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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váţené čtenářky, váţení čtenáři, 
 
právě proţíváme první dny roku 2017 a věřím, ţe jsme všichni vykročili do 
nového roku šťastnou nohou. 
Vánoční oslavy jsou za námi a před námi jsou opět všední zimní dny. Jiţ je 
to několik let, co jsme tu měli pořádnou chumelenici a tuhý mráz, a moţná 
jsme trochu zapomněli, v jakém klimatickém pásu ţijeme. Jak vidíme za 
okny, teď se nám opět přihlásila pravá ladovská zima, jak se zpívá v 
textu písničky Jarka Nohavici: 
 
Za vločkou vločka z oblohy padá 
chvilinku počká a potom taje 
Na staré sesli sedí pan Lada 
obrázky kreslí zimního kraje 
 
Ladovská zima za okny je 
a srdce jímá bílá nostalgie 
Ladovská zima děti a sáně 
a já jdu s nima do chrámu Páně 
 
Bim bam bim bam 
bim bam bim bam 
bim bam bim... 
 
Tak snad jsem vás trochu naladila na to bílé nadělení, které venku máme. 
Uţijte si jej kaţdý dle svých moţností, za oknem doma v teple nebo venku 
zachumlaní do mnoha vrstev oblečení, ale hlavně na sebe buďte opatrní. 
 
Přeji vám všem do nového roku hlavně hodně zdraví, lásky, osobní pohody a 
štěstí !!!! 
         
                       Vaše ředitelka 

Ing. Ivana Vardanová 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí   
 

Kulturní ţivot na SENIORu B 
 
 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – 

 České Budějovice 

V neděli 30. října proběhlo v rámci zábavného 

programu „Máme rádi ČESKO“ další setkání 

seniorů. Společně si povídali o Českých 

Budějovicích, připomněli si památky a zajímavosti 

města. Při posezení ochutnali i pivo z místního 

pivovaru Budějovický Budvar. 

 

Setkání generací – Vědomostní soutěţ se studenty gymnázia 

Dne 13. října navštívili seniory studenti z Otrokovického gymnázia. Tito 

studenti si pro všechny připravili 

program v podobě Vědomostního 

kvízu. Při tomto soutěţním 

programu trénovali senioři svoji 

paměť, kdy společně luštili 

kříţovky a hádali hádanky. U 

programu se naši senioři i pobavili 

a to při závěrečné hře Bingo. 

 

 

Rotopedtours a Pěškotours 2016 

Naši senioři se i tento rok začátkem října zapojili 

do projektu organizace Národní síť podpory a 

zdraví s názvem Rotopedtours a Pěškotours 

2016. Tento rok se jednalo jiţ o 10. ročník. Rok 

od roku se nám do tohoto projektu zapojuje více 

uţivatelů a to s radostí, protoţe udrţují svou 

kondici a zdraví aktivním pohybem. 
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1874024662828919/1874024379495614/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1874024662828919/1874024379495614/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1874024662828919/1874024379495614/?type=3
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Vzpomínkové pásmo – jak se ţilo za Bati 

V říjnu se v rámci Vzpomínkového pásma senioři 

setkali a vzpomínali na to, jak se ţilo za 

Bati. Ţeny vzpomínaly, jak ţily jako mladé 

baťovské ţeny, jaké měly povinnosti a muţi 

na práci u Bati a ve Svitu, kde byli všichni spokojení. Váţili si těchto 

pracovních moţností a byli hrdí na to, ţe pracují v podniku Baťa.  

 

 

Hudební kavárnička 

Tentokrát se naše jídelna proměnila v 

Hudební kavárničku, kde seniorům 

k příjemné pohodě zahrála na akordeon 

a zazpívala paní Alena Kovářová. V této 

kavárně, kterou navštívilo i mnoho 

rodinných příslušníků od našich 

seniorů, byl široký výběr z různých 

druhů zákusků, zmrzlinových pohárů a 

káv.  

