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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Milí čtenáři, 
 
právě se všichni začínáme těšit na léto, na období sluníčka, odpočinku a 
dovolených. Kaţdý z nás má o trávení svého volna jiné představy. Někdo 
si rád přispí, někdo rád cestuje, někdo si konečně najde čas na dlouho 
slíbenou návštěvu přátel nebo rodiny.  
 
Mnoho z vás jiţ z různých důvodů, ať jiţ zdravotních nebo finančních, 
cestovat za hranice všedních dnů nemůţe. Svět dalekých cest nám ale 
vlastně nikdy nezanikne. Pokud máme alespoň fantazii a chuť vyprávět 
nebo moţnost číst, můţeme cestovat donekonečna. 
 
Letní měsíce nás obohacují energií, ze které pak čerpáme po celý zbytek 
roku. Proto vyuţijme nadcházejícího období pro aktivity přinášející drobné 
radosti a potěšení ať uţ jsou to výlety do přírody či za poznáním nebo 
prosté posezení s přáteli u táboráku.  
 
Přeji vám všem krásné léto. 

Ing. Ivana Vardanová 
ředitelka SENIORu Otrokovice 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Sportovní akce SENIORu A 
 

 
Ve čtvrtek 16. června t. r. se 
zúčastnilo druţstvo SENIORu A  (ve 
sloţení V. Škodík, Z. Šicová, B. 
Trunkátová a nehrající kapitán z řad 
personálu – P. Martynek) jiţ IV. 
ročníku Memoriálu PhDr. Szpaka 
v petangue – pořádaného v DD na 
Burešově. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Letos jsme sice nezískali ţádnou 
medaili, ale v silně obsazeném turnaji 
21 druţstev z celé Moravy jsme 
úspěšně SENIOR reprezentovali.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdiv  a uznání si zaslouţí  všichni 
účastníci, velké poděkování patřilo 
veškerému personálu Burešova za 
přípravu i vzornou starost o všechny 
soutěţící. 
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Kulturní život na SENIORu B 
 

Ve dnech 18. – 20. dubna proběhla 
Velikonoční prodejní výstavka 
prací našich seniorů. Kaţdý 
uţivatel i návštěvník si měl 
moţnost vystavené výrobky 
prohlédnout, a pokud měl zájem i 
vyuţít moţnosti jejich zakoupení. 
K vidění zde bylo mnoho krásných 
věcí, např. velikonoční vajíčka 
zdobená různými technikami, 
pletené  košíčky, zdobené 
květináče,    batikované šátky. 

 
 
 
 
 
Beseda s představiteli města se uskutečnila dne 20. dubna. Naše 
seniory opět navštívil starosta města Otrokovice p. Mgr. Jaroslav Budek 
a místostarosta p. Ing.  Milan Plesar. Představitelé města informovali 
seniory o probíhající výstavbě víceúčelového hřiště, které je umístěno 
naproti budovy SENIORu B. Naši uţivatelé se měli moţnost dozvědět, 
jaké sportovní vyţití bude nové víceúčelové hřiště nabízet, z jakých 
prostředků bylo financováno, jak stavba ovlivní dopravu okolo budovy 
SENIORu B aj.  
 
 

 
Dne 3. května  u nás opět vystoupilo 
oblíbené ţenské pěvecké kvarteto 
„Návraty„ z Tlumačova. Tentokrát se 
zpívaly písničkové melodie z  60. a 
70. let. Jako pokaţdé měli naši 
senioři moţnost si se souborem 
společně zazpívat známé písničky, 
čehoţ mnozí z nich rádi vyuţili. 
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Dne 18. května  nás navštívil pan 
učitel Škubal, se svými 
svěřenkyněmi ze ZUŠ Otrokovice. 
Děvčata svým hudebním 
vystoupením na klávesy všechny 
přítomné velice potěšily.  
 
