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                           Slovo ředitelky 
 
 
Milí čtenáři a milé čtenářky, 
 
dovolte mi popřát Vám všem do Nového roku hlavně hodně 
zdraví, štěstí a osobní pohody. Ať spokojenost je Vám po celý 
rok 2015 nablízku. 
Dnes bych se s Vámi chtěla podělit o novinky v SENIORu. Po 
odchodu paní Simony Malinové bylo zapotřebí najít novou tvář 
do vedení budovy SENIOR C. Naše rozhodnutí nakonec 
připadlo Mgr. Tomáši Bernatíkovi. A nyní krátké seznámení 
s ním: 
 
Jak jste se dostal k práci v sociálních službách? 

Ihned po studiu VŠ, tehdy ještě bakalářského prezenčního studia, 
jsem se rozhodnul jít pracovat, jelikož studia již bylo hodně. Měl 
jsem štěstí a hned při první pohovoru jsem uspěl. Mým 
zaměstnavatelem se stala Charita sv. Anežky Otrokovice, kde jsem 
působil ve středisku Samaritán – služby pro lidi bez domova. 
Začínal jsem jako terénní pracovník ve Zlíně a Otrokovicích a také 
jsem zastupoval ve směnách tzv. sociálních asistentů, kdy jsem 
sloužil denní a noční směny na Azylovém domě. Po několika 
personálních změnách v krátkém sledu jsem se stal vedoucím. 
Tehdy mi bylo čerstvých 24 let, tak to byl celkem rychlý a velký 
skok. (smích) 

 
Jaké to bylo pracovat s lidmi bez domova? 
Za posledních několik let se situace hodně změnila. Přibylo více mladých lidí bez 
domova a lidí s duševním onemocněním. Každý, koho jsem potkal, má svůj životní 
příběh, který většinou nebyl moc šťastný. Byl jsem vždy rád, když se alespoň 
minimálně zlepšila kvalita života uživatelů, a třeba k tomu pomohly i naše služby. 
 
Jak se těšíte na práci s lidmi v seniorském věku? 
No, jsem na tuto práci velmi zvědav. Přecházím z organizace, která služby lidem 
v seniorském věku poskytuje. Tímto mám částečnou teoretickou průpravu. Musím se 
přiznat, že jsem plánoval s touto cílovou skupinou pracovat až v mém pozdějším 
věku. Ale život tomu asi tak chtěl. Mou snahou bude, aby služby byly co nejlépe 
poskytovány v rovině etické. Jako významnou složku mé práce také vnímám péči o 
pracovníky. Těm se budu snažit zajistit co nejlepší zázemí. I když je mi jasné, že se 
nezavděčím každému. (úsměv) 
 
Děkuji za rozhovor a přeji všem krásný zimní čas 
      

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

     Kulturní život na SENIORu B  
 
Oslava Mezinárodního dne seniorů:  
Houslový koncert Jitky Šuranské  
Dne 29. září 2014 se u nás u příležitosti oslav 
Mezinárodního dne seniorů konal houslový koncert 
Jitky. Houslistka Zlínské filharmonie a dlouholetá 
členka Cimbálové muziky Stanislava Gabriela, je 
držitelkou hudební ceny Anděl za album 
Písňobraní. Při svých vystoupeních se orientuje na 
moravské lidové písničky. Všichni účastníci 
koncertu byli z jejího vystoupení nadšeni a s chutí 
si s touto vzácnou umělkyní zazpívali. 

 
Filmový kvíz  
Dne 9. října 2014 se konala 
zábavná soutěž se studenty 
Gymnázia Otrokovice. Tuto akci si 
pro nás připravili studenti v rámci 
projektu 72 hodin, do kterého se 
zapojili. Studenti si připravili 
prezentaci filmových ukázek 
s populárními českými  herci a 
herečkami. Uživatelé při tomto 
soutěžním odpoledním programu 
nejen trénovali svoji paměť, ale 
přitom se i dobře pobavili. Tři nejlepší filmoví znalci si odnesli krásné 
dárečky, které si taktéž pro vítěze připravili studenti. 

 
Vystoupení folklorního souboru 
Ječmínek Mysločovice 
Sobotní odpoledne  dne 11. října 
2014 nám zpříjemnilo vystoupení 
dětského folklorního souboru 
z Mysločovic s  představením  
nazvaným Královničky. Soubor 
k nám zavítal na pozvání své 
zakladatelky a dlouholeté vedoucí 



~ 4 ~ 
 

souboru paní Šestákové, která nyní žije v našem domově. Tímto jí a všem 
účinkujícím patří velký dík nejen za krásné vystoupení, ale také za bohaté 
občerstvení, které sebou pro nás přivezli. 
 
