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SLOVO ŘEDITELE 
 

Vážené dámy, vážení pánové,  

 

po dlouhých dvou letech jsme zažili léto téměř bez omezování. A že 

jsme cítili potřebu se uvolnit a dohnat dva roky nečinnosti. Někteří 

toho využili více, jiní méně. Věřím, že se to nám všem povedlo. 

 

V SENIORu se nám podařilo uskutečnit všechny dříve v letních měsících plánované 

aktivity pro klienty a současně začít nové. Probíhá více individuálních činností a mezi 

společné jsme zařadili Dny řemesel a mezigenerační setkávání Povídej. V obou 

případech jde o dlouhodobější a na sebe navazující projekty. Projdeme si více 

řemesel a také s jednou skupinou dětí se budou senioři, naši klienti, setkávat 

vícekrát při různých společných činnostech. Nově začínáme i projekt společného 

keramického tvoření pro naše klienty a jejich vnoučata či pravnoučata. 

 

Na 8. října jsme v létě museli odložit Taneční odpoledne s tanečním mistrem Petrem 

Veletou. Těšíme se, že si na tanec, Vaši seniorku, Vašeho seniora i letos uděláte čas. 

 

Ještě jednou se Vám omlouváme, že Vás i nás jeden politický subjekt v Otrokovicích 

zatáhnul do předvolební kampaně do komunálních voleb. Považujeme to za velmi 

nešťastné. Celé vedení SENIORu je připraveno řešit pracovní záležitosti na pracovišti  

a to tak, aby neovlivňovaly péči o klienty. Nemile nás překvapilo, že některé 

zaměstnankyně připustily, že nevykonávají svou přímou péči o klienty tak, aby tito 

nepoznali žádné změny k horšímu. Zvýšili jsme proto od předposledního zářijového 

týdne dohled nad skutečně prováděnou péčí. Znovu Vás všechny prosíme  

o bezprostřední informace o péči o Vaše blízké, o jakékoliv podněty, připomínky, 

stížnosti k činnosti SENIORu. Je pro nás samozřejmostí každou záležitost prošetřit 

či zvážit. 

 

Děkuji všem, kteří nejen v předvolebním týdnu vyjadřovali a vyjadřují podporu práci 

a fungování SENIORu v poslední letech i mně osobně. Podpisy, emaily, telefonáty, 

účastí na jednání zastupitelstva. Těším se, že budeme dále spolupracovat a společně 

zlepšovat fungování SENIORu Otrokovice, p. o., život klientů, péči o klienty  

i zaměstnance. 

 

S úctou 

 

Zdeněk Mikel 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM  
 

Cvičení je zábava 

V pátek 1. července jsme se s klienty 

budovy C před úmornými letními 

teplotami uchýlili do stínu naší 

zahrady. Při hudbě jsme se protáhli, 

zaházeli si s míčky a kruhy, 

zabubnovali si na kbelíky, a nakonec 

si vyfoukli spoustu bublin z bublifuku.  

S klienty budovy B jsme se zaměřili na 

dechová cvičení, přičemž jsme si taktéž 

užili spousty zábavy s bublifukem. Strávili 

jsme pěkné dopoledne, a i když bylo 

hodně teplo, díky dodržování 

pravidelného pitného režimu nám bylo 

dobře. 

 

Připravili jsme si osvěžující letní salát 

 

Ve čtvrtek 7. července jsme si s klienty budovy C připravili osvěžující 

okurkový salát. Při práci jsme zavzpomínali, podle jakých receptů si klienti 

salát dříve připravovali. A protože okurek bylo víc než dost, rozhodli jsme se 

vyzkoušet i tradiční řecký předkrm tzatziki. Letní salát i tzatziki se nám moc 

povedly a my si na nich skutečně pochutnali. 
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Dopoledne s vůní růží 

Budovou B se ve čtvrtek 7. července linula vůně růží. Růže je po právu 

nejoblíbenější květinou na světě, je královnou všech květin. Pro svou 

jednoduchou, avšak dechberoucí krásu si získala nespočet lidských srdcí. 

Společně jsme natrhali okvětní lístky, které si nyní usušíme a uschováme 

pro pozdější využití, například na přípravu voňavého čaje v zimních 

měsících. 

 

  

 

 

 

 

 

Výlet vláčkem 

 

V úterý 12. července se senioři  SENIORu projeli vláčkem s panem Kotasem 

po Baťově a blízkém okolí. Téměř hodinu jsme měli možnost pozorovat 

krásy Otrokovic - rodinné a bytové domy, jejich zahrádky, kde jsme sledovali 

úrodu krásně se vybarvujících meruněk. Projeli jsme se až na Bělov, prohlédli 

zaplněný Lanáček, zamávali sportovcům hrajícím tenis na kurtech. Jízdu 

jsme si velmi užili a moc děkujeme paní Pastor, která nám tento zážitek  

v rámci projektu Ježíškova vnoučata věnovala. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZV3obo714iSaacBnvqYGIye__7sH710GVE8fAOwGaqtvNdlXBUGTOueYNYZGUhv0ECwJ7q1zH8wdYs2bgADi0j6T7hBWeM4D1Eot4Ok2qh7_SqYUFWT29dgFuu92WvtazTWF0zb_ANCXLvw07gOpWLFBtFtZOU7xV39Qc1ZvV9UyUM6JGMLLJ-2GTAsog6HbEY&__tn__=kK-R
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Připravili jsme si výborný cuketový perník 

 

S blížícím se koncem července přichází čas sklizně cuket. V sobotu  

23. července si klienti SENIORu C upekli oblíbený moučník – cuketový 

perník. Už se nemůžeme dočkat až si na něm společně pochutnáme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trénink těla i mysli 

V pondělí 25. července se senioři 

věnovali pravidelným aktivitám – cvičení 

a tréninku paměti. Klienti budovy B se  

v rámci cvičení zaměřili především na 

rozvoj hmatového vnímání, k čemuž 

použili různé pomůcky jako senzorické 

desky, masážní míčky či provázek. Klienti budovy C se po skupinkách na 

jednotlivých patrech věnovali tréninku paměti. Někteří si procvičili paměť 

pomocí asociací na počáteční písmena jména Jakub. Také si zahráli 

paměťové hry. Jiná skupinka si povídala na téma „štěstí“– co pro nás štěstí 

znamená, jaké přídavné jméno se s ním 

dá spojit. Zavzpomínali jsme na druhy 

talismanů pro štěstí i přísloví spojená se 

štěstím. Společně jsme si doplnili 

čtyřlístek se situacemi, kdy se cítí klienti 

šťastní. Společně jsme si užili příjemné 

a zábavné dopoledne. 
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Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí… 

 

V úterý 26. července klienti budovy C zpracovávali 

úrodu jablek ze zahrádky. Jedna skupina připravovala 

jablečný kompot, při kterém jsme společně 

zavzpomínali na dobu, kdy ho klientky dělávaly doma. 

