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ÚVODNÍ SLOVO  
 

 

Vážení a milí, 

 

v čase vánočním rozjímáme, rekapitulujeme, plánujeme. 

 

Rok 2022 byl pro SENIOR rokem nových rozjezdů a služeb. Od 1. ledna jsme 

navýšili odlehčovací službu C o čtyři nová lůžka. V budově SENIOR C se nám 

podařilo ve spolupráci s městem Otrokovice rekonstruovat pokoje  

a provozovat osm lůžek, v SENIORu pak celkem 12 lůžek v krátkodobých 

odlehčovacích službách. 

 

Ve druhém pololetí jsme rekonstrukcí „krátké chodby“ v modrém podlaží 

budovy C SENIORu připravili nové oddělení domova se zvláštním režimem, 

které otevíráme 1. 1. 2023. Jdeme tím vstříc uspokojení poptávky po službě 

pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. 

 

Podařilo se nám ve spolupráci s městem Otrokovice a Zlínským krajem 

připravit podmínky pro rozšíření pečovatelské služby od 2. 1. 2023 o dvě 

„terénní“ pečovatelky, jejich počet se v příštím roce 2023 zvýší o třetinu na 

celkem osm pečovatelek. 

 

V rámci sociální péče samotné, kterou provozujeme v pěti pobytových 

službách ve dvou budovách, se i nadále budeme snažit stabilizovat pracovní 

tým zejména v pečovatelském úseku. Věříme, že se nám dále bude dařit 

poskytovanou péči zlepšovat a po celý rok nabízet klientům aktivizační 

programy tak, jak tomu bylo před covidovým obdobím. 

 

Tvořme konstruktivní prostředí i atmosféru, která nám pomůže společně 

zvládnout nástrahy okolního světa. Do nového roku nám všem přejeme 

pevné zdraví, spokojenost v rodině i mezi přáteli a otevřenou pozitivní mysl. 

 

S úctou 

 

Zdeněk MikelDNUT 

Í ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  

 

Zábavné herní odpoledne 

V úterý 27. září a 2. října se klienti na budově C 

odpoledne sešli u pravidelných společenských her. 

Někteří si s ostatními zahráli oblíbené „Člověče, 

nezlob se!“, jiní hráli karetní hru Žolíky a někdo se 

díky virtuální realitě podíval třeba do Říma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie – léčba zvířecí láskou 

Ve čtvrtek 29. září a 3. října přišly naše klienty na budově B potěšit tři malé 

fenečky jezevčíka a jedna kolie. Čtyřnozí malí kamarádi svou hravostí  

a přítulností všechny velmi potěšili, přinesli nám radost a úsměv na tváři. 

Naši vlídnost oplácí nekonečným množstvím lásky, ruce zabořené do 

jejich srsti přinášejí úlevu našim rozbolavělým duším. 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 

sbírky Ježíškova vnoučata. Děkujeme. 
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Společné tvoření dětí a seniorů je radost a potěšení 

 

V rámci programu „POVÍDEJ“ 

organizace Mezi námi, o. p. s., nás 

ve čtvrtek 29. září na budově C 

navštívily děti z MŠ Zahradní 1202. 

Každé z dětí si sedlo ke „své“ 

babičce nebo dědečkovi a měli 

chvilku na seznámení. Povídali jsme 

si o podzimu, co k němu patří a pak 

jsme, pomocí hudebních hádanek, 

společně hádali o čem dnešní aktivita bude. 

Děti byly moc šikovné a rychle uhodly, že se 

bude týkat hříbků. Měli jsme základ v lesní 

zahrádce, ale chyběly nám v ní jedlé houby, tak 

jsme se pustili do práce 

a pár hříbků si vyrobili. 

Děti společně se seniory 

u stolů lepili a kreslili, až vznikly krásné exempláře, 

nad kterými by zajásalo každé srdce houbaře. 

Samozřejmě musela být malá svačinka,  

u které byl čas na krátkou pohádku o hříbkách  

a radosti z darování. Vyprávění a smíchu bylo plno, 

moc jsme si to užili a těšíme se na děti zase příště. 
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Návštěva denního stacionáře 

V měsíci září klienti denního stacionáře opět 

zpracovávali úrodu ze zahrady. Z jablek jsme si 

uvařili kompot, upekli jablkovou bábovku, z cukety 

výborný cuketový perník a na přání klientek jsme si 

udělali nejen dýňový kompot, ale také jsme si dýni  

i zavařili, abychom si na ní v zimním období 

pochutnali.  

S nadšením jsme se také pustili do pečení 

koláčků, které se nám moc povedly.  

Na začátku září jsme si zavzpomínali na 

školu, na své učitele i na předměty, které nás 

ve škole bavily a prohlédli si některé 

učebnice a sešity.  

 Z přírodních materiálů 

jsme si vyzdobili denní stacionář. V rámci pracovních 

činností klienti vyklepávali makovice, vyfukováním čistili 

mák a již se těší, až si upečou makové buchty. Mezi 

velmi oblíbené činnosti patří práce s keramickou hlínou, 

kdy mají klienti vždy velkou radost ze svých výrobků.  

V rámci kognitivního tréninku jsme se věnovali 

doplňování přísloví, názvů jídel a pohádek či práci  

s pracovními listy. Klienti si také rádi užívají společná cvičení na 

motomedu, kde si procvičí nejen nohy, ale i ruce. 

 

Zhlédli jsme film na přání 

 

Na budově C jsme se první 

říjnový den sešli společně  

v jídelně a na přání klientů si 

pustili známý film Anděl na 

horách. Strávili jsme tak 

příjemné sobotní dopoledne. 
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Společně jsme oslavili Den seniorů 

 

V úterý 4. října klienti na budově B oslavili 

Den seniorů společným posezením  

u kávy a zmrzlinového poháru. Zazpívali 

jsme si také písničky na přání  

a s úsměvem na rtech se pak senioři 

rozešli do svých pokojů. 

 

Den pro krásu 

Slzy v očích, dojetí a obrovská radost. Takové 

byly reakce našich klientů na návštěvu studentů 

kadeřnického a kosmetického oboru SŠOS 

Vizovice, kteří v úterý 4. října udělali klientům 

SENIORu tento den doslova krásnější.  Studenti 

byli zdatní nejen v praktických dovednostech 

svého oboru, ale projevili i zájem o seniory, živě 

si s nimi povídali, zkrátka byla radost je 

pozorovat. Moc děkujeme studentkám 

kosmetického oboru Kačce, Míše, Míle a Zuzce 

pod odborným vedením paní Jadrníčkové. Velké 

poděkování patří také studentům kadeřnického 

oboru Lucii, Valentýně, Simoně, Štěpánce, Veronice, Simoně a Danečkovi 

pod odborným vedením paní Kletečkové. Příjemnou atmosféru dokouzlily 

oblíbené písně Karla Gotta a Hany Zagorové, svíčky  

a vůně z aroma difuzérů. 

V rámci projektu Ježíškova vnoučata tak byla vyslyšena 

četná přání dopřát si profesionální péči. Celé 

dopoledne se neslo v pohodovém duchu  

a přátelské atmosféře, 

klienti byly z výsledné 

práce studentů doslova 

nadšení. Děkujeme 

firmě DPD – Direct Parcel Distribution CZ 

s.r.o. z Prahy a projektu Ježíškova vnoučata. 
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Jóga pro seniory 

 

Ve středu 5. října nás potěšila svou 

návštěvou paní Šimková, která si s klienty 

budovy B zacvičila jógu pro seniory. 

Cvičení je přizpůsobeno individuálním 

možnostem a potřebám účastníků, 

napomáhá jim protáhnout a posílit celé 

tělo, zlepšit celkovou stabilitu těla  

a zvýšit flexibilitu. Jóga je zároveň příležitostí naučit se naslouchat vlastnímu 

tělu. Klienti si cvičení moc užili a už se těší na příště. 

