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SLOVO ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Letním slunovratem neboli astronomickým létem jsme překročili práh  

a vstoupili do dnů, kdy je naše severní polokoule nejvíce přikloněná 

k Slunci, do dnů ve znamení Raka.  

 

Naplno kvete většina letniček, dokonalý požitek pro všechny smysly 

získáváme z krásy květů, křehké zeleniny nebo sladkého ovoce. Voda, vůně 

grilu, letní nápoje či odlehčené saláty vybízejí k osvěžení pro horké letní 

dny nebo jen ke zpestření svého každodenního režimu. Pocit pohody  

i vnitřního štěstí se dá nabýt prakticky kdekoliv na světě. 

 

Než budete číst dál, zastavte se. Dejte si jeden hluboký nádech a výdech  

a zvolte svou cestu letní relaxace. 

 

Zůstaňte svěží i v horkých letních dnech a využívejte energie letních 

paprsků. 

 

 

 

Bc. Jana Pospíšilová 

zástupce ředitele, 

vedoucí technicko-provozního úseku 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  
 

 

Povídání o Velikonocích a Dni učitelů 

 

Ve středu 30. března jsme si s klienty budovy C povídali 

o Dni učitelů a velikonočním období. Den učitelů se 

celosvětově slaví až 5. října, ale v České republice 

připadá na 28. března, kdy si připomínáme výročí 

narození Jana Ámose Komenského. Při této příležitosti 

klienti zavzpomínali na své učitele,  

ať oblíbené či neoblíbené. Také jsme  

si udělali anketu, jaké vlastnosti by měl 

dobrý učitel mít. Na poslední část za 

námi přišel pan Šupol, otrokovický 

farář, aby nám pověděl o událostech 

velikonočního tridua. Výborně jsme  

se bavili a přitom se dozvěděli něco 

nového a zajímavého. 

 

 

Březen v denním stacionáři 

 

Březen v denním stacionáři byl aktivitami 

doslova nabitý. Společně jsme oslavili 

MDŽ, zúčastnili se zabíjačky a započali 

přípravy na jaro – zasadili jsme si papriky, 

rajčata a jinou zeleninu. Věnujeme se 

také pravidelným aktivitám jako pečení, 

trénování paměti, kognitivnímu tréninku či 

pohybovým aktivitám. Závěrem měsíce 

jsme využili slunečného počasí a vydali se 

na procházky po okolí. 
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Trénink paměti 

 

Poslední březnový den se klienti budovy B věnovali tréninku paměti. 

Tentokrát se zaměřili na procvičování slovní zásoby a logického uvažování. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Nadešel čas na jarní výsadbu 

 

Ve čtvrtek 31. března si klienti budovy C zasadili semínka ředkviček  

a přesadili bylinky vyrostlé ze semínek, která jsme dříve nasadili. Před 

Velikonocemi jsme si zasadili do malých nádob velikonoční osení, které 

jsme později využili při tvoření velikonočních dekorací. Společně jsme 

nasadili také sukulenty, které zpestřují společné prostory domova. Klienti  

si při jednotlivých činnostech procvičili jemnou 

motoriku, ale také smysly jako jsou čich  

a hmat. Závěrem příjemného dopoledne jsme 

si zazpívali naši oblíbenou písničku Není nutno. 
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Užili jsme si aprílové dopoledne 

 

1. duben je označován jako Apríl – den 

plný žertíků a drobných zlomyslností. Ani 

my nezahálíme, a tak jsme si dnes  

s klienty budovy B užili zábavné aprílové 

dopoledne. Zazpívali jsme si písničky, 

zahráli různé hry a mnoho dalšího. Klienti 

si také pochutnali na výborném domácím 

štrúdlu, který si společně dříve připravili. 

 

 

 

 

Poutavé vyprávění na téma „Velikonoce  

                     u nás a ve světě“ 

 

V úterý 5. dubna potěšila klienty budovy 

C svou milou návštěvou paní Bělotová - 

pracovnice    městské knihovny Otrokovice Baťov. 

Povyprávěla nám o velikonočních svátcích, tradicích  

a zvycích s nimi spojených u nás i ve světě. Dozvěděli jsme  

se například, že starým německým zvykem bylo házení vejce přes střechu, 

které mělo ochránit stavení před bleskem, nebo že v Chorvatsku  

si přiťukávají vajíčkem a vyhrává ten, komu se skořápka nerozbije. Zaujala 

nás také skutečnost, že Řekové 

barví velikonoční vajíčka jen 

načerveno, protože červená barva 

symbolizuje ukřižování Ježíše 

Krista a jeho zmrtvýchvstání. Na 

závěr klienti zavzpomínali, jaké 

tradice dodržovali ve svých 

rodinách. Všichni se velmi dobře 

bavili a zazpívali několik písniček  

s jarní tématikou. 
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Pohádkové dopoledne 

 

Ve středu 6. dubna jsme si s klienty budovy B povídali na téma 

Mezinárodní den dětské knihy, který připadá na 2. dubna. Není to 

náhodné datum – 2. dubna 1805 se narodil známý dánský spisovatel  

a světově uznávaný pohádkář Hans Christian Andersen. Probrali jsme, jak 

je důležité číst dětem a seznamovat je s literaturou, a vyjmenovali  

si významné spisovatele a ilustrátory. Klienti také zavzpomínali na časy, kdy 

četli pohádky svým dětem a poslechli si klasickou pohádku O Popelce. 

  

 

Relaxace kresbou 

 

Senioři budovy C si ve čtvrtek 7. dubna užili výtvarné dopoledne – pomocí 

akrylových a křídových barev malovali kubistické vzory. K malování hrála 

relaxační hudba, a tak se všichni ponořili do práce. Z výsledku byli klienti 

nadšení a sami se pochválili, jak krásnou kresbu společně vytvořili. 
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Otestovali jsme si znalosti o jaru a velikonočních svátcích 

 

Ve čtvrtek 7. dubna jsme si s klienty 

budovy B zahráli vědomostní kvíz, 

jehož cílem bylo otestovat  

si znalosti o jaru, jarních tradicích  

a velikonočních svátcích. K posezení 

jsme si společně 

připravili zdravou 

jarní pomazánku  

z řeřichy, na které 

si všichni moc pochutnali. Klienty kvízy moc baví a rádi 

se do nich zapojují. 

 

 

 
 

  

Procvičili jsme si tělo i mysl 

 

V pátek 8. dubna se klienti 

budovy B sešli, aby si popovídali 

a s radostí se zapojili do tréninku 

paměti. Tentokrát se zaměřili na 

pořekadla a přísloví – senioři je nejen hádali, ale i vysvětlovali jejich 

význam. Procvičili si tak komunikaci, slovní zásobu, pozornost  

a v neposlední řadě navázali i sociální kontakt. 

Klienti budovy C se věnovali cvičení. 

Protáhli si tělo, zaposilovali  

s overballem, někteří si i zajezdili na 

motomedu. Nakonec vytvořili dvojice 

a házeli si s míči, přičemž si procvičili 

postřeh, motoriku a pozornost. 

Seniory cvičení moc bavilo a na 

rozloučenou si zazpívali oblíbenou 

písničku Není nutno. 
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Trénink paměti 

 

V pondělí 11. dubna se klienti 

budovy C věnovali pravidelnému 

tréninku paměti. Připomněli jsme  

si, kdo má tento týden svátek a jaké 

významné nositele těchto jmen 

známe. Doplňovali jsme barvy do 

přísloví, hledali v písmenkách skryté 

názvy druhů ovoce a zavzpomínali jsme na slova začínající na různé 

slabiky. Závěrem jsme si udělali kvíz zaměřený na pamětihodnosti naší 

země. Všichni senioři byli moc šikovní a po celou dobu se dobře bavili. 

