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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Milý čtenáři,  
vánoční svátky jsou za námi, oslavili jsme příchod nového roku a pomalu, 
snad s radostí, vyhlíţíme co, nám přinese rok nový… 
 
Vstupujeme do roku 2011. To, co je za námi, uţ nezměníme ani 
nevezmeme zpátky. Kaţdý z nás vstupuje do nového roku se spoustou 
přání a tuţeb. S vůlí, vše uskutečnit a splnit, je to slabší. Jednou 
potřebujeme přidat, podruhé zase ubrat. Jednou potřebujeme s něčím 
prospěšným začít, podruhé s nějakým zlozvykem přestat. Šťastné chvilky 
je třeba si uţít a ty nešťastné brát tak, ţe i ony mají nějaký smysl, i kdyţ je 
nám třeba dosud utajen. Také smutná událost v našem ţivotě můţe 
znamenat začátek nějaké nové, nebo lepší ţivotní výzvy. 
 
Děkujeme všem, kteří si váţí naší práce. Uznání práce, která se pro 
většinu personálu stala posláním, je největší odměnou, povzbuzením        
a současně velkým závazkem do dalšího roku. Slibujeme, ţe se 
vynasnaţíme splnit všechno, co vám našim uţivatelům zaručujeme. 
Budeme se snaţit nadále zkvalitňovat všechny sluţby, které vám 
poskytujeme. Co slíbit nemůţeme, je ale to, ţe ze starších a nemocných 
uděláme mladé a zdravé. Zázraky neumíme. 
 
Jménem kolektivu zaměstnanců vám všem přeji šťastné vkročení do 
nového roku. 
Všechno dobré, hodně zdraví a spokojenosti! 

 
Ing. Ivana Vardanová 

ředitelka SENIORu Otrokovice 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 
Kulturní ţivot na budově B 
Dne 9.11. 2010 Kavárnička – 
„Posezení s písničkou“ s hudebním 
doprovodem pí Brázdilové na klávesy. 
Akce byla velice zdařilá  a všichni se 
dobře bavili, zpívali a tančili. 
 

Cestování po Jiţní Africe 
To byl název pro poutavé vyprávění  
o cestě do Afriky cestovatele pana 
Petra Němce. Uskutečnilo se   
16.11. 2010 a bylo doprovázeno  
fotoprojekcí. Popisovalo měsíční 
cestu po Jihoafrické Republice, 
Zimbabwe, Botswaně a Namíbii. 

 
Dne 23.11. 2010 proběhla  pro uţivatele 
SENIORu Beseda o bezpečnosti  
seniorů. Měli  jsme moţnost seznámit  
se ze základními informacemi, návody   
a zásadami pro zajištění bezpečnosti 
seniorů. Přítomní policisté nám 
zdůvodnili proč právě senioři jsou 
ohroţenou skupinou, na co si mají 
dávat pozor, jaké zásady mají dodrţovat 
a čemu by se měli vyhnout, jak se bránit krádeţím – jak kapesním, tak 
v obchodech, a také domácímu násilí. Dále jsme byli všichni informováni  
o situaci v dopravě, na co si máme dát 
pozor jako chodci, cyklisté či řidiči………. 
 
Dalším kulturním zpestřením bylo 
hudební vystoupení mladých děvčat na 
klávesy ze ZUŠ Otrokovice -  pod 
vedením p. učitele Škubala. Akce 
proběhla 24.11. 2010.  
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Všichni uţ netrpělivě čekali na 
čtvrtek 2.12. 2010. To proběhla 
Mikulášská veselice, kterou 
pořádal SENIOR ve spolupráci 
s Klubem důchodců Baťov. 
Prostory SENIORu doslova 
„praskaly ve švech“. Bylo ten den 
opravu plno. K poslechu i tanci 
přijeli hrát a zpívat manţelé 
Adamcovi. Pro zúčastněné bylo 
připraveno občerstvení a bohatá 
tombola. Nechyběl tam ani Mikuláš 
se svojí druţinou.  

 

  Vánoční výstavka výrobků našich uţivatelů se uskutečnila 
v klubovně SENIORu B ve dnech 6. – 7.12. 2010.  
 

Dne 8.12. 2010 jsme se potěšili 
vánočním vystoupením dětí ze ZŠ 
Mánesova, pod vedením pí učitelky 
Dohnalové a pana učitele Jordána. 
Děti nám zazpívaly písničky 
s vánoční tématikou a také 
zarecitovaly. Všichni si společně na 
závěr zazpívali vánoční koledy.  
   
