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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váţené čtenářky, váţení čtenáři, 
 
 
v dalším čísle našeho časopisu, který právě drţíte v ruce, se ještě jednou 
krátce ohlédneme za uplynulým obdobím a vzpomene na to, jak jsme 
společně proţili poslední čtvrtletí roku 2012, především dobu adventní a 
vánoční svátky. Rádi bychom vám v našem časopise i nadále přinášeli to, 
co vás zajímá a co je vám blízké. Proto hned na úvod roku si dovoluji 
poţádat všechny z vás, kteří by rádi něco sdělili, nebo se chtěli podělit o 
své záţitky či připomínky, aby neváhali a navštívili sociální pracovnice. 
Budeme rádi, kdyţ nám dodáte nové náměty a nápady. 
 
Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příleţitostí, 
abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, 
abych i já vám všem jménem zaměstnanců SENIORu Otrokovice, popřála 
dostatek toho, čeho si v ţivotě, a obzvláště s přibývajícími lety, ceníme 
nejvíce  - a tím je zdraví. Současně pak štěstí, lásku, pohodu a 
spokojenost v novém roce 2013. 
 
Přejeme tedy šťastné vkročení do nového roku a věříme, ţe nám spolu 
bude i nadále dobře a budeme si společné chvíle uţívat v co nejlepším 
zdraví a kondici. 
     
 
 

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

        
       Kulturní život na SENIORu B  

 
Přednáška  na téma: Virózy  
 
Dne 4.10.2012 se uskutečnila přednáška na 
téma: Virózy. Přednášejícím byl pan 
PharmDr. Brázdil. V podzimním období 
zvýšeného výskytu viróz bylo dnešní téma 
zaměřeno na jejich prevenci a léčbu. 
Posluchači byli seznámeni s volně 
prodejnými podpůrnými léčivými látkami a 
vitamíny. Na závěr přednášky si kaţdý 
odnesl malou pozornost, např. kalendář, 
zápisník, vitamíny. 
 
 
Vědomostní soutěž 
  
Dne 16.10.2012 se uţivatelé mohli zúčastnit 
zábavné vědomostní soutěţe. Soutěţící byli  
náhodně  rozděleni do čtyř druţstev po třech 
účastnících. Soutěţilo se v disciplínách 
zaměřených na trénování paměti, např.  
skládání přísloví, číselné řady, spojování slov 
apod.. Všichni zúčastnění byli odměněni 
drobným dárkem. 
 
 
Beseda o bezpečnosti seniorů 
 
Dne 23.10.2012 proběhla  Beseda o 
bezpečnosti seniorů. Přednášku vedla 
vedoucí odboru dopravně správního MěÚ 
Otrokovice pí Mgr. Krystyníková. Dozvěděli 
jsme se jaké zásady, které by měli senioři 
dodrţovat v zájmu svého bezpečí, jak se 
bránit krádeţím  a proč jsou  v dnešní době 
senioři ohroţenou skupinou. Kaţdý účastník 
besedy obdrţel jako pozornost reflexní 
nákupní tašku. 
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Beseda s p. Mgr. Věrou Kramářovou   
 
Dne 6.11.2012 jsme měli moţnost si 
poslechnout ţivotní příběh čestného občana 
Otrokovic pana Františka Omelky, který byl 
autorem knih pro mládeţ, učitelem zeměpisu 
a češtiny. Svá díla překládal i do esperanta.  
Po 2. světové válce pracoval  jako krajský 
metodik českého jazyka a získal titul vzorný 
učitel. V roce 2000 mu bylo uděleno čestné 
občanství města Otrokovic  in memoriam. 
Beseda se setkala s velkým ohlasem a 
přednášející byla jeho dcera Mgr. Kramářová. 
 
 

Ukončení akce „Rotopedtours a 
pěškotours“ 

 
Dne 9.11.2012 proběhlo slavnostní 
ukončení  akce „Rotopedtours a 
pěškotours“, které jsme se opět letos 
účastnili.  Paní MUDr. Šárka Nováková 
sečetla výsledky, kam aţ jsme na mapě 
za naše zařízení vzdušnou čarou došli. 
Jako poděkování   za účast jsme obdrţeli 
společenskou hru. V příštím roce se 
zajisté opět rádi akce zúčastníme. 
 