Beseda na téma: „Poznej krásy Skotska“ 
Dne 24. října 2014 přijal naše pozvání 
student Jan Hanáček, který pro nás 
vedl besedu s názvem „Poznej krásy 
Skotska“.  Účastníky besedy zaujal 
především poutavým vyprávěním o 
této zajímavé zemi a také bohatou 
prezentací fotografií krásné přírody 
této úchvatné země. Čerpal ze svých 
cest, které po  Skotsku již několikrát 
podnikl.  
 

Záblesky světel 
Dne 31. října 2014 u nás již po 
druhé proběhlo společné uctění 
památky zesnulých s názvem 
Záblesky světel. Účastníci tak měli 
příležitost zavzpomínat na své 
blízké a také zapálit svíčku. 
Společně jsme zavzpomínali i na 
ty spoluobyvatele našeho 
domova, kteří nás v minulém roce 
navždy opustili. 
 

 
Beseda na téma: Cévní onemocnění a prevence jejich vzniku 
Dne 6. listopadu 2014 proběhla poslední 
přednáška z cyklu Zdraví z lékárny, které 
pro nás ochotně připravoval PharmDr. 
Brázdil z Lékárny Baťov. Posledním 
tématem byly cévní onemocnění a 
prevence jejich vzniku. Posluchači se 
seznámili s možnostmi, jak na prevenci 
cévních onemocnění a také obdrželi  
drobné dárky a informační letáky 
vztahující se k tomuto  tématu. 
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Závěrečné vyhodnocení akce ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 
Již po čtvrté v řadě jsme se zapojili do celostátní  akce Rotopedtours a 

Pěškotours. Pravidlem této akce je, 
že si každý účastník po určitou 
dobu eviduje své výkony v jízdě na 
rotopedu (na kole, motomedu, 
šlapátku apod.) nebo v chůzi. Po 
měsíčním zaznamenávání proběhlo 
11. listopadu 2014 slavnostní 
ukončení, kdy paní MUDr. 
Nováková z Národní sítě podpory 
zdraví předala všem zúčastněným 
Diplomy a společný dárek – 
pomůcky na aromaterapii. 

 
Soutěž „ Poznej známé osobnosti“ 
Dne 13. listopadu 2014 jsme si pro 
naše uživatele připravili soutěž 
s příhodným názvem „Poznej známé 
osobnosti“. Jednalo se o prezentaci 
osobností z řad herců, hereček, 
zpěváků, zpěvaček, panovníků atd. 
Nápovědami  a ukázkou fotografií 
jsme se postupně dostali k těm 
správným jménům a přitom jsme se 
dobře bavili.  

 
„Máme rádi Česko“  -  Karlovy Vary 
Dne 15. listopadu 2014  se konalo 
posezení s uživateli v rámci zábavného 
programu s názvem “Máme rádi Česko“. 
Tentokráte jsme cestovali do Karlových 
Varů. Pro uživatele si připravily 
pečovatelky fotografie, pohlednice, 
obrázky tohoto známého lázeňského 
města a také hrníčky na minerální vodu. 
Uživatelé popíjeli karlovarskou minerální 
vodu  Korunní a ochutnali karlovarské 
oplatky – Kolonáda. 
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    Výlet do Solné jeskyně 
Ve středu dne 19. listopadu 2014  
se uskutečnil výlet do Solné jeskyně 
v Otrokovicích. Uživatelé si 
odpočinuli  v  Solné jeskyni, kde byli 
obklopeni solí z pohoří Kašmíru na 
hranicích Indie a Pakistánu. Na 
podlaze je vysypáno několik tun soli 
z Polska. Pobyt v jeskyni pomáhá 
při léčbě astmatu, chorob dýchacích 
cest a alergických onemocnění, je 
výbornou formou relaxace a 
prevence. 

 
 
Společné setkání v rámci cyklu 
"Bylinkaření" – ve znamení čajů 
V neděli  dne 30. listopadu 2014  se 
konalo společné setkání v rámci 
cyklu bylinkaření s názvem 
"Šípkový čaj“. Připraveno bylo 
poutané vyprávění o této bylině a 
také ochutnávka šípkového čaje, 
který má blahodárné účinky na 
lidský organismus. 

 

Cvičení s dětmi 
Dne 2. prosince 2014 nás opět 
navštívily děti z MŠ Zahradní 
Otrokovice v rámci našich 
pravidelných setkání. Toto setkání 
bylo ve znamení POHYBU. 
Společně si děti se seniory zacvičili 
v naší tělocvičně. Nejvíce děti 
zaujaly různé míčové hry. Z tváří 
všech byla viditelná radost 
z pohybu. 
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      Adventní posezení 
V předvánočním čase jsme se sešli 
po dvakráte v rámci adventních 
posezeních, které měly duchovní 
rozměr. S paní katechetkou jsme si 
přečetli úryvky z Nového i Starého 
zákona, popíjeli čaj s medem, 
zpívali si roráty (radostné zpěvy 
adventní) a četli vánoční příběhy 
pro potěchu duše. Na závěr 
nechyběla společná modlitba.  
 
