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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři a příznivci našeho časopisu, 
 
jsem přesvědčená, ţe bychom mezi námi nenašli nikoho, kdo se po 
letošní předlouhé a velmi mrazivé zimě na přicházející jaro netěší. Proto 
se nenechme zmást stále ještě šedivou oblohou a nepříliš vysokými 
teplotami na teploměru, jaro je za dveřmi. 
 
Příroda je nachystaná, coţ nám zvěstují první lístky jarních květin na 
záhonech zahrádek – sněţenky, petrklíče, narcisky. Občas vykoukne i 
sluníčko, které je zatím stále velmi slabé. Svátky jara – Velikonoce – jsou 
tu. Všichni uklízíme a zdobíme naše domovy symboly jara. S nově 
přicházejícím obdobím můţeme ale dělat pořádek i sami v sobě, tím ţe 
zahodíme bručounství, zlobu a nevrlost. Přivítejme jaro s úsměvem. 
Usmívejme se na sebe navzájem, úsměv nás nic nestojí, toho druhého 
potěší. Potěší i nás samotné a dodá nám lepší náladu. 
 
 
Přeji vám všem kolem vás jen samé milé tváře. 
 

   Ing. Ivana Vardanová 
     ředitelka SENIORu Otrokovice 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 
Kulturní život na SENIORu B 
 
Dne 19. 1. 2011 se uskutečnilo 
vystoupení Muţského sboru 
HLAHOL  Mysločovice pod 
vedením pana Michala Mynáře. 
Akce byla velice zdařilá a všichni 
se dobře bavili. A také si rádi 
společně s účinkujícími zazpívali 
lidové písničky z Hané, Valašska   
i Slovácka.  
 
 
 
 
 
 
Dne 25. 1. 2011 se uskutečnila v letošním roce první Beseda s uţivateli – 
hlavní téma DOBROVOLNICTVÍ. Přijela pí Mgr. Pavlína Pejlová 
z Dobrovolnického centra ADRA Zlín. Podala uţivatelům informace o 
dobrovolnictví na  SENIORu B a představila funkci dobrovolníka včetně 
jeho práv a povinností.  
 
 
 
 
 

 
Dne 27. 1. 2011 bylo na SENIORu 
B taneční vystoupení dětí ze ZUŠ 
Otrokovice pod vedením sl. Hanky 
Gerţové. Mladá děvčata (od 1. třídy 
základní školy aţ po studentky 
středních škol)  předvedla moderní 
tance v  pěkných kreacích za 
doprovodu hudby.  
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Dne 10. 2. 2011 některé uţivatelky navštívily Solnou jeskyni Solvip v 
Otrokovicích.  
Čekala nás hodinka plná 
příjemné hudby a relaxu. Jak 
jsme se  dozvěděli tato        
jeskyně působí preventivně  na 
horní a dolní cesty dýchací, na 
dermatologické potíţe, také při 
srdečně cévních onemocněních, 
při zaţívacích problémech, 
působí pozitivně při stresu, 
únavě a depresích. Všichni jsme 
si odpočinuli od kaţdodenních 
starostí. Byl to pro všechny 
velice příjemný záţitek. 
 
 
V úterý 1. 3. 2011 se uskutečnila 
v klubovně SENIORu B  
přednáška o kosmetice 
s kosmetičkou pí Janou 
Zimákovou. Informovala seniorky 
o moţnostech péče o jejich pleť 
v době nynějších výkyvů počasí. 
Doporučila jim také vhodné 
kosmetické přípravky.  
 
 

 
Dne 1. 3. 2011 navštívil seniory 
starosta města Otrokovice             
p. Mgr. Jaroslav Budek. Při  této 
besedě se diskutovalo o aktuálních 
problémech seniorů, co je tíţí, trápí 
a také zajímá.  Dále byli všichni 
informováni o aktivní spolupráci, 
která je mezi naším zřizovatelem 
Městem Otrokovice a organizací 
SENIOR. Pan starosta přislíbil také 
další návštěvu SENIORu B. 
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Masopust 
 
Masopustní veselice se na 
SENIORu B uskutečnila ve čtvrtek 
dne 3. 3. 2011. K poslechu a 
příjemné atmosféře zahrál pan 
Antonín Šobáň z  Uherského 
Hradiště na harmoniku a pan   
JUDr. Ján Murček z Roštění u 
Holešova na ozembuch.  
 
 
 

V průběhu odpoledne nás také 
navštívil medvěd s doprovodem, 
který  k masopustu neodmyslitelně 
patří.  Spolu se seniory jsme 
současně také zavzpomínali, jak 
tento lidový obyčej vypadal v době 
jejich mládí. Všichni se velice 
dobře bavili.  
 
 
 
 

Vítání jara 
 
Dne 21. 3. 2011 jsme uspořádali 
tradiční pálení „Morany“. Počasí 
nám přálo, zúčastnilo se mnoho 
seniorů z budov A a B i veřejnost 
z okolních domů. Na moravní lávce 
jsme si zazpívali a řekli několik 
básniček k jaru. Všichni se 
s vítáním jara těší na slunečné 
počasí. 
 