     
Dne 10.12. 2010 jsme se mohli 
zúčastnit ukázky práce Klubu s 
angličtinou pro seniory. Jednalo se 
o předvánoční posezení při svíčkách. 
Pan učitel Martin Stehlík spolu se 
svými účinkujícími seniorkami nám 
ostatním ukázal hravou formou to, co 
se uţ v Klubu naučili. Poslechli jsme 
si hudební vystoupení p. Stehlíka 
(banjo, irská píšťala), zazpívali jsme si 
u kytary, popovídali si o anglicky 
mluvících zemích, jejich zvycích a 
ochutnali jsme výborný pravý anglický čaj připravený podle tradiční 
receptury. 
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Dne 14.12. 2010 se uskutečnilo 
Vánoční vystoupení dětí z MŠ 
Zahradní Otrokovice pod vedením pí 
učitelky Zdenky Kalusové a pí učitelky 
Ivany Beníčkové. Děti nám 
zpříjemnily adventní čas a potěšily 
všechny přítomné svým jedinečným 
vystoupením.   
 
 

Poslední kulturní akce letošního roku 
byla     17.12. 2010. Tentokrát to bylo 
na téma: váţná hudba.  Hudební 
vystoupení mladých studentů 
z Konzervatoře z  Brna proběhlo 
v příjemné adventní atmosféře. 
Všichni si také na závěr rádi zazpívali 
spolu s účinkujícími vánoční koledy.   
 
 
 

Pořádané akce na budově C: 
 

Ve středu 6.10. 2010 proběhl ve 
všech zařízeních SENIORu 
Otrokovice Den otevřených 
dveří. Hlavním bodem 
programu byl křest nového 
časopisu SENIORská 
vlaštovka. Kmotry časopisu se 
stali hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák a 
starostka města Otrokovice 
Radoslava Matuszková. Po křtu 
nového časopisu následovala 
ukázka pohybových aktivit 
obyvatel našeho domova. Ti si pro nás připravili vystoupení na motivy 
Smetanovy Vltavy z cyklu symfonických básní Má Vlast. Vše co Vltavu na 
její pouti potkává, se snaţili účinkující svým scénickým tancem zachytit a 
přenést aţ k divákům. Vystoupení bylo velice příjemným zakončením 
programu. 



~ 6 ~ 
    
 
 

 
Dne 5.11. 2010 se v kulturním sále 
našeho domova uskutečnilo vystoupení 
ţenského hudebně dramatického 
kvarteta Návraty z Tlumačova. 
Tentokrát si pro nás připravily program 
písní z filmů pro pamětníky s mluveným 
slovem. Zavzpomínali jsme si na 
osobnosti českého filmu, jakými byli 
například Hugo Haas, Oldřich Nový nebo 
Adina Mandlová.  Zazněla i píseň „Jen pro 
ten dnešní den stojí za to ţít…“, která byla 
nádhernou tečkou tohoto programu.        

 
 
Dne 19.11. 2010 se uskutečnilo hudební 
vystoupení dětí ze ZUŠ Rudolfa 
Firkušného z Napajedel. Děti si společně 
se svými učitelkami připravily komorní 
hudební vystoupení. Z hudebních nástrojů 
byly zastoupeny housle a akordeon, 
některé písně doprovodily účinkující svým 
zpěvem. Zazněla především klasická 
hudební díla  velikánů zvučných jmen – 
Bach, Mozart, Vivaldi apod.  
 

 
 
V pondělí 29.11. 2010 proběhlo  
zábavné odpoledne. Hlavním 
programem byla  soutěţní hra KUFR 
inspirovaná známou televizní soutěţí. 
Do hry se zapojili jak zaměstnanci 
v roli poradců, tak obyvatelé domova 
jako soutěţící. Všichni soutěţící 
obdrţeli za svoji odvahu drobné dárky. 
Druhou část programu tvořilo 
posezení u kávy s písničkami na 
přání. Hodně jsme se nasmáli a uţ teď 
se těšíme na další soutěţení. 
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Dne 3.12. 2010 procházel našim 
domovem Mikuláš v doprovodu anděla  
a čertů. Touto akcí jsme si chtěli 
připomenout vzpomínky na dětská léta. 
Vše jsme pojali humorně. Mikuláš si vzal 
na pomoc knihu hříchů, která však měla u 
nás všech  jen „čisté listy“. A tak čerti 
odešli s prázdnými pytli.  
 
 
 

Dne 9.12. 2010 společenský sál 
našeho domova uvítal vystoupení 
dětské cimbálové muziky 
Bálešáci a folklórního souboru 
DOLINEČKA ze Starého Města. 
Vystoupení proběhlo v adventním 
čase a bylo věnováno vánočním 
zvyklostem a zimnímu období. 
Cimbálová muzika Bálešáci 
doprovázela taneční a pěvecká vystoupení dětí a jejich maminek. Program 
se setkal s nadšeným ohlasem ze strany publika a přinesl nám tu 
správnou atmosféru pro adventní čas. 

