
~ 1 ~ 
 

   ZPRAVODAJ  SENIORU OTROKOVICE, P.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Číslo 1/ leden 2014 
       /čtvrtletník/ 

………………………………………………………………….. 

 
        PF 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
 
 
 
Obsah: 

- úvodní stránka str. 1   -  aktuality str. 14-18 
- slovo ředitelky str. 2   -  z pera našich uţivatel str. 19 
- ohlédnutí za kulturou str. 3-12 -  pro volnou chvíli str. 20 
- připravujeme pro Vás str. 13        

 
 
          

 

 

http://www.google.cz/imgres?start=236&um=1&hl=cs&biw=1224&bih=781&tbm=isch&tbnid=AUBag8Ah0SBLwM:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/cestovani/nemecko/323377-kouzelna-zima-na-jihu-nemecka-berchtesgadensko.html&docid=TFXUHLqXKDsL5M&imgurl=http://media.novinky.cz/909/409091-top_foto2-sfhvc.jpg&w=400&h=225&ei=y2XKUo3JLfTB7AbGhIGgCQ&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=9&tbnh=131&tbnw=260&ndsp=28&ved=1t:429,r:47,s:200,i:145&tx=172&ty=42


~ 2 ~ 
 

                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Váţené dámy, váţení pánové, milí čtenáři,  
 
jako kaţdý rok jsme se dlouho dopředu pilně připravovali na vánoční svátky. 
Kaţdý podle svého uváţení, někdo hekticky - uklízel, pekl cukroví, nakupoval 
dárky, někdo jiný si uţíval klidné adventní doby. Všichni jsme se určitě těšili na 
ty dny rodinné pohody a štěstí. Bohuţel neţ jsme se nadáli, jsou vánoce za 
námi a stejně tak oslavy příchodu nového roku 2014. 
 
S koncem starého a s počátkem nového roku se vţdy hodí bilancovat a 
plánovat. Starý rok 2013 nebyl moc klidný a pohodový. Přesto za sebou máme 
řadu společných úspěchů - Certifikát Váţka©, Certifikát pracoviště Bazální 
stimulace - a provozních změn - rozšíření domova se zvláštním reţimem o 12 
lůţek; úpravy provozu výdejny stravy a prádelny na budově B; rozjezd nové 
sluţby na pečovatelské sluţbě – přeprava osob s novým vozem pro přepravu 
vozíčkářů. Za to vše je potřeba poděkovat všem zaměstnancům SENIORu, 
našemu zřizovateli, našim štědrým dárcům a sponzorům, ale i našim 
uţivatelům za jejich pochopení a trpělivost, které bylo často potřeba. 
 
A plány na rok nový? Zde si dovolím plánovat nikoliv jen za SENIOR, ale za 
celou společnost, protoţe rok 2014 bude především rokem volebním. Jedny 
volby, a to doplňující do Senátu v našem volebním obvodě právě probíhají, 
další nás čekají v květnu do Evropského parlamentu, ve druhé polovině roku 
proběhnou řádné volby do Senátu a na podzim volby komunální. Přeji vám 
tedy všem šťastnou ruku při výběru volebních lístků a nám všem, aby námi 
zvolení zástupci byli lidé na svém místě, co dostojí svým předvolebním slibům 
a neztratí díky politice kontakt s reálným světem nás běţných lidí.  
 
Jménem svým a jménem všech zaměstnanců vám přeji všechno dobré, hodně 
zdraví a spokojenosti v roce 2014! 

 
 

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

       Kulturní ţivot na SENIORu B  
 
 

Autorské čtení a beseda s regionální autorkou Jaromírou Slezákovou 

Dne 1.10.2013 se ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Otrokovice 
uskutečnilo autorské čtení a také beseda 
s regionální spisovatelkou a loutko 
herečkou paní Jaromírou Slezákovou. 
Z pera této autorky vzešla nejen krásná 
díla poezie, ale i poutavé prózy. Setkání 
s touto osobností byla pro nás všechny 
nevšedním záţitkem.  

   

 

                          Divadelní okénko  

Dne 16.10.2013 jsme se sešli  v jídelně 
domova   na  promítání       divadelních 
představení zaloţených na 
vzpomínkách seniorů, které jiţ byly 
v SENIORu nastudovány. Zavzpomínali 
jsme na představení  Školní léta  a  Máj 
lásky čas. 