/příspěvek napsala za Klub důchodců p. 
Šicová/ 
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Pořádané kulturní akce na budově C 
 

Dne 16. 1. 2011 se uskutečnil 
koncert Dětského pěveckého 
souboru Scholička z Lidečka, který 
působí při farnosti Lidečko. Děti 
nám předvedly, ţe umí nejen 
krásně zpívat, ale jsou i šikovní 
muzikanti. Z celého vystoupení 
„sálala“ na všechny přítomné radost 
ze ţivota a pohoda. 
 

 
 
V letošním roce neminula plesová 
sezóna ani náš domov.                
Dne 24. 2. 2011 jsme uspořádali pro 
všechny uţivatele a jejich příbuzné a 
známé Myslivecký bál, na kterém 
nechyběla ani bohatá tombola.  
Součástí programu byla i zábavná 
soutěţní hra s  mysliveckou 
tématikou a pro dobrou náladu 
tradičně vystoupili ochotníci z řad 
zaměstnanců, kteří si protentokrát 
připravili parodii na známu píseň „Šly 
panenky silnicí…potkali je myslivci“. 

 
 
 
Dne 3. 3. 2011 se uskutečnila zajímavá beseda 
s praktickým lékařem našeho domova        
MUDr. Liborem Tesaříkem na téma „Chřipková 
onemocnění, jejich prevence a léčba“. Součástí 
besedy byla i ochutnávka čajů. Měli jsme 
moţnost dozvědět se zajímavé informace o 
různých bylinkových, ovocných, zelených čajích 
a porovnat jejich lahodné chutě. 
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„Pod šavle, pod šavle aj pod obušky, 
my všecko bereme aj staré 
hrušky…“  Nejen tato tradiční 
fašaňková písnička, ale i celá řada 
dalších známých písní se nesla 
domovem 7. 3. 2011.  
 
 

 
 
 
 
 
Tento den jsme si připoměli tradiční 
fašaňkové zvyky našeho regionu jako 
např. „vodění medvěda medvědářem“ či 
„smaţení koblihů“.  Naše obyvatelky 
nasmaţily pro celý průvod masek 
vynikající domácí koblihy. 
 
 
 

 
 
Dne 23. 3. 2011 jsme v našem domově přivítali folklórní soubor Tetičky 
z Kunovic. Soubor nejprve představil pásmo písní svého regionu a poté 
ţeny z Kunovic zpívaly obyvatelům „na přání“ známé písně.  
 

 
Učinkujícím se podařilo rozezpívat 
téměř celý sál. Koncert se velmi 
vydařil, diváci odcházeli nadmíru 
spokojení a uţ teď se těší na další 
návštěvu tohoto „optimisticky“ 
naladěné sboru. 
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Akce v Centru denních služeb  
 

Dne 5. 1. 2011  přišli do Centra 
denních sluţeb Tři králové. Ke 
společnému posezení se sešli v CDS 
uţivatelé CDS, pečovatelské sluţby i 
obyvatelé DPS Trávníky. Za Tři krále 
se převlékly naše pečovatelky. 
Společně také nám připravily malé 
pohoštění. S koledou obešly všechny 
naše uţivatele v DPS. Všichni se 
pobavili a zasmáli.  
 

 
 
CDS jsme si na Valentýna vyzdobili srdíčky, která 
jsme si vlastnoručně vyrobili. Poseděli jsme u 
krásných písniček z našeho mládí a zavzpomínali si 
na naše mladá léta….léta, kdy jsme byli zamilovaní. 
 
 

 
Dne 2. 3. 2011 jsme oslavili s paní 
Zelíkovou její ţivotní jubileum  80. 
let.  Všichni jsme jí přáli vše 
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let.  
 
 
 
 
 
 

Dne 9. 3. 2011 jsme připravili pro naše 
uţivatelky oslavu Mezinárodního dne ţen. 
Společně jsme přichystali malé pohoštění. 
Pan Dvořáček jako „správný muţ“ popřál 
přítomným  ţenám  k jejich svátku. 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce v budovách AB - II. čtvrtletí 2011 
 

Duben  - 18. - 20. 4. 2011 Velikonoční prodejní výstavka v klubovně 
                  SENIORu B 
Květen - 3. 5. 2011  9:30 Písničková dueta – melodie 60. a 70. let –   
                  vystoupení kvarteta „Návraty“ z Tlumačova 
            -   Vystoupení dětí z MŠ ke svátku matek /termín bude upřesněn/ 

     - 24. 5. 2011 9:30 KHS Zlín přednáška – „Prevence proti chřipce  
          a dalším  onemocnění u seniorů“- pí MUDr. Tkadlecové 

Červen - 28. 6. 2011 posezení s opékáním uzenin pod břízkami 
 
 

Plánované akce SENIORu C – II. čtvrtletí 2011 
 

Duben  
- 6. 4. 2011 Beseda s kronikářkou města Otrokovice na téma: 

     "Několik momentů z historie a současnosti Otrokovic" 
- 9. 4. 2011 Vystoupení  skupiny  historického šermu BERENDAL  

z Otrokovic 
- 29. 4. 2011 Posezení s „pálením čarodějnic“                        

Květen 
- 5. 2011 Koncert  hudební skupiny „Návraty“ s názvem  

„Zpíváme maminkám“ 
- 19. 5. 2011 Vystoupení dětí MŠ Zahradní ke Dni matek 
- 26. 5. 2011 MAJÁLES  aneb májové sportovní soutěţení 