 
 
Návraty z Tlumačova 
 
Dne 12.11.2012 se uskutečnilo 
vystoupení  ţenského hudebně 
dramatického kvarteta Návraty 
z Tlumačova. Tentokráte   s připraveným 
programem na vzpomínkové  téma 
„Písničky z babiččiny krabičky“.  U 
mnohých uţivatelů vystoupení vyvolalo 
krásné vzpomínky plné dojetí a 
vystupující byly odměněny bouřlivým 
potleskem. 
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Vystoupení dětí ze ZUŠ Otrokovice 
 
Dne 27.11.2012 se uskutečnil  předvánoční koncert 
ţáků ze ZUŠ Otrokovice pod vedením p. Mgr. 
Škubala. Děti zahrály na klávesy spoustu známých 
melodií, u  kterých  si uţivatelé mohli i zazpívat. 
Koncert byl krásným zahájením série vánočních 
vystoupení. 
 
 
 
 

            Adventní rozjímání s  Mgr. Josefem 
Zelinkou 

 
Dne 3.12.2012 jsme u nás přivítali  Mgr. 
Josefa Zelinku – faráře římskokatolické 
farnosti Otrokovice, který si pro nás 
připravil adventní rozjímaní. Povídal nám o 
významu adventu, jak jej proţívají 
křesťané, jaké jsou zvyklosti ve farnosti a 
jak probíhají  adventní  mše a po nich 
posezení s dětmi na místní  faře. Uţivatelé 
měli z adventního posezení velkou radost. 
 

 

Přednáška o vánočních zvycích a 
tradicích 

 
V úterý dne 4.12.2012 pro naše uţivatele 
pracovnice z městské knihovny Baťov 
uspořádala přednášku o vánočních zvycích 
a tradicích. Pracovnice nás seznámily 
s tradicemi, které se na Štědrý den dříve 
dodrţovali. Povídali jsme si o  tom, jak se 
slaví Vánoce v 
jiných zemích 

světa. Přednáška byla velmi poutavá a tímto 
pracovnicím knihovny děkujeme. 
 
Mikuláš 
Den před svátkem Mikuláše dne 5.12.2012 za námi 
zavítal Mikuláš se svou druţinou. V jídelně, kde 
probíhalo posezení s uţivateli, rozdal Mikuláš všem 
bohatou nadílku a poté zavítali i na obchůzku celé 
budovy za uţivateli na pokojích.  
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Velký adventní koncert – ženský pěvecký soubor Tetky z Kyjova 
 

Dne 9.12.2012 se  pro uţivatele 
a jejich rodinné příslušníky 
uskutečnil  adventní koncert  
ţenského folkórního souboru 
Tetky z Kyjova a muţského 
pěveckého sboru z Boršova. 
Zpívali jsme nejen vánoční 
koledy, ale známé lidové 
písničky moravského Slovácka. 
Toto vystoupení bylo milým 

zpříjemněním adventního času. 
 
 

Vánoční výstava v ergoterapii 
Ve dnech 11.-12.12.2012 probíhala v ergoterapii výstava 
prací  z dílny našich uţivatelů. Návštěvníci měli moţnost 
vidět vánoční ozdoby, přáníčka a mnoho dalších 
krásných výrobků. 
 

 

 

 

 

Vánoční vystoupení dětí z MŠ Zahradní 
Otrokovice 

 
V úterý 11.12.2012 za námi zavítaly děti 
z MŠ Zahradní. Děti si pro nás připravily 
vánoční vystoupení, které bylo plné 
nejznámějších koled a poté i ukázku 
výuky anglického jazyka, to vše pod 
vedením paní učitelky Kalusové a pana 
učitele Šnedorfa.  
 

 

 

 

Vánoční dílničky DDM Sluníčko  
 
Dne 13.12.2012 u nás probíhaly vánoční dílničky pod 
záštitou DDM Sluníčko. Uţivatelé si mohli přijít vyrobit 
vánoční svícen, vytvořit ozdobnou krabičku či stínítko na 
svíčku.  Dílničky měly u zúčastněných uţivatelů velmi 
příznivý ohlas. 
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Vystoupení dětí ze ZŠ Mánesova 
Jako poslední vystoupení před vánocemi se 
dne 18.12.2012  představila ZŠ Mánesova. 
Dětí bylo přibliţně sedmdesát a vystoupení 
bylo krásným završením všech vystoupení 
v předvánočním čase. 
 