 
 
 

 
 

 

 

Dne 24. května  nás navštívila MUDr. Hana 
Tkadlecová, z  Krajské hygienické stanice 
Zlínského kraje. Uspořádala pro naše 
uţivatele přednášku „Prevence proti chřipce a 
dalším onemocněním u seniorů“. Z jejího 
zajímavého vyprávění jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí, nejen o chřipce, ale i o 
dalších onemocněních, o očkování a ochraně 
proti nemocem. Také zodpověděla na 
všechny dotazy zúčastněných seniorů.  
 
 

 
 
 
 

Dne 31. května mezi nás přišly děti 
z MŠ Zahradní, Otrokovice. Pod 
vedením pí učitelky Zdenky Kalusové 
si připravily vystoupení nejen ke Dni 
matek, ale i pro potěšení seniorů. 
Z jejich dětských milých úsměvů byla 
zřejmá pozitivní nálada, která se brzy 
přenesla na všechny zúčastněné. 
Všichni jsme si zavzpomínali na svá 
dětská léta.  
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Dne 3. června  se poprvé v SENIORu B 
uskutečnila canisterapie. Paní Renáta 
Hejtmánková z Canisterapeutického centra Zlín, 
které je zaměřeno na canisterapii, přišla mezi 
nás i se svých svěřencem čtyřnohým 
kamarádem Gerrym. Všem zúčastněným 
vysvětlila, co canisterapie znamená - 
canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a 
člověka. A v čem také můţe být pro seniory 
přínosná a uţitečná. Naši uţivatelé rádi 
Gerryho zase příště uvidí, uţ se teď na něj těší.   
 
 

 
 
 
Akce na SENIORu C 
 
Dne 9. dubna proběhlo v átriu domova 
vystoupení skupiny historického šermu 
BERENDAL z Otrokovic. I kdyţ nám 
počasí moc nepřálo, bylo vystoupení 
skutečnou podívanou pro milovníky 
historie. Za zvuků dobové hudby jsme 
viděli ukázky různých tanců a bojových 
her. 
 

 
Dne 6. dubna proběhla zajímavá beseda 
s kronikářkou města Otrokovice, paní 
Věrou Kramářovou. Měli jsme moţnost 
prohlédnout si dobové fotografie a 
historické dokumenty města na 
diapozitivech.  Poutavá beseda se setkala 
s velkým ohlasem a její účastníci by měli 
do budoucna zájem o další případná 
setkání nad historií našeho města. Tímto 
paní kronikářce srdečně děkujeme.  
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V pátek 29. dubna se u nás konal 
„slet čarodějnic“ ze širokého okolí.  
I kdyţ nám deštivé počasí  
překazilo plánované „pálení 
čarodějnic“ v átriu, setkala se 
zábavná akce s  velkým ohlasem. 
Účastnice sletu – musely splnit 
řadu náročných úkolů a především 
zaujmout široké publikum. Na této 
akci nechybělo ani posezení  u 
kávy a moučníku. 

U příleţitosti  Dne matek se dne         
6. května uskutečnilo vystoupení 
skupiny „NÁVRATY“ z Tlumačova. 
Naše oblíbené kvarteto si tentokráte 
připravilo program, který nesl 
symbolický název „Zpíváme 
maminkám“.  Písně známé i ty méně   
známé byly krásným dárkem nejen pro     
přítomné maminky. 

 
Dne 18. května se konal za krásného slunečného 
počasí v átriu domova „MAJÁLES“. Tentokráte se 
akce nesla ve sportovním duchu. Účastníky čekaly 
různé sportovní disciplíny, na kterých nebylo 
důleţité zvítězit nýbrţ zúčastnit se. Po zdolání 
všech disciplín čekalo na kaţdého sportovce 
překvapení v podobě medaile, diplomu a dárkového 
balíčku od sponzorů této akce.  
 