 

 
 
Mikulášská obchůzka 
Dne 5. prosince 2014  proběhla 
v domově tradiční Mikulášká 
obchůzka s čerty a andělem, kteří 
navštívili naše seniory a rozdávali 
nejen mikulášskou nadílku a 
radost, ale také v nás vyvolávali 
vzpomínky na dobu našeho 
dětství. 
 
 

 
Tvořivá vánoční dílna 
Dne 12. prosince 2014 jsme si 
připravili pro naše seniory 
předvánoční tvořivou dílnu, kde si 
mohli za pomoci žáků Gymnázia a 
našich aktivizačních pracovnic 
vytvořit perníkové vánoční svícny, 
do keramických nádob klasické 
vánoční svícny a jiné drobné 
vánoční dekorace.  
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Vánoční vystoupení MŠ Zahradní 
Děti z Mateřské školy Zahradní si 
pro nás připravily 9. prosince 2014 
vystoupení s vánoční tématikou. 
Bylo plné nejznámějších koled a 
říkanek, které jsme si s dětmi 
společně pobrukovali. Poutavý 
program byl připraven pod vedením 
paní učitelky Kalusové. 

 

 

 

Adventní koncert hudebně – 
dramatické skupiny Návraty 

Dne 10. prosince 2014  se uskutečnil 
adventní koncert ženského hudebně 
dramatického seskupení Návraty 
z Tlumačova. U mnohých seniorů 
vyvolalo krásné vzpomínky na dřívější 
vánoční časy plné dojetí a vystupující 
byly na konci svého vystoupení 
potěšeny velkým potleskem. 
 

 
  
 
„Máme rádi Česko“  -  Znojmo 
Dne 14. prosince 2014  se opět 
uživatelé sešli při posezení v rámci 
programu „Máme rádi Česko“. Pro 
uživatele byly opět připraveny 
fotografie a povídání o tomto 
moravském městě. Program byl 
zpestřen ochutnávkou typického 
produktu tohoto města. Podával se 
chleba s máslem a znojemskou 
okurkou. Proběhlo i malé koštování 
bílého znojemského  vína. 
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Koncert pěveckého souboru 
STUDÁNKA  ZŠ Mánesova 
Posledním předvánočním 
koncertem bylo dne 16. prosince 
2014  vystoupení souboru Studánka 
ze ZŠ Mánesova. Děti si pro nás 
připravily písně laděné vánočním 
časem. Koncert byl krásným 
završením předvánočního času. 
 
 

 
 
 
Posezení u vánočního stromečku 
Dne 22. prosince 2014  se konalo 
společné posezení u vánočního 
stromečku s koledami, ochutnávkou 
vánočního cukroví a svátečním 
slovem. Překvapením byl horký 
vánoční punč a předány byly 
seniorům drobné dárečky  z rukou 
paní ředitelky Ing. Vardanové.  
 
 
 
                                                              Slavnostní štědrovečerní večeře 

Dne 24. prosince 2014  jsme se 
společně sešli u slavnostní 
štědrovečerní večeře. Pravou 
vánoční atmosféru dotvářela 
nádherně nazdobená 
štědrovečerní tabule, vůně 
vánočního cukroví, které si naše 
seniorky upekly v dílně domova. 
Zvuk koled se rozléhal domovem 
a jmelí viselo nad vstupem do 
jídelny. Prožili jsme společné, 
krásné vánoce.  
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Bylinkaření ve znamení "zimních čajů" 
Dne 27. prosince 2014  se konalo společné 
posezení v rámci cyklu Bylinkaření ve znamení 
zimních čajů s názvem Čaj z lipového květu. Ti co 
přišli, se dozvěděli o této bylině a jejich léčivých 
účincích nejrůznější zajímavosti a také ochutnali 
lipový čaj ochucený medem. 

 

 

Silvestrovské posezení 

Poslední den v roce se u nás 
konalo odpolední silvestrovské 
posezení. Občerstvení na tuto akci 
připravily společně naše seniorky 
v pracovní dílně domova. Společně 
jsme zpívali, povídali si různé 
humorné historky a vtipy a těšili 
jsme se na příchod Nového roku.  
 