 

 
 
 

Pořádané kulturní akce na budově C 
 
Od září loňského roku k nám do domova začaly v rámci 
canisterapie docházet 4 fenky hladkosrstých 
trpasličích jezevčíků. Všechny jezevčice mají sloţeny 
canisterapeutické zkoušky a vţdy přicházejí 
v doprovodu jejich majitelky pí Mišákové, která jejich 
výcvik vede. Tyto návštěvy probíhají jedenkrát měsíčně 
a staly se mezi našimi obyvateli velice oblíbenými.  
 
 
Dne 4. října 2012 k nám v 

rámci Týdne knihoven zavítala knihovnice pí 
Škrabalová. Vyslechli jsme si poutavé povídání o 
významné české autorce Simoně Monyové, jejíţ 
tvorba je v dnešní době velice populární. Z velkého 
mnoţství románu nám paní knihovnice vybrala několik 
nejzajímavějších a z kaţdého  přečetla ukázku. Mnohé 
z nás knihy Simony Monyové upoutaly a moţná se 
v budoucnu staneme jejich čtenáři.    

 
Ve středu 14.11.2012 
proběhla v kulturním 
sále domova zábavná soutěž pro 
pamětníky s tématem „Herecké a pěvecké hvězdy 
našeho mládí“. Účastníci byli rozděleni do několika 
druţstev, takţe mohli vzájemně spolupracovat při 
hledání správných odpovědí. 
Hlavním cílem nebylo 
soutěţení, ale snaha 
připomenout herce a 

zpěváky z doby mládí našich seniorů. Zúčastnění si mohli  
zavzpomínat na známé české filmy, seriály i písničky a za 
jejich dobrou znalost si odnesli odměnu.  
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V pondělí 26.11.2012 se celým domovem nesla vůně 
čerstvě upečených perníčků, coţ nám připomenulo, ţe 
se blíţí vánoční čas. Jako kaţdý rok se naši obyvatelé 
pustili do předvánočního pečení. Práce šla všem 
krásně od ruky. Nazdobené perníčky nejen hezky 
vypadaly, ale i moc dobře chutnaly. 
 
 
 Dne 27.11.2012 se u nás v domově uskutečnilo 
vystoupení hudební skupiny Návraty s nově 
připraveným programem nazvaným „Písničky 
z babiččiny krabičky“. Písně zařazené v rámci tohoto 
hudebního pásma jsou našim obyvatelům velmi blízké, 
protoţe doprovázely jejich ţivoty. Kaţdá skladba byla 
uvedena poutavým povídáním, které všechny přítomné 
pobavilo a vyvolalo příjemné vzpomínky. Jako vţdy 
jsme si celé vystoupení uţili do posledního tónu. 
 
 
      Ve středu 

5.12.2012 dopoledne náš domov navštívil 
Mikuláš v doprovodu anděla a dvou čertů. 
Mikuláš se zastavil u všech obyvatel, 
připomenul jim dobu jejich dětských let a 
popřál.  Kaţdý převzal z rukou anděla 
Mikulášský balíček plný dobrot a nesměly 
chybět ani koledy, které si někteří 
společně s nimi zazpívali. 
 
 
Dne 5.12.2012 jsme u nás v domově 
zahájili sérii adventních koncertů. 
V odpoledních hodinách společenský sál 
uvítal vystoupení dětského folklórního 
souboru Dolinečka ze Starého Města 
společně s  cimbálovou muzikou 
Balešáci. Při práci s dětmi vycházejí 
vedoucí souboru především z odkazu 
místních tradic a folklór zpracovávají 
prostřednictvím tanečků, písní a her. Diváci 
mohli ocenit nápadité vystoupení doplněné 
o krásné kroje, které především 
odkazovalo k lidovým zvykům spojeným 
s Vánocemi. 
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Dne 9.12.2012 jsme v rámci 
dalšího adventní koncertu u 
nás přivítali slovácký folklórní 
soubor Tetky z Kyjova a 
mužský pěvecký sbor 
z Boršova. Seniorům, které 
v hojném počtu doprovodili 
jejich rodinní příslušníci,  
předvedli účinkující nejen 
písně s adventní a vánoční 
tématikou, ale i směsici veselých písní s moravského Slovácka.  

 
Dne 12.12.2012  se uskutečnil poslední 
ze série adventních koncertů. Své 
vystoupení spojené s vánočním obdobím 
nám přijeli předvést muţi z folklórního 
souboru Old Stars Hradišťanu. Toto 
hudební seskupení do svého repertoáru 
zařazuje známé i méně známé či 
neprávem opomíjené písničky z Dolňácka 
se zaměřením na Uherskohradišťsko. 
 
