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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
Vánoce a oslavy nového roku jsou za námi a pomalu vyhlížíme, co nám přinese rok 
2016…. 
 
 Dovolte mi tedy velmi malou rekapitulaci roku uplynulého. Rok 2015 opět utekl 
v mých očích „zběsilým“ tempem. Máme za sebou řadu pozitivních i negativních 
událostí, aktivit a situací, a to nejenom na tom našem malém dvorečku „v SENIORu“, 
ale v celé naší společnosti a vlastně i ve světě. O tom co se děje u nás v organizaci, 
se vás snažíme informovat právě prostřednictvím našeho čtvrtletníku SENIORská 
vlaštovka, který právě držíte v rukou, a vše ostatní nám denně zvěstují různá média, 
jako jsou noviny, časopisy, rádia, televize, internet.  
 
 Pro nás v SENIORu ovšem byl rok 2015 především rokem jubilejním, protože 
organizace oslavila 20 let své existence. Věřím, že jsme tuto událost společně 
oslavili dostatečně a důstojně, a snad jsme vykročili do dalších 20-ti let tou správnou 
nohou a tím správným směrem. Přeji nám všem, aby to byla cesta pokud možno 
příjemná a klidná, abychom vždy věděli, že má naše práce smysl a mohli jsme na ni 
být společně hrdí.  
 
  K ohlédnutím za uplynulým rokem jistě patří i poděkování, a to nejen moje, ale 
i našich uživatelů, všem zaměstnancům, kteří svým citlivým a lidským přístupem 
plným pochopení pro různá lidská trápení zajišťují důstojný a bezpečný sklonek 
života lidem, kteří se plně svěřili do naší péče. A protože pro výkon tohoto povolání 
je potřeba především láska k druhému člověku, přeji vám všem v novém roce hlavně 
hodně LÁSKY, zdraví, štěstí a osobní pohody. 
 
 

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

     Kulturní život na SENIORu B  
 

SENIORská miniuniverzita III. věku 
Během tohoto čtvrtletí jsme měli 
možnost zúčastnit se v rámci naší 
SENIORské miniunivezity III. věku 
dalších přednášek a to na tři témata. 
Dne 13. října to bylo všem blízké 
téma Naplavování Baťova. Dne                
6. listopadu se všichni těšili na téma 
Moravské písně a jejich autoři a dne 
2. prosince byly tématem knihy a to 
konkrétně literární žánr - Detektivka.   
 
 

 
 
 
Koncert skupiny Návraty 
Dne 14. října jsme si na budově B 
užili vystoupení oblíbené ženské 
hudebně-dramatické skupiny Návraty 
z Tlumačova. Tentokráte jejich 
program nesl  název Střípky času 
v písničkách.  Zpěvačky nám 
zazpívaly mnoho známých písní, 
které prokládaly veselými vtipy. 
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Vzpomínání s ochutnávkou 
Dne 19. října si naši senioři na budově B v 
rámci pravidelných aktivit upekli jablka v 
županu. Při odpolední ochutnávce si 
zavzpomínali na téma Naši domácí mazlíčci, 
vzpomínky byly doplněny poslechem cd 
knihy Karla Čapka – Měl jsem psa a kočku.  
 
 

 
Pečení brambor 
Dne 20. října se uživatelé budovy B pustili do pečení 
brambor.  Senioři se společně pustili do škrábání, krájení i 
dochucování brambor. Pekli jsme brambory na více 
způsobů, tak jak si na ně vzpomínali senioři z dřívějších 
let. Na všem si pak pochutnali. 
 

 
 
 
Zábavný program MÁME RÁDI 
ČESKO – KROMĚŘÍŽ 
V sobotu 24. října pokračoval v 
SENIORu B náš program „MÁME RÁDI 
ČESKO“, který nás  tentokrát zavedl do  
města Kroměříž. Kromě vyprávění, kde 
jsme se dozvěděli historii města, 
ochutnali jsme i salám vysočinu Kmotr z 
vyhlášené místní masny. 

 
Koncert kytary  
Dne 27. října proběhl  kytarový koncert 
na téma ,,Písničky pro pohodu s 
překvapením“, kdy našim seniorům 
zahrál pan Rudolf Vybíralík. Všichni 
zúčastnění měli možnost si společně 
zazpívat a poslechnout známé melodie. 
Jako překvapení měl pan Vybíralík  pro 
všechny napečený výborný jablečný 
závin.  
 
 



~ 5 ~ 
 

 
 
 
 
Záblesky světel – vzpomínka na zesnulé 
Dne 2. listopadu proběhlo vzpomínkové 
setkání v zahradě domova budovy B, kde jsme 
společně zapálili svíčky, abychom uctili 
památku zesnulým. U zvoničky zazněla  krátká 
vzpomínková řeč, kterou jsme si připomněli 
naše nejbližší, kteří nám moc chybí. 
 
 
 
 

 

Ukázka neobvyklých hudebních 
nástrojů 
Dne 11. listopadu jsme si užili 
ojedinělé hudební představení. 
Senioři měli možnost si 
poslechnout a seznámit se s 
neobvyklými hudebními nástroji 
z celého světa. Pan Radek 
Bednařík svým hudebním talentem 
zpříjemnil všem středeční 
odpoledne.  

