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SLOVO ŘEDITELE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vážení a milí, 

 

skutečné jarní počasí už je na spadnutí. Slunce sílí, vzduch se otepluje  

a louky i zahrádky se probarvují. Přestože od začátku roku už změn bylo 

dost – nejdříve různá doznívající omezení, pak konečně rozvolnění  

a rozjezd našich běžných aktivit, v březnu jsme si už stihli užít i pravou 

zabíjačku - těšíme se na další. Doufáme, že s tím, jak ožívá všechno 

v přírodě, začíná i nám čas pohybu, oblíbených tradičních i nových činností 

a radosti, kterou nám přinášejí. Pusťme se společně do nich. 

 

Přeji nám všem zdraví a dobrou mysl. 

 

Krásné Velikonoce. 

 

 

Zdeněk Mikel 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  
 

Focení klientů 

 

Nabídli jsme klientům v obou budovách focení s vánoční atmosférou. 

Příjemná předvánoční nálada byla vidět na tvářích každého seniora, kterou 

zachytil náš kolega Milan svým fotoaparátem. Někteří obyvatelé se nechali 

fotit pro své rodiny, někteří jen tak pro radost a potěšení. 
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Poděkování  

 

Odpoledne 17. prosince 

zpestřilo klientům vystoupení 

žáků Základní umělecké školy 

Otrokovice. Děti zazpívaly 

různé vánoční koledy  

a podpořily tak předvánoční 

atmosféru v SENIORu.  

 

V pondělí 20. prosince potěšila 

naše klienty milá návštěva. Děti  

z Dětského domova Lazy přišly 

pozdravit naše seniory a popřát 

jim krásné vánoční svátky  

a všechno nejlepší do nového 

roku. Jako pozornost přinesly 

nádhernou vánoční hvězdu  

a obraz představující ruce – 

nabídnuté i podávané všem 

generacím, jako symbol vzájemné propojenosti, potřebnosti a podpory.  

 

Rozveselit klienty i zaměstnance přijela návštěva z organizace Dr. Klaun 

v úterý 21. prosince. Vykouzlit úsměvy ve tvářích opravdu umí.  

Tímto za příjemnou návštěvu všem moc děkujeme a těšíme se na další 

setkání. 
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Vánoční koncert 

 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, toto ikonické hudební dílo, které 

před více než dvěma sty lety poprvé zaznělo na kůru rožmitálského 

kostela, bývá po více než půlstoletí každoroční součástí Vánočního 

koncertu zlínské filharmonie. 

Bylo nám potěšením uvítat na 

Štědrý den Miroslava Křivánka,  

člena Filharmonie Bohuslava 

Martinů se synem Matyášem,  

s pásmem vánočních koled, kteří 

nám zahráli na obou budovách 

SENIORu. Děkujeme. 

 

 

Návštěva malé psí slečny  

Ve čtvrtek 27. ledna rozzářila den klientům budovy B návštěva yorkšírky 

Epinky, která si svou hravou a přítulnou povahou získala srdce nás všech.  
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Slavnostní vánoční mše 

Ve středu 29. prosince se klienti na budově C zúčastnili slavnostní 

vánoční mše, kterou vedl farář Pavel Šupol. Klienti tak měli příležitost se 

pozastavit a duchovně rozjímat v tomto důležitém křesťanském období. 

Slavnostní ráz mše byl umocněn zpěvem studentů a hrou na hudební 

nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loučili jsme se se starým rokem a vítáme nový rok 

Silvestrovské oslavy patří mezi tradice, bez kterých si nedokážeme konec 

roku vůbec představit. Na budově B jsme se sešli, abychom společně 

oslavili konec starého roku a přivítali rok nový. Vzpomínali jsme, jaké 

byly dříve silvestrovské a novoroční zvyky, jak se slavilo, či kdo si dával 

do nového roku nějaká předsevzetí. Při tanci i shlédnutí zábavných 

televizních pořadů a pohádek jsme se všichni dobře bavili. 
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I klienti v budově C se sešli ve společenském sále, aby se společně 

pobavili poslední den v roce. Zavzpomínali jsme na to, jak se v jejich 

rodinách dříve slavil Silvestr, s kým a kde se potkávali. Každý si předem 

připravil nebo přečetl vtip a pak se vzpomínalo na zábavu  

o silvestrovském večeru a noci. Připomenuli jsme si také nejmrazivějšího, 

nejveselejšího, nejdojemnějšího a duchovního Silvestra. Také jsme si 

pustili několik scének z tolik oblíbeného Televarieté s Bohdalovou  

a Dvořákem. Dobře jsme se bavili, 

pochutnávali si na připraveném 

pohoštění.  Závěrem jsme si 

vzájemně popřáli hodně zdraví, 

životní síly také chuť chodit na 

aktivity po celý příští rok. 

 

 

 

Nový rok jsme zahájili procvičováním – těla i paměti 

 

V pondělí 3. ledna se klienti budovy B věnovali pohybovým aktivitám. 

Úvodem cvičení se klienti protáhli a procvičili těla pomocí posilovacích 

gum a masážních míčků. Nezapomněli ani na procvičení jemné motoriky  

a na cviky zaměřené na pohybovou koordinaci. Závěrem si zahráli oblíbené 

míčové hry, které napomáhají ke stmelení kolektivu. 

Klienti budovy C si měli  

možnost po svátcích opět 

procvičit svou paměť. 

Doplňovali rýmy, připomněli 

si zvyky, které se pojí  

s prvním lednovým týdnem. 

Vyjmenovali jsme si také 

různé druhy časových, 

délkových a hmotnostních 

jednotek a hledali jejich 
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ekvivalenty v různých podobách. Užili jsme si příjemné dopoledne, jehož 

závěr jsme si zpříjemnili zpěvem oblíbených písní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativní tvoření 

 

V úterý 4. ledna se klienti budovy B věnovali tvořivé činnosti. Tentokrát 

vyráběli narozeninová přáníčka pro ostatní klienty, přičemž potrénovali 

trpělivost a motorické dovednosti. Senioři se opravdu snažili a projevená 

snaha se promítla do velice zdařilých výsledků. 
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Ptačí hodinka 

 

Ve středu 5. ledna si klienti budovy C 

nejprve povídali o „Ptačí hodince – sčítání 

ptáků na krmítkách“ a dozvěděli se, co tato 

událost znamená. Zároveň si ukázali různé 

druhy ptáků na obrázcích a snažili se 

uhodnout o jaký druh se jedná. Při 

povídání si dali kávu a poté se pustili do 

výroby PF přání v podobě papírových andělů. 