 

V pátek 14.12.2012 oslavila obyvatelka 
našeho domova pí Květoslava Zelíková 
krásné životní jubileum 100 let. Oslava, 
která byla přichystána ve společenském 
sále domova, se odehrála za účasti 
významných osobností Otrokovic i 
představitelů Zlínského kraje, 
samozřejmě nesměli chybět zástupci 
rodiny a zaměstnanců domova. 
K narozeninám přišel pí Zelíkové popřát 
například hejtman Stanislav Mišák, 
starosta Otrokovic Jaroslav Budek či 
starosta rodných Ţlutav p. Kolář. 
Oslavenkyně obdrţela krásné dary a 
nepočítaně gratulací.             
 
 

AKCE V CDS IV. ČTVRTLETÍ 2012 
 

Dne 11.10.2012 jsme se zúčastnili reminiscenčního divadla na SENIORu C, kde 
jsme shlédli dramatizace vzpomínek na školní léta. Představení se nám velmi líbilo, 
hodně jsme se zasmáli, obdivovali jsme herecká vystoupení uţivatelů i personálu. 
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Dne 7.11.2012  jsme si připravili dopoledne ve 
znamení přípravy a ochutnávky pomazánek.  Společně  
jsme se pustili do výroby pomazánek  podle našich 
osvědčených receptů. Za nejlepší byla vyhlášena 
pomazánka   celerová a česneková.  
 
 
 
 

Na začátku adventního času 
jsme se pustili dne 28.11.2012 
do kaţdoročního pečení 
perníčků. Společně jsme 
připravili těsto a pak jsme 
vykrajovali, pekli a zdobili 
perníčky. Těšilo nás,  ţe se 
nám perníčky povedly.  
 
 

 
Dne 5.12.2012  přišel za námi Mikuláš, čert a anděl. Vzpomínali jsme na dětská 
léta, kdy Mikuláš soudil, zda jsme byli hodní po celý rok a  taky,  jak jsme se báli 
čerta. I letos nás Mikuláš  obdaroval malým balíčkem s dobrotami. 

 
 
 
Dne 11.12. 2012 jsme uspořádali výstavu 
prací uživatel CDS s vánoční tématikou. 
K vidění byly přáníčka, perníčky, 
zapichovátka, obrázky a jiné upomínkové 
předměty. Návštěvníci obdivovali 
dovednost našich seniorů. 
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Dne 13.12. 2012 jsme uspořádali společné posezení u 
vánočního stromečku při poslechu a zpěvu koled. 
Naše milé pečovatelky přinesly k ochutnávce napečené 
vánoční cukroví a připravily pro nás malé občerstvení. 
Příjemná atmosféra v nás vyvolala vánoční čas.  
 
Dne 31.12.2012 jsme  
oslavili konec roku. Měli 
jsme připravené 
chuťovky a silvestrovsky 
vyzdobenou domovinku. 
Přítomní  si společně 
připili na zdraví 
v Novém roce. Personál 

popřál všem uţivatelům hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2013 a rozloučil se s nimi v naší 
„staré CDS“. Přeje všem, ať se jim líbí v „nové 
domovince“,  alespoň tolik jako doposud. 
 
 

    Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – I. čtvrtletí 2013: 
 
Leden    9.1.  Beseda se starostou p. Mgr. Jaroslavem Budkem     
  17.1.  Přednáška ČAJE a jejich význam pro organismus – PharmDr. Brázdil 

29.1.  Přednáška EXPO 58 a Brusel        
Únor    6.2.  Masopust s módní přehlídkou     

14.2.  Valentýnské posezení s tipovací soutěţí  
19.2.   Návštěva solné jeskyně  

Březen   7.3.  Divadelní představení o Mařence a Jeníčkovi 
12.3.  Přednáška o velikonocích – svátcích jara 
19.3.  Velikonoční dílničky s DDM Sluníčko  
26.3.  Přednáška BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 

 

Plánované akce SENIORu  C – I. čtvrtletí 2013: 
 