 
Pěškotour a Rotopedtours 
Dne 16. listopadu proběhlo poslední setkání 
seniorů  k ukončení celostátní akce 
Pěškotours a Rotopedtours, kde byly 
vyhlášeny výsledky z této ojedinělé 
celonárodní aktivity. Vzdálenost, kterou 

společnými silami 
uživatelé ušli, by je 
zavedla až za hranice 
Německa do Jeny 
vzdálené 533 km. 
Uživatelům byl předán 
diplom za účast.        
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Salón krásy 
Dne 18. listopadu si naše seniorky užily den pro 
jejich krásu. Otevřeli jsme u nás improvizovaný 
SALON KRÁSY, který pro ně připravili žáci Střední 
školy oděvní a služeb Vizovice. Tito žáci mají praxi v 
učňovské provozovně v Otrokovicích. Do péče si 
vzali všechny zájemkyně o tyto služby a nabídli jim  
barvení obočí, manikúru a veškeré kadeřnické 
služby. Poděkovali jsme studentům za příjemné 
dopoledne, na které budou, jak řekla jedna z 
účastnic, dlouho vzpomínat. Byl to pro všechny velký 
zážitek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslava svatého Mikuláše 
Seniory budovy B navštívil            
4. prosince Mikuláš se svoji 
družinou. Senioři se vrátili ve 
vzpomínkách do svého dětství a 
vyprávěli zážitky, které 
s Mikulášem a hlavně s čerty jako 
děti zažily. Každý v tento den 
dostal od Mikuláše malou 
drobnost.  
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                                                  Předvánoční vystoupení MŠ Zahradní 
                            

 
Dne 9. prosince nám  
zpříjemnily dopoledne 
pěkným vánočním 
vystoupením děti z MŠ 
Zahradní. Našim 
seniorům se 
vystoupení moc líbilo, 
navíc dostali od dětí i 
přáníčka k Vánocům, 
což mnohé dojalo.  

 
 
 

Vánoční dílny 
Dne 11. prosince proběhly v době 
vánočních příprav dílny, kde si mohli 
senioři vyrobit nejrůznější vánoční 
dekorace pro sebe i svoji rodinu. 
S výrobou vánočních ozdob jim 
pomáhali studenti  Gymnázia 
Otrokovice.  

 
Adventní koncert sboru STUDÁNKA 
Dne 15. prosince proběhl na budově B 
adventní koncert. Vánoční atmosféru 
nám do domova přinesl pěvecký sbor 
STUDÁNKA ze ZŠ Mánesova 
Otrokovice.  

 
Ženský pěvecký sbor Otrokovice 
Den před třetí adventní nedělí             
19. prosince nám přišel do domova 
zazpívat Ženský pěvecký sbor 
Otrokovice. Představil nám tradiční 
vánoční písně a nejznámější koledy, kdy 
se zpěvem přidali i naši senioři.  
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Posezení u vánočního stromu 

Dne 22. prosince proběhlo na budově 
B společné posezení u vánočního 
stromu. Paní ředitelka popřála všem 
klidné prožití vánočních svátků. Se 
seniory jsme zavzpomínali na Štědrý 
den, jak ho trávili v dětství. K tomu 
jsme si i zazpívali koledy a vyzkoušeli 
tradiční zvyky Vánoc.  
 
 
 

Ochutnali jsme výborný domácí punč a trubičky, 
které nám upekla firma pana Řiháka ze Lhotky u 
Tečovic. A jak bývá zvykem, u stromečku jsme si 
všichni rozdali  dárečky.  
 
 
 
 
Silvestrovské posezení 
Senioři budovy B se pilně připravovali na silvestrovské veselí a přichystali si 
drobné občerstvení na společné posezení a oslavu Silvestra. Silvestr společně 
oslavili v jídelně domova, kde si posezení zpestřili  v poslední hodiny roku 
humornými vtípky. 
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Kulturní život na SENIORu C 
 

Mezinárodní den seniorů   
Dne 1. října  bylo u příležitosti 
"Mezinárodního dne seniorů" pro naše 
uživatele připraveno posezení, kde si 
uživatelé popovídali a zavzpomínali na 
humorné příběhy ze života při drobném 
občerstvení. Všem seniorům přejeme 
k jejich svátku hodně zdraví a osobních 
úspěchů.  

 
Soutěž Riskuj 
Dne 5. října v rámci  pravidelného 
trénování paměti proběhla vědomostní 
soutěže "Riskuj!". Soutěžilo se ve dvou 
týmech. V soutěži prověřili uživatelé své 
znalosti z oblasti historie, zeměpisu, 
kultury, přírody a všeobecných znalostí. 
 
 
Pohybem pro radost 
Dne 9.října nám zpříjemnily dopoledne svou návštěvou děti z MŠ Zahradní 

s programem nazvaným „Pohybem pro 
radost“. S dětmi jsme si zazpívali, protáhli 

celé tělo, věnovali se hře s míčem a 
házení na terč. Dětem bylo toto 
dopoledne ještě zpříjemněné tím, že si 
mohli vyzkoušet cvičení rukou na 
Motomedu a vyzkoušeli si masáž zad 
přístrojem Beurer. Na oplátku věnovali 
našim uživatelům neskutečnou energii 
a radost ze života. Jak děti, tak i naši 
uživatelé se velmi těší na další jejich 
návštěvu. 
 