 

Canisterapie – když psi léčí 

 

Ve dnech 11. dubna a 11. května navštívili klienty budovy B naši psí 

kamarádi. Klienty návštěva canisterapeutických jezevčíků vždy potěší – 

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

pejsky. Mnozí pro ně mají 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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Povídání nad šálkem kávy 

 

V úterý 12. dubna si klienti 

budovy B povídali na téma 

Velikonoce. Zavzpomínali na 

pranostiky a tradice spojené  

s těmito svátky, jak je slavili  

a co mají na tomto období 

nejraději. 

 

 
 

Navštívil nás Josef Holcman, milovník Slovácka a lidových tradic 

 

V úterý 12. dubna si klienti budovy C poslechli poutavé vyprávění JUDr. 

Josefa Holcmana, českého spisovatele, divadelníka a právníka, který se ve 

své literární tvorbě inspiruje dětstvím prožitým ve slovácké obci Skoronice 

a zdejšími lidovými tradicemi. Senioři při vyprávění zavzpomínali na své 

kořeny, rodnou ves či město a jaké se zde dodržovali tradice. Vyprávění 

doplněné o lidové písně a tanec se všem moc líbilo. Děkujeme. 
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„Pletu, pletu pomlázku…“ 

 

Na Zelený čtvrtek se klienti sešli, aby  

si společně připravili pomlázku a výslužku na 

Velikonoční pondělí. Navázali mašličky  

a vyzkoušeli pružnost pomlázek – nejdříve ve 

vzduchu a pak i na zadečcích klientek. 

Seniorky barvily vajíčka žlutou, červenou a zelenou barvou, a přitom  

si vyprávěly, jak se dříve barvila a zdobila vajíčka v jejich rodině. Závěrem 

jsme si vypili kávu a ochutnali velikonočního beránka, kterého připravili 

klienti denního stacionáře. 

Za krásná velikonoční přáníčka děkujeme Maltézské pomoci, o. p. s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne u stolních her 
 

V úterý 19. dubna se klienti budovy C sešli na odpolední hraní stolních her. 

Při oblíbené hře „Člověče, nezlob se!“ si navzájem fandili, povzbuzovali  

se, ale zároveň si také hlídali, jestli se dobře počítá a někdo nešvindluje. 

Závěrem jsme si společně vyluštili křížovku. Výborně jsme se bavili a užili  

si příjemné odpoledne. 
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Připravili jsme si tradiční velikonoční lahůdky 

 

V úterý 19. dubna jsme s našimi klienty zpracovávali velikonoční vajíčka  

z koledy. Na budově B jsme si připravili plněná vejce sypaná pažitkou, na 

budově C tradiční vajíčkovou pomazánku. Při práci jsme zavzpomínali, 

jakými různými způsoby lze tyto velikonoční pokrmy připravit. Vzpomněli 

jsme i další oblíbené lahůdky našich seniorů, např. vajíčkový salát  

s majonézou. Závěrem našeho povelikonočního setkání zaznělo několik 

lidových písní. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška z cest po Číně 

 

Ve středu 20. dubna potěšil klienty budovy C svou návštěvou pan 

Vlachynský, který nám povyprávěl o svých dobrodružných cestách po Číně. 

Klienti se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi tamějším životě ve městě a na 

venkově, jak chutná tradiční čínská kuchyně, jaké nové zvyky ve stolování 

přinesla asijská kultura, ale také zajímavé detaily o Velké čínské zdi a jiných 

historických památkách 

země. Vyprávění pana 

Vlachynského bylo velmi 

poutavé a naši klienti jej 

zahrnuli celou řadou 

zvídavých dotazů. 

Děkujeme a těšíme se na 

další návštěvu. 

 
 

 

 



12 

 

Cvičení je zábava 
 

Klienti budovy B si ve čtvrtek 21. dubna užili sportovní dopoledne. Po 

úvodním protažení pomocí posilovacích gum a jiných pomůcek přišly na 

řadu hry. Spoustu zábavy si senioři užili při pinkání s nafukovacím míčem, 

čímž si zároveň procvičili pohybovou koordinaci a pozornost. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika nás baví 

 

Ve čtvrtek 21. dubna se klienti budovy C věnovali 

keramickému tvoření, při kterém zapojili pravou mozkovou 

hemisféru, soustředěnost i kreativitu. Při tvorbě dekorací klienti 

použili různé druhy vykrajovátek a krajky. Všichni se plně soustředili  

na práci a přitom poslouchali v pozadí hrající relaxační hudbu. Užili jsme  

si příjemné tvůrčí dopoledne plné zábavy. 
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Procvičili jsme si tělo i mysl 
 

V pondělí 25. dubna se klienti SENIORu 

B sešli při cvičení. Úvodem začali 

lehkými cviky na celkové protažení těla, 

poté se zaměřili na posilování zádového 

svalstva. Nechyběly ani klienty tolik 

oblíbené míčové hry. Na závěr si 

zopakovali krátký strečink jako prevenci 

bolavého těla a ztuhlosti kloubů. 

Na budově C klienti potrápili své mozkové závity. Úvodem zavzpomínali na 

své blízké a známé osobnosti, kteří tento týden slaví svátek. Nezapomněli 

opomenout, že na neděli 1. května 

připadá jarní svátek zamilovaných – První 

máj a také Svátek práce. Poté už se dali 

do klasického procvičování slovní zásoby, 

logického myšlení a dlouhodobé paměti. 

Všichni byli moc šikovní a skvěle  

se pobavili. 
 

 

Přípravy na pálení čarodějnic vrcholí 

 

V úterý 26. dubna se klienti budovy C 

věnovali přípravám na čtvrteční pálení 

čarodějnic, společně vyráběli 

papírové čarodějnice. Klienti stříhali 

šablony z papíru, 

motali bavlnku 

na vlasy, kreslili 

obličej nebo  

z novin dělali kornout na tělo. Vznikly tak krásné 

čarodějnice, které jsme ve formě vzkazů naplnili vším, 

co nás trápí a bolí. Při rituálním pálení čarodějnic 

jsme se tak zbavili všeho nedobrého. Klienty tvoření 

moc bavilo a na závěr si zazpívali oblíbenou písničku 

Není nutno. 
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Pokračujeme v autorském čtení 

 

S tvorbou a autorským čtením 

regionálního spisovatele, právníka, 

folkloristy a držitele Ceny města 

Zlína za rok 2015, JUDr. Josefa 

Holcmana, se v úterý 26. dubna 

seznámili i klienti budovy B. Loňský 

rok byl pro Josefa Holcmana jako 

spisovatele velice úspěšný. Před 

několika týdny mu vyšel román Třetí cesta a pár dní před tím měla ve Zlíně 

derniéru divadelní hra Osobní poplach, která vznikla podle jeho knihy.  

A právě s románem Třetí cesta se mohli naši klienti seznámit. „Můj syn 

říkal, ať pořád nepíšu vážné národopisné věci a ať si udělám i nějakou 

srandu. Tak jsem se rozhodl, že hlavní hrdinové Třetí cesty pojedou na 

koňském povoze,“ poznamenal Holcman, který je také autorem knih  

o jízdě králů a jiných slováckých obyčejích. „Koho na koňském povoze  

v knize vezu? Vzkřísil jsem mrtvé koně, které jsme měli na přelomu 50.  

a 60. let ve Skoronicích, odkud pocházím. A na voze vezu tři osobnosti, tři 

nerozlučné přátele a mé kamarády: Karla Pavlištíka, Ludvíka Vaculíka  

a Miroslava Zikmunda. Cesta začíná ve chvíli, kdy jsme si splnili své 

povinnosti v Občanském fóru po převratu v roce 1989,“ řekl klientům Josef 

Holcman. 