Připomněli jsme si recept, nakrájeli jablka, zasypali je 

cukrem, pro chuť přidali citron, skořici a hřebíček. Po 

chvíli vaření bylo hotovo. Druhá skupinka se pustila do 

sušení křížal. Jablka jsme omyli, nakrájeli a naskládali 

do sušičky. U práce jsme si povídali o letních jablkách, o tom, co se z nich 

dá všechno udělat, co kdo dělával doma nebo kdo má co z jablek nejraději. 

Debata se rozvinula i na sušení různých 

druhů ovoce nebo bylinek. A protože nám 

zůstávalo ještě trochu společného času, 

zahráli jsme si karetní hru „Žolíky“, u které 

jsme si procvičili jemnou motoriku, ale  

i paměť a náramně se u toho bavili. Bylo 

to příjemné dopoledne, které jsme si 

všichni náramně užili. 

 

 
 

Povídání na téma Prázdniny 

 

Ve středu 27. července jsme si  

s klienty budovy C povídali nad 

šálkem kávy na téma Prázdniny. První 

skupinka klientů zavzpomínala na 

prázdniny strávené u babičky, kde 

často pomáhali se sezónními 

pracemi. Děti totiž byly dříve 

významnými pomocníky v hospodářství a hlavně na poli. Svou milou 

návštěvou nás potěšil Jirka, student Gymnázia Otrokovice, a tak jsme mohli 

porovnat zkušenosti staré téměř sedmdesát let s těmi současnými. 

Druhá skupinka klientů si povídala o tom, jak trávili prázdniny jako děti, kam 

posílali své děti na prázdniny a jak nyní tráví léto se svými vnoučaty.  
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Při povídání jsme se dali do přípravy jahodové 

zmrzliny, která nám minule moc chutnala a už se 

těšíme, jak si ji dáme znovu. I druhou skupinku 

klientů navštívil student Jirka, který nám povyprávěl 

o svých prázdninách u babičky a následně vzal 

jednoho klienta na projížďku rikšou. Jirkovi moc 

děkujeme a těšíme se zase někdy příště. 

 

 

 

Na skútrech po okolí 

 

Příjemné počasí bylo ve středu 27. července jako stvořené pro vyjížďky na 

elektrických skútrech. Proto jsme toho s klienty budovy B využili a projeli 

jsme se na nich po okolí SENIORu. Vydali jsme se například do přístaviště, 

do parku, nebo na koupaliště. Díky vyjížďkám si klienti připomněli místa, na 

kterých dříve trávili čas – ať už sami, nebo s rodinou či přáteli. Klienti se moc 

těší, až si projížďku zopakují. 
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Přípravy na Hawai party 

 

Ve čtvrtek 28. července jsme se s klienty 

budovy C věnovali přípravám na blížící se 

Havaj párty. Společně jsme vytvářeli 

havajské věnce z papírových květů  

a povídali si o Havajských ostrovech. Řekli 

jsme si něco nejen o historii  

a zajímavostech ostrovů, ale i o dobrotách, 

které se na místní oslavy připravují. Moc 

jsme si společný čas užili a těšíme se až 

budeme pokračovat. 

 

Zábavný trénink paměti 

 

V pondělí 1. srpna jsme se s klienty budovy 

C věnovali pravidelnému tréninku paměti. 

Klienti první skupinky si úvodem 

připomněli oslavence tohoto týdne. 

Zapátrali jsme, jestli se v jejich rodinách 

nebo okolí vyskytují nositelé těchto jmen, 

aby jim mohli poblahopřát. Zavzpomínali 

jsme také na známé osobnosti z kultury, 

historie a sportu. Poté jsme si procvičili pozornost hledáním názvů asijských 

států ukrytých ve shluku písmen a dlouhodobou paměť při vzpomínání na 

jména, názvy měst, zvířata a rostliny začínající na písmeno K. Druhá skupinka 

klientů si procvičovala paměť hraním slovních her. Nejprve jsme hledali 

asociace na písmenka jména Oskar, který má 

dnes svátek, poté jsme vzpomínali 10 věcí, 

které se balí do kufru na dovolenou  

a následně si je snažili zapamatovat  

a napsat. Poslední hrou byl Den paní 

Novákové, u které si měli přítomní 

zapamatovat časy i činnosti. Všem to šlo 

velmi dobře, a když si někdo nevěděl rady, 

ostatní rádi pomohli. Bylo to velmi zábavné dopoledne. 
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Upekli jsme si křehký jablečný štrúdl 

 

Ve středu 3. srpna se klienti SENIORu C věnovali pečení ikonického 

moučníku – štrúdlu. Během přípravy si procvičili jemnou i hrubou motoriku 

a ochutnáváním a čicháním k surovinám zase trénovali smysly. Jednotlivé 

úkoly během přípravy si podle svých možností rozdělili a ve vzájemné 

spolupráci upekli křehký voňavý závin. A protože jsme měli jablíček opravdu 

nadmíru, připravili jsme si osvěžující jablečný kompot. Po celé dopoledne 

vládla velmi dobrá nálada. Všichni měli z výsledku své práce radost a už se 

těší na zítřejší plavbu lodí po Baťově kanálu, kdy si na štrúdlu pochutnají. 

 

 

 

 

 

 

 

Plavba lodí 

 

Ve čtvrtek 4. srpna si klienti a jejich blízcí užili 

vyhlídkovou plavbu lodí Noe manželů Šulcových po 

Baťově kanále. Během plavby načerpali energii ze 

sluníčka, obdivovali krásy přírody, vylovili kapra  

a sumce a zazpívali si za doprovodu kytary oblíbené 

písničky. Připojil se k nám i student otrokovického 

gymnázia Jirka, který klienty do přístaviště svezl rikšou. 

Za nezapomenutelný 

zážitek děkujeme manželům Šulcovým  

a paní Stránské, Dziacké, Brukové  

a Kohoutové, které nám v rámci projektu 

Ježíškova vnoučata skvělý výlet darovaly. 

Těšíme se zase za rok, kdy si tento krásný 

zážitek rádi zopakujeme. 

 

 

https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZWLr_G8VAoPAV3ubKneAWioVQ3dFtD4zrqSmwsFKWYsJhuteEfwUGjQHbQZRTc49YhWZC2URHm4oOIVeneKVf4yBK6O22IFfcTyAG4cnaFROiG9rTg_StNFGGq3d7ysbQNT2cLG6qJCu3FQZMQmqV2MOsH3wBFxsTv8ch4XktYd3BXw0Ha1Y0YAnE4RenerYgg&__tn__=kK-R
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Společenské hry nás baví 

 

V úterý 9. srpna se klienti budovy C společně pobavili u hraní deskových her 

Tyto aktivity přinášejí do života klientů mnoho pozitivního – potěšení, 

radost, zábavu, kontakt s druhými lidmi, zlepšení komunikace a v neposlední 

řadě také napomáhají udržet psychické a fyzické schopnosti. 