 

 
 
Dne 26. května k nám zavítaly se 
svým pásmem básní a písní děti 
z mateřské školy Zahradní.  
Bezprostřednost dětských vystoupení 
potěšila na duši kaţdého účastníka 
této akce.  Uţ teď se těšíme na jejich 
další návštěvu u nás. 
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Dne 3. června se uskutečnilo 
v kulturním sále domova muzikálové 
vystoupení Střední pedagogické 
školy Zlín.  Studenti se pro svůj 
muzikál nechali inspirovat ústředním 
tématem ze známé knihy pro děti 
Broučci. Výsledkem jejich práce byl 
nádherný muzikál, ve kterém 
učinkovaly  i  mladší děti z Centra pro děti Zlín. Akce byla pořádána pod 
záštitou PhDr. Martina Vacka – poslance Parlamentu ČR, předsedy pro 
sociální politiku.  
 

 
Ve čtvrtek dne            
23. června se v átriu 
domova uskutečnila 
tradiční Gril párty, na 
kterou jsou zváni nejen 
uţivatelé domova, ale i 
jejich příbuzní a známí. 
Letošní akce byla 
zpestřena hudebním 
vystoupením obyvatel 

domova, kteří pod vedením aktivizačních pracovnic nacvičili taneční 
pásmo na melodii známé písně „Kdybyste to věděla“.  Pro dobrou náladu 
hrál harmonikář p. Šobáň. Ve spolupráci s Café Naděje bylo zajištěno 
bohaté občerstvení s grilovanými „dobrotami“. 
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                                        Akce V CDS II. čvrtletí 
 
Všichni jsme se těšili na jaro a hlavně 
na velikonoční svátky. Abychom se 
svátečně naladili, dali jsme se ve 
středu 6. dubna do pečení perníčků. 
Pečovatelky připravily těsto a pak 
jsme perníčky společně upekli. Paní 
Mahdalová  perníčky krásně 
nazdobila.  Perníčky jsme nakonec 
zabalili a připravili na blíţící se 
výstavu. 

 
 
20. dubna jsme slavili v CDS 
pomlázku. Vzpomínali jsme společně 
na velikonoční zvyky a naši dva 
pánové dostali za pomlázku od 
přítomných ţen čokoládové vajíčko. 
 

 

Ve středu 4. května jsme si  
zavzpomínali na svoje mládí a 
první lásky u kávičky a dobrého 
zákusku, který nám upekla paní 
Šebková. 

 
Ve spolupráci s Klubem důchodců 
Trávníky jsme se zúčastnili akcí ke 
Dni matek :  v pondělí 16. května 
jsme zhlédli dramatické pásmo dětí 
z MŠ Trávníky a 23. května předvedla 
svůj program hudební skupina  
„Návraty“, která je mezi našimi 
uţivateli velmi oblíbená.  
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V květnu jsme v CDS oslavili ţivotní jubilea a svátky našich uţivatelů. 
Oslavencům  gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví,  štěstí a 
spokojenosti do dalších let. 
 

 
 
 
Ve středu 1. června jsme poprvé 
v tomto roce grilovali. Náš uţivatel - 
pan Dvořáček ochotně obstaral 
suroviny. Pečovatelky vše připravily a 
naloţily „dobroty na gril“, a ţe byl 
zrovna Den dětí, oblékly se za 
odváţné školačky. Počasí nám přálo, 
všem se akce moc líbila, určitě ji brzy 
zopakujeme. 
 
 
 

 
Dne 15. června jsme připravili pro 
naše uţivatele sportovní hry na hřišti 
za DPS, zapojili se i uţivatelé PS. 
Všichni byli spokojení, ţe si trochu 
protáhli tělo. Odměna pro všechny 
sportovce byla sladká - nepečený dort 
s jahodami, který připravily 
pečovatelky. 
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  Připravujeme pro Vás  
 

 
Plánované akce SENIORu B – III. čtvrtletí 2011: 

 
Červenec    Výlet do Kroměříţe   
 
Srpen   Výlet do Zoo Lešná 
 
Září    Hry bez hranic věku  
   Výlet do Napajedel 
 
 

Plánované akce SENIORu C – III. čtvrtletí 2011: 
 

Červenec „Zmrzlináda“  - ochutnávka zmrzlinových dobrot 
   Výlet do Kroměříţe  
  
Srpen           Indiánské letní slavnosti s grilováním v átriu domova 
   Den s Českou policií 
 