Leden 22.1. Setkání nad vzpomínkami na téma: Plesová sezóna 
  16.1. Novoroční koncert folklórního souboru Tetičky z Kunovic 
  22.1.  Móda 30-40. let 20. Století – beseda s promítáním  
  23.1. Hudební pásmo dětí z MŠ Baťov.  
Únor      6.2.  Ples elegance s módní přehlídkou společenských oděvů 
   Setkání nad vzpomínkami na téma: Masopust 
   Fašankový průvod domovem 
  19.2. Historie hraček - beseda s promítáním   
Březen                 Jarní sportovní turnaj 
   Oslavy jara – posezení s písničkou 
   Setkání nad vzpomínkami na téma: Velikonoční zvyky a obyčeje  
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Aktuality SENIORu 
     

 
Informace pro milovníky zvířat 
 

Máme velkou radost, ţe k nám do 
SENIORu bude v roce 2013 docházet 2x 
měsíčně paní Dagmar Zlatušková 
z Napajedel se svým anglickým modrým 
kocourem, kterého mohli vidět obyvatelé 
SENIORu B v rámci Dne otevřených 
dveří v programu Zvířata jako léčitelé. Ti 
kteří mají rádi kočky, budou mít moţnost 
strávit chvíle v jejich společnosti.  
 
Léčebnému kontaktu člověka s kočkou 
se říká FELINOTERAPIE, kdy jde o 
podporu zdraví vyuţívající pozitivního 
působení kočky na člověka. 
 

Kontakt s kočičím koţíškem dokáţe krásně uklidnit, její vrnění přenáší 
léčivé vibrace do těla. Je známo, ţe kočky dokáţí léčit poinfarktové stavy, 
povzbuzovat jemnou motoriku prstů rukou např. po CMP. Kočka umí 
dobře prohřívat organismus a tím uvolňovat svalové napětí. Všeobecně 
známé jsou účinky při sniţování krevního tlaku, podpůrné léčbě 
psychických potíţí, stresu, úzkosti formou bezprostředního kontaktu a 
doteku. A v neposlední řadě pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při 
odbourávání pocitu samoty.  
Pevně věříme, ţe milovníky domácích mazlíčků tato forma aktivity, kterou 
jsme pro Vás připravili  potěší a najdou se mezi Vámi tací, kteří se budou 
na pravidelné návštěvy kocoura těšit.  
 
O této aktivitě Vám podají podrobné informace Vaše sociální pracovnice 
na budovách B a C. 
  
    
         Tým sociálních pracovnic 
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Novinky v  SENIORu Otrokovice 
 

K 31. 12. 2012 ukončilo z důvodu nízké 
návštěvnosti svou činnost Centrum 
denních služeb, které fungovalo celou 
řádku let v Domě s pečovatelskou sluţbou 
na Trávníkách. 
 
Od 1. ledna 2013 je v provozu v budově 
SENIORu C nová sociální sluţba DENNÍ 
STACIONÁŘ, která je určena osobám 
(starším 45 let) s Alzheimerovou 
chorobou či jiným typem demence, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby.  Poskytuje 

sluţby lidem, kteří ţijí ve vlastní domácnosti nebo se svými blízkými na 
Otrokovicku. Sluţba je řešením a pomocí pro ty, kteří denně pečují o 
nemocného člena rodiny.  Umoţní jim docházet do zaměstnání, případně 
získat čas i pro své osobní potřeby.  
 
Denní stacionář nabízí péči, vhodné aktivity podporující udrţení jejich 
schopností, soběstačnosti a moţnost zajištění stravy. Provozní doba 
stacionáře je v pracovní dny od 7.00 - 16.00 hod.,  případně je moţno dle 
vzájemné dohody provozní dobu přizpůsobit.  
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PROJEKT  „BOHATSTVÍ  VZPOMÍNEK“ 
 

Radost s dětmi s MŠ Zahradní – Otrokovice v roce 2012 
 

Tak jak jsme v minulém čísle avizovali, navázali 

jsme v posledním čtvrtí roku 2012 spolupráci 

s Mateřskou školou Zahradní Otrokovice.  Za 

seniory na budovu B a C začaly pravidelně 

docházet děti a při předem naplánovaných 

aktivitách společně trávily čas. 

Děti, které přišly v listopadu na budovu C, tvořily 

společně se seniory adventní kalendáře, které si 

nakonec odnesly děti s nadšením domů. Při práci se 

vzpomínalo na dobu dětství našich seniorů, jak i oni 

obalovali  do stříbrného staniolu oříšky na vánoční 

stromeček. Při návštěvě v prosinci byly připraveny 

vánoční ozdoby, které zdobily dříve stromečky. Společně si všichni „vzpomínkový“ 

vánoční stromeček nastrojili a dětem nakonec přinesl Jeţíšek  pod stromeček v 

SENIORu drobné dárečky.  