Červen 
- Vystoupení pěveckého sboru Střední pedagogické školy Zlín 
- „Kluci v akci“ aneb vaří pro Vás firma Lagris a Podravka –  

spojeno s ochutnávkou jídel 
- Letní zahradní slavnost  s grilováním pro všechny uţivatele,  jejich   

příbuzné  a známé a zaměstnance 
 
 

Plánované  akce v CDS -  II. čtvrtletí 2011 
 

Duben 
- 6. 4. 2011 Pečení velikonočních perníčků 
- 19. 4. 2011 Velikonoční výstavka prací 
- 20. 4. 2011 Velikonoční pomlázka 

Květen 
- 4. 5. 2011 Máj – lásky čas 
- 10. 5. 2011 Besídka ke Dni matek 

Červen  
- 1. 6. 2011 První grilování 
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Představuje se Vám 

 
 

Pečovatelky v pobytových službách SENIORu 
 
V kaţdé z našich  pobytových sluţeb pracují pracovnice sociálních sluţeb, 
které znáte pod zkráceným názvem pečovatelky. Pečovatelky v domově 
pro seniory, domově se zvláštním reţimem a v odlehčovací sluţbě 
zajišťují pro Vás zejména podporu a pomoc v následujících oblastech: 
 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uţivatele 
Jedná se zejména o pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, 
obouvání a zouvání,  pomoc při chůzi a pohybu včetně obsluhy 
kompenzačních pomůcek a pomůcek  pro  uţivatele upoutané na lůţko. 
 
Pomoc při osobní hygieně 
Jedná se o osobní hygienu (ranní, polední, večerní 
hygienu), holení, celkovou hygienu těla (koupání, 
sprchování) a pomoc při mytí vlasů, stříhání nehtů apod.  
 
Ošetřovatelská  péče je poskytována ve spolupráci se 
zdravotními sestrami, v rámci této péče je mimo jiné prováděno 
rehabilitační ošetřování  a v péči  jsou uplatňovány prvky konceptu 
Bazální stimulace.  
 
Obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů s okolím 
a vrstevníky. 

Pečovatelky obstarávají dle potřeby uţivatelů nákupy s 
donáškou na pokoj nebo je zajištěn doprovod uţivatele 
za nákupy do obchodu, případně i doprovod za jinými 
sluţbami, na vycházky, za kulturou, aktivitami apod. 
Pečovatelky také pořádají různé denní programy pro 
uţivatele s ohledem na jejich schopnosti  a navštěvují 
uţivatele na pokojích. Většina z nich jsou tzv. klíčový 
pracovníci nebo-li důvěrníci uţivatelů a pomáhají jim 
např. s řešením jejich problémů, zjišťují jejich přání a 
potřeby apod.  

Kaţdý tým pečovatelek má svoji vedoucí, na kterou se v případě potřeby 
můţete obrátit – budete-li chtít vyjádřit  např. připomínku, stíţnost či 
pochvalu k péči o Vás. 
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    BUDOVA B: 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
      Oldřiška Skácelová          Jitka Zaoralová 
/Vedoucí přímé obsluţné péče/                         /Koordinátorka péče/        
         (pečovatelek) 

              BUDOVA C: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Pavla Polášková         Simona Wolfová 
/Vedoucí přímé obsluţné péče/          /Koordinátorka péče, modré podlaţí/       
 (pečovatelek)  
  

                    
 
 
 
 
 
 

  
      

                                      
 

 Blanka Cigošová        Elena  Chvosteková 
/Koordinátorka péče,zelené podlaţí/         /Koordinátorka péče, ţluté podlaţí/ 



~ 12 ~ 
 

 

 Velikonoce 
 
 
 
 
Pašijový týden 
Květnou nedělí začíná pašijový týden. Modré pondělí, Šedivé úterý, 
Škaredá nebo Sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 
sobota, Velká neděle - Boţí hod velikonoční a Velikonoční pondělí. 
 
 
Škaredá středa 
Velikonoční přípravy jí začínaly nabírat na intenzitě. Hospodyňky uklízely, 
smýčily novým koštětem, aby vyhnaly všechny nečistoty. Také vymetaly 
komíny, aby při velkém vaření dobře táhla kamna, proto se někde říká 
středa Sazometná. Škaredá je nazývána proto, ţe ten den zradil Jidáš 
Jeţíše Krista. U dětí byla v oblibě hra honění Jidáše. V kostele se sešli 
chlapci s dřevěnými drkačkami, klapačkami, řehtačkami či chřestačkami. 
 
Zelený čtvrtek 
Býval dnem přísného půstu. Jedlo se jen jedno jídlo, syté, bez masa, ale 
se spoustou bylinek, nebo alespoň se zelím. Pekly se JIDÁŠE a drobné 
pečivo z kynutého těsta. Lidé si JIDÁŠE, točenky a ptáčky mazali medem, 
který měl ochránit před hadím uštknutím a ţihadly vos a sršní. Na Zelený 
čtvrtek také odlétaly zvony do Říma a nahradí je chlapci - klepáči, kteří 
během klepání po vesnici nasbírali pěknou a bohatou výsluţku. 
Hospodyně jim dávaly pečivo, syrová vajíčka, ořechy a jiné dobroty. 
Pantáta občas přidal drobný peníz, takţe byli kluci spokojeni a o chození 
byl velký zájem. 
 