Září         Výlet do Napajedel 
          Zábavné soutěţní odpoledne „Hádej kdo jsem“ 
     
   
   
 

Plánované akce v CDS – III. čtvrtletí 2011: 
 
Červenec Grilování za DPS 

Posezení v kavárně 
 

Srpen Grilování a ochutnávka zeleninových dobrot z našich 
zahrádek 
Návštěva čajovny 
 

Září   Šipkový turnaj za DPS 
Návštěva solné jeskyně 
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Aktuality SENIORu 

    
 
Pokoj plný vzpomínek 
 
Na jaře letošního roku se podařilo 
na budově C díky přispění 
zaměstnanců domova vytvořit 
“pokoj plný vzpomínek”. Tento 
pokoj je zařízen se stylu retro-
obýváku a má slouţit uţivatelům 
nejen ke společnému vzpomínání, 
ale také např. k posezení s 
rodinou. 
  
 
 
Snaţili jsme se pokoj  vhodným způsobem upravit, vybavit a dekorovat 
předměty, které v našich uţivatelích vyvolávají vzpomínky. K tomu 
poslouţí nejen dobový nábytek, ale také zákoutí s šicím strojem, hrací 
skříní, staré rádio a nejrůznější dekorativní předměty. Budete-li mít při 
posezení v obýváku chuť ke čtení nabízí se Vám časopisy Zahrádkář a 
Květy z 70. let minulého století. 
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Relaxační kout a rehabilitace 
 
 
V červnu 2011 proběhlo na budově 
C slavnostní otevření dalších 
prostor, které mohou uţivatelé 
vyuţívat  nejen k odpočinku, ale 
také k pohybovým aktivitám a 
rehabilitaci. 
 
 
Prostor je členěn na dvě části. V první se nachází relaxační kout.  Při 
odpočinku ve speciálních polohovacích  křeslech můţete vyuţít účinky 
aromaterapie či léčebnou HALOTERAPII prostřednictvím přístroje SALIN.  
 
Metoda haloterapie  - vdechování solných mikročástic - je řazena k 
terapiím na přírodní bázi. Je vysoce účinná a zvláště vhodná k léčení 
horních a dolních cest dýchacích, 
při dermatologických potíţích, 
srdečních a cévních 
onemocněních, zaţívacích 
potíţích, poruchách imunity a 
pohybového ústrojí. Velmi silné 
jsou preventivní účinky – 
organismus se uvolňuje a je mu 
dodávána potřebná energie. 
 

 
Druhá část slouţí k vyuţití rehabilitačních 
pomůcek např. aktivně-pasivního trenaţéru 
MOTOMEDu,  léčebného polarizovaného 
světla Biostimulu  k potlačení bolesti  a 
dalších masáţních přístrojů.  Do budoucna je 
zde plánována i magnetoterapie. 
 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat i 
laskavému sponzoru – firmě UNTRACO – 
zástupci dánské společnosti ABENA, která 
poskytla finanční dar na zřízení těchto 
prostor, které prozatím v domově chyběly. 
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        Toulky po našem kraji 
 
Kvasice se nachází ve Zlínském kraji, mezi městy Kroměříţ a Otrokovice 
na pravém břehu řeky Moravy. Jsou nejníţe poloţenou obcí v 
kroměříţském okrese – 191 m nad mořem.  
 