 

 

 

Záblesky světel 

Dne 2. listopadu se v zahradě 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 a to jako symbol vzpomínky na 

své blízké.  
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SENIORská miniuniverzita III. věku 

První týden v listopadu proběhla další 

přednáška a to na téma „Prevence 

nachlazení v podzimních dnech“. 

K přednášce, kterou vedl pan PharmDr. 

Jiří Brázdil, jsme seniorům uvařili 

bylinné čaje s Echinaceovým sirupem, 

které jsou vhodné k popíjení v tomto 

ročním období na posílení imunity. 

 

 

Závěrečné vyhodnocení projektu 

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 

Jiţ pošesté v řadě jsme se zapojili do celostátní 

akce Rotopedtours a Pěškotours. Pravidlem této 

akce je, ţe si kaţdý účastník po určitou dobu 

eviduje své výkony v jízdě na rotopedu nebo v 

chůzi. Po měsíčním zaznamenávání proběhlo   

15. listopadu 2016 slavnostní ukončení, kdy byl 

všem zúčastněným předán Diplom a společný 

dárek.  Vzdálenost, kterou společnými silami naši 

senioři ušli, by je zavedla aţ za hranice Rakouska 

do Salzburgu vzdáleného 412 km. 

 

 

 

Hudební okénko 

V rámci měsíčního Hudebního okénka se 

senioři v listopadu věnovali kariéře zpěváka 

Josefa Laufera. Měli moţnost poslechnout si 

jeho nejznámější písně a dozvědět se něco z 

jeho ţivota. 

 
 

 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=do+Salzburgu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi8u5GjuLjRAhXH3CwKHcBECcUQvwUIGCgA&biw=1920&bih=933
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Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Zlín a Malenovice 

Dne 26. listopadu proběhlo další setkání v rámci programu: „Máme rádi 

ČESKO“ Tentokrát bylo setkání zaměřeno na město ZLÍN a 

MALENOVICE, kdy jsme si povídali o historii těchto míst a zajímavostech. 

 

 
 

 
SENIORská miniuniverzita III. věku 

Další přednáška byla pro seniory pořádaná          

1. prosince a to na téma „Andalusie jih 

Španělska", kterou přednesla Mgr. Ivana 

Maťátková. Senioři se dozvěděli od paní 

magistry mnoho zajímavých informací z cest a 

měli moţnost si prohlédnout mnoho suvenýrů, 

které přinesla na ukázku. 

 

Oslava svatého Mikuláše 

 

 

 

V pondělí 5. prosince nezapomněl přijít Mikuláš 

i za našimi uţivateli, předal všem drobný dárek. 

Pro mnoho seniorů byla tato návštěva příjemná 

a zpestřila jim odpoledne.  
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Adventní koncert Ţenského pěveckého sboru Otrokovice 

Dne 8. prosince se také konalo 

předvánoční vystoupení Ţenského 

pěveckého sboru Otrokovice. 

Zazněla hudba chrámová i tradiční 

vánoční písně a nejznámější české 

koledy. Senioři tak měli moţnost si 

se sborem zazpívat mnoho známých 

písní. Vystoupení se jim velmi líbilo. 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

Dne 14. prosince proběhlo 

v prostorách domova slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu, senioři 

si při této příleţitosti u stromečku 

zazpívali koledy a známé písně a 

společně oslavili blíţící se Vánoce. 

Během programu k občerstvení 

popíjeli Sangriu a chutnali perníčky, 

které si napekli. 

 
Adventní koncert sboru STUDÁNKA 

Dne 15. prosince proběhl na budově B 

adventní koncert. Vánoční atmosféru 

nám do domova kaţdoročně přináší 

pěvecký sbor STUDÁNKA ze ZŠ 

Mánesova Otrokovice. 

 

Vánoční dílny  

Dne 16. 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. 
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Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – přilehlé obce v okolí 
Otrokovic 
Dne 18. prosince proběhlo v domově 
v rámci tohoto programu poslední setkání 
našich seniorů, kdy se zaměřili na přilehlé 
obce v okolí Otrokovic. Tato lokalita je 
našim seniorům velmi blízká, proto 
vyprávěli mnoho zajímavostí a informací, 
které kdy o těchto místech zjistili. 