 Kvašené okurky – letní osvěžení i poklad pro lidské zdraví 

 

V úterý 9. srpna jsme se s klienty budovy C 

věnovali přípravě kvašené letní zeleniny – 

kvašáků. Zavzpomínali jsme na časy, kdy si je 

klienti kupovali na poutích, většina z nich si je 

ale připravovala sama doma. Vzpomněli jsme 

různé ozkoušené recepty, přičemž jsme se 

shodli, že nejlepší je ten 

nejjednodušší ze všech 

– s vinnými, višňovými  

a křenovými listy. Nejméně týden potrvá než 

budeme moci ochutnat, ale už teď se nám sbíhají 

sliny. 
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Povídání nad šálkem kávy 
 

Ve středu 10. srpna jsme si s klienty budovy C povídali nad šálkem kávy  

o letních výletech, kam v létě jezdili, kde se koupávali apod. 

Prohlédli jsme si část z knihy fotografií Československo a připomněli  

si nejznámější místa v ČR – hrady, zámky, kostely, přírodní rezervace či vodní 

plochy. Užili jsme si příjemné odpoledne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Trénink paměti 
 

Ve středu 10. srpna jsme s klientkami DZR – Pampeliška procvičovaly 

kognitivní funkce. Zavzpomínaly jsme na známé osobnosti, které slaví tento 

týden svátek, zazpívaly si oblíbené písničky, doplňovaly přísloví aj. Na závěr 

jsme si vyzkoušely hru Milionář, u které jsme si užily moc zábavy. 
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Zábavné cvičení 
 

Ve čtvrtek 11. srpna se klienti budovy C věnovali 

pravidelnému cvičení. Úvodem jsme se prodýchali, 

následovalo několik cviků s overballem na uvolnění 

ztuhlých kloubů a podporu jejich hybnosti. Na závěr 

jsme si zahráli seniory 

velmi oblíbené kuželky,  

u kterých jsme si užili 

spoustu zábavy. 

 

   

 

Trénink paměti zábavně 

 

V pondělí 15. srpna jsme s klienty DZR – Čtyřlístek pokračovali ve čtení  

z knihy Honzíkova cesta. Tentokrát jsme si přečetli kapitolu o tom, jak 

Honzík přivedl mlsnou kozu zpět na statek a při té příležitosti zavzpomínali 

na to, jaká domácí zvířata chovali klienti doma. Vyzkoušeli jsme si  

i vyjmenovat druhy zvířat začínající písmenem K. 

Další senioři si trénovali paměť pomocí různých druhů cvičení. Například si 

představovali, jak může vypadat ten nejhezčí hrníček na kávu – jakou má 

velikost, z jakého je materiálu, jaký je jeho tvar, okraje, barva, co je na něm 

nakresleno atd. Dále jsme skládali věty ze tří slov, hledali přídavná jména, 

která se hodí ke třem podstatným jménům, sčítali jsme a odečítali čísla. Na 

závěr jsme zavzpomínali na všechny známé Haničky, které dnes slaví svátek. 
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Užíváme si letní počasí plnými doušky 

 

Slunné počasí a příjemné teploty tohoto týdne jsou jako stvořené pro 

vyjížďky po okolí. S klienty budovy B jsme nezaháleli a vydali se na 

elektrických skútrech po Baťově. Navštívili jsme tak například nedaleké 

přístaviště nebo rekreační oblast Štěrkoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne plné her a zábavy 

Úterní odpoledne strávili klienti budovy C hraním společenských her. Při 

výborné kávě a domácím jablečném pudinku tak přišla na řadu oblíbená 

desková hra „Člověče, nezlob se!“, ale i kvízový Milionář. Někteří díky 

virtuální realitě navštívili slavný Karlův most nebo shlédli slavný brazilský 

karneval s průvodem extravagantně oděných tanečníků a tanečnic 

pohybujících se v rytmu samby. 
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Sladké dopoledne 

V úterý 16. srpna jsme s klienty budovy C pokračovali ve zpracování úrody. 

Z posledních letních jablek jsme si připravili jablečný pudink. Při práci jsme 

zavzpomínali na jeho různé variace – se zakysanou smetanou, tvarohem 

nebo skořicí. Už se těšíme až si příště připravíme další variantu tohoto 

lahodného dezertu, a to jahodový. 

 
 

  

 

 

Klientky jsou zkušené zahradnice 

 

V úterý 16. srpna se klientky budovy B věnovaly v rámci zahradní terapie 

osazování vyvýšených záhonků pořízených díky úžasným dárcům, kteří 

přispěli do vánoční sbírky Ježíškových vnoučat. Společnými silami tak 

zasázely různé druhy letniček jako např. karafiátky, hledíky a hvozdíky, 

které budou zkrášlovat prostory našeho domova. Při sázení si klientky 

užily spoustu legrace a zavzpomínaly na své dřívější zahrádky, co všechno 

tam pěstovaly a jaké květiny měly obzvlášť v oblibě. 
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Výlet do Kovozoo 

Ve středu 17. srpna zavítali senioři do 

Starého Města, kde si v Kovozoo prohlédli 

kovová zvířátka i různé stroje, autobus, 

vlak, vagóny, letadlo aj. Nejvíce nás zaujal 

nosorožec Norbert, žirafa Safira, los 

Karlos, velbloudi, ale i kovová vrba – 

strom života, hnízdo s čápy, staré 

zemědělské stroje či motorky. Na závěr 

vydařeného výletu jsme se osvěžili 

výbornou zmrzlinou. 

Děkujeme panu Burešovi, který v rámci 

projektu Ježíškova vnoučata daroval 

tento krásný zážitek a umožnil nám tak 

užít si krásné 

dopoledne v prostředí této jedinečné zoo. 

Poděkování za milý doprovod patří také 

studentům otrokovického gymnázia. 
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Poznáváme krásy naší země 

Ve čtvrtek 18. srpna jsme se s klienty 

budovy B věnovali tréninku paměti. 

Zaměřili jsme se na znalosti o České 

republice, přičemž jsme využili novou 

magnetickou mapu. Klienti se pomocí 

různých nápověd snažili uhodnout 

konkrétní město, které jsme si poté 

ukázali na mapě a řekli si zajímavosti  

o něm. Společně jsme strávili příjemné 

dopoledne plné zábavy. 

 

 

 

 

Tvoříme s láskou 

Ve čtvrtek 18. srpna jsme s klienty 

budovy C vyráběli podzimní svícínky. 

Nasypali jsme kamínkovou drť do 

skleniček, dali dovnitř svíčku, ozdobili 

provázkem s keramickým srdíčkem,  

a nakonec zavázali na mašličku. 

Přichystali jsme si tak krásnou 

podzimní výzdobu na stoly, kterou 

poté ještě doplníme něčím barevným. 

Závěrem našeho setkání jsme 

ochutnali kvašáky, které jsme minulý 

týden společnými silami připravili. Moc 

jsme si na nich pochutnali, povedly se 

na výbornou. 
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Trénink těla i mysli 
 

V pátek 19. srpna jsme s klienty budovy C využili 

krásného letního počasí a sešli se k pravidelnému 

cvičení v zahradě domova. Vyzkoušeli jsme několik 

cviků na protažení těla, přičemž jsme se zaměřili na 

krční páteř a klouby na rukou. Spoustu zábavy jsme 

si užili při trefování míčkem do látkového terče  

a hraní kuželek. 