Za návštěvu, která nás moc potěšila, děkujeme. 

 
 

Sladké tvoření 
 

Ve středu 27. dubna započali i klienti 

budovy B přípravy na pálení 

čarodějnic. Společně si upekli 

vynikající sladké pečivo, tzv. prsty 

staré čarodějnice. 
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Povídání o čarodějnicích 

 

V pátek 29. dubna jsme si s klienty budovy B užili 

příjemného jarního sluníčka na zahradě, kde jsme 

si připomněli blížící se Filipojakubskou noc  

a s ní spojené pálení čarodějnic. Klienti si pochutnali na 

připravených dobrotách. Společně jsme upálili čarodějnice, 

čímž jsme se rozloučili se vším špatným, co nás provázelo. Zatančili jsme  

si, zazpívali a s dobrou náladou jsme se rozešli k obědu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelný pohyb je důležitý v každém věku 
 

V úterý 3. května se klienti budovy B věnovali 

pravidelnému cvičení. K protažení svalů v těle 

využili celou řadu cvičebních pomůcek, např. 

posilovací gumy nebo různé druhy míčů. Na řadu 

přišly také klienty velmi oblíbené míčové hry, které 

jsou příjemným zpestřením aktivity, a při kterých  

si klienti vždy užijí 

spoustu zábavy. 

Sportovní setkání 

zakončili krátkou masáží pomocí 

masážních míčků a zpěvem oblíbených 

písní, čímž si potrénovali i dlouhodobou 

paměť a dechové ústrojí. 
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Klienti si vnesli kousek jara do svých domovů 

 

Ve středu 4. května jsme si s klienty budovy B  

v rámci individuálních aktivit zavzpomínali na jejich 

dřívější zahrádky a co vše na nich pěstovali. A aby 

se nám lépe vzpomínalo, 

přinesli jsme si pár typických 

jarních kytiček. 
  

 

 

 

 

 

Hravé dopoledne 
 

Ve čtvrtek 5. května si naši klienti 

užili dopoledne plné zábavy. Na 

budově B si společně zahráli 

klasickou slovní hádací hru 

zaměřenou na procvičení slovní 

zásoby - Šibenici, při níž se snažili 

postupně po písmenech odhalit 

skrytá slova. Z původně zamýšlené 

rozehřívací hry na začátek setkání 

se nakonec stala zábava na celé 

dopoledne. Klienti budovy C  

si zahráli celou řadu různých 

společenských her, např. klasickou 

deskovou hru „Člověče, nezlob se!“, 

karty či pexeso. Hraním her spojili 

příjemné s užitečným - užili  

si spoustu zábavy, ale i procvičili 

jemnou motoriku, koncentraci  

a paměť. 
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Výlet do lázeňského města 

 

V úterý 10. května jsme se s klienty 

denního stacionáře podívali do 

jednoho z nejkrásnějších měst na 

Moravě – Luhačovic. Využili jsme 

teplého slunečného počasí a vydali 

se na procházku nejen historickou 

částí města, ale také po kolonádě  

a ochutnali některé z místních 

pramenů. Neopomněli jsme ani pro Luhačovice typickou léčivou minerální 

vodu Vincentku či nejzajímavější luhačovický pramen – Pramen  

Dr. Šťastného.  Na závěr výletu jsme si ve stínu zahrádky čokoládovny 

vychutnali výbornou kávu a zmrzlinový pohár „Malý princ“. Počasí nám 

přálo, senioři byli přímo nadšeni a už teď se těší na další zajímavý výlet. 
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Připravujeme si zdravé domácí sirupy 

 

V úterý 10. května vyráběli klienti SENIORu C 

domácí pampeliškový a kopřivový sirup. Každý si 

mohl přičichnout k čerstvě natrhaným 

pampeliškám a vychutnat si jejich vůni. Natrhali 

jsme dostatečné množství květů pro pampeliškový 

základ sirupu a povařili ho s vypeckovanými 

citróny. Odvážlivci trhali kopřivy, které jsme také 

povařili s citróny. 

Oba základy se 

budou den, dva 

macerovat a pak z nich po zasypání 

cukrem svaříme sirup. Těšíme se až si na 

nich pochutnáme. 

 

 

 Povídání u kávy 
 

Ve čtvrtek 12. května jsme s klienty budovy B u šálku výborné kávy  

a něčeho dobrého k zakousnutí zavzpomínali na Den matek a na to, jak jej 

naši klienti slavili – ať už v rolí dětí, nebo jako rodiče. Zmínili jsme také 

několik zajímavostí o tomto svátku, jak se slaví u nás i v zahraničí. 
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Společenské hry nás baví 
 

Ve čtvrtek 12. května jsme s klienty budovy C strávili příjemné dopoledne 

u společenských her. Ti, kteří zrovna neměli chuť si společně zahrát raději 

využili neobvykle teplého počasí a vydali se relaxovat do zahrady. 

 

Trénink těla i mysli 

 

Ve dnech 13. a 16. května jsme se s klienty budovy B  

v rámci pravidelného cvičení zaměřili na posilování 

horních končetin. Vyzkoušeli jsme si cviky zaměřené jak 

na celé paže, tak i na prsty, abychom podpořili 

motorické dovednosti klientů.  

Klienti budovy C se sešli k pravidelnému tréninku 

paměti. Úvodem jsme si připomněli, kdo slaví tento týden svátek, poté se 

věnovali různým druhům procvičování paměti. Pevnou součástí se stalo  

i cvičení, které jsme si dnes díky 

pěknému počasí mohli užít  

v zahradě na sluníčku. Kdo neměl 

chuť jít ven, mohl si na pokoji  

v rámci zahradní terapie zasadit 

afrikány. Se seniory jsme 

zavzpomínali na to, co všechno na 

jaře sadili a jakou radost jim dělala 

práce na zahrádce. 
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Ochutnali jsme domácí jarní sirupy pro zdraví i na žízeň 
 

V úterý 17. května jsme s klienty budovy C ochutnali 

pampeliškovou a kopřivovou limonádu ze sirupů, které 

jsme si minulý týden společně připravili. Každý si mohl 

podle libosti dochutit citronem, ozdobit pampeliškou 

nebo sedmikráskou. Při ochutnávce jsme zavzpomínali, 

jaké sirupy se v domácnostech našich klientů 

připravovaly – jasně vedly ovocné, především malinový  

a jahodový. Nezapomněli jsme ani na 

ty léčivé, např. jitrocelový, bezinkový 

nebo ze šťovíku či lipových květů. 

Moc jsme si dnešní posezení  

s ochutnávkou užili a už se těšíme na 

příště. 

 
 

 

 

Zábavné dopoledne se společenskými hrami 
 

Společenské hry naše klienty baví. Ve středu 18. května si senioři budovy C 

zahráli oblíbenou deskovou hru „Člověče, nezlob se!“, domino, karty nebo  

i pexeso s fotografiemi známých osobností. Někteří z klientů se pomocí 

brýlí pro virtuální realitu vydali až do dalekých Benátek. Zážitek to byl 

vskutku nevšední, až se nám z projížďky po gondole zatočila hlava. 
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 Potěšila nás návštěva dětí z MŠ Otrokovice 
 

Středa 18. května byla pro klienty budovy 

B obzvlášť příjemným dnem. Nejen, že se 

na nás po deštivém dni konečně usmálo 

sluníčko, ale především jsme měli milou 

návštěvu. Navštívily nás děti z MŠ 

Otrokovice Zahradní 1139. Po vzájemném 

seznámení se klienti společně s dětmi 

odpovídali na hádanky, vytvořili krásný 

společný výkres a zazpívali si písničku. 