 
 
 
Velký pátek 
Pro křesťany den smutku. Uctívali vzpomínku na ukřiţování Jeţíše Krista. 
Ráno, ještě neţ vyšlo slunce, se i s dětmi umyli v potoční vodě a chystali 
se k modlitbám. Celý den byl ve znamení přísného půstu, hospodyně 
vařily aţ večer. Se soumrakem nadešla noc plná magií a kouzel. Pověsti 



~ 13 ~ 
 

praví, ţe se otvírá zem, pukají skály a vydávají poklady. Vodníci vylézají 
z vody a prohání se kolem rybníků na koních. A také se můţe na chvíli 
otevřít hora Blaník. 
 
Bílá sobota 
Končí jí čtyřicetidenní půst. Přípravy na Boţí hod velikonoční vrcholí. 
Hlavně hospodyňky měly napilno. Uhasily doma v kamnech oheň a 
odcházely na pálení Jidáše. V některých vesnicích si kaţdá přinesla své 
polínko a přidala je na hranici před kostelem. V podvečer se konalo 
Vzkříšení – slavnostní mše, zvěstování, ţe Jeţíš vstal z mrtvých a vstoupil 
na nebesa. Zvony se vracejí z Říma a vyzvánějí. Bílá sobota se jmenuje 
proto, ţe lidé pokřtěni v ten den při vigiliích oblékají bílá roucha. 
 
Hod boží velikonoční 
Svátky vrcholí. Uţ od časného rána probíhaly přípravy na slavnostní mši. 
Hospodyně chystaly do košíků, tašek či do velkého šátku vejce, beránky, 
mazance, maso  a  všelijaké pokrmy. Nechyběl ani chléb a víno. V kostele 
poloţily jídlo před oltář a kněz je posvětil. Na Bílou sobotu dostávali 
všichni nějaký dárek.  
 
 
 
 
 
 
Velikonoční pondělí - pomlázka 
Mnoho starých zvyků upadlo v zapomnění, ale vyšlehat děvčata, maminky 
i babičky v pondělí ráno, to asi nikdy nezanikne. Všechny chlapy a kluky 
šlehání velmi baví a vzbuzuje v nich veselí. Děvčata se musí utěšovat, ţe 
po leckdy hrozném vyšlehání budou celý rok zdravá, čiperná a 
„neuschnou“. Ţe, jak věřili naši předkové, do nich vstoupí ze zeleného 
vrbového proutku magická síla, omladí je a ozdraví! Proto také hospodář 
vyšlehal i zvířata ve stájích. Na oplátku dávají děvčata koledníkům 
kraslice. 
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Toulky po našem kraji 
 
 
Historie města  
 

Město Napajedla leţí na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského 

úvalu, na rozhraní tří regionů Hané, Valašska a Slovácka. Na 19,8 km² 

zde ţije 7750 obyvatel. Místo, označované jako Napajedelská brána, 
tvořilo jiţ pro pravěkého a středověkého člověka strategicky důleţitý 
bod. Údolí řeky Moravy s příznivými ţivotními podmínkami, nacházející 
se na obchodní stezce, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení. 
Historický název města sám vypovídá o jeho významu.  

   

Po staletí vyuţívaly obchodní i 
vojenské karavany brod na řece 
Moravě při cestě od Baltu do 
středomoří a zpět. Při zastavení 
zde napojili koně, v okolních lesích 
našli potravu. Z osady bylo ve 14. 
století městečko, v 19. století 
město. První písemná zpráva 
pochází z roku 1362. Napajedla 
náleţela díky své strategické 
poloze ke starobylým dědičným 
panovnickým majetkům a později 
byla lákavým zástavním panstvím. Dlouhodobě se ujali vlády nad 
územím Ţerotínové. Výraznou stopu v historii panství zanechal rod 
Rotalů, který je několikanásobně zvětšil. Erbovní znak Rotalů zdobí 
vstupní brány do kostela sv. Bartoloměje i napajedelského zámku. Ten 
postavil v barokním slohu pro poslední dědičku Rotalů vídeňský dvorní 
architekt Grimm. V současnosti je zámek v rekonstrukci, ale lákavou 
procházku nabízí krásný zámecký park.  

   

Největšího věhlasu dosáhlo napajedelské panství za pánů ze Stockau. 
Sirné lázně s kvalitní léčivou minerálkou a bohatým kulturním 
programem lákaly návštěvníky zdaleka. Vídeňská smetánka začala do 
Napajedel jezdit po zaloţení hřebčína, o jehoţ rozkvět se postaral 
zejména zeť pana hraběte Aristides Baltazzi. Tradice chovu anglických 
plnokrevníků v  Napajedlích   trvá bez přerušení téměř 120 let. Pasoucí 
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se stáda koní jsou neobvyklou zvláštností okolí. V blízkosti pastvin na 
Pěnném leţí na slepém rameni Moravy rekreační středisko Pahrbek. 
Zde je restaurace, moţnost ubytování, autocamping a přírodní 
koupaliště. Další moţnost koupání je na blízkých jezerech, která vznikla 
těţbou štěrkopísků.  