Při obkreslování dle šablony, stříhání a psaní 

textu si procvičili jemnou i hrubou motoriku. 

Každý si vybral na PF text, který mu šel od 

srdce. Závěrem dnešního setkání jsme si 

zazpívali oblíbenou píseň Není nutno. 

Kreativní tvoření klienty velmi bavilo, někteří se o vyrobené anděly podělí 

se svou rodinou, jiní je darují ostatním seniorům, kteří jsou upoutáni na 

lůžko nebo pečujícímu personálu. 

 

 

Blahopřání našim jubilantům 

 

Ve středu 5. ledna jsme na budově B přáli prosincovým oslavencům  

k narozeninám. Předali jsme jim také přání a drobné dárečky, které 

vykouzlily úsměvy na jejich tvářích. 

 

 

 

 

 

 



 
 

    10  
 

Povídání u kávy 

 

Ve středu 5. ledna si klienti budovy B zpříjemnili zimní čas posezením  

u kávy. Nejprve jsme si povídali o zvycích a tradicích spojených se svátkem 

Tří králů. Poté jsme se společně podívali na černobílé fotografie ze 

společných sportovních událostí, které přinesla jedna  

z klientek. Následovaly vybrané fotografie z nedávno proběhlých aktivit, 

při jejichž prohlížení klienti rádi zavzpomínali na úsměvné okamžiky, při 

kterých fotografie vznikaly. 

 

 

Tříkrálová obchůzka 

 

Ve čtvrtek 6. ledna navštívili naše klienty Tři králové. U všech klientů 

vykouzlila návštěva úsměv na tváři. Někteří si i společně s králi zanotovali 

známou koledu. 
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Pochutnali jsme si na kysaném zelí 

 

Úterý 11. ledna se na budově B neslo ve znamení zdraví, imunity  

a vitamínu C. Až na chodbu se linula vůně typická pro nakládané zelí.  

S klienty jsme si řekli nějaké zajímavosti o této pochutině a také jsme 

společně zavzpomínali na různá jídla, která se ze zelí vyrábí. Klienti si na 

zelí a jablíčkách moc pochutnali a odnesli si i s sebou na později. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativní tvoření 

 

V úterý 11. ledna se klienti budovy C věnovali 

tvůrčí činnosti – tentokrát vyráběli narozeninová 

přáníčka. Stříháním papíru nebo textilu, 

namotáváním proužků papíru a lepením si procvičili 

jemnou motoriku 

a soustředěnost. A aby 

nám šla práce hezky od ruky, 

pouštěli jsme si známé písničky na 

přání. Klienti si tak měli možnost 

zazpívat písně Václava Neckáře, 

Karla Gotta, Jiřího Zmožka, Golden 

Kids a jiných interpretů. Nálada 

byla výborná a všichni si dopoledne 

moc užili. 
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Pokračovali jsme ve výrobě narozeninových přání 

 

Ve středu 12. ledna pokračovali klienti budovy C ve včerejší tvorbě 

narozeninových přáníček. Začali přípravou sedmikráskových květů, 

pokračovali vystřihováním látkových srdíček a balením narozeninových 

balíčků. Při tvoření jsme si pouštěli hity Michala Tučného, Jiřího Suchého, 

Olympicu, Waldemara Matušky, Jiřího Schelingera a jiných českých 

interpretů, při kterých senioři zavzpomínali na své mládí. Nálada byla 

výborná a všichni si dopoledne moc užili. 

 

 

 

 

 

 

Povídání u kávy na téma Svatba 

 

Ve středu 12. ledna si klienti budovy B v návaznosti na 

mezinárodní den manželství povídali u kávy na téma 

svatba. Zabrouzdali v dlouhodobé paměti  

a zavzpomínali na vlastní svatební den. Bylo 

pozoruhodné, jak podrobné detaily ohledně 

svatebního dne si byli schopni vybavit. Stejně tak si 

vybavili i pocity, které je tenkrát provázely.  Povídání  

u kávy provázela velmi příjemná atmosféra, plná 

milých vzpomínek a šlo vidět, že si ji klienti užili. 
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Zábavné dopoledne s deskovými hrami 

 

Ve čtvrtek 13. ledna si klienti budovy B užili zábavné dopoledne při hraní 

deskových her. Připravených jich bylo hned několik. Chybět nemohla ani 

legendární hra Člověče, nezlob se!, která je známá po mnoho generací,  

a která mezi našimi klienty sklidila největší úspěch. Setkání tedy ovládla 

soutěživost a radost z každého dobře zahraného tahu. 

 

Pochutnali jsme si na slané pochoutce 

 

Ve čtvrtek 13. ledna jsme s klienty budovy C zavzpomínali na pravé domácí 

bramboráky. Povídali jsme si o tom, jak je doma kdo připravoval, i o tom, 

kdo tam přidával všelijaké dobroty – uzené, špek, švestky, jablka. Naše 

bramboráky byly s celerem a jako přílohu k nim jsme ochutnali 

jednoduchý salát z kysaného zelí. Jednu variantu jsme si připravili  

s olivovým olejem, druhou s jablíčkem a trochou cukru. Těsně vyhrála ta 

sladší. Do přípravy se zapojili všichni klienti – strouhali, krájeli, míchali  

a hlavně ochutnávali! Při práci sdíleli svoje recepty a také si zazpívali – 

dnes zazněly hity od Waldemara Matušky a Golden Kids. Vůně česneku  

a majoránky byla cítit po celém patře a naši klienti si moc pochutnali. 
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Procvičili jsme si tělo i mysl 

 

V pátek 14. ledna se klienti budovy B 

sešli u pravidelného cvičení. Rozhýbali 

si klouby na rukou a nohou, prohřáli  

a zatížili svaly a závěrem si vyzkoušeli 

uvolňující masáž obličeje. Poté jsme 

pokračovali v další aktivitě – tentokrát 

klienti zatěžovali mozek. Připomněli 

jsme si, kdo měl tento týden svátek, 

zavzpomínali jsme na známé 

osobnosti, počítali a sčítali všechny 

druhy nohou v místnosti, vysvětlovali si významy přísloví a zkoušeli vytvořit 

nová slovní spojení.  

 

 

Dopoledne plné zábavy 

 

I klienti budovy C si dnes protáhli svá těla. 