S klienty budovy B jsme si  

v rámci pátečního cvičení připomněli různé plavecké 

styly. V následné kognitivní části aktivity jsme si 

povídali o tom, co bychom si s sebou vzali k vodě, 

jaké významné řeky, rybníky a jezera máme v naší 

krásné zemi a zahráli si slovní hádací hru Šibenice. 

Užili jsme si příjemné dopoledne plné zábavy. 

 
 

 

 

Zábavný trénink paměti 

 

V pondělí 22. srpna jsme si se seniory budovy C procvičili 

paměť. Připomněli jsme si, jaký je den, kdo v tomto týdnu 

slaví svátek a vzpomínali, koho s tímto jménem mají 

klienti ve své rodině, znají někoho z historie, kultury nebo 

sportu. Doplňovali jsme druhou osobu do známých dvojic, 

hledali přirovnání, logické souvislosti, sčítali a odčítali. Závěrem jsme 

zavzpomínali na jednoduché recepty 

pokrmů, které jdou připravit do 30 

minut. Užili jsme si tak příjemně 

strávené dopoledne. 
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Pochutnali jsme si na ovocném salátu 

 

V úterý 23. srpna jsme si s klienty budovy C připravili ovocný salát  

z melounu, hroznového vína, mandarinek, broskví a ananasu. Zavzpomínali 

jsme, jaké ovocné saláty nebo kompoty připravovali klienti doma a podělili 

se i o zkušenost, jaké nezvyklé potraviny ochutnali. Ovocný salát byl výborný 

a již se těšíme na další setkání. 

 

Odpolední posezení u dobré kávy 

 

Senioři budovy C se v úterý 23. srpna společně sešli v našem velkém sále  

a u dobré kávy si zahráli společenskou hru „Člověče, nezlob se!“. Někteří si 

vyzkoušeli masážní brýle a poslouchali svou oblíbenou hudbu. Všichni se 

dobře bavili a užili si krásné odpoledne. 
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Zúčastnili jsme se pietního aktu k výročí úmrtí J. A. Bati 
 

V úterý 23. srpna jsme se s klienty SENIORu zúčastnili pietního aktu při 

příležitosti výročí úmrtí Jana Antonína Bati. Setkání se konalo v příjemném 

prostředí parku, kde si senioři vyslechli několik slov o této osobnosti, 

neodmyslitelně spojené se Zlínským krajem. Při minutě ticha jsme na něj  

v dobrém zavzpomínali. 

 
 

 

  

 

 

 

Připomněli jsme si svátek našich malých kamarádů 

 

Ve středu 24. srpna jsme měli s klienty budovy C speciální aktivitu. Jelikož 

na pátek 26. srpna připadá Mezinárodní den psů, rozhodli jsme se 

zavzpomínat na své domácí mazlíčky, kteří nám přinášejí do života radost. 

Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepším přítelem člověka. Historky  

a vzpomínky na naše psí kamarády jsou hřejivé, dojemné a vždy se dotknou 

našeho srdíčka. Velkou radost nám proto udělala milá návštěva – psí dáma 

Kačenka a dva štěněcí rošťáci Endy a Emil. Malí chlupáči se všem líbili, klienti 

si je hladili a povídali si s nimi. Prožili jsme tak všichni společně velmi 

příjemné dopoledne. 
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Povídání u kávy 
 

Ve středu 24. srpna jsme se  

s klienty budovy B sešli u kávy  

a něčeho dobrého k zakousnutí. 

Povídali jsme si o blížícím se konci 

prázdnin a o tom, jak se senioři 

jako děti těšili po prázdninách 

znovu do školy. Dopoledne nám 

moc příjemně uteklo a už se 

těšíme na další setkání. 

 
 

Keramické tvoření 

 

Klienti budovy C se ve čtvrtek 25. srpna společně sešli u tvoření z keramické 

hlíny, ze které vykrajovali zdobené stromečky, andílky nebo srdíčka. Při práci 

s hlínou si tak klienti procvičili jemnou i hrubou motoriku a vytvořili krásný 

výrobek. 
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Zábavné tvoření 
 

Ve čtvrtek 25. srpna jsme se s klienty budovy B pustili do výroby velkého 

přání, k příležitosti nového školního roku, pro děti ze školky, které nás 

navštěvují v rámci mezigeneračního projektu Povídej. Dnes jsme začali tvořit 

první srdíčka, která budou později tvořit jedno velké přání pro naše malé 

kamarády. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení a trénink paměti 

 

V pátek 26. srpna jsme si s klienty budovy B před víkendem pořádně 

potrénovali tělo i paměť. Zacvičili jsme si mimo jiné i s overbally a užili si 

příjemnou relaxaci. 
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Flika a Emil rozdávali radost 

 

V pondělí 29. srpna k nám přijela vzácná návštěva 

– poníčci Flika a Emil s paní Veronikou Šrankovou 

z Emil pomáhá s.r.o., kteří navštívili naše klienty 

na budově B i C.  Poníčci byli klidní, nechali se 

pohladit, učesat hřívu a smáli se svýma očima na 

všechny kolem. Paní Veronika velmi rychle navázala 

komunikaci s našimi klienty, když vyprávěla o různých zajímavostech ze 

života malých plemen koní a poníků. Bylo krásné pozorovat reakce seniorů, 

jak se jejich tváře rozzářily díky vzpomínkám, které poníčci vyvolali. Naše 

kamarády poníky doplnily ještě dvě suchozemské želvy Tomáš a Milan. 

Jejich krunýře tvořily příjemný kontrast k měkké srsti poníků. 

 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 

sbírky Ježíškova vnoučata. Děkujeme. 
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Vystoupení dechové hudby Ořechovjané 
 

Klientům budovy B přijela  

v pondělí 29. srpna k poslechu 

zahrát dechová hudba z Velkého 

Ořechova. Zpříjemnila jim 

odpoledne milým průvodním 

slovem a známými písničkami, 

které si s nimi senioři zanotovali. 

Užili jsme si tak krásný začátek 

nového týdne. 

 

Herní odpoledne 
 

Klienti budovy C si v úterý 30. srpna zahráli oblíbenou hru „Člověče, nezlob 

se!“ Při dobré kávě si užili nejen spoustu zábavy, ale i příjemně strávené 

společné odpoledne. 
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Malí chlupatí kamarádi opět rozdávali radost 

 

V úterý 30. srpna zpříjemnili dopoledne našim klientům 

na budově B a 31. srpna na budově C psí kamarádi. Jejich 

veselé pobíhání a vrtící se ocásky vyčarovaly úsměvy na 

tvářích našich klientů a byli pro ně příjemným 

zpestřením. 

  Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmové okénko: Galapágy – poslední ráj 

 

Ve čtvrtečním odpoledním filmovém okénku shlédli klienti 

budovy C přírodopisný film „Galapágy – poslední ráj“. Po jeho 

shlédnutí jsme si povídali o tom, čím je film zaujal. Někteří 

si vzpomněli na 

Charlese Darvina, jiní 

na Tichý oceán, 

vorvaně nebo želvy obrovské 

a jejich rozdílné krunýře podle toho, 

ze kterého ostrova jsou. Bylo to velmi 

příjemné odpoledne a všichni se už 

těší na příště, kdy si promítneme další 

díl z Galapág. 
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Pravidelný pohyb – půl zdraví 
 

V pondělí 5. září se klienti budovy B věnovali pravidelnému cvičení  

s overballem a masážními míčky. Po důkladném protažení se klienti uvolnili 

pomocí svalové relaxace a na závěr si zazpívali oblíbenou písničku Není 

nutno. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povídání s šéfkuchařem 
 

V pondělí 5. září zněl budovou C 

vídeňský valčík. Klienty navštívil pan 

Jan Laurenčík, šéfkuchař velkého 

vídeňského hotelu, který nám 

vyprávěl o tradičních vídeňských 

jídlech i specialitách. K poutavému 

výkladu přidal i vlastní zážitky  

a zkušenosti, jak ze světa 

gastronomie, tak i z osobního života 

ve Vídni. Pan Laurenčík je opravdu 

šéfkuchař s velkým Š. Připravil nám 

delikatesu – typický vídeňský řízek  

s bramborovým salátem a jako dezert 

trhanec se švestkovým přelivem. 

Všichni si moc pochutnali. Děkujeme 

za milou návštěvu a těšíme se na další 

setkání. 
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Připravili jsme si chutnou pomazánku 
 

V úterý 6. září jsme si s klienty budovy B připravili 

jednohubky s poctivou česnekovou pomazánkou. 

Hotové jednohubky jsme dozdobili kompotovanou 

mandarinkou, jejíž sladká chuť v kombinaci  

s pikantním česnekem všechny nadchla. Nad šálkem 

kávy jsme si poté povídali o tradičních i nezvyklých 

pomazánkách, které si klienti dříve připravovali. 

Dohromady jsme vzpomněli asi deset druhů a už se 

těšíme až si připravíme další z nich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne plné her a zábavy 
 

V úterý 6. září se společenským sálem na budově C nesl smích a radostný 

výskot. Klienti si zahráli oblíbenou deskovou hru „Člověče, nezlob se!“,  

u které se vždy velmi pobaví. Závěrem společného setkání jsme si prohlédli 

fotografie z loňských aktivizačních programů a zavzpomínali, co všechno 

jsme prožili. Některé fotografie si klienti vzali na památku, nebo aby se 

mohli pochlubit svým blízkým. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27                                                                                                        

 

Povídání nad šálkem kávy 
 

Ve středu 7. září jsme si s klienty budovy C povídali  

o gramotnosti, jejím významu a celoživotním 

vzdělávání. Pověděli jsme si o různých pomůckách, 

kurzech pro seniory a také jsme si vyzkoušeli napsat 

své křestní jméno psacím písmem a poté jej zrcadlově 

přepsat tak, že nám vznikl krásný avatar, který si 

mohou klienti vybarvit dle vlastní fantazie. 

Na budově B jsme s klienty zavzpomínali na školu, do které chodili, na první 

třídu, pedagogy a spolužáky. Klienti vzpomínali, naslouchali ostatním  

a navzájem se doplňovali. Dozvěděli jsme se, že jeden z učitelů naší klientky 

byl příbuzným druhé klientky. Všichni se dobře bavili a už se těší na další 

společné vzpomínání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné dopoledne 

 

Čtvrtek 8. září jsme s klienty budovy B strávili ve výtvarné dílně. Klienti 

malovali srdíčka, která pak mohli vybarvit pastelkami, fixami nebo vodovými 

barvami. Během malování jsme poslouchali hudbu a povídali si o tom, zda 

výtvarná výchova patřila mezi oblíbené školní předměty klientů, nebo jestli 

měli raději jiné pracovní činnosti. Povídali jsme si také o výstavách obrazů  

a umění celkově. Klienti do malování promítali své emoce, oblíbené barvy  

i vzory. 
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Návštěva dětí z MŠO nám prozářila den 
 

Ve čtvrtek 8. září bylo v SENIORu živo a veselo, ze 

společenského sálu budovy C se ozýval výskot a smích 

dětí. V rámci programu POVÍDEJ organizace Mezi 

námi, o. p. s. nás navštívily děti z MŠO Zahradní 1202, 

které nám nejprve zazpívaly a zarecitovaly básničky, za 

které byly odměněny velkým potleskem. Poté již začal 

program dnešního mezigeneračního setkání – 

společné tvoření kočiček. Občas se vytvořil velký 

zástup na vlnu potřebnou na kožíšek, kdy se 

děti zároveň učily správné komunikaci  

s dospělým – požádat o potřebnou věc  

a poděkovat. Přilepila se očička, ouška  

a čumáček a kočička byla hotová. Dali jsme 

je k sobě do pelíšku, ať je jim spolu veselo, 

jako bylo při tvorbě nám. 

 

 

 

 

Mezigenerační propojování přináší prospěch oběma stranám. Děti se učí 

úctě ke stáří, ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství. 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 chuti předat dětem své 

zkušenosti.  
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Trénink těla i mysli 
 

V pátek 9. září se naši klienti věnovali pravidelnému cvičení. Pomocí různých 

cvičebních pomůcek, jako jsou kruhy, golfové míčky, overball nebo ježci, si 

protáhli všechny svaly a klouby v těle. Kdo měl zájem, zacvičil si i na 

motomedu. Klienti budovy B se po úvodním cvičení věnovali tréninku 

paměti. Začali základní orientací a připomenutím toho, kdo má v tomto 

týdnu svátek a jaké slavné nositelé těchto jmen znají. Dále doplňovali 

přísloví, měnili písmena ve slovech, vysvětlovali význam úsloví či opravovali 

nesprávná slovní spojení. Klienti budovy C si na závěr cvičení vyzkoušeli 

svalovou relaxaci a zazpívali své oblíbené písně Není nutno a Já už jdu. 

 

 

Jóga pro seniory 
 

Mnohdy stačí vnímat více své tělo a ono začne být automaticky zdravější.  

V pondělí 12. září nás navštívila lektorka jógy, paní Eva Šimková, která si  

s našimi klienty zacvičila jógu pro seniory. Klientkám se cvičení na židli moc 

líbilo, paní Eva všechny nadchla svým pozitivním a povzbuzujícím přístupem. 

Moc děkujeme a těšíme se na další lekci. Děkujeme také Nadaci Plné 

Vědomí, která umožňuje realizaci této aktivity s cílem prostřednictvím jógy 

zlepšit kvalitu života seniorů, podpořit vitalitu a radost ze sdílení. 
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 Cvičení a trénink paměti 
 

V pondělí 12. září se naši klienti věnovali pravidelným aktivitám – cvičení  

a tréninku paměti. Pomocí různých cvičebních pomůcek jsme si protáhli 

svaly a klouby v těle. Klienti budovy B zakončili cvičení svalovou relaxací  

a písničkou Není nutno. Klienti budovy C si po cvičení potrénovali paměť. 