   

Náměstí v Napajedlích vévodí novorenesanční 
budova radnice. Toto dílo architekta Dominika 
Feye oslavilo v roce 2004 stoleté výročí. Na 
výzdobě radnice se před sto lety podíleli Franta 
Úprka sochou sv. Jiří, patrona Napajedel, a Jano 
Kohler vitráţemi oken a keramickým ciferníkem 
věţních hodin.  

   

 

 

Napajedlané střeţí i několik dalších pamětihodných budov. Patří sem 
barokní kostel sv. Bartoloměje, i budova bývalého kláštera, ve které 
město rekonstruuje někdejší kapli na stánek umění, koncertů a výstav. 
Dalšími jsou rodné domy slavných napajedelských rodáků, jako 
klavírního virtuóza Rudolfa Firkušného, generála Josefa Šnejdárka, 
spisovatelky Boţeny Benešové a dalších.  

   

 

Folklorní soubory Radovan a Radovánek, s padesátiletou tradicí své 
činnosti, udrţují stále ţivé písně, kroje a lidové zvyky. Své místo zde 
našlo kaţdoroční srpnové setkání folklorních souborů Valašska, 
Slovácka a Hané "Napajedelské chodníčky". Novou tradicí je 
"Svatováclavský večer" - královský pochodňový průvod městem a 
bohatý kulturní program v den státního svátku. Jarní "Divadelní festival 
ochotnických souborů" s téměř padesátiletou tradicí je jiţ klasikou 
kulturního ţivota města.  

   

Současníkům nabízí město Napajedla dobré podmínky pro sport i 
společenský ţivot, vítá své návštěvníky a rozvíjí se do evropské 
současnosti.        

          Zdroj: web Napajedla   
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Aktuality SENIORu 
 
    

Nové sociální pracovnice v SENIORu 
 

 
Moţná jste jiţ zaznamenali změny, které proběhly na sociálních úsecích 
v budově B i C. Na budově B nastoupila místo paní Marie Pektorové 
slečna Vladimíra Ambrusová a na budově C nahradila v sociálním týmu 
slečnu Zuzanu Machovou paní Alena Dušková. Přejeme jim hodně 
pracovních úspěchů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bc.  Vladimíra Ambrusová                  Bc. Alena Dušková 
 
 
pro veřejnost:       pro veřejnost:  

středa od 6:30 – 17:00     pondělí    -          13:00-16:00 

pro uživatele: kdykoliv v prac. dny  úterý     7:00-11:30  -   
  /po dohodě/   středa   9:00-11:30  13:00-17:00   

čtvrtek    -  -  
   pátek      -  - 

 
pro uživatele: kdykoliv v prac.dny 
7:00-15:00 /v pátek do 13:00/ 
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Inspekce kvality sociálních služeb v SENIORu Otrokovice 

 
 
 
 
 
 
V SENIORu Otrokovice proběhla ke konci měsíce března 2011 třídenní 
kontrola kvality odlehčovací sluţby poskytované v budově „C“ na ulici třída 
Spojenců. Hodnocení kvality sluţby bylo součástí plánovaných Inspekcí 
kvality sociálních sluţeb realizovaných Krajským úřadem Zlínského kraje. 
Inspekci prováděl čtyřčlenný tým odborníků, tzv. inspektorů kvality.  

Inspekce je systematická kontrola,  jejíţ pravidla jsou stanovena 
zákonem. Úkolem inspekce je zjistit, zda je sluţba kvalitní, tzn. zda jsou 
dodrţována práva uţivatelů, zda je poskytována dle individuálních potřeb 
uţivatelů, jestli sluţba umoţňuje uţivateli kontakt s dalšími dostupnými 
sluţbami, zda v ní pracují proškolení odborníci atd. Souhrnně lze popsat, 
ţe inspekce kvality hodnotí všechny procesní, provozní a personální 
postupy v praxi.  Jak samy inspektorky kvality uvedly, jsou kritéria 
hodnocení v současné době nastavena velmi přísně a aktuálně není ve 
Zlínském kraji ţádná pobytová sluţba, která by touto kontrolou prošla.  

O to více si váţíme výsledků, kterých jsme dosáhli. Z celkového 
maximálního počtu 144 bodů hodnocených kritérií Standardů kvality, jsme 
dosáhli 122, tj. 85 % a opatření, která nám byla udělena, byla krátkodobá 
a pouze administrativního charakteru (netýkala se přímé práce s uţivateli, 
ale metodických postupů).   Z úst inspektorů zazněla na odlehčovací 
sluţbu velká slova chvály, na coţ jsme náleţitě hrdí.  Aplikace standardů 
kvality do praxe je totiţ neustálý a náročný proces, proto tímto děkujeme 
všem pracovníkům SENIORu, kteří pomáhají utvářet kvalitní sluţby pro 
uţivatele našich sluţeb. 