Před samotným cvičením jsme se rozdýchali 

pomocí abdominálního dýchání (tzv. „břišní 

dýchání“) – jedná se o dýchání, při kterém 

zapojujeme především břišní svaly včetně 

bránice. Poté jsme se pustili do cvičení, 

přičemž jsme vystřídali hned několik 

cvičebních pomůcek – kmitací tyč, masážní 

balonky, golfové míčky a overball. Klienti si 

protáhli všechny svaly, procvičili hrubou 

motoriku a uvolnili se při svalové relaxaci. 

Oblíbenou písničkou Není nutno a s dobrou 

náladou a úsměvem na tváři jsme setkání 

zakončili. 
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Nový týden jsme zahájili cvičením 

 

V pondělí 17. ledna se naši senioři opět věnovali 

pravidelnému cvičení. Na začátek si zacvičili  

s overbally a masážními míčky. Vyzkoušeli také 

různé cviky na procvičení pánevního dna a zlepšení 

pohybové koordinace. Po úvodním protažení si 

zahráli míčové hry, u kterých se vždy velmi baví  

a užijí si hromadu zábavy. 

 

Kreativní tvoření 

V úterý 18. ledna se klienti věnovali tvořivé činnosti, při které si procvičili 

motoriku, preciznost, trpělivost a spolupráci ve skupině. Na budově B 

vyráběli semínková „krmítka“ pro volně žijící ptáčky. Klienti si rozdělili dílčí 

činnosti a každý se zapojil, jak uměl, aby se společné dílo podařilo. Na 

budově C jsme otevřeli Pánskou a Dámskou dílnu. Pánové společně 

renovovali krmítko – obrousili jej a natřeli. Při práci s povídali o tom, co 

opravovali ve svém domově. V Dámské dílně klientky vyráběly látkovou 

hračku – medvídka. Společně stříhaly a plnily hračky nastříhaným 

molitanem. Povídaly si přitom, co šily 

ve své domácnosti, ať už pro sebe, 

nebo pro své děti. A aby nám šla práce 

hezky od ruky, pouštěli jsme si známé 

táborákové písně z dob mládí našich 

klientů. Z výsledku svého snažení měli 

všichni velkou radost. 
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Zavzpomínali jsme, jaký byl náš loňský rok 

 

Středa 19. ledna patřila vzpomínání na aktivity a akce loňského roku.  

S klienty budovy B jsme si promítli fotky, při kterých jsme zavzpomínali na 

příjemné zážitky a zábavné příhody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení je zábava 

 

Ve středu 19. ledna se klienti budovy C sešli u zábavného cvičení. Nejprve 

se rozdýchali pomocí abdominálního (břišního) dýchání, poté si zacvičili  

s různými cvičebními pomůckami jako je kmitací tyč, masážní balonky  

a overball. Cvičením si protáhli všechny svaly v těle, procvičili hrubou 

motoriku a závěrem si zatančili tanec ptáčat a Makarenu. Někteří si 

zacvičili i na motomedu – motorem poháněném a softwarově ovládaném 

léčebném pohybovém přístroji pro osoby trpícími ochrnutím, křečemi  

a tělesnou slabostí. 
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Dopoledne s kvízy 

Ve čtvrtek 20. ledna jsme se  

s klienty budovy B věnovali 

procvičování mozkových závitů. 

Klienti měli na dnešek připravené 

kvízy o jídle, pivu a víně, při kterých 

si trénovali logické uvažování, 

odhad i paměť. Během kvízu jsme 

si povídali o tom, jaké víno či pivo mají rádi, a také o tom, co bychom si 

mohli při některé z dalších aktivit společně uvařit. 

 

Turnaj v šipkách 

V pátek 21. ledna se klienti budovy C utkali v šipkách. 

Všichni ukázali, že mají sportovního ducha, navzájem se 

podporovali a fandili si. Zapojili do hry svou pozornost, 

přesnost i soutěživost. Někteří si hru vyzkoušeli poprvé  

v životě a přes první rozpaky byli mile překvapeni, jak jim to 

jde. Ukázala se spolupráce celého týmu a po předání diplomů za 1. – 3. 

místo jsme se všichni objali a společně si zazpívali naši oblíbenou píseň 

Není nutno. Všichni byli velmi spokojeni a již teď se těší na další soutěžní 

disciplínu. 
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Trénink těla i mysli  

 

Konec týdne 21. ledna si klienti budovy B zpestřili cvičením. Nejdříve,  

pomocí různých cviků, protáhli tělo a zahráli míčové hry. Následně  

si procvičili i mozkové závity krátkým tréninkem paměti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čokoládové povídání s ochutnávkou 

V úterý 25. ledna probíhala na SENIORu B vždy velmi vítaná ochutnávka 

belgické 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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Připravili jsme si sladké potěšení z piškotu a tvarohu 

V úterý 25. ledna jsme se s klienty budovy C věnovali chutnému tvoření – 

tentokrát jsme si připravili výborný nepečený dort ze sušenek a tvarohu. 

Do přípravy dortíku se zapojili všichni přítomní, ať už krájením meruněk, 

skládáním piškotů, zvlhčováním meruňkovou šťávou nebo potřením 

tvarohovou hmotou. Zavzpomínali jsme si na dobroty, kterými klienti 

obdarovávali své děti ke dni vysvědčení a společně jsme si zazpívali. Měli 

jsme radost a nemohli jsme se dočkat, až si na něm druhý den 

pochutnáme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné cvičení 

V pátek 28. ledna se klienti budovy C sešli ke skupinovému cvičení. Začali 

prodýcháním, celkovým protažením těla a také protažením kloubů na 

prstech. Poté si zacvičili s overballem a zatancovali při hudbě. Čas nám 

vyšel také na házení šipek, které naše klienty moc baví. Některé z klientů 

dokázalo házení zvednout z vozíčku na vlastní nohy – při stoji se totiž lépe 

hází šipkou do terče. Někteří klienti si zacvičili i na motomedu, pomocí 

něhož zapojili svaly na nohou. 
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Závěr týdne v rytmu hudby 

Poslední lednový pátek byly individuální aktivizace klientů SENIORu B 

pořádně slyšet. S klienty jsme si zazpívali a zahráli jejich oblíbené písničky. 

Cílem bylo kromě zlepšení nálady také procvičení bránice a dýchacích 

svalů. 

 

 

 

 

 

 

Cvičíme s radostí a úsměvem na tváři 

Poslední lednový týden zahájili senioři 

budovy B cvičením – tentokrát za 

pomocí improvizovaných činek. Mimo 

jiné jsme se zaměřili také na 

procvičení mimického svalstva  

a vyzkoušeli jsme si prstovou jógu. 

Pro zpříjemnění jsme si k poslechu 

pustili oblíbené písničky Karla Gotta. 