 
Jiţ podruhé ve velice krátké době 
potěšila obyvatele domova svým 
adventním koncertem  ţenská 
pěvecká skupina Návraty 
z Tlumačova. Dne 16.12. 2010 k nám 
přijeli s programem nejznámějších 
vánočních melodií a koled.  
 
 
 

Díky tomuto hudebnímu vystoupení na nás 
dýchla vánoční atmosféra a znovu jsme si 
připomněli písně, které slýcháme jen o 
VÁNOCÍCH. 
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 Dne 21.12. 2010 se téměř všichni 
obyvatelé našeho domova sešli na 
společném setkání, aby si společně 
zazpívali koledy a rozbalili dárky. 
Vánoční posezení u kávy a vánočního 
cukroví doprovázelo vystoupení dětí 
z MŠ Zahradní Baťov. Děti předvedly 
pásmo vánočních písní a poté všem 
obyvatelům předaly drobný dáreček.    
 
 

Kulturní akce v CDS 
 
Dne 6.10. 2010 v rámci Dnů otevřených dveří SENIORu Otrokovice jsme 
si připravili   výstavku prací uţivatelů CDS. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout práce uţivatelů i prostory CDS. 
 
 
Blíţil se Hallouween a tak jsme si vyzdobili 
20.10 2010 naše prostory dýněmi a 
tykvičkami. Vyrobili jsme z nich krásné 
svícny a ozdoby, vyzdobili jsme si okna           
i místnosti.    Všem se naše výzdoba moc 
líbila.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Všichni jsme se pomalu těšili na 
Mikuláše a svátky vánoční. Abychom 
se vánočně naladili, dali jsme se   
24.11. 2010 do pečení perníčků. 
Radka s Janou vše připravily a pak 
jsme perníčky společně upekli.  

Paní Mahdalová perníčky krásně nazdobila. Tentokrát se opravdu moc 
povedly, ještě jsme je doplnili stuhou a byly připravené na výstavku.  
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Dne 7.12. 2010  vystoupila hudební 
skupina „Návraty“ z Tlumačova 
v prostorách Klubu důchodců nejen 
pro uţivatele CDS a PS, ale i pro 
obyvatele DPS a členy KD. Tématem 
programu byly VÁNOCE, všichni si 
společně zazpívali, program měl  
u přítomných velký úspěch. 
 
 
 
 
Dne 8.12. 2010 přišel do CDS  
Mikuláš, čert a anděl.  
Ke společnému posezení se sešli  
uţivatelé CDS, PS i obyvatelé DPS.  
Naše milé pečovatelky připravily 
pohoštění.  Mikuláš, čert a anděl měli 
připravenou „Knihu hříchů“ a kaţdému 
přítomnému z ní hříchy s humornou 
nadsázkou  „přečetli“.  Všichni byli 
obdarováni drobnými dárkovými 
balíčky. Čert rozdával své s uhlím. 
Všichni se velmi pobavili a zasmáli. 
 
 

 
 
 
 
Dne 15.12. 2010 jsme 
uspořádali výstavku prací 
uţivatelů CDS s vánoční 
tématikou. 
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Aktuality SENIORu 
 

 

Co nového na SENIORu A? 
 

V měsíci říjnu 2010 byla zahájena na budově SENIOR A (Školní 1299) 
rozsáhlá investiční akce – Zlepšení tepelně technických vlastností – 
SENIOR Otrokovice. Projekt je spolufinancován EU – Fondem 
soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Ţivotního prostředí. Celkové náklady na tyto 
práce jsou 8,6 mil. Kč, z toho dotace EU činí 7,3 mil. Kč, tj. 85%, dotace 
SFŢP činí 0,4 mil. Kč, tj. 5%. Příspěvek příjemce dotace, kterým je 
město Otrokovice, činí 
0,8 mil. Kč, tj. 10%. Byly 
vyměněny všechny 
stávající dřevěné okenní 
otvory a balkónové dveře 
za plastové, bylo 
provedeno zateplení 
střechy a postupně je 
prováděno venkovní 
zateplení obvodového 
pláště. Jsou opravovány 
nášlapné vrstvy na 
balkónech a vyměňováno zábradlí balkónů. Součástí je i zateplení 
stropů suterénu budovy. Veškeré práce včetně terénních úprav budou 
ukončeny v závislosti na klimatických podmínkách. Toto zlepšení 
tepelně technických vlastností této budovy přinese především úspory 
nákladů na energii, zásadně změní vzhled budovy a zvýší tepelnou 
pohodu obyvatel domu. 
 