Jednalo se o již druhé z pravidelných 

setkání našich seniorů a dětí v rámci 

mezigeneračního projektu POVÍDEJ pod 

záštitou Mezi námi o.p.s. Bylo krásné 

pozorovat, jak se děti snaží klienty 

motivovat, jak se na ně snaží hovořit  

a pracovat s nimi. Společné dopoledne se 

opravdu moc povedlo a už se těšíme na příště, děkujeme. 

 

 

Pravidelný pohyb – půl zdraví 
 

Ve dnech 20. a 23. května se klienti budovy B věnovali pravidelnému 

cvičení a tréninku paměti. Klienti se nejprve důkladně protáhli a následně 

si zahráli všemi velmi oblíbené míčové hry. V rámci tréninku paměti jsme 

se tentokrát zaměřili na dlouhodobou paměť a slovní zásobu. 
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Návštěva studentů Gymnázia Otrokovice 

 

V pátek 20. května zavítala k našim seniorům opět milá návštěva. Klienty 

budovy C navštívili studenti Gymnázia Otrokovice, kteří je vyvezli po okolí 

na rikši či elektrickém skútru. Počasí nám přálo, úsměvy a nadšení ze 

zážitku byly veliké. Čekání jsme si zpříjemnili cvičením a sportovními hrami, 

do kterých jsme zapojili i samotné studenty. Chvílemi se více dařilo jim, 

chvílemi seniorům. Mezigenerační dopoledne jsme si opravdu užili, 

děkujeme a těšíme se na další návštěvu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Upekli jsme si výborný  

domácí perník 
 

V úterý 24. května si klienti budovy C 

zpříjemnili pochmurný den pečením 

perníku. Během příprav jsme 

zavzpomínali, jaké moučníky se při 

různých příležitostech připravovaly  

v domácnostech našich klientů. Perník 

se nám vydařil a už se těšíme, až si na 

něm zítra pochutnáme. 
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Pochutnali jsme si na slané pochoutce z listového těsta 

 

V úterý 24. května jsme si s klienty budovy B připravili něco dobrého na 

zub – slané tyčinky. Jedná se o rychlý a na přípravu jednoduchý recept  

z listového těsta. Klienti si při přípravě tyčinek procvičili motorické 

dovednosti, ale zejména si užili spoustu zábavy. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

S virtuální realitou do antického Říma 

 

Úterní odpoledne 24. května na budově C patřilo společenským aktivitám. 

Tentokrát se kromě našich klientů zapojila i jejich pravnoučata. Společně  

si zahráli oblíbené „Člověče, nezlob se“! a pomocí virtuálních brýlí  

se podívali do dalších koutů světa. Benátky jsme již shlédli, a tak byl 

tentokrát na programu Řím. Všichni si prohlídku hlavního města Itálie, 

kolébku evropské civilizace, moc užili a už se těší, kam se podívají příště. 
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Výlet do krajského města 
 

Ve středu 25. května se naši klienti vydali na výlet do krajského města Zlín. 

Měli tak možnost nahlédnout do známých míst a zavzpomínat, kudy dříve 

chodívali, kde pracovali, kam chodili nakupovat nebo kde trávili svůj volný 

čas. Bylo milé vidět v očích seniorů slzy dojetí, kteří tak měli příležitost 

zavzpomínat na své mládí. A jak se na správný výlet patří, cestou zpět jsme 

si poslechli několik písniček od Jožky Černého a společně si zazpívali. 

Děkujeme paní Miladě Nedbálkové, která v rámci projektu Ježíškova 

vnoučata darovala tento krásný zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativní tvoření 
 

Ve čtvrtek 26. května jsme s klienty budovy C zavzpomínali na děti z MŠ 

Zahradní, které nás před třemi týdny navštívily v rámci mezigeneračního 

programu POVÍDEJ neziskové organizace Mezi námi, o.p.s. Potěšili jsme  

se vzpomínkou na to, jak klienti spolu s dětmi vytvářeli tulipánové 

sluníčko. Dnešní společnou aktivitou chceme dětem napovědět, co 

budeme společně tvořit příště – budou to motýlci. Moc se těšíme na další 

společné setkání, máme pro děti přichystáno motýlí překvapení. 
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Kácení máje 

 

Ve čtvrtek 26. května proběhlo  

v zahradě budovy B kácení máje.  

V lidové tradici bývá měsíc květen 

spojen se stavěním a kácením májek. 

Jedná se o velmi staré obyčeje, známé 

po celé Evropě, spojené s oslavami 

a tanečními zábavami. I my  

v SENIORu jsme se navrátili  

k tradicím a na začátku května jsme 

si májku postavili a nyní ji při 

společném posezení s pohoštěním 

pokáceli. K poslechu nám zahrála 

DH Miklovci. Klienti se dobře bavili, 

někteří si i zazpívali nebo 

zatancovali.  

Děkujeme. 

 

 

Individuální aktivity 
 

V pondělí 30. května jsme se  

s klientkami budovy B věnovaly  

v rámci individuálních aktivizací 

procvičování jemné motoriky 

pomocí různých typů míčů. 

Klientkám se nejvíce líbil měkký 

míč s třásněmi, který je moc 

příjemný na dotek a má 

antistresový účinek. 
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Připravili jsme si domácí bezinkový sirup 
 

V úterý 31. května jsme se s klienty budovy B věnovali přípravě chutného  

a zdravého nápoje – bezinkového sirupu, jehož základní ingrediencí jsou 

květy bezu. Bezinkový sirup má nespočet zdravotních benefitů – zvyšuje 

obranyschopnost organismu, zmírňuje teplotu a kašel, má antioxidační 

účinky. Jeho výroba je velmi jednoduchá a rychlá. Lehká a jemná chuť 

bezových květů se nejen perfektně hodí pro letní období, ale také 

příjemně osvěží. 

 

 

 

Květen v denním stacionáři 
 

Květen v denním stacionáři byl aktivitami doslova nabitý. 

Společně jsme se zúčastnili kácení máje, vydali se na 

výlet do nejkrásnějšího města na Moravě – Luhačovic 

nebo vyráběli závěsnou dekoraci do denní místnosti.  

U klientů se snažíme podnítit všechny smyly, proto 

volíme aktivity spojené s jejich zkušenostmi a pomůcky, 

které dobře znají. Například jsme připravili aktivitu „Den prádla“. K této 

tématice si klienti vyzkoušeli prát na valše, zavzpomínali na prací 

prostředky a metody, které dříve používali 

a připomněli si vůni klasického mýdla na 

praní. Aktivita se klientům velice líbila. 

Věnujeme se i pravidelným aktivitám jako 

je pečení, příprava domácích limonád, 

přesazování rostlin, trénování paměti, hraní 

společenských her, kognitivnímu tréninku 

či pohybovým aktivitám. 
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Čtyřnozí kamarádi opět v akci 
 

Ve středu 1. června měli klienti SENIORu C milou 

návštěvu – canisterapeutické jezevčíky. Zlomek naší 

vlídnosti oplácí nekonečným množstvím lásky. Ti, kteří 

mají po boku čtyřnohého psího kamaráda jistě potvrdí, 

že rčení “pes – nejlepší přítel člověka” zdaleka není jen 

pouhou frází. Když nám položí hlavu do klína nebo 

zahřejí u nohou, když zaboříme ruce do jejich srsti, je 

právě to ta správná úleva pro naše momentální tělesné  

i duševní problémy. Děkujeme. 

Projekt je realizován za pomoci 

Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ze sbírky Ježíškova vnoučata. 

 

 

 

 

 

Upekli jsme si křehký jablečný závin 
 

Nastalé pochmurné počasí se klienti 

budovy B rozhodli zpříjemnit 

pečením ikonického moučníku – 

štrúdlu. Jednotlivé úkoly při přípravě 

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. 
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Povídání nad šálkem kávy 
 

Klienti budovy B si první červnový den užili pohodové dopoledne nad 

šálkem kávy. Tématem povídání byl Mezinárodní den dětí. Se seniory jsme 

zavzpomínali na dětství a zazpívali si jejich oblíbené písničky. 