Klienti budovy C se věnovali skupinovému 

tréninku paměti. Zavzpomínali jsme na 

všechny významy slova list, jaké jsou 

druhy ovocných stromů a stromů v lese. 

Povídali jsme si také o tom, jestli klienti 

zasadili strom, když se jim narodily děti,  
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a o jaký strom se jednalo. Ze slov jsme skládali krátké příběhy nebo 

vymýšleli vtipné zkratky. Pozornost jsme věnovali skupině ženských jmen 

skrytých ve změti písmen. A to nejdůležitější – užít si zábavné dopoledne  

s ostatními se podařilo všem. 

 

Tvoření z papíru 

V úterý 1. února klienti budovy C tvořili a vyráběli 

narozeninová přáníčka. Každý z klientů přiložil 

ruku k dílu, někdo lepil, další stříhal, jiný zase 

skládal. K výrobě jsme použili různé typy 

materiálu, od papíru po látky. K poslechu nám 

hrála hudba, zejména oblíbené písničky od Karla 

Zicha, Václava Neckáře, Helenky Vondráčkové či 

Věry Špinarové, a tak si někteří při práci 

pobrukovali. Klienti si při tvoření procvičili jemnou 

motoriku i koncentraci, a především si užili spoustu 

zábavy. 
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Procvičujeme jemnou motoriku 

První únorový den jsme se s klienty budovy B  

v rámci individuálních aktivizací zaměřili na hmat 

a procvičování svalů horních končetin. Tentokrát 

jsme si motorické dovednosti procvičili pomocí 

míče. Závěrem jsme si vyzkoušeli i krátkou masáž 

malým masážním míčkem. Procvičování jemné 

motoriky patří k aktivitám, které mají senioři moc 

rádi. 

 

 

 

 

 

 

 

Povídání o zdravém životním stylu 

U šálku kávy jsme se ve středu 2. února sešli s klienty budovy C, abychom 

si popovídali o zdravém životním 

stylu a předcházení nemocem. 

Společně jsme hledali, v čem naši 

klienti vidí podporu, co je pro ně 

důležité: komunikace s blízkými – 

nebát se požádat o pomoc – 

zdravý životní styl – smát se – 

dopřát si příjemné zážitky – 

slunce. Myslíte, že jsme na něco 

důležitého zapomněli? 
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Protáhli jsme si tělo 

Ve středu 2. února jsme se na budově B v rámci individuálních aktivit 

věnovali protahování těla a posilování s pomůckami. Tato cvičení 

napomáhají udržet dobrou fyzickou kondici našich klientů. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mrazivých dnech nezapomínáme na ptáčky 

Ve čtvrtek 3. února jsme využili 

příjemného slunečného počasí  

a vydali jsme se do zahrady 

SENIORu B rozvěsit lojové koule pro 

ptáčky, kteří si jen těžko v těchto 

podmínkách shání něco k snědku. 

Poté jsme se s klienty věnovali 

individuálnímu cvičení. 
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Když vůně léčí 

Vůně hraje v životě člověka zásadní roli, ovlivňuje 

totiž pocity, vzpomínky i vztahy. Ve čtvrtek  

3. února jsme se s klienty budovy C věnovali 

smyslové aktivizaci se zaměřením na bylinky  

a koření. Život s bylinkami je pestrý, voňavý  

a příjemný. Pohledné rostliny slouží nejen jako 

zdravé koření, ale i pro přípravu léčivých čajů  

a koupelí. Samotné vdechování jejich vůně je 

blahodárnou terapií. My jsme tentokrát použili 

základní české bylinky a koření jako je majoránka, 

kmín, pepř, paprika, libeček, nové koření, sušený 

česnek, hřebíček a skořici. Zkusili jsme i některé z dříve běžně 

nepoužívaných, jako je bazalka, římský kmín nebo směs provensálského 

koření. Zavzpomínali jsme přitom, do čeho všeho se toto koření používá. 

Očichali jsme i sušenou mátu, lipový květ a zázvor  

a z nich si připravili čaje. Povídali jsme si o účincích 

připravených čajů a v jakých případech je nejlepší je 

použít. Závěrem jsme si upekli kořeněné tyčinky  

z listového těsta a porovnávali jejich chutě. Užili jsme  

si příjemné dopoledne plné zábavy, zpěvu a povídání. 

 

Zimní olympiáda hezky v teple 

 

V pátek 4. února jsme si s klienty budovy C 

zasoutěžili na zimní olympiádě. Pro klienty 

bylo připraveno šest sportovních disciplín, kdy 

měli podle nápovědy uhodnout, o jakou 

disciplínu se jedná, říct její hlavní představitele 

a napodobit základní pohyby. Všichni poznali 

skok a běh na lyžích, krasobruslení, jízdu na 

saních a rychlobruslení. Poslední disciplínou 

bylo koulování, kdy se klienti trefovali namísto 
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do svých sousedů do krabice. Na závěr jsme si udělali sportovní kvíz. 

Všichni byli moc šikovní a za účast, snahu a férovou hru získali diplom. 
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Jarní květy pro radost 

Svěží kytice tulipánů, narcisek a kočiček vnesly 

jarní atmosféru do domovů našich klientů. První 

kvetoucí poslové jara svou pestrostí a vůní 

vykouzlili všem úsměv na tváři. 

 

Příjemná procházka městem 

Ve středu 16. února jsme využili 

krásného slunečného počasí a udělali si 

s klientkami budovy B pěší výlet po 

Baťově a blízkém okolí. Klientky se tak 

mohly pokochat probouzející se 

přírodou a načerpat energii ze sluníčka. 

 

Užili jsme si pohodové dopoledne 

Ve čtvrtek 17. února se naši klienti  

v rámci individuálních aktivizací 

věnovali cvičení. S klienty budovy B 

jsme se zaměřili na procvičení 

motorických dovedností pomocí 

různých druhů míčů. I klienti budovy 

C strávili den cvičením – někteří si zajezdili na 

motomedu, jiní si zacvičili s overballem nebo 

masážním míčkem. U kávy jsme si pak příjemně 

popovídali o jezdění na kole a o výletech, na které 

naši klienti dříve jezdili. Dámy využily příležitost  

a pochlubily se svým pletením. Užili jsme si příjemné 

pohodové dopoledne. 



 
 

    27  
 

Pohádkové čtení 

21. února jsme se na budově B v rámci individuální aktivizací věnovali 

cvičení zaměřenému na rozvoj pohybových dovedností. 