V listopadu přišla skupina dětí s MŠ i za seniory 

na budovu B. První společné setkání, kdy jsme se 

vzájemně seznamovali, bylo nejenom o povídání, 

ale děti také malovaly své představy o „babičce a 

dědečkovi“. V prosinci jsme se společně pustili 

v předvánočním čase do pečení a zdobení 

perníčků. Senioři přitom vzpomínali, jak  oni dříve 

se svými dětmi pekli vánoční cukroví. Uţ teď se 

těšíme na příjemné chvíle s „našimi malými 

kamarády“ v roce 2013. 

     

                   Vaše sociální pracovnice 
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PROJEKT  „BOHATSTVÍ  VZPOMÍNEK“ 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ ZLÍN 

 
 

 

 

 

 
V roce 2013 nás čeká v SENIORu mnoho příjemných novinek. Jednou 
z nich je spolupráce se studenty ze Střední školy pedagogické a 
sociální ze Zlína, kteří se ochotně zapojili do projektu „Bohatství 
vzpomínek“ a to hned s několika aktivitami. 
 
Vzpomínky na plátně 
V měsících lednu a únoru se uskuteční na 
budově C vzpomínkové besedy spojené 
s promítáním, které pro nás připravili studenti 
na tato témata: 
LEDEN –  Móda 30-40. let 20. století 
ÚNOR –  Historie hraček 
 
        Módní přehlídka 

V únoru (6. 2. 2013) se v rámci PLESU 
ELEGANCE na budově C a MASOPUSTU na 
budově B uskuteční díky ochotě a nadšení 
studentů  

MÓDNÍ  PŘEHLÍDKA  prvorepublikových 
společenských modelů. 

Modely včetně všech módních doplňků nám 
zapůjčí Městské divadlo Zlín. O dobové 
líčení a účesy se bude starat Střední škola 
oděvní a sluţeb Vizovice. 

Knihy životních příběhů 
Od března do května budou studenti ve spolupráci s rodinnými 
příslušníky seniorů v domova na budově C tvořit Knihy životních 
příběhů (celkem u 5ti seniorů). Knihy budou popisovat jejich ţivoty a 
budou kreativně doplněné o rodinné fotografie seniora, pohlednice       
a další  jejich osobní předměty. Pro pečující se stanou důleţitým 
prostředkem komunikace a pomohou v další péči o seniory. 
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Plkačky stréca Oharka/ napsal p. Kristýnek  - 2 díl 

 
 
Neco za něco 
 
Jednó večír popíjeli stréc Martin Oharek v hospodě Na schodkách, po 
celodenní práci, pivo. Hostů tam nebylo moc, ale byl mezi něma taky héné 
s arcibiskupskýho lesa Hulska, Chalópka, keré béval na Dóbaravici a na pivo 
měl oblíš do Tlumačova. 
 
Bylo tak devět hodin, přišel do hospody kolář, 
Tonek Šamánek a přisedl k hénýmu Chalópkovi, 
keré seděl u stola ešče s dvóma chlapama. 
Códili pivo, za pivem, protoţe bylo teplo. Stréc 
taky nebyli sám u stole. Vykládali se sósedama, 
jak ím to všecko pěkně roste na poli a taky o 
Hulsku. Při tém, ale pozorovali, ţe se něco kutí 
u stola, kde seděl héné Chalópka. Za maló 
chvilku stál héné od stola aj s kolářem Tonkem 
Šamánekm, šli k pultu a stréc viděli, ţe Šamánek 
poróčá hénýmu gořalku a hneť potem si pleskli na 
ruky, jak při kupu. 
 
Aha, pomysleli si stréc, to bude néspíš nejaké černé prodé dřeva a pozorovali 
dál. Víc se ale nestalo nic, obá si zas sedli a popojeli s ostatníma chlapama, u 
stola. Šak já se toho dočapám co to je za kup a prodé, přeletělo strýcovi hlavó. 
Přeméšleli o tém podání ruky tech dvóch a došli k temu, ţe se to bude 
odehrávať nekdy skoro ráno. Proto si umínili, ţe budó, kaţé deň hlídať cestu 
do lesa z Losků a proto šli hneť dom, aby se vyspali a byli skoro ráno čilé. 
Hospocké Barák se divil, ţe uš dˇo dom a nedajó si ešče pivo. A co, dyby to ti 
dvá provedli uš zétra ráno a já při tém byl, zašeptali si stéc pro sebe. 
 