 

 

Slavnostní zahájení provozu kavárny „POHODA“ 

Dne 24.10.2013 se naše jídelna proměnila 
v útulnou kavárnu, která nese symbolický 
název POHODA. Tuto pohodu u širokého 
výběru teplých i studených nápojů, zákusků i 
zmrzlinových pohárů budou zaměstnanci 
seniorům přinášet kaţdý měsíc. Do kavárny 
si mohou senioři pozvat své přátele či rodinu 
a posedět s nimi v příjemném prostředí. 
Jsme rádi, ţe se tato akce setkala s velmi 
pozitivním ohlasem všech účastníků.  
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Záblesky světel 

Dne 1.11.2013 se před budovou domova konalo společné uctění 
památky zesnulých s názvem „Záblesky světel“. Úvodní slovo se pojilo 
k významu tohoto dne, zazněly verše a vzpomenuli jsme na ty, kteří nás 
v domově v uplynulém roce navţdy opustili. Kaţdý návštěvník akce 
zapálil svíčku, jako symbol vzpomínky na své blízké.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška na téma: Řecko a jeho historie  

Dne 7.11.2013 se v jídelně domova 
konala zajímavá přednáška o Řecku a 
jeho historii. Poutavé vyprávění doplněné 
velkým mnoţstvím fotografií si pro 
obyvatele připravila aktivizační 
pracovnice Dana, která po tomto státě 
v nedávné době cestovala a strávila tam 
poznávací dovolenou. Obyvatelé se 
dozvěděli nejen informace o řecké historii, 
o nejvýznamnějších historických 
památkách, ale také o tom, jak se nyní 
v tomto státě ţije.  

Zábavná soutěţní hra BINGO  

Dne 13.11.2013 se v jídelně 
domova uskutečnila zábavná 
soutěţní hra BINGO. O tom, ţe 
soutěţní duch je v kaţdém z nás, 
jsme se přesvědčili díky hojné 
účasti soutěţících. K dobré pohodě 
přispělo  posezení u moučníku a 
kávy. 
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Záţitkový den s kavárnou 

Dne 28.11.2013 se konal v domovech 
pro seniory naší organizace Záţitkový 
den. Široká veřejnost měla moţnost si 
prohlédnout náš domov, připravena 
byla výstava výrobků našich obyvatel 
v pracovní dílně a hosté mohli proţít 
hezké chvíle v naší „improvizované“ 
kavárně. 

 

Zvyky a tradice svatého Mikuláše 

Dne 5.12.2013 jsme si připomenuli díky 
posezení obyvatel při vzpomínkách zvyky a 
tradice na svatého Mikuláše. Dále jsme pro 
obyvatele uspořádali obchůzku Mikuláše 
s čerty a andělem, tak jak si ji pamatují ze 
svého dětství. Nechyběla ani „pravá“ 
mikulášská nadílka. 

 

Předvánoční vystoupení  

MŠ Zahradní 

V předvánočním čase dne 10.12.2013 
jsme u nás přivítali děti z MŠ 
Zahradní z Baťova. Děti měly pro nás 
připraveno poutavé pásmo básní a 
písní s vánoční tématikou a také 
ukázku „ţivého betlému“.  

 

Adventní  koncert sboru  

ZŠ Mánesova 

Dne 12.12.2013 se v našem domově 
konal adventní koncert pěveckého 
sboru ţáků ZŠ Mánesova z Otrokovic. 
Za doprovodu elektrických varhan a 
kytary zazněly písně s  tématikou 
vánoc i zimy a to jak z českého, tak i 
zahraničního repertoáru.  
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Adventní koncert Ţenského pěveckého sboru Otrokovice 

V podvečerním čase jednoho 
z adventních dnů 17.12.2013 se 
konal v jídelně domova slavnostní 
adventní koncert Ţenského 
pěveckého sboru z  Otrokovic. 
Zazněla hudba chrámová i tradiční 
vánoční písně a nejznámější české 
koledy. Představili se i sólisté z řad 
zpěvaček a muzikantů  např. při 
sóle na trubku. 

Vánoční dílna 

Dne 18.12.2013 v  dopoledních hodinách 
probíhala v našem domově  tvůrčí vánoční 
dílna. Pro seniory to byla příleţitost jak si 
samostatně nebo s pomocí aktivizačních 
pracovnic vytvořit vánoční svícny k dekoraci 
bytů. Dále se tvořily různé vánoční ozdoby a 
papíroví andělé. Ručně vyrobené drobné 
dárečky  potěšily nejen samotné seniory, ale 
často i jejich rodinné příslušníky. Účast na 
této akci byla velká a v příštím roce ji určitě 
zopakujeme. 