 
Pečení frgálů 
V polovině měsíce října se uživatelé pustili do "Pečení frgálů". Zapojili se do 
přípravy těsta, vytvarovali frgály, nanesli na ně náplň, mandle a drobenku. Při 
této činnosti si zavzpomínali, jaké to bylo, když pekli koláče doma. Na těchto 
koláčích si poté pochutnali při společném posezení na téma "Posvícení". 
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Poslechli si povídání o posvícení, a s ním spojených zvyklostech a tradicích. 
Shlédli výstavu lidových krojů a video z krojovaných hodů z obce Kostelec u 
Kyjova na moravském Slovácku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda o architektuře 
Dne 21. října se  uživatelé zúčastnili 
besedy na téma "Baťovská 
architektura", při příležitosti výročí 
narození architektů V. Karfíka a 
F.L.Gahury. Poslechli si povídání o 
projektování a výstavbě budov ve 
Zlíně a Otrokovicích. Povídání bylo 
spojené s promítáním zajímavých 
fotografií. 

 
 
 
Beseda o bankovkách 
Dne 31. října se uživatelé u 
příležitosti světového dne spoření 
zúčastnili besedy na téma „Bankovky 
našeho života". Uživatelé diskutovali 
o tom, jak fungovaly  dříve vkladní 
knížky i o měnové reformě v 
padesátých letech. Dále si prohlíželi 
bankovky z minulých let. 
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Putujeme Českem 
V rámci cyklu "Putujeme Českem", byl 
uživatelům v měsíci říjnu představen 
Olomoucký kraj. Senioři shlédli 
prezentaci fotografií kulturních a 
přírodních památek tohoto kraje. 
Poslechli si  základní informace 
(poloha, počet obyvatel, povrch, 
vodstvo, sídla, zemědělství a průmysl) 
z Olomouckého kraje. Prohlédli si 
ukázky výrobků potravinářského 
průmyslu tohoto regionu a ochutnali 
typický regionální produkt - olomoucké tvarůžky. 

 
 
Ve znamení měsíce 
V rámci programu „Ve znamení měsíce“ si uživatelé 
zavzpomínali  v říjnu na podzimní ohníčky, kdy si 
společně upekli  brambory, nakrájeli a nasušili 
křížaly z jablek a hrušek, zpracovávali podzimní 
plody jako jeřabiny, hloh, hlohyně a slámu na 
vánoční řetězy, nasušili si šípky na čaj, na kterém si 
v zimě poté pochutnají a vyloupali ořechy na pečení 
vánočního cukroví.  
 

 

 

 

 

Lucerničkové odpoledne 

Dne 2. listopadu se v átriu domova u budovy C konalo setkání seniorů, jejich 
blízkých a zaměstnanců 
domova s názvem „Lucerničkové 
odpoledne“. Naše společné 
setkání bylo věnováno uctění 
Památky zesnulých. Při 
vzpomínání na ty, kteří již nejsou 
mezi námi, jsme si rozsvítili 
lucerny a svíčky. Podařilo se nám 
vytvořit obrazec ve tvaru anděla, 
který v átriu zářil do pozdních 
večerních hodin. 
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Trénování paměti 
6. listopadu se  opět uskutečnil 
v rámci mezigeneračního 
setkávání společný program  s 
dětmi z mateřské školky Zahradní 
s názvem „Ukaž, co si 
pamatuješ“. Děti si společně  
s našimi seniory trénovaly paměť 
a zacvičily si. Děti potěšil dárek 
od jedné s uživatelek, která pro 
ně vyrobila ozdoby z Vizovického 
pečiva. Všichni se těší na další  
setkání 
 
Ochutnávka specialit 
Dne 10. listopadu proběhla 
beseda s ochutnávkou pod 
názvem "Speciality kubánské a 
jihoamerické kuchyně", kterou 
připravil pan Martin Kašík, 
šéfkuchař restaurace La Habana 
v Otrokovicích společně 
s vedoucím naší kuchyně. Před 
vlastní ochutnávkou si uživatelé 
poslechli povídání o 
zajímavostech z těchto cizích 
zemí a prohlédli  si předměty s nimi spojené - doutník, sombréro, tequilu a 
čokoládu. Pak ochutnali speciality z připraveného menu: plněné tortilly, chilli 
zapečené v bramboru, jamajské marinované kuřecí paličky a jako dezert horký 
banán. Rovněž se podával nápoj Cuba Libre. 

 

 
 
Retro-kavárna 
Dne 11. listopadu se poprvé otevřely dveře naší 
nové RETRO-kavárny.  Senioři měli možnost spolu 
se svými rodinnými příslušníky a zaměstnanci 
posedět v příjemném prostředí u zákusků a kávy. 
Zavzpomínali si  při příjemné hudbě na doby, kdy 
chodili  jako mladí do kaváren. 
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Pěškotours a Rotopedtours 

Dne 16. listopadu  byla oficiálně 
ukončena celostátní akce Pěškotours 
a Rotopedtours, ve které naši 
uživatelé překonali vzdálenost 438,1 
km a pomyslně se dostali z Otrokovic 
do Varšavy. Všichni se zapojili s 
velkým nasazením a dle svých 
fyzických schopností. Každý obdržel 
diplom za účast a také dostali 
společný dárek kalendář, knihu 
Vzpomínání a procvičování paměti a 
čaje, u kterých se při trénování 
paměti zahřejou. 
 