 
Hudební okénko 

V tomto předvánočním čase si senioři v rámci 

Hudebního okénka mohli poslechnout video 

ukázky díla od Jakuba Jana Ryby – Česká 

mše vánoční. 

 

 
 

 
Posezení u vánočního stromu 

Dne 23. prosince proběhlo tradiční 

společné posezení u vánočního 

stromu. Paní ředitelka popřála 

všem klidné proţití vánočních 

svátků. Společně jsme si povídali 

a připomněli si zvyky a tradice, 

které jsou typické pro Štědrý den.  

Nechybělo ani zpívání koled a 

přednes tematických básní. 

 

Silvestrovské posezení  

Senioři budovy B si připravili drobné 

občerstvení na společné posezení a 

oslavu Silvestra. Silvestr tak společně 

oslavili v jídelně, kde si jej zpestřili 

zábavným programem. 
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Kulturní ţivot na SENIORu C 
 

VZPOMÍNÁNÍ K 80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HOTELU SPOLEČENSKÝ 
DŮM A JEHO KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

 
Dne 1. října dopoledne strávili senioři u 
vzpomínkového setkání tentokráte 
věnovaného 80. výročí otevření hotelu 
Společenský dům, který je dominantou  
funkcionalistických Otrokovic a 
nemovitou kulturní památkou ČR. 
Beseda měla velmi příjemnou 
atmosféru, všichni se zájmem vyprávěli 
své záţitky z dřívějších let spojené 
s touto dominantou. 

 
Dne 11. října se dopoledne senioři zúčastnili komentované prohlídky 
Společenského domu na Baťově. Prohlédli si prostory slouţící veřejnosti    
i hotelovým hostům, zejména dva salony - Slováckou jizbu a Zelený salon. 
Dozvěděli se zajímavá fakta z historie této unikátní budovy, její osudy v 
průběhu 20. století i informace o současném vyuţití. Na informačních 
panelech zhlédli fotografie z doby stavby Společenského domu, plány 
stavby i výstavu fotografií věnovanou Janu Antonínu Baťovi. Přímo na 
místě zavzpomínali na dobu, kdy Společenský dům sami navštěvovali, 
například při různých rodinných nebo firemních oslavách, při návštěvě 
tehdejšího kina nebo na tanečních zábavách. 
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BESEDA NA TÉMA - PRÁCE U BATI A V NÁRODNÍM PODNIKU SVIT 
Dne 4. října se senioři dopoledne zúčastnili vzpomínání na téma "Práce u 
Baťi a v národním podniku Svit". 
Společně si prohlédli publikace o 
osobnosti a době Tomáše Baťi, 
fotografie z různých odvětví výroby 
ve firmě Baťa a pozdějšího 
národního podniku Svit. Přidali 
osobní vzpomínky na dobu svého 
zaměstnání, kdy do firmy nastoupili, 
jaké měli pracovní zařazení, jakým 
způsobem vykonávali práci, 
připomněli si  své kolegy a nadřízené a také bydlení v tzv. baťovských 
domcích. 
 
VIDEOKAVÁRNA aneb co všechno odnesl čas 

Dne 12. října odpoledne se 
senioři zúčastnili „Videokavárny", 
kde se promítaly fotografie z 
aktivit a společenských akcí 
uskutečněných v  uplynulém 
čtvrtletí roku 2016. U dobré kávy 
se všichni bavili při prezentaci 
fotografií a společně 
zavzpomínali na různé události, 
které proběhly v uplynulém 
období. 

