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SLOVO ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 

 
 

 

 

 

 

 

Vážení a milí, 

 

žezlo plynule přebírá podzim, do parků, zahrad i domků pomalu vstupuje 

úchvatná žlutá, oranžová i červená barva listů, sluneční svit se snižuje, na 

polích vrcholí sklizeň, začíná velká zvířecí dovolená.  

 

Příchod podzimu je časem hojnosti darů Země, úrody jablek a jiného 

ovoce, dýní a další zeleniny, ořechů i vína. Přichází čas hodování, hojnosti  

a radosti. Čas vážení, hodnocení a hledání harmonie. Setkávání lidí  

a rozvíjení mezilidských vztahů, pomoc jeden druhému navzájem je 

sluneční silou a září uvnitř v nás všech. 

 

Nejoranžovější období v roce nám připomene, že zdánlivý konec vždy 

znamená nový začátek, změnu přístupu i postupů, které se musí rychle 

přizpůsobit dané situaci. 

 

Děkujeme Vám za empatii, trpělivost, vstřícnost a kolegialitu, kterou 

prokazujete dodržováním preventivních opatření i očkováním. 

 

 

 

 

 

Bc. Jana Pospíšilová 

zástupkyně ředitele 

vedoucí technicko – provozního úseku 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  
AKCE V SENIORu 

 

Připomněli jsme si vznik a výrobu obuvi 

 

Ve čtvrtek 24. června si klienti SENIORu B 

poslechli poutavou přednášku na téma Vznik 

a výroba obuvi. Dozvěděli se o původním 

účelu obuvi, jejím prvním objevu i historii. 

Obzvlášť zajímavý byl vývoj obuvi v Egyptě, 

Řecku a starověkém Římě. Přednáška byla 

zpestřena několika zajímavostmi. Věděli jste, 

že na Velké Moravě nosila obuv pouze 

knížata? Obuv totiž byla jakousi výsadou pro 

bohaté. Z nedávné minulosti jsme si 

připomněli krále obuvi a zlínského rodáka - 

Tomáše Baťu a jeho světové obuvnické 

impérium. 

 

 

Ohlédnutí v čase „Dovolená 

dříve a dnes“ 

 

Začátkem září klienti SENIORu C poseděli v knihovně u kávy  

a vzpomínali na dobu letních dovolených a prázdnin. Příběhy byly pestré, 

někdo trávil čas raději u vody, jiný procházkami v Jeseníkách či Beskydech 

nebo poznávali kulturní a historické 

památky v ČR i ve světě. Dámy 

zavzpomínaly, když nosily v létě 

klobouky a prohlédly si upomínkové 

předměty z cest našich sestřiček. 
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Víkendový Dámský klub 

 

V sobotu 10. července jsme si v Dámském klubu 

na SENIORu B společně s klientkami povídaly  

o péči o ruce a nehty. Využily jsme teplého 

letního počasí a vydaly jsme se do zahrady, kde 

jsme v příjemné atmosféře vyzkoušely různé 

krémy, laky a kosmetické přípravky vyživující 

nejen pokožku, ale i nehty. 

 

 

 

Nezapomínáme na narozeniny 

a svátky našich klientů 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 13. července dopoledne jsme na 

SENIORu B strávili obzvlášť příjemně. 

Společně jsme oslavili krásné 85. 

narozeniny naší klientky, paní Chujacové. 

Sešli jsme se v hojném počtu, abychom poseděli při kávě  

a drobném pohoštění, společně si 

zavzpomínali na léta svého mládí.  

Panovala skvělá nálada, povídali 

jsme si, jedli, pili a celkově užívali 

slavnostní den. 

Tímto ještě jednou moc 

gratulujeme a přejeme hlavně 

pevné zdraví. 
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Keramické tvoření  

 

V pondělí 12. července se 

klienti věnovali oblíbené 

aktivitě - keramickému tvoření. 

Na budově C se dali do výroby 

ozdobných soviček, které budou 

sloužit jako dárky pro vystupující a 

hosty.  Na  SENIORu B klienti pracovali na 

výrobě dekorací, které budou zdobit pokoje 

klientů i vnitřní prostory budovy. Vyrobený, 

vypálený a naglazovaný list lopuchu bude sloužit v zahradě nejen jako 

dekorační prvek, ale především jako pítko 

pro ptactvo. 

Klienty tato aktivita velmi bavila, procvičili 

si hrubou motoriku rukou při přípravě 

hlíny, zručnost při zdobení a hlavně se 

cítili potřební při výrobě něčeho krásného  

a zároveň užitečného. 

 

 

Ochutnávka čajů 

 

Ve středu 15. července odpoledne jsme si 

krásně provoněli a vychutnali při degustaci čajů. 

Tentokrát jsme se zaměřili na bylinné čaje. 

Kromě poznávání bylinek jsme si povídali  

o původu a historii čaje, procesu výroby, ale  

i o balení čajů dříve a dnes. Na závěr 

jsme si vytvořili zajímavou koláž z obalů 

od čajových sáčků, kterou si zkrášlíme 

společenské prostory našeho domova. 
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Rytmické cvičení 

 

V úterý 20. července jsme se na 

SENIORu B sešli k rytmickému 

cvičení. Přitom jsme si povídali  

o významu hudby, jak na nás 

hudba a rytmus působí,  

o historii a druzích hudby. 

Procvičili jsme si také paměť, 

kdy jsme vyjmenovávali  

a následně i notovali písně, ve 

kterých se objevuje název města, povolání, barvy, zvířat a květin. Na závěr 

jsme si za pomoci Orffových rytmických nástrojů vyzkoušeli hrát do rytmu 

a mašličkou na hůlce dirigovat barokní hudbu. 

 

 

Putování po českých lázních 

 

Ve středu 21. července jsme se  

s klienty SENIORu B přenesli do 

lázní. Povídali jsme si o našich 

největších lázních – Karlových, 

Mariánských i Františkových,  

o tom jaké neduhy se zde léčí  

a zavzpomínali jsme na vlastní 

lázeňské pobyty. Nezapomněli 

jsme ani na nedaleké lázně  

v Luhačovicích, které snad každý z nás někdy navštívil, ať už jako klient, 

nebo jako turista. Pomyslně jsme navštívili i lázně v Teplicích nad Bečvou, 

zdejší jeskyně a Hranickou propast, zvanou též Macůška. Hloubka 

zatopené části je pravděpodobně kolem 1 km, což z ní činí nejhlubší 

zatopenou sladkovodní jeskyni světa. 
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Povídání jsme si zpříjemnili ochutnávkou minerálních vod a lázeňských 

oplatků. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali píseň Švihák lázeňský. 

Setkání proběhlo ve velice příjemné, veselé a přátelské atmosféře. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunné počasí láká k projížďce rikšou 

Ve čtvrtek 22. července využili klienti SENIORu B 

teplého letního počasí k projížďce rikšou po Baťově 

a okolí. Při této příležitosti si mohli prohlédnout 

rozkvetlé zahrady, park u Společenského domu, 

který se v těchto dnech připravuje na Otrokovické 

letní slavnosti, koupaliště a jiná zajímavá místa. 