 

Napsala: Bc. Věra Berková – metodik SENIORu 
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Spolupráce lékařů a SENIORu C úspěšně pokračuje 
 
 

Poděkování patří zejména praktickému lékaři MUDr. Liboru Tesaříkovi, 
který s námi spolupracuje jiţ od začátku provozu 

SENIORu C. Mezi jeho pacienty patří téměř všichni 
uţivatelé domova pro seniory a domova se zvláštním 
reţimem tohoto zařízení. Na začátku letošního roku 

pořídil pro naši ordinaci    MUDr. Tesařík QuikRead 
101 – přístroj na měření koncentrací medicínsky 

významných látek, důleţitých pro stanovení diagnózy 
a monitorování pacientů. Vyuţití tohoto přístroje 

podstatným způsobem urychlí vyhodnocení zdravotního 
stavu našich uţivatelů. 

 
Ceníme si i toho, ţe za uţivateli do zařízení dojíţdí i 2x za měsíc, 
případně dle potřeby psychiatr MUDr. Pavel Konečný. Věnuje se nejen 
uţivatelům, ale i pečujícím a to formou konzultací a přednášek.  
 
Velmi si váţíme i spolupráce se zubní lékařkou MUDr. Hanou 
Kousalovou, která rovněţ za našimi uţivateli dochází přímo do zařízení. 
 
V loňském roce byla navázána spolupráce mezi       
MUDr. Svatoslavem Jančíkem na poskytování 
fyzioterapie a odborné rehabilitace. MUDr. Jančík vybavil 
dvě pronajaté místnosti na SENIORu C tak, aby v nich 
mohly být poskytovány různé druhy rehabilitace i 
elektroléčby (např. DD proudy, TENS, VAZ-02, 
magnetoterapie, ultrazvuk, apod). Fyzioterapeutka  
dochází do domova dvakrát týdně a  věnuje se 
potřebám našich uţivatelů, případně i veřejnosti.  
  
Na závěr bychom chtěly za uţivatele i zaměstnance SENIORu C všem 
jmenovaným poděkovat a vyjádřit přesvědčení, ţe naše dobře fungující 
spolupráce bude i do budoucna pokračovat ve stejně vstřícném a 
přátelském duchu k oboustranné spokojenosti, coţ bezesporu přispívá ke 
kvalitnější péči. 
        
         Napsaly: Ing. Simona Malinová 
                                                     Bc. Věra Berková 
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Napsali nám 

 

Dobrovolníci u nás v SENIORu 
 
Kdo k nám dobrovolníky posílá? 

Dobrovolníci k nám přicházejí z Dobrovolnického centra Adry ve Zlíně, které vysílá 

dobrovolníky i do jiných zařízení pro seniory, děti nebo postiţené na Zlínsku.  

 

Co dobrovolníci dělají? 

Dobrovolníci se zpravidla se věnují jednomu konkrétnímu 

uţivateli – povídají si s ním, doprovází jej na procházku, 

hrají hry a společně tráví volný čas. Dobrovolníci mohou 

také připravovat zájmový krouţek pro více uţivatelů nebo 

se účastnit společenských akcí pořádaných v zařízení.  

 

Jak často a kam dobrovolníci chodí?  

Dobrovolníci chodí přibliţně jednou nebo dvakrát za týden, 

záleţí na tom, jak se se „svým“ uţivatelem domluví. Nyní docházení dobrovolníci do 

pobytových zařízení SENIORu na budovu B a C. 

 

Kdo se může stát dobrovolníkem? 

Kdokoli starší 15 let, kdo má zájem věnovat svůj čas ve prospěch druhých. 

Dobrovolníci musí mít čistý trestní rejstřík a dodat potvrzení od lékaře.  

 

Kdo má dobrovolníky u nás na starosti? 

V SENIORu - budově C se o ně stará paní Berková Věra spolu se sociální pracovnicí 

Samohýlovou Klárou, na budově B je to paní Bochezová Jarmila. 

 

Kolik stojí jeden dobrovolník? 

Dobrovolníci jsou zadarmo. Dobrovolnickou činnost dělají bez nároku na odměnu. 

Stačí jim úsměv a poděkování. 

 
 
 
     
 
 

Napsala: Mgr.  Pavlína  Pejlová 

 

 
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín 

Pavlína Pejlová 
tel.: 731 157 471, e-mail: dc.zlin@adra.cz 

adresa: Burešov 4886, Zlín 760 01 
www.adra.cz/zlin 

mailto:dc.zlin@adra.cz
http://www.adra.cz/zlin
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Jak jsem se smířila s odchodem do Domova pro seniory 
 
První zmínku, ţe bych měla odejít do domova důchodců, mi dcery 
naznačovaly jiţ před lety. Zatvrzele jsem odmítala opustit domek, ve 
kterém jsem ţila víc jak půl století. Nedovedla jsem si představit jinde ţít. 
Jsem omezeně pohyblivá, špatně chodím, coţ se postupem času velmi 
zhoršovalo. Na podzim loňského roku mi dcera navrhla, abych se 
podívala do takového domova pro seniory a jestli by se mi tam líbilo.  
A tak jsem se stala jednou z obyvatelek Domova pro seniory „ B“ 
v Otrokovicích.  Zjistila jsem, ţe ţivot je zde velmi aktivní s bohatým 
programem. Jiţ celé dny nejsem sama, díky obětavosti sociálních 
pracovníků, zdravotních sestřiček a provoznímu personálu poznávám, ţe 
stáří lze strávit velmi pěkně a opravdu aktivně. Jsou to praktické krouţky 
na procvičování paměti, zpívání, ruční práce, pečení, a obzvlášť jsem 
přivítala bohosluţby, které mi léta scházely. Jsem zde velmi spokojená, se 
stravováním, starostlivostí o mou osobu, se sluţbami, které mi domov pro 
seniory zajišťuje.  
Bez lidského přístupu a obětavé práce všech pracovníků i dobrovolníků by 
to nešlo, proto jim patří velké poděkování. Své blízké tak vídám častěji 
neţ dřív.  
                                                                   Filoména Levčáková – Senior B 
 