 
 
POSVÍCENÍ 
Dne 19. října odpoledne se naši senioři sešli na 
„Posvícení“, u dobré kávy a frgálů, které si sami 
předchozí den upekli a přitom si společně 
prohlédli ukázky lidových krojů z  Kyjovska. Při 
tomto posvícenském besedování zhlédli také 
záznam z tradičních hodů a domanínského 
předhodového zpívání. Některé písně si 
společně i zazpívali. 
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PUTUJEME ČESKEM – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Dne 25. října se senioři zúčastnili 
závěrečného setkání z cyklu 
"Putujeme Českem", tentokráte 
věnované hlavnímu městu Praze. 
Úvodem se všichni dozvěděli 
z prezentace základní informace o 
Praze a o jejím historickém vývoji a 
kulturních památkách. Prohlédli si také 
informační turistické materiály a 
ukázky výrobků potravinářských firem 
sídlících v Praze, z kterých ochutnali 
čokoládu Orion. Dnešním setkáním jsme uzavřeli putování po 14 krajích 
naší vlasti. 
 
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ NA TÉMA  –  NÁKUPY DŘÍVE A DNES 

Dne 1. listopadu se senioři zúčastnili 
vzpomínání na "Nákupy dříve a 
dnes", věnované potravinářským 
výrobkům a drogerii. Prohlédli si 
vystavené ukázky obalů od potravin a 
drogerie, jak původních, tak jejich 
moderních protějšků. Mohli tak 
porovnat vývoj obalové techniky u 
zboţí. U jednotlivých druhů 
zavzpomínali na jejich pouţívání, 
dostupnost i na fronty na 

nedostatkové zboţí. Ochutnali také některé potraviny z retro edice, u 
nichţ byla zachována původní receptura. 
 
 
LUCERNIČKOVÉ ODPOLEDNE 
Dne 2. listopadu jsme se sešli v átriu 
domova na „Lucerničkovém 
odpoledni“ u příleţitosti Památky 
zesnulých. Při společné modlitbě a 
básních jsme zavzpomínali na ty, 
kteří uţ nejsou mezi námi. Kaţdý 
účastník, si mohl zapálit svíčku i za 
své blízké. 
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HUDEBNÍ MEDAILON MARIE ROTTROVÉ 
Odpoledne dne 9. listopadu se senioři 
zúčastnili „Hudebního medailonu Marie 
Rottrové“, věnovaného této naší význačné 
zpěvačce. U dobré kávy si poslechli, 
prostřednictvím videoklipů, nejznámější 
písně z různých období kariéry Marie 
Rottrové. Dozvěděli se také údaje z jejího 
ţivotopisu a prohlédli si fotografie 
zpěvačky. 

PĚŠKOTOURS A ROTOPEDTOURS 
Dne 15. listopadu jsme se sešli při 
příleţitosti oficiálního ukončení 
celostátní akce Pěškotours a 
Rotopedtours, která se konala v 
průběhu celého měsíce října.  
Zúčastněným seniorům se sčítaly 
metry, které  ušli či ujeli na Motomedu 
nebo invalidním vozíku. Za tuto snahu 
získali, od koordinátorky pro Zlínský 

kraj pí Novákové, diplom a cenný dárek v podobě hřejivé deky a další 
drobné společné ceny. Dohromady se zúčastnilo z našeho domova        
31 uţivatelů ve věku od 64 do 96 let a celkově překonali vzdálenost       
445 830 m. Gratulujeme všem zúčastněným. 
 
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - PUTUJEME ČESKEM 
Dne 29. listopadu se senioři 
zúčastnili vědomostního kvízu 
„Putujeme Českem“. Uţivatelé byli 
rozděleni do tří skupin, tyto skupiny 
mezi sebou soutěţili v zodpovídání 
otázek týkajících se naší vlasti. 
Prostřednictvím obrazové prezentace 
jim byly promítány otázky z různých 
oblastí naší země, jako např.             
z geografie, historie, kulturních 
památek, zajímavostí a rodišť známých osobností. Zodpověděli i jeden 
„praktický úkol“, kdy podle výrobků potravinářského průmyslu poznávali, z 
jakého kraje výrobky pochází. Všichni zúčastnění se do kvízu zapojili a 
všechny skupiny správně zodpověděly většinu otázek. 
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IZRAEL A JEHO KUCHYNĚ 
Dne 30. listopadu odpoledne se senioři 
zúčastnili besedy, „Izrael a jeho 
kuchyně“, kterou si pro nás připravil náš 
vedoucí stravování pan Pavel 
Kolomazník. Počátkem letošního roku 
Izrael a Jordánsko navštívil. Pro 
uţivatele si připravil promítání fotografií 