 

Připravujeme se na Dětský den 
 

Ve čtvrtek 2. června jsme s klienty budovy 

B připravovali balíčky pro děti na zítřejší 

oslavu Mezinárodního dne dětí. Při práci 

jsme si povídali a zazpívali oblíbené 

písničky, zkrátka panovala příjemná 

atmosféra a práce nám tak šla rychle od 

ruky. 

I s klienty budovy C jsme zapracovali na přípravách Dětského dne. 

Společně jsme upekli koláčky z máslového těsta, plněné tvarohem  

s rozinkami. Už se nemůžeme dočkat, až si na nich při oslavách se svými 

nejbližšími pochutnáme. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Procvičili jsme si tělo i mysl 
 

V pondělí 6. června se klienti budovy B 

sešli u pravidelného cvičení. Využili 

jsme přívětivého počasí a tentokrát se 

uchýlili pod pergolu do zahrady, kde 

jsme si protáhli hlavní svalové skupiny a 

rozhýbali klouby. Pomocí několika 

jednoduchých cvičebních pomůcek 

jsme si procvičili kromě svalů také pozornost, soustředění, koordinaci  

a motoriku. Klienti budovy C si zábavnou formou potrénovali paměť. 

Doplňovali křestní jména slavných osobností a čím se proslavili, nakonec si 

zahráli hru Slovní šibenice. Užili jsme si příjemné dopoledne plné zábavy. 

 

  

Smyslová aktivizace a trávení volného času 

v zahradě 
 

V úterý 7. června jsme s klienty budovy C využili 

krásného počasí a vydali se do zahrady, kde jsme 

tentokrát prováděli smyslovou aktivizaci. Smyslovou aktivizaci chápeme 

jako možnost „žít všemi smysly“ – cítit všemi smysly, prožít a vnímat 

prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní. Klienti nejprve zapojili 

zrak, kdy pozorovali krásně rozkvétající květiny nebo jak se daří zasazeným 

bylinkám a zelenině. Poté s již zavázanýma očima si každý vybavoval, co na 

zahradě viděl. Klienti dále vyzkoušeli hmatem a čichem rozpoznat dvě 

čerstvé bylinky ze zahrádky – meduňku a dobromysl, o kterých jsme  

si pověděli, odkud pochází a 

jaké mají účinky na lidské 

zdraví. Obě bylinky jsme si 

vychutnali v osvěžujícím 

smoothie a všichni byli mile 

překvapeni, jak lahodný nápoj 

lze z nich připravit. Kdo měl 

zájem, mohl si vyzkoušet  

i bosou chůzi po senzorickém 

chodníčku.  
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Závěrem čekalo na klienty milé překvapení od paní Benešové  

z Bratrstva psích tlapek, která nám věnovala krásnou knihu s názvem „Proč 

psi jezdí do práce?“. Moc děkujeme. 

 

Zavzpomínali jsme na Josefa Abrháma a Libuši Šafránkovou 
 

Ve středu 8. června jsme s klienty budovy C s nadšením shlédli českou 

filmovou komedii Hynka Bočana 

Svatební cesta do Jiljí. Hlavní role 

ve filmu vytvořili herečtí velikáni 

Libuše Šafránková a Josef Abrhám. 

Účast klientů na promítání byla 

hojná, všichni byli moc spokojení  

a už se těší na příště. 

 

 

 

Návštěva dětí z MŠO nám prozářila den 
 

Ve středu 8. června navštívily klienty budovy 

B děti z MŠ Otrokovice Zahradní v rámci 

mezigeneračního projektu POVÍDEJ. 

Tentokrát jsme si povídali o motýlech, 

přičemž si děti mohly prohlédnout živé 

housenky i motýly. Následně se klienti  

s dětmi dali do tvoření – z papíru 

vyráběli motýly, které nalepili na 

velký arch. Společná setkání seniorů 

s dětmi přináší spoustu smíchu  

a zábavy, ale i podporují rozvoj 

sociálních kontaktů, motorických 

dovedností a komunikaci. 
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Taneční vystoupení dětí z DDM Sluníčko 
 

 

Středa 8. června byla pro klienty 

budovy C obzvlášť příjemným dnem. 

Klienty potěšila návštěva dětí z DDM 

Sluníčko Otrokovice, které v rámci 

pátého ročníku Dnu s dětským 

úsměvem předvedly několik 

tanečních vystoupení. Jsme rádi, že 

nás děti navštívily a předvedly nám 

svou lásku k pohybu, energii a široké 

úsměvy. Děkujeme a přejeme 

mnoho tanečních úspěchů. 

 

 

 

 

 

 

Keramické tvoření 
 

Ve čtvrtek 9. června strávili klienti 

budovy B dopoledne tvořením  

z keramické hlíny. Abychom si 

zpříjemnili pochmurné počasí dnešního 

dne, navodili jsme si příjemnou atmosféru a 

vnesli dovnitř kousek rozkvetlé louky. Klienti při 

poslechu relaxační hudby tvořili keramická srdíčka, 

která zdobili otisky lučních květin  

a různých travin. Atmosféra byla natolik 

příjemná a klienti do práce tak zabraní, že 

ani nevnímali, že si při tvoření procvičují své 

motorické dovednosti. Výsledkem jsou 

velmi zdařilé dekorace k zavěšení, kterými si 

vyzdobíme prostory domova. 
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Cvičení je zábava 
 

V pátek 10. června jsme se s klienty 

budovy B a C věnovali pravidelným 

aktivitám – cvičení a tréninku paměti. 

Začali jsme cvičením, ke kterému jsme 

si pustili příjemnou relaxační hudbu. 

Pomocí overballu a golfových míčků 

jsme si procvičili horní končetiny. Následoval trénink 

paměti zábavnou formou zaměřený především na 

rozšiřování slovní zásoby a uvažování v souvislostech. 

Klienti se při cvičení dobře bavili, protáhli si horní 

končetiny, ale i vyzkoušeli společnou komunikaci  

a spolupráci. Někteří si zajezdili na skútrech se 

studenty Gymnázia Otrokovice. Užili jsme  

si sportovní dopoledne plné zábavy a her. 

 

 

 

Sladká vzpomínka na dětství 
 

Chuť a vůně patří k těm nejlepším vyvolávačům 

vzpomínek… Když se vysloví slovo bublanina, 

mnohým z nás se vybaví vzpomínky na šťastné 

dětství a školní léta. Ta pravá byla totiž od babičky 

– vydatně posypaná moučkovým cukrem.  

A protože je třešňová sezóna v plném proudu, 

upekli jsme si v úterý 14. června s klienty SENIORu 

B pro oživení vzpomínek skvělou třešňovou 

bublaninu. Vypeckovat třešně a udělat těsto 

byla opravdu sladká zábava! Provoněli jsme 

celou budovu, a protože jsme třešní měli víc 

než dost, upekli jsme dostatek i pro ostatní 

klienty. Dozlatova upečená bublanina byla 

opravdu výborná. 

 

 



33 

 

Potěšila nás návštěva dětí z MŠO 

 

V rámci mezigeneračního 

projektu POVÍDEJ navštívily ve 

středu 15. června klienty budovy 

C děti z MŠO Zahradní. Úvodem 

nám předvedly krátké taneční 

vystoupení na známé lidové 

písničky, které jsme si spolu  

s nimi zazpívali. Poté děti dostaly 

napínavý úkol, a to pomocí 

hudební nápovědy uhodnout, 

jaké bude téma společného setkání. 