 
 
 

Kulturní život na SENIORu C 
 
Canisterapie 
Již od začátku roku 2009 k nám pravidelně 
dochází potěšit obyvatele domova 
canisterapeut p. Fagoš  se svojí fenkou 
Flórou.  Zhruba jedenkrát měsíčně si mají 
obyvatelé možnost užít přítomnost pejska, 
pohladit si ho a dát mu pamlsek v podobě 
piškotů. Dřívější majitelé pejsků si rádi 
zavzpomínají i na svého čtyřnohého přítele a 
bezpochyby se jim i zvedne nálada. 
Spolupráce s p. Fagošem si velice vážíme a 
věříme, že nám zachová přízeň až do doby, 
kdy půjde Flóra do „psího důchodu“.    
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     Cimbálová muzika z Kunovic 
Odpoledne 2. října 2014   prožili 
naši obyvatelé v duchu folklórních 
tradic, protože k nám do 
společenského sálu zavítaly děti 
z Kunovic působící pod cimbálovou 
muzikou Lintavěnka. Tito malí 
hudebníci zvládli svou úlohu na 
jedničku a všichni přítomní 
obyvatelé je se zaujetím sledovali.  
Vystoupení zpestřilo tancem i 
několik sólistů, kteří předvedli 
typický slovácký tanec verbuňk.                

Děti byly odměněny velkým potleskem. 
 
Posezení u kávy 
V posledních měsících 
loňského roku proběhla dvě 
pondělní setkání nazvaná 
Hudební medailon. 6. října 
2014 bylo dopolední 
posezení u kávy doplněno 
povídáním o Michalu Tučném 
a shlédnutím záznamu z jeho 
koncertu. 15. prosince 2014 
byla řeč o velikánovi české 
hudební scény Karlu Gottovi. 
Jeho životní osudy i oblíbené 
písně přilákaly do kruhu vrstevníků mnohé obyvatele. V těchto 
tematických dopolednech budeme i nadále pokračovat, protože škála 
významných hudebníků z dob minulých je ještě velmi široká. 

 
 
 
Studenti Gymnázia Otrokovice 
se pod vedením svých 
pedagogů zapojili do projektu 72 
hodin. Cílem tohoto 
dobrovolnického programu je 
pomáhat nebo udělat něco 
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dobrého pro druhé lidi ve svém okolí. Gymnazisté se proto rozhodli, že si 
dne 9. října 2014 připraví program pro naše obyvatele. K tématu „Návrat 
do dětství“ si hravou formou přichystali různé písničky, básničky, říkadla, 
krátké scénky apod.. Diváci se přenesli do období jejich dětství a 
připomenuli si, jak si společně s kamarády hrávali a bavili se. Studenti se 
svého úkolu zhostili na výbornou.   
 

       Ukončení projektu 
Rotopedtours  a pěškotours 
Dne 11. listopadu 2014 byl u nás 
v domově slavnostně ukončen 
letošní ročník projektu 
„Rotopedtours a pěškotours“, 
který má za cíl podpořit zájem 
seniorů o pohybové aktivity 
různého druhu. U našich obyvatel 
se jedná zejména o jízdu na 
motomedu a procházky. Tento cíl 
se podařilo naplnit, což dokládá 
fakt, že se pro letošní rok zapojilo 
28 obyvatel ve věkovém rozmezí 

67 – 94 let. Společnými silami byla překonána vzdálenost 419,32 km, což 
odpovídá trase z Otrokovic do Drážďan. Obyvatele potěšily nejen zdolané 
kilometry, ale také diplom za účast, jež všichni obdrželi. 
 
Návraty z Tlumačova 
Dne 13. listopadu 2014 se ve společenském 
sále našeho domova opět rozezvučel zpěv a 
tóny nástrojů ženské hudební skupiny Návraty 
z Tlumačova. Příjemné melodie a texty i 
poutavé povídání uvádějící jednotlivé skladby, 
to vše laděné do doby mládí našich obyvatel. 
To je ta správná kombinace, která obyvatele 
domova vždy přiláká k poslechu a zpříjemní jim 
odpolední čas. Je nutno také ocenit snahu 
hudebnic přicházet k nám vždy s trochu jiným 
repertoárem. Doufáme, že nám bude jejich 
přízeň zachována i v nadcházejícím roce.  
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Putování Evropou 
V rámci cyklu putování Evropou 
jsme se na konci roku 2014 
pomyslně vypravili do Řecka a 
do Rakouska. Zastávka v Řecku 
nás čekala 25. listopadu 2014 a 
všem přítomným obyvatelům 
přinesla nové poznatky o této 
zemi, její historii, kultuře apod. 

Chybět nemohla ani ochutnávka typických 
řeckých jídel, jako jsou například olivy. 
Neméně poutavé bylo vyprávění zaměřené na 
Rakousko. I když fakta vážící se k tomuto 
státu, jsou našim obyvatelům známější, opět 
odcházeli obohaceni o mnoho zajímavých 
informací. Sladkou tečkou poté byla 

ochutnávka Sacherova dortu. Za vynaložené úsilí při přípravě projektu 
Putování Evropou děkujeme zejména pí Pavle Poláškové.  
 