Ešče za tmy, ráno, se stréc vydali z domu, ţe to ani jejich stará neucítila, šak já 
přindu, neţ se začne poklózať. Po Loskách metli k Hulsku, k vjezdu do Lesa, 
do trávy a čekali. Netrvalo to dlóho dyš uslyšeli, ţe do lesa od Tlumačova se 
cárá přes Losky kravské vůz. Aha, ti si přispíšili, no nevadí, ţe nevidím kdo na  
tém vozy jede, šak já počkám, aţ pojede z lesa a to uš budu trochu vidět a taky 
vědět co se tém vozy poveze, rozesmili se potichu stréc. 
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Jak zajel vůz do lesa, toš se trochu protahli a sedli u 
cesty koščiček od lesa a čekali. Začalo se rozednívať, 
ptáci uš prozpěvovali a stréc uslyšeli jak z lesa vyjíţďá 
vůz a jak kdosi hlasito pohání krávy. Vůz se blíţil ke 
strýcovi a ten uš stáli u cesty. „Dobré deň“, pozdravili 
stréc, dyš vůz plné dřeva přijel, aš k ním a na něm 
seděl héné Chalópka s kolářem Tonkem Šamánkem. 
Obá se lekli, ţa ani promluviť nemohli a krávy ím aj 
zostali stáť. „No , nic se mě nezlobte, ţe sem vás tak 
polekal“, řekli stréc, „dyť já to nikemu neřeknu“, dodali, 
otočili se a šli dom. 
 
Stréc slyšeli, jak se ty dvá vozy chvilku domlóvajó a potem se vůs rozjel 
k Tlumačovu. Stréc skutečně nikemu nic o této příhodě neřekli, protoţe měli 
něco za lubem, co pozděší provedli. Bylo to tak za třeň, dyš stréc doluvili 
s kamarádem Vaškem s Cigánova, ţe pudó k lesu počíhať si na srnca. Vašek 
taky měli tech děcek a práce nebylo a toš do ídlo taky zháněli ledajak. Vydali 
se obá ešče za tmy, aš ke Zbytkom k Hulsku. Jak se rozednilo, vyšlo stádo 
srnek z lesa, se srncem na pastvu. Vašek taky měli dorbó flintu, ešče z války, a 
toš teho srnca zastřelili. Potem uřezali velikó ţerť, srncovi svázali nohy a 
navlékli ho na tó ţerť. Nepospíchali, dyš to všecko dělali. Srnca potem nesli, 
kaţdé na jedné konci ţerdě tak, jak se nosívá ulovená zvěř v Africe. 
 
Šli pomály, bes strachu, po chodničku kolevá lesa. Dyš došli proti vjezdu do 
lesa vyšel z něho héné Chalópka. Pytláci se nelekli, ale klidně šli dál. „Dobré 
deň“, obá pěkně, stojícího hénýho pozdravili a dodali „pantáto přinděte večír ke 
Gazdošom na Korábek, na guláš. Héné enum kývl rukó, protoţe nebyl schopné 
slova, otočil se a šel spátky do lesa.  
 
 

Vašek s Oharkem se rozdělili a ze zbytku se vařil 
večír guláš u Gazdošů na Korábku. Ne ten guláš 
přišel hené Chalópka a s ním aj druhé héné 
Navrátil. Všecí pojedli, popili, a stréc při tém 
říkali: „toš, víte, pane héné, nezlopte se na mě, 
ale neco za neco“ a usmívali se. Héné Chalópka 
věděl o co se jedná a proto enum kévl hlavó, 
utřel si masnó bradu, glgl si trocha piva a dal si 
ešče zniva guláša s velikéma gavalama 
masa.Rozešli se fšecí, pozdě v noci ze spěvem a 
veseló náladó. 
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   Toulky po našem kraji 
 

Městečko Hulín leţí na staré, významné kupecké cestě. Hlavní ulice města 
uţívali poutníci i koňské povozy jiţ dávno předtím, neţ byla doloţena první 
písemná zmínka o Hulíně z roku 1224. Okolní přírodu lidé pozvolna měnili aţ do 
dnešní podoby. Pryč jsou doby, kdy směrem ke Kroměříţi bylo velké jezero či kdy 
měla řeka Morava sedm ramen a pravidelně se rozlévala od Skaštic aţ po 
Tlumačov. Mnoho lesů lidé vykáceli, mokřiny odvodnili a přeměnili v políčka a 
pole. Nenávratně pryč jsou nekonečné neprostupné močály a lesy. V dnešní 
pozměněné krajině je jiţ málo místa pro původní druhy ţivočichů. Mnohé jsou 
natolik vzácné, ţe stačí málo a vymizí navěky. Přesto máme štěstí, ţe se část 
těchto přírodních klenotů dochovala. 