Klub s angličtinou pro seniory 
 

Jako malou zvláštnost nad rámec běţné výuky angličtiny pro předškolní 
děti, ţáky ZŠ a SŠ a celé řady kurzů pro dospělé studenty se otrokovická 
jazyková škola a kulturní klub Enjoy English rozhodla připravit pilotní 
projekt nazvaný Klub s angličtinou pro seniory. V rámci charitní dobrovolné 
činnosti jsme jej bez nároku na honorář nabídli ke zváţení paní ředitelce 
Ing. Ivaně Vardanové, která nás, spolu s celým týmem SENIORu 
Otrokovice, inspirovala svou zaníceností a oddanou prací k zamyšlení, jak 
bychom mohli přispět k aktivnějšímu vyuţití volného času otrokovických 
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seniorů. O tuto moţnost nabídnout angličtinu hravou a nenásilnou formou 
jejich klientům jsme se začali blíţe zajímat díky tlumočnickému a 
překladatelskému zajištění mezinárodního projektu komunitního plánování 
sociálních sluţeb. 
 
S klientkami domova SENIOR se scházíme jednou týdně na 60 minut, a 
kromě základů angličtiny si povídáme o anglicky mluvících zemích, 
kultuře, historii, věnujeme se říkankám, písničkám a audiovizuálním 
prezentacím. Projekt zaštiťuje a výuku poskytuje ředitel Enjoy English 
Martin Stehlík, pro kterého je velmi zajímavé rozšířit si pedagogickou praxi 
o tuto zajímavou klientskou skupinu. O výuce říká:  
 

“Zezačátku bylo třeba zjistit, o jaký typ výuky by klienti SENIORu mohli mít 
zájem. Bylo jasné, že nepůjde o klasický výukový kurz. Chtěl bych se 
samozřejmě pokusit pomoci návštěvníkům klubu zvládnout základy 
angličtiny, jako jsou seznamovací fráze, krátké společenské rozhovory, 
základní okruhy slovní zásoby - číslovky, barvy, klíčová slovesa a vše 
ostatní, co by uživatel jazyka měl znát. Nicméně, po několika setkáních 
jsem si uvědomil, že stejně, nebo i více důležité je pro klienty naplnit 
užitečně volný čas a zaujmout je pro anglicky mluvící kulturu. Jako 
šikovné tvůrkyně rukodělných a výtvarných prací, posluchačky 
čtenářských sezení, zpěvačky národních a lidových písniček a 
absolventky kurzů procvičujících paměť a další dovednosti by mohly 
přistoupit k angličtině ne jako k očekávanému komunikačnímu prostředku 
pro práci a cestování, který je třeba se naučit co nejrychleji a nejlépe, ale 
spíše jako k nositeli kultury velké části našeho světa. Proto mezi výukové 
prvky zapojuji písničky, říkadla, představuji kurzistkám jednotlivé anglicky 
mluvící země a jejich reálie, hraji jim na tradiční lidové hudební nástroje 
jako je kytara, banjo nebo irská píšťala a snažím se jejich obavy z toho, že 
“se to nikdy všechno nenaučí” zmírnit právě tím, že jakákoliv výuka nebo 
aktivní diskuze velmi napomáhá oddálit stárnutí paměti a bystrého 
úsudku.” 

 
Máte-li o návštěvu našeho klubu s angličtinou pro seniory zájem, přijďte do klubovny 

ergoterapie (SENIOR B, 3. patro) kaţdé  pondělí od 15.15 do 16.15 hod. 
           Martin Stehlík 
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Připravujeme pro Vás  
 

 

 
PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU B – I. ČTVRTLETÍ 2011: 

 
Leden 13.1.  Vystoupení  muţského pěveckého  sboru  
  18.1.  Taneční skupina ZUŠ vystoupení  
 
Únor 10.2.  Návštěva solné jeskyně v Otrokovicích  
 
Březen   3.3.  Masopust 
         17.3.  Vynášení Moreny 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU C – I. ČTVRTLETÍ 2011: 
 
Leden   Koncert dětského pěveckého sboru „Scholička z LIDEČKA“  
 
Únor         Myslivecký bál  
          Beseda na téma – Zdravý ţivotní styl 
 
Březen     Fašaňkový průvod 

Vítání jara – vystoupení dětského folklórního souboru  
Javorníček 
 

        /termíny budou upřesněny/ 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE V CDS A V DPS NIVY – I. ČTVRTLETÍ  2011: 
 
Leden   5.1. Tříkrálové koledování 
 
Únor        16.2.  Valentýn 
 
Březen   9.3.  MDŢ v CDS 

        23.3.  Vítání jara 
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Recept na ţivotní pohodu 
 

 
Toto přání zaslala uţivalelka CDS pí Mahdalová 
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Představuje se Vám 
  

AKTIVIZAČNÍ ÚSEKY A PROGRAMY V SENIORU 
 

Aktivizační programy v budově B 
 

V SENIORu B se uskutečňují pravidelné aktivity pro seniory budovy A + B.  
Tyto aktivity pro Vás připravuje terapeutka paní          Dana Dosoudilová.  
 