 
Návštěva dětí z MŠ 
Děti z Mateřské školy Zahradní na 
Baťově nás na přelomu listopadu a 
prosince potěšily svou návštěvou 
hned dvakrát. Nejprve si               
26. listopadu 2014 připravily 
vystoupení, kde nám ukázaly, jaké 
nové písničky a básničky se pod 
vedením svých paních učitelek 
naučily. Po vystoupení ještě 
obyvatelům rozdaly drobné dárečky 
vlastní výroby. 2. prosince 2014 
jsme si na oplátku nachystali 
program pro děti my. V domovince se děti spolu s našimi obyvateli 
zapojily do tvořivé činnosti, při tom si užily mnoho zábavy a výsledný 
výtvor si poté odnesly na památku domů.  
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Předvánoční pečení cukroví 
Prosinec je každoročně měsíc, 
kdy se naším domovem line 
vůně vánočního cukroví. Ani 
letos tomu nebylo jinak a už 4. 
prosince 2014 se začínalo 
s pečením vánočních perníčků. 
11. prosince 2014 poté 
pokračovali obyvatelé 
v domovince pečením dalších 
druhů vánočního cukroví, jako 
jsou vanilkové rohlíčky, linecké 

kolečka nebo vánoční pracky. Pro tento rok se obyvatelé přiučili i něco 
nového při přípravě sněhových pusinek.   
 
Mikuláš  
Dne 5. prosince 2014 v dopoledních 
hodinách k nám do domova zavítal 
Mikuláš se svým doprovodem 
tvořeným andělem a 2 čerty. 
Mikuláš se svou družinou chodil 
z pokoje do pokoje, s „knihou 
hříchů“ hodnotil uplynulý rok a přál 
k nadcházejícím vánočním svátkům 
jen to dobré. Nikdo z obyvatel se 
nenechal dlouho pobízet a vždy se s 
radostí přidali ke zpěvu koled, což 
přispělo k velmi příjemné atmosféře 
tohoto prosincového dopoledne. 

 
Vystoupení folklórních souborů  
Odpoledne 5. prosince 2014 přijal 
pozvání vystoupit u nás ve 
společenském sále dětský folklórní 
soubor Dolinečka ze Starého 
města. Početný soubor dětí 
různého věku v rozmezí od 3 do 
15 let doprovodila Cimbálová 
muzika Bálešáci. Všechny děti 
byly moc šikovné a z krásně 
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připraveného vystoupení byl znát velký zájem o folklórní tradice jejich 
kraje. Tematicky byl program laděn k  blížícím se Vánocům. Na děti 
čekalo před odchodem překvapení v podobě Mikulášské nadílky. Přítomní 
diváci se tedy mohli ještě navíc podívat, jak reagují děti na Mikuláše, 
anděla a čerty.  
 
 
Mužský folklórní soubor  
Dne 17. prosince 2014 
chyběl už jen jeden týden 
do Štědrého dne, a proto 
bylo namístě uspořádat 
další adventní koncert. O 
něj se postarali členové 
mužského folklórního sboru 
Old Stars Hradišťanu. Ti ze 
svého repertoáru vybrali 
skladby tematicky zaměřené 
k období vánočních svátků a s nimi přijeli pobavit naše obyvatele. O 
zábavu skutečně nebyla nouze a vzhledem k věku jednotlivých členů 
souboru je jejich životní elán pro nás všechny velkou inspirací.    
 

 
Vánoční posezení 
Před Vánocemi jsme pro naše obyvatele 
zorganizovali společné posezení u vánočního 
stromečku. Na stolech bylo přichystáno 
vánoční cukroví a v sále voněl pravý vánoční 
punč. Zpívaly se koledy a pauzy mezi nimi 
byly vyplněny rozprávěním o vánočních 
tradicích jiných zemí. I pod naším vánočním 
stromečkem čekaly na obyvatele dárečky. 
Jednak společné, které budou využívány při 
různých skupinových činnostech, ale taky 
drobná pozornost pro každého jednotlivce. Na 
prázdno nevyšli ani ti, jež nemohli být ve 
společenském sále s námi. Těm jsme zanesli 
dárečky jednotlivě spolu s nabídkou 
ochutnávky vánočního punče.  
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Štědrovečerní večeře 
Štědrovečerní večeře je pro 
naše obyvatele speciální 
příležitostí sejít se na jídelně u 
krásně nazdobené vánoční 
tabule a sdílet tento výjimečný 
okamžik roku s dalšími 
obyvateli a pečujícím 
personálem. Těší nás, že 
nabídku na společné posezení 
málokdo odmítne a je tedy 
vytvořena ta správná vánoční 
atmosféra. Štědrovečerní 
„menu“ si všichni pochvalovali 

a neméně ocenili i vánoční balíčky plné dobrot. Po večeři zůstali obyvatelé 
pospolu a při kávě, cukroví a zpívání koled vzpomínali a povídali si o 
všem možném.                   
 