S klienty DZR, domácnosti 

Čtyřlístek jsme pokračovali ve 

čtení z knihy pohádek od Boženy 

Němcové. Tentokrát jsme  

si přečetli pohádky Čertův švagr  

a Bajaja. S klienty domácnosti 

Pampeliška jsme si procvičovali 

kognitivní funkce. 

 

Zábavné vysílání infokanálu 

Ve středu 23. února jsme si pro naše klienty 

připravili překvapení – sledování oblíbených 

filmů a poslech audioknih přes interní 

infokanál, který mají klienti naladěný na svých 

TV. Dnes jsme se shlédli oblíbenou 

francouzskou komedii Četník ze Saint Tropez  

a odpoledne si poslechli povídky dvojice Šimek  

a Grossmann. Klienti DZR shlédli film společně v domácnosti 

Pampeliška. Všichni si vysílání náramně užili. 
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Připravujeme se na jaro 

Ve čtvrtek 24. února jsme s klienty 

budovy B v rámci individuálních aktivit 

připravovali jarní výzdobu. Věnovali jsme 

se také lehkému cvičení s overbally. 

 

Cvičení je zábava 

V pondělí 28. února jsme se  

s klienty budovy B věnovali cvičení. 

Klienti si protáhli celé tělo, zahráli 

míčové hry, zaposilovali si  

s posilovacími gumami, a nakonec si 

zacvičili s padákem. 

 

 

Pokračujeme ve čtení z Velké knihy pohádek 

Poslední únorový den a první březnový den jsme  

s klienty DZR – oddělení Čtyřlístek pokračovali ve čtení   

z knihy pohádek Boženy Němcové. Tentokrát jsme si 

přečetli krásné příběhy O chytré princezně a O třech bratrech. V rámci 

individuálních aktivit měli dnes 

klienti možnost zacvičit si na 

motomedu. Povídali jsme si  

o tom, kam jezdili na kole, jak 

daleko dojeli a co tam bylo. 
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Masopust – období hodování a veselení se 

Masopust, lidově také ostatky, fašank, 

moravské voračky, voráčí, končiny či 

obecně karneval, je dle tradice našich 

předků období zábavy, hojnosti a jídla. 

Lidé se veselili a užívali si hojnost jídla  

a pití před začátkem půstu s blížícími se 

Velikonocemi. Jeho poslední dny jsou 

věnované hlavní postavě – masce 

medvěda. Odtud také pochází název 

akce – vodění medvěda. V úterý 1. března prošel masopustní průvod 

masek budovou B. Dopoledne plné zábavy, radosti a tance bylo vítaným 

zpestřením všedních dnů našich klientů. 

 

Aktivity denního stacionáře   

Únorové aktivity denního stacionáře na SENIORu C 

byly opravdu pestré. Klienti se věnovali oblíbenému 

pečení – společně jsme si připravili mrkvový řez, 

jablečný dort, vánočku a na sv. Valentýna jsme si 

upekli pro radost muffiny ve tvaru srdíček, které naši 

klienti vzali domů svým blízkým. S blížícím se jarem 

vrcholí přípravy, a tak jsme se dali do setí paprik nebo tvorby jarní 

výzdoby. Klienti si vyzkoušeli malování vodovými barvami, výrobu záložek 

a drhání. Vydali jsme se také na první jarní vycházku do nedalekého parku 

a nakrmili ptáčky v zahradě. 

Nezapomněli jsme ani na pravidelné 

aktivity jako je cvičení nebo kognitivní 

trénink. 
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Příjemné jarní tvoření 

S výrobou jarních dekorací začali ve čtvrtek 3. března klienti budovy B. 

Společně vyráběli z papíru ptáčky, kterými pak vyzdobíme prostory 

budovy. Všichni byli moc šikovní, práce jim šla hezky od ruky a pohled na 

vytvořené dekorace jim vykouzlil úsměv na tváři. 

 
 

 

 

 

 

 

Vydali jsme se za kulturou 

Na slavnostní odhalení sochy  

J. A. Bati v parku před 

Společenským domem se přišli 

podívat i naši klienti. Součástí 

celodenního programu byla 

mimo jiné prohlídka historických 

vozidel 20. a 30. let 20. století, 

která zaujala především pánské 

osazenstvo. I přes chladné počasí jsme si užili příjemné odpoledne. 
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Zábavné cvičení 

V pondělí 7. března jsme se s klienty 

budovy B věnovali pravidelnému cvičení 

při hudbě. Protáhli jsme si celé tělo  

a potrénovali si přesnost při „házení na 

koš“. Závěrem jsme si vyzkoušeli krátkou 

meditaci. 
 

 

 

Všem ženám přejeme vše nejlepší k MDŽ  

Úterý 8. března se v SENIORu neslo v duchu 

Mezinárodního dne žen. Všechny klientky 

dostaly kytičku a blahopřání vyrobená dětmi  

z MŠ Otrokovice a žáky ZŠ Mikoláše Alše. 

Naše dámy milá pozornost k dnešnímu 

významnému dni velmi potěšila a doslova jim 

vykouzlila úsměv na tváři. 

 

Vyzkoušeli jsme nový minibike 

Ve středu 9. března jsme s klienty budovy C vyzkoušeli nový motomed – 

minibike. Jedná se o „menšího brášku“ klasického motomedu, u kterého se 

ale nemusí sedět. Využívat ho tak mohou i imobilní klienti v lůžku. 
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Individuální aktivity 

 

Ve čtvrtek 10. března jsme se s klienty budovy B 

věnovali individuálním aktivitám. Klienti  

si procvičili svaly dolních končetin jízdou na 

motomedu, někteří se věnovali procvičování 

jemné motoriky a koncentrace. 

 

Hodně štěstí, zdraví 

 

V pátek 11. března jsme na SENIORu B poblahopřáli klientům, kteří  

v únoru oslavili narozeniny. Našim oslavencům přejeme všechno nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví a ať je úsměv neopouští. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičili jsme si tělo i mysl 
 

V pondělí 14. března jsme se s klienty 

budovy B věnovali individuálním 

aktivizacím, v rámci kterých jsme 

procvičili nejen tělo, ale i smysly  

a mozkové závity. 

S klienty budovy C jsme se věnovali 

trénování paměti. Připojili jsme se tak  

k osvětovému Národnímu týdnu trénování paměti České společnosti pro 

trénování paměti a mozkový jogging. Pomocí několika cvičení jsme  

si procvičili všechny druhy paměti, ale hlavně jsme si užili spoustu zábavy. 
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Pokračujeme v jarních přípravách 

 

Ve čtvrtek 17. března pokračovali naši klienti  

v přípravách na blížící se jaro. Na budově C 

začali se sázením bylinek, přičemž si 

očicháváním a ochutnáváním bazalky, 

tymiánu nebo pažitky procvičili své smysly. 