 

 

Společné posezení u vánočního stromečku 

Těsně před vánočními svátky  20.12.2013 se 
sešli obyvatelé s  vedením domova a 
zaměstnanci při společném posezení „u 
vánočního stromečku“. Paní ředitelka popřála 
všem klidné proţití vánočních svátků a kaţdý  
senior dostal „pod stromeček“ drobný dárek. 
Jeţíšek jim „naloţil“ také spoustu společných 
dárků, které vyuţijí v příštím roce při různých 
aktivizačních činnostech. Nezapomnělo se 
také na zpěv vánočních koled a vánoční 
zvyky jako např. pouštění lodiček ze skořápek 
ořechů. 
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Štědrý den v SENIORu 

Společnou štědrovečerní večeři u 
hojně prostřeného stolu proţili 
obyvatelé našeho domova. Na úvod si 
rozsvítili betlémské světlo, poté 
následovala společná modlitba a 
sváteční slovo jedné z obyvatelek.  
Neopomenuli jsme ani tradiční 
činnosti, které se k tomuto dni pojí 
např. zpěv koled, krájení jablíčka či 
zapálení prskavek. 

 

             Silvestrovské oslavy 

Poslední den v roce neminula 
„Silvestrovská odpolední oslava“ ani náš 
domov. V rámci aktivit si obyvatelé 
připravili nejrůznější pomazánky a z nich 
chuťovky a pekli slané pečivo Na oslavě 
se zpívalo, vyprávěly se vtipy, povídalo 
se, na závěr nechyběla ani sklenka 
šampaňského. Kaţdý účastník odcházel 
dobře naladěn na blíţící se půlnoc. 

  

 
Uskutečněné akce na budově C 

 
Na 1.10. kaţdoročně připadá 
Mezinárodní svátek seniorů. 
V letošním roce jsme se k jeho 
oslavám připojili také a pro naše 
obyvatele při této příleţitosti 
přichystali poutavý odpolední 
program. Jeho hlavním bodem bylo 
vystoupení skupiny orientálních 
tanečnic Neffertárí. Ty předvedly 
hned několik ukázek různých 

tanečních stylů pokaţdé doplněných o specifický kostým. Neméně 
zajímavé bylo i průvodní slovo, prostřednictvím něhoţ byli všichni přítomní 
blíţe seznámeni s orientálními tanci. Zbylý čas společného posezení byl 
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vyplněn poslechem hry na harmoniku a zpěvem známých písniček. Jako 
drobný dárek ke společnému svátku byla přichystána káva a zákusek.  
Dne 8.10.2013 vyuţili mnozí obyvatelé 
moţnost zasoutěţit si a prověřit své 
vědomosti. Přichystána byla soutěţ ve 
stylu známého televizního AZ – kvízu. 
Pravidla jsme si drobně poupravili, ale 
základ zůstal stejný – hledaly se 
správné odpovědi na poloţené otázky, 
přičemţ nápovědou bylo počáteční 
písmeno volené z přichystané 
pyramidy. Proti sobě byly vţdy 
postaveny dvě druţstva a správně zodpovězená otázka znamenala zisk 
daného políčka s písmenem. Dvě druţstva s největším počtem správných 
odpovědí se spolu potkaly ve finále. Vítězné druţstvo mohlo být jen jedno, 
ale dobře se pobavili všichni zúčastnění. 

Dne 16.10.2013 k nám do 
domova jiţ po několikáté 
zavítal ţenský folklórní 
soubor Tetičky z Kunovic. 
Měly připraveno netradiční 
pásmo odkazující k písním 
z repertoáru textaře Karla 
Hašlera a dalším 
staropraţským písničkám. 
Všechny zpěvačky byly stylově 
oblečeny a jako vţdy, i bez 

hudebního doprovodu, nám rozproudily krev v ţilách. Na vystoupení u nás 
se členky souboru dopředu pečlivě připravily, o čemţ svědčily i domácí 
vdolečky a cukroví, které přivezly na ochutnávku. 
 