z cesty a doplnil je poutavým vyprávěním 
o svých záţitcích a dojmech z těchto 
zemí. Představil uţivatelům místa, která 
navštívil, např. Jeruzalém, letovisko Eilat 
a pevnost Masadu v Izraeli, skalní město 
Petra v Jordánsku. Také připravil 
ochutnávku tradičního izraelského 
pokrmu „hummus“, podávaný s 
arabským chlebem. Všechny uţivatele 
tato beseda velmi zaujala, měli mnoho dotazů na podrobnosti                   
o památkách a o ţivotě tamějších obyvatel. 
 
 
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ - VÁNOČNÍ OZOBY DŘÍVE A DNES 
Dne 3. prosince se společně sešli v sále 
domova při vzpomínání na „Vánoční 
ozdoby dříve a dnes“.  Prohlédli si staré 
tradiční i skleněné vánoční ozdoby. 
Zároveň se podívali i na nové vzorky 
vánočních ozdob, které nám darovali 
výrobci ozdob. Všichni zavzpomínali na 
ozdoby, které pouţívali doma a  také na 
výrobu tradičních ozdob, kterou si mnozí 

pamatují ještě z dob svého dětství. 
Uţivatelé také vyprávěli o zvycích, které 
dodrţovali doma a na dárek, který dostali 
jako děti a nikdy na něj nezapomněli.  Ke 
správné blíţící se vánoční atmosféře 
jsme si pustili známé vánoční melodie. 
 
 
 



~ 14 ~ 
 

OSLAVY SVÁTKU SVATÉHO MIKULÁŠE 
Dne 5. prosince se senioři budovy C 
sešli v sále domova, kde je navštívil 
sv. Mikuláš s andělem a čerty, aby 
si všichni společně připomenuli 
zvyky „o Mikuláši“, které si pamatují 
z dřívějších dob. Všichni od anděla 
jako odměnu dostali perník a čerti 
všem zazpívali veselou písničku. 
Poté druţina sv. Mikuláše 
s andělem a čerty navštívila ostatní 
seniory na pokojích.  
 
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU „DOLINEČKA“ 

Odpoledne dne 6. prosince se senioři 
sešli ve společenském sále u 
vystoupení dětského folklórního 
souboru „Dolinečka“. Děti u jejich 
vystoupení doprovázela i dětská 
cimbálová muzika. Vystoupení se 
všem moc 
líbilo.  
 

 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
Dne 12. prosince odpoledne se senioři sešli při 
tradičním rozsvícení vánočního stromečku 
v atriu domova. V sále si při společném 
posezení všichni zazpívali vánoční koledy a 
popíjeli horký vánoční punč.  
 

VÁNOČNÍ KONCERT „OLD STARS 
HRAĎIŠŤAN“ 

Dne 14. prosince odpoledne se konal ve 
společenském sále domova vánoční 
koncert folklorní skupiny  OldStars 
Hradišťan, která nás se svým 
předvánočním zpíváním navštěvuje 
kaţdoročně. Všichni senioři se při 
vystoupení příjemně bavili.   
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KONCERT HUDEBNÍHO SOUBORU 
GYMNÁZIA OTROKOVICE 

Dne 20. prosince dopoledne se senioři 
zúčastnili koncertu hudebního souboru 
Gymnázia Otrokovice. Navštívil nás se 
svým vánočním programem tamní 
pěvecký sbor a gymnazijní kapela 
sloţená z  celé řady výborných 
instrumentalistů. 
 