Všechny uhodly správně. Nejprve jsme si 

povídali, jaké druhy motýlů děti znají, jaká 

jsou jejich vývojová stádia, u stolů se pak 

děti doptávaly seniorů na to, čím a jak se 

motýli živí. Následně jsme se dali do 

tvoření. Společně jsme vyrobili dekoraci  

z papírových motýlků, která nám bude 

milé setkání připomínat. Závěrem setkání si mohly děti zblízka a důkladně 

prohlédnout živé motýly, které jsme společně vypustili do světa  

a pomyslně je doprovodili při jejich prvním letu. Setkání plné veselého 

výskotu a neutuchající energie dětí jsme si moc užili a těšíme se opět na 

viděnou. 

 

Kavárna opět přivítala těšící se hosty 
 

Ve čtvrtek 16. června se SENIORem B 

linula vůně kávy, zákusků, pohárů  

a spousty dalších dobrot. Klienti byli 

rádi, že se po dlouhé době znovu 

otevřely dveře kavárny, kterou tak rádi 

navštěvují. 
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Pravidelný pohyb je důležitý v každém věku 

 

V pátek 17. června se klienti budovy C věnovali pravidelnému cvičení.  

K protažení svalů v těle využili několik cvičebních pomůcek, např. 

posilovací gumy nebo kroužky. S těmi si senioři užili obzvlášť spoustu 

zábavy – posílali si je a házeli mezi sebou, čímž si zároveň procvičili 

postřeh, motoriku i pozornost. Sportovní setkání zakončili krátkou masáží 

dlaní a zpěvem oblíbených písní. 

 

Slunné počasí vybízí k projížďce rikšou i skútry 

 

V pátek 17. června zavítala k našim seniorům milá návštěva. Klienty budovy 

B navštívili studenti Gymnázia Otrokovice, kteří je vyvezli po okolí na rikši 

či elektrickém skútru. Počasí nám přálo, nadšení a úsměvy na tvářích 

klientů i studentů byly veliké. Mezigenerační dopoledne jsme si opravdu 

užili, děkujeme a těšíme se na další návštěvu. 
 

 

 

   

 

 

 



35 

 

Procvičili jsme si tělo i mysl 
 

Příjemné letní počasí přímo vybízí k pobytu 

na sluníčku, a tak jsme si s našimi klienty 

užili pravidelné pondělní aktivity  

v zahradách SENIORu. Klienti budovy B  

si pomocí různých druhů míčů procvičili 

motorické dovednosti a zahráli oblíbené 

míčové hry. Na budově C senioři 

hravou formou trénovali paměť. 

Pomocí asociací k písmenům 

zavzpomínali na různá města, 

rostliny, zvířata i věci. Klienti  

si dopoledne strávené na 

čerstvém vzduchu velmi užívali  

a už se těší, jak budou trávit 

nadcházející letní dny. 
 

 

Sladká vzpomínka na dětství 
 

V úterý 21. června jsme si s klienty budovy C upekli svěží broskvovou 

bublaninu. Při poslechu cimbálové muziky se klienti dali s chutí do práce – 

jeden míchal, druhý vážil, další rozklepával vajíčka nebo připravoval 

drobenku. Výsledkem byla výborná, dozlatova upečená bublanina. 
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Žáci ZUŠ Otrokovice nás potěšili svým 

vystoupením 
 

V úterý 21. června navštívily klienty SENIORu B děti ze 

Základní umělecké školy Otrokovice. Připraveny měly 

krásná hudební vystoupení – zazněly starší  

i moderní písně i hra na flétnu. Děti byly moc šikovné, 

těší nás, že zde vyrůstá další generace nadaných dětí. 

Za příjemné zpestření dne moc děkujeme a těšíme se 

na další návštěvu. 

K létu neodmyslitelně patří výlety,  

poznávání a zážitky 

 

Ve středu 22. června si klienti SENIORu užili vydařený 

výlet na zámek v nedalekých Napajedlích. Cestou 

měli možnost nahlédnout do známých míst  

a zavzpomínat, kudy dříve chodívali, kde pracovali, kam chodili nakupovat 

nebo kde trávili svůj volný čas. Klienti si prohlédli areál zámku, vyslechli 

poutavý výklad o jeho historii a na závěr si v zámecké kavárně vychutnali 

výbornou kávu a štrúdl. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. 

Děkujeme panu Pastorovi, který v rámci projektu Ježíškova vnoučata 

daroval tento krásný zážitek. 
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Taneční mistr a choreograf Petr Veleta opět roztančil klienty SENIORu 

 

Ve čtvrtek 23. června se v SENIORu opět tancovalo, 

zpívalo i tleskalo. Klienti si užili den plný tance  

s programem bývalého profesionálního baletního mistra 

z Národního divadla Petra Velety. Úvodem přítomné 

krátce pozdravil, poté již začala hrát hudba  

a všichni se ponořili do víru tance, zpěvu a zábavy. 

Společně jsme si vyzkoušeli především klasické  

a moderní tance, ale i tance netradiční, jako je ptačí 

tanec nebo čardáš. Taneční terapie s Petrem Veletou 

patří mezi velice oblíbené a vyhledávané aktivity našich 

klientů a jak říká sám taneční mistr: „Zábava a tanec jsou 

léky, které nikomu neublíží“. 

Děkujeme panu Veletovi a paní Charousové, kteří  

v rámci projektu Ježíškova vnoučata darovali tento 

krásný zážitek. 
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Užíváme si letní počasí plnými doušky 

 

V pátek 24. června nás navštívili studenti Gymnázia Otrokovice, kteří vzali 

klienty budovy C na projížďku rikšou a elektrickými skútry. Všichni si 

zábavné dopoledne opravdu užili. Děkujeme a těšíme se zase opět na 

viděnou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den pro krásu 
 

Slzy v očích, dojetí a obrovská radost. Takové byly 

reakce našich klientek na návštěvu paní Lenky 

Lipárové, která v pátek 24. června spolu se svými 

kolegyněmi (kosmetickými poradkyněmi zn. MARY 

KAY) udělala našim klientkám tento den doslova 

„krásnější“. V rámci projektu Ježíškova vnoučata tak 

byla vyslyšena četná přání dopřát si profesionální 

kosmetickou péči a líčení. Celé 

odpoledne se neslo v pohodovém 

duchu a přátelské atmosféře, klientky 

byly z výsledné práce vizážistek 

doslova nadšené. Děkujeme. 
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Trénink paměti zábavně 

 

V pondělí 27. června jsme se s klienty 

budovy C věnovali skupinovému 

tréninku paměti. Společně jsme 

vytvářeli asociace na křestní jména 

všech zúčastněných a také na jednotlivá 

písmena jména Ladislav. Klienty 

asociace moc baví a napadají je vskutku 

krásná slova. A protože se počasí 

opravdu vydařilo a ve stínu zahrady nám bylo dobře, rozhodli jsme si na 

závěr užít trochu zábavy s bublifukem, kdy jsme vytvářeli opravdu velké 

bubliny. Užili jsme si dopoledne plné zábavy. 

 

 

Sladké tvoření 

 

Ve středu 29. června 

se klienti budovy C 

věnovali přípravám na 

zítřejší odpolední grilování. 

Společně jsme se dali do pečení 

koláčků. Máslové těsto nám připravily 

naše paní kuchařky a my už pak jen 

tvořili malé koláčky plněné tvarohem 

a rozinkami. Zapojili se opravdu všichni – někdo válel těsto, další dělal 

koláčky a plnil je tvarohem nebo 

potíral máslem či doplňoval 

drobenku. A aby nám šla práce 

pěkně od ruky, pustili jsme si  

k poslechu cimbálovou muziku. 