Dne 17.10.2013 oţily prostory domovinky 
dětským smíchem a dováděním. Za našimi 
obyvateli se po letní pauze opět přišly 
podívat děti z mateřské školky. Dopolední 
čas společně strávili prací na podzimních 
dráčcích, jeţ si děti následně odnesly domů 
na památku. Naši obyvatelé také nepřišli 
zkrátka, protoţe si pro ně děti ve školce 
připravily malý dáreček. Panovala velmi 
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příjemná atmosféra, při níţ nám čas utekl jako voda. 
Pečení rozhodně není činnost, která 
by byla našim obyvatelkám nějak 
cizí, a proto se jí v rámci aktiv 
věnujeme stále častěji. Dne 
21.10.2013 bylo v domovince 
nachystáno vše potřebné k upečení 
pravého valašského frgálu. 
Přípravy této oblíbené krajové 
dobroty se přítomné dámy zhostily 
na výbornou, netrvalo dlouho a 
domovem se linula vůně koláče 
čerstvě vytaţeného z trouby. Ke zdárnému výsledku jistě přispěl i 
obyvatel, který hrál na harmoniku, a práce šla hned lépe od ruky. Nejvíce 
se samozřejmě všichni těšili na ochutnávku a pochvalami se nešetřilo.      
 

Dne 30.10.2013 se společenský sál našeho 
domova stal dějištěm netradičního 
divadelního představení. Pohádku O 
PERNÍKOVÉ CHALOUPCE nacvičili 
ochotníci ze Sokola Uherské Hradiště 
v podobě loutkového divadla. Humorně 
pojatý pohádkový příběh nás pobavil a 
s údivem jsme sledovali loutkoherce, jak se 
zhostili svých rolí. Dle reakcí diváků se opět 
podařilo nabídnout našim obyvatelům 
zajímavý program.  

 
 
Dne 5.11.2013 jsme navázali na spolupráci 
s kronikářkou města Otrokovice pí Věrou 
Kramářovou prostřednictvím další z řady 
besed. Tématem byli Čestní občané Otrokovic, 
zejména pedagog a spisovatel p. František 
Omelka. Pí Kramářová poutavě vyprávěla, 
všichni přítomní pozorně naslouchali a bylo 
znát, ţe je téma velmi zaujalo. Chvílemi se 
debatovalo a na konci si někteří vyţádali, aby 
bylo navíc přečteno pár stran z knihy váţící se 
k tématu. Těšíme se na další podobné setkání.  
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Jsme rádi, ţe naše pozvání nikdy neodmítne 
ţenská pěvecká skupina Návraty 
z Tlumačova. Tato, mezi našimi obyvateli tolik 
oblíbená hudební formace, si stále připravuje 
nová pásma vystoupení. Překvapily nás i 
tentokráte, kdy si pro odpoledne 6.11.2013 
přichystaly písně z repertoáru dvojice zpěváků 
Yvetty Simonové a Milana Chladila. Zaznívaly 
známé melodie z dob mládí našich obyvatel, 
které očividně vyvolaly příjemné pocity a 
vzpomínky. Hudební program byl prokládán 
povídáním, jeţ jednotlivým písním předcházelo. 
 

 
Z televizního archivu jsme načerpali 
inspiraci při přípravě vědomostní soutěţní 
hry „Šest ran do klobouku“. Obyvatelé 
měřili své síly při hledání správných 
odpovědí, přičemţ otázku skrytou pod 
číslem vybíral protihráč. Soutěţilo se 
v týmech po dvou a za kaţdou správnou 
odpověď náleţela odměna v podobě 
míčku. Na závěr poté týmy házely 
získanými míčky na koš a zvítězil ten 
s nejvíce trefami. Všichni přítomní, i pokud 

zrovna nesoutěţili, si tímto zábavným způsobem protrénovali paměť.     
 

Pracovnice Městské knihovny Otrokovice 
se s našimi obyvateli pravidelně setkávají 
při Besedách na různá témata. Pro 
předvánoční období si pí knihovnice na 
3.12.2013 připravily povídání o 
vánočních zvycích a tradicích. 
Poslechli jsme si, jak se slaví Vánoce 
v jiných zemích a také, jak je proţívají 
známí čeští herci. Atraktivní povídání a 
předčítání z různých kníţek, váţících se 

k dané tématice, všechny přítomné pohladilo po duši a obohatilo o nové 
poznatky. 
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Dne 5.12.2013 v dopoledním čase 
bylo i u nás v domově moţno potkat 
Mikuláše s andělem a dvěma čerty. 
Mikuláš spolu se svým doprovodem 
navštěvoval obyvatele na pokojích a 
hodnotil s nimi proběhlý rok. Někteří 
si z jeho úst vyslechli pochvalu a jiní 
dobře míněnou radu. Čerti lákali 
„hříšníky“ do pekla, ale nakonec 
odešli s prázdnou. Na kaţdém pokoji 

zazněl alespoň kousek některé ze známých vánočních koled, coţ odměnil 
anděl drobnou pozorností.  
 