 
 
Pánský klub 
Muži z našeho domova se 18. listopadu zúčastnili "Pánského klubu", kde si 
povídali na téma "Ženský idol našeho mládí". Uživatelé si prohlédli fotografie 
českých i zahraničních hereček z období 50. a 60. let minulého století, 
fotografie z dob jejich mládí a obrázky z dobových časopisů Květy. 
Zavzpomínali na dobu svého mládí, jaké ženy se jim líbili, a také na seznámení 
se svými manželkami. 
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Odpoledne pro krásu 
Dne 19. listopadu se ženské osazenstvo domova zúčastnilo akce „Odpoledne 
pro krásu“ jehož součástí byla i výstava s názvem „Kabelky a střevíčky 
v našich vzpomínkách.“  Návštěvnice měly možnost nechat si vyčistit pleť, 
nanést si masku nebo výživný olejíček a promasírovat si obličej. Také se 
nechaly nalíčit či si pěkně upravit a nalakovat nehty. Přivoněly si k dnešním 
parfémům a zavzpomínaly, jaké vůně bývaly v dobách jejich mládí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolinečka 
Dne 24. listopadu  našim uživatelům 
zpříjemnily den děti z tanečního 
souboru Dolinečka a Klubíčko ze 
Starého města. Předvedly jim, jak u 
nich probíhají hody, co vše se může 
stát, když nejsou rodiče doma a také 
zazpívaly vánoční koledu a zahájily tak 
dobu adventní v našem domově. Všem 
účinkujícím jménem všech uživatelů 
děkujeme. 
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Putujeme Českem  
V rámci cyklu "Putujeme 
Českem" byl v měsíci 
listopadu uživatelům 
představen Jihočeský kraj. 
Uživatelé shlédli prezentaci 
fotografií a poslechli si 
povídání o Jižních Čechách. 
Také si prohlédli ukázky 
potravinářských výrobků, 
vyráběných v tomto kraji a 
turistický propagační 
materiál. 
 
 
Ve znamení měsíce 
V rámci programu „Ve znamení měsíce“ si uživatelé v měsíci listopadu naložili 
zelí do sklenic, vyráběli vánoční ozdoby ze slámy, ořechů, šípků, vizovického 
pečiva a také připravili adventní věnec, který je symbolem nadcházejících 
Vánoc.  
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Mikuláš a jeho družina 
Jako každý rok naše seniory navštívil Mikuláš 
se svou družinou. Předal jim drobný dáreček a 
sečetl jim  jejich úspěchy. Senioři při této 
obchůzce vzpomínali, jaké to bylo, když 
Mikuláš chodil k nim domů, když  byli malí a 
jak moc se bály čertů jejich děti, když nebyly 
hodné.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tetičky z Kunovic 
Dne 9. prosince nám adventní 
čas  zpříjemnily svým 
koncertem "Tetičky z Kunovic". 
Zazpívaly lidové písně a koledy 
a našim seniorům přinesly na 
ochutnání „kunovské vdolečky“, 
které zpěvačky samy upekly. 
 
 

Děti z MŠ Zahradní 
Dne 15. prosince nás přišly 
potěšit  děti z MŠ Zahradní s 
vánočním pásmem. Zazpívaly 
nám koledy a předvedly divadelní 
vystoupení na téma narození 
Ježíška. Toto vystoupení potěšilo 
před nadcházejícími Vánocemi 
všechny seniory. 
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Vánoční posezení 
Dne 22. se domovem nesla vánoční 
atmosféra. Společně jsme poseděli u 
vánočního stromečku. Posezení se neslo 
v duchu vánočních tradic. Zavzpomínali jsme 
na to, jaké byli Vánoce u našich seniorů, 
zazpívali jsme si koledy a také jsme si 
připomenuli zvyky, které se u našich seniorů 
doma dodržovaly. Všichni dostali pod 
stromečkem drobný dáreček. Odpoledne nás 
v tento den potěšila svým vystoupením Jitka 
Šuranská s přáteli ze Zlínské filharmonie s 
hudebním programem "Nejen adventní písně a 
koledy..." Tento krásný vánoční koncert byl 
poslední akcí před Štědrým dnem. Moc 
děkujeme za krásné vystoupení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční riskuj 
Dne 28. prosince si oprášili své 
vědomosti naši senioři při 
vědomostní soutěži "Vánoční 
riskuj!" Tentokrát byly otázky z 
oblasti historie, zeměpisu, 
kultury, přírody a všeobecných 
znalostí. S uživateli jsme si užili 
napínavou atmosféru soutěže a 
zároveň procvičili paměť. 
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Návštěva ze zahraničí 
Naše uživatele dne 29. prosince  
přišli potěšit mladí američtí přátelé, 
kteří prožívají Vánoce daleko od 
svých rodin. Jedná se o  misionáře 
církve Ježíše krista Svatých 
posledních dnů, kteří jsou v naší 
republice na dvouleté misi. Společně 
jsme si povídali o rozdílnostech ve 
slavení vánočních svátků u nás a v 
Americe, zazpívali  jsme si  koledy a 
rozešli jsme se s přáním zdraví a 
štěstí do Nového roku. 
 
 
Slavnostní mše 
Dne 29. prosince se v našem domově 
uskutečnila slavnostní vánoční bohoslužba, 
která je pro naše věřící seniory velmi důležitá. 
Slavnostní  vánoční atmosféru dotvářela svými 
zpěvy místní schola. 
 