Tentokrát zavzpomínali na procházky v lese, na houby a lesní plody, které 

rádi sbírali. Naše lesní zahrádka nám bude zpříjemňovat následující dny  

a připomínat to, co k tomuto období patří. 
 

Poutavá přednáška o Asii 
 

V úterý 13. září si klienti budovy C vyslechli přednášku pana Vlachynského 

o Asii. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí, zejména o asijské kultuře  

a nejrozšířenějších náboženských směrech – hinduismu a buddhismu. 

Klienty výklad pana Vlachynského doplněný o fotografie z cest obzvlášť 

zaujal a už se těší na další návštěvu. Děkujeme za příjemné zpestření dne. 
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Psí terapeuti opět rozdávali radost a lásku 
 

Ve dnech 13. a 14. září navštívili naše klienty psí 

terapeuti. Klienty návštěva čtyřnohých kamarádů vždy 

potěší – mohou se s nimi pomazlit, popovídat si  

a zavzpomínat na své vlastní pejsky. Mnozí pro ně mají 

připraveny i pamlsky. Návštěva canisterapeutických psů 

paní Bílkové vždy zahřeje na srdci a rozzáří nejeden 

obličej. Děkujeme. 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata. 

 

 
 

 

 

Povídání u kávy 
 

Ve středu 14. září jsme si s našimi klienty povídali  

o čokoládě. Čokoláda má spoustu zdravotních benefitů a jen 

jeden nedostatek – je jí pořád málo. Zavzpomínali jsme na čokolády 

a čokoládové výrobky z dob dětství a mládí klientů, které měli nejraději  

a pověděli si zajímavosti o Mezinárodním dni čokolády, který připadá na  

13. září. Příjemné povídání jsme spojili s malou ochutnávkou, kdy jsme 

ochutnali jak kvalitní mléčnou, bílou a hořkou čokoládu, tak i netradiční 

kokosovou nebo jahodovou. Všechny nám moc chutnaly a společně jsme si 

užili příjemné dopoledne. 

 

  

 

 



32                                                                                                        

 

Dopoledne plné her a zábavy 
 

Ve čtvrtek 15. září si klienti budovy C 

zpříjemnili deštivé dopoledne hraním 

společenských her. Spoustu zábavy si 

užili u tradičních deskových her, jako 

„Člověče, nezlob se!“, ale i u oblíbené 

karetní hry Žolík. U kávy se hodně 

povídalo, smálo, povzbuzovalo.  

Navzdory deštivému počasí se 

nikomu nechtělo spát a hlavně ani 

končit. 

 

Filmové odpoledne 
 

Deštivé odpoledne ve čtvrtek  

15. září strávili klienti budovy B 

sledováním Chalupářů – 

legendárního komediálního 

seriálu do nepohody. Společně 

jsme shlédli první díl s názvem 

Chudák dědeček, u kterého jsme 

se moc nasmáli. Připomněli jsme 

si tak oblíbený seriál, ale  

i zavzpomínali na časy, kdy klienti 

jezdívali na své chaty a chalupy. 
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Trénink těla i mysli 
 

V pátek 16. září se naši klienti věnovali pravidelnému cvičení. Pomocí 

různých cvičebních pomůcek, jako jsou kruhy, golfové míčky, overball nebo 

ježci, si protáhli všechny svaly  

a klouby v těle. Klienti budovy B 

se po úvodním cvičení věnovali 

tréninku paměti. Zavzpomínali na 

oblíbená jednoduchá jídla  

a sezónní plodiny. Na závěr si 

zahráli hry zaměřené na podporu 

aktivní slovní zásoby. 
 

 

Rozloučení s létem 

 

V pátek 16. září jsme spolu s klienty 

SENIORu a jejich blízkými strávili 

příjemné odpoledne při grilování 

špekáčků. Příjemnou atmosféru 

dokreslily folkové písně v podání 

hudební kapely Stromy, které tímto 

moc děkujeme. Počasí nám sice moc 

nepřálo, ale i přesto jsme si užili 

pohodové odpoledne plné zpěvu, 

smíchu a dobré nálady. 
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Cvičení a trénink paměti 
 

V pondělí 19. září se naši klienti věnovali 

pravidelným aktivitám – cvičení a tréninku 

paměti. Pomocí různých cvičebních pomůcek, 

jako jsou golfové míčky, ježci nebo overball, si 

protáhli svaly a klouby v těle. Klienti budovy B 

zakončili cvičení svalovou relaxací a písničkou 

Není nutno. Klienti budovy C pokračovali po cvičení tréninkem paměti. 

Přečetli jsme si krátkou povídku věnovanou ořechům a sami pak 

zavzpomínali, jak klienti sbírali ořechy a co všechno z nich připravovali. Také 

jsme společně doplňovali přísloví, chybějící slova, hráli hry na rozšíření slovní 

zábavy nebo společně řešili kvíz. 
 

Výlet do lázeňského města  
 

V úterý 20. září jsme se s našimi klienty 

podívali do jednoho z nejkrásnějších měst 

na Moravě – Luhačovic. Vydali jsme se na 

procházku po kolonádě, kde jsme 

obdivovali opravený Jurkovičův dům  

a ochutnali některé z místních pramenů. 

Neopomněli jsme ani pro Luhačovice typickou 

léčivou minerální vodu Vincentku. Na závěr 

výletu jsme si v lázeňské kavárně vychutnali 

výbornou kávu a zákusek. 

Děkujeme milým dárkyním, 

paní Švidrnochové a paní 

Kopecké, které v rámci 

projektu Ježíškova vnoučata 

darovaly tento krásný 

zážitek a umožnily nám tak 

užít si příjemné dopoledne  

v prostředí krásného 

lázeňského města. 
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Povídání s šéfkuchařem 
 

Ve středu 21. září navštívil i klienty budovy B pan Jan Laurenčík, šéfkuchař 

velkého vídeňského hotelu, který i zde, tak jako na budově C, vyprávěl  

o tradičních vídeňských jídlech a specialitách. Přidal i vlastní zážitky  

a zkušenosti, jak ze světa gastronomie, tak i z osobního života ve Vídni.  

Všechny seniory velmi zaujala poutavá 

přednáška a moc si pochutnali na 

nabízených specialitách. Děkujeme za 

milou návštěvu a těšíme se na další 

setkání, kdy ochutnáme ruskou kuchyni. 