5.12. odpoledne byla pro rok 2013 
zahájena série adventních koncertů. 
Děti z folklórního souboru 
Dolinečka ze Starého Města 
vystoupily v hojném počtu a bylo se 
na co dívat, protoţe nám předvedly 
všechny své dovednosti - krásně 
tančily, zpívaly nebo předříkávaly 
básničky. Po skončení připraveného 
programu mohli přítomní obyvatelé 
sledovat Mikuláše s andělem a čerty, jak předávají „malým“ vystupujícím 
mikulášské balíčky. Při této podívané se jistě v myšlenkách přenesli do 
svých dětských let. 
 

I 2. adventní koncert se nesl ve znamení 
folklóru. Dne 11.12.2013  k nám do 
domova přijel muţský soubor Old Stars 
Hradišťanu. Jejich vystoupení přispělo k 
dobré náladě a rozproudilo nám krev 
v ţilách. Chytlavé melodie lidových písní 
vybudily ke zpěvu mnohé přítomné 
obyvatele a členové souboru mohli 
odjíţdět s pocitem, ţe se jejich 
vystoupení i pro tentokrát velmi líbilo.         
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O předvánoční atmosféru panující u nás v domově se i letos nemalou 
měrou zaslouţily děti z mateřské školky Zahradní. Ty dne 17.12.2013 
přišly za našimi obyvateli s nacvičeným pásmem písniček a básniček 
souvisejících s obdobím Vánoc. Pod vedením svých paní učitelek nám  
předvedly, jak jsou šikovné. Za to byly odměněny velkým potleskem a 
spokojenými úsměvy z řad diváků.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeden z posledních dnů před Vánocemi - 20.12.2013 - jsme měli moţnost 
strávit příjemným posezením při poslechu koled a povídání o 
nadcházejících svátcích. O ţivou hudbu se postarali zaměstnanci 
domova, kteří hráli na klávesy a kytaru. Tradiční koledy i ty méně známé 
si s radostí zazpívali téměř všichni přítomní. Protoţe Štědrý den uţ byl „za 
dveřmi“ rozdávaly se drobné dárky a vzájemně jsme si popřáli klidné 
proţití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsaly: sociální pracovnice 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – I. čtvrtletí 2014: 
Leden        
16.1.    Novoroční turnaj v Člověče nezlob se    
23.1.    Kavárna Pohoda 
30.1.    Beseda na téma „Ortopedické pomůcky“  

 

Únor      

  6.2.    Koncert skupiny NÁVRATY 
11.2.    Odpoledne s českou komedií aneb „pojďte s námi do KINA“ 
13.2. – 20.2.  Týdenní vědomostní soutěţ „Města České republiky“ 
   SENIOR – ples ve znamení swingu  s tombolou 

 

Březen 

  4.3.    Fašaňkové slavnosti   

20.3.    Kavárna Pohoda 

27.3.    Beseda s pí  Věrou Kramářovou – kronikářkou města  

na téma: „Města spojená s osobností T. Bati“ 

   Slavnostní křest  knihy  Dlouhověkost“ – díl IV.     
   autorka: spisovatelka a obyvatelka domova  pí  Eliška Jechová 
   Výlet do solné jeskyně 

 

 
 

Plánované akce SENIORu  C – I. čtvrtletí 2014: 
 
Leden  Videostop 
   Turnaj ve společenských hrách 
 
Únor   Sportovní dopoledne 
   Kloboukový ples 
   Videokavárna 
 
Březen  Masopust s voděním  medvěda 
   Dopoledne s písničkou 
       
 
 
 

Přesné termíny akcí budou  předem zveřejněny na nástěnkách. 
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Aktuality SENIORu 

 
 

ZÁŢITKOVÝ  DEN  V SENIORu 
 

Dne 28. listopadu 2013 se konal v SENIORu  Záţitkový 
den a oslavy 5. výročí otevření budovy C. Ani se tomu 
nechce věřit, ţe jiţ uběhlo pět let od chvíle, kdy do našeho 
zařízení SENIOR C nastoupili první uţivatelé. Za toto 
období jsme ušli velký kus cesty při zvyšování kvality 
poskytovaných sluţeb, překonali jsme spoustu překáţek a 
zaznamenali společné úspěchy a také hodně změn.  
 