 
Silvestr 
Rozloučení se starým rokem začalo 
„Silvestrovskou diskotékou“ předposlední den 
roku. Společně jsme si  zatancovali na známé 
písně ze 70-80 let a v rytmu protáhli celé tělo. 
Posledního dne roku 2015 jsme si  dopoledne nachystali chuťovky. Odpoledne 
jsme se společně sešli u zábavného programu s názvem „Silvestr s Vladimírem 
Menšíkem“. 
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Putujeme Českem 
V rámci cyklu "Putujeme 
Českem" se uživatelé na 
budově C seznámili v měsíci 
prosinci s domovským Zlínským 
krajem. Shlédli prezentaci 
fotografií a poslechli si údaje o 
přírodě, sídlech a památkách 
našeho kraje. Prohlédli si 
vystavené ukázky produktů 
potravinářského průmyslu a 
turistických míst Zlínského kraje, 
zavzpomínali si  na mnohá 
známá místa v Otrokovicích, ve 
Zlíně a v blízkém okolí. 
 
 
Ve znamení měsíce 
V rámci programu „Ve znamení měsíce“ si uživatelé v měsíci prosinci vyrobili 
vánoční přání a adventní svícen, připravili si společně pečené i nepečené 
cukroví,  ozdobili vánoční stromeček ve společenském sále a při zpívání koled 
a pití horkého punče společně rozvítili stromeček v atriu domova. 
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Připravujeme pro Vás  
 

 
Plánované akce SENIORu B – I. čtvrtletí 2016: 

 

LEDEN  
6.ledna Tříkrálové koledování 
12.ledna Vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše 
Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Strakonice  
Koncert MINIBEND Zlín ve spolupráci zdravotní školy 
SENIORská miniuniverzita III. věku: 
26.ledna přednáška - Ing. Jaroslav Cabák – téma: Zdravý životní styl 
Hudební okénko  – Karel Gott  

     Program „Ve znamení měsíce“:   
Vzpomínání na  zimní radovánky, sporty, oblečení   

 
ÚNOR        
 

SENIORská miniuniverzita III. věku: 
přednáška - p. Němec – téma: Adrenalinové sporty 
Setkání s celostní muzikoterapií  
Kloboukový ples 
Vědomostní soutěž   
Masopustní obchůzka a posezení s harmonikářem p. Zimákem 
Hudební okénko –  Yvetta Simonová, Milan Chladil  
Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Rožnov pod Radhoštěm   

 
BŘEZEN      

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Ostrava 
Hudební okénko – Waldemar Matuška 
Oslava MDŽ - posezení a hudební vystoupení   
VELIKONOČNÍ DÍLNY s výstavou 
Posezení s velikonočními zvyky a tradicemi 
SENIORská miniuniverzita III. věku: 
přednáška - p. Fryštecký – téma: Průvodce historií kostelů Zlínska

 Program „Ve znamení měsíce“:   vynášení Morény, vítání jara 
 

V rámci pravidelných aktivizačních programů plánujeme: 

Vzpomínky v kuchyni – čočka, brambory, palačinky  
Zahradní terapie – jarní osení, příprava a předpěstování sazenic  
Cyklus bylinkaření: máta, meduňka – sušené bylinky z naší zahrady  
Kavárna POHODA        
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Plánované akce SENIORu  C – I. čtvrtletí 2016: 
 

 
 
LEDEN                     

6.   ledna   Svátek Tří králů  
12. ledna Vystoupení kouzelníka a iluzionisty 
28. ledna Program „Putování Českem“ –  kraj Vysočina 
20. ledna Videokavárnička, aneb co všechno odnesl čas 
26. ledna  Tradiční zabíjačka 
27. ledna Humor Vlasty Buriana 
Program „Ve znamení měsíce“:  draní peří, zimní sporty 

 
ÚNOR 

4. února Hasičský ples  aneb  HOŘÍ MÁ PANENKO 
9. února Oslavy MASOPUSTU 
Elektrospotřebiče v domácnosti  dříve a dnes  
Program „Putování Českem“ – Liberecký kraj 
Hudební vystoupení –  Písně našeho mládí 
Zimní sportovní hry 
Humor Voskovce a Wericha 
Beseda na téma – Cestování se Zikmundem a Hanzelkou 
Program „Ve znamení měsíce“:  čaje a pokrmy ze sušených bylin a 
plodů, řemesla v zimním období 

 
BŘEZEN    

Přednáška na téma:  Významné kostely na Zlínsku 
Program „Putování Českem“ – Plzeňský kraj 
Současná moderní  elektronika,  její využití v běžném životě 
Oslava Mezinárodního dne žen 
RETRO-kavárna 
Vynášení zimy  aneb těšíme se na jaro 
Velikonoční posezení se zvyky a tradicemi 
Program „Ve znamení měsíce“:  oblíbené knihy,  výrobky z proutí, 
výstava kraslic, předpěstování zeleniny a květin 
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Aktuality SENIORu  

 