 

Pravidelný rozpis aktivizačního programu je 
následující: 

 
Pondělí dopoledne gastronomie – pečení moučníků 
  odpoledne vzpomínání s pohoštěním 
Úterý dopoledne trénování paměti 
Středa dopoledne kondiční cvičení, muzikoterapie    
  odpoledne muzikoterapie – poslech CD 
Čtvrtek dopoledne pracovní a výtvarná dílna 
  odpoledne četba na pokračování 
Pátek  dopoledne pracovní a výtvarná dílna.  
 
 
Kdo z Vašich řad má zájem se zúčastnit kterékoliv aktivity – jste srdečně 
zváni a vítáni .  
 

Další nabízené aktivity: 
Angličtina 
Od července probíhá na SENIORu B hodina výuky angličtiny pro seniory 
pod vedením lektora M. Stehlíka.  Ta  je přizpůsobena individuálně 
potřebám a věku našich uţivatel  – SENIORu A,B,C. Není to jen klasická 
výuka anglického jazyka, ale také seznamování s anglickou kulturou, 
zpívání písniček apod.  

                Lektor: p. Martin Stehlík 
Jóga  
Cvičení jógy probíhá pravidelně kaţdou středu v době od 16:30 do 18:00 
hodin v prostorách jídelny B. Pod vedením paní Sedláčkové si můţete 
protáhnout tělo nebo jen tak přijít na jiné myšlenky - pod heslem  
„Ve zdravém těle, zdravý duch“.                                                 

                               Cvičitelka: pí Sedláčková 
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Půjčování knih 
Ve spolupráci s Městkou knihovnou v Otrokovicích mají uţivatelé moţnost 
půjčování knih  z  knihovny  a  to  vţdy první  středu v měsíci  na budově B 
a na budově A  kaţdých 14 dnů  vţdy v úterý.  

   Zprostředkovává: Městská knihovna Otrokovice - Baťov
        
Bohosluţby  
Katolická bohosluţba probíhá na budově B kaţdé 1. pondělí v měsíci – 
dochází sem pan farář Josef Zelinka z Otrokovic. Dle potřeb uţivatelů jsou 
zprostředkovány návštěvy pana faráře přímo v jejich bytové jednotce.  
                                                     
                               Zajišťuje: p. Mgr. Josef Zelinka 

       
Dobrovolnictví 
Do SENIORu B dochází dle potřeby uţivatelů dobrovolníci, kteří se věnují 
uţivatelům, jejich potřebám a přáním. Kdo z Vás má o tuto sluţbu zájem, 
můţete se přihlásit u sociálních pracovnic.  

             Organizuje: Adra Zlín 
Cukrárna 
Jednou za 14 dní dováţí zákusky a koláčky zaměstnanci z cukrárny 
Pralinka Otrokovice. Kaţdý si můţe pochutnat na jejich výrobcích.  

   Zprostředkovává: Cukrárna Pralinka Otrokovice 
 

Aktivizační programy v budově C 
 

V SENIORu C jsou seniorům nabízeny  následující aktivity: 
 

Týdenní nabídka aktivit pro uţivatele: 

 

PONDĚLÍ:     
Skupinové trénování paměti       Aktivitu vede:  paní Andrea Dundálková 

 

ÚTERÝ:          
Pracovní a výtvarná  dílna            Aktivitu vede:  paní Jana Kokotíková 

 

ČTVRTEK:   
Pracovní a výtvarná  dílna            Aktivitu vede:  paní Jana Kokotíková 

 

PÁTEK:        
Pohybové aktivity                        Aktivitu vede:  slečna Simona Wolfová 



~ 16 ~ 
    
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
        

                        
Jana Kokotíková              Simona Wolfová          Andrea Dundálková 
 
Mimo výše uvedené aktivity probíhají na jednotlivých podlaţích pro 
uţivatele denní programy, které jsou připravovány nejenom podle zájmu 
uţivatelů, ale i s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti.  Náplní 
společných setkání  bývá vzpomínání, zpěv, poslech oblíbené hudby, 
filmový klub pro pamětníky, poslech čteného slova, společenské hry, 
pracovní a výtvarné činnosti, trénování paměti s pouţitím různých 
pomůcek atd. 