SLAVNOSTNÍ KONCERT JITKY 
ŠURANSKÉ 

Poslední v řadě adventních koncertů 
byl dne 21. prosince odpoledne 
slavnostní koncert houslistky Jitky 
Šuranské a jejích  přátel ze zlínské 
Filharmonie, kteří si připravili pro naše 
uţivatele „PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“. 
Při krásných melodiích této úţasné 
hudebnice jsme se všichni naladili na 
blíţící se vánoční svátky. 
 

 
SPOLEČNÉ PŘEDVÁNOČNÍ 

POSEZENÍ 
Dne 22. prosince se uţivatelé  
zúčastnili společného vánočního 
posezení, kde si při kávě a cukroví 
připomněli vánoční zvyky a tradice 
a zazpívali si koledy.  
 
 

 
Kaţdý dostal malý dárek a poté jsme rozbalili 
také společné dárky, které jsme pořídili díky 
bohaté štědrosti našich sponzorů. Na závěr si 
všichni popřáli k Vánocům a do Nového roku 
štěstí, zdraví a pohodu. 
 
 



~ 16 ~ 
 

ŠTĚDRÝ DEN V NAŠEM DOMOVĚ 
Dne 24. prosince senioři strávili  bohatý  Štědrý den.  Společně při 
poslechu vánočních koled povečeřeli u slavnostně prostřené tabule a poté 
si pochutnali na připravené kávě a cukroví, které si sami napekli. Všichni 
štědrovečerní odpoledne příjemně proţili.  
 

 
 
 

 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBA 
Jiţ tradičně dne 29. prosince se 
konala  vánoční  Bohosluţba nejen 
pro naše seniory, ale i pro jejich 
rodinné příslušníky a širokou 
veřejnost. Slavnostní ráz této 
bohosluţbě dodal i hudební 
doprovod SCHOLY z  otrokovické 
farnosti. 
 

 
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ 
Dne 31. prosince se ve 
společenském sále konalo tradiční 
„Silvestrovské posezení“. Nechyběla 
dobrá nálada, vtipy a společně zazpívané 
známé písničky. Podával se grog a káva, 
nechyběly ani chuťovky, které si senioři 
na toto posezení sami připravili. 
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Program „Ve znamení měsíce“ 
V rámci programu proběhlo v měsíci říjnu pečení frgálů. Při práci senioři 
zavzpomínali na pečení koláčů u nich doma, na různé recepty a způsoby 
přípravy těchto pochoutek. 
Další říjnovou aktivitou byla společná příprava topinek, které si potírali 
česnekem a nebo vylepšili škvarkovou pomazánkou. Také se senioři 
společně  sešli při zpracování šípků, louskání ořechů a při výrobě luceren 
na dušičky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V měsíci listopadu si senioři připravili ovocnou svačinku ze strouhaných 
jablek a mrkve, kterou si dochutili cukrem a citrónem. Mrkev si sami 
vypěstovali ve vyvýšených záhoncích v átriu domova. Také se společně 
zapojili do přípravy kříţal a v rámci 
programu „Vzpomínání v kuchyni“ si 
připravili polévku z dýně Hokkaidó a 
naloţili si strouhané zelí.  
 
V rámci pracovních dílen si vyrobili 
ozdoby na stromeček z vizovického 
pečiva a tradiční ozdoby ze slámy. 
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V měsíci prosinci si senioři upekli a nazdobili 
vánoční perníčky, dále pekli vanilkové rohlíčky, 
linecké cukroví a v průběhu pečení si všichni 
zavzpomínali na vánoční recepty a tvary cukroví, 
které u nich doma připravovali. Na silvestrovské 
posezení si senioři připravili dva druhy pomazánek 
a chuťovky.  
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Naši senioři se společně   podíleli na výrobě vánočních ozdob a dekorací, 
které byly vyuţity na vyzdobení sálu a celého domova. Vytvořili si také 
vánoční přání, která pak darovali svým blízkým. 
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CANISTERAPIE V DOMOVĚ 
Vţdy 1x měsíčně od října aţ do prosince probíhala canisterapie. V říjnu a 
prosinci proběhla oblíbená individuální canisterapie. Z návštěvy pejsků 
měli všichni velikou radost, obzvláště všechny potěšila dvě dvouměsíční 
štěňátka, která je přišla také 
navštívit. 
V listopadu dopoledne se 
konala skupinová 
canisterapie v sále domova. 
Všichni měli z návštěvy 
jezevčíků velkou radost, 
obzvláště z malé štěněčí 
slečny Griotky. 
 