Národopisně leţí Kvasice při rozhraní tří regionů – na sever se nachází 
oblast Hané, na východ Valašsko a směrem na jih Moravské Slovácko. 
Kvasice jsou členem Mikroregionu Jiţní Haná. Dominantou obce je 
kvasický zámek, ve kterém je Domov se zvláštním režimem. Kolem 
zámku je rozsáhlý park s mnoha vzácnými stromy. Další pozoruhodné 
stavby v obci jsou kostely - kostel Římskokatolické církve, který je 
zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté a Janu Nepomuckému a kostel 
Církve československé husitské – Husův sbor. Třetí, nejstarší kostel, se 
nachází na místním hřbitově. V obci je základní i mateřská škola, pošta, 
knihovna, zdravotní péči pro děti i dospělé zajišťují čtyři lékaři. Působí zde 
řada spolků a organizací – TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, FC 
Kvasice, Myslivecké sdruţení, Střelecký klub vojáků v záloze, MO 
Moravského rybářského svazu , Zahrádkářského svazu i hokejbalový klub 
Hbc Kvasice Knight´s a další spolky. Ve Kvasicích vychází čtvrtletník 
„Kvasické noviny“. Obec vydala v roce 2005 knihu s názvem „Kvasice“. 
Na obecním úřadě je moţno zhlédnout stálou expozici o historii Kvasic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nejstarší zmínka o Kvasicích pochází z roku 1141, kdy v nich patřil lán 
role ke kostelu spytihněvskému. Další zprávy máme aţ z roku 1248, kdy 
Kvasice postupně vlastnili např:. Ondřej z Benešova, Milota III., Jan Kuţel 
ze Ţeravic, Hynek Boček z Kunštátu, Jan st. z Ludanic, Jan Kurovský a 
mnoho dalších. 

http://www.kvasice.cz/images/originals/1170505084.jpg
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V polovině ledna roku 1621 panství kvasické císařští vypleněno. Rotálové 
vlastní Kvasice od  roku 1636 aţ do roku 1757, kdy se panství dostalo 
prostřednictvím věna do majetku pánů z Lamberka. Roku 1902, po smrti 
Leopoldy hr. z Lamberka panství zdědil její syn Jaroslav hr. Thun-
Hohenstein. Jaroslav Thun byl švagrem arcivévody rakouského a 
následníka trůnu Ferdinanda d´Este, který do zdejších lesů často zajíţděl 
na hony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Kvasice stojí na místě někdejší tvrze, která je připomínaná poprvé 
roku 1365 jako sídlo Miloty z Benešova a Kvasic. O podobě tvrze toho 
mnoho nevíme, jisté však je, ţe její dobytí husity bylo velmi nesnadné. Za 
jejich dobývání tvrz vyhořela a bylo nutno ji vystavět od základů, od této 
doby bývá nazývána i hradem.  

Ten byl obehnán vodním příkopem, do kterého byla přiváděna voda z 
rybníků pod baţantnicí. V 80. letech 16. století přebudoval hrad Havel 
Kurovský z Vrchlabí na renesanční zámek s arkádami, otevřenými do 
dvora. Rotálové sídlící v Napajedlích, respektive v Holešově, učinili z 
kvasického zámku jen středisko patrimoniální správy. Zámek se dočkal 
změn aţ počátkem 19. století kdy rozsáhlými stavebními úpravami v 
klasicistním stylu získal dnešní podobu.      

                     Zdroj: WEB Kvasice 
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Představuje se Vám  
 

 

Úsek zdravotní péče v budovách B a C SENIORu 
 
V pobytových sluţbách  - budova B a C - je mimo jiné poskytována 
uţivatelům  diferencovaná  zdravotní a ošetřovatelská péče odpovídající 
jejich zdravotnímu stavu nepřetrţitě 24 hod. denně. Zdravotní péče je 
poskytována středním zdravotnickým personálem – zdravotními 
sestrami -  na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního 
pojištění.  
 
Na obou budovách funguje tzv. systém primární péče tj.  kaţdý uţivatel 
má vedle svého klíčového pracovníka přidělenu i PRIMÁRNÍ SESTRU, se 
kterou má moţnost blíţe konzultovat své zdravotní obtíţe a řešit vzniklé 
zdravotní problémy. V čele zdravotního úseku stojí vedoucí sestra, která 
řídí práci zdravotních sester. K náplni práce zdravotní sestry patří např. 
podávání léků, aplikace injekcí, převazy ran atd. 
 