Paní Šimkové a Nadaci Plné Vědomí moc děkujeme a těšíme se na další 

lekci. 

 

 

 

 

Tvoříme s láskou 

 

Ve čtvrtek 6. října jsme se s klienty budovy C věnovali 

tvoření vánočních dekorací z keramické hlíny. 

Společně jsme vytvořili krásná PF přání, srdíčka  

a tácky, které jsme dozdobili krajkou. Klienti byli moc 

šikovní, práce jim šla pěkně od ruky. A ani u druhého 

stolu se nezahálelo – k odpolednímu posezení jsme 

si připravili občerstvení, jako 

jednohubky, štrúdl, ovocný 

salát nebo slané šneky. Klienti 

krájeli, mazali, zdobili  

a samozřejmě také ochutnávali, jestli je všechno 

dobře připraveno. 

Užili jsme si krásnou aktivní neděli. 
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Pochutnali jsme si na výborné pomazánce 

Ve čtvrtek 6. října jsme si s klienty budovy B společně připravili 

česnekovou pomazánku, dozdobenou kouskem hroznového vína. Každý 

z klientů se zapojil podle svých možností a vybral si úkol, který mu 

vyhovoval. Společná práce přinesla výborný výsledek a všichni jsme si 

moc pochutnali. 

 

Potěšily nás malé psí slečny 

Ve čtvrtek 6. října se klienti budovy B seznámili s novými psími 

kamarádkami – Honey a Glorinkou. Vyzkoušeli si, jak pejsci reagují na 

povely a ukazovali si různé prvky agility (proskakování kruhem) a další. 

Seznámení proběhlo na výbornou a budeme se těšit na další společná 

setkání. 
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Příprava pizza šneků 

 

V pátek 7. října jsme se s klienty budovy B věnovali přípravě drobného 

občerstvení – pizza šneků a tyčinek z listového těsta. Odpoledne patřilo 

sledování oblíbeného seriálu Chalupáři, u kterého si klienti na připraveném 

občerstvení moc pochutnali. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hry, zpěv a zábava 

Nedělní dopoledne 9. a 14. října strávili klienti 

budovy C hraním společenských her „Člověče, 

nezlob se!“, pexeso známých 

osobností či karty Žolík. 

Někteří klienti si opět 

procvičovali paměť a jemnou 

motoriku a zazpívali si za doprovodu kytary a kláves pár 

známých písniček. Odpolední aktivity si užívali imobilní 

klienti na pokojích, kde si vyzkoušeli masážní brýle  

a ruční masážní přístroj. 

Odpoledne se klienti zabavili procvičování 

paměti, jemné motoriky. Zapojili svou fantazii  

a zároveň si zazpívali za doprovodu kytary  

a kláves pár písniček.  
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Den plný her a zábavy 

 

Dopoledne v úterý 11. října jsme se s klienty budovy 

C věnovali domácím pracím. Společnými silami jsme 

očistili téměř 10 kg mrkve, ze které si připraví 

oblíbený salát Coleslaw. Odpoledne patřilo na obou 

budovách SENIORu opět společenským hrám. 

Panovala dobrá nálada a povídalo se a smálo na celé 

kolo. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmové okénko: Laplatská nížina 

 

Ve čtvrtečním odpoledním filmovém okénku shlédli klienti budovy C další  

z cestopisných dokumentů – tentokrát o Laplatské nížině. Dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavostí o tomto vzdáleném kraji, ale i jak dokáže být tamější 

život pestrý i náročný pro přežití. 
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Povídání nad šálkem kávy 

 

Dopoledne ve středu 12. října strávili klienti 

povídáním nad šálkem kávy. Klienti budovy 

B zavzpomínali na život a dílo herce, 

zpěváka, skladatele a básníka Jiřího 

Suchého, který nedávno oslavil své  

91. narozeniny. Pustili jsme si ukázky jeho 

nejznámějších písní a povídali si o tom, že  

i ve svém věku je pan Suchý velmi aktivní, 

což naše klienty příjemně motivovalo. 

Klienti budovy C si povídali o posvícení 

neboli hodech – vzpomínkové slavnosti na 

posvěcení kostela. Připomněli jsme si 

historii této slavnosti, jak se hody oslavovaly 

dříve, ve které vesnici zůstala tradice 

zachována a kde se již nepředává. Mluvili 

jsme o krojích, chase, stárcích a hodovém právu. Nezapomněli jsme si 

připomenout, co dobrého patří na stůl a jaké práce oslavám předcházejí. 
 

  

Vystoupení Jiřího Kury 

 

Ve čtvrtek 13. října se klientům SENIORu B  

a jejich blízkým opět otevřely dveře oblíbené 

kavárny. Při příjemném posezení u kávy si mohli 

vychutnat různé sladké dobroty, ale i hudební 

vystoupení Jiřího Kury. Slovácky Elvis  

s námi zavzpomínal na mladá léta. 

Hodina plná hitů zahřála všechny 

přítomné u srdce, zejména pak, když 

zazněly tolik oblíbené písně Karla 

Gotta. 

Děkujeme paní Šebestové, která  

v rámci projektu Ježíškova vnoučata 

darovala tento krásný zážitek  

a umožnila nám tak užít si krásné odpoledne. 
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Canisterapie, aneb když psí láska léčí 

 

Dopoledne ve čtvrtek 13. října zpříjemnila klientům 

budovy C další z pravidelných návštěv paní Bílkové 

a jejích terapeutických jezevčíků. Kromě obvyklé psí 

smečky nás potěšila i štěňátka, která se s nadšením nechala hladit  

a rozmazlovat. Návštěvy psích terapeutů vždy dokáží vyvolat dobrou náladu 

a úsměv na tvářích klientů. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Klienti byli 

nadšení, pejsky objímali, hladili a někteří zavzpomínali i na své psí miláčky. 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 

sbírky Ježíškova vnoučata. Děkujeme. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Trénink těla i mysli 

 

V pátek 14. října se klienti budovy B věnovali pravidelným aktivitám – cvičení 

a tréninku paměti. Protáhli si tělo a namasírovali se masážním ježkem. Po 

cvičení si zahráli zábavnou společenskou slovní hru Šibenice, vyluštili 

křížovku a slovní přesmyčky. 
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Den řemesel 

 

V pátek 14. října potěšila klienty budovy C 

milá návštěva studentů Střední odborné 

školy a gymnázia Staré Město a paní 

Benešové z Nadačního fondu Řemeslo 

pomáhá. Studenti 2. ročníku oboru truhlář 

pod dohledem mistra odborného výcviku 

a dalších pedagogů spolu s našimi klienty 

vyráběli dřevěný věšák s úložnou poličkou. Studenti byli zdatní ve všech 

ohledech, komunikaci se seniory a péči o ně zvládali na jedničku  

s hvězdičkou. S grácií sobě vlastní nabízeli a servírovali kávu, seniorky byly 

až dojaté a marně vzpomínaly na to, kdy je naposledy obsluhovali tak 

šikovní mládenci. V listopadu pokračovali senioři v práci, kdy si vyrobili  

krásné domečky, které slouží jako součást výzdoby budovy. 

Klienty vzájemná spolupráce moc bavila a z výsledku společné práce měli 

velkou radost. „No toto až uvidí manžel od dcery, který je truhlář, tak 

spadne.“, říkala paní Marta. Jak řekla paní Jarmila: „Byli moc zruční, ale to 

my taky.“ Nebo paní Maruška: „Toto si vystavím, ať to rodina vidí a čučí.“ 

Spojení s NF Řemeslo pomáhá přináší našim klientům tolik potřebnou 

smysluplnou činnost. Děkujeme. 
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Projížďka kočárem po Baťově a okolí 

 

V pondělí 17. října jsme využili krásného podzimního počasí a vydali se na 

projížďku historickým kočárem. Podívali jsme se po blízkém okolí a sledovali 

babí léto na zahrádkách u domů. Klienti se svezli s vraníkem a běloušem 

pod vedením zkušeného kočího pana Trojana a jeho kolegyně. Projížďka 

městem vzbuzovala velký zájem u kolemjdoucích dětí i dospělých, kteří nám 

mávali a přáli šťastnou cestu. 

