská Ostrava a senioři slezskoostravských klubu důchodců. Celé odpoledne 

se neslo v duchu klobouků.  I přesto,  že podmínkou pro návštěvníky klobouk nebyl, většina v nich přišla. 

Byly k vidění opravdu různorodé modely. Během večera vystoupily děti ze slezskoostravských mateřských 

škol,  k tanci  hrála  skupina  Mirabel  a  bylo  připraveno  bohaté  občerstvení.  Celá  akce  se  povedla  ke 

spokojenosti všech. 

 

             



 

 17. 3. 2014 ‐ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY   

Pracovníci Magistrátu města Ostravy uskutečnili pro seniory DPS Heřmanická, Slezská Ostava 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.  

 

2. 4. 2014 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Pro  naše  seniory  z DPS  Hladnovská,  Ostrava‐Muglinov  a  DPS  Heřmanická,  Slezská  Ostrava  jsme 

zorganizovali návštěvu divadelního představení operety Čardášová princezna v divadle J. Myrona v Ostravě. 

Pro všechny to byl krásný kulturní zážitek. 

                                                 

 

7. 4. 2014 – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Pro seniory z DPS Heřmanická, Slezská Ostrava  jsme připravili velikonoční tvořivé odpoledne. Všichni měli 

možnost vyrobit  si  své velikonoční přání. Byla připravena velká  škála dekorací, barev a vzorů. Vytvořená 

přání byla velmi pěkná. 

 

                          

 



 

9. 4. 2014 – VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 

Pro  seniory  z DPS  Hladnovská,  Ostrava‐Muglinov  jsme  zorganizovali  tvořivé  odpoledne,  které  se  neslo 

v duchu  velikonočních  svátků.  Květináče,  které měli  senioři  k dispozici,  nazdobili  velikonočními motivy 

podle  své  fantazie.  Jako  materiál  využili  vajíčka,  zajíčky,  větvičky,  květiny  a  barevné  stuhy.  Vyrobené 

květináče udělaly seniorům radost a budou tak krášlit jejich domov o velikonočních svátcích. 

                          

  

21. 5. – 22. 5. 2014 DVOUDENNÍ VÝLET PRO SENIORY 

Dvoudenní výlet po okolí Luhačovic se uspořádal pro seniory z   DPS Hladnovská, Ostrava‐Muglinov a DPS 

Heřmanická, Slezská Ostrava. První den výletu jsme navštívili Baťův  institut – muzeum obuvi ve Zlíně. Pak 

následovala prohlídka  tohoto města. Po obědě v restauraci ve Vizovicích následovalo ubytování v hotelu 

Vyhlídka v Pozlovicích v blízkosti  lázeňského města Luhačovice. Hotel nabízel mnoho možností relaxace – 

bowling,  relaxační  koupele,  procházky  po  okolí.  Večer  si  senioři  zahráli  turnaj  v bowlingu  a  společně  si 

zazpívali při cimbálové muzice. Druhý den nás čekala návštěva a procházka lázeňským městem Luhačovice. 

Zpáteční cesta domů byla spojena s prohlídkou státního zámku v Buchlovicích. Tento výlet byl financován 

z daru společnosti GE Volunteers o. s.  

 

          

 



                   

 

SENIOŘI V KINĚ 

Senioři z DPS Hladnovská, Ostrava‐Muglinov  a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava měli příležitost shlédnout 

v kině Cinema City Nová Karolína filmové představení Babovřesky 2 režiséra Zdeňka Trošky. Celou akci pro 

nás uspořádala společnost GE  Volunteers o. s.  

 

26. 8. – 28. 8. 2014 ‐ TŘÍDENNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY 

Městský  obvod  Slezská  Ostrava  uspořádal  pro  seniory  z  DPS  Hladnovská  119,  Ostrava‐Muglinov,  DPS 
Heřmanická 19, Slezská Ostrava a klubů seniorů  třídenní zájezd po okolí Krkonoš. První den jsme zavítali do 
města  Opočna.  Čekala  nás  prohlídka  středověkého  zámku  Opočno.  Ubytování  bylo  zajištěno  v hotelu 
Arnika v obci Rudník. Večer jsme navštívili Safari ve Dvoře Králové. 
Druhý  den  jsme  poznávali  krásy  Babiččina  údolí  a  státního  zámku  v Ratibořicích. Následovalo  společné 
večerní posezení ve středověké krčmě v Dětěnicích se zajímavým programem a neobvyklou hostinou. 
Poslední  den  jsme  zavítali  do  mořského  akvária  v Hradci  Králové,  kde  jsme  spatřili  podmořský  svět.             
Na zpáteční cestě jsme využili příležitosti nakoupit si originální výrobky v Lošticích u Olomouce. 
 