 
Canisterapie s Flórou 
 
Ve středu 16. prosince 2015 naše obyvatele 
naposledy potěšila návštěvou fenka Flóra 
v doprovodu canisterapeuta pana Fagoše. I když 
se to zdá s postupem času neuvěřitelné byli nám 
věrnými a milými společníky po dobu krásných 7 
let, tedy téměř od samého otevření SENIORu C. 
Fenka Flóra přicházela po boku svého „páníčka“ 
minimálně jedenkrát měsíčně, aby potěšili naše 
obyvatele svou přítomností. Většina obyvatel 
pejska s úsměvem na tváři vítala, hladila a 
podávala mu psí dobroty – piškoty. Flóra měla 
nacvičených několik kousků, které čas od času 
předvedla a s každým se byla zvyklá rozloučit 
zamáváním packami a úklonem.  
Pan Fagoš byl vždy pozitivně naladěn a naši obyvatelé si s ním povídali nejen 
o pejscích, ale o různorodých tématech, které jim přišly na mysl. Mnohokrát 
jsme mohli sledovat, jak jim setkání s pejskem zvedlo náladu a přivodilo jim 
příjemné vzpomínky třeba na jejich čtyřnohé miláčky a doby, kdy je měli doma 
při sobě. Jak postupovaly roky, přibývaly ty psí také Flórce, až dospěla do 
vysokého věku a její páníček usoudil, že by už měla nárok na odpočinek 
v podobě tzv. „psího důchodu“.  
Touto cestou bychom jim chtěli oběma poděkovat za přízeň, jež nám po celou 
dobu zachovali a mnoho příjemných vzpomínek i prožitých okamžiků, které 
s nimi budeme mít spojeny.  

       

 

 

 Napsala: sociální pracovnice  

 budova C 
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Vzpomínali jsme i v roce 2015 

 

I v uplynulém roce 2015 jsme se věnovali práci se vzpomínkami. Uskutečnilo 
se mnoho společných setkání a také návštěv pracovníků se seniory, kdy se 
této aktivitě věnovali. Vždy šlo o oboustranně příjemně strávený čas nad 
vzpomínkami.   

Jen si připomeňme, že v letech 2012 až 2014 probíhal v SENIORu 
aktivizační projekt s názvem Bohatství vzpomínek, jehož záměrem bylo 
pracovat se vzpomínkami. V roce 2015 se nám podařilo na tento projekt 
úspěšně navázat, a to hned několika úspěšnými aktivitami. Jednalo se 
především o: 

 celoroční program „Ve znamení měsíce“ 

 tvorbu biografických knih seniorů 

 Projekt  „Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění“ 

 Akci s názvem „Vánoce v našich vzpomínkách“. 

„Ve znamení měsíce“ 

Aktivizační program, který probíhal po celý rok 
2015 a budeme v něm i nadále pokračovat, nesl 
symbolický název Ve znamení měsíce. Jak 
název napovídá, s programem vznikl prostor pro 
nejrůznější aktivity a akce, které se vztahují k 
jednotlivým kalendářním měsícům v roce.  

Přitom se seniory nejenom vzpomínáme, ale i 
trénujeme paměť a podporujeme jejich smysly. 
Vycházíme z české kultury a historie, z tradic a 
zvyklostí našeho regionu a z životních zkušeností seniorů.  V roce 2015 to 
byl mimo jiné např. fašaňkový průvod, vynášení morény, dožínkové 
slavnosti, sušení ovoce a bylin, zpracování  zeleniny, trempování  atd..   

 

Tvorba biografických knih seniorů 

V roce 2015 prošly vybrané pracovnice SENIORu kurzem, 
kde se naučily, jak tvořit se seniorem biografii a také jak 
informace dobře využít pro péči. Tvořit biografii znamemá - 
společně sepsat se seniorem  jeho životní příběh. Poté je 
příběh doplněn fotografiemi, případně jinými dokumenty a 
obrázky z té doby. Vznikne tak krásná kniha, kterou může 
senior např. darovat svým blízkým. V loňském roce se nám 
podařilo vytvořit celkem 8 těchto knih a letos bychom chtěli 
v práci nad biografií pokračovat a vytvořit s Vámi další 
ojediněné knihy. 
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Projekt  „Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění“ 

 

Hudba a tanec provází většinu  seniorů celým 
životem. A tak se stalo, že i v našich  domovech 
se opět  více tančí. V roce 2015 jsme věnovali 
velkou pozornost  nejen tanci, ale i hudbě.  
  
Pro seniory jsme připravili projekt s názvem 

„Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění“ 
zaměřený na taneční terapii a celostní 
muzikoterapii.  Na všechny taneční lekce, 
které v roce 2015 proběhly s panem Dr. 
Veletou vzpomínáte určitě rádi a také na 
setkání s paní Dr. Gavendovou, kde jste se 
společně věnovali muzikoterapii.  

Vyvrcholením byl taneční workshop pro 
všechny milovníky tance bez ohledu na věk, 
hadicap či taneční žánr, který se konal         
22. října 2015 v Městské sportovní hale 
Mánesova v  Otrokovicích naproti koupaliště. 
Našim přáním bylo, aby se zde sešlo co 
nejvíce tanečních párů a různých souborů  a 
každý přispěl k dobré náladě svým 
vystoupením.  A myslím si, že se nám naše 
přání skutečně splnilo.  Vznikla jedna  
neopakovatelná  taneční show, kde si 
všichni společně  zatancovali pod vedením tanečního  mistra Dr. Petra Velety.  
S velkým nadšením tam předvedli své taneční vystoupení i senioři společně se 
zaměstnanci z budovy B a C.  Tým z budovy B se představil s českou besedou 
a tým z C nás zavedl svým vystoupení do dob mládí seniorů, kdy navštěvovali 
taneční. Senioři tančili nejen pro sebe, ale i pro rodinné příslušníky a širokou 

veřejnost. Sešlo se zde nakonec na 
250 tanečníků z pěti klubů a organizací 
a shlédli jsme osm tanečních 
vystoupení. Heslo celé akce TANCEM 
PRO RADOST se skutečně potvrdilo a 
bylo možné se přesvědčit o tom, že se 
senioři i ve vysokém věku dokáží 
upřímně radovat ze života. 
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Vzpomínky našich seniorů na dobu vánoční 
 

Už od poloviny listopadu jsme opět společně vzpomínali. Tentokráte byly našim společným 
tématem VÁNOCE. Senioři vzpomínali na to, jak trávili Vánoce, když byly sami dětmi a také 
když jako rodiče trávili vánoční svátky se svými ratolestmi. Do vzpomínání se na obou 
budovách B i C zapojilo přes 45 seniorů a 20 zaměstnanců. Vznikl písemný materiál o 10ti 
stranách plný zajímavostí k tématu - Vánoce v minulém století, čehož si velmi ceníme. 