Vedoucí sestra spolupracuje i s praktickými lékaři uţivatelů sluţeb.  
Nejuţší spolupráce je s praktickým lékařem, který dochází do zařízení     
(budovu B i C) pravidelně 1x týdně.  Vedoucí sestra  zprostředkuje, dle 
rozhodnutí lékaře, uţivateli odborné vyšetření, v případě potřeby  zajistí 
přepravu sanitním vozem. Dále spolupracuje s odbornými  lékaři – 
stomatologem, psychiatrem, kteří dochází do zařízení.  
 
Vedoucí sestra je uţivatelům nápomocna při zajištění potřebných 
inkontinentních pomůcek či při vyřízení potřebných kompenzačních 
pomůcek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Jarmila Bartoňková                                      Zdeňka Hašková 
Vedoucí sestra – budova B                          Vedoucí sestra – budova C 
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Napsali nám 
 

 
 
 
 
 
O tuto krásnou fotografii 
Naardenu se podělila paní 
Macháčková, není to krása? 

 
 
 
 
 
 

Studijní cesta dvou seniorek se kterou jsme Vás seznámili v minulém čísle 
tohoto časopisu.Tyto ţeny-seniorky by se chtěly s Vámi podělit ještě o 
jeden krásný výlet do Holandska a to návštěvou v krásném místě 
Naarden, kde je pochován náš největší učitel národů Jan Amos 
Komenský. Krátce Vám o něm něco řekneme.  
Narodil se 28. 3.1592, s rodiči ţil v Uherském Brodě,  kdyţ měl Jan Amos 
12 let, tak mu rodiče zemřeli. Se sestrami se odstěhoval do Stráţnice a 
tam začal studovat. Kdyţ i sestry  zemřely, šel studovat do Přerova. Byl 
nejlepší ţák, dostal se na studia aţ do Německa. Po nějakém čase se 
vrátil do Čech a začal učit. Ţivot neměl lehký, zemřela mu i ţena a dvě 
děti. Odjel do Polska do města Lešna, kde všechna díla psal v češtině a 
připravoval plán na zlepšení školství. Nebylo toho málo. Jeho díla začala 
být slavná po celé Evropě a všude byl vítán, v Anglii, ve Švédsku, 
Německu a v Uhrách. Jeho domov byl v Lešně, ale v roce 1656 toto 
město napadli cizáci a bylo spáleno. J.A. Komenskému shořel domov, kde 
měl všechny svoje vzácné spisy na kterých pracoval celý ţivot, např. 
česko-latinský slovník, který byl pro Ámose největším dílem, byl velmi 
zoufalý. Přijal od svého přítele nabídku, aby se nastěhoval do 
Amsterdamu, teprve tam mohl v klidu pracovat. 
Zde vydal polovinu všech svých děl. 15.11.1670 zemřel a byl pohřben 
v malém kostelíku v Naardenu. V těchto místech je kousek české země.   

 
Macháčková Eugenia, Šicová Zdena 

budova A 
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PODĚKOVÁNÍ OŠETŘUJÍCÍMU PERSONÁLU ODDĚLENÍ ČTYŘLÍSTKU V SENIORU C 
 

Po dobu téměř 2,5 roku našla naše maminka paní Drahomíra Francová svůj druhý 
domov ve Vašem zařízení SENIORu C, oddělení čtyřlístku. Byla to dostatečně dlouhá doba 
na to, abychom blíţe poznali a proţili ţivot na Vašem oddělení po všech stránkách. Toto 
proţívání se nesmazatelně zapsalo do našich srdcí. Nejen na krásné vzpomínky na 
všechny okamţiky s naší maminkou, ale také na příkladné, čisté, jemné jednání 
pečovatelek a sestřiček na jejich ochotu, ohleduplnost, dobrotu, láskyplnost, trpělivost a 
upřímnost. 

V posledních asi pěti letech jsme se s maminkou při různých příleţitostech dostali do 
kontaktu i s jiným zdravotnickým personálem, ale nikde jinde jsme se nesetkali s tak 
lidským, pěkným přístupem k pacientům. Váš personál je jednoznačně nejlepší, především 
v přístupu a v jednání s pacienty. 