 
 
 
V únoru 2011 se uskutečnila 
v kavárničce Café Naděje 
přednáška s názvem Holandsko, 
kterou nás provedla Mgr. Eva 
Kuchařová prac. MěÚ Otrokovice 
/sociální odbor/. 
 
29. 4. 2011 v 10:00 hod se 
uskuteční další cestovatelská 
přednáška s názvem Na cestě 
po Vietnamu. 
Srdečně všechny příznivce 
cestování zvou zaměstnanci Café 
Naděje. 
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Studijní cesta dvou seniorek ze seniorského domu Školní 1299 
 
Uskutečnila se  v rámci projektu Mezinárodní spolupráce v komunitním 
plánování sociálních sluţeb na podzim v roce 2010 v Nizozemsku – 
Holandsku.   

V průběhu 5-ti denního 
pobytu jsme se seznámily 
se 17-ti projekty 
neziskových organizací. 
Program byl nabitý a 
naplánovaný prakticky na 
minuty. Silným záţitkem 
pro nás bylo setkání 
s pracovníky organizace 
„DE BOEI“ /BOJKA/, 
která pomáhá duševně 
nemocným. V Holandsku 
je dobrovolnictví na velmi 
vysoké úrovni, 80 % lidí 
dobrovolnicky pracuje 
v oblasti kultury, sportu, 

sociální práce a to od mládeţe přes pracovně aktivní lidi aţ po seniory. Cítí to 
jako svou občanskou povinnost. 
 
Jeden ze zakladatelů organizace nám řekl: „Naše duševně nemocné klienty 
bychom chtěli dostat na úroveň občanů, to znamená, ţe je chceme vrátit do 
ţivota, aby se mohli zařadit mezi ostatní zdravé občany.“ Podporují je proto 
v různých pracovních aktivitách  jako je: modelářství, grafika, fotografie, 
knihařství, počítače, výtvarnictví, zahradničení, hudba. Také tito lidé  mají 
moţnost pracovat na farmách jako chovatelé, opraváři kol, a tuto sluţbu 
poskytují i široké veřejnosti a také na tomto pozemku mají  několikrát do roka  
trhy /jarmarky/ a pak se tyto finance  vrací  organizaci, která je vyuţívá 
k vylepšování ţivotní úrovně klientů. Vedoucí říká: “Abys osvětloval světlem 
jiné, musíš nosit slunce v sobě.“ A také dodává. „Víme, ţe všechno můţe 
fungovat, kdyţ si společně pomáháme.“ 
 
Závěrem –HESLO „Co můţeš udělat právě dnes nebo tento týden, aby lidé ve 
tvém okolí mohli díky tobě cítit více lásky a pokoje? Sklonit se ke kaţdému, kdo 
potřebuje tvoji pomoc.“ 

Pro časopis napsaly  
 

Macháčková Eugenia - dobrovolnice 
        Šicová Zdena - předsedkyně KD 
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Pitný režim 

Proč vlastně pít? 
 
Vzhledem k tomu, ţe člověk denně vyloučí asi 2,5 litru vody, tak je jasné, ţe je 
nutné tyto ztráty nahradit a proto musí vodu také přijímat. Část vody se sice 
v našem těle vytvoří , část vody přijmeme vázanou v potravě, ovšem pro 
správnou funkci našeho těla je toto nedostačující a proto je třeba dostat do těla 
zbytek potřebné vody přímo ve formě tekutin.  
Dostatek tekutin nám zajišťuje nejen dobrou funkci ledvin, čili vylučování 
škodlivých látek, které v našem těle vznikají, ale umoţní také plnou výkonnost 
ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí. Naopak nedostatek vody v těle, 
který se nazývá dehydratace, způsobuje problémy akutní i chronické povahy. 
Mezi akutní příznaky patří bolesti hlavy, únava a malátnost, zmatenost a pokles 
koncentrace. Váţné zdravotní problémy však můţe způsobit i mírný 
dlouhodobý nedostatek tekutin, který je tak trochu zákeřný v tom, ţe jej 
mnohdy ani neregistrujeme. Vede taktéţ k opakovaným bolestem hlavy, 
obtěţuje nás zácpa, ale můţe docházet i k potíţím s ledvinami. Zvyšuje se 
také riziko vzniku infekcí močových cest a i některých druhů rakoviny, např. 
konečníku a močového měchýře, chorob srdce a vznik trombózy.  
 
Kolik vlastně pít? 
 