Další nabízené aktivity: 
 

Dobrovolnictví 
Za uţivateli pravidelně docházejí dobrovolníci z Dobrovolnického centra 
Adra Zlín. Chodí na společné vycházky do blízkého okolí, povídají si,  hrají 
společenské hry, doprovází uţivatele do města na nákupy, do kaváren 
atd… Práci dobrovolníků u nás řídí sociální pracovnice Klára.  

   Organizuje: Adra Zlín 
Bohosluţby  
Katolická bohosluţba probíhá na budově C  1x měsíčně a to kaţdý 
poslední pátek v měsíci.  Dochází k nám pan farář Josef Zelinka z farnosti 
Otrokovice a dle potřeb uţivatelů jsou zprostředkovány návštěvy pana 
faráře přímo na pokojích.          

            Zajišťuje: p. Mgr. Josef Zelinka 
Duchovní slovo  
Církev adventistů sedmého dne pořádá pro uţivatele i veřejnost v pátek 1x 
za 14 dnů setkání nad duchovním slovem.  

              Zajišťuje: pí Alena Vyčánková 
Motomed 
K vyuţití je v rámci pohybových aktivit uţivatelům nabízen v pracovní dny  
aktivně - pasivní pohybový trenaţér – MOTOMED.  

 Zajišťuje: sl. Simona Wolfová 
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Půjčování knih 
Přátelé kníţek  mají moţnost půjčovat si knihy v naší knihovně nebo 
v Městské knihovně Otrokovice (doprovod zajišťují pracovnice domova). 
Nejen zrakově postiţeným, ale i všem ostatním, kteří dávají přednost 
poslechu mluveného slova před vlastní četbou jsou objednávány zvukové 
knihy formou zásilkové sluţby z Macanovy knihovny v Praze. Kdo by měl  
o tyto aktivy zájem, můţe se obrátit na svého klíčového pracovníka. 
              Zajišťuje: pí Polášková Pavla 
 
 

Aktivizační programy  v Centru denních sluţeb  
 

PONDĚLÍ:  
Individuální program dle přání  uţivatelů, dle počasí vycházka. 

   

ÚTERÝ:  
Kondiční cvičení, procvičení jemné motoriky rukou. 

 

STŘEDA:  
Výtvarná práce (malování, keramika),  
ruční práce (pletení, háčkování, vyšívání).  

 

ČTVRTEK: Posezení při hudbě, povídání, čtení, relaxace, hry (karty, 
Domino, Šachy), dle počasí vycházka.   

 

PÁTEK:  Cvičení paměti (kříţovky, hlavolamy, kvízy, Pexeso, skládačky, 
skládání puzzle).      

 
Programy pro uţivatele připravují: 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 Jana Kubičíková – PSS   Radka Fojtů - PSS 
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Toulky po našem kraji  
 
Městečko Tlumačov leţí ve Zlínském kraji, necelých 20 km západně od 
Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní 
Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje 
jiţním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jiţněji Slovácko. 
Tlumačov, se svými částmi Skály, Buňov, Peškov a Terezov, je součástí 
Mikroregionu Jiţní Haná, který tvoří spolu s městy Hulín a Chropyně a 
obcí Kvasice. 
 
Něco z historie 
První historická zmínka o existenci Tlumačova sahá do roku 1141, kdyţ 
dal olomoucký biskup Jindřich Zdík sepsat všechny církevní statky na 
Moravě. Mezi nimi je v této listině napsáno jméno "Ma telmacoue", coţ 
vědecky ověřeno znamená, ţe se jedná o naši obec. Rok 1241 
poznamenal Moravu a tedy i Tlumačov vpád Tatarů, při němţ byla naše 
obec zpustošena. Totéţ se odehrálo i v roce 1634 zásluhou Švédů v době 
třicetileté války. O čtyři roky později koupil Tlumačov hrabě Jan z Rottálu. 
Následovaly další roky - ať dobré či špatné. Ze všech špatných se 
Tlumačov vţdy zase vzpamatoval, ať uţ to byla 1. světová válka, období 
hospodářské krize či fašistická okupace. 6. květen 1945 je datem 
osvobození Tlumačova. 

 

Jedna 
z nejstarších 

fotografií 
Tlumačova, 
ulice Dolní 

 

Zajímavostmi  Tlumačova jsou chráněná přírodní rezervace  Tůňka       
s výskytem vzácných ţivočichů, Kurovský lom s unikátní florou              
a faunou, lokalita Skalka v místní části Skály nebo blízký přírodní park 
Záhlinické rybníky.V současné době má Tlumačov více neţ 2400 
obyvatel (2489 k 1.1.2009). Vybavenost obce je na velmi dobré úrovni. 
Je tu základní a mateřská škola, zdravotní středisko, lékárna a slušná 
síť prodejen. Jsou zde podniky, které k Tlumačovu určitě patří - 
Metalšrot, Dura-Line, Továrna na kolečka Stodůlka, úpravna pitné vody 
na Skalách, ale také Zemský hřebčinec, který je znám svým chovem 
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plemenných koní. Dopravní spojení zajišťuje frekventovaná ţelezniční 
trať Přerov-Břeclav. Několik autobusových zastávek zajišťuje přímé 
spojení nejen do Zlína a Kroměříţe, ale také přímo do Brna a Prahy. 