Díky Vám jsem často proţíval velkou radost, ţe jsou ještě u nás ţeny, které nic 
neztratily ze svého pravého, čistého, jemného ţenství, které berou své povolání jako vyšší 
poslání-sluţbu bliţnímu svému, navíc za podmínek, které jsou na okraji zájmu dnešní 
společnosti. 

Nezapomenutelné jsou pro mne okamţiky, kdy jsem měl příleţitost vidět s jakou 
láskou a vlídností ukládají maminky do lůţka na noční spaní. V náručí jako svou vlastní. 

Chtěl bych Vám, milé pečovatelky a sestřičky, společně s mou sestrou Danou 
Zapletalovou  ještě jednou upřímně a srdečně  poděkovat za vše co jste pro náš klid, 
důvěru a pro maminčin krásný pocit „domova“ za celý ten čas udělali. 

Současně jsem Vám chtěl moc popřát ať Vám tato láska k bliţnímu ve Vašich 
srdcích i nadále zůstává, nenecháte se ničím, nikým ovlivnit a odradit z tohoto nádherného, 
v dnešní době tak potřebného působení ukazující k vyšším-pravým hodnotám čistého 
lidství, neboť je jen otázkou času, kdy se Vám toto dobrodinní mnohonásobně rozmnoţené 
vrátí podle jednoho ze zákonů našeho stvoření-co zaseješ to sklidíš. A Vy sami budete 
proţívat ve svém duchu štěstí, radost, naplnění! 

 
          Ing. Petr Franc 

Dana Zapletalová 
 

 
 

Básnička pro radost 
 
Klubová 
Mládí – stáří jen pět písmen    Kdo má svátek, popřejeme 
ţivotem nás provází,     stav současnosti probereme, 
mládí to uteklo rychlým tempem   kafíčko si vypijeme, 
a stáří nás přec nerozhází.    Taky trochu zapějeme. 
 
Kaţdý čtvrtek ve dvě hodiny,   Pak se pěkně rozloučíme 
slétají se do klubu šikovné dívčiny,  a hymnou to ukončíme. 
setkáme se vţdycky rádi,    Ţivot ten je přece krátký, 
se vzpomínkou na uprchlé mládí.   za týden jsme zase zpátky. 
 

    autorka - paní Růţena Plachá  
       (SENIOR A) 
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Poděkování, 

 
za blahopřání k našemu 70-ti letému výročí svatby dne 12. dubna 2011, 
které srdečnými slovy vyjádřila a ocenila, naše dlouhodobé manţelství, 
paní Ing. Simona Malinová vedoucí SENORu C za přítomnosti několika 
členů vedení a nejbliţších členů rodiny. 
Účast regionální televize pak dovršila naše překvapení i dojetí celé akce. 
 
Chceme tímto ještě jednou poděkovat tomuto vedení a všem 
zaměstnancům, také MUDr. Tesaříkovi i zdravotním sestrám s vedoucí 
sestrou paní Haškovou za péči a laskavost, kterou nám manţelům věnují. 
 
Přišli jsme do tohoto krásného domu doţít náš ţivot v klidu a pohodě a 
doufáme, ţe tak bude i nadále.  
 

                
    Vaši  

Růţena a František Trňáčkovi 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ještě jednou se připojujeme ke gratulaci a 
přejeme manželům Trňáčkovým hodně zdraví, 
štěstí, lásky, spokojenosti a mnoho krásných 
společně prožitých  let. 
 
                               Přejí zaměstnanci SENIORu 
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Pro volnou chvíli 
 
 
Křížovka:  
    

okrasní  ptáci 

panovník 

  kývá rukou 

       přír. plyn v atmosféře 

chytáme s ní ryby 

      dolní končetiny                        

     příjemný člověk 

           vous pod nosem 

tmel 

 

                                                
 
Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Motto: 

 
„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné." 

 

 
Časopis připravily:   Bc.Věra Berková, DiS.  a        Jiřina Mišáková 
              metodik SENIORu         administrativa  a  recepce 
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