Kromě bylinek jsme si zasadili i řeřichu, ze 

které si příští týden společnými silami připravíme zdravou pomazánku. 

Linoucí se vůně bylinek nás navodila na příchod jara a udělala nám tuze 

dobře na duši. 

S jarem se blíží i období velikonočních svátků, a tak klienti budovy B 

nezaháleli a začali s tvorbou dekorací. Někteří dodělávali ptáčky, jiní tvořili 

zajíce. Pánové nařezali dámám malé 

špalíčky, do kterých zatloukli hřebíky na 

umístění hlavy. Dámy zdobily 

polystyrenové hlavy. Při práci si všichni 

nejen hezky popovídali a zavzpomínali na 

mládí, ale také si procvičili jemnou  

a hrubou motoriku a kognitivní funkce. 

 

 

 

S blížícím se jarem přibývá světla  

i tepla, květiny se probouzejí – 

přichází čas sázení a přesazování. 

Pro někoho jednoduchý úkol, pro 

jiného příjemné dobrodružství.        

V úterý 15. března se klienti budovy 

C věnovali sázení netřesků do 

různých nádob a také osázení 

velkého květináče, kterým si 

vyzdobíme vestibul budovy. Během tvoření si nejen procvičili jemnou 
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motoriku, ale také zavzpomínali na to, co sami 

sázeli ve svých domovech a jak si své domovy 

zdobili. Klienty tvoření velmi bavilo a z výsledků 

byli nadšeni. 

 

 

 

Povídání u kávy 
 

Ve středu 16. března jsme se s klienty 

budovy C sešli v kavárně Café Naděje.  

U kávy jsme si povídali o dvou 

významných březnových dnech – 

Evropském dni mozku a Mezinárodním 

dni invalidů. Klienti se předháněli  

v odhadech, kolik asi váží lidský mozek, 

kolik energie spotřebuje, jestli se dokáže 

rozvíjet i ve stáří, co mu prospívá apod. Závěrem jsme  

si připomněli, že pro správnou funkci mozku je důležitá činnost a každý  

si oloupal hlavičku česneku, který se nám bude hodit na sobotní zabíjačku. 

 

 

Jarní tvoření  
 

Páteční dopoledne 18. března si klienti 

budovy B zpestřili prací na dotvoření 

velikonočních zajíčků. Pánové dělali 

vousy z drátků a dámy vytvářely mašle 

z lýka, přičemž se domlouvaly na 

ozdobení výrobků a zkoušely různé 

varianty. Při práci si senioři vyprávěli 

různé příhody z cest po světě a zavzpomínali na sporty a sportovce našeho 

kraje. Příjemnou atmosféru dokreslila vůně a chuť výborné kávy. 
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Čerstvé jitrnice, jelita i ovar provoněly SENIOR 
 

V sobotu 19. března se pro naše klienty, jejich rodiny  

a zaměstnance konala pravá domácí zabíjačka. 

Podávaly se zabíjačkové speciality – bílá i tmavá polévka, 

ovar, pečené maso, zelí, jitrnice, jelita, tlačenka, ale  

 i koláčky, pivo, slivovice, svařené víno, káva, čaj a nealko.  

K poslechu nám zahrály Jalové hlasy a již tradičně duo muzikantů - Jiří 

Veselý st. – vozembouch a Vladimír Pospíšil – harmonika. 

Děkujeme ZŠ Hlásek, Elánek franchisa 

Slavičín a panu Fialovi, kteří se připojili  

k Ježíškovým vnoučatům a v rámci 

projektu Českého rozhlasu pomohli splnit 

přání našich klientů. 
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Slunečné počasí nás vylákalo ven 
 

První jarní den se klienti nechali zlákat teplým a slunečným počasím  

k posezení venku. Sluníčko již nabírá na síle, a tak jsme si plnými doušky 

užívali prvních jarních paprsků, které nás po dlouhé zimě nabíjí energií. 

 

Silné tělo, silná mysl 
 

V pondělí 21. března se klienti budovy B věnovali pravidelnému cvičení. 

Úvodem si důkladně procvičili šlachy, svaly a úpony, poté si zaposilovali 

pomocí posilovací gumy a míče. Závěrem cvičení si vyzkoušeli krátkou 

masáž pro uvolnění. 

Na budově C se klienti taktéž věnovali jedné z pravidelných aktivit – 

tréninku paměti. Tentokrát se zaměřili na téma „Jaro“. Společně 

zavzpomínali, co vše lze v tomto období najít na zahradě, jaká mláďátka se 

teď rodí nebo jaké barvy a chutě se pojí s jarem. Užili jsme si příjemné 

odpočinkové dopoledne. 
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Psí terapeuti rozdávají radost a lásku 
 

V pondělí 21. března 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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Jarní tvoření 
 

Úterý 22. března se na SENIORu C neslo v duchu 

kreativního tvoření. Dámy tvořily různobarevné 

kytičky z papíru, které pak použily jako součást 

jarních dekorací. Pánové vytvořili z větví rám ke 

květináči a také recyklovali papírovou krabici, ze které 

vyrobili rozřaďovač do naší pracovní dílny. Všichni se 

zapojili a navzájem si radili a pomáhali. Při tvoření si 

procvičili jemnou motoriku, přesnost i soustředěnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestujeme po Číně 

 

V úterý 22. března si klienti budovy B vyslechli 

poutavou přednášku pana Vlachynského  

o cestách po Číně s promítáním fotografií 

malebných míst této země. Díky vyprávění o jeho 

tamějším pobytu jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých věcí, které v televizi běžně neuvidíme. 

Klienty obzvlášť zaujalo vyprávění o starém městě 

Xi-an a historických památkách,  

ale také o současném způsobu života 

a kultuře místních obyvatel. 

Děkujeme za příjemné zpestření dne 

a těšíme se na další návštěvu. 
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Světový den vody 

 

Ve středu 23. března si klienti budovy C povídali 

na téma „Světový den vody“. Povídali jsme si 

zejména o tom, co koho napadne, když uslyší slovo 

„VODA“, ale i o tom, kde všude je vody zapotřebí a jak 

moc je pro život důležitá. Věděli jste, že na vypěstování 

kávových zrn, ze kterých vznikne jeden šálek kávy, se spotřebuje asi 140 

litrů vody? Podívali jsme se i na 11 

nejkrásnějších vodopádů Česka, mezi 

kterými byly například Satinské vodopády  

v Beskydech nebo vodopády Jedlové. Klienti 

zapojili paměť, soustředěnost a při 

ochutnávce vody z pramene Lukáščena i své 

chuťové buňky. 