Vánoční mše 
Dne 29. prosince 2014 se ve společenském sále domova konala Velká 
vánoční mše. Sešlo se zde mnoho věřících obyvatel i těch, kteří běžně na 
bohoslužby nedocházejí. Řady diváků byly rozšířeny o veřejnost a 
vrstevníky ze SENIORu B.  Mše se nesla ve svátečním duchu a o hudební 
doprovod se postarala otrokovická Schola. Všichni zúčastnění odcházeli 
plni dojmů. Za organizaci sváteční mše děkujeme faráři p. Zelinovi 
z otrokovické farnosti. 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – I. čtvrtletí 2015: 
 

Leden          6. ledna  Program „Ve znamení měsíce“: Tříkrálové muzicírování     

   SENIORská miniuniverzita III. věku  - semestr I. 

   27. ledna  Přednáška na téma: Historie Řecka 

   Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – město Olomouc 

                            Cyklus Bylinkaření – ve znamení čajů – PEČENÝ ČAJ 

 

Únor      12.února  Valentýnský ples  

   Program „Ve znamení měsíce“:  Zabíjačkové hody 

           18.února  Oslavy Masopustu 

                           Cyklus Bylinkaření – ve znamení čajů – MÁTA  

                            Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – hlavní město PRAHA 

   SENIORská miniuniverzita III. věku  - semestr I. - přednáška   

Březen  8. března  Program „Ve znamení měsíce“:   Oslava MDŽ  

    17. března Vystoupení hudebně-dramatické skupiny Návraty    

21. března Vítání jara – vystoupení souboru Ječmínek z Mysločovic 

                       Cyklus Bylinkaření – ve znamení čajů – MEDUŇKA 

                        Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ –  město Plzeň 

        SENIORská miniuniverzita III. věku  - semestr I. – přednáška 

 

Kavárna Pohoda – bude mít otevřeno v měsíci lednu a březnu. 

 

Plánované akce SENIORu  C – I. čtvrtletí 2015: 
 

Leden  Putování Evropou - Skotsko 
     Videostop 
 
Únor   Ples „Limonádový Joe“ 
   Program „Ve znamení měsíce“: Vodění medvěda 

Putování  Evropou – Velká Británie 
   Hudební medailonek – Karel Hašler 
 
Březen  Videokavárna 

Program „Ve znamení měsíce“:Josefovské dopoledne s písničkou 
Putování Evropou- Francie  

 Hudební medailonek – Eva Pilarová 
 

Všechny termíny budou vždy předem zveřejněny na nástěnkách. 
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Aktuality SENIORu  

 
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU „Bohatství vzpomínek“ 

 
V SENIORu se dne 30. října 
2014 konalo slavnostní 
ukončení projektu "Bohatství 
vzpomínek", který byl 
realizován od podzimu 2012.  
V úvodu programu jsme měli 
možnost shlédnout 
videoprezentaci o všech 
akcích a aktivitách, které se 
v tomto rámci projektu 
uskutečnily. 
 

Již po čtvrté v řadě si připravili zaměstnanci 
společně se seniory reminiscenční divadelní 
představení tentokráte na téma „Když jsem se 
vdávala, když jsem se ženil …“. Při tvorbě scénáře 
jsme se nechali inspirovat vzpomínkami seniorů na 
jejich svatební den.  
Součástí programu byla módní přehlídka svatebních 
šatů s názvem „Proměny“, na které byly 
prezentovány šaty a doplňky od 30. let minulého 
století až do současnosti. Nechyběly ani dobové 
svatební kytice, účesy a líčení.  
 

Doprovodnou akcí byla výstava 
dobových předmětů a oděvů na 
téma „SVATBY a svatební móda 
20 století“, na které byly k vidění 
nejen další svatební šaty, ale také 
svatební oznámení, gratulace ke 
sňatku, dobové fotografie, 
svatební tabule apod.. Tuto akci 
podpořila celá řada místních firem 
a pomáhala spousta 

dobrovolníků, za což jim patří velký dík. 
               
         napsala: Mgr. Věra Berková 
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CO NOVÉHO CHYSTÁME PRO SENIORY – BUDOVA C: 
Cyklus „PUTOVÁNÍ EVROPOU“ pokračuje: 

Vážení přátelé, 
je tu nový rok 2015, ve kterém opět budeme putovat Evropou. V lednu nás pan 
Hanáček provede Skotskem, v únoru navštívíme Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska a v březnu doputujeme do  Francie. Seznámíme se s kulturou  
jednotlivých zemí, s jejich historií a opět bychom něco málo ochutnali z jejich 
kuchyní.  