 
                MEZIGENERAČNÍ 
SETKÁVÁNÍ S DĚTMI Z MŠ ZAHRADNÍ 
V listopadu se senioři sešli ve společenském sále na 
aktivitě "Společné dopoledne s dětmi z MŠ Zahradní". 
Nejdříve si všichni společně zacvičili, poté si s dětmi 
povídali o podzimu a o činnostech s ním spojených. 
Děti měly za úkol posbírat v sále rozmístěné kaštany, 
ořechy, šípky a kukuřici, jako symbolickou sklizeň 
podzimních plodů. Na závěr děti vybarvily dva 
papírové draky, jednoho si odnesly do školy a 
druhého nám nechaly na památku.  
 

V prosinci nás děti opět 
navštívily. Celý program se nesl 
v mikulášském a předvánočním 
duchu. Děti předvedly 
vystoupení o čertech a 
andělech.  Společně jsme si pak 
povídali o Vánocích a jejich 
tradicích. Ukázali jsme dětem 
tradiční vánoční ozdoby, které 
jsme vyráběli, a někteří 
uţivatelé vyprávěli dětem, jak se 

slavili Vánoce v dobách jejich dětství. Děti také předaly uţivatelům drobné 
dárečky, které sami vyrobily. Všichni si dopoledne příjemně uţili. 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu  B – I. čtvrtletí 2017: 

LEDEN 

Svátek Tří králů  

Vystoupení kouzelníka a iluzionisty 

Humor Jana Wericha, hudební medailonek  M. Kubišové 

Dopoledne s taneční terapií 

Klub váţné hudby – B. Smetana 

Zábavný program „KRÁSY ČESKA“ 

Vzpomínání – zapomenutá řemesla, zimní móda, bály a plesy, zimní sporty 

 

ÚNOR 

 Oslavy masopustu 

Šátečkový bál 

Zábavný program „KRÁSY ČESKA“ 

Videokavárnička  aneb zavzpomínejme si 

Vzpomínkové setkání na téma – Biţuterie a šperky 

Klub váţné hudby – A. Dvořák 

Hudební medailonek - Judita Čeřovská 

Setkání s celostní muzikoterapií 

SENIORská miniuniverzita III. věku: Přednáška na téma Cestovatelství 

Vzpomínání – moje práce, mateřství a péče o malé dítě,  

hromnice, postní období a jeho proţívání 

 

BŘEZEN   

Oslava Mezinárodního dne ţen 

Vynášení Morény 

Vědomostní kvíz – na téma Zázraky přírody 

Zábavný program „KRÁSY ČESKA“ 

Hudební medailonek Milan Drobný 

Klub váţné hudby – Johann Strauss 

Vzpomínkové pásmo – Moje oblíbené knihy a jejich autoři 

SENIORská miniuniverzita III. věku:Přednáška na téma Cestovatelství 

Vzpomínání – moje maminka, přípravy na velikonoce, květná neděle 
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Plánované akce SENIORu  C – I. čtvrtletí 2017: 

 

LEDEN 

 Svátek Tří králů  

Zahájení programu „Putujeme Slovenskem“  

Videokavárnička, aneb co všechno odnesl čas 

Vzpomínkový pořad - Tradiční zabíjačkové zvyklosti 

Vystoupení  kouzelníka a iluzionisty  

Humor Kaisera a Lábuse 

Hudební medailonek P. Bobka 

Besedování na téma – Zimní elegantní móda – koţichy a koţešiny 

Československé legendy zimních sportů II. 