Koláčky se nám moc povedly a my 

se už těšíme na zítřejší odpoledne, 

kdy je ochutnáme.  
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Malí psí kamarádi navštívili klienty SENIORu 

 

Ve středu 29. a čtvrtek 30. června přišli klienty SENIORu potěšit svou 

návštěvou canisterapeutičtí psi v doprovodu paní Bílkové, která nám 

představila novou psí slečnu Růženku. O tom, že tihle čtyřnozí mazlíci umí 

navodit dobrou náladu a vykouzlit úsměv na rtech není pochyb. 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu  

ze sbírky Ježíškova vnoučata. Děkujeme. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přivítali jsme léto a čas prázdnin  

 

Ve čtvrtek 30. června jsme spolu s klienty 

SENIORu a jejich blízkými strávili příjemné 

odpoledne při grilování. Podávaly se pravé 

speciality na gril – klobásky, špekáčky, sýr, 

ale i zmrzlina a koláčky, které klienti sami 

předem napekli. Počasí nám přálo, a tak 

jsme si mohli užívat příjemných slunečních paprsků u ohniště nedaleko 

budovy B. Příjemnou atmosféru dokreslily lidové, folkové a trampské písně 

v podání Jiřího Kury. Na přání klientů zazněly i oblíbené písně klientů od 

Karla Gotta. Moc děkujeme. Užili jsme si pohodové letní odpoledne plné 

zpěvu, smíchu a dobré nálady. 

Děkujeme paní Řepkové, která v rámci projektu Ježíškova vnoučata 

darovala tento krásný zážitek. 
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Grilování 
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS… 

 

 

Plánované akce SENIORu B + C – III. čtvrtletí 2022 

 

 

ČERVENEC 

 

12.7.  Výlet vláčkem po okolí    B,C 

28.7.  Hawai párty         C 

 

 

 

SRPEN  

  Výlet do kovozoo 

  4.8.  Lodí po Baťově kanálu    B,C 

20.8.  Společenské odpoledne s p. Veletou B,C 

 

 

 

ZÁŘÍ 

  Výlet do  Luhačovic     B,C 

  Loučení s létem     B,C 

Projížďka kočárem     B,C     
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                                                     AKTUALITY 

 

Dětský den v SENIORu Otrokovice 

 

V pátek 3. června 2022 bylo v SENIORu živo a veselo. Výskot a smích dětí 

byl slyšet až v širokém okolí, pro tentokrát: „Tak to má být!“ Klienti, jejich 

vnoučata a pravnoučata, děti zaměstnanců, děti z ukrajinských rodin 

ubytovaných v Otrokovicích si s viditelným nadšením užívali oslavy Dne 

dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachystán byl pestrý program a spousta úkolů k plnění na různých 

stanovištích (např. sportovní, kreativní, vědomostní). Děti měly i speciální 

komunikační úkol, a to povídat si se seniory. Došlo tak k mezigeneračnímu 

propojení, které bylo až dojemné, jak bouralo ostych dětí hovořit  

s neznámým cizím člověkem. Přítomni byli i canisterapeutičtí psi  

z Bratrstva psích tlapek, kteří 

dělali společnost dětem  

i klientům a společně plnili 

zadané úkoly. Na závěr 

vystoupil mág RadekR 

účastník celosvětově známé 

TV show Česko Slovensko 

má talent, který děti úžasně 

vtáhnul do světa kouzel  

a magie. Všechny děti 

dostaly sladkou odměnu 

v podobě balíčku s cukrovinkami. 
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Život v denním stacionáři ve druhém čtvrtletí roku 2022 

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 jsme se v denním stacionáři rozhodně 

nenudili. Našim klientům se soustavně snažíme vytvářet vhodné prostředí 

pro smysluplné trávení volného času, podmínky pro jejich aktivní zapojení 

se a bezpečné zázemí. Věnujeme se klientům dle jejich individuálních 

zájmů a potřeb. Odměnou nám je jejich spokojenost a kladné odezvy jejich 

rodinných příslušníků.  

V dubnu jsme svou pozornost zaměřili 

vzhledem k ročnímu období na péči  

o sazenice rajčat, paprik a afrikánů. Klienti 

je pravidelně zalévali, dle potřeby 

přesazovali. Přípravu na Velikonoce jsme si 

opravdu užili – společně jsme si vyzdobili 

prostory stacionáře dekoracemi z papíru  

a přírodních materiálů. Dodrželi jsme zvyky 

a tradice, jako je barvení vajíček, pletení pomlázky. Nejlépe hodnocenou 

aktivitou mezi klienty bylo pečení zajíčka a beránka. Pokud aprílové počasí 

dovolilo, chodili jsme na procházky na zahradu či nedalekého parku  

u Společenského domu. 

V květnu se uskutečnil výlet do Luhačovic, kde jsme se prošli po kolonádě, 

ochutnali léčivé prameny, vychutnali dobrou kávu a zmrzlinový pohár 

v místní čokoládovně.  

Na budově B jsme se zúčastnili kácení 

máje spojené s vystoupením dechovky. 

Také proběhla zajímavá aktivita „Retro 

praní“ – ukázka pracích prostředků z dob 

minulých, praní na valše, vzpomínání, jak 

se pralo dříve. Tato aktivita měla u našich 

klientek obzvlášť velký úspěch a dodnes 

na ni vzpomínají.  Pravidelně jsme se 

věnovali trénování kognitivních funkcí a stálicí mezi aktivitami je společné 

pečení, což mají naši klienti velmi rádi. V dubnu jsme si upekli např. 

levandulovou bábovku, ořechový řez či mechový řez. 



47 

 

Měsíc červen skýtá více možností dle 

toho, jaké plodiny venku dozrávají. 

Vyrobili jsme si domácí bezinkovou  

a třešňovou limonádu, zavzpomínali  

a připravili si jídlo našich babiček – 

obalovaný smažený květ černého bezu. 

Společnými silami jsme upekli kváskový 

chléb, na který jsme udělali výbornou 

tvarohovou pomazánku s pažitkou. 

V rámci přípravy dětského dnu na budově C jsme se podíleli pomocí při 

pečení koláčků a výrobě papírových ozdob. Nechyběl ani kulturní  

či společenský program – společně jsme oslavili životní jubileum naší 

klientky paní Kozubíkové, zúčastnili se hudebního vystoupení skupiny Vojo 

Deyl a to, že tančit se dá skutečně v každém věku nám názorně ukázal 

taneční mistr pan Petr Veleta v rámci své taneční terapie.  

Naše klienty se také snažíme maximálně podporovat v udržení jejich 

pohyblivosti, protože jsme si vědomi toho, jak moc je to pro ně důležité. 

Proto pravidelně cvičíme chůzi, chodíme na procházky do zahrady  

či parku, využíváme motomed. Hodně si společně zpíváme, hrajeme na 

klávesy, čteme z denního tisku. Těšíme se na nadcházející letní období, kdy 

nás čekají další zajímavé aktivity a výlety. 
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Potkávají se generace, dějí se zázraky 

 

SENIOR Otrokovice se zapojuje do 

programu POVÍDEJ organizace Mezi námi, 

o.p.s. Cílem je šířit myšlenku propojení 

dvou světů prostřednictvím pravidelných 

setkání našich seniorů a dětí z MŠ 

Otrokovice Zahradní 1202 a Zahradní 

1139. 

Náplní těchto setkání jsou výtvarné, hudební či pohybové aktivity, ale také 

čtení, vyprávění nebo oslavy různých svátků. Obsah setkání je vždy 

plánován s ohledem na schopnosti a dovednosti dětí i seniorů a je 

přizpůsobován aktuálním potřebám a možnostem. 