Pro ilustraci uveďme několik „suchých“ statistických čísel: 
od 1. prosince roku 2008 bylo na SENIORu C pečováno uţ o 324 seniorů, dále bylo 
uzavřeno 146 pracovních smluv se zaměstnanci na všech úsecích – od přímé péče 
přes úklid aţ po stravovací provoz.  
 
I poskytované sociální sluţby se v průběhu let měnily:  

V letech 2008 – 2010 to byly 3 sociální sluţby - 
Domov pro seniory (78 lůţek), odlehčovací 
sluţby (4 lůţka) a centrum denních sluţeb pro 

10 uţivatelů. V letech 2010 – 2013 bylo 
zrušeno centrum denních sluţeb, domov pro 
seniory sníţil kapacitu na 66 lůţek, odlehčovací 
sluţby zůstaly se 4 lůţky a nově přibyl domov 
se zvláštním reţimem s kapacitou 12 lůţek. 
V loňském roce k těmto sluţbám přibyl denní 
stacionář pro 5 uţivatelů a od 1. ledna letošního 
roku se zvýšila kapacita domova se zvláštním 

reţimem na 24 lůţek, přičemţ na domově pro seniory zůstalo 54 lůţek.  
 
Spolu se změnami a zkvalitňováním našich 
sluţeb jsem se snaţili naše sice moderní, ale 
přeci jen zpočátku trochu strohé zařízení 
dovybavit tak, aby jste se v něm vy, naši 
uţivatelé, cítili opravdu jako doma a zároveň 
aby vám byla poskytována co nejlepší péče. 
Nejprve se nám podařilo v roce 2009 vybavit 
pedikúru a kadeřnictví, od dubna téhoţ roku 
zahájilo provoz Café Naděje, dále jsme vybavili 
dobovými předměty a nábytkem reminiscenční 
místnost („obýváček“).  
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Zaměřili jsme se samozřejmě také na pořízení potřebných 
zdravotnických a manipulačních pomůcek (zvedák 
s digitální váhou, pojízdný zvedák, apod…). V roce 2010 se 
podařilo získat sponzorské dary na pomůcky do naší 
rehabilitační místnosti (biolampa, motomed). V roce 
následujícím jsme zřídili multismyslovou snoezelen 
místnost a rehabilitaci jsme dovybavili masáţním lehátkem 
a  magnetoterapeutickým přístrojem.  
 
O tom, ţe naše pracovnice pracují nejen srdcem, ale i na 
vysoké profesionální úrovni svědčí získaná ocenění a 
certifikáty kvality: 

 
2011  Inspekce kvality sociálních sluţeb (odlehčovací sluţba) 
2012  Certifikát kvality „Váţka“ – udělila Česká alzheimerovská společnost 
  (v roce 2013 certifikát opětovně obhájen) 
2013  Certifikát „Pracoviště bazální stimulace“  
  – uděleno Institutem bazální stimulace ČR  
 
Snaţíme se zajišťovat nejen základní a ošetřovatelskou péči na lůţku, ale nabízet 
Vám různé aktivity a  kulturní akce ke smysluplnému trávení volného času. Pevně 
věříme, ţe se nám to ve spolupráci s vámi daří a bude dařit  další dlouhá léta. 

 
A proč jsme pro širokou veřejnost připravili k 5-tému výročí 
fungování našeho zařízení právě  ZÁŢITKOVÝ den?  Naším 
přáním bylo, aby návštěvníci u nás proţili krásné chvíle a 
odnesli si spoustu příjemných záţitků. Na jednu stranu se 
vypravili do minulosti….a díky dramatizaci vzpomínek seniorů 
měli moţnost sdílet proţitky z dětství našich seniorů. Na 
druhou stranu jsme veřejnosti nabídli příleţitost přesvědčit se, 
ţe vyšší věk nemusí být pro člověka překáţkou vést 
smysluplný ţivot. Tento den jsme nabídli k vyzkoušení různé 
terapie a aktivity, kterým se u nás senioři věnují.  
 

Prezentovány byly vyuţívané výtvarné techniky, trénink paměti a kognitivních funkcí 
včetně prezentace pomůcek. Dále si příchozí mohli vyzkoušet aktivity a pomůcky 
ovlivňující hybnost seniorů, prvky konceptu Bazální stimulace a mohli navštívit naši 
multismyslovou místnost ke snoezelen terapii a vzpomínkové místnosti. 
Prezentováno bylo i stravování seniorů s moţnosti ochutnávky např. krkonošské 
polévky, koloţvarského zelí a svíčkové na smetaně. Nutriční terapeutka měla 
připraveny na ukázku vzorky různých potravinových doplňků podávaných 
uţivatelům, kteří to ze zdravotních důvodů potřebují. 
 