 

 

Připravili jsme si zdravou jarní pomazánku 

 

Ve čtvrtek 24. března jsme si s klienty budovy C připravili výbornou jarní 

pomazánku z ředkviček, posypanou řeřichou, kterou jsme si sami 

vypěstovali. Do přípravy se zapojili všichni – ať už krájením chleba, 

stříháním řeřichy nebo strouháním vajíčka či ředkvičky. Při práci jsme 

zavzpomínali, jaké pomazánky mají naši klienti nejraději a společně jsme si 

zazpívali. Každý si pak namazal svůj krajíček chleba, posypal řeřichou  

a ochutnal, jak se nám pomazánka podařila. 
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Děti z MŠ nám prozářily den 
 

Ve čtvrtek 24. března nás do 

budovy B přišly potěšit děti  

z MŠ Otrokovice. Svým pěveckým 

a tanečním vystoupením 

vykouzlily všem přítomným 

úsměv na tváři. Dětem a paním 

učitelkám moc děkujeme.  
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS… 

 

Plánované akce SENIORu B + C – II. čtvrtletí 2022 

 

 

DUBEN  

 

Apríl - zábavný program     B, C 

Povídání o Velikonocích s p. farářem      C 

Velikonoce  u nás a ve světě    B, C 

Cestovatelská přednáška - Čína       C 

Beseda s JUDr. Holcmanem    B, C 

Velikonoční dílna      B, C 

Pálení čarodějnic      B, C 

 

 

KVĚTEN 

 

Stavění májky       B, C 

Den matek       B, C 

Cestovatelská přednáška     B, C 

Výlet – Zlín       B, C 

Kácení májky       B, C 

 

 

ČERVEN  

 

Den dětí        B, C    

Výlet vláčkem po okolí     B, C 

Cestovatelská přednáška     B, C 

Grilování – vítání léta     B, C 
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                                                      AKTUALITY 

 

Ze života v denním stacionáři v prvním čtvrtletí roku 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti denního stacionáře prožili první čtvrtletí nového roku opět bohaté 

na volnočasové činnosti, a to i mimo prostory zařízení. Díky malému počtu 

klientů mohou být aktivity cíleny individuálně dle zájmu jednotlivců  

a každý se do nich aktivně zapojí. 

V lednu jsme si s klienty udělali sportovní dopoledne, kdy jsme soutěžili  

v hodu na terč a zahráli si šipky. Udržení pohyblivosti je pro seniory velmi 

důležité, a tak pravidelně využíváme motomed a trénujeme společně chůzi 

např. s vysokým chodítkem. Z pracovních činností mají klientky nejraději 

pečení, společnými silami jsme upekli např. dýňovou bábovku či mrkvové 

šátečky. Jako vitamínovou bombu jsme si připravili ovocno-zeleninové 

smoothie. Často také trénujeme kognitivní funkce, nejraději hrajeme 

společenské hry jako je pexeso, domino, člověče nezlob se, skládáme 

puzzle. Dodržujeme tradice, a tak nás v lednu navštívili TŘI KRÁLOVÉ, což 

některé klienty velice dojalo. 

Únoru jsme opět pekli: mrkvový dort, 

vánočku, valentinské muffiny s polevou, 

připravili jsme si nepečený jablečný řez. 

Ke svátku sv. Valentýna jsme vyráběli 

papírová srdíčka, která jsme následně 

použili jako zápichy do květináčů. Únor 

nabídl celkově příznivé počasí, a tak 
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jsme si na první letošní procházku vyšli do nedalekého parku a také jsme 

nakrmili ptáčky v naší zahradě. Klienti rádi posedí ve společnosti vrstevníků 

u dobré kávy, společně vzpomínají a sdílejí.  

V březnu jsme se potěšili psí návštěvou v rámci canisterapie, fenečka Mia 

nás rozveselila. Pomalu se chystáme na zahradní sezónu, proto jsme se 

pustili do výsevu paprik a rajčat. O rostlinky se klienti pravidelně starají, 

přesazují je a zalévají. Při pěkném počasí jsme zavítali do parku na Baťově 

a prohlédli si novou sochu J. A. Bati, prošli jsme se také na Štěrkoviště. 

Společně s klientkami jsme nezapomněly oslavit MDŽ, poseděly u dobré 

kávy, potěšila je růžička a přáníčko.  

Přelom starého a nového roku bývá také obdobím bilancování. V rámci 

zvyšování kvality našich služeb jsme v týmu společně vyhodnotili i službu 

denní stacionář včetně zjištění zpětných vazeb ohledně spokojenosti 

našich klientů a jejich rodinných příslušníků. Velmi nás těší, že od nich 

přišla kladná odezva. To, že naši klienti jsou v denním stacionáři spokojení, 

často již ráno přicházejí s úsměvem na rtech, je pro nás největší odměnou  

i závazkem do budoucna. 
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   Mozek se trénuje tím, že jej nenecháme zahálet  

 

V rámci aktivizačních činností pro klienty SENIORu 

probíhají různá individuální či společná setkávání. 

Aktivity jsou zaměřeny na pohybové cvičení, formy 

výtvarného rozvoje – malování, modelování, drobné 

ruční práce pro udržování jemné motoriky, pečení  

a vaření, zahradničení či výrobu řemeslnou a mnohé jiné.  

Kvalifikovaní aktivizační pracovníci se také zaměřují i na „duševní“ aktivitu 

našich klientů. Tyto aktivity jsou vedené formou kognitivní rehabilitace, 

která je orientována na udržování a obnovování tzv. kognitivních funkcí. 

Pod tímto pojmem si můžeme představit funkce jako jsou udržení 

pozornosti, zpracovávání informací, vybavování si, vizuální a prostorová 

orientace, řeč, logické myšlení a pod. Jde nejenom o udržování těchto 

funkcí, ale jedná se o ucelenou rehabilitaci osob v seniorském věku 

s ohledem na kognitivní deficity způsobené stárnutím a rozvojem 

patologických změn, především při Alzheimerově nemoci.  

Důraz je kladen na rozpracování přístupů k podpoře a rozvoji kognitivních 

funkcí seniorů a využití alternativních prvků v rámci terapie a rehabilitace. 