 

 

  

Povídání u kávy 

 

Ve středu 21. září jsme si s klienty budovy C při 

příležitosti Mezinárodního dne mandal povídali na 

téma mandaly. Řekli jsme si, co vlastně mandala je  

a kdo ji jako první namaloval. Zavzpomínali jsme, kde 

všude okolo nás mandaly vidíme, a nakonec si každý při 

relaxační hudbě mohl mandalu libovolně vybarvit. Při 

malování jsme zaměstnali pravou mozkovou hemisféru, 

procvičili jemnou motoriku a uvolnili se. Klienty tvůrčí 

dopoledne moc bavilo a někteří dokonce chtěli 

pokračovat v kreslení na pokoji. 
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Keramika s Maruškou 
 

Ve čtvrtek 22. září se na budově C uskutečnilo první 

mezigenerační tvoření našich klientů a jejich 

pravnuků. Všichni byli úžasní – seniorky s jejich 

precizností a trpělivostí, děti zase s jejich kreativitou, 

nadšením a energií. Bylo až dojemné pozorovat 

vzájemné propojení generací u jednoduché tvorby  

z keramické hlíny  

a poslouchat jejich hovory, společné 

povzbuzování a ocenění jak procesu 

tvorby, tak i výrobku, na kterém budou 

společně pracovat při další návštěvě. Je 

vidět, že společně strávený čas je 

důležitý nejen pro naše klienty, ale i děti. 

 

  

Zábavné cvičení 
 

V pátek 23. září, první podzimní den, se naši klienti věnovali pravidelnému 

cvičení. Pomocí různých cvičebních pomůcek, jako jsou kruhy, golfové 

míčky, overball nebo ježci, si protáhli všechny svaly a klouby v těle. Po 

cvičení jsme si s klienty budovy C udělali krátkou masáž stehen a pustili se 

do zábavné hry pétanque s látkovými míči. I klienti budovy B si při dnešním 

cvičení užili spoustu zábavy – tentokrát s psychomotorickým padákem. Při 

hře dochází k rozvoji hrubé i jemné motoriky, komunikačních schopností, 

ohleduplnosti k druhým, citlivosti, zodpovědnosti i orientaci v prostoru. 
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Canisterapie aneb když psi léčí 

 

Ve dnech 23. a 26. září opět přišli klienty SENIORu potěšit 

svou návštěvou canisterapeutičtí psi v doprovodu paní 

Bílkové. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohdy stačí vnímat více své tělo… začne být automaticky zdravější 

 

V pondělí 26. září náš potěšila svou návštěvou paní Šimková, která si  

s klientkami budovy B zacvičila jógu pro seniory. Klientkám se cvičení na 

židli moc líbilo. Paní Šimkové a Nadaci Plné Vědomí moc děkujeme a těšíme 

se na další lekci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTPS://WWW.PLNEVEDOMI.CZ/SENIORI 

https://www.plnevedomi.cz/seniori
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Návštěva dětí z MŠ Zahradní 

 

Dnes se SENIORem B rozléhalo 

opět veselé štěbetání dětských 

hlásků. V rámci mezigeneračního 

projektu POVÍDEJ organizace Mezi 

námi, nás opět navštívily děti z MŠ 

Zahradní Otrokovice, se svými 

paními učitelkami.  

 

Při těchto návštěvách se propojují dva světy – svět 

seniorů a dětí, kteří se pravidelně jednou za měsíc 

scházejí, aby si spolu povídali, tvořili, sdíleli společné 

zážitky. Vytváříme tím prostor pro vzájemnou 

komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení 

volného času, energie, zkušeností a vědomostí. Snahou je navázat užší vazby 

a přátelství, na které se těší obě skupiny. Obsahem setkávání jsou výtvarné, 

pohybové a hudební aktivity a hlavně spousta povídání.  
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS… 

 

Plánované akce SENIORu B + C – IV. čtvrtletí 2022 

 

ŘÍJEN 

    3.10.  Oslava Dne seniorů     B,C  

    4.10.  Den pro krásu      B,C 

3.-5.10.  Výlet kočárem      B,C 

6.-7.10.  Den otevřených dveří     B,C 

    8.10.  Taneční odpoledne s p. Veletou   B,C 

  13.10.  Posezení s kytarou a zpěvem p. Kury  B 

  14.10.  Den řemesel         C 

   Keramika s Maruškou        C 

   MŠ – mezigenerační projekt Povídej  B,C 

   ZŠ – společné vaření a povídání   B,C 

   Jóga pro seniory     B,C 

 

LISTOPAD 

Dušičková mše a Vzpomínka se svíčkou B,C   

Divadlo bez pravidel     B,C 

Výlet Likérka Vizovice     B,C  

Keramika s Maruškou        C 

MŠ – mezigenerační projekt Povídej  B,C 

ZŠ – společné vaření a povídání   B,C 

Den řemesel         C 

Jóga pro seniory     B,C 

 

PROSINEC 

Mikulášská obchůzka     B,C 

Mikulášská besídka        C 

Mikulášská kavárna     B 

Keramika s Maruškou        C 

Povídání o adventu s p. farářem   B,C 

Koncert – ženský sbor    B,C 

Vystoupení dětí ze ZUŠ    B,C 

MŠ – mezigenerační projekt Povídej  B,C 

ZŠ – společné vaření a povídání   B,C 

Jóga pro seniory     B,C 

Den řemesel         C 
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                                                     AKTUALITY 

 

První Den řemesel na SENIORu C 

 

Do domova pro seniory v Otrokovicích zavítali tři pedagogové – Soňa 

Patočková, Miroslava Kořínková a Miroslav Umlauf ze Střední odborné školy 

a Gymnázia Staré Město s paní Petrou Benešovou z Nadačního fondu 

Řemeslo pomáhá. Společně zkoušíme pilotní program – Den řemesel, který 

přináší do domovů pro seniory tolik potřebnou smysluplnou činnost pro 

muže – mohou si pomocí jednoduchého výrobku opět zažít práci třeba 

s vrtačkou, brusným papírem, šroubovákem a kladívkem! A víte, co je 

nejlepší? Baví to i ženy! Jak řekla paní Františka: „Kdyby mě tak viděl ten můj, 

jak mu fušuju do řemesla, ten by se divil!“ Nebo paní Jiřina: „To jsem si 

nemyslela, že jsem ještě tak šikovná!“ Pan Milan: „Je to dřevo, paráda, jsem 

ve svém živlu.“ Pan Honza: „Je to skládačka, jde mi to. Baví mě to moc.“  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 30. srpna se v SENIORu Otrokovice sešlo 18 seniorů ve věku od 70 

do 90 let, skupina byla genderově vyvážená – muži a ženy v ní byli 

stejnoměrně zastoupeni, aby si opět zkusili práci s nářadím, a to pod 

odborným vedením. Pedagogové ze SOŠG si pro dnešní den připravili pro 

seniory sestavení bedýnky na nářadí či jiné předměty. Senioři se práce nebáli 

– zaujatě brali do rukou vrtačku nebo šroubováky, i ti, kteří je v rukou nikdy 

nedrželi. Pro řadu z nich bylo překvapením, že jim to jde i napoprvé, jako 

pro paní Marii: „V osmdesátipěti mám poprvé vrtačku v ruce. A baví mě to!“ 

Jak říká Romana Rochovanská, aktivizační pracovnice: „Chodit mezi nimi, 

vidět jejich zaujetí a nadšení nad rodícím se výrobkem, bylo opravdu krásné 

a nebojím se říct, že dojemné. Je vidět, že takový druh práce jim chybí, že 

řemeslo umí, že si užívají každou minutu. A vnímám i další rozměr – zaujetí 

a nadšení bylo vidět i u pedagogů, kteří se našim klientům maximálně 
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věnovali a povzbuzovali je k činnosti. Kdybyste byli 

devadesátiletými seniory a slyšeli z úst Mirka, vedoucího 

odborného výcviku: „Vy jste tak šikovný, vás bereme 

k nám do učení!“ „To jste ani nevěděla, že to umíte, že?“, 

určitě by Vás to těšilo a motivovalo k další práci nebo 

odvaze vzít do rukou dosud nepoužívané nářadí. Klobouk 

dolů před všemi – seniory i pedagogy. Všichni si zasloužili 

velkou pochvalu za společnou práci a radost, která z ní 

plynula a bude tady s námi dlouho.  