Děkujeme Zemskému hřebčinci Tlumačov a panu Hánečkovi, který 

prostřednictvím projektu Ježíškova vnoučata daroval našim klientům tento 

nevšední zážitek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné dopoledne 
 

Úterý 18. října strávili klienti budovy C hraním společenských her. Tentokrát 

jasně zvítězila populární karetní hra Žolík. Ti, kteří neměli chuť hrát karty se 

věnovali domácím pracím – loupání česneku a cibule. Zejména klientky si 

dnešní aktivitu moc chválily slovy „Proč jste nám to nevymysleli už dřív?!“ 

nebo „Toto má cenu, toto nás baví!“ Je vidět, že domácí práce jsou pořád 

oblíbené. Klientky si připadají užitečné i pro ostatní a my jsme rádi, že máme 

příležitost jim tento pocit dopřát. 
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Krása kvete v každém věku 

 

Ve středu 19. října nás opět na budově B 

navštívili studenti kadeřnického  

a kosmetického oboru SŠOS Vizovice, kteří 

se našim klientům věnovali a zkrášlovali je. 

Klientky si užívaly úžasné masáže rukou  

a obličeje a také péči o nehty a vlasy. Zkrátka nepřišli ani pánové, kterým 

se věnovali kadeřníci. Krásnou atmosféru doplnila relaxační hudba a vůně  

z aroma difuzérů. 

Celé dopoledne se neslo v příjemném 

přátelském duchu, klienti byli nadšeni  

a odnášeli si spoustu krásných zážitků. 

Děkujeme firmě DPD – Direct Parcel 

Distribution CZ s.r.o. z Prahy a projektu 

Ježíškova vnoučata. 
 

 

 

Odpoledne s žáky ZŠ Trávníky 

Ve čtvrtek 20. října se SENIORem B linula vůně jablek, skořice a vanilky. 

Naši klienti spolu s žáky ZŠ Trávníky Otrokovice zpracovávali jablka, ze 

kterých pak připravili pochoutky, jako křehký voňavý štrůdl, pečená 

jablka, jablečný pudink se šlehačkou nebo křížaly. 

Děkujeme paní Aleně Čížové za jablíčka a žákům ZŠ za milou návštěvu, 

těšíme se na příští setkání. 
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Rikšou a skútry po Baťově a okolí 
 

V pátek 21. října nás navštívili šikovní dobrovolníci z Gymnázia 

Otrokovice. Martin a Sebastián, studenti 3. ročníku, využili hezkého počasí 

a vyvezli klienty rikšou a skútry po blízkém okolí. Klienti si projížďku velmi 

pochvalovali a oceňovali, že si během jízdy mohli popovídat. Navštívil nás 

také student Jirka, student 4. ročníku, který si s klienty zahrál oblíbené 

karty. Všem moc děkujeme. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zábavné cvičení 

V pátek 21. října se klienti budovy B 

věnovali pravidelným aktivitám – cvičení se 

zaměřením na důsledné protažení kloubů 

a tréninku paměti, kdy jsme si zábavnou 

formou procvičovali aktivní slovní zásobu. 

Klienti budovy C se také věnovali cvičení. Tradičně začali abdominálním 

dýcháním a protažením kloubů na prstech, dále si masírovali dlaně, 

protahovali se a posilovali svaly pomocí různého cvičebního nářadí, jako 

jsou ježci, golfové míčky, overball nebo 

kruhy. Svaly na závěr uvolnili pomocí 

svalové relaxace a pro dobrou náladu si 

poslechli krásnou písničku od Petry Janů  

s názvem “ S láskou má svět naději“. Užili 

jsme si pohodové dopoledne a už se 

těšíme na příště. 
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Návštěva kočiček 

 

Na budově C nás během víkendu 

potěšila milá návštěva kočičích 

kamarádů.  Kočičky mají vrozený dar 

léčivé energie, empatie a intuice. 

Jejich vyšší tělesná teplota prohřívá 

ztuhlé končetiny, hlazení motivuje  

k pohybu a také snižuje krevní tlak. 

Jejich přítomnost eliminuje pocit 

osamělosti, odvádí pozornost od bolesti a mobilizuje do 

činnosti - nikdo neodmítne milé kočičí oči a jemné mňoukání. Veselé 

poskakování kočky a zábava přináší úsměv na tvářích klientů a co je 

důležitější, podnět k mluvení a komentování často legračních kočičích činů. 

 
 

Návštěva dětí z MŠO nám prozářila den 

 

V pondělí 24. října bylo v SENIORu živo a veselo, jídelnou 

budovy B se nesl výskot a smích dětí. V rámci programu 

POVÍDEJ organizace Mezi námi, o. p. s. nás navštívily děti 

z MŠO Zahradní 1139. Povídali jsme si o podzimu a co  

k němu patří. Poté jsme pomocí hudebních hádanek 

společně hádali, o čem dnešní aktivita bude – děti byly 

moc šikovné a rychle uhodly, že se bude týkat hříbků. Měli jsme základ  

v lesní zahrádce, ale chyběly nám v ní jedlé houby, a tak jsme se pustili 

do společné práce a vyrobili si pár hříbků. Děti společně se seniory lepili 

a kreslili, až vznikly krásné exempláře, 

nad kterými by zajásalo srdce 

každého houbaře.  
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Samozřejmě jsme nezapomněli ani na malou svačinku, u které jsme si 

povyprávěli krátkou pohádku o hříbkách a radosti z darování. Moc jsme 

si setkání s dětmi užili a těšíme se na příště. 

 

 

 
 
   
 
 

 

Čokoládové povídání s ochutnávkou 

Ve dnech 25. a 27. října probíhala v SENIORu vždy 

velmi vítaná ochutnávka belgické a holandské 

čokolády spojená s poutavou přednáškou pana 

Mitrengy. Milovníci čokolády z řad klientů  

i personálu si přišli na své – ochutnávat mohli různé druhy čokolády, ať 

už klasické mléčné, hořké nebo se zajímavými příchutěmi jako je 

peppermint, latte, toffifee. Mezi oblíbené sladké pochoutky patří  

i lískooříškové či kakaové lanýže. Děkujeme za skutečně sladkou návštěvu 

a už teď se těšíme na další setkání. 
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Zábavné odpoledne 
 

V úterý 25. října si klienti budovy B 

zahráli novou karetní hru zaměřenou na 

postřeh a koncentraci. Hra klienty moc 

bavila a společně se u ní zasmáli, když 

hledali shodné symboly. Na závěr 

aktivity si promasírovali dlaně novými 

akupresurními míčky. Odpoledne se 

neslo ve veselé a přátelské atmosféře. 

 

Navštívili nás pánové v uniformách 

Ve středu 26. října měli klienti budovy C 

vskutku nevšední návštěvu. Pánové ve 

stejnokrojích Celní správy nás na téměř 

dvě hodiny vtáhli do práce Celní správy. 

Dozvěděli jsme se, co je náplní Celní 

správy, co vše je předmětem kontroly  

a zabezpečení. Nejvíce nás zaujalo 

vyprávění o pálenicích, množství pěstitelských pálenic a objem 

vypáleného lihu – u nás to za loňskou sezónu vydá na 3,5 l na osobu 

včetně nemluvňat. Dále jsme si povídali o metanolové aféře, viděli 

fotografie a slyšeli poutavé vyprávění z průběhu vyšetřování. Zaujalo nás 

i povídání o problematice pašovaní zvířat. 