I když jsme tentokráte nepřipravili ze vzpomínek divadelní 
představení, vznikl na obou budovách krásný vánoční 
program. Společné vánoční posezení u vánočního stromečku 
bylo díky získaným vzpomínkám plné tradic a zvyků. 
Nechyběly ani vánoční vzpomínkové příběhy, které jsme si na 
setkání přečetli a také dramaticky ztvárnili.  
A co jsme se z Vašeho povídání dozvěděli? Tak třeba co 
všechno bylo součástí příprav na Vánoce. Celá řada z Vás 
vyprávěla o vánočním stromečku – odkud jste jej přinesli a čím 
jste jej zdobili. Přečtěte si tento humorný příběh s výstižným 
názvem Vánoční stromek: 

 
Jeden otec rodiny na Štědrý den v podvečer zjistil, že z balkónu 
jim doma zmizel přichystaný vánoční stromek. Zřejmě jej někdo 
ukradll. Nový stromek už nebylo kde koupit, vzal proto pilku a 
šel za Moravu do kopce uřezat stromek v lese. Trnul, aby jej 
nikdo nechytil a nemusel platit pokutu. V lese však byly samé 
vzrostlé stromy, žádný malý. Musel proto vylézt na vysoký strom 
a uříznout jen jeho špici. To se mu podařilo, ale byl celý od 
smůly, která vytékala ze stromu. Při zpáteční cestě přes lávku 
přes Moravu, opět trnul, aby jej nikdo na úzké lávce nechytil. 
Navíc v té době městská elektrárna při spalování uhlí vypouštěla 
do ovzduší velké množství popílku. Ten padal dolů a lepil se na 
smůlu,  od které byl celý špinavý. Domů přišel zcela černý, a to 
nejen on, ale i stromek. Manželka jej málem nepoznala a 
nevěděla zda dřív drhnout jeho nebo stromek. Štědrovečerní 
večeři měli v ty Vánoce až pozdě večer, téměř k půlnoci. 

Také jste vzpomínali kdo se postaral o kapra a o 
štědrovečerní večeři. Jak vypadal stědrovečerní stůl a jak 
probíhala samotná štědrovečerní večeře. Mnoho 
zajímavého jsme sepsali k tématu -  zvyky o Vánocích.  
Krásné příběhy byly spojeny s vánočními dárky. 
Přinášíme také jeden úsměvný příběh s názvem 
Čokoládová panenka:  
Jednou když jsem byla malá dostala jsem se svojí 
sestrou od Ježíška čokoládovou panenku. Byla jsem na 
svojí sestřičku naštvaná …už ani nevím kvůli čemu a tak 
jsem té její panence ze vzteku ukousla hlavu. Tatínek 
tenkrát zakročil a pokáral mě. Nakonec jsem své 

sestřičce musela dát panenku svoji a mě zbylo jen tělo bez hlavy – to jsem moc oplakala. 
Další příběh o panence, kterou holčička dostala k Vánocům jsme měli možnost vidět přímo 
na posezení v divadelním provedení. 
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Na pokračování – z nedokončené knihy spisovatelky E. Jechové – 
bývalé obyvatelky SENIORu Otrokovice -  PRVNÍ ŠTĚDRÝ DEN 

V CIZÍM PROSTŘEDÍ 
 
Ráda vzpomínám, na všechny Vánoce, hlavně na Štědré dny 
v celém svém životě. Za dětství s rodiči, v manželství až do 
dnešní doby. Několikrát jsem zapsala, že jsem vyrůstala ve 
velmi zbožné křesťanské rodině. Byly to překrásné chvíle, plné 
lásky, radostí, dárečků pod stromečkem a zpívání vánočních 
koled. Vždy byla celá naše rodina pohromadě. Patřila do ní 
stará babička, matka mé maminky, kterou jsem měla nejraději. 
Když jsem se v devatenácti letech provdala, začala jsem Štědrý 
večer prožívat s mužem v naší nové domácnosti. Po jeho smrti 
prožívala jsem svátky se syny a maminkou. Když se synové oženili, tak jsem Štědrý 
večer prožívala jen s maminkou. Teď prožívám Vánoce sama se vzpomínkami ve 
vysokém stáří, tiše a klidně. Dnes je 9. září 2014, tři měsíce před Vánocemi. Snad se 
svátků dožiji a obnovím si vzpomínky od svých dětských pěti let. Od té doby uplynulo 
88 roků. Jistě je opět zapíši. 