 

„V době covidové jsme hledali nové smysluplné aktivity pro naše klienty. 

Vyrobili už budky pro ptáčky, hmyzí domečky, doplňky do pokojů.  Jsem 

rád, že spolupráce SENIORu Otrokovice s Nadačním fondem Řemeslo 

pomáhá přináší prostřednictvím řemeslné práce oživení a radost našim 

klientům. Umožníme jim vyzkoušet si ještě více řemesel, těšíme se na další 

návštěvy“, říká Zdeněk Mikel, ředitel SENIORu. 

 

„Jsem moc ráda, že jsme tento projekt vymyslely, můžeme ho otestovat  

a připravit pro realizaci i do jiných domovů pro seniory“, říká Petra Benešová. 
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Denní stacionář ve 3. čtvrtletí 

 

Naše ambulantní služba denní stacionář během 

prázdnin nabídla klientům mnoho činností a dalších 

aktivit. Toto období nás v červenci vybídlo především 

ke zpracování úrody z našich zahrad. Připravovali 

jsme si zeleninové saláty, zpracovali cukety, rybíz  

i ostružiny. Pěkné počasí si klienti užívali na zahradě 

nebo na procházkách v parku či na nedalekém 

Štěrkovišti. V tomto měsíci oslavila jedna z našich 

klientek své 90. narozeniny, kdy jsme jí společnými 

silami upekli výborný čokoládový dort. 

Věnovali jsme se práci s hlínou, což klienty 

hodně baví. Někdo pracoval s hlínou 

keramickou, jiný zase s hlínou zahradní při 

přesazování pokojových květin. Klienti 

stacionáře se zúčastnili projížďky výletním 

vláčkem po ulicích Otrokovic, z čehož byli 

opravdu nadšení.  

 

V srpnu jsme pokračovali ve zpracování 

sezónního ovoce a zeleniny. Z paprik  

a rajčat jsme připravili chutné lečo, z cuket 

pak cuketovou sekanou. Nesmělo chybět 

ani pečení – kynutý švestkový koláč, 

koblížky nebo cibulový chléb z kvásku. 

Pečení a vaření je u klientů jednou  

 

z nejoblíbenějších činností. O výlety 

nebylo v srpnu nouze. Výlet lodí po Baťově 

kanálu je již každoroční tradicí, letos 

poprvé jsme navštívili KovoZoo ve Starém 

Městě. Počasí stále přálo procházkám po 

okolí nebo posezení na zahradě u dobré 

kávy ve společnosti vrstevníků. Klienti 

uplatnili svou kreativitu při výrobě 



43                                                                                                        

 

přáníček pro radost a práci s keramickou 

hlínou. Někteří z klientů stacionáře přijali 

pozvání na poslech dechové hudby na 

druhou budovu SENIORu. Využili jsme 

také Hippoterapie a potěšili jsme se 

přítomností poníka.   

Září jsme zahájili přednáškou o vídeňské 

kuchyni, jejíž součástí byla i ochutnávka 

vídeňských specialit, což mělo u všech 

klientů velký úspěch. I nadále jsme se věnovali zpracování sezónních plodů. 

Upekli jsme si cuketový perník, uvařili jablkový kompot, který nám svou vůní 

a chutí připomněl dětství. Oblíbenou činností u klientů se stalo pečení 

kváskového chleba, na kterém si pochutnáme třeba s domácí rybízovou 

marmeládou.  

Klienti stacionáře se věnují i pohybovým aktivitám, 

běžně trénují chůzi v doprovodu personálu s různými 

kompenzačními pomůckami. Ty jsou ve stacionáři 

trvale k dispozici. Dále využívají Motomed na 

procvičení dolních končetin, nově pak Minimotomed 

pro posílení horních končetin. Závěrem září jsme  

s klienty již začali tvořit podzimní výzdobu. Letos jsme 

se rozhodli pro přírodní dekorace. K nim jsme využili 

darů přírody - dýně, cukety, šípky, mech, šišky, vřes atd..   

Běžně provádíme také 

trénování kognitivních funkcí při různých 

společenských hrách, kvízech, práci s kalendářem. Při 

běžných denních činnostech, na které jsou či byli 

zvyklí z domova, klienti upevňují svoji soběstačnost, 

například při přípravě kávy/čaje, mytí nádobí, 

zalévání květin, skládání prádla a textilních žínek 

nebo třeba přišívání upadlých knoflíků.  

Od konce června využili službu v denním stacionáři 

celkem 4 noví klienti. Stále se nám ozývají další 

zájemci a žadatelé, se kterými navazujeme spolupráci. Klientům v denním 

stacionáři jsme schopni nabídnout zajištění dopravy. Tuto službu jich 

využívá většina.  
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Kromě dopravy mohou klienti v den využívání služby odebírat stravu 

(snídaně, dopolední svačiny, obědy, odpolední svačiny), ta je upravena dle 

jejich individuálních potřeb. Celkově při všech činnostech klademe důraz na 

individuální přístup ke každému z klientů s důrazem na osobní potřeby 

každého z nich. 

Dne 14. 9. 2022 již podruhé proběhlo společné setkání rodinných příslušníků 

klientů denního stacionáře a s vedením organizace a dalšími pracovníky.  

Byla jim formou prezentace představena činnost služby, její veřejný závazek 

a fotografie z činnosti klientů i proběhlých akcí či aktivit. Rodinám byla 

připomenuta možnost vznášet podněty, připomínky či stížnosti. Zpětná 

vazba nejen našich klientů, ale i jejich blízkých je pro organizaci velmi 

důležitá k neustálému zlepšování našich služeb. Každý z přítomných 

rodinných příslušníků se pak osobně vyjádřil nejen ke spokojenosti se 

službou, ale také k tomu, co jemu osobně tato služba přináší (často např. 

zaznělo, že díky ní mohou rodiny docházet do zaměstnání či mít volný čas 

jen pro sebe). Těší nás, že odezva rodin byla výhradně kladná, moc si toho 

vážíme a je to pro naši organizaci i závazkem do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další číslo vyjde začátkem ledna 2023. 

 

Vlaštovku pro Vás zpracovali: 

 

Jiřina Mišáková             aktivizační pracovnice B, C 

Milan Mikšík      Petra Kedrová  

Kristýna Žáková                  Zdeněk Mikel    

   