Komisařům Janišovi a Štěpánkovi moc děkujeme a těšíme se na příští 

návštěvu! Pokud jim to pracovní povinnosti dovolí, opětovně nás navštíví 

– zůstala nám totiž ještě témata k hovoru a hromada předmětů, které 

ukrýval velký kufr. 
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Návštěva denního stacionáře 

 

S klienty denního stacionáře jsme v měsíci 

říjnu zpracovávali podzimní plody. Z jablíček 

se nám povedl upéct výborný křehký koláč, 

nakrájeli jsme krajánky neboli křížaly  

a vyzkoušeli i nový recept na pečený jablko-

hruškový čaj. Dále jsme si upekli borůvkový 

koláč, ořechovou bábovku, usmažili si chutné 

bramboráčky a uvařili dýňový kompot. Houbařská sezóna byla v plném 

proudu, měli jsme tedy plné ruce práce s jejich 

zpracováním, takže se houby sušily, nakládaly 

a také nechyběla chutná houbová smaženice. 

Klientky si užily i Den pro krásu, kdy mnohé  

z nich si poprvé vyzkoušely manikúru, nebo 

profesionální líčení. Byly spokojené a na tento 

den často vzpomínají. Z kreativních činností 

jsme se věnovali práci s keramickou hlínou a vydlabali podzimní strašidýlko 

z dýně, které jsme nazvali „Emílek“. Klienti stacionáře se udržují v kondici při 

pravidelném cvičení, využívají přístroj motomed, posilovací pomůcky  

a v doprovodu personálu si užívají pěkného počasí v nedalekém parku, kam 

chodíme velmi rádi na procházky. Nevšedním zážitkem byla i projížďka 

rikšou po Baťově. S klienty také pravidelně provádíme nácvik sebeobsluhy, 

trénujeme paměť, hrajeme deskové hry, karty, luštíme křížovky, sudoku  

a mnohé jiné. 

 

Památka zesnulých 

 

Památka zesnulých – Dušičky, jak je 

známe dnes, navazují na první 

listopadový den, na nějž podle 

církevní tradice v liturgickém 

kalendáři připadá svátek Všech 

svatých. Tento den lidé navštěvují 

hřbitovy, aby zavzpomínali na své 

pozůstalé. Na hroby pokládají 
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květiny a věnce a zapalují svíčky. Den je vzpomínkou 

na ty, kteří již nejsou mezi námi. Klienti budovy B si 

tento den připomněli v pátek 4. listopadu slavnostní 

Dušičkovou mší. 

 

Návštěva dětí z MŠ Zahradní 

 

V pondělí 7. listopadu přišla za námi opět 

vzácná a milá návštěva - v rámci programu 

POVÍDEJ organizace Mezi námi, o. p. s. nás 

na budově C navštívily děti z MŠO Zahradní 

1202. Každé z dětí  si přisedlo ke „své“ 

babičce nebo dědečkovi a měly chvilku na seznámení se a popovídání. Na 

úvod jsme si řekli pár slov o měsíci listopadu, co k němu patří a společně 

hádali, o čem dnešní aktivita bude – děti byly moc šikovné a rychle uhodly, 

že se bude týkat listů. A taky že ano! Zaznělo i několik básniček o listí a děti 

si s klienty zahráli různé hry. Děti se pak  

s klienty pustili do společné práce a vyrobili si 

krásné papírové listy. Po práci přišla na řadu 

malá svačinka a u ní byl čas na krátkou 

pohádku. Vyprávění a smíchu bylo plno – moc 

jsme si to užili a těšíme se na děti zase příště. 

 

Přednáška pana Vlachynského o kultuře v Evropě 

 

Ve středu 9. listopadu za námi na budovu C přišel pan Vlachynský  

s přednáškou o kultuře Evropy. Povídal 

nám o náboženských směrech z této 

oblasti a to zejména o křesťanství. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. 

Naše klienty přednáška moc zaujala  

a pana Vlachynského zahrnuli ještě 

mnoha otázkami. Strávili jsme 

společně příjemný čas a těšíme se na 

pokračování. 
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Povídání o podzimu 

 

Na dnešní aktivitě dne 9. listopadu jsme si 

s klienty povídali o podzimu. Uvařili jsme 

si kávu a rozebírali jsme co vše patří  

k tomuto ročnímu období. Klienti 

vzpomínali na své podzimní zvyky, ovoce 

které se sklízí, houby které se sbírají, 

bylinky které se využívají, plody které 

nacházíme pod listy stromů a proč listy 

opadávají atp. 

 

 

Malovaný podzim v zahradách SENIORu 
 

Zahrady SENIORu se již pomalu ukládají  

k zimnímu odpočinku. Pestrobarevné 

květiny a okrasné keře střídají podzimní 

odstíny barev, které se tu a tam rády 

vykoupou v odlivu slunečních paprsků. 

Podzimní barevnou krásu listí definitivně 

ukončí větrné dny a mráz. Na zemi brzy 

převládne hnědá. Vzpomínkou na léto je 

pak už jen množství zralých drobných 

plodů a plodenství nejrůznějších tvarů  

a barev. 
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Výlet do Vizovic 

 

Ve čtvrtek 10. listopadu se klienti SENIORu 

dočkali dlouho očekávaného výletu do 

společnosti Rudolf Jelínek ve Vizovicích, 

jako jedno ze splněných přání z Ježíškových 

vnoučat. Vždyť kdo by neznal Jelínkovu 

slivovici, která je vyhlášená po celém světě. 

Po příjezdu se nás ujal sympatický zaměstnanec firmy Pavel Korec a velmi 

rychle nás vtáhl svým výkladem do historie a aktuálního dění ve 

společnosti. Postupně jsme se dozvídali 

podrobnosti o více než 400leté tradici 

pálení, o vstupu, proměnách, ale hlavně 

rychlém rozvoji firmy Rudolf Jelínek. 

Zaujalo nás povídání o zajišťování ovoce 

pro výrobu destilátů, jak z českých 

zdrojů, ale i z jižní Evropy a Ameriky, tak 

výsadbou vlastních velkých švestkových 

sadů. Specifika destilace a stáčení jsme okukovali venku za okny a hodně 

nás zaujala budova, ve které dochází ke zrání whisky. Na závěr byla 

ochutnávka švestkové limonády a pak jsme se již museli vydat na zpáteční 

cestu. Moc děkujeme firmě Rudolf Jelínek a panu Petru Kopeckému, kteří 

nás na tento výlet pozvali, moc jsme si to užili. 
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Jóga a relaxace 

 

Klienti budovy B si ve čtvrtek 10. a v pátek 11. listopadu pod vedením 

zkušené lektorky protáhli a procvičili svá těla. Jako doprovod se dnes  

k relaxační hudbě přidala i aromaterapie.  

„Po hodině strávené s jógou odcházíme nabití energií a pocitem štěstí 

posílat ho dál. Moc děkujeme všem, kteří nám rozdávají tyto pocity. Hladí 

nejen naše tělo, ale i duši. A pomáhají nám hledat sounáležitost s lidmi 

kolem sebe.“  

 

Nadaci Plné Vědomí moc děkujeme a těšíme se na další lekci! 

 

Posilování těla  

 

V pátek 11.  listopadu se klienti budovy C a pondělí 14. listopadu na budově 

B sešli u pravidelného cvičení. Řekli jsme si, co je za den a čím je dnešní den 

zvláštní. Potom jsme procvičovali jména všech účastníků a promítli si 

fotografie ze včerejšího výletu do Vizovic k Jelínkovi.  