Páteří zdejší přírody je řeka Morava s okolními luţními lesy. V lese Zámečku, 
který je nám nejblíţe a který byl spolu s přilehlými rybníky vyhlášen jako Přírodní 
park Záhlinické rybníky, nalézáme mohutné staré duby a řeku Moravu. Spolu 
s mokřadními loukami, které se táhnou od Záhlinic k Tlumačovu, tvoří ojedinělý, 
téměř nenarušený celek. Z ptačí perspektivy je vidět zrcadlení perliček malých 
vod, ale také vody velkých pískoven u Hulína a Kvasic, které byly vybagrovány 
v místech mohutných štěrkových náplavů. Zbylé okolí pak tvoří převáţně polní 
remízky a rozsáhlé lány zemědělské krajiny s roztroušenými obcemi a mnoha 
cestami. 

V této malebné krajině ţije mnoho ţivočichů a rostlin, které nikde v okolí 
nenalezneme. Vodní plochy a lesy vyuţívají na svém tahu podél řeky Moravy 
ptáci. Ornitologové zaznamenali přes 270 druhů, z nichţ 140 tu i hnízdí. Příroda je 
zde pestrá a málokdo asi ví, ţe jsou v lese ukryty dnes jiţ zarostlé malé písečné 
duny. 

 Náměstí v Hulíně     Kostel sv. Václava v Hulíně 
-současnost      -současnost    
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V roce 1224 /první zmínka o městečku/,  sem vedly kroky českého krále Přemysla 
Otakara I. Panovník tehdy navštívil svůj země- panský majetek a zřejmě se zde 
nějakou dobu zdrţel.  

 

Přijel s četným doprovodem, a tak se dá předpokládat, ţe Hulín byl v té 
době menším 
střediskem správní a 

hospodářské výkonné moci. 
Přemysl Otakar I. zde za svého 
pobytu vydal důleţité listiny pro 
Opavu a Přibyslavice a také onen 
první písemný doklad, kde je 
jméno Hulín zmiňováno poprvé. V 
roce 1261, za panování Přemysla 
Otakara II., přešel Hulín do 
církevního majetku jako dar krále 
olomouckému biskupovi Brunovi 
za jeho četné zásluhy. 

 

 
Za Brunova zástupce Dětřicha (kolem devadesátých 
let 13. století) došlo k rozsáhlé stavební úpravě 
hulínského správního centra. Tvrz byla přestavěna na 
hrad a celý komplex byl opevněn valy a vodním 
příkopem. Zřejmě ještě za Brunova ţivota byl Hulín 
povýšen na město. 

Původní zástavba obce byla situována do kruhu kolem 
náměstí a skládala se převáţně z dřevěných 
zemědělských objektů. Uprostřed náměstí stála 
dřevěná radnice. Hulínské obyvatelstvo suţovaly četné 
poţáry a povodně. Obytné domy několikrát vyhořely. 

 

 
 V 18.   století poţár zachvátil kostel, v 19. století dvakrát vyhořela fara, radnice 
na náměstí lehla popelem v roce 1852. Zdejší obyvatelstvo ţivilo převáţně 
zemědělství. Hulíňané byli vyhlášenými chovateli dobytka. Tak to bylo aţ do 
čtyřicátých let 19. století, kdy s výstavbou ţeleznice přišlo do města mnoho 
dělníků, a tak se pomalu začaly rozvíjet základy průmyslové historie města.     

            Zdroj. WEB Hulín     



~ 20 ~ 
 

Pro volnou chvíli 
 
 
    
Sudoku:  
 
 
 
středem, a zároveň i nekonečno a věčnost. 

ech, pohybu nebo v čase. Symbolický 

význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické 

podstaty dokonale pravidelného tvaru, 

organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový 

představuje ideální jednotu s pevným středem, 

a zároveň i nekonečno a věčnost. 

 
 
 
 
 
 
Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto, citát: 

 

„Přátelství je součást lidského štěstí.“   /Jan Werich/ 

 

 
  
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 
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