                                                                 Napsala: Ing. Simona Malinová  

            vedoucí domova 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA TÉMA „KOUZLO DĚTSTVÍ“ 

A VÝSTAVA „CESTA DO NAŠEHO DĚTSTVÍ“ 

V rámci projektu BOHATSTVÍ VZPOMÍNEK, který 
u nás realizujeme se uskutečnilo jiţ třetí divadelní 
představení zaloţené na vzpomínkách seniorů, 
jehoţ součástí byla i výstava dobových předmětů 
spojených s tématem divadla. Ústředním tématem 
bylo tentokrát dětství našich seniorů. Divadelní 
představení nazvané „Kouzlo dětství“ hráli 
ochotníci z budovy B a C celkem 3x a vţdy se 
setkali s velkým úspěchem. 

 

 

Výstup ochotníků z budovy C nás zavedl do 
rodiny malé Mařenky, kde vládla pevnou rukou 
přísná maminka, tatínek to byl lidumil a 
Mařenčin ochránce. Viděli jsme, jak Mařenka 
dopadla ve škole s vysvědčením, jaké 
vyváděly děti cestou ze školy lumpárny a 
jakým se chlapci dříve věnovali hrám. 

 

Ve vstupu, který si připravili ochotníci z budovy 
B jsme slyšeli ukolébavky, rozpočítávadla, 
říkanky a pohádky z dětství seniorů. Ocitli jsme 
se v rodině, kde ţily dvě děvčata Dorotka a 
Evička a malý bratříček Petříček. Byl běţný den 
a maminka měla spoustu práce. Dcerky místo, 
aby doma pomáhaly, tropily samou „neplechu“. 
A do toho přijela na návštěvu stařenka 
z nedalekých Mysločovic. 

Součástí akce byla i výstava dobových hraček a 
předmětů spojených s tématem dětství, která měla 
symbolický název Cesta do našeho dětství. Na 
výstavě jsme mohli vidět nejen hračky, ale také 
dětské oblečení, kočárky, kolébky, houpací koníky, 
dětské sáňky apod.. Děkujeme všem za spolupráci 
a těšíme se příště s tématem „Kdyţ jsem se 
vdávala…kdyţ jsem se ţenil…“  

   Napsala: Mgr. Věra Berková 

https://www.email.cz/download/i/pYjp8Da7ViNU3WYqh2cFFio-gDLBAtlFlDJBBpH6A-mq07zhE0FfX82g12pZrGN21LjvgkI/DSC02032.JPG
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Úryvky z Vašich vzpomínek: 

Jaké byly za Vašeho dětství hračky? 

Paní S. vzpomíná….“Hraček tehdy moc nebylo, měla jsem se sestrou kočárky 
– růţový a ţlutý pro své panenky. Panenek jsme měly více, hlavně 
kaučukových. Maminka nám šila na panenky nádherné šatičky. Potom jsem 
měla jednu panenku, která byla moje oblíbená, protoţe vypadala skoro jako 
ţivá. Záviděl mi ji mladší bratránek Vašíček, kterého měla naše babička 
nejradši. Jednou mi nakázala, abych mu tuto panenku 
půjčila i s kočárkem. Milý Vašíček nasypal do kočárku 
písek a to mne tenkrát strašlivě naštvalo,  vzala jsem  
kočárek,vysypala z něj písek a panenku i s kočárkem 
schovala. Kdyţ pak babička hledala, kam jsem hračky 
před Vašíčkem schovala, tak mi tu panenku omylem 
rozbila.“ Paní S. s povzdechem dodává, ţe uţ tak 
hezkou panenku nikdy neměla a to ji jako malou hodně 
mrzelo. Tenkrát byla mnohem větší úcta k hračkám 
neţ je tomu dnes. Na druhou stranu zase nebylo tolik 
hraček dříve potřeba, děti si většinou hrály venku a tam 
se vţdy zabavily.  

Jak jste trávily jako děti čas se svými kamarády, jaké jste hrály hry? 