 

  
 



25                                                                                                        

 

Keramické dárečky 

 

Ve stejné dny jsme v malé skupince na bud. C 

věnovali keramickému tvoření. Vyráběli jsme 

domečky, srdíčka a hvězdy z keramiky, které jsme 

zdobili pomocí krajky. Klienti byli nadšení ze 

svých výtvorů, které použijeme jako vánoční 

dárečky. Bylo to krásné odpoledne, které se nám protáhlo až do večeře. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malování a zpěv nás baví 

 

V úterý 15. listopadu si klienti budovy B mohli vybrat, čemu se budou 

věnovat. Někteří si vybrali deskové hry a jiní se věnovali malování  

s akrylovými barvami, během kterého míchali různé podzimní barvy tak, aby 

vznikly barevné archy, které využijeme pro pozdější tvoření. Klientům šla 

práce velmi dobře od ruky a tak zbylo ještě dost času na to, aby si společně 

zazpívali písničky dle vlastního výběru.  
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Testujeme palačinkovač 

 

Další den ve středu 16. listopadu jsme se s klientkami budovy 

B sešly, abychom vyzkoušely nový palačinkovač. Testovací 

provoz dopadl na jedničku a všichni si na palačinkách moc 

pochutnali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oči, okno do duše 

 

Ve středu 16. listopadu jsme si na budově C u společného povídání u kávy 

s klienty připomněli, jak důležitý je pro člověka zrak. Je totiž Mezinárodní 

den nevidomých a tak jsme si povídali o tom, jak můžeme lidem zrakově 

postiženým pomáhat, proč během života ztrácíme zrak nebo čím si člověk, 

který přijde o zrak, musí projít. Podívali jsme se na několik nevidomých 

slavných osobností a na praktické vychytávky pro nevidomé, které jim 

usnadňují život. Potom si klienti vyzkoušeli, jaké to je nevidět a se 

zavázanýma očima se každý zkusil podepsat, někteří si vyzkoušeli roztřídit 

ponožky nebo po hmatu poznat, co je v košíku za věci. Klienty tato praktická 

ukázka velmi bavila a vznikaly tak různé debaty například nad tím, jak se kdo 

podepsal z kopce, na kraj papíru či velkým a malým písmem a všímali si 

toho, jak je zrak důležitý a možná nejdůležitější. 
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Glazování keramiky 

 

Ve středu 16. listopadu a pátek 18. listopadu odpoledne se několik klientů 

budovy C sešlo, aby si vyzkoušeli techniku glazování na keramických 

výrobcích, které si před pár dny vyrobili. Procvičili si jemnou motoriku, 

pozornost a zapojili pravou mozkovou hemisféru. U glazování si povídali  

a vzpomínali na své mládí. Bylo to moc hezké odpoledne, které si určitě opět 

rádi zopakujeme.  

 

 
 

Přístroje nám pomáhají 

 

Klienti budovy C strávili neděli 20. listopadu individuálními činnostmi. 

Vyzkoušeli si motomed, který simuluje jízdu na kole a tak potrénovali dolní 

i horní končetiny. Příjemnou relaxaci si zase užili s využitím relaxačních brýlí 

či masážního přístroje na ruce. 
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Zhlédli jsme oblíbený seriál 

V úterý 22. listopadu jsme se s klienty 

budovy B podívali na další díl oblíbeného 

seriálu Chalupáři. Zároveň jsme si povídali  

o účesech, které byly dříve módní a které 

klientky nosily. 

 

 

Povídání u kávy – svatá Kateřina  

 

Blíží se svátek svaté Kateřiny, a tak jsme si  

s klientkami na budově C ve středu 23. listopadu 

povídaly o tom, kdo byla svatá Kateřina, jaké se s ní 

pojí tradice a zvyky a nezapomněly jsme ani na 

pranostiky. Všechny si pamatují že: "Kateřina na 

ledě, Vánoce na blátě", nebo 

"Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu". Podívaly 

jsme se na několik obrázků, které jsou se svatou 

Kateřinou spojené a vzpomněly i na Kateřinskou zábavu 

- nás pobavil náš nový pan KAKTUS, se kterým se 

klientky hodně nasmály a pobavily. Na závěr jsme ještě 

využily masážních strojků na masáž hlavy nebo rukou. 

Bylo to velmi příjemné dopoledne a všechny klientky si 

smích od pana Kaktuse odnášely jako velký zážitek. 

 

Pečeme perníčky  

Ve středu 24. listopadu jsme se s jednou  

z klientek na budově B věnovaly pečení 

perníčků. Klientka chtěla vyzkoušet nový 

recept, který viděla v televizi. Perníčky se 

moc povedly, ale tradiční recept, který 

klientka používá, je prý stejně nejlepší:-) 
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Filmové okénko - Česká královská města 

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme pokračovali při našem 

oblíbeném odpoledním promítání, tentokrát na budově C. 

Pustili jsme si dokumentární film Česká královská města. 

Podívali jsme se do Prahy, Českých Budějovic, Prachatic, 

Chebu, Jáchymova, Plzně, Mělníka, Hradce Králové, Kolína 

a Kutné Hory. Po skončení jsme debatovali o tom, které 

města kdo navštívil. Nejvíce klientů navštívilo naše hlavní město. Pánové 

zavzpomínali na vojenskou základní službu, kde každý z nich byl daleko od 

svého domova a v jiném městě. Bylo to krásné odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení a trénink paměti  

V pátek 25. a 28. listopadu se klienti budovy B i C věnovali rozcvičce, při 

které jsme využili posilovací gumy, overbally a následně si zahráli míčové 

hry. Cvičení poté vystřídala relaxace s masážními míčky a nakonec přišel na 

řadu trénink paměti. Na závěr klienti hádali písničky známých českých 

interpretů podle ukázek.  
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Adventní tvoření 

 

Blíží se první adventní neděle, a tak jsme se 25. listopadu i s klienty budovy 

C pustili společně do adventní výzdoby. Někteří pomáhali stavět krásný 

dřevěný betlém, jiní navlékaly šňůrky na keramické výrobky a další čistili 

naše dřevěné sáňky. Na budově B jsme tvořili vánoční přáníčka 29. listopadu. 

Stříháním a dalšími podobnými činnostmi si klienti procvičili motorické 

dovednosti. Práce šla klientům krásně od ruky a ze svých výrobků měli 

velkou radost. 

K tvoření nám hrála vánoční hudba a pro probuzení tvůrčích schopností 

jsme si dali kávu a první vánoční cukroví. Bylo to velmi příjemné dopoledne. 

Všichni se těší, až se pustíme odpoledne do zdobení stromečku. 
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Potěšilo nás krásné vystoupení dětí ze ZUŠ 

 

V úterý 29. listopadu nás na budově B 

potěšila milá návštěva. Klienty navštívily 

děti ze ZUŠ Otrokovice se svým 

vystoupením. Předvedly pásmo složené 

z tance, hry na zobcovou a příčnou 

flétnu a zpěvu.  Vystoupení dětí bylo 

krásné a velmi dojemné. Na závěr si 

klienti společně s dětmi zazpívali koledy a zacvičili pod vedením lektorky 

tanečního kroužku. Moc jsme si to užili a těšíme se zase někdy na další 

krásné představení. 

 

 

 

 

 

Zdobení vánočního stromečku  

Ozdobený stromeček je neodmyslitelným 

symbolem vánoční doby. Abychom si zkrátili 

čekání na Štědrý den, ozdobili jsme si v pátek 

2. prosince jeden takový i my. Stromeček 

bude zkrášlovat vestibul budovy B. Do strojení 

se zapojili všichni přítomní klienti  

a s výsledkem jsme moc spokojení. 

Užili jsme si společně příjemné 

dopoledne. 
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Navštěvují nás malí psí kamarádi  

 

S našimi čtyřnohými kamarády jsme 2. prosince 

navštívili klienty budovy přímo na pokojích. Pejsky si 

hladí, češou je a podávají jim pamlsky. Jejich 

prostřednictvím se rozvíjí nejen kognitivní schopnosti 

(myšlení, paměť, komunikace a schopnost učit se 

novým věcem), ale i motorika, chůze, pohyb paží, 

rukou a prstů  

a mnohé další. 

Přítomnost malých chlupatých 

terapeutů našim klientům vždy rozzáří 

obličeje a vykouzlí úsměv na tváři. 

 

   
 

 

 

Jak nás vidí umělci 

 

Ve stejný den 2. prosince jsme měli na budově B hodně veselo. Přijeli za 

námi karikaturisté Ivan Křemeček a Oldřich Cimbálek, kteří úžasně a vtipně 

malovali naše klienty. Každý si k obrázku sdělil svou zálibu, kterou má rád  

a pak již vznikal vtipný a velmi povedený portrét. Výsledek vyvolal spoustu 

kladných emocí a všichni byli ze svých obrázků nadšeni. 
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Mikulášská nadílka  

 

Ve čtvrtek 1. prosince odpoledne bylo 

ve společenském sále a přilehlých 

prostorách SENIORu C pořádně rušno. 

Hemžilo se to tu čerty, anděly  

a především dětmi. Vnuci a pravnuci 

našich klientů, ale i děti našich 

zaměstnanců přijali pozvání na 

Mikuláškou nadílku spojenou se soutěžemi, dobrotami a vánočními 

písničkami. Velmi nám pomohli mladí lidé z Dětského domova Lazy ze Zlína 

v roli andílků, kteří obsluhovali seniory a povídali si s nimi, jejich čertíci se 

zase podíleli na dozoru sportovních stanovišť a Mikuláš nám krásně 

roztančil děti na čertí diskotéce. Senioři ze Senioru A dětem předávali 

vánoční balíčky a čert přistrkoval bonbóny. Všichni jsme si to moc užili a už 

teď se těšíme na vánoční posezení. 
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Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál… 

Už se chýlí další rok, zbývá jenom malý 

krok, dáme talíř na náš práh, bude plný, 

žádný strach! Čertům zvonky znějí 

tmou, Mikuláš jde s nadílkou. 

V pondělí 5. prosince nás na 

SENIORu navštívily nadpřirozené 

bytosti – k našim klientům přišel 

Mikuláš, aby se jich zeptal, jestli 

jejich svědomí je čisté a netíží je 

nějaký hříšek. Čert se snažil jak mohl, hledal v Knize hříchů, vymýšlel si  

a švindloval, aby jen ulovil nějakého hříšníka a nevracel se do pekla  

s prázdnou. Ale všechno jeho snažení bylo marné! Obstáli všichni za 

vydatné pomoci našeho andílka, který se za všechny přimlouval. Užili jsme 

si krásné dopoledne a našim klientům mohli popřát krásný a požehnaný 

adventní čas.  

Posezení a vzpomínání u dobré kávy  

Ve středu 7. prosince jsme si na budově B  

i na budově C při dobré kávě povídali  

o Mikuláši. Klienti si s radostí zavzpomínali 

na svá dětská léta a také na pondělního 

Mikuláše. Užili jsme si společně příjemné 

dopoledne a už se těšíme na příští povídání 

spojené s vánočními svátky. 

Na budově C nás navštívil pan farář, 

který nám vyprávěl o krásném 

adventním čase a také poutavé 

příběhy o tom, jak se lidé v tomto 

čase spojují, potkávají se a tvoří. Užili 

jsme si krásné dopoledne ve sváteční 

atmosféře. 
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Vánoční pečení s dětmi ze ZŠ Otrokovice  

Ve čtvrtek 8. prosince nás na SENIORu B a C 

navštívili žáci sedmých tříd ZŠ Trávníky, aby 

společně s našimi klienty připravili vánoční 

cukroví. Pustili jsme se do pečení lineckého 

cukroví slepované marmeládou, cukroví 

slepované nutelou a vanilkových rohlíčků 

obalovaných  

v cukru. Žáci s klienty nejen pracovali, ale také si 

povídali na téma adventu, přípravy na Vánoce, 

dodržování vánočních tradic a toho, co se  

v domácnostech připravovalo na štědrovečerní 

stůl nebo jaké druhy cukroví se pekly. Všichni 

jsme si užili společně strávený čas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adventní stříbrná neděle  

 

V neděli 11. prosince jsme si s klienty na 

budově C za poslechu známých koled a při 

prvních sněhových vločkách nazdobili 

vánoční stromeček a nasáli tak krásnou 

předvánoční atmosféru. 
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Předvánoční setkání seniorů a dětí z Dětského domova ve Zlíně  

Ve úterý 13. prosince jsme přijali 

pozvání na předvánoční setkání 

do Dětského domova ve Zlíně, 

abychom oplatili mikulášskou 

návštěvu dětí u nás v domově pro 

seniory. Dětský domov je 

umístěn v Malotově vile, jehož 

interiéry jsou opravdu krásné  

a nadčasové. Strávili jsme 

příjemný podvečer bilancováním posledních tří let, kdy paní ředitelka Eva 

Ledvinová komentovala nelehkou dobu, která děti, ale i personál postavila 

do obtížných situací. Zároveň děkovala za možnosti, které dětem dopřávají 

spřátelené organizace a přispěvatelé. Děti nám předvedly krásné divadelní 

představení Mrazík a zazpívaly několik písní. Moc se nám u nich líbilo  

a dostali jsme příslib, že divadelní představení zopakují i u nás  

v Otrokovicích. Moc se na ně těšíme a přejeme jim krásné a klidné prožití 

vánočních svátků. 

 

Veselé vánoční tvoření s dětmi 

 

Ve středu 14. prosince nás na budově 

B navštívily děti z MŠO Zahradní. Děti 

si pro klienty připravily krátké pásmo 

písniček a básniček s vánoční 

tematikou a překvapily i krásným 

dárkem -  vlastnoručně vyrobenými 

přáníčky. Poté si děti společně  

s klienty vyrobili vlastní andělíčky 

jako zápichy do květináčů  

a na závěr si za poslechu pohádky 

všichni pochutnali na cukroví.  

S dětmi jsme si to moc užili a už teď 

se těšíme na další setkání. 
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Den pro krásu  

Ve středu 14. prosince jsme si na budově C 

užili opětovnou péči studentů kadeřnického  

a kosmetického oboru SŠOS Vizovice. Vzduch 

voněl lakem na vlasy, nehty našich klientek se 

leskly barevnými tóny laků, jejich tváře byly 

lehce zvýrazněné a podporovaly nový účes.  

A nebyly to jen ženy, které o sebe nechaly 

pečovat, dnes přišlo i několik mužů, kteří se 

nechali ostříhat a upravit si vousy. V našem 

sále byla moc příjemná atmosféra, kdy již 

nalíčené klientky pozorovaly, jak se studenti 

věnují ostatním, byla radost je pozorovat.  

Ve čtvrtek 15. prosince si krásný den užily  

i klientky budovy B. Studentky, se jim celé 

dopoledne věnovaly rozmazlováním ve formě kosmetiky, manikúry, 

kadeřnických služeb i příjemných masáží obličeje. Klientky tak odcházely 

ze setkání nadšené a rozzářené. Atmosféru nám podpořila adventní 

hudba, rozsvícené svíčky a vůně z aroma difuzérů. 

Moc děkujeme studentkám kosmetického oboru pod odborným vedením 

paní Jadrníčkové. Velký dík patří také studentům kadeřnického oboru pod 

odborným vedením paní Kletečkové.   

Za krásně prožité dopoledne moc děkujeme firmě DPD – Direct Parcel 

Distribution CZ s.r.o. z Prahy a projektu Ježíškova vnoučata. 
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Vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Otrokovice  

 

Ve čtvrtek 15. prosince na obou budovách SENIORu vystoupil sbor  

z otrokovického gymnázia, vedený panem Michalem Mynářem. Zazpívali 

nám krásné známé, i méně známé koledy. Ve druhé půli vystoupení se ke 

sboru přidal další hudební doprovod a pozvali nás ke zpěvu těch 

nejznámějších vánočních písní. Moc děkujeme za krásné vystoupení. 

 

 

Vánoční společné tvoření dětí a seniorů  

V rámci programu POVÍDEJ organizace 

Mezi námi, o. p. s., nás v pondělí  

19. prosince na budově C navštívily děti 

z MŠ Zahradní 1202. Každé  

z dětí si přisedlo ke „své“ babičce nebo 

dědečkovi a měli chvilku na seznámení 

se a popovídání. Na úvod společné 

aktivity jsme si řekli pár slov o měsíci 

prosinci, co všechno k němu patří a co už děti prožily. Děti poté řešily kvíz, 

ve kterém měly uhodnou např. jak se jmenuje tradiční vánoční kynuté  

a pletené pečivo, nebo z čeho se dělají lodičky, 

které se pouští na Štědrý den. Společně všichni 

hádali, o čem dnešní aktivita bude – děti byly 

moc šikovné a rychle uhodly, že se bude péct 

cukroví. S klienty se pustili do práce a vyrobili 

si myšky z bílé čokolády a kokosu. Po práci 
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přišla na řadu malá svačinka  

a u ní byl čas na krátkou 

pohádku a pak jsme si říkali 

přáníčka, o které si psaly děti 

Ježíškovi a naopak děti říkaly 

seniorům, co by jim  

k Vánocům přály – kromě 

zdraví a štěstí to bylo i auto, 

které by je vzalo na výlety. 

Vyprávění a smíchu bylo 

plno, moc jsme si to užili  

a těšíme se v novém roce na 

děti zase příště. 

 

Vánoční vystoupení dětí ze ZUŠ 

Otrokovice 

V úterý 20. prosince nás na obou 

budovách SENIORu jako každý rok před 

Vánocemi navštívily děti ze ZUŠ 

Otrokovice se svými pedagogy, aby nám 

společně zazpívali ty nejznámější české 

koledy. Děti byly úžasné, klienti si vystoupení moc užívali a známé koledy si 

zazpívali spolu s dětmi. Moc 

děkujeme za krásnou vánoční 

atmosféru a za čas, který jsme 

mohli společně strávit. 
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Předvánoční posezení s folkovou 

skupinou Stromy 

Ve středu 21. prosince jsme se na SENIORu 

svátečně naladili s folkovou skupinou 

Stromy. Zahráli nám písně ze svého nového 

CD Navzdory větrům, které jsme pro úspěch 

pokřtili šampaňským. Závěrem jsme si 

společně zazpívali nejznámější koledy  

a ochutnali výborný štrůdl, domácí tyčinky, 

vánoční cukroví a punč. Společné 

předvánoční setkání si klienti se svými 

blízkými moc užili. Přejeme všem krásné  

a klidné vánoční svátky. 

  

 

  

 

 

 

Štědrý den na budově B  

Veselé vánoční hody, zpívejte s dítky koledy, o tom, co se vskutku 

stalo, že se lidem narodilo děťátko. 

Na Štědrý den, 24. prosince, jsme se s klienty na budově B sešli  

v odpoledních hodinách v jídelně, 

abychom společně usedli  

u slavnostní tabule, kterou  

personál postupně zaplnil 

bohatým štědrovečerním menu. 

Klienti si krásný slavnostní den užili 

nejen s pečovatelkami, ale  

i s rodinnými příslušníky.  
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Po sváteční večeři se pak všichni zaposlouchali do štědrovečerního 

koncertu s pásmem vánočních koled. 

 

 

 

Štědrý den na budově C 

 

Štědrý den na budově C probíhal ve velmi klidné a sváteční 

atmosféře. Klienti se sešli na jídelně již dopoledne, kde 

společně poseděli u pohádek, ke kterým jim personál 

připravil vánoční pohoštění v podobě ovocných mís, 

cukroví a výzdoby. Klienti, kteří zůstali na pokoji nezůstali 

o nic ochuzeni. Pohoštění jim připravil a přinesl na pokoje personál. 

Společně si popovídali či sledovali pohádky, protože ty k Vánocům patří.  
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Po slavnostní večeři si klienti poslechli 

štědrovečerní koncert s pásmem vánočních koled, 

který nám zahrál opět člen  Filharmonie Bohuslava 

Martinů, houslista Miroslav Křivánek se synem 

Matyášem. 
   

 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS… 

 

Plánované akce SENIORu B + C – I. čtvrtletí 2023 

 

LEDEN 

       Tři králové-obchůzka     B,C  

       Seniorský turnaj-šipky    B,C 

Tvoření s dětmi z MŠ     B,C 

   Setkání s klubem seniorů Baťov      C 

   

ÚNOR 

Zimní olympiáda     B,C   

Zábavné kvízy      B,C 

Masopust       B,C  

Den řemesel         C 

Pečení s dětmi ze ZŠ     B,C 

Setkání s klubem seniorů Baťov   B 

 

BŘEZEN 

Zabíjačka       B 

Masopust-obchůzka     B,C 

MDŽ – vystoupení dětí z MŠ   B,C 

Den pro krásu      B,C 

Den řemesel      B,C 

Pečení s dětmi ze ZŠ     B,C 

Setkání s kluby seniorů Otrokovice     C 
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                     AKTUALITY 

 

Na manikúře poprvé v 87 letech 
 

Slzy v očích, dojetí a obrovská radost. Takové byly reakce našich klientů na návštěvu 

studentů kadeřnického a kosmetického oboru SŠOS Vizovice, kteří v úterý 4. října 

udělali klientům SENIORu tento den doslova krásnější.  Moc děkujeme studentkám 

kosmetického oboru Kačce, Míše, Míle a Zuzce pod odborným vedením paní 

Jadrníčkové. Velké poděkování patří také studentům kadeřnického oboru Lucii, 

Valentýně, Simoně, Štěpánce, Veronice, Simoně a Danečkovi pod odborným vedením 

paní Kletečkové.  

Klienti si plnými doušky vychutnávali 

péči, ať už o vlasy či obličej. Zaslechli 

jsme hovor, kdy slečna kosmetička 

prováděla ošetření rukou a následnou 

manikúru s lakováním nehtů a paní 

Jarmila prohlásila: „No toto, že tohle 

budu zkoušet poprvé v osmdesáti sedmi 

letech, tak to by mě nikdy nenapadlo!“ 

Nebo paní Maruška: „A není to škoda pro 

mne?“ No není! Naši klienti si zaslouží 

být hýčkaní, užít si dopoledne, kdy jim studenti upraví vlasy, udělají masáž obličeje  

a aplikují pleťovou masku, poté je decentně nalíčí, aby nechali vyniknout rysy obličeje. 

Pomyslnou třešinkou byla aplikace parfému, jehož vůně vydržela ještě dlouho poté  

a přinesla tak vzpomínku na hezky prožitý čas. Příjemnou atmosféru dopoledne 

dokouzlily oblíbené písně Karla Gotta a Hany Zagorové, aromatické svíčky.  

„V domovech klientům zprostředkováváme kadeřnici a pedikérku, kosmetiku  

a manikúru pravidelně nemají“, říká Zdeněk Mikel, ředitel SENIORu. 

„Studenti byli výborní nejen v praktických činnostech svého oboru, ale také projevili 

zájem o seniory, empatii, senioři je zase chválili za dovednost, nápaditost, šikovné  

a pečlivé ruce. Je dojemné pozorovat vzájemnou interakci mezi nimi, jak se snaží 

povzbudit jeden druhého“, říká Romana Rochovanská, aktivizační pracovnice.   

V rámci projektu Ježíškova vnoučata tak byla vyslyšena četná přání dopřát si 

profesionální péči. Celé dopoledne se neslo v pohodovém duchu a přátelské 

atmosféře, klienti byli z výsledné práce studentů nadšení. Za naše seniory z celého 

srdce děkujeme firmě DPD – Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. a projektu Ježíškova 

vnoučata. 
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Mezigenerační setkání jsou cennou zkušeností 

 

Když se potkávají generace, dějí se zázraky. Stáří obecně vytěsňujeme  

a máme ho zahalené mlhou. Mezigenerační setkání ale přináší konkrétní 

vztahy mezi dětmi a seniory, které jsou prospěšné oběma stranám. Děti se 

učí úctě ke stáří, mají možnost načerpat zkušenosti a rady seniorů. Setkání 

pro ně může být i výzvou odložit mobil, tablet, počítač a povídat si a být 

tady a teď. Na druhé straně je aktivován každodenní život seniorů, kteří se 

těší pozornosti, mají pocit, že jsou užiteční a mohou předat své zkušenosti 

dalším generacím. Vzájemně se pak učí úctě a ohleduplnosti.  

Pro seniory je velmi důležitý kontakt s jinou generací, proto spolupracujeme 

s mateřskými, základními i středními školami. Pravidelně nás navštěvují děti 

z MŠ Otrokovice Zahradní, studenti Gymnázia Otrokovice, nově studenti 

SŠOS Vizovice a SOŠG Staré Město. Zatím poslední návštěvou byli žáci  

7. třídy ZŠ Trávníky Otrokovice. Naše klienty navštívili ve čtvrtek 20. října  

a společně zpracovávali jablka, ze kterých pak připravili pochoutky, jako 

křehký voňavý štrůdl, pečená jablka, jablečný pudink se šlehačkou nebo 

křížaly. Zatímco žáci pracovali, senioři dohlíželi a radili. Některé z dětí držely 

škrabku poprvé v životě, a že jim to s ní šlo! Jak řekla paní Jarmila: „Doma je 

k tomu vedou, je to vidět, neztratí se v kuchyni.“ Nebo paní Marie: „No, kdo 

by to do těch kluků řekl! Že to půjde holkám, to bych čekala, ale u kluků 

jsem překvapená.“ Společně si pak na dobrotách pochutnali. 

Mezigenerační setkání přináší radost i poučení a my jsme za tuto příležitost 

moc vděční. Děkujeme. 
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Denní stacionář ve 4. čtvrtletí 

 

I v posledním čtvrtletí roku 2022 prožili klienti denního stacionáře pohodové 

chvíle. Pokud to počasí dovolilo, užívali jsme si pěkného počasí procházkami po 

okolí. Nedaleký park nás lákal ke krátkým vycházkám, na zahradě SENIORu jsme 

čerpali barevnou podzimní atmosféru. Prožili jsme nejen procházky, ale i vítr ve 

vlasech – to když naši dobrovolníci svezli klienty podzimním Baťovem na rikši.   

Pěknou akcí byl „Den pro krásu“, kdy naši klienti využili kadeřnických služeb  

a kosmetických služeb. Některé z klientek si dokonce 

vůbec poprvé vyzkoušeli manikúru.  

Také nás navštívila paní canisterapeutka, které naše klienty 

potěšila novými psími přírůstky. Klienti se pomazlili se 

štěňátky a ještě dlouho na ně vzpomínali.  

Pravidelně jsme se věnovali trénování paměti, nácviku 

sebeobsluhy, podpoře mobility na každotýdenním 

pátečním cvičení, nácvikům chůze či cvičení na motomedu.  

V připomenutí dne Památky zesnulých jsme při 

dušičkovém posezení s panem farářem společně 

zavzpomínali na naše drahé zesnulé.  

Mezi našimi klientkami je stálicí v oblíbenosti vaření  

a pečení, proto jsme ani na podzim nelenili a připravili 

mnohé dobroty z podzimní úrody. Za zmínku stojí dýňový 

kompot, křehký jablečný koláč, čerstvý kváskový chléb 

s mrkvovou pomazánkou nebo třeba houbové speciality. To 

vše dle receptů našich klientů tak, jak byli oni zvyklí tato jídla 

připravovat.  

I letos jsme s klienty vydlabali dýňové strašidýlko „Emílka“, 

který vévodil podzimní výzdobě stacionáře.  

Závěr roku probíhal v duchu příprav na Vánoce. Klienti se zapojili do kreativních 

činností, tvořili přírodní dekorace, zdobili stromeček, vyráběli andílky z keramické 

hlíny. Příjemným zážitkem bylo vánoční focení  

s profesionálním fotografem. Dne 5. prosince nás 

navštívil Mikuláš se svou družinou a obdaroval 

klienty drobou nadílkou. V přípravách na 

Vánoční svátky nesmělo chybět ani tradiční 

pečení cukroví. Společnými silami jsme upekli 

ořechové pracny, vanilkové rohlíčky, perníčky  

a linecké cukroví.  
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Finanční podpora sociálních služeb  

poskytovaných SENIORem Otrokovice, p. o. 
 

 

V roce 2022 zajišťujeme sociální služby s podporou Zlínského kraje, 

města Otrokovice, statutárního města Zlína, města Napajedla a obcí 

Kvasice, Tlumačov a Halenkovice.   

 

Zlínský kraj se podílí na financování našich sociálních služeb na základě 

uzavřených veřejnoprávních smluv, a to: 

 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 

Zlínského kraje k zajištění dostupnosti služeb na území Zlínského kraje 

v celkové výši 39 530 130 Kč (financování služeb: domovy pro seniory, 

domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, denní stacionář  

a pečovatelská služba) 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 

Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje ve výši 

1 248 800 Kč (financování služeb: domovy pro seniory, domov se 

zvláštním režimem a odlehčovací služby) 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 

Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského 

kraje ve výši 351 400 Kč (financování služeb: denní stacionář, 

pečovatelská služba) 

 

Náš zřizovatel, město Otrokovice, zajišťuje podporu formou provozního 

příspěvku, který činí v roce 2022   12 778 000 Kč. 

 

V roce 2022 se do financování sociálních služeb poskytovaných naší 

organizací zapojila také domovská města a obce našich klientů. Jednalo 

se o tato města a obce: 
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 statutární město Zlín – dotace ve výši 131 000 Kč 

 město Napajedla – dotace ve výši 105 500 Kč 

 obec Tlumačov – dotace ve výši 46 627 Kč 

 obec Kvasice – dotace ve výši 54 156 Kč 

 obec Halenkovice – dotace ve výši 37 000 Kč 

 

Pobytové služby - domov pro seniory a odlehčovací službu poskytujeme 

v budově B na adrese K. Čapka 1615, Otrokovice. Pobytové služby - 

domov pro seniory, odlehčovací službu a domov se zvláštním režimem  

poskytujeme na adrese tř. Spojenců 1840, Otrokovice, kde sídlí i denní 

stacionář. Dále poskytujeme terénní a ambulantní pečovatelskou službu 

na území města Otrokovice a v nejbližším okolí. Zázemí pro 

pečovatelskou službu je vybudováno v domech s pečovatelskou službou 

(Nivy 283 a Hlavní 1161) v Otrokovicích. 

 

 

V Otrokovicích dne 20. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tlumačov 

 

 

                                 Kvasice         Halenkovice 
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Advent 

 

První adventní nedělí začíná vánoční 

atmosféra, pokračuje zdobením 

vánočních stromečků a výzdobou 

domova. Vůně cukroví se line 

domovem a mikulášské, následně 

vánoční vystoupení dětí se setkala  

s vřelým přivítáním klientů domova. 

Společně s klienty a jejich rodinami 

jsme vzpomínali na blízké, kteří již nejsou mezi námi. Často vzpomínáme na 

mládí a čas strávený v kruhu svých nejbližších. Štědrý den v SENIORu je cítit 

sváteční náladou, ale současně i troškou nostalgie. Sešli jsme se společně  

v odpoledních hodinách, popřáli si boží požehnání, hodně zdraví a s přáním, 

že se chceme sejít za rok znovu. Společně s houslemi a kytarou jsme zpívali 

vánoční koledy a užili si pokojnou vánoční atmosféru. Podávala se 

štědrovečerní večeře, popíjel punč a tiše jsme vyprávěli o vánočních zvycích. 

Dělili jsme se o pocit sounáležitosti člověka k člověku, který si v pokoře  

a moudrosti stáří vzájemně dávají klienti našeho domova.  

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2023. 

 

 

 

 

Další číslo vyjde začátkem dubna 2023. 

 

 

Vlaštovku pro Vás zpracovali: 

 

Jiřina Mišáková             Petra Kedrová  

Milan Mikšík      Kateřina Oškerová  

Kristýna Žáková                  Eva Lešťanská  

Hana Kotásková     Zdeněk Mikel 

Romana Rochovanská          