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se 
nachází v severní části ostrova Velká Británie. Zajímavostí je, 
že mimo pevninu se Skotsko rozkládá na více než 
790 ostrovech. Hlavním a druhým největším městem Skotska 
je Edinburgh, který je jedním z největších evropských 
finančních center. Skotská kuchyně je soubor tradičních jídel a 
postupů při vaření specifických pro Skotsko. Skotsko oplývá 
množstvím zvěřiny, ryb, ovoce (hlavně lesních plodů) a 
zeleniny, které se hojně využívají v tradiční skotské kuchyni. K 
typickým skotským jídlům patří haggis což je  skotský národní 

pokrm který se připravuje z ovčích vnitřností, tuku, cibule, ovesných vloček a koření. 
Směs těchto ingrediencí se vaří v ovčím žaludku. Hotový haggis se podává s 
brambory či tuřínem. K typickým nápojům patří skotská whisky. 
 

Spojené království Velké Británie a 
Sever. Irska je západoevropský stát, 
který zahrnuje Anglii, Skotsko, Wales na 
ostrově Velká Británie, a severovýchodní 
část ostrova Irsko, Severní Irsko. Anglie 
je po světě známá jídlem fish and chips a 
pyšní se velkým množstvím hospod a 
provozoven rychlého občerstvení, které 

tuto specialitu nabízejí. Dalším z nejtypičtějších anglických jídel je masový koláč. 
Mezi klasické náplně patří kuřecí s houbami a hovězí s ledvinkami. Vepřové koláče 
se téměř výlučně jedí studené. Mezi oblíbené moučníky patří bread and butter 
pudding (podobný zemlbábě), drobenkový koláč s rebarborou a trifle (moučník s 
želatinou, šlehačkou a ovocem). Ke koláčům se většinou podává vanilkový krém.  
 
Francie, oficiální název Francouzská republika  je demokratický 
stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní 
Francie) se nachází v západní Evropě. Francouzskou republiku 
tvoří i tzv. zámořská Francie, která zahrnuje území v Karibiku, 
Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Sýr a víno 
jsou hlavní součástí kuchyně, které představují rozmanité role na 
regionální a národní úrovni. 

Těšíme se na společné chvilky strávené u našeho „Putování Evropou“.    
               napsala: Pavla Polášková 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Brit%C3%A1nie_(ostrov)
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Evropa
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PROJEKT „ZDRAVÍ Z LÉKÁRNY“ 
 

S koncem roku 2014 byl ukončen i 
projekt „Zdraví z lékárny“, který od 
roku 2012 organizovala v domově 
pro seniory v budově B vedoucí 
sestra Jarmila Bartoňková. Jednalo 
se o pravidelné přednášky pro 
seniory, přednášejícím byl pan 
PharmDr. Jiří Brázdil, který působí 
v Lékárně na Baťově.  
Během tří let proběhlo celkem devět 
přednášek, které byly  věnovány 
zajímavým  tématům z oblasti péče 
o zdraví. Přednášky byly podány 
velmi zajímavou a srozumitelnou 
formou – poutavé vyprávění bylo 
doplněno promítáním diapozitivů. 
Na přednáškách senioři obdrželi i 
informační materiály nebo vzorky 
produktů k danému tématu.  

 
 
Přednášky byly věnovány těmto tématům:  
 
Alergie, její léčba, ochrana před vznikem 

Péče o pleť v pokročilejším věku 

Virózy, jejich prevence a léčba 

Čaje a jejich význam pro organismus 

Homeopatie a jak se dá léčit homeopatiky 

Zažívání a problémy s ním spojené  

Ortopedické pomůcky a jejich význam 

Podpůrná léčba při užívání antibiotik  

Cévní onemocnění a podpůrná léčba. 

 

 

Tímto panu doktoru Brázdilovi mnohokráte děkujeme a jsme rádi za příslib, že pokud 
se naskytne další příhodné a zajímavé téma, tak nás opět velmi rád s přednáškou 
navštíví. 
        
  

napsala: Kamila Zvoničová  
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SENIORská miniuniverzita III. věku 

 

SENIOR Otrokovice otvírá pro seniory nejen z našich 
domovů, ale i pro členy místních Klubů důchodců 
„miniuniverzitu III. věku“. Jedná se o dvouletý vzdělávací 
program. Každý studijní rok je rozdělen na II. semestry. 
První z nich trvá od ledna do května a druhý od září do 
listopadu.  Studijní rok má tedy celkem 8 kalendářních 
měsíců.  

 

 

Každý měsíc je pro zájemce o studium připravena přednáška na zajímavé téma 
z oblasti historie, umění, přírody, zeměpisu či literatury. Garantem celé akce je paní 
Martina Filáková z Domova pro seniory z budovy B, kde budou přednášky 
pravidelně probíhat. Na realizaci jednotlivých přednášek se bude podílet 
Gymnázium Otrokovice a Univerzita Tomáše Bati Zlín. 
Pro zajímavost uvádíme několik připravených témat: 
Svátky a tradice v USA a Anglii, Malajsie a život s 
malajsijskou Číňankou, Řecká mytologie, Povídky a 
fejetony s ukázkami z pera známých českých autorů, 
Cyklistické putování ze Zlína na Gibraltar atd.. 