 

 

        
 
 
 
 

       náměstíčko a kostel  
            sv. Martina 
 

          obecní úřad 

  

                 
                                                               
 

 

          

 

 

 

                                                
Škola a  DDM Sluníčko 
 

Ani kultura a sport nezůstávají stranou dění. V obci je několik kulturních 
památek - kostel sv. Martina, panský dům č.p. 90, objekt fary a další menší 
objekty. Střediskem kultury se stalo Kulturní a informačni středisko 
mikroregionu Jiţní Haná, kde je moţno shlédnout zajímavé výstavy a nebo 
navštěvovat zájmové kurzy. Sportovní akce nás zavedou na fotbalové 
hřiště, do kryté haly voltiţního oddílu (několika násobní mistři ČR), do 
tělocvičny ZŠ nebo na nově zbudované sportovní víceúčelové hřiště za 
školou, kde lze hrát tenis, volejbal, nohejbal na kvalitním umělém povrchu. 
Pro matky s malými dětmi je v obci krásné dětské hřiště. Vyznavači 
cykloturistiky určitě vyuţijí vyznačenou cyklotrasu č. 5158, která prochází 
obcí a spojuje Tlumačov s Hulínem a Otrokovicemi. 
                      
  
 
           zdroj: web Tlumačov 
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Napsali nám 
 

 
Ţivot v domově 
 
Končící rok 2010 je časem bilancování a plánování do dalšího roku 2011. 
Toto uţ ale není tak aktuální pro seniory.  
Jsem obyvatelka SENIORu „B“, kde ţijeme hlavně přítomností. Mně se 
zde líbí, jak prostředí, tak zdravotní i sociální a pečovatelská péče. Bydlím 
v pokoji se svým vlastním nábytkem, coţ přispívá i k dobré náladě a 
pohodě. Máme zde různé aktivity, jako trénink paměti, cvičení, 
muzikoterapie, poslech klasiků, zpívání, výtvarnou dílnu, promítání 
cestovatelů a kurz angličtiny. Z kulturních akcí máme hudební a pěvecké 
koncerty, kavárničky, návštěva Mikuláše, karneval a jednou v měsíci i 
bohosluţbu.  
Jsem vděčná za tyto zájmové programy, při kterých se dá zapomenout  
i na bolesti a trápení. Také i návštěvy našich drahých jsou naší určitou 
léčbou.  
 
Přeji všem všechno dobré v novém roce!  

 
      Marie Němcová 
obyvatelka SENIORu B 

 
Poděkování  za péči 
 
Váţení pracovníci SENIORu – oddělení Čtyřlístek,  
dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám a hlavně celému kolektivu 
pracovníků, kteří se podíleli na péči o moji maminku. 
Oceňuji hlavně Vaši schopnost vytvořit příjemné prostředí klientům a také 
Vaši přívětivost a vlídnost. Vím, jak je těţké být usměvavý, kdyţ druhá 
strana nereaguje tak, jak je u zdravých běţné.  Zaměstnanci SENIORu  to 
umí a dělají to dobře.  
Mít dobré výsledky ve Vaší oblasti znamená mít dobrý systém řízení a ten 
jak jsem Vám říkala, ten dobrý máte. A pak je důleţité mít kvalitní personál 
a pracovní tým. To je těţký úkol, který nikdy nekončí. Ale je vidět, ţe se 
Vám podařilo vytvořit takový kolektiv, který má svou práci rád a dává to 
všem kolem sebe vědět. Děkuji všem, kteří byli na moji maminku hodní, 
dokázali ji pohladit, obejmout a povzbudit. To je to, co lidé jako ona 
potřebují. Lásku, pozornost, laskavost.  
                        Blanka Hudecová 
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Poděkování  
                                       
U příleţitosti vánočních svátků a nového roku bych chtěl touto cestou 
poděkovat všemu ošetřujícímu personálu v SENIORu C na „modrém“  
poschodí za velkou péči a opateru o moji matku  Boţenu Blachutovou,  
která zde tráví jiţ třetí rok a je velice spokojená. 
 
             Děvčata  ještě jednou VELKÝ DÍK! 