Pan H. uvádí….“Kamarádů  jsem měl spousty. V křovinách jsme si stavěli 
bunkry a někdy taky chajdy z desek, kde jsme se pak scházeli. Chodívali jsme 
často pást  kozy, takţe většinu času jsme trávili na pastvě a tam si i hráli. Tam 
jsme se opravdu vyřádili. Nejlepší to bylo v létě, kdy jsme chodívali pozdě 
domů, aţ za tmy. Hrávali jsme si na četníky a na zloděje. Taky na zříceniny, 
kde se odehrávaly divoké války a boje. Celé 
léto jsme vlastně strávili venku a bylo to jedno 
velké dobrodruţství, chodívali jsme chytat 
pstruhy do místní říčky, kde tenkrát ještě byla 
průzračně čistá voda. Potom jsme si stavěli 
pícky, kde jsme si opékali ryby. No a v zimě 
rádi sáňkovali – měl jsem své vlastní sáňky, 
které mi vyrobil otec. Stavěli jsme si bunkry ze 
sněhu a hráli si na bitvy. Chodívali jsme také 
bruslit. Ţil jsem v oblasti, kde byly časté 
záplavy a přitom vznikaly luka ledu, kam jsme 
pak chodívali bruslit. 

                             Zpracovaly: sociální pracovnice 
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ROTOPEDTOURS  A  PĚŠKOTOURS 2013  V SENIORU 

 

V měsíci říjnu 2013 se senioři z budovy B a C 
zúčastnili dalšího ročníku „Rotopedtours a 
Pěškotours“ zaměřeného na pohyb. Tuto akci 
jiţ sedm let organizuje občanské sdruţení 
Národní síť podpory zdraví. Hlavní cíl podzimní 
akce pro seniory je udělat něco pro své zdraví i 
náladu. 

Rotoped-tours a Pěško-tours je tradiční dárek 
seniorům k jejich svátku, mezinárodnímu Dni 
seniorů 1. října, protoţe vítězem je kaţdý 
účastník – zlepší se mu kondice a zjistí, ţe věk 
nerozhoduje, kdyţ chce něco udělat pro své 
zdraví! 

Na rotopedu, motomedu nebo pěšky s pomocí různých kompenzačních pomůcek či 
s oporou našich pečovatelek  jsme přivítali podzim aktivním pohybem a dokázali  
jsme si sami sobě, ţe věk ani zdravotní stav nerozhoduje,  kdyţ chce člověk něco 
udělat pro své zdraví. Kaţdý ušel nebo ujel to, co zvládl – kaţdý metr byl úspěchem!  

Hlavním cílem této celorepublikové akce bylo tradičně dojít aţ k rovníku. V pořadí jiţ 
7. ročníku se zúčastnil rekordní počet 74 domovů pro seniory, denních stacionářů 
nebo seniorských klubů z celé České republiky tj. celkem1778 seniorů.  

Rovník účastníci zdolali ne jednou, ale hned 
dvakrát! Kaţdý účastník tak ujel či ušel 
průměrně 48,5 kilometrů. To je výsledek, za 
který by se nemuseli stydět ani mnohem 
mladší a zdraví lidé.  

Za účast na této akci obdrţely oba domovy 
SENIORu hodnotné odměny, které budou 
vyuţity k dalším aktivizačním činnostem.         

    

 

Všem účastníkům tímto děkujeme za účast. 
SPORTU ZDAR! 
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Z pera našich uţivatel 
 
Na budově C ţije paní Marie Zinráková, která  často vzpomíná na své školní časy 

a v nedávné době oţivila ve své paměti dlouhá léta skryté básně se kterými se 

s námi chce podělit. 

 

Matka 

 

Ó kdo vypoví,  

jak líbezně slovo zní. 

Zní jemně, jak růţe vdechnutí 

a tklivě jak píseň labutí. 

Zní jásavě, jak z rána les 

a skromně jak šelest břez. 

 

Matka, co ztajeno v tom slově krás, 

kdo vystihne jich soulad a jas? 

V tom slově skryta záře blankytu, 

i kouzlo květů v ranním úsvitu. 

Vně přelilo se hvězd třepotání 

i zaslíbená hloubka mořských plání. 

Ó matko, jenţ svou obětí, 

si sluncem svému dítěti. 

 

Z mé cesty trháš bodláčí, 

aţ ruce tvoje krvácí. 

Jen růţe házíš v ţití mé, 

ó přijmi díky upřímné. 

Za lásky usmání vřelý dík, 

za slzy bolesti vřelý dík. 

Za vzdechy starosti vřelý dík, 

tisíci-krát matičko má. 
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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: 

 

„Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela“. 

                        Alfred Tennyson 

 

 
           
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu   

1     6    

 6  2  8    

    7  2   

 5 7  4   1  

3     1    

4   3   8   

7  8     2 5 

   4     1 

5     3    