 

                   
 



                     
    
 
 
 

23. 9. a 25. 9. 2014 – BESEDA NA TÉMA: „JAKÁ NEBEZPEČÍ HROZÍ SENIORŮM“ 

 
Besedy  se uskutečnily v obou objektech DPS. Pořádala  je Diecézní charita ostravsko  ‐ opavská. Účastníci 
této  akce  se  dozvěděli,  jak  předcházet  nebezpečným  smlouvám,  co  dělat,  když  nám  někdo  nabízí 
nevýhodnou půjčku a jak reagovat na telefonní a pouliční prodejce. 
 
 

29. 9. 2014 ‐ TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY 

V kulturním domě Ostrava-Muglinov bylo uspořádáno taneční odpoledne pro naše seniory z Domu 
s pečovatelskou službou na ulici Hladnovská, Heřmanická a členy z řad klubů důchodců našeho městského  
obvodu Slezská Ostrava. Na začátku nás mile překvapili děti ze Základní umělecké školy Edvarda Rundy 
svým tanečním vystoupením. K tanci a zpěvu hrála kapela Mirabel.  

                      

 

24. 11. 2014 ‐ VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE 

Ve spolupráci se zástupci společnosti GE   Volunteers o. s. byla opět zorganizována zajímavá tvořivá akce, 

do které se zapojili senioři z DPS Hladnovská 119, Ostrava – Muglinov. Účastníci akce se s velkým zájmem 

pustili do výroby adventních věnců. K dispozici měli velké množství materiálu a vánočních ozdob ke tvoření. 

Každý si tak mohl vyrobit hezký věneček k blížícímu se adventnímu období. 



 

                     

  

27. 11. 2014 – PLES PRO SENIORY 

Dne 17. listopadu se uskutečnil již 8. ročník plesu pro seniory. Stalo se tradicí, že tato společenská akce je 
městským obvodem Slezská Ostrava pro velký úspěch a mimořádný zájem ze strany členů klubů důchodců 
a seniorů městského obvodu organizována pravidelně již každý rok. Akce se konala opět v kulturním domě 
Ostrava ‐ Michálkovice.  
V letošním  roce  projevilo  zájem  celkem  170  hostů  z  řad  členů  klubů  důchodců  a  seniorů  z  Domů 
s pečovatelskou  službou  na  ulici Hladnovská  119, Ostrava  ‐ Muglinov  a  na  ulici Heřmanická  19,  Slezská 
Ostrava. Pro tyto hosty byl připraven bohatý program a tombola. Celý večer nám hrála k tanci  i poslechu 
kapela  Mirabel. 
Program  plesu  byl  slavnostně  zahájen  vystoupením  dětí  z  Taneční  školy  Jarky  Calábkové  a  potom 
následovalo  již  tradiční  taneční  vystoupení  Bolatických  bobrů.  Jako  hlavní  bod  programu  a  překvapení 
večera bylo připraveno vystoupení populární skupiny Maxim Turbulenc. V průběhu večera za přítomnosti 
starostky MVDr. Barbory Jelonkové a místostarosty Maria Lyčky proběhlo losování bohaté tomboly.  
 
 

                    



        

 

10. 12. 2014 ‐ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Na DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava  bylo uskutečněno vystoupení malých dětí, z mateřské školky na 
ulici Komerční, Ostrava – Muglinov. Děti si připravily pásmo vánočních písniček, básniček a koled. Na 
závěr děti obdarovaly všechny zúčastněné ručně vyrobeným vánočním přáním. 

                                                    

 

11. 12. 2014 ‐  VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Také na DPS Hladnovská 119, Ostrava – Muglinov jsme připravili vánoční setkání seniorů s dětmi z 
mateřské školky na ul. Keramická. Děti opět předvedly pásmo vystoupení, zarecitovaly básničky a strávily 
zde příjemné předvánoční dopoledne. 
 

                                          



15. 12. 2014 ‐ MALOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBRÁZKŮ 
V jídelně DPS  Hladnovská 119, Ostrava –Muglinov jsme uspořádali oblíbené tvořivé odpoledne, kde si 
každý měl možnost namalovat svůj vánoční obrázek. K malbě jsme použili pestrou paletu barev a 
vyzkoušeli novou pro nás neznámou techniku tvoření. V průběhu malování nám zahrál a zazpíval pan 
Štůsek. Všichni byli se svými obrázky velmi spokojeni. Celá akce byla zorganizována se společností GE  
Volunteers o. s.                                  

 

 

17. 12. 2014 ‐  MALOVÁNÍ VÁNOČNÍCH KVĚTINÁČŮ 

Aby byla vánoční výzdoba kompletní, pustili jsme se do malování květináčů. Malované odpoledne proběhlo 
v jídelně DPS Heřmanická 19, Slezská - Ostrava.  
 

                                                           

 

 

 

 

 



 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY 

Počítačový kurz probíhal v období od dubna do prosince 2014. Kurzu se účastnili senioři z DPS  Hladnovská 

119, Ostrava‐Muglinov   a DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava.  Účastníci se naučili základům práce s PS a 

internetem. Tento kurz bude i nadále v objektech DPS probíhat.  

 
 
 
 

 

 

 

 

   

  