Petr Blachuta,  Otrokovice  - Štěrkoviště 
 
Hry bez hranic věku 
 
Sportovní den pod názvem Hry bez hranic věku pro seniory, jehoţ jsme se 
jako pomocníci pořadatelů zúčastnili i my, studenti Gymnázia Otrokovice, 
se uskutečnil v pátek 24. září. Akci uspořádalo město Otrokovice  
a pracovníci domů se sociálními sluţbami. Z počátku to vypadalo, ţe 
sluneční paprsky budou jen nesměle vykukovat zpoza mraků, ale nakonec 
se slunné počasí ukázalo v celé své kráse, coţ přímo nutilo vyrazit ven  
a uţívat si krásného dne. Proto se uţ před slavnostním zahájením her 
začaly na fotbalovém hřišti, kde se celá akce odehrávala, objevovat první 
zvědavé tváře starších spoluobčanů. Ale ještě předtím jsme se rozdělili do 
skupinek a kaţdá skupinka zaujala místo u některé z deseti disciplín, jako 
např. věšení kolíčků na prádlo, slalom s koštětem a míčem nebo hod 
zdravotnickou holí. 
Všichni senioři se vrhli na plnění úkolů s radostí a vervou, coţ potěšilo 
nejen samotné opatrovnice, ale také nás. Senioři tím podtrhli význam celé 
akce, tedy ukázali, ţe člověk můţe dosahovat výborných výkonů a radovat 
se ze ţivota, ať mu je sedmdesát, třicet nebo patnáct jako nám. Po splnění 
všech disciplín, za které soutěţící dostávali body na předem připravené 
kartičky, následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celého 
sportovního dopoledne. A i kdyţ ne všichni dosáhli výhry, můţeme brát za 
malé vítězství samotnou jejich účast na hrách, za coţ jim patří velký dík. 
Tedy jak se říká, není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se. A to otrokovičtí 
senioři potvrdili. 
 
Proto celá naše třída doufá, ţe se důchodcům akce líbila stejně tak jako 
nám, a doufáme, ţe budeme moci být příští rok stejně nápomocni jako 
letos. A děkujeme tedy organizátorům, ţe nám dali moţnost se také 
zúčastnit. 

Pavla Smýkalová, kvinta 
               Gymnázium Otrokovice 
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Zahraniční pobyt 
 
Zúčastnily jsme se studijního pobytu v Nizozemí v  rámci projektu 
mezinárodní spolupráce v Komunitním plánování sociálních sluţeb na 
Otrokovicku ve dnech 5.-10. září 2010. 
 
Tato návštěva v Nizozemí nám přinesla přehled, jak ţijí senioři i lidé 
v různých zařízeních (např. handicap., nezaměstnaní, kde nacházejí 
zaměstnání v různých oborech). V dalších číslech našeho časopisu Vám 
přineseme postřehy z tohoto zahraničního pobytu. 
 

Zdena Šicová a Eugenia Macháčková 
  obyvatelky chráněného bydlení 
 

        

  
 

 
 
 
 
 

Za všechny příspěvky děkujeme. 
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Děkujeme našim sponzorům 
 
Martek Medical, a.s., Třinec 

DMA Praha, s.r.o., Praha 4 

UNTRACO, v.o.s., Ostrava - Poruba 

WASTEX, s.r.o., Holešov 

Josef Pospíšil  - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o., Holešov 

Lékárny Lloyds, s.r.o., Praha 1 

Lékárna Baťov, s.r.o., Otrokovice 

Petr Maláč – Thuasne CR s.r.o., Praha 5 

Blanka Hudecová – agentura Sivena, Zlín 

Eva Válková, Praha 6 

Jarmila Němcová, Otrokovice 

Josef Ambroţ, Ţelechovice nad Dřevnicí 

MUDr. Naděţda Chytílková, Otrokovice 

Marie Pečeňová, Tlumačov 

Andrea Dohnalová, Otrokovice 

Jarmila Ottová, Otrokovice 

 

 
 
 
 
 

Chcete nás podpořit i vy? 
Číslo účtu – 6607870237/0100 

 
Bliţší informace poskytne – Zdeňka Bednaříková, tel. 577 925 600 
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Pro volnou chvíli 
 

 

 

Kříţovka:  
  

opak starého 

hora 

čirá tekutina 

velká sova 

 ranní vláha 

  horní končetina                        

     nástroj k odemykání 

 
 

                                 

 

Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Motto: 
 
 
 

 „Stáří je zatím jediným moţným způsobem, jak se doţít vysokého 
věku.“ 
 
 
 
Časopis připravily:   Bc.Věra Berková, DiS.  a        Jiřina Mišáková 
              metodik SENIORu           administrativa + recepce 
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