 

A jak bude probíhat studium? Můžete si jen nahodile vybírat z naší  pravidelné 
nabídky témat a účastnit se těch přednášek, které Vás zaujmou. Další možností je 
řádné studium s určitou pravidelností. V lednu 2015 se na slavnostním zahájení 
univerzity zúčastníte „zápisu“, obdržíte index, kde Vám bude vždy potvrzena účast 
na přednášce. Na závěr studia Vám bude z rukou děkana Univerzita Tomáše Bati 
Zlín předán diplom o absolvování miniuniverzity. Tak nemějte žádné obavy a „pojdťe 
do toho“. Vždyť už čínský myslitel Konfuciuf pravil „Učte se, jako byste se hnali za 
někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“.   
                      
 

          Přejeme Vám hodně zdaru ve studiu! 
 
     
 
 

                  napsala:  Mgr. Věra Berková 
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Cyklus „Bylinkaření“ pokračuje ve znamení čajů: 
 

I v následujícím období se bude společně setkávat u bylinkových čajů. Další tři 
plánovaná setkání budou věnována čajům z tradičních bylinek, které pro Vás 
ochotně nasbírala a nasušila naše pečovatelka Zuzka Mašlíková. Tentokráte budou 
setkání věnována mátě, meduňce a kopřivě.   
 

Mátový čaj -  že mátový čaj klidní rozbouřený žaludek, to ví 
asi každý. Ale čaj z máty se nepije jen kvůli bolavému 
břichu, také výborně osvěží a zažene žízeň. Také čaj 
pomáhá při chřipce a nachlazení, proto je oblíbený zvláště 
nyní v zimním období. Máta je také dobře známá pro svou 
schopností uvolňovat zacpaný nos a osvěžit dech.  

 Čaj z meduňky –  patří mezi ty druhy čajů, které mají 
blahodárné a léčebné účinky pro náš organismus. V lidovém 
léčitelství je tento čaj považován za nápoj, který je schopen 
zklidnit nervy, proto je doporučován lidem se spánkovými 
problémy. Navíc meduňka působí proti horečce, snižuje 
krevní tlak, účinně působí na zpomalení tepu a lze ji použít 
jako sedativum. Pomáhá rovněž při průjmech, nadýmání, 
bolestech žaludku, migrénách, závratích a neposlední řadě i 
menstruačních bolestech. Zmínit musíme i příznivé působení 
na srdce a trávicí trakt obecně. Meduňka má i zevní použití a 
to např. na zhmožděniny, krevní podlitiny nebo revmatismus. 

 

Kopřivový čaj  - spousta lidí má z kopřiv v podvědomí 
negativní pocit, především díky tomu, že na jejich listech 
se již zcela jistě někdy spálili. Ovšem mnozí z nás 
možná ani netuší, že kopřivy mohou mít na lidský 
organismus také zajímavé a pozitivní efekty. Čaj působí 
pozitivně při špatné krvetvorbě nebo chudokrevnosti. 
Navíc je schopen podpořit látkovou výměnu v těle. 
Využít ho můžete rovněž při problémech s močovými 
cestami, protože kopřivy jsou schopny odstranit plísně a 
bakterie a podporují prokrvení. Kopřivový čaj je vhodný 
taktéž pro alergiky, jelikož jeho pravidelná konzumace 
napomáhá odstranit sennou rýmu a výskyt ekzémů. V 
neposlední řadě vám může být i dobrým pomocníkem při 
ledvinovém nebo močovém písku nebo zánětech močového měchýře.  

Doufáme, že Vám i další setkání ve znamení bylinkaření budou líbit, alespoň tak, 
jako dosud. Těšíme se na Vás.                       
          připravila : Mgr. Věra Berková 
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Zábavný program 
 

„MÁME RÁDI ČESKO !“ jede dál! 
 

Nyní v zimním období, kdy se nám většinou kvůli mrazivému počasí nechce 
cestovat, zavítáme při našich společných „výletech“ do dalších známých měst České 
republiky. „Máme rádi ČESKO“ bude i nadále probíhat o víkendu 1x do měsíce. 
Poutavé vyprávění o památkách a dalších 
zajímavostech z vybraných měst a také spoustu 
fotografií i pohlednic si pro Vás i dál bude 
připravovat pečovatelka Oldřiška 
Skácelová. Nebudou také chybět 
ochutnávky typických potravin pro daná 
města. A kam se vydáme tentokrát? 
Navštívíme:  Prahu, Plzeň a Pardubice.  

 

PRAHA 

                      PARDUBICE  

 
 
 
 
 
 

  
 

      
                              PLZEŇ  
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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: 
 
 
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ 
                                                    John Lennon 
    
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  
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