Potřeba tekutin je přísně individuální záleţitost a závisí na mnoha 
faktorech, jako je např. tělesná hmotnost, věk, sloţení a  
mnoţství stravy, tělesná aktivita, teplota a vlhkost prostředí a  
velice důleţitý je také aktuální zdravotní stav. Jestliţe trpíme 
např. horečkou, nebo je tělo postiţeno jakoukoli ránou,  
automaticky dochází k vyššímu vylučování vody z těla a tudíţ  
i její potřeba samozřejmě stoupá. Ve vyšším věku nastává také  
vyšší ztráta tekutin kůţí a dýcháním, protoţe kůţe jiţ není tak kvalitní. 
Na potřebu pití nás můţe upozornit ţízeň, ale je dobré vědět, ţe ţízeň není 
včasnou   známkou   potřeby   vody, protoţe   se objevuje  aţ  v  okamţiku,  
kdy  uţ naše   tělo   ztratilo   tekutiny   na   úrovni  1 -2 %   tělesné   hmotnosti.  
A je také všeobecně známo, ţe s přibývajícími léty je nepociťování ţízně 
celkem velkým problémem.  
Nyní tedy trochu čísel. Za normálních okolností potřebuje naše tělo asi 30 ml. 
tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti, coţ znamená, ţe např. osoba mající 

hmotnost 65 kg, potřebuje denně 1 950 ml. tekutin. Jak jsem uvedla 
výše, tyto nároky stoupají např. v horkém počasí či při nemoci.  
Velmi důleţité je dodrţovat pravidlo pití v průběhu celého dne a to  jiţ 

od rána. Je nutné si uvědomit, ţe člověk není velbloud, aby se napil 
jednou denně do zásoby.  
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Co vlastně pít? 
 
Bezesporu nejzdravějším nápojem je čistá voda, která je vhodná pro všechny 
osoby bez rozlišení věku i zdravotního stavu a to ke stálému pití. O kvalitu a 
zejména bezpečnost pitné vody z vodovodu nemusíme mít obavy, neboť voda 
je pod pravidelnou kontrolou a pokud by byla označena jako nevyhovující, 
vodárny, či hygienický orgán o této skutečnosti bezodkladně spotřebitele 
informuje.  
 
Bez obav si však můţeme dopřát i pestřejší skladbu nápojů, je ale důleţité 
preferovat vhodné nápoje a omezovat spotřebu méně vhodných.  
Kromě jiţ zmiňované čisté vody je moţné jako základ pitného reţimu také 
pouţívat balené pramenité a slabě mineralizované přírodní vody, ovšem bez 
oxidu uhličitého. Jako vhodné se také jeví pití čajů, nejlépe neslazených, ne 
moc silných a v případě pití bylinných čajů je dobré jejich střídání. 
Minerální vody středně a silně mineralizované nejsou zcela vhodné jako základ 
pitného reţimu a při některých poruchách zdravotního stavu mohou být i zdraví 
škodlivé. Jedná se např. o minerálky s vyšším obsahem soli, které by neměli 
pít lidé trpící vysokým tlakem, nebo ledvinovými kameny. Některé minerálky 
však mohou být i zdraví prospěšné, ale jen v omezeném mnoţství, nikoliv 
trvale. Denní příjem mineralizovaných vod by neměl přesáhnout 0,5 l a 
doporučuje se střídat druhy.  
 
Vody sycené oxidem uhličitým patří sice mezi oblíbené nápoje, nicméně jejich 
zdravotní nevýhody určitě převaţují nad výhodami 
a proto by měly být konzumovány jen výjimečně. Perlivé vody  
totiţ mohou způsobit ţaludeční i trávící obtíţe, zvyšují  
dýchací a tepovou frekvenci a přispívají k překyselení krve.  
 
 
Mají také močopudné vlastnosti, takţe určitě nejsou ideálním nápojem 
k úhradě chybějících tekutin.  
Káva, respektive kofein v kávě je diuretikum (zvyšuje tvorbu moči), proto nelze 
kávu jako nápoj do denního příjmu tekutin započítávat a pro náruţivé „kafaře“ 
určitě platí, ţe kávu by měli pít vţdy se sklenicí čisté vody.  
Závěrem bych chtěla zdůraznit, ţe správný pitný reţim opravdu není dobré 
podceňovat a určitě budete souhlasit, ţe lepší je se napít, neţ pak odstraňovat 
neduhy vzniklé nedostatečným příjmem tekutin. Vodu, čaj, nebo jiný oblíbený 
nápoj mějte vţdy po ruce, skleničku doplňujte co nejčastěji, nejen kdyţ se 
chcete napít.  
                
             Miroslava Chromá  /nutriční terapeut/ 
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Pro volnou chvíli 
 
 
Křížovka:  
    

pečivo 

opak malého 

  ženské jméno 

příjemně, hezky  

      ohlý hřebík 

  dolní končetiny                        

     mít sny 

malý koník 

kyselá přísada do jídla 

usušená tráva 

         

                                        
 
Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Motto: 

 

„Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším 
dnem v tvém životě“.(M.Twain) 
 
 
Časopis připravily:   Bc.Věra Berková, DiS.  a        Jiřina Mišáková 
              metodik SENIORu         administrativa  a  recepce 
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