Celkový efekt je ovlivněn pravidelností, komplexností aktivit a také 

včasným zahájením. Správně vedená rehabilitace může zlepšit průběh  

a prognózu a také zkvalitnit život seniora. Významným vedlejším efektem 

je navazování sociálního kontaktu mezi lidmi ve skupině, tím je adaptace 

rychlejší a klienti se mezi sebou mohou 

podporovat. Trénování paměti je vhodné naprosto 

pro každého. Jednotlivé aktivity jsou plně v rukou 

pracovníka a jeho kreativity. Může si vytvořit vlastní 

pomůcky, k dispozici jsou i různé sady, publikace  

a moderní technologie. Individuální forma  

je vhodná pro imobilní klienty. Skupinová terapie  

je vedena tak, aby se senioři cítili bezpečně, měli 

možnost dobrovolnosti s dostatkem času na 

odpověď.  
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Demence, stárnutí, stáří, osobnost seniora  

a jeho současné postavení ve společnosti je pro 

nás všechny tématem velice aktuálním, blízkým  

a důležitým. Našim účelem je udržet klienty co 

nejdéle aktivní, soběstačné a samostatné. O naše 

klienty nejen pečujeme, ale 

snažíme se je i rozvíjet a bavit. 

Proces stárnutí sice úplně 

zastavit nelze, ale lze stárnout 

zdravě a s úsměvem. 

 
  

                                               

 

 

 

 

 

SENIOR vyhrál výkonný počítač od IRESOFTu 

 

Novou počítačovou sestavu, kterou vyhrál 

SENIOR Otrokovice v soutěži o jeden ze 60 

rychlých PC (v celkové hodnotě 1 200 000 Kč), 

nám předali osobně v úterý 1. února zástupci 

firmy IRESOFT.  

Soutěžním úkolem bylo napsat, co pro nás 

informační systém Cygnus nebo Orion znamená, 

vyfotit se s jakýmkoliv předmětem nesoucím 

logo Cygnus nebo Orion a v neposlední řadě 

napsat, čím bude nové PC pro organizaci 

přínosem. Výhra pomůže zmodernizovat 

technické vybavení nově vybudované pracovny 

personálu přímé péče a zdravotnického, a zkrátit 

tak čas strávený vyřizováním administrativy.  
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Zážitky s Ježíškovými vnoučaty 
 

 

Díky Českému rozhlasu a jeho projektu Ježíškova vnoučata můžeme již 

pátým rokem společně činit radost našim seniorům. Před Vánocemi splnili 

individuální dárci spoustě našich klientů jednotlivá přání, nyní po uvolnění 

protiepidemických opatření nadchází období plnění společných přání  

a především zážitků. Nedávno tak díky Ježíškovým vnoučatům proběhla 

zabíjačka, těšit se dále můžete na jízdu kočárem, výletním vláčkem, plavbu 

lodí po Baťově kanálu, na výlety do Starého Města, Vizovic, Luhačovic  

či malenovický hrad, přijede k nám divadlo, zazpívat pan Jiří Kura či nás 

roztančí taneční mistr pan Petr Veleta. To je výčet jen části zážitků, které 

nás díky dárcům z projektu Ježíškova vnoučata v nadcházejícím období 

čekají.  

 

 

 

 

 

Český rozhlas také zaštiťuje svůj nadační fond, který počátkem roku 2022 

vyhlásil grantové řízení ze sbírky Ježíškova vnoučata na podporu 

animoterapií, tzn. terapií se zvířaty,  v zařízeních péče o seniory. Jednotlivá 

zařízení mohla podávat své žádosti o finanční příspěvky. Český rozhlas 

přijal celkem 138 žádostí a po jejich zhodnocení bylo 75 z nich vybráno 

k podpoře. Máme velikou radost, že mezi nimi jsou i dvě naše žádosti. 

Můžete se tak i nadále těšit na pravidelnou canisterapii s roztomilými 

jezevčíky paní Bílkové a nově také na terapii s poníkem Emilem (Emil 

pomáhá, s.r.o.). 

Věříme, že nás společně čekají krásné a zajímavé zážitky, díky nimž se 

podíváme za hranice našeho domova, u některých i města. 
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SENIOR obdržel nový sociální automobil 
 

Ředitel SENIORu Otrokovice, p. o. 

Zdeněk Mikel převzal od zástupce firmy 

KOMPAKT Poděbrady 14. března 2022 

klíče od nového automobilu Dacia 

Dokker. Jedná se o pětimístný 

automobil, do něhož SENIOR pořídil  

i plošinu pro nástup osob na vozíku od 

firmy Mave z Liptálu. Pomocí 

elektrického mechanismu a pásů klient 

na vozíku najíždí do zadní části vozu, kde se vozík upevní. Jedná se  

o druhý vůz s plošinou, kterým SENIOR disponuje. Nový automobil bude 

využíván zejména ke svozu klientů pečovatelské služby (do střediska 

osobní hygieny nebo k jejich individuální přepravě k lékaři, na poštu) a ke 

svozu klientů denního stacionáře. 

V historii již třetí sociální automobil předal zástupce firmy Kompakt spol. 

s.r.o. pan Adam a poděkoval všem partnerům, kteří přispěli finanční 

částkou na jeho zakoupení. Věříme, že bude spolehlivým pomocníkem při 

výkonu našich sociálních služeb. 

 

Klientům a veřejnosti jsme představili také dva 

vícemístné elektrické vozíky od firmy MARTONI 

umožňující seniorům přepravu po městě. „Využít je 

může i personál pro urychlení potřebných pochůzek  

a plánujeme vozíky půjčovat i rodinám seniorů, aby se 

členové rodin mohli se svými blízkými podívat 

například do míst, kde prožili většinu svého života“, 

uvedla Jana Pospíšilová, zástupkyně ředitele SENIORu. 
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Energie lékařům 

 

Velké poděkování patří dobrovolnickému týmu Energie lékařům, který 

daroval našemu pečujícímu personálu balíčky plné zdravých dobrot. Jedná 

se o mix tyčinek, oříšků, sušeného ovoce a dalších funkčních/nutričně 

hodnotných potravin napomáhají povzbuzení těla. 

Prioritou týmu Energie lékařům je snaha podpořit, dodat energii a ulehčit 

obtížnou práci pečujícímu personálu. 

Děkujeme!  

 

 
 

 

 

 

 

 

Další číslo vyjde začátkem července 2022. 

 

 

Vlaštovku pro Vás zpracovali: 

 

Jiřina Mišáková            aktivizační pracovnice B, C 

Milan Mikšík      Bohdana Kutějová 

Kristýna Žáková                  Petra Chmelařová   

Zdeněk Mikel        