Mezigenerační propojování přináší prospěch oběma stranám. Děti se učí 

úctě ke stáří, mají možnost se dozvědět něco o okolním světě, vyslechnout 

zkušenosti a názory z pohledu seniorů, ale také se učí poznat život 

v seniorských zařízeních. Na druhé straně je aktivován každodenní život 

seniorů. Dochází k přenosu radosti a energie, k inspiraci prožít něco 

nového a k chuti předat dětem své zkušenosti. Vzájemně se pak učí úctě, 

ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství. 
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Zdravý pohyb 

 

Chůze je tím prvním, čemu se chce naučit malé dítě 

a tím posledním, čeho se chce vzdát starý člověk. 

Schopnost pohybu, mobility má pro každého z nás 

velký význam. Zůstat mobilním čili aktivním značí 

aspekt nezávislosti, samostatnosti a důležitosti. 

S přibývajícím věkem na člověka doléhají nejrůznější 

zdravotní neduhy. Nejčastějším problémem jsou 

onemocnění pohybového aparátu. Horší koordinace, 

menší síla a obratnost, potíže s chůzí   či bolesti 

kloubů. To jsou hlavní příznaky doprovázející postižení pohybového 

systému. U starších lidí se mění tělesná schránka, snižuje se fyzická 

schopnost a výkonnost. Dochází k různým omezením k limitaci mobility. 

Následně dochází k fyzické nečinnosti s navozením úbytku svalové hmoty, 

která obnáší zhoršení schopnosti sebeobsluhy. 

Stáří nelze zastavit, ale lze mu čelit. Proto se v rámci zachování 

pohyblivosti, ač mnohdy v omezené míře, snažíme o bezpečný pohyb  

a aktivní chůzi. K pohybu klientů využívá personál výhod chodících 

pomůcek, nízké nebo vysoké chodítko. Doprovází klienty jak při pohybu 

po zařízení tak i mimo domov v rámci procházek po zahradě či okolí 

SENIORu. Využití motomedu také přináší úspěch. V lůžku tak klientům 

pomáhá rozhýbat ztuhlé klouby a předchází svalovým křečím. Zajímavé 

jsou také různá skupinová cvičení, která mají formu aktivizační činnosti. 

Nezapomínáme ani na naše imobilní klienty. S využitím pojízdného 

polohovacího křesla se mohou za pomoci personálu podívat, jak vypadá 

léto mimo vlastní pokoj.  

Stárnutí člověka automaticky 

nepřipravuje o jeho schopnosti. 

Chůze seniorům přináší spoustu 

zdravotních benefitů. Pomáhá třídit 

myšlenky, je to kontrola hmotnosti 

bez držení diety, uklidňující 

prostředek bez užívání léků a recept 

na dobrou náladu bez použití tablety. 

Samozřejmě nejsou kroky jako kroky, 
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důležitý není jen počet, ale také intenzita a pravidelnost. Setrvalá aktivita je 

klíčovým faktorem zlepšování pohyblivosti. Nejdůležitější je nezahálet  

a být aktivní. Udržovat tělo v akci, zajistit pohyblivý životní styl, nenechat 

věk ovlivňovat mysl.  
 

Do práce na kole 

Již podeváté se společně zapojili v měsíci květnu účastníci a účastnice  

v motivační kampani Do práce na kole 2022. Hlavní organizátor 

projektu Auto*Mat z.s. Praha spolupracoval letos s 46 městy po celé 

republice. Kromě cyklistů a koloběžkářů se zúčastnili akce také běžci, 

chodci a ostatní, kteří jezdí do práce a zpět „na vlastní pohon“. Záštitu 

nad Zlínem, Otrokovicemi a okolím v rámci výzvy DPNK 2022 

převzal Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje. 

Společně soutěžící města Zlín a Otrokovice se umístila za celou 

republiku v počtu přihlášených na 3. místě a to za Prahou a Brnem. Ve 

Zlíně, Otrokovicích a okolí se letos zapojilo do kampaně 1360 nadšenců,  

v minulém roce to bylo 1133. Je to o 227 více než minulý rok. Ve Zlíně 

se letos zaregistrovalo 728 účastníků a účastnic. V Otrokovicích 

soutěžilo 632 přihlášených. Zlín tak splnil cíl dosáhnout čísla 700, což je 

letošní výročí Zlína od jeho první písemné zmínky. 

SENIOR Otrokovice zastupoval čtyřčlenný tým SENIOR CYCLING, který      

se 100 % účastí v pravidelnosti najezdil společně celkem 1 707 km. 

Závěrečné vyhlašování 

výsledků květnové výzvy 

DPNK 2022 ve Zlíně, trochu 

potrápil na začátku déšť. 

Ale potom si to rozmyslel, a 

tak se mohly losovat výhry, 

předávat diplomy a zažít 

bezva podvečer. Losování 

nejlepších týmů se ujal 

hejtman Zlínského kraje 

Radim Holiš a starostka 

Otrokovic Hana Večerková.  
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Poděkování od rodin klientů 

 

 

 

 

 

Každý z nás občas v životě stojí před rozhodnutím, kdy musí rozhodnout  

o významné změně. A když jde o osobu blízkou - to je opravdu na 

vážkách. Moje maminka 20 let žila sama v Pečovatelském domě  

v Tlumačově, vytvořila si domov, kde zažila mnoho pěkného. S přibývajícím 

věkem se objevovaly zdravotní potíže, přišla pandemie a přinesla 

přetrhané sociální kontakty. Před rokem jí zemřela jediná sestra.  

Na základě kladných preferencí jsem požádala o místo pro ni ve Vašem 

zařízení. Po dlouhé době ji vidím usměvavou, aktivní a spokojenou. Navíc 

vím vždy, co dělá, protože o aktivitách píšete. No prostě z maminky se 

stala "mediální hvězda". Proto se na Vás obracím s velkou prosbou, abyste 

předali mé velké poděkování všem, kteří se o ni starají. A pokud by to bylo 

možné, aby pan ředitel přetlumočil mé "díky" na některé z pracovních 

porad. Vaše práce není zaměstnání, ale poslání.  

Děkuji za lidský přístup, ochotu pomoci, péči a kladný vztah k lidem. 

PaedDr. Jana Jurtíková 

 

 

Dobrý den. 

Moc děkujeme za babičku, jste pro ni jako rodina, velmi se na Vás vždy 

těší, umíte připravit zábavu a činnost, která podporuje mozek a tvořivost. 

Velmi si Vás všech za to vážím. Janoštíková Ivana 

 

 

 

Dne 1. června jsme se rozloučili s naším tatínkem, dědečkem, 

pradědečkem panem Malým, který od nás odešel ve věku 93 let.  

Děkujeme paní Bochezové za slova útěchy při posledním rozloučení a také 

poděkování patří i personálu otrokovického SENIORu C za laskavý a lidský 

přístup v závěru tatínkova života. Svatopluk a Hana. 

 



52 

 

V sobotu 18. 6. odešla na "druhý břeh" naše babička Milada Olivíková.  

Děkujeme za skvělou péči, kterou jste ji věnovali po celou dobu pobytu. 

S pozdravem 

Václav Lipenský 

 
 

 

 

 

 

 

I my děkujeme 

Velké poděkování patří paní Menšíkové, která 

nám darovala balíček plný produktů z koloidního 

stříbra. Koloidní stříbro má antimykotické  

a antibiotické účinky. Posiluje imunitu a působí 

protizánětlivě. Produkty využijeme při péči o naše 

klienty. Děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další číslo vyjde začátkem října 2022. 

 

 

Vlaštovku pro Vás zpracovali: 

 

Jiřina Mišáková            aktivizační pracovnice B, C 

Milan Mikšík      Bohdana Kutějová 

Kristýna Žáková                  Petra Chmelařová   

Zdeněk Mikel       Jana Pospíšilová 