 

ÚNOR 

 Ples pracujících, aneb  Ţena za pultem 

 Fašankové slavnosti 

Program „Putování Slovenskem“  

Zimní sportovní hry 

Hudební medailonek M. Kubišové 

Humor Miroslava Donutila 

Besedování na téma – Kouzlo pohlednice 

Vzpomínkový pořad – Historie ţehlení a ţehliček 

 

BŘEZEN   

Přednáška na téma: Historie Zlínska 

Program „Putování  Slovenskem“ 

Oslava Mezinárodního dne ţen 

Vynášení Morény  a  zvyky a tradice příchodu jara 

Vzpomínkový pořad – Historie praní a praček 

Hudební medailonek Rudolfa Cortése 

Besedování na téma – Březen měsíc knihy aneb můj oblíbený autor 
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   Aktuality SENIORu 
 

 
Biografický projekt „SPLNĚNÁ PŘÁNÍ“ pokračuje: 

 
Vzpomínky na svatební den 

V úterý 1.11.2016 se uskutečnil výlet 
manţelů Babíčkových na Velehrad. Cílem 
cesty bylo navštívit Baziliku Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého  Cyrila a Metoděje. 
Manţelé Babíčkovi si splnili své přání 
k svému 63. výročí jejich svatby 
návštěvou místa, kde se jejich svatba 
konala a kde si řekli své ano. Manţelé 
Babíčkovi měli moţnost se opět společně 
ocitnout před oltářem. V tento den a na 
stejném místě si navzájem poděkovali za 
léta strávené spolu. Oslavu svého výročí 
poté zakončili návštěvou místní cukrárny, 
kde si dali ovocný koláč a kávu. 

 

 

Křeslo 

Uţ dlouhá léta si přála paní Kovaříková 
pohodlně usednout do křesla i s podnoţkou. 
Vzpomínala, jak měli doma takové velké 
křeslo, ve kterém se velmi dobře sedělo. 
Domluvila se se svojí klíčovou pracovnicí 
Jitkou a vyrazily spolu na nákup. V prodejně 
ve Zlíně objevily jedno úţasné polohovací 
křeslo, které si paní Kovaříková ihned 
zamilovala. To si také na místě koupila. O tři 
dny později jí křeslo firma přivezla přímo do 
domova. Nyní uţ sedává jenom v něm. Splnil 
se jí sen, o kterém uţ snila hodně dlouho. A 
těší se, jak si svého nového křesílka ještě 
uţije. 
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VZPOMÍNKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  NA  TÉMA: 
„KDYŢ  JSME PRACOVALI  U BATI“ 

 
V úterý dne 22. listopadu 2017 shlédli senioři budovy B i C divadelní 
představení  zaloţené na vzpomínkách našich seniorů s názvem „Kdyţ 
jsme pracovali u Bati“. Jedná se o dramatizaci vzpomínek lidí, kteří zaţili 
"Baťovu éru" a jsou na to náleţitě hrdí. Toto divadelní představení bylo 
sehráno i pro veřejnost v rámci „Dne otevřených dveří“ ve středu dne     
23. listopadu 2016. 
 

Jako první jsme připravili představení, ve kterém jsme ztvárnili mladé ţeny 
z Batovy školy práce. Jedno z Baťovský hesel totiţ znělo SPOKOJENÁ 
ŢENA ROVNÁ SE SPOKOJENÝ MUŢ, proto v roce 1929 zaloţila firma 
Baťa Baťovu školu práce pro mladé ţeny. Výuka byla uskutečňována 
prostřednictvím večerních kurzů, které probíhaly aţ po celodenní práci 
v továrně. Všechny mladé ţeny musely být ubytovány na internátě. Byl to 
velice tvrdý reţim, kde nebylo prostoru pro zahálku a ţivot na internátu 
měl aţ téměř vojenský charakter.   
 
V divadelním představení bylo ztvárněno, jak to vypadalo ráno na 
internátu při přípravě dívek do práce a také kontrola jejich řádného 
zevnějšku   vychovatelkou  při  odchodu do práce. V dalším divadelním 
vstupu bylo vidět, jak velká pozornost byla věnována výchově mladé ţeny 
k hospodaření. Mