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 SLOVO ŘEDITELE 
 

Vážené klientky a klienti, 

 

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

 

rok 2021 byl v SENIORu určitě pestrý, svobodnější a optimističtější, zvládli jsme 

společně řadu výzev a zkoušek, zvládli jsme činnosti, které v roce předchozím byly zapovězené. 

 

Jsme na tom podstatně lépe než v roce 2020, přesto platí, že rok s rokem se sešel a máme tu opět 

Vánoce s koronavirem. 

 

97 % našich klientek a klientů je očkovaných, drtivá většina z nich třemi dávkami vakcíny Comirnaty. 

Jsem skutečně velmi rád, že po nákazách na přelomu let 2020 a 2021, po lednovém a únorovém kole 

očkování, mezi naše klientky a klienty COVID-19 nepronikl a společnými silami se nám podařilo ochránit 

životy Vašich blízkých, našich klientů. Přestože se mezi zaměstnanci COVID-19 čas od času objevuje, 

díky dodržování ochranných opatření zatím neproniká ke klientům. Velké díky zaslouží Ti z Vás, kteří 

dodržujete opatření proti šíření této nemoci.  Stále věřím, že nás bude přibývat. Je vidět, že očkování  

i ochranná opatření fungují. 

 

Právě proto si dovolím nám všem připomenout, že nově se šířící mutace COVID-19 omikron se šíří 

podstatně rychleji a nekompromisněji a počínání některých z nás, z rodin i zaměstnanců, je o to více 

rizikové. Neočkovaní, kteří si berete své rodinné příslušníky na vycházky nebo do domácností  

a pokoušíte se vracet nám své blízké až na pokoje bez respirátorů a jakýchkoli jiných bezpečnostních  

a ochranných opatření, např. respirátorů, rozestupů či zvýšené hygieny a dezinfekce rukou, zbytečně 

zvyšujete riziko nákazy a onemocnění Vašich blízkých. To samé se týká dodržování ochranných opatření 

i očkovanými, a dnes více než před rokem, dětmi. Uvítali bychom, kdybychom mohli testovat  

i očkované, abychom odstranili i to nižší riziko přenosu u očkovaných, ale sami nejsme schopni 

z rozpočtu SENIORu takové testování hradit.   

 

Věřím, že v roce 2022 se zvýší počet zástupců rodin, kteří budou dodržovat aktuálně platná pravidla  

a snižovat tím riziko nákazy v budovách SENIORu. 

 

Věřím, že v roce 2022 větší procento zaměstnankyň a zaměstnanců pochopí, že pro ochranu životů 

klientek a klientů, kolegyň i kolegů a zajištění péče o naše klientky a klienty je nejvhodnější cestou 

proočkování co největší části populace (s výjimkou těch se zdravotními kontraindikacemi), a že u osob 

zajišťujících sociální služby přímo u nejrizikovější skupiny občanů to platí o to více. 

 

Přeji nám všem pokojné a pohodové prožití svátků vánočních, pevné zdraví a dobrou mysl, úspěšný 

nový rok 2022 v osobním i pracovním životě. 

 

S úctou Váš 

 

Zdeněk Mikel 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  
 

AKCE V SENIORu 

Mezinárodní den seniorů 

 

V pátek 1. října jsme si na SENIORu B připomněli 

Mezinárodní den seniorů, který se slaví již od roku 

1998. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti 

senioři přináší. Zaslouží si naše poděkování za své 

celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. Měli bychom 

více než kdy jindy myslet na své rodiče, babičky  

a dědečky i všechny 

seniory kolem nás, 

zamyslet se nad tím, jak tito lidé žijí, zda 

jim něco neschází. My jsme zjistili, že se 

naši klienti stále ještě necítí být  

v letech. Mají chuť žít a baví je společnost 

ostatních.  

 

 

Dopolední posezení u šálku kávy 

 

V pondělí 4. října jsme s klienty SENIORu C 

zavzpomínali na proběhlé aktivity a akce letošního 

roku a nastínili si zajímavé akce, které nás teprve 

čekají. Prohlédli jsme si fotky, které si někteří klienti 

přáli na památku vytisknout. Dopolední setkání jsme 

si zpříjemnili výbornou kávou  

a koláčem, na kterém si všichni moc 

pochutnali. 
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Skupinová cvičení a canisterapie 

 

V pondělí 4. října se klienti SENIORu B sešli ke skupinovému cvičení. 

Protáhli si svaly, uvolnili tělo a vyzkoušeli si různé pomůcky ke cvičení. 

Pomáhali si gumou, míčky i nasbíranými kaštany, které si potom někteří 

odnesli na své pokoje. 

Ve stejný den nás také potěšila svou návštěvou paní Bílková a její smečka 

hravých a přítulných hladkosrstých jezevčíků. Přítomnost čtyřnohých 

terapeutů našim klientům vždy rozzáří obličeje a vykouzlí úsměv na tváři. 

Mnozí z nich mají pro své kamarády nachystané pamlsky.  

Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další setkání.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné dopoledne s Člověče, nezlob se! 

 

V úterý 5. října si klienti SENIORu C užili zábavné 

dopoledne se společenskými hrami. Tentokrát jsme si 

zahráli legendární deskovou hru Člověče, nezlob se!  

Hru, která vás naučí prohrávat. Užili jsme si příjemné 

dopoledne, kdy jsme si procvičili paměť a jemnou 

motoriku. 
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Keramické tvoření 

 

V úterý 5. října a 12. října si klienti 

SENIORu B užili příjemné dopoledne 

při tvoření z keramické hlíny. Klienti 

nejprve za pomoci personálu hlínu 

vyváleli a pláty ozdobili háčkovanou 

dečkou, vznikl tak krásný ornament. Z takto 

nazdobené hlíny poté vykrajovali různé tvary (např. 

andělíčky, stromečky), které budou 

po vypálení sloužit jako dárky pro 

vystupující. Keramické tvoření patří k oblíbeným aktivitám 

klientů, kteří se již těší co budou vyrábět příště. 
 

 

 

 

 

V úterý 19. října klienti SENIORu B pokračovali ve tvoření  

v keramické dílně. Práce s keramickou hlínou napomáhá 

rozvoji jemné motoriky a vzájemné spolupráci (někteří 

klienti váleli pláty, jiní dělali puntíky). Během tvoření jsme 

zavzpomínali na písničky o sovách, které známe a společně jsme si některé 

z nich vesele zazpívali. Společný čas jsme si zpříjemnili také přípravou 

domácích křížal. Výsledné výtvory se velmi vydařily a naši klienti si je 

pochvalovali, u méně vydařených výrobků se naopak společně zasmáli. 
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Oslavili jsme Mezinárodní den úsměvu 

 

Ve středu 6. října jsme s klienty SENIORu B oslavili 

včerejší Mezinárodní den úsměvu. Úvodem jsme 

zavzpomínali na první úsměv dětí našich klientů, na 

klauny, komiky i herce. Samozřejmě jsme nezapomněli 

ani na krále komiků Vlastu Buriana a poslechli si 

nahrávku jeho legendárního smíchu. Poté jsme si 

pantomimou předvedli různé emoce – 

radost, zlost, zamilovanost, úlek nebo také 

smutek. Závěrem jsme si připomněli, jak je 

úsměv v životě důležitý, zatančili si „tanec 

ptáčat“ a pro zpříjemnění pochmurného 

dne si zazpívali písničku Není nutno. 

 

 

Ježíškova vnoučata opět dělají radost   

 

7. října nás navštívil profesionální kouzelník a iluzionista 

Jiří Hadaš, který bezesporu patří k české kouzelnické 

špičce. Moderní magii se věnuje více než 20 let a za tuto 

dobu získal několik prestižních ocenění z magických 

soutěží u nás i v zahraničí. Do svých kouzelnických 

vystoupení umí vtáhnout i naše klienty, a tak u nás bylo 

opravdu veselo. Na obou budovách SENIORu přičaroval 

všem přítomným skvělou náladu a za to moc děkujeme. 

Děkujeme také paní Kateřině Beránkové, která prostřednictvím projektu 

Ježíškova vnoučata splnila našim klientům další přání. 
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Skupinová cvičení 

 

Ve čtvrtek 7. října strávili klienti SENIORu B 

cvičením, které patří k pravidelným aktivitám, do 

kterých se klienti rádi zapojují. Dnes jsme úvodem 

začali dechovým cvičením a poté si postupně 

protáhli všechny svaly v těle. Využili jsme také 

nasbíraných kaštanů, pomocí kterých jsme si 

procvičili a prokrvili prsty na 

rukou. 

 
 

 

 

 

  

Cvičením k lepší kvalitě života jsme pokračovali  

v pondělí 11. října a 18. října se klienti SENIORu B 

věnovali skupinovému cvičení. Hodinu „tělocviku“ jsme 

začali dechovými cviky, postupně přidávali nářadí a přidávali si na 

obtížnosti. Pomocí masážních míčků jsme si navzájem namasírovali záda. 

Na závěr nám jeden z klientů zapůjčil hadrové míče, se kterými jsme si 

zahráli pétanque. Také nám zahrál na elektrickou kytaru, která se v 

zahraničí používá k aktivizaci seniorů. Klienti odcházeli z aktivity spokojení  

a obohacení o krásné zážitky. 
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Trénink paměti 

 

V pátek 8. října jsme si s klienty SENIORu B procvičili 

paměť. Připomenuli jsme si, že dnes slaví svátek Věra  

a z písmen tvořících toto jméno jsme se snažili 

společně poskládat další ženská jména. Pomocí 

různých cvičení jsme si potrénovali krátkodobou  

i dlouhodobou paměť, slovní zásobu, tvorbu asociací, 

logickou a prostorovou paměť i komunikaci ve skupině. 

Závěrem jsme si vyzkoušeli dýchací techniky na 

povzbuzení a navodili si dobrou náladu vzpomínkou na příjemnou situaci. 

V pondělí 11. října a 18. října jsme 

se klienty SENIORu C také věnovali 

jsme se zejména trénování slovní 

komunikace, slovní zásoby, 

vytváření asociací, doplňování 

přísloví a vysvětlování významů, 

čímž jsme si procvičili zejména 

logickou i prostorovou paměť, 

soustředění a koncentraci. Na řadu 

přišla i řeč na téma otužování rukou a obličeje, které má blahodárný vliv 

nejen na tělo, ale i na kognitivní funkce. Závěrem jsme zavzpomínali na 

známé filmy a hlášky z nich. Víte, kde se vyskytla věta: „Neříkej šatnářce 

matko, v takovým nóbl podniku!“? Vzpomenete si na hlavní představitele? 

Naši klienti si vzpomněli na všechny hlavní mužské i ženské postavy. 
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Vzpomínání na staré časy 

 

Ve středu 13. října se klienti SENIORu B sešli u kávy, aby si společně 

popovídali, sdělili si novinky a zavzpomínali na staré časy. Připomněli jsme 

si, že na 13. října připadá Mezinárodní den za omezení přírodních 

katastrof. Shodli jsme se na tom, že v dnešní době již máme možnost 

některé katastrofy předvídat, ale zároveň můžeme svým chováním 

životnímu prostředí ulehčit. 

Povídali jsme si o vodě a hravou formou každý odpovídal na to, jaká může 

voda být, jestli je důležitá a proč, kde vodu potřebujeme a kde ji můžeme 

cítit a vidět. Ochutnali jsme pramenitou vodu z pramene Lukáščena, také 

harmonizovanou vodu. Závěrem jsme zabrouzdali do vzpomínek  

o vodopádech a ukázali si 11 nejkrásnějších vodopádů v naší zemi. Po 

celou dobu jsme poslouchali zvuky vody tekoucí v řece, deště i šplouchání 

vln v moři. Společně jsme si užili příjemné dopoledne, které jsme si 

zpříjemnili výbornou kávou a ochutnávkou pramenité vody. 
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Navštívili jsme čokoládové království 

 

Ve čtvrtek 14. října dopoledne navštívili naši 

klienti čokoládovnu Carletti ve Vizovicích, která 

do čokoládového světa pronikla již v roce 1997. 

Seznámili se s čokoládou, její historií a jejím 

zpracováním. Grafická prezentace byla doprovázena 

mluveným slovem a během zasvěcování do tajů čokolády klienti sladce 

hřešili ochutnáváním hořké, mléčné i bílé 

belgické čokolády. A jak vlastně 

čokoládovna přišla ke svému jménu? Váže 

se k tomu jeden historický příběh. Antonio 

Carletti byl benátský kupec, který cestoval 

po Španělsku. Španělé si tajemství výroby 

čokolády pečlivě střežili déle než 100 let. 

Které příchutě nejvíc „frčí“? Prý jak kdy. Klasikou jsou nugáty a nugátové 

pralinky, kdo má rád trochu exotiky zkouší levandulové pralinky s lesklým 

modrým povrchem. 

Poté se klienti vydali do zámecké čokoládovny. Mezi nejzajímavější 

výrobky patří „Ubelský mls“ – višeň ve slivovici, marcipánu, potažená 

hořkou čokoládou – pralinka, která v roce 2009 získala ocenění Perla 

Zlínska. Všichni jsme si tohle sladké dopoledne velmi užili a někteří si 

dovezli i něco dobrého na mlsání. 

Tímto moc děkujeme paní Ivetě Hladilové, která prostřednictvím projektu 

Ježíškova vnoučata darovala našim klientům tento nevšední zážitek. 
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Naložili jsme si vitamíny na zimu 

Čtvrteční den 14. října byl pro naše 

klienty na SENIORu B i C bohatý na 

aktivity. Po krásném výletě do 

čokoládovny zvládli ještě pomoci  

s nakládáním zelí, na kterém si 

pochutnají během zimy a doplní si tak 

důležitý vitamín C. Při práci vzpomínali na různé 

ingredience, které do zelí přidávali a jak si kysané zelí 

připravovali. Mezi nejoblíbenější však patřila klasika – 

zelo, vepřo, knedlo. Kysané zelí patří mezi základní 

potraviny, které bychom si měli dopřávat každý den. 

Účinky kysaného zelí jsou nedocenitelné, je výborným 

pomocníkem pro posílení imunitního systému. Při 

práci se klienti dobře bavili, zazpívali si písničku Šla 

Nanynka do zelí a dílo šlo tak všem pěkně od ruky. Za 

chvíli jsme měli zelí i v hrnci. 

 

Toulky  po hradech a zámcích 

 

V pátek dopoledne 15. října si naši 

klienti na SENIORu C zavzpomínali na 

cesty po českých hradech a zámcích. 

Někdo se raději toulal jen tak přírodou, 

ovšem ti, kteří dříve hodně navštěvovali 

naše památky, si rádi připomněli 

historické objekty u prezentace fotografií. 
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Psí kamarádi opět v akci  

Ve dnech 20. a 21. října navštívila klienty 

SENIORu canisterapeutka se svou psí 

smečkou. Canisterapie je mezi našimi 

klienty mimořádně oblíbenou terapií, 

která přispívá ke zlepšení psychického  

i fyzického stavu člověka. Kontakt se 

psem nejen rozvíjí jemnou motoriku, ale 

i podporuje senzorickou stimulaci. Klienti se s pejsky přátelsky mazlí, 

chovají a hladí je, jiní je s úsměvem na tváři krmí přichystanými pamlsky. 

Návštěva čtyřnohých přátel nás vždy velmi potěší a přinese vítané 

zpestření. Děkujeme.  
 

 

 

Čokoládové povídání s ochutnávkou 

 

Ve čtvrtek 21. října probíhala na SENIORu B i C vždy 

velmi vítaná ochutnávka Belgické čokolády spojená  

s poutavou přednáškou pana Mitrengy. Klienti se mimo jiné 

dozvěděli, co všechno předchází tomu, než čokoláda dorazí ke svým 

zákazníkům. Přítomní milovníci čokolády si přišli na své, ochutnávat mohli 

různé druhy čokolády, ať už klasické mléčné, se zajímavými příchutěmi 

(např. peppermint, latte, toffifee) nebo lískooříškové či kakaové lanýže. 

Někteří využili i možnost zakoupení si kousku sladkého potěšení. 
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Skupinová cvičení 
 

Pro ty klienty, kteří se neúčastnili čtvrteční ochutnávky 

belgické čokolády bylo připraveno cvičení. Sešli jsme 

se v tělocvičně SENIORu B, kde jsme se věnovali 

celkovému protažení těla, ale také cvikům na 

procvičení jemné motoriky nebo správnému držení 

těla. Nezapomněli jsme ani na relaxační cviky  

a techniky, přičemž jsme zavzpomínali na sportovní 

zážitky z mládí a rodinného života. Podařilo se nám 

procvičit nejen tělo, ale i mysl. 
 

V pátek 22. října se klienti SENIORu C zúčastnili skupinových sportovních 

aktivit, které byly věnovány tanci a propojení jejich historie s moderními 

styly. Klienti (každý v rámci svých možností) si vyzkoušeli některé prvky 

moderního tance Shuffle dance, který je propojením charlestonu s dalšími 

kroky a poskoky, zavlnili se při latinsko-amerických melodiích. Na závěr při 

písničkách na přání si každý tancoval podle svého. Dnešní pohybové 

aktivity ukázaly, že tancovat se dá v každém věku. Důležité je si to náležitě 

užívat a mít dobrý pocit z procvičení celého těla.  
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Protáhli jsme si těla 

 

V pondělí 25. října se klienti SENIORu B věnovali hned několika činnostem. 

Kromě provádění klasických protahovacích cviků jsme si dnešní program 

zpestřili cvičením s mávátky a hraním pétanque se speciálními míčky. 

Klienti se do hry zapojili s chutí a soutěživostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ve e středu 27. října jsme pokračovali s klienty domácnosti Pampeliška na 

DZR s cvičením. Vyzkoušeli různé druhy nářadí a cvičebních pomůcek.  

S gumou posilovali ruce i nohy, s koulemi procvičovali motoriku a někteří 

si také zajezdili na motomedu. Cvičení jsme si užili a již teď se těšíme na 

další společné setkání. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    15  
 

Barmanská show 

 

V pondělí 25. října nás potěšil svou 

návštěvou profesionální flair 

barman – pan Václav Abraham. 

Klientům i personálu předvedl 

exhibiční barmanskou show plnou 

akrobatických prvků a vtipných 

komentářů. Závěrem přítomným 

nabídnul výběr ze dvou nealko 

drinků – sladkého či nahořklého. 

Děkujeme tímto za jedinečnou show, kterou našim klientům v rámci 

projektu Ježíškova vnoučata daroval. Všichni byli vystoupením tohoto 

talentovaného brněnského barmana nadšeni. 
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Upekli jsme si křehký jablečný závin 

 

V úterý 26. října se klienti SENIORu B věnovali pečení 

štrúdlu. Během přípravy si procvičili jemnou i hrubou 

motoriku a ochutnáváním a čicháním k surovinám 

zase trénovali smysly. Jednotlivé úkoly během 

přípravy si podle svých možností rozdělili a ve 

vzájemné spolupráci upekli křehký, voňavý závin. Po 

celé dopoledne vládla velmi dobrá nálada a klienti se 

společně zasmáli, když vzpomínali na různé veselé 

zážitky z vlastní kuchyně. Všichni měli z výsledku své 

práce radost a už se těší na zítřek, kdy si vychladlý 

štrúdl nakrájí ke kávě. 

 

  

Mezinárodní den stromů 

 

Klienti SENIORu C se v úterý 26. října sešli, aby si připomněli 

Mezinárodní den stromů. V rámci aktivity si klienti prohlíželi různé 

šišky, květy, větvičky, plody a přiřazovali je ke stromům. Zajímavostí byl 

plod jedlého kaštanu, který jeden z klientů hned poznal. Z těchto 

přírodních materiálů budeme později vyrábět věnec, který využijeme jako 

dekoraci. Povídali jsme si také o historii tohoto významného dne a o tom, 

jak funguje energie stromů. Dozvěděli jsme se bylinné účinky borovice, 

břízy, buku, kaštanu i lípy a lísky či švestky. Další zajímavostí byla informace 

o stromech dělených podle data a každý klient se tak dozvěděl jaký je jeho 

strom. Na závěr jsme si společně zazpívali písničku „Vysoký jalovec“  

a s dobrou náladou, úsměvem i tancem se rozešli. 
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Povídání u kávy 

 

Ve středu 27. října jsme si s klienty budovy B povídali, tak jako na budově 

C, na téma „stromy“. Povídání jsme si zpestřili zajímavými fakty o stromech 

jak kolem nás, tak i ve světě, a také jsme si řekli o využití stromů, čímž jsme 

si procvičili paměť. Téma jsme doplnili o kreativní činnost zaměřenou na 

jemnou motoriku. K povídání jsme si uvařili výbornou kávu, ke které jsme 

si nakrájeli domácí moučník – křehký voňavý štrúdl, který si klienti při 

včerejší aktivitě upekli. Setkání jsme zakončili zpíváním písniček  

o stromech a krátkou pánskou „módní přehlídkou“, u které jsme se všichni 

moc nasmáli. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Víkendový Dámský klub 

 

V sobotu 30. října strávily klientky budovy B příjemné odpoledne  

v Dámském klubu. Tentokrát se věnovaly kreativnímu tvoření – ze 

spadaného podzimního listí společně vyrobily krásnou kytičku pro 

oslavenkyni. Tvoření si přitom zpříjemnily menší ochutnávkou vín. 
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Procvičili jsme si paměť 

 

V pondělí 1. a 8. listopadu jsme s klienty 

budovy C procvičovali paměť – nejdříve 

jsme si připomenuli, kdo má v tyto dny 

svátek a kdo ze známých osobností je 

nositelem těchto jmen. Poté jsme hledali 

logické souvislosti mezi souborem slov – 

např. co nepatří do společné skupiny: Afrika, Evropa, Antarktida, Albánie  

a Asie. Procvičili jsme si i dlouhodobou paměť – opravovali jsme chybně 

uvedené názvy filmů a vzpomínali na křestní jména herců. Překládali jsme 

slova ze slovenštiny anebo změnili písmenko ve slově tak, aby vzniklo jiné 

slovo. Nálada byla veselá, všichni klienti se bavili, aktivně zapojovali  

a hledali vlastní řešení. 

Druhý listopadový pátek jsme s klienty budovy B prováděli pravidelný 

trénink paměti. Začali jsme základní 

orientací. Také jsme přiřazovali barvy do 

úsloví, doplňovali přísloví a procvičili jsme 

si pozornost a soustředěnost. Strávili jsme 

spolu příjemné dopoledne. 

 

 

 

 

Vzpomínáme na všechny zesnulé 

 

Památka zesnulých či lidově 

Dušičky připadá na 2. listopad.  

I my v SENIORu jsme zavzpomínali 

na všechny své blízké. Zavzpomínali 

jsme také na klienty, kteří nás  

v minulém roce opustili, pomodli se 

za ně a zapálili svíčky. 
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Začínáme s přípravami na Vánoce 

 

V úterý 2. listopadu se klienti budovy B věnovali 

výrobě vánočních přání. Všichni byli moc šikovní  

a velmi je potěšilo, že se jim i přes některá jejich 

pohybová omezení podařilo vytvořit moc hezké 

motivy. Během aktivity se klienti rozpomenuli na 

svá dětská 

léta, kdy 

vyráběli 

vánoční přáníčka pro rodiče  

a učitele. Po celou dobu vládla 

veselá nálada a všichni si vánoční 

tvoření moc užili. 

 

I na budově C dnes klienti vyráběli vánoční 

dekorace. Ze samotvrdnoucí hmoty tvořili 

vánoční ozdoby a z papíru a provázků 

andělíčky. Někteří z klientů se věnovali 

kognitivním hrám, prostorově – logickým. Naši 

klienti se dobře bavili, ale po chvíli hovor 

tichnul až ustal úplně. Všichni se tak soustředili 

na svou práci až přestali vnímat okolí. Stihli jsme však  

i zavzpomínat tvorbu s dětmi a pro děti, co se dříve vyrábělo za ozdoby. 

Závěrem jsme si zazpívali trampské písně dle vlastního výběru a písničku 

od pánů Svěráka a Uhlíře Není nutno, není nutno. 

  

V úterý vyráběné keramické ozdoby ozdobili stužkami  

a dávali do balíčků. Část klientů skládala z papíru tvary, 

které použijeme na vánoční přání. Připomenuli jsme si, 

že má dnes svátek Karel a zavzpomínali jsme na 

známé nositele tohoto jména. Během tvoření jsme 

poslouchali a společně si zazpívali písně od českých 
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interpretů se jménem Karel, samozřejmě jsme nezapomněli ani na 

„božského Káju“, mistra Karla Gotta. 

Ve čtvrtek 4. listopadu jsme se s klienty pokračovali ve vánočním tvoření. 

Na budově B jsme pokračovali ve výrobě vánočních přáníček. Všem se 

zamlouvalo, že se jedná o nenáročnou aktivitu, během které si mohou 

povídat a probrat různá témata. Práce šla klientům od ruky a vznikla tak 

nádherná vánoční přáníčka. 

 

Cvičení je zábava 

 

V pátek 5. listopadu se klienti SENIORu C sešli  

k lehkému procvičení těla a hrubé motoriky s různými 

cvičebními pomůckami. Na začátku jsme se 

prodýchali, poté protáhli všechna svalstva a pomocí 

cvičebních pomůcek posilovali ruce i nohy. Závěrem 

jsme si zahráli pétanque s hadrovými míčky a zazpívali 

si naši oblíbenou písničku „Není nutno“. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

V pondělí 8. listopadu jsme ve cvičení 

pokračovali i s klienty budovy B 

intenzivně věnovali pohybu a cvičení. 

Vyzkoušeli několik cviků na protažení  

a posílení celého těla a také si zahráli 

pár kolektivních míčových her, které 

jsou našimi klienty velmi oblíbené  

a vždy si při nich užijí spoustu zábavy. 
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V pátek 12. listopadu se klienti budovy C sešli v hojném počtu, aby si 

protáhli svá těla a zatančili si „ptačí tanec“. Na úvod jsme se prodýchali, 

poté jsme si protáhli veškeré svalstvo v těle a někteří individuálně cvičili na 

motomedu. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili zpěvem naší 

oblíbené písně „Není nutno“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upekli jsme si svatomartinské rohlíčky 

 

V úterý 9. listopadu si klienti budovy C zpestřili 

dopoledne pečením tradiční pochoutky – 

svatomartinských rohlíčků. Při pečení jsme si povídali 

odkud se tyto rohlíčky vzaly a proč mají zaoblený tvar  

s rohy. Ukázali jsme si i fotku řeckého boha Dionýsa  

a pověděli si něco z historie. Klienti se poté dali do 

diskuze, co má kdo rád za cukroví a jaké druhy 

moučníků jim pekli jejich rodiče či prarodiče. 

Ochutnali jsme také nádivku z ořechů i domácí 

povidla. Blížící se vánoční atmosféru dokreslila linoucí 

se vůně vanilky. 
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Na sv. Martina se klienti budovy B pokračovali v pečení nyní v pečení 

slaných tyčinek. Během válení těsta procvičili hrubou motoriku, zatímco 

během přidávání sypkých ingrediencí naopak procvičili jemnou motoriku. 

Celou místnost po několika minutách provoněla vůně čerstvého pečiva  

a po vychladnutí si klienti na tyčinkách moc pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povídání o sv. Martinovi 

 

Ve středu 10. listopadu měli klienti budovy B na programu kombinovanou 

aktivitu. Denní program zahájili protažením celého těla, které doplnili cviky 

proti inkontinenci, které jsou pro ně moc důležité. Další část programu 

byla zaměřená na tematické povídaní o svatém Martinovi, který bude mít 

zítra svátek. Klienti vzpomínali na různé tradice, obyčeje a zvyky, které 

dodržovali dříve nebo jsou se svátkem svatého Martina spojené (např. 

svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky nebo svatomartinské víno). 

I na budově C si dnes klienti povídali  

o sv. Martinovi. Sešli se v kavárně Café 

Naděje, kde si připomněli odkud jméno 

Martin pochází a co znamená, 

zavzpomínali jsme také na to, kdo má 

Martina ve své rodině a jaké známé 

nositele tohoto jména známe. 
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Připomněli jsme si také legendu o svatém Martinovi a tradice s ním 

spojené. Ukázali jsme si obrázek sv. Martina, kostel sv. Martina v Třebíči, 

Blansku i v Plzni a také svatomartinská vína, bílého koně nebo pečenou 

husu. Při povídání u kávy klienti ochutnali své včera upečené 

svatomartinské rohlíčky. 

  

Vánoční tvoření a trénování paměti 

 

Ve čtvrtek 11. listopadu se klienti budovy C 

sešli ve společenském sále. Nejprve jsme 

zapálili svíčku včera zesnulému zpěvákovi 

Miroslavu Žbirkovi, zazpívali si jeho písničku 

Co bolí, to přebolí a pobavili se o jejím textu. 

Poté jsme se pustili do tvoření vánočních 

přáníček – pomocí vatových tyčinek  

a akrylových barev tvořili klienti stromečky  

a věnce na vánoční přání. Tvořením jsme 

zaměstnali pravou mozkovou hemisféru a dali prostor své fantazii. Naši 

klienti jsou velmi talentovaní a vznikla opravdu překrásná přání, každé je 

svým způsobem originál. Rozloučili jsme se „naší hymnou“ v podobě 

písničky Není nutno od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 

V pondělí 15. listopadu se i klienti budovy C zúčastnili skupinového 

trénování paměti. Pomocí šifrovaného klíče vyhledávali tajnou zprávu, se 

kterou pak dále pracovali a rozvíjeli ji. Procvičili jsme si také slovní zásobu, 

komunikaci, asociace a fantazii. Závěrem jsme si připomenuli, z čeho jsme 

v posledních dnech měli radost a zazpívali si. 
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Když psi léčí… 

 

Klienti budovy B se v pondělí 15. listopadu 

těšili z pravidelné návštěvy čtyřnohých 

kamarádů – canisterapeutických jezevčíků. Psi 

mají velmi příznivý vliv na fyzický i psychický 

stav našich klientů. Další výhodou je i možnost aktivizace klientů s různými 

pohybovými omezeními, protože mají možnost si vzít menší pejsky do 

postele a pomazlit se s nimi dle svých možností. Přítomnost psích 

kamarádů vždy vykouzlí úsměv na tváři našich klientů i personálu. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nevidomých a Den tolerance 

 

V úterý 16. listopadu si klienti budovy C povídali  

u kávy na téma Den nevidomých a Den tolerance. 

Nejdříve jsme ale společně zazpívali a popřáli  

k narozeninám panu Honzovi, který byl mile 

potěšen. Během dopoledne se každý snažil 

vysvětlit, jak vnímá toleranci. Potom jsme si 

společně s našimi dvěma nevidomými klienty 

předali zkušenosti ze světa tmy a názorně si 

vyzkoušeli, jak se bez zraku dá nalít voda do hrnku, 

aby nepřetekla, nebo si vyzkoušeli se zavázanýma 

očima najít stejné ponožky. Tím jsme si procvičili jemnou motoriku. Dále 
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nám náš nevidomý klient ukázal slepeckou hůl a předvedl, jak se s ní 

orientuje, mluvící telefon či akustickou pomůcku pro nalévání tekutin. Na 

obrázcích jsme si ukázali pomůcky jako párovač ponožek nebo stroj pro 

psaní Braillovým písmem. Vzpomínali jsme také na nevidomé osobnosti 

(např. Louis Braille, Ray Charles nebo Andrea Bocelli).  

Nakonec nás navštívili vycvičení canisterapeutičtí jezevčíci, kteří vždy 

rozzáří obličeje našich klientů. 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Co recept, to vynikající chuť 

 

Ve čtvrtek 18. listopadu se klienti budovy B věnovali vzpomínkám  

v kuchyni. Tentokrát se zaměřili na přípravu jarní vajíčkovo-česnekové 

pomazánky.  Klienti si podle svých možností rozdělili jednotlivé úkony – 

někdo loupal vajíčka, někdo chystal česnek nebo natíral chleba. Výsledkem 

jejich snažení byla výborná pomazánka, na které jsme si všichni moc 

pochutnali a po které se rychle zaprášilo. Společně jsme strávili příjemné 

dopoledne spojené s výměnou zkušeností týkajících se vlastních 

oblíbených receptů. 
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Smyslová aktivizace 

 

Ve čtvrtek 18. listopadu jsme s klienty na budově C prováděli smyslovou 

aktivizaci za pomoci citrusových plodů – mandarinky a pomeranče. Využili 

jsme všech smyslů – zrak, čich, hmat, sluch i chuť. Z oloupané kůry si 

klienti pak s dopomocí vykrajovali tvary pro další využití po usušení.  

V průběhu aktivity jsme si povídali o vzpomínkách spojených s citrusovými 

plody a závěrem si i zazpívali. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Potrápili jsme svá těla i mozkové buňky 

V pátek 19. listopadu si klienti SENIORu B procvičili a protáhli svá těla. 

Vyzkoušeli jsme si také cviky zaměřené na motoriku nebo cviky určené pro 

prevenci inkontinence. Zároveň dnes klienti potrápili i mozkové závity. 

Procvičili si dlouhodobou i krátkodobou paměť, vzpomínali na různá data 

narozenin svých blízkých a povídali jsme si i o zážitcích ze zabíjaček, 

protože jedna taková nás zítra čeká. Velkou radost klientům udělaly 

pohledy od dobrovolníků z projektu Úsměv do schránky. 
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I na SENIORu C jsme se dnes věnovali cvičení. 

Vyzkoušeli jsme si abdominální dýchání, uvolnili si 

krční páteř i šíjové svaly, protáhli hýžďové svaly, 

projeli se na motomedu. Při relaxační hudbě jsme si 

každý při zavřených očích a uvolnění celého těla 

představovali, co bychom dělali a kde bychom byli, 

kdyby naše těla byla v plném zdraví a síle. A tak 

někteří byli u moře, jiní v lese na hřibech nebo na 

louce. Na závěr jsme si zahráli s nafukovacím míčem a s písničkou „Není 

nutno“ se rozloučili. 

 

 

  

 

 

 

 

 

V pondělí 22. listopadu klienti SENIORu B procvičili svá těla opravdu 

důkladně. Nejen že si pořádně protáhli celé tělo, ale také se věnovali 

cvičení s pomůckami a různým cvikům na uvolnění a protažení svalů prstů, 

které jsou velmi prospěšné pro jejich sebeobsluhu. Nezapomněli jsme ani 

na bránici, kterou jsme procvičili dechovými cvičeními i společným 

zpěvem. 
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Trénink paměti 

 

V pondělí 22. listopadu se klienti budovy C sešli v kavárně Café Naděje, 

aby si procvičili paměť. Tentokrát byl trénink paměti zaměřen na písmenko 

C, a tak jsme lovili v paměti města, rostliny, zvířata, významné osobnosti 

nebo písničky. Zazpívali jsme si písničku Cib Cib Cibulenka i Cikánku  

a Cikánského barona. Při doplňování postav do děl slavných autorů jsme 

se zastavili u Máchova máje a vzpomínali na úryvky z této lyrickoepické 

skladby. Na závěr všichni zavzpomínali na to, co jim o víkendu udělalo 

radost a s písničkou „Není nutno“ a úsměvem na tváři jsme se rozloučili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvořivé vánoční dílny 

 

V úterý 23. listopadu se naši klienti zapojili do 

tvořivých vánočních dílen. Blíží se začátek 

adventního období a my proto pokračujeme ve 

vánočních přípravách. Klienti budovy B tvořili krásné 

vánoční dekorace z větviček a baněk, které budou 

zdobit prostory jídelny. I na budově C se dnes tvořilo 

– někteří stříhali, jiní balili dárečky, další navlékali 

srdíčka a také se čistily dřevěné sáňky nebo se 

připravoval umělý stromeček a girlanda.  
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Klientům se dekorace moc povedly, při jejich tvoření jsme si procvičili 

jemnou i hrubou motoriku a zapojili pravou mozkovou hemisféru. 

Příjemné dopoledne jsme zakončili zpěvem oblíbených písní. 
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Povídání u kávy 

 

Poslední listopadovou středu našim 

klientům zpestřila velmi příjemná aktivita. 

Vzhledem k nedávnému Světovému dni 

televize jsme věnovali dnešní Povídání  

u kávy právě jí. Řekli jsme si něco o historii 

televize, jejím vzniku a prvních televizorech, následně jsme si povídali  

o seriálech a pořadech, které naši klienti dříve sledovali. Porovnávali jsme 

počty programů, seriálů i reklam dříve a dnes. Prohlédli jsme si fotografie 

starých televizorů a přečetli si televizní program z 24. prosince 1969. Také 

jsme si trochu zasoutěžili při hádání 

znělek ze známých seriálů. Závěrem jsme 

zavzpomínali na oblíbené díly a hlášky  

z vysílání a rozšířili jsme si znalosti o různá 

zajímavá fakta. Jednalo se o moc milé 

vzpomínání a dopoledne nám v příjemné 

atmosféře rychle uteklo. 

 

 

 Smyslová aktivizace v duchu Vánoc 

 

Ve čtvrtek 25. listopadu se klienti budovy C sešli, aby 

společně probudili své čichové a hmatové smysly. 

Hmatem i čichem poznávali různé druhy větví  

s jehličím a také různé druhy šišek. Zavzpomínali jsme, 

co se všechno v předvánočním čase pomocí větviček 

zdobilo a také jak kdo zdobil stromeček nebo adventní věnec. Mužská část 

klientů nám sestavila točící stromeček, 

který si klienti pamatují ze svého 

domova. Na závěr jsme si zazpívali 

několik vánočních koled a rozloučili se 

tradičně naší hymnou “Není nutno“. 
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Kreativní tvoření 

 

Ve čtvrtek 25. listopadu se klienti SENIORu B věnovali dokončování 

dekorací. Procvičili si tak jemnou motoriku, kterou využijí při sebeobsluze  

a tím posílí jak soběstačnost, tak i sebedůvěru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční stromečky rozzářily SENIOR 

 

V pátek 26. listopadu jsme s našimi klienty 

nazdobili vánoční stromečky, které budou 

ozdobou společných prostor budov SENIORu  

a budou tak dělat radost všem, kteří k nám 

vstoupí. Voňavé stromečky nám přivodily tu pravou 

vánoční atmosféru a přiblížily kouzlo Vánoc. 

Děkujeme obchodnímu řetězci Mountfield, který nám krásné stromečky 

daroval. 
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Skupinové cvičení 

 

V pondělí 29. listopadu měli 

klienti budovy B na programu 

cvičení. Nejprve si protáhli celé 

tělo s důrazem na prstová 

cvičení, která jsou důležitá pro 

zachování jemné motoriky. Poté 

si zahráli pár oblíbených míčových her, u kterých se vždy velmi nasmějí  

a současně si zábavnou formou procvičí pohybovou koordinaci. 
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Trénink paměti 

 

Poslední listopadové pondělí jsme  

s klienty budovy C procvičovali paměť – 

nejdříve jsme si připomněli jaký je dnes 

den, kdo má svátek a na jména v tomto 

týdnu jsme hledali rým. Připomněli jsme 

si také zvyky tohoto týdne, na řadě čísel 

si trénovali pozornost a soustředění.  

K písmenu D jsme hledali co nejvíce 

jmen, názvů měst, států, zvířat, rostlin 

nebo známých osobností. Největší 

úspěch měla aktivita s tím, co si kdo 

koupil na vánočním trhu a přidal do 

nůše. Věřili byste, že se tam vešlo 16 věcí, 

které si klienti dokázali všechny 

zapamatovat? Všichni se dobře bavili, 

nasmáli se a přitom se aktivně zapojovali 

do procvičování paměti. 

 

Připravujeme se na adventní pečení 

 

V úterý 30. listopadu si klienti SENIORu B v rámci 

smyslové aktivizace začali připravovat těsta na 

nadcházející adventní pečení. Postupně se při přípravě 

prostřídali, zpracovávali totiž větší množství surovin. 

Pro podpoření té správné předvánoční atmosféry jsme si 

povídali nejen o různých druzích cukroví, které dříve 

klienti pekli, ale také jsme si zazpívali oblíbené vánoční 

koledy. 
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Pokračujeme ve vánočním tvoření 

 

S listopadem se i klienti budovy C rozloučili oblíbeným kreativním 

tvořením – tentokrát vytvářeli vánoční přání plná pestrobarevných 

vánočních stromečků. Někdo skládal papírové čtvrtky, další kreslil 

stromečky, ostatní vystřihovali. Když byl nashromážděn dostatečný počet 

materiálu, pustili jsme se do lepení stromečků na přání. Mezitím ostatní 

klienti pracovali na kompletaci vánočních dárečků z keramiky, které balili 

do sáčků a převazovali ozdobnou stužkou. Tvoření jsme si zpříjemnili 

poslechem koled, které jsme si s chutí prozpěvovali. 
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Povídání o adventu a vánočních svátcích 

 

Ve středu 1. prosince jsme si  

v Café Naděje povídali s klienty 

budovy C na téma advent. 

Úvodem jsme si poslechli 

zajímavé povídání pana faráře  

o křesťanských zvycích  

a obyčejích. Připomněli jsme si 

také zvyky a tradice, které mají 

naši klienti spojené  

s předvánočním obdobím. 

Zavzpomínali jsme, jestli řezali 

barborky, jak moc na ně zapůsobil Mikuláš s čertem a andělem, jaké druhy 

cukroví pekli, kdo se líbal pod jmelím aj. Závěrem jsme si pustili 

nejznámější české vánoční koledy, které jsme si společně s chutí zazpívali. 

 

I klienti budovy B si dnes povídali o adventu a vánočních svátcích. 

Pochutnali si na kávě a sušenkách, které zároveň sloužily jako senzorická 

stimulace, protože klienti podle chuti poznávali, jaké je v nich obsaženo 

koření. Dlouhodobou paměť jsme si procvičili vzpomínáním na adventní 

tradice, které naši klienti dříve dodržovali. Na závěr jsme si také zazpívali 

vánoční písničky a v dobré náladě jsme se rozloučili. 
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Pečeme perníčky na Vánoce 

 

Čas zbývající do Štědrého dne si naši klienti krátí různými vánočními 

přípravami. Ve čtvrtek 2. prosince se klienti budovy B věnovali pečení 

perníčků z těst, které si připravili začátkem týdne. Jednotlivé úkony si 

klienti rozdělili a společnými silami upekli měkké a voňavé vánoční 

perníčky, na kterých si hned po vychladnutí pochutnali. 

Odpoledne se pak věnovali balení dárečků. Stříhání mašliček a balení 

drobných předmětů mělo za cíl procvičení jemné motoriky a podpory 

sebevědomí klientů. Během aktivity klienti procvičili také dlouhodobou 

paměť – vzpomínali na dárečky, které dostávali jako děti. 

Vánoční pečení s vůní vanilky 

 

Také na budově C jsme se dali do pečení cukroví, které jsme si zpestřili 

poslechem vánočních koled a písní. Začali jsme lineckým, které patří k již 

tradičním druhům cukroví, které se peklo ve všech domácnostech. Při 

přípravě klienti debatovali, která marmeláda je do cukroví nejlepší… 

rybízová, višňová nebo snad mirabelková? Všichni se zapojili do vyvalování 

těsta, vykrajování a skládání na plech. Z trouby se linula krásná vůně, a tak 

jsme se nemohli dočkat až bude cukroví hotové a budeme moct ochutnat. 

Někteří byli natolik dychtiví, že si  

i popálili prsty při sundávání cukroví  

z plechu. Vůně vanilky nám přiblížila 

kouzlo blížících se Vánoc. 
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V pečení vánočního cukroví pilně pokračují i klienti budovy B. pečení. Již 

upečené linecké dnes slepovaly meruňkovou a rybízovou marmeládou. Při 

práci si hezky popovídali a současně si procvičili jemnou motoriku  

a stimulovali své čichové a chuťové buňky. Společně jsme strávili příjemné 

dopoledne a přiblížili si tak atmosféru nejkrásnějších svátků v roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová cvičení 

 

V pátek 3. prosince se klienti budovy C 

sešli ve velkém sále, aby si společně 

zacvičili a protáhli svá těla. Procvičili si 

abdominální dýchání, uvolnili krční 

páteř i šíjové svaly. Také si protáhli 

hýžďové svaly a projeli se na 

motomedu. Při relaxační hudbě jsme si 

při zavřených očích a uvolnění celého 

těla představovali, co bychom dělali a kde bychom byli, kdyby naše těla 

byla v plném zdraví a síle. A tak někteří byli u moře, jiní létali v oblacích 

nebo byli se svými milovanými. Na závěr, plní síly. jsme si zatančili   

a písničkou „Není nutno“ se rozloučili. 

Cvičilo se i na budově B, kde si klienti protahovali nejen 

svá těla, ale i mozkové závity. Aktivitu jsme zahájili 

protažením a krátkým cvičením, na které navázal trénink 

paměti. 
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Povídání u kávy – tentokrát na téma Dětství 

 

Tak jako každou středu, se i dnes sešli klienti budovy C v kavárně Café 

Naděje, aby si společně popovídali u kávy. Blíží se Světový den dětství, 

další z mnoha významných dnů, který je věnován dětem. Tento den 

připadá na 11. prosince, neboť právě v tento den roku 1946 byla založena 

organizace UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů, který 

pomáhá ke zlepšení životních podmínek dětí po celém světě. A tak jsme 

toho využili a povídali si dnes s našimi klienty o dětství – o tom, jaké kdo 

hrál hry, jaké měli hračky, zavzpomínali jsme také na své kamarády  

z dětství. Povídali jsme si i o tom, jak si rádi hrajeme i nyní, v dospělosti  

i ve stáří. Závěrem jsme si zatancovali na písničku „Až já budu velká“, na 

kterou si všichni vzpomněli, a setkání jsme tradičně zakončili naší 

oblíbenou písničkou „Není nutno“. Užili jsme si velmi hravé a příjemné 

dopoledne. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

    39  
 

Psí terapeuti opět rozdávali radost a lásku 

Ve čtvrtek 9. prosince měli klienti 

budovy C milou návštěvu – zavítali 

k nám oblíbení a vždy vítaní 

canisterapeutičtí jezevčíci. 

Canisterapie rozvíjí hrubou  

a jemnou motoriku, podněcuje 

verbální i neverbální komunikaci  

a pomáhá rozvíjet sociální cítění  

a poznávání. Klienty návštěva 

čtyřnohých kamarádů vždy potěší – 

mohou se s nimi pomazlit, popovídat si a zavzpomínat na své vlastní 

pejsky. Mnozí mají pro chlupáče připraveny i pamlsky. Návštěva malých 

terapeutů vždy zahřeje na srdci a rozzáří nejeden obličej. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 

sbírky Ježíškova vnoučata.  
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS… 

 

 

Plánované akce SENIORu B + C – I. čtvrtletí 2022 

 

 

Leden  

Tři králové – obchůzka  B,C 

Seniorský turnaj – šipky  B,C 

Ples klientů    B 

 

 

 

Únor 

Zimní olympiáda   B,C 

Zábavné kvízy    B,C 

Ples klientů       C 

 

 

 

Březen 

Masopust – obchůzka  B,C 

MDŽ – vystoupení dětí z MŠ B,C 

První jarní den    B,C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upřesnění akce bude uvedeno předem na plakátech na nástěnkách. 
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                                                      AKTUALITY 

 

★ Rodina ★ Péče ★ SENIOR ★ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

Velký sociologický slovník hovoří o rodině jako o původní a nejdůležitější 

společenské skupině a instituci. Existuje mnoho odlišných definic rodiny, a to 

podle odborníků a oborů, které se touto problematikou zabývají. Rodina ještě 

stále představuje pro většinu lidí hodnotu, která je jednou z nejvyšších. Tvoří 

vzájemně si pomáhající, soudržnou jednotku. Poskytuje (sebe) důvěru, jistotu 

hlubších citů, motivaci, nebojácnost a odvahu. Funkce rodiny by měla býti nejen 

ekonomická, reprodukční, ochranná, kulturní, výchovná a společenská, ale 

především by měla poskytovat bezpečí, důvěru a zázemí emocionální.  

V neposlední řadě je rodina společenství mezigenerační, poskytující péči  

a starost o starší generaci. Péče o stárnoucího člověka v rodině vyžaduje velkou 

míru sociální soudržnosti rodiny, která poskytuje péči. Především jde  

o soudržnost ve smyslu sdílení společenských hodnot, norem a vzorů chování. 

Péče by měla být založena především na principu lásky a vděčnosti. Moci 

pečovat, chtít, umět, znát a vědět, mít dobrou vůli, snahu, toť vše, co ovlivňuje, 

zda péče o starší generaci bude probíhat v domácím prostředí. Pečovat, to 

znamená mít podmínky sociální, psychické, fyzické, finanční, bytové a časové.   

Všem seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou mít 

poskytovanou péči v přirozeném sociálním prostředí, zajišťuje druhou rodinu  

a důstojný život ve stáří prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné 

náhrady za běžné domácí prostředí SENIOR a jeho zaměstnanci. Vyškolený 

personál, který má zájem a schopnost o druhé pečovat, umí reagovat na 

potřeby ostatních a poskytuje profesionální péči. 

Čas vánoční bychom chtěli zpříjemnit všem našim klientům. Ukázat i těm, kteří 

rodinu a blízké nemají a nikdo je nenavštěvuje, že jsou stále důležití. Projevit jim 

náklonnost v podobě naslouchání, vzpomínání a společného prožití svátků 

klidu a pokoje. Vytvořit místo, kde mohou trávit svůj volný čas, setkávat se 

s lidmi různých věkových kategorií, navazovat nová přátelství a nalézt nový 

smysl života.  Vytvořit atmosféru, kde se všichni budou cítit dobře. 
 

Kouzelné Vánoce všem našim klientům přeje personál SENIORu. 
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Ježíškova vnoučata popáté 

V letošním roce probíhá již pátý ročník projektu Českého rozhlasu Ježíškova 

vnoučata. Ten je určen k plnění přání seniorům v zařízení sociálních služeb 

drobnými dárci, kteří se obdarováním konkrétního seniora stávají „Ježíškovým 

vnoučetem“. SENIOR Otrokovice je do projektu zapojen již od počátku jeho 

vzniku v roce 2017. Díky němu jsme měli spolu s našimi klienty možnost zažít 

spoustu milých setkání a radosti.  Někteří dárci se dokonce každý rok aktivně 

ozývají sami a opakovaně plní přání našim konkrétním klientům. Projekt byl 

původně určen především těm seniorům, kteří nemají blízkou rodinu. Postupem 

času dospěl do stavu, že přát si dárek od Ježíška může kdokoliv, tedy i člověk, 

jenž má své blízké, kteří jej navštěvují a jsou s ním v kontaktu. 

 

Proto byli všichni naši klienti osloveni svými klíčovými pracovníky, kteří jejich 

přání zaznamenali a předali na obou budovách sociálním pracovníkům. Ti je 

následně zadali do databáze Ježíškových vnoučat a od druhé poloviny listopadu 

již probíhá intenzivní komunikace mezi nimi a dárci, kteří si volí splnění 

konkrétního přání daného klienta. Většina našich klientů projevila spíše drobná 

přání, jako balíček se sladkostmi, kosmetikou nebo třeba hřejivou deku či 

vánoční výzdobu. Dárci následně buď dárky osobně klientům předají v rámci 

návštěvy, anebo v případě větší vzdálenosti bydliště posílají poštou. Předání pak 

zajistí naši pracovníci včetně fotografií, které následně coby odezvu dárcům 

posíláme.  

Díky Ježíškovým vnoučatům došlo ke splnění vašich společných velkých přání či 

zážitků. Získali jsme tak vybavení pro aktivizační činnosti, jako např. razítka, 

overbally, masážní míčky, závaží na končetiny či senzorickou desku pro cvičení 

fyzické kondice a stability a také zásobu kávy pro společná setkávání klientů. 

 

V příštím roce díky projektu připravujeme společné kulturní akce a zážitky, na 

něž jste zvyklí z předchozích let. Můžete se těšit například na výletní vláček, 

plavbu po Baťově kanálu, vyjížďku kočárem, taneční terapii s panem Veletou, 

zabíjačku, výlet na malenovický hrad, do Starého města či do Vizovic, opět nás 

navštíví se svým hudebním vystoupením pan Jiří Kura, kouzla a čáry předvede 

mág či herecké umění Divadlo bez pravidel.  

Ježíškova vnoučata zkrátka konají doslova zázraky a my v SENIORU jsme jejich 

součástí již pátým rokem.  
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Denní stacionář v posledním čtvrtletí roku 2021 

 
 

I závěrečnou část roku jsme v denním 

stacionáři strávili aktivním způsobem. 

Na podzim jsme využili příznivého 

počasí k procházce po Baťově 

spojenou s návštěvou cukrárny na 

Společenském domě či výletu do 

vizovické čokoládovny. V rámci 

pracovních činností jsme si vyřezali 

dýni, kterou si klienti pojmenovali 

Emílek. Dýni jsme zpracovali i jiným 

způsobem, například jsme si z ní upekli dýňovou bábovku. Vaření anebo 

pečení jsou obzvlášť oblíbenými aktivitami, za zmínku stojí třeba 

smažení bramboráčků. 

Klienti se pravidelně zapojují do trénování paměti převážně za pomocí 

kufříku Lundbeck, rádi si zazpívají nebo poslechnou pěknou písničku. 

Nezapomínáme také podporu motorických schopností, klienti procvičují 

nohy na motomedu nebo při nácviku chůze. 

 

Prosinec se nesl v duchu Adventu  

a blížících se vánočních svátků. Společně 

jsme si vyrobili adventní věnec, zapojili se 

do výzdoby prostor denního stacionáře 

včetně nazdobení vánočního stromečku, 

ale také do úklidu a pečení cukroví. 

Společným úsilím jsme napekli 5 druhů 

vánočního cukroví, které se nám opravdu 

povedlo. Vanilkové rohlíčky, kokosové 

kuličky, perníčky, sádlové bochánky  

a linecké cukroví patří mezi ty nejvíce 

oblíbené. 
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Dne 6. prosince nás navštívil Mikuláš se svou 

družinou a přinesl každému mikulášský 

balíček.   

Klienti si také vyrobili vánoční dáreček 

z keramiky a samotné je překvapilo, jak 

krásně tuto činnost zvládli. 

 

 

 

 

 

Konec roku je především obdobím bilancování a hodnocení uplynulého 

roku. Vždy v prosinci proto přichází čas ke zhodnocení našich služeb 

nejen samotnými klienty, ale i jejich rodinnými příslušníky. Jejich zpětná 

vazba v rámci osobních rozhovorů se sociální pracovnicí, spokojenost či 

třeba připomínky, jsou cenným motorem, který nás motivuje k udržení 

maximální kvality a zlepšování našich služeb. Věříme, že naši klienti 

budou i nadále dávat najevo svou spokojenost a budou rádi denní 

stacionář využívat.  
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Zájem o odlehčovací službu je velký, SENIOR navýší kapacitu služby 

 

Umožnit osobám dlouhodobě pečujícím o své blízké, aby si mohli na pár 

dní nebo týdnů odpočinout. To je hlavní smysl odlehčovací služby.  

Odlehčovací služba SENIORu Otrokovice nabízí 4 lůžka na budově B a 4 

lůžka na budově C. To ale zdaleka nestačí. Dle zájmu o službu je kapacita 

nedostačující. „Rozvojový záměr SENIORu a města Otrokovice byl schválen 

v září v Zastupitelstvu Zlínského kraje a v SENIORu rozšíříme od 1. 1. 2022 

kapacitu odlehčovací služby v budově C o další 4 lůžka, celkově tedy 

budeme nabízet 12 lůžek“, říká ředitel SENIORu Zdeněk Mikel. 

Služba je určená seniorům starším 65 let, o které se dlouhodobě starají 

rodinní příslušníci. Využít jí mohou až na jeden týden až tři měsíce. Službu 

není možné poskytnout například osobám s Alzheimerovou chorobou  

a jinými typy demence nebo s mentálním postižením. 

V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnici Bc. Hanu Ausficírovou, 

email: ausficirova@senior.otrokovice.cz, tel. 576 771 671. 

 

 

Nové prostory pro personál v SENIORu umožní 

zlepšení péče o klienty 
 

V horních patrech budovy B SENIORu vzniknou nové sesterny  

a pečovatelny. Od 1. listopadu započaly práce přemístěním rozvaděčů 

komunikačního systému sestra – pacient. V bývalé tělocvičně a knihovně 

ve 3. a 4. patře tak mohou vzniknout místnosti trvale užívané odborným 

personálem. „Přesun umožní stálý pobyt pečovatelek, resp. zdravotních 

sester v jednotlivých patrech. Dojde i ke zvýšení užitných vlastností 

pracoven personálu přímé péče a zdravotnického“, uvedl ředitel 

otrokovického SENIORu Zdeněk Mikel. 
 

Petra Ch. 

manažerka pro PR 

SENIOR Otrokovice, p. o. 
           

mailto:ausficirova@senior.otrokovice.cz
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Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných 

SENIORem Otrokovice, p. o. 
 

 

V roce 2021 je zajišťována podpora sociálních služeb poskytovaných 

příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice prostřednictvím Zlínského 

kraje, a to na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti 

služeb na území Zlínského kraje, v celkové výši 36 274 570,- Kč. 

 

Zlínský kraj se dále podílí na financování sociálních služeb na základě 

dalších uzavřených veřejnoprávních smluv, a to: 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 

Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje ve výši 

1 173 900,- 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). 

Naším zřizovatelem, městem Otrokovice, je zajišťována podpora 

prostřednictvím provozního příspěvku, který je v roce 2021 ve výši 

18 166 000,- Kč. 

 

V roce 2021 se do financování sociálních služeb poskytovaných naší 

organizací zapojila také domovská města a obce našich klientů. Jednalo 

se o tato města a obce: 

 statutární město Zlín – dotace ve výši 104 000,- Kč 

 město Napajedla – dotace ve výši 131 900,- Kč 

 obec Tlumačov – dotace ve výši 46 385,- Kč 
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 obec Kvasice – dotace ve výši 19 044,- Kč 

 obec Halenkovice – dotace ve výši 33 000,- Kč 

 obec Machová – darovací smlouva ve výši 1 000,- Kč 

 obec Žlutava – darovací smlouva ve výši 10 000,- Kč 

 obec Pohořelice – darovací smlouva ve výši 26 000,- Kč 

 

Pobytové služby – domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem  

a odlehčovací služby  – poskytujeme ve dvou budovách, a to SENIOR B 

na adrese K. Čapka 1615, Otrokovice a SENIOR C 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, Hlavní 1161)  

v Otrokovicích. 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  Halenkovice          Napajedla             Tlumačov               Pohořelice 
 

 

 

 

 

 

 

   Žlutava                Kvasice                 Machová                                  
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Očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru začalo  

i v SENIORu Otrokovice 

 

Zájem o přeočkování proti nemoci COVID-19 mezi klienty je velký. 

Očkování začalo v úterý 2. listopadu třetí dávku očkovací látky Comirnaty 

firem Pfizer/BioNTech dostalo 120 klientů pobytových služeb, tj. cca 77 % 

lůžkové kapacity SENIORu. Další čekají na uplynutí předepsané doby od 

předchozího očkování třetí dávkou. Celkem projevilo zájem o očkování 

třetí dávkou více než 97 % klientů.  

Ze zaměstnanců má o očkování zájem cca 75% z nich. 

„Samozřejmostí pro nás zůstává, že budeme i nadále dodržovat veškerá 

preventivní opatření“, říká ředitel organizace Zdeněk Mikel. 

 

Petra Ch. 

manažerka pro PR 

SENIOR Otrokovice, p. o. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Další číslo vyjde začátkem dubna 2022. 

 

 

Vlaštovku pro Vás zpracovali: 

 

Jiřina Mišáková            aktivizační pracovnice B, C 

Milan Mikšík      Bohdana Kutějová 

Kristýna Žáková                  Petra Chmelařová   

Zdeněk Mikel       Jana Fiodorová 