Poslední Vánoce jsem prožívala zde v Otrokovicích, kam mě synové 17. 
prosince 2O13 přestěhovali z Malenovic. Je zde mnoho žen, které mají též děti, ale 
zůstávají na Štědrý den samy. Děti za nimi přijdou až na Boží hod vánoční. Žijí zde 
již delší čas a jsou zvyklé, i já se musím přizpůsobit. Mé první Vánoce zde začaly 
snídaní – byla výborná vánočka s máslem, k obědu jsme dostali krupici se šálkem 
pudinku, a slavnostní večeře byla o půl čtvrté odpoledne. Byli jsme v naší rodině 
zvyklí, že na Štědrý den nic nejíme, až slavnostní večeři. Po vzkříšení Krista v 
kostele bývala doma v jídelně slavnostní večeře: smažený kapr a dobrý bramborový 
salát s majonézou. 

Před hlavním jídlem nikdy nechyběla rybí polévka. Před večeří jsme všichni 
povstali a pomodlili se hlasitě Otčenáš. Po večeři jsme pojídali u stolu různé 
napečené zákusky a přišli na řadu vánoční zvyky: lil se vosk nebo olovo, pouštěli se 
lodičky s hořícími svíčkami, házeli boty za sebe, krájeli jablka a půlili ořechy. Těch 
zvyků bylo mnoho. Při tom jsme poslouchali vánoční koledy. Děti si hrály s hračkami, 
a pak šly spinkat s nejmilejší hračkou v ručičce. 

Slavnostní večeře v novém domově začala o půl čtvrté odpoledne. Sestry 
pěkně stoly vyzdobily. Seřadily je do velkého písmene „U“. Na stolech bylo plno 
malých rozsvícených svíček a velké misky s ovocem.  Podávala se houbová 
polévka,  smažený losos s bramborovým salátem. Brzy jsem odešla spát a zaspala 
jsem půlnoční mši svatou. Pan farář církve římskokatolické v Otrokovicích přišel 
k nám na druhý sváteční den, který je zasvěcen svatému Štěpánu, a sloužil v 14 
hodin mši svatou. Byla jsem mile překvapena, byla sloužena v jídelně uprostřed 
místnosti.  

 Od Štědrovečerní večeře uplynulo již 14 dnů a je rok 2014. Je zde velmi dobrá 
strava čtyřikrát denně: ráno snídaně, v poledne oběd, svačina a večeře. Přiváží jídlo 
z hlavní budovy, velké kuchyně, kde je zaměstnáno několik kuchařů, poblíž 
Společenského domu. Jsem spokojena až na večery, kdy nemohu usnout a musím 
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si vždy vzít prášek na spaní. Za čtyři měsíce v květnu budu mít 93 let. Kéž by to byla 
moje poslední léta. 

Poznala jsem zde několik starších žen na vozíčkách, neboť chodím denně 
mezi ně na různé zábavné hry, které zde pořádají. Ve III. poschodí denně cvičí a 
každý den dopoledne i odpoledne jsou různé zábavy. Třeba hry s balónem, Člověče 
nezlob se, zpěv, čtení a různé povídání. Je zde 2x denně, kromě jídla program, 
dopoledne a odpoledne, které pořádají pečovatelky. Jsem překvapena, jak málo 
zdejších obyvatel využívá těchto služeb. Sama se ráda některých zúčastňuji. Prošla 
jsem jako osmdesátiletá důchodkyně všemi sociálními budovami v celém okolí 
města Zlína a Otrokovic, abych věděla, kde budu končit život ve stáří. Jedinečné a 
nejlepší moderní střediska pro seniory mají jen Otrokovice na Baťově. Pořádají 
denně pro své občany dopolední a odpolední různé pořady, aby jim zpříjemnili život. 
Občané, kteří zde žijí, měli by být vděční a využívat čas, který je pro ně vyměřen. 
Děkovat jim za vše, co pro starší generaci důchodců dělají. Jsem vděčná a děkuji jim 
za práci zpříjemňovat čas, aby staří občané nemuseli stále být sami, a spát celý den 
přes zimní dlouhé měsíce v pokoji. Všichni se těšíme na teplé jarní a letní počasí, 
které budeme trávit při procházkách a na lavičkách v  přírodě. 

 
 
 

Co pro Vás připravujeme za novinky v rámci aktivit : 
Budova B – pořad - PRAVIDELNÉ HUDEBNÍ OKÉNKO 

    Budova C – pořad – OSOBNOSTI TELEVIZNÍ ZÁBAVY 
 
 
V letošním roce bychom Vás opět chtěli pozvat na setkání u zajímavých 
připravovaných aktivit. V budově B  se můžete těšit na pravidelné hudební okénko 
v rámci muzikoterapie a v budově C na pořad s osobnostmi televizní zábavy. Tyto 
aktivity budou probíhat vždy jednou za měsíc, kdy si společně zavzpomínáme na 
známé hudební interprety a slavné herce z televizní obrazovky.  
Poslechneme si nejznámější  hity, zazpíváme si, podíváme se na ukázky z filmů a 
seznámíme se  s životními osudy našich slavných osobností. Těšit se tak můžete 
např. na Karla Gotta, Yvettu Simonovou , Milana Chladila, Josefa Zímu, Adinu 
Mandlovou, Hanu Vítovou, Vlastu Buriana a jiné.                                                

    
Těšíme se na Vás – za všechny napsala: V. Berková 

 
 

 
 

 
 

 
 



~ 28 ~ 
 

Pro volnou chvíli 
 
 
Sudoku:  
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mandala: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto, citát: 
 

„Žít sám sobě je špatné“...  

George Sandová 

    
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  
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