Projížďka rikšou je i příležitostí strávit čas spolu  

s ostatními, odpočinout si, popovídat, načerpat 

energii ze sluníčka a přitom pozorovat a obdivovat 

krásy kolem sebe. 
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Sladké dopoledne 

 

22. července má svátek Magdaléna, a proto jsme si o jedné známé 

Magdaléně povídali - Máří Magdaléně. Vzpomněli jsme několik pranostik, 

které se k tomuto dni vážou. K povídání jsme si připravili výborné 

pudinkové poháry s ovocem i šlehačkou. Všem moc chutnalo. Některým až 

tak, že si pohár snědli dříve než pudink vychládl, a proto si udělali druhý. 

Společně jsme strávili příjemné dopoledne plné zábavy a smíchu a hned 

jsme přemýšleli, čím si osladíme život příště. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatá Anna, chladna z rána 

 

V den svátku všech Aniček jsme na SENIORu B zavzpomínali na svatou 

Annu, její život a pranostiky s ní spojené. K posezení jsme si usmažili 

chutné cuketové placky z právě dozrávajících cuket.  Povídali jsme si také  

o lásce. Láska má mnoho podob a my jsme si společně některé  

z nich vyjmenovali. Na závěr jsme poblahopřáli všem našim Aničkám  

a zarecitovali si báseň Jaroslava Vrchlického Za trochu lásky… 
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Dechová gymnastika, aneb jak si zlepšit zdraví 

 

Ve čtvrtek 29. července jsme se s klienty 

SENIORu B věnovali nácviku dechových 

technik, které slouží k relaxaci, posílení 

dechové kapacity a masáži vnitřních 

orgánů. Klienti si užili zábavné dopoledne 

a někteří si vyžádali postup i pro domácí 

trénink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně štěstí, zdraví… 

 

V posledním červencovém týdnu jsme 

na SENIORu B popřáli klientům, kteří 

tento měsíc oslavili své narozeniny. 

I na SENIORu C se tento týden slavilo – 

paní Marie Zapletalová oslavila 

krásných 80. let. Popřáli jí nejen naši 

zaměstnanci, ale také její vrstevnice, se 

kterými poseděla u kávy a dortu. Paní 

Zapletalová je stále plná energie. 

Našim oslavencům přejeme všechno 

nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať je 

úsměv neopouští. 
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Zábavné cvičení s overballem 

 

V pátek 30. července se klienti SENIORu 

B sešli k lehkému procvičení těla. 

Nejdříve si protáhli končetiny, krční 

páteř a provedli obličejové cvičení na 

zklidnění. Poté pomocí overballu posílili 

svaly na rukou a nohou. Overball využili 

také k vyzkoušení postřehu, kdy si mezi 

sebou různě přehazovali míč, aniž by se 

předem upozornili.  

Klienti budovy C si také vybrali, jako 

cvičební pomůcku, míč. Vyzkoušeli si 

různé cviky na posílení a protažení 

převážně horní poloviny těla.  

 

 

Cvičení s overballem – měkkým nafukovacím míčem pomáhá správně 

zpevnit tělo a zlepšit jeho držení.  

Někteří klienti k procvičení využili také motomed, který napomáhá zmírnit 

následky nedostatečného pohybu: rozhýbe ztuhlé klouby a bojuje proti 

křečím.  

Na obou budovách klienti zažili velmi příjemné dopoledne plné zábavy. 
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Procvičili jsme si paměť 

 

Na SENIORu B jsme se věnovali 

skupinovému trénování paměti. Cílem 

bylo procvičit si logické myšlení, 

dlouhodobou a krátkodobou paměť, 

ale také se společně dobře pobavit  

a něco nového se dozvědět. 

Doplňovali jsme např. hlavní města 

několika států a vzpomínali na jejich 

dominanty. Víte proč se Japonsku říká 

Země vycházejícího slunce? No protože tam sluníčko opravdu vychází jako 

první. Dále jsme doplňovali přísloví a úsloví, vymýšleli rýmy nebo co 

nejvíce slov začínajících na různé předpony. Na závěr jsme si připomněli 

jména významných českých sportovců a ve kterých sportech dominovali. 

Aktivitu jsme si zpestřili písničkou a vzpomínkou na zážitek ze sportovního 

prostředí.  

Dalším tématem pro trénování paměti byla spojitost s důležitými 

událostmi – škola, sklizeň plodů na poli a na zahradě. Také jsme si 

procvičili slovní zásobu a komunikaci. 
 

Dalším cvičením jsme si potrénovali krátkodobou  

a dlouhodobou paměť, slovní zásobu i logickou 

paměť. Závěrem jsme si prohlédli přání a milé vzkazy 

od žáků 4. třídy Sportovní ZŠ Človíček Hostivař, které 

nám poslali jako reakci na přání našich klientů dětem 

do nového školního roku. Moc děkujeme. 

 

 

Při dalším skupinovém trénování paměti jsme si dali tipy na zajímavá 

kulturní místa v okolí, v Praze a dalších místech v ČR. Nejvíc hlasů od 

našich klientů dostala ZOO Lešná a také hrad Malenovice. Pro některé 
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starousedlíky byla překvapením, že je otevřený prohlídkám. V Praze byla 

nejvíce doporučována procházka historickým centrem, a pak černá 

třináctka U Fleků. Připomněli jsme si i několik pranostik spojených s letními 

měsíci. Pomocí metody „Co si zabalím do batohu na výlet“ jsme se 

přesvědčili, že když jsou informace vhodně připravené, jsme schopni si 

zapamatovat seznam o 12 položkách ve stejném nebo libovolném pořadí. 

 

 

 

 

 

 

 

Na SENIORu C jsme se také věnovali tréninku 

paměti. I tady jsme si připomněli pranostiky, které 

se vážou ke svaté Anně a Jakubovi. Paměť jsme si 

pěkně potrápili  řadou doplňovaček. Příjemné 

dopoledne jsme završili populární hrou AZ – kvíz. 
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V rámci tréningu paměti jsme zvolili téma 

Pohádky, které máme rádi. Klienti podle ukázek 

známých filmových melodií poznávali, o jakou 

pohádku se jedná, zavzpomínali kdo v pohádce 

hrál a zpíval, nebo kde se pohádka natáčela. 

Další trénink paměti patřil 

našemu hlavnímu městu, 

Praze. Klienti si připomněli 

historii i slavné osobnosti 

tohoto krásného města, 

prohlédli si knížky  

a vzpomínali, jaké znají 

pověsti a legendy, které se 

k významným památkám vážou. Nakonec se 

pobavili u vědomostního kvízu, který shrnul vše,  

o čem jsme si dopoledne u kávy povídali. 

 

 

Procvičování paměti zábavnou formou 

 

Klienti SENIORu C se v úterý 3. srpna sešli, aby si zábavnou formou 

připomněli abecedu, jednotlivá slova na daná písmena podle vzoru 

„město, jméno, zvíře, věc, rostlina“ a celkově psané písmo. Klienti se velmi 

dobře bavili a měli radost, když si vzpomněli na více výrazů. Také zmínili, 

že jsou rádi, že si to vyzkoušeli a uvědomili si, jak rychle se zapomíná a jak 

je potřebné si běžné znalosti oživovat. 
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Úspěch provázel hlasitý jásot 

 

Úterý 3. srpna strávili klienti SENIORu B cvičením. Nejprve si procvičili 

paměť – připomněli si, že dnes má svátek Miluše a vyjmenovávali další 

jména začínající na písmeno M. Nejprve ženská jména, poté mužská, dále 

pokračovali s třemi začínajícími písmeny jmen. Poté jsme se věnovali 

dechovému a pohybovému cvičení. Rychlost a koordinace pohybu rukou, 

svalovou sílu rukou, koordinaci ve vztahu ruka – oko a neverbální i verbální 

komunikaci si procvičili při hře s plachtou a míčem. Hra naše seniory velmi 

zaujala, s nadšením vymýšleli různá pravidla a každý úspěch provázel 

hlasitý jásot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienty SENIORu C těší péče o rybičky 

 

V budově C si klientky oblíbily akvárium  

s rybičkami, které zdobí modré podlaží. 

Rády je pozorují, pomáhají s krmením  

a zajímají se o jejich chov i údržbu. Proto  

s nadšením přijaly nabídku vyzkoušet si 

vyčistění akvária. Pomáhaly s lovením 

rybiček, odpouštěním vody i samotným 

vymýváním kamínků a následným zkompletováním akvária dohromady. 

Klientky byly moc rády za příležitost naučit se 

něco nového a hlavně měly příjemný pocit 

užitečnosti, protože se můžou o oblíbené 

rybičky starat ještě více. 
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Hudební vystoupení potěšilo naše klienty 

 

Dne 3. srpna klienti budovy C se sešli v atriu, 

aby zhlédli vystoupení hudební skupiny 

Ostošest. V příjemné atmosféře si poslechli 

známé (převážně country) písničky, při kterých 

si zazpívali a někteří klienti si v rytmu zahráli 

na samozvučné hudební nástroje. 

Vystoupení, které kapela Ostošest našim 

klientům věnovala, bylo pro všechny 

příjemným zpestřením krásného letního dne. 

Moc děkujeme. 
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Posezení nad knihou 

 

Dne 4. srpna se klienti budovy C setkali při posezení u kávy, kdy si 

zavzpomínali na známého českého herce Jiřího Sováka. Připomněli si jeho 

život i nejznámější role, např. vznětlivého, ale též pečlivého  

a zodpovědného Evžena Humla v oblíbeném seriálu Chalupáři. Na závěr 

jsme si přečetli úryvky z jeho knihy Milosrdné a nemilosrdné historky, aneb 

Bejvávalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiena a zdraví napříč staletími 

 

Ve středu 4. srpna jsme si s klienty SENIORu B 

povídali o hygieně lidstva napříč staletími – od 

antiky, přes středověk, 19. století až po 

současnost. Obzvláště nás zaujaly hygienické 

podmínky na francouzském dvoře za dob Ludvíka XIV., Krále 

Slunce. Za veškerou pompou versailleského dvora se totiž skrývaly 

stísněné příbytky, úděsné sanitární poměry, málo tepla, mnoho špíny  

i větrné a nezdravé okolí.  Věnovali jsme se také historii lázní, lazebnictví  

a ústní hygieny, jak traumatizující bylo trhání zubů. 

Přednáška byla velmi poutavá. Klienti si mohli prohlédnout různé 

hygienické pomůcky a přípravky. 

Závěrem si vyměňovali vzpomínky  

a zkušenosti z dětství a společně se 

shodli, že jsou rádi za výdobytky 

současné doby. 
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Kognitivní trénink zábavně 

 

5. srpna jsme se na SENIORu B 

věnovali procvičování kognitivních 

funkcí, což jsou jedny z hlavních 

oblastí lidské psychiky. Jejich 

prostřednictvím člověk vnímá svět 

kolem sebe, jedná, reaguje  

a zvládá různé úkoly. Je dobré si 

připomenout, že i dostatek 

kvalitního spánku, psychická 

pohoda a společenské vztahy přispívají k dobrému psychickému stavu  

a udržení kognitivních funkcí. Stejně tak i zdravý životní styl, strava 

bohatá na vitamíny a dostatek pohybu. Proto jsme si v pátek 6. srpna 

povídali o zdravé výživě a jejím významu pro lidský organismus. 

Společně jsme strávili příjemná dopoledne plná dobré nálady a úsměvu na 

tváři našich klientů. 

 

 

Skupinové pohybové aktivity 

 

V pátek 6. srpna se klienti budovy C zúčastnili 

skupinové pohybové aktivity, při které měli 

možnost různými cviky procvičit celé tělo.  

Vyzkoušeli jsme si cviky na protažení i posílení 

svalů, procvičení kloubní pohyblivosti  

i koordinace pohybu. Někteří využili cvičení na 

motomedu pro důkladnější procvičení nohou. 

Všichni si cvičení užili v dobré náladě  

a rozešli se s přáním krásného víkendu. 
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Víkendová procházka s Jackem a Jackie 

 

Víkendové teplé počasí 8. srpna využili klienti SENIORu B k procházce po 

Baťově. Společnost jim dělali přítulní psí kamarádi – Jack a Jackie. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Osvěžili jsme se výbornou zmrzlinou 

V pondělí 9. srpna využili slunečného odpoledne klienti a pečující personál 

SENIORu B k procházce opět po Baťově. Prohlédli si například Společenský 

dům, upravený park před ním nebo zahrádky místních obyvatel. Na závěr 

se všichni osvěžili výbornou zmrzlinou a užili si příjemné odpoledne. 
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Přednáška na téma KNTB a její historie 

 

V pondělí 9. srpna jsme si s klienty 

SENIORu B povídali o historii 

Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. 

Připomněli jsme si např. okolnosti 

vzniku nemocnice a rozvoj areálu.  

V reminiscenčním duchu jsme 

debatovali o pobytu klientů  

v nemocnici a jejich spokojenosti  

s nemocničními budovami  

a areálem. Klienti dostali k vyplnění 

krátký kvíz, při kterém si procvičili svou paměť a pozornost. Poté jsme si 

povídali o jednom z nejčastějších onemocnění lidstva – cévní mozkové 

příhodě, která je 2. nejčastější příčinou úmrtnosti ve světě. Řekli jsme si, jak 

ji rozpoznat u sebe i u ostatních, jak důležitá rychlá reakce   ovlivňuje 

kvalitu života. Může zachránit i samotný život. Závěrem setkání jsme si 

připomněli tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby, klienti si 

odnášeli letáček s upozorněním na hlavní a vedlejší příznaky CMP, které si 

tak mohou připomenout i později. 
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Toulky Českem – Lednicko-valtický areál 

 

Srpnové dopoledne se klienti budovy C sešli  

v knihovně modrého podlaží, aby si při kávě  

a v příjemné atmosféře připomněli krásy Lednicko-

valtického areálu, na který navazuje CHKO Pálava. Společně jsme 

zhlédli dokument České televize, který všechny památky poutavým 

způsobem popisuje, prohlédli si fotky a společně jsme zavzpomínali, jak 

jsme tato místa sami navštěvovali. 

 

 

 

 

 

Pánská jízda 

 

Ve čtvrtek 12. srpna se pánové ze SENIORu B 

rozhodli využít krásného teplého počasí  

a společně s pečujícím personálem se vydali do 

nedalekého přístaviště v Otrokovicích. Každý si  

v příjemném prostředí zeleně s výhledem na 

řeku Moravu dopřál občerstvení podle chuti – 

kávu, zmrzlinu, pivo nebo osvěžující limonádu. 

Společně jsme v dobré náladě prožili příjemné 

odpoledne. 
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Vyzkoušeli jsme si techniku jogínů, se kterou lze spát  

za plného vědomí 

 

Ve čtvrtek 12. srpna jsme s klienty SENIORu B prováděli nácvik relaxačních 

a dechových technik, které slouží ke zklidnění organismu, posílení kapacity 

plic a při nichž v případě hlubokého břišního dýchání dochází ke stimulaci 

peristaltiky střev. Vyzkoušeli jsme si část vedené relaxace Joga Nidra, 

neboli jógový spánek, což je metoda navozující kompletní fyzické, 

mentální i duševní uvolnění. Skrze 

rotaci pozornosti, vizualizaci a další 

techniky se dostáváme do stavu 

hlubokého spánku. Závěrem jsme 

diskutovali nad vhodnými technikami 

pro uvolnění před spánkem  

a zopakovali jsme si příznaky náhlé 

mozkové příhody a nutnost rychlé 

reakce.  

 

Mýtus pátek třináctého 

V pátek 13. srpna jsme se s klienty SENIORu B sešli 

k příjemnému posezení, kdy jsme si povídali  

o mýtech a pověrách spojených nejen s pátkem 

třináctého. Víte, proč je pátek třináctého 

považován za nešťastný den? Tato pověra má 

reálný historický základ, kdy 13. října roku 1307 byli 

ve Francii na popud krále vyvražděni rytíři 

templářského řádu, který tímto zanikl. 

Zavzpomínali jsme i na další pověry, zvyky  

a tradice, které klienti znají nebo je aktivně 

používali ve svém životě, např. čtyřlístek pro štěstí, 

podkova, kominík nebo plyšové talismany pro štěstí. Došli jsme 

k závěru, že největším štěstím jsou dobré rodinné vztahy. 
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Keramické tvoření 

 

Na SENIORu C jsme se v pondělí 16. srpna věnovali kreativnímu tvoření  

z keramické hlíny. Zprvu jsme glazovali již vypálené výrobky. Poté si klienti 

buď mohli tvořit výrobky dle své fantazie, nebo vyrábět listy, které budou 

na podzim zdobit prostory SENIORu. Společně jsme si dopoledne užili  

v dobré náladě. Klienti odcházeli s radostným pocitem, že stále dokáží 

vytvořit i složitější věci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaxace v zahradě 

Zahrada SENIORu C je prostor, kde klienti 

velmi rádi tráví volný čas. S oblibou se 

buď jen tak sluní nebo ve stínu luští 

křížovky. Rádi se tu setkávají se svými 

vrstevníky pro společné povídání.  

V zahradě se nachází také senzorický 

chodníček, který využívají (někdy i se 

svými příbuznými, kteří je navštíví)  

k trénování chůze v terénu. Zahrada se 

klientům velmi líbí a s oblibou se kochají 

její krásou. Jsou ale i tací, kteří rádi dle 

svých možností pomáhají s její údržbou  

a mají dobrý pocit, že i ve svém věku 

mohou být nápomocni. 
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Čtyřnozí kamarádi opět rozdávali radost a lásku 

Canisterapie – když psi pomáhají léčit 

V září potěšila klienty SENIORu B a C svou 

návštěvou paní Bílková a její smečka hravých 

a přítulných hladkosrstých jezevčíků. Tito 

speciálně vycvičení canisterapeutičtí psi 

motivují klienty k pohybu, pomáhají rozvíjet 

jemnou motoriku, dokáží rozhýbat hrubou motoriku, podněcují 

komunikaci, cvičí mozek a koncentraci. Jsou ideálním lidským společníkem, 

důvěrníkem nahrazujícím sociální kontakt, který je mnohdy velmi obtížný. 

Přítomnost malých chlupatých terapeutů našim klientům vždy rozzáří 

obličeje a vykouzlí úsměv na tváři. Mnozí z nich mají pro své kamarády 

nachystané pamlsky. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další 

setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 

sbírky Ježíškova vnoučata. 
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Aktivizační činnosti v domově se zvláštním režimem 

Bohatý aktivizační program pravidelně připravujeme  

i pro klienty domova se zvláštním režimem na 

SENIORu C. Klienti DZR každý den absolvují  různé 

aktivity, které plnohodnotně vyplňují jejich čas, 

podporují je v udržení stávajících kognitivních  

i fyzických schopností. Mezi oblíbené patří např. hraní 

společenských her, 

aktivity pro udržení 

jemné motoriky, 

vaření, pečení nebo 

se rádi pomazlí s naším králíkem Karlem. 

 

 

 

 

Věnujeme se skupinovému cvičení a hraní sportovních her. si vyzkoušeli 

cviky k lehkému procvičení těla, zejména cviky zaměřené na posílení  

a protažení horní poloviny těla. Zahráli jsme si poté několik sportovních 

her. Nejvíce zábavy si klienti užili při vzájemném házení míčem.  
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Dopoledne s vůní kávy 

Pondělí 16. srpna jsme si na SENIORu B krásně vychutnali degustaci kávy. 

Úvodem jsme si zahráli hru, kdy klienti ke svým jménům přiřazovali 

přídavná jména začínající na stejné písmeno jako jejich křestní jméno, která 

je nějakým způsobem vystihují. Poté přišla na řadu samotná ochutnávka. 

Čichovými i chuťovými smysly jsme ochutnávali tři druhy kávy. Klienti se 

dozvěděli různé zajímavosti o kávě, jejím původu, historii  

a procesu výroby. Společně jsme si prohlédli obrázky rostliny kávovníku, 

jeho květy i plody.  Z obrázků jsme si pak vytvořili zajímavou koláž, kterou 

si zkrášlíme společenské prostory našeho domova. Na závěr jsme si 

zazpívali píseň od Karla Gotta Kávu si osladím. Klienti odcházeli spokojeni 

a s úsměvem na tváři. 

 

 

 

 

 

 

Pánský klub 

Čtvrtek 19. srpna patřil na SENIORu C 

mužům. Společnými silami se zapojili pánové 

z domova, DZR i denního stacionáře a pustili 

do dokončení hmyzího domečku. Nejprve 

bylo potřeba uřezat zadní díl domečku, poté 

zajistit výplň z přírodního materiálu a celý 

domeček zkompletovat. Tato práce jim sice zabrala jak dopolední, tak  

i odpolední čas, ale měli z ní velkou radost a bylo znát, že jsou rádi, že se 

můžou i ve svém věku vracet k ryze 

mužským pracím, na které byli za svého 

mládí zvyklí. 
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Příprava pomazánek 

Dopoledne v pátek 20. srpna jsme s klienty 

SENIORu B strávili oblíbenou aktivitou Vzpomínání 

v kuchyni. Na začátek jsme si společně zazpívali 

písničku „Není nutno“ a zavzpomínali na aktivity 

tohoto týdne, co jsme se naučili a co nás bavilo. 

Poté jsme se pustili do 

přípravy pomazánek na 

jednohubky. Krájení, míchání, 

loupání i ochutnávání, každý 

se zapojil. Aby nám práce šla pěkně od ruky, povídali 

jsme si o vaření i o tom co komu chutná. Vyzkoušeli 

jsme zajímavý recept, který nám poradila jedna  

z našich klientek a všem moc chutnal. Rozloučili jsme 

se v dobré náladě s přáním krásného víkendu. 

 

Malé kytičky – velká radost 

 

V pondělí 23. srpna se budovou B linula vůně 

levandule – bylinky opředené tajemstvím a zvláštní 

vůní. Pro někoho příjemná, pro jiného odpuzující. 

Záleží na tom, jak máme od narození nastavený 

nervový systém. Tato rostlina patří mezi velmi 

známé léčivé bylinky - její vůně dokáže zklidnit, 

umožňuje relaxaci, účinkuje ale i při nespavosti či 

psychických potížích. Levandule lékařská byla již od 

pradávna spojována s čistotou, umýváním, 

parfumérií a kosmetikou. První a nejjednodušší 

terapeutické využití levandule je voňavý 

svazeček. A právě takové svazečky jsme si 

společně s klientkami SENIORu B vytvořily  

a jako malý dárek pro radost darovaly ostatním. 
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Zahradní terapie aneb terapie přírodou 

 

S klienty SENIORu C jsme se věnovali 

zpracování úrody ze zahrady.  Z již 

nasušené meduňky a šalvěje jsme si 

připravili na zimu čaj a bylinky, které  

v nedávné době dorostly jsme si 

předchystali na sušení. Všichni si pak 

zasloužili sladkou odměnu v podobě cuketového perníku, který upekli 

klienti denního stacionáře. Moc jim děkujeme, byl výborný. Nakonec se 

pánové ujali slavnostního umístění keramických pítek pro ptáky, které jsme 

dříve vytvořili. 

Senioři uvařili klasické letní jídlo – lečo, kdy opět využili úrodu z naší 

zahrady. U krájení a přípravy surovin jsme vzpomínali, kolik stály potraviny 

dříve a dnes. Práce šla všem krásně od ruky, a tak si za chvilku na hotovém 

jídle všichni společně pochutnali. 

 

Vzpomínání na Televarieté 

Klienti SENIORu C v úterý 24. srpna vzpomínali na hudebně-zábavný pořad 

Televarieté. S nápadem na televizní varietní show přišel roku 1970 tehdejší 

šéfredaktor televizní zábavy Vladimír Dvořák. Ten také přišel s myšlenkou 

dostat do pořadu humor, který v té době prakticky chyběl. Úkolu 

zkombinovat hudební a varietní složku s konverzačním humorem se 

zhostili Vladimír Dvořák s Jiřinou 

Bohdalovou. V pořadu se pak 

vystřídala zhruba desítka umělců, 

přičemž většinu čísel vzájemně 

oddělovalo průvodní slovo nebo 

komediální scénka. Hudební 

doprovod zajišťoval Orchestr ČST.  

Klienti si u vybraných dílů užili 

dopoledne plné dobré nálady  

a smíchu. 
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Epinka potěšila svou návštěvou 

 

V úterý 24. srpna potěšila klienty SENIORu B svou návštěvou Epinka – malá 

yorkšírka, která si svou hravou a přítulnou povahou dokáže všechny získat. 

Pro naše klienty je to vždy velká radost se s ní pomazlit a dát jí nějaký 

pamlsek. Přirozený kontakt člověka a psa je velice důležitý, napomáhá totiž 

ke zlepšení kvality života a obecné aktivizaci klienta – odbourává stres, 

uzavřenost, nečinnost, zlepšuje komunikaci a motivuje. 

Epinka všem zpříjemnila úterní dopoledne a už teď se těšíme na další 

návštěvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativní tvoření z papíru 

 

Pondělí 30. srpna jsme si s klienty SENIORu B zpříjemnili kreativními 

činnostmi v pracovních dílnách. Tentokrát jsme se věnovali výrobě 

drobných papírových květů – sedmikrásek. Klienti si procvičili jemnou 

motoriku, přesnost a soustředěnost na činnost. V průběhu činnosti jsme si 

povídali o tvoření z papíru, jaké další druhy květin lze  

z tohoto materiálu vytvořit. Závěrem 

si každý mohl odnést jeden květ na 

pokoj jako připomínku na příjemně 

strávené dopoledne či na ukázku 

svým blízkým. 
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Batikování je docela věda, ale především zábava 

 

V úterý 31. srpna se klienti budovy C – „výtvarníci“ sešli ke společnému 

tvoření. Tentokrát se jednalo o batikování, které bylo pro většinu klientů 

premiérou. Výsledek ale stojí za to! Velké poděkování patří rodině pana 

Mareše, která nám darovala trička na tuto aktivitu. Batikovaná trička si 

klienti nechali jako upomínku pěkného dopoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne s dechovou hudbou Ořechovjané 

 

Podzim si letos pospíšil, s koncem prázdnin 

přišlo i chladné a deštivé počasí. Pondělní 

pochmurný den nám prozářilo vystoupení 

dechové kapely Ořechovjané z Velkého 

Ořechova v čele s kapelníkem Bc. Davidem 

Gregorem. Repertoár souboru je sestaven  

z moravské a české lidové hudby, tanečních a koncertních skladeb, a tak se 

naši klienti mohli těšit ze svých 

oblíbených a jim dobře známých 

písní. Jako poděkování jsme členům 

souboru věnovali keramické 

výrobky našich klientů. Společně 

strávené odpoledne jsme si všichni 

moc užili. 
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Zavzpomínali jsme na školu  

a školní léta 

 

Poslední prázdninový den jsme s klienty 

SENIORu B i C zavzpomínali na vlastní 

školní léta, jak jsme trávili prázdniny, 

prožívali jejich konec a blížící se začátek 

školního roku – první školní den. Mnozí 

klienti vzpomenuli jako zlomový okamžik nikoli nástup povinné školní 

docházky (první třídu), ale vstup do učení či nástup do internátu, které pro 

klienty představovaly přelom dětství a dospělosti. Závěrem jsme 

vzpomenuli zítřejší nástup dětí do školy a napsali jim vzkazy a přání do 

nového školního roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátkem září se klienti SENIORu B i C sešli  

k lehkému procvičení těla. Začali  

s lehkými cviky na celkové protažení těla, 

poté  se zaměřili na posilování končetin  

s pomocí overballu a masáž zad. Na řadu 

přišlo  oblíbené kopání a házení míčem mezi 

sebou, při kterém si klienti užili spoustu 

zábavy. Abychom předešli bolavému tělu  

a ztuhlosti kloubů, věnovali jsme 

pozornost závěrečnému strečinku. Ten 

jsme si zpříjemnili zpěvem oblíbených 

lidových písní našich klientů. 
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Připravili jsme si výborný cuketový perník 

 

Ve čtvrtek 2. září si klienti SENIORu C upekli oblíbený 

moučník – cuketový perník. Práce šla všem od ruky,  

a protože nastrouhaných cuket byl přebytek, rozhodli 

se ještě usmažit si křupavé placičky, které všem moc 

chutnaly. Následující den jsme poseděli u kávy a upečený 

perník jsme ochutnali. K posezení jsme se sešli v knihovně, u kávy  

a perníku jsme si poslechli písně Jožky Černého. Užili jsme si velmi 

příjemné a pohodové dopoledne. 
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Cimbálová muzika Luňák rozdávala radost 

 

Sobotní odpoledne 4. září  zpříjemnila 

klientům SENIORu C Cimbálová muzika 

Luňák ze Sazovic. Poslechli jsme si 

známé i méně známé lidové písně, které 

jsme si s chutí společně zazpívali. 

Velké poděkování patří paní Milinkové, 

která živé vystoupení v rámci projektu 

Ježíškova vnoučata zprostředkovala. 

Poděkování patří také primášce a ostatním členům cimbálovky, kteří našim 

klientům zahráli a zazpívali. Bylo to pro nás krásně strávené odpoledne, 

plné zábavy, zpěvu a hudby. 
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Tvoření z přírodních materiálů 

 

Úterý 7. září se na SENIORu B neslo  

v duchu tvořivosti. Z přírodních materiálů 

klienti zdobili rámečky z proutků, které sami 

vyrobili. Nadšení a zapálení nemělo mezí. 

Navzájem si radili. Muži zastávali hrubší práci  

a ženy zase radily po estetické stránce.  

Z výrobků měli obrovskou radost a přáli si, aby 

byly vystaveny v patrech našeho domova. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Víkendová procházka do přístaviště 

 

Zářijové teplé počasí přímo vyzývalo  

k pobytu na čerstvém vzduchu, a tak jsme se  

s klienty SENIORu B vydali na procházku do 

nedalekého přístaviště. V příjemném prostředí 

zeleně s výhledem na řeku Moravu jsme 

načerpali energii ze sluníčka, popovídali si  

a občerstvili se podle chuti. Někteří se osvěžili 

výbornou zmrzlinou. Společně jsme v dobré 

náladě prožili příjemný den. 
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Povídání o vinobraní 

 

V pondělí 13. září jsme si s klienty SENIORu B povídali o vinobraní. 

Dozvěděli se, jak se vinná réva dostala do Čech a do střední Evropy. Byla to 

velmi žádaná komodita a výsada církve  

a panovníků. Dále jsme si povídali o velkém 

propagátorovi vína, císaři Karlu IV., za jehož vlády 

se vinice rozšiřovaly. Sazenice dovážel  

z Burguňska. Pěstitelé vína byli osvobozeni od 

daní. Klienti se také dozvěděli, 

co je to zarážení hory, kdo to 

byl hotař a co je to rmut. 

Povídání jsme si zpestřili 

ochutnávkou hroznového vína  

a symbolicky jsme si přiťukli 

ovocným džusem. 

 

 

Projížďka kočárem po Baťově 

 

Ve čtvrtek 16. září se klienti SENIORu 

B i C projeli kočárem po městě. 

Počasí nám přálo, podívali jsme se po 

blízkém okolí a sledovali babí léto na 

zahrádkách u domů. Užili jsme si 

krásné dopoledne v netradičním 

slavnostním povoze. 

Tímto moc děkujeme paní Pindurové, která prostřednictvím projektu 

Ježíškova vnoučata darovala našim klientům tento nevšední zážitek a panu 

Václavu Mišákovi, který kočár kočíroval. 
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Kreativní tvoření 
 

V pátek 17. září jsme se s klienty na SENIORu B 

věnovali kreativnímu tvoření. Vyráběli jsme 

andělíčky, kteří nám budou sloužit jako dárkové 

předměty. Tvorbou jsme si 

procvičovali jemnou motoriku 

prstů. Závěrem jsme si zazpívali 

oblíbené písničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 Víkendová ochutnávka burčáku i terapie s Karlíkem 

 

V neděli 19. září jsme na SENIORu C s klientkami připravovaly jablíčka na 

výrobu jablečného moštu a ochutnávaly jsme hrozno, ze kterého byl 

vyroben první burčák. Ten má velmi mnoho doslova blahodárných účinků 

na lidský organismus. Zásadním plusem je velmi vysoký obsah vitamínů, 

mezi nimiž převažuje přínosný vitamín B.  Společně jsme si jej vychutnaly  

a popíjely u zpěvu lidových písniček. 

Někteří klienti si v tento den nenechali ujít milou návštěvu našeho malého 

terapeuta – králíčka Karla.  
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Tvoření, které potěší děti 

 

Klienti na SENIORu B se v pondělí 20. září věnovali tvoření drobných dárků 

pro děti ze ZUŠ Otrokovice a v úterý je osobně předají při jejich 

vystoupení. U stříhání a lepení ani řeč nestála. Stačí málo, abychom podali 

pomocnou ruku a udělali dětem radost, konstatovali společně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci ZUŠ Otrokovice nás potěšili svým 

vystoupením 

 

V úterý 21. září navštívily klienty SENIORu 

B děti ze Základní umělecké školy 

Otrokovice. Připraveny měly krásná 

hudební vystoupení – sborový zpěv nejmenších zpěváčků, sólové písně 

starších žáků i hru na flétnu a klávesy. Děti byly moc šikovné, těší nás, že 

zde vyrůstá další generace nadaných dětí. Za příjemné zpestření 

pochmurného odpoledne moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu. 
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Skupinové cvičení 

Ve středu 22. září jsme se s klienty 

SENIORu B věnovali skupinovému 

cvičení. Připomněli jsme si důležitost 

každodenního pohybu a k čemu 

jednotlivé cviky slouží. Rozhýbali 

jsme klouby a vyzkoušeli jejich 

pohybový rozsah, také jsme si za 

pomoci overballu a pružné gumy 

protáhli svaly na rukou a nohou. Závěrem jsme si masážními míčky uvolnili 

všechny svaly na končetinách a přidali stimulaci dlaní a chodidel. 

 

Klienti SENIORu navštívili zlínskou ZOO  

 

Ve čtvrtek 23. září se klienti SENIORu B i C 

vydali na výlet do ZOO Zlín-Lešná, kde si mohli 

prohlédnout zebry, velbloudy, žirafy, tučňáky  

a další zvířata ve venkovních výbězích. Nejvíce 

nás ale zaujal nový přírůstek – první africké 

slůně v České republice, které se má čile k světu. 

Nahlédli jsme také do tropické haly Yucatan, 

která kromě zvířat a rostlin nabízí i setkání  

s dávnou civilizací Mayů. Užili jsme si sluníčka  

a na závěr si dopřáli výbornou kávu. 

Za výlet spojený s krásnými vzpomínkami 

děkujeme paní Černé, která nám přes projekt 

Ježíškova vnoučata finančně zajistila dopravu do 

ZOO. 
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Kreativní tvoření z papíru 

 

V pondělí 27. září jsme se s klienty SENIORu B věnovali tvůrčí činnosti – 

tentokrát jsme se dali do výroby narozeninových přáníček. Jednoduchou 

technikou výroby jsme si procvičili pozornost, jemnou motoriku  

a soustředěnost. Od nastříhaných proužků či čtvrtky papíru společnou  

a kontinuální prací ke krásnému výsledku! 
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 Nedělní odpoledne na Michalské pouti 
 

Poslední zářijový víkend patří v Otrokovicích 

tradičně Michalské pouti. Protože nám počasí 

přálo, vydali jsme se s klienty do parku před 

Společenským domem a prohlédli si atrakce  

a spoustu stánků s pouťovým zbožím. 

Pochutnali jsme si na dobře vychlazeném pivu, 

cukrové vatě a tureckém medu. Užili jsme si 

zábavné odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomněli jsme si českého patrona sv. Václava 

 

Ve středu 29. září jsme si s klienty SENIORu B při posezení u kávy 

zavzpomínali na osobnost a odkaz sv. Václava. Probrali jsme i pořady  

s touto tématikou, které klienti 

včera při příležitosti Dne české 

státnosti zhlédli. Povídání jsme 

si zpestřili dokončováním 

narozeninových přáníček, která 

jsme si při pondělní aktivitě 

předpřipravili. 
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS… 

 

 

Plánované akce SENIORu B + C – IV. čtvrtletí 2021 

 

 

 

ŘÍJEN   1. 10.  Den seniorů /B, C/ 

    6. 10.  Kouzelník p. Hadaš /B, C/ 

         14. 10. Čokoládovna ve Vizovicích /B, C/ 

            Nakládání zelí /B,C/ 

         25. 10. Barmanská show /B, C/ 

         29. 10. Divadlo z truhlice /B, C, 

Cestopisná přednáška – Amerika /B, C - Café 

Naděje/ 

 

LISTOPAD  2. 11.  Lucerničkové odpoledne /C/ 

    4. 11. Divadlo bez pravidel /B, C/ 

           5. 11.  Dušičková mše a vzpomínka se svíčkou /B/ 

         17. nebo 18.11. Den pro krásu /B, C/ 

20.11.  Zabíjačka /B, C/ 

Cestopisná přednáška – Čína /B, C - Café Naděje/ 

 

                                                

PROSINEC  6. 12.  Mikulášova obchůzka /B, C/ 

     Mikulášská besídka /B, C/ 

      Povídání o adventu 

     Zdobení stromečku 

     Vystoupení dětí z MŠ 

     Vystoupení dětí z ZUŠ 

     Vánoční posezení s p. ředitelem 

     Zábavný Silvestr 
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                                                      AKTUALITY 

 

Plavba lodí po Baťově kanále 

 

Dne 19. července podnikli klienti 

obou budov výlet díky projektu 

Ježíškova vnoučata.  

Již čtvrtým rokem po sobě se nám 

podařilo splnit našim seniorům 

společné přání, a to plavbu lodí po 

Baťově kanále. Řeku Moravu, která 

Otrokovicemi protéká, mají mnozí klienti spojenou se svým předchozím 

životem. Někdo blízko ní v minulosti bydlel, jiný byl zanícený rybář či 

někdo si u ní jako dítě hrával. Mezi námi je i několik bývalých sportovců - 

vodáků, jelikož veslařský klub má v Otrokovicích dlouholetou tradici.  

Pro náš výlet jsme opět oslovili manžele Šulcovy z Vnorov, kteří vlastní 

výletní loď a na vodě doslova žijí. Tentokrát však naše trasa doznala změn. 

Jelikož se spravuje lávka přes řeku Moravu v Napajedlech, nemohli jsme 

vyrazit z otrokovického přístaviště. Proto jsme se autobusem přepravili do 

přístaviště Pahrbek a propluli úsek do Spytihněvi. Zde nás čekal zajímavý 

zážitek, a to průplav plavební komorou, kde jsme mohli vidět, jak se 

uzavírají obě brány a vyrovnává výše hladiny vody.  

Pan kapitán Šulc se svou manželkou jsou veselí lidé, kteří dokáží nejen 

poutavě vyprávět o okolní krajině, ale také hrají na kytaru a společně si 

vždy zazpíváme mnoho písniček 

pro dobrou náladu. Výlet po 

Baťově kanále je zase jinou 

možností, jak se nejen dostat dále 

od prostředí našeho domova, ale 

také vnímat krajinu z jiného úhlu 

pohledu. Pro nás všechny to byl 

úžasný zážitek, za který moc 

děkujeme dárkyni paní Mikoškové. 
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Taneční společenské odpoledne  

 

V sobotu 21. srpna jsme uspořádali 

kulturně – společenskou událost pro 

klienty všech pobytových služeb a jejich 

rodinné příslušníky. Již mnoho let 

spolupracujeme s baletním mistrem 

Národního divadla, panem Petrem 

Veletou. Ten nás zpravidla jednou ročně 

navštěvuje se svou taneční terapií. 

Taková událost je mezi našimi klienty vždy velmi vyhledávaná a oblíbená.  

V naší činnosti se často snažíme o mezigenerační propojování  

a zapojování rodin klientů. Sešli jsme se proto v sobotu odpoledne v sále 

nedalekého Společenského domu, který je významnou památkou a naši 

klienti si jej pamatují ještě z dob jeho největší slávy, kdy byl střediskem 

veškerého kulturního dění ve městě a okolí.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Prahy za námi dorazil pan Veleta, který razí heslo, že tančit může a umí 

skutečně každý, třeba i na vozíčku a že „zábava a tanec jsou léky, které 

nikomu neublíží“. Slavnostní atmosféru umocnil krásně nazdobený sál, 

zajištěné občerstvení a natěšené očekávání všech klientů. Většinu z nich 



 
 

    43  
 

doprovodily jejich rodiny, nechyběla ani jejich vnoučata či pravnoučata.  

A pak už jsme se pustili do víru tance a zábavy. Společně jsme virtuálně 

procestovali svět a vyzkoušeli si tance z jeho různých koutů, ať už 

standardní, latinskoamerické nebo moderní. Mnozí si tak připomněli své 

mládí, kdy chodili tancovat na zábavy nebo plesy. Zapojili se postupně 

nejen všichni klienti a rodinní příslušníci, ale proběhl také ryze pánský 

tanec, na parketu se také v jednu chvíli objevili ti nejmenší. Překvapením 

byl krátký tanec, který pro publikum s panem Veletou secvičily naše 

pečovatelky. 

Celé odpoledne se náramně vydařilo a úsměvy, rozzářené oči a radost 

našich klientů a jejich nejbližších pro nás byly tou největší odměnou! 
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Opékání špekáčků 

 

Spolu s končícím létem jsme chtěli ještě 

využít příznivého počasí, a tak jsme se ve 

čtvrtek 9. září sešli u již tradičního opékání 

špekáčků na volně přístupném ohništi 

nedaleko budovy B.  

Akce se zúčastnili klienti pobytových služeb 

obou budov i ambulantní služby denního 

stacionáře, kteří na prostorné místo dorazili 

v doprovodu pracovníků organizace či svých 

blízkých. Počasí nám bylo nakloněno a toto 

odpoledne jsme si vychutnali pravé babí léto.  

Špekáčky jsme opékali klasicky jak nad 

ohněm, tak i na grilu, zajištěno bylo další 

drobné občerstvení. A aby nám bylo ještě veseleji, přijel za námi zpěvák 

pan Jiří Kura se svou kytarou. Pan Kura s námi spolupracuje již delší dobu, 

má široký repertoár a velké srdce, proto se na něj vždy moc těšíme. 

Tentokrát zazněly nejen folkové a trampské písně, ale také oblíbené 

lidovky a na závěr na přání našich klientů především písně oblíbeného 

Karla Gotta. Strávili jsme tak nadmíru příjemné odpoledne, společně jsme 

si zazpívali, pochutnali si na výborných špekáčcích, měli prostor si 

vzájemně popovídat. Domů jsme se vraceli nabití energií ze sluníčka  

a s úsměvem na tváři. 
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Ze života v denním stacionáři ve třetím čtvrtletí 

 

Klienti denního stacionáře prožili poslední měsíce bohaté na nejrůznější 

aktivity a akce, a to i mimo prostory zařízení. Letní období po uvolnění 

pandemických opatření k tomu přímo vybízelo. Probíhaly nejen pravidelné 

aktivity, jako je např. pečení, cvičení na motomedu, canisterapie, pracovní 

činnosti či trénování paměti, které jsou mezi klienty velmi oblíbené, ale 

také spousta jiných. Hojně jsme 

využívali pobytu v naší zahradě, 

ať už při posezení u kávy nebo 

k bosé procházce po 

senzorickém chodníku, jiní se 

dali do sklizně úrody, kterou 

následně využili při pečení 

moučníku a přípravě 

ostružinového smoothie.  

Za zmínku stojí společenské 

dopoledne s taneční terapií s Dr. 

Petrem Veletou, vítání léta s grilováním či vyjížďky rikšou po okolí. Zažili 

jsme však společně také další zajímavé výlety, které se díky projektu 

Ježíškova vnoučata pomalu stávají tradicí. V červnu jsme se projeli výletním 

vláčkem po Otrokovicích až k Bělovu a mohli vidět známá i méně známá 

místa z jiné perspektivy. V červenci jsme se vydali na Baťův kanál a propluli 

trasou z Napajedel až do Spytihněvi. V září jsme na venkovním ohništi 

mimo prostory zařízení opékali společně špekáčky za pěveckého 

vystoupení pana Jiřího Kury a také jsme prožili krásnou jízdu po okolí 

v kočáru taženém koňmi. Zajímavým zpestřením a zároveň rozloučením  

s letním počasím bylo hudební vystoupení kapely Ostošest. 
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Klientům denního stacionáře je 

pravidelně nabízena smysluplná 

náplň volného času a díky 

malému počtu klientů se jim naši 

pracovníci mohou věnovat 

individuálně dle jejich zájmu  

a potřeb. Větších kulturních, 

společenských a dalších akcí se 

klienti účastní spolu s ostatními 

klienty pobytových služeb 

SENIORu. 

Protože nás zajímá zpětná vazba nejen od našich klientů, ale také jejich 

rodinných příslušníků, uspořádali jsme dne 21. 9. 2021 jejich setkání 

s vedením organizace. Zástupci klientů denního stacionáře nám sdělovali  

své náměty, postřehy či potřeby. Ze strany organizace jsme jim předvedli 

prezentaci  činnosti denního stacionáře a sdělili aktuální informace i plány 

na nejbližší období. Velmi nás těší, 

že všichni rodinní příslušníci vyjádřili 

svou spokojenost s poskytovanou 

službou, zazněla slova chvály na 

přístup personálu a vyzdvihli přínos, 

který služba má nejen pro klienty, 

ale i pro ně samotné (např. mohou 

si odpočinout od péče, díky 

využívání denního stacionáře 

mohou chodit do zaměstnání, atd.). 
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Certifikace Vážka, cesta k lepší kvalitě života s demencí 

 

 

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je 

určen pro zařízení poskytující kvalitní služby pro lidi s onemocněním 

demence. Certifikační systém je účinným nástrojem, který pozitivně 

ovlivňuje úroveň a kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Certifikát je  

udělován na základě výsledků externího auditu, kdy auditovány jsou 

všechny oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria 

hodnocení kvality Vážka. 

Na pracovištích DZR úspěšně obhájili a získali certifikát Vážka dne 31. 8. 

2021. Certifikace proběhla v obou patrech v domácnostech Čtyřlístek  

a Pampeliška, kde je poskytována služba „Domov se zvláštním režimem“. 

Hodnocenými oblastmi byla péče o osoby s demencí, architektonické 

řešení, vybavení zařízení, personál, ale také ztotožnění se se strategií, 

principy a hodnotami ČALS.  

SENIOR Otrokovice p.o. je organizací, v níž se kvalitní péče o člověka  

s demencí stala pro personál posláním. Prioritou poskytování kvalitní péče 

pro klienty s demencí je interprofesionální spolupráce, kdy všichni ctíme 

důstojnost člověka s demencí, zajímáme se o jeho život, adekvátně 

podporujeme a spolupracujeme s jejich rodinami a respektujeme 

jedinečnost klienta.  

Dne 21. 9. jsme si všichni připomněli Mezinárodní den Alzheimerovy 

choroby. Jedná se o nejčastější typ demence u osob starších 65 

let. Onemocnění se projevuje narušením paměti, jazykových schopností 

a orientace v prostoru i čase. Alzheimerova nemoc má několik stádií 

a dříve či později nastane stav, kdy ani za podpory blízkých není pobyt 

v domácím prostředí již zvládnutelný. Nemocného seniora je potřeba 

umístit do zařízení, které naplňuje jeho potřeby.   
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Důležitým cílem všech zaměstnanců je vytváření co nejvhodnějších 

podmínek a prostoru, kde se klienti s demencí cítí dobře a přirozeně. 

Pracujeme dle Standardů kvality a metodických postupů práce, které  

v maximální možné míře reflektují potřeby klientů.  

Organizace zaměstnancům umožňuje aktivně se účastnit hodnocení, 

plánování a realizace změn a zajišťuje pro personál potřebné vzdělání  

a podporu.  

Naším společným přáním a cílem je dopřát klientům spokojený a důstojný 

život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Další číslo vyjde začátkem ledna 2022. 

 

 

Vlaštovku pro Vás zpracovali: 

 

Jiřina Mišáková            aktivizační pracovnice B, C 

Milan Mikšík      Bohdana Kutějová 

Kristýna Žáková     Jana Pospíšilová               

Petra Chmelařová     Zdeněk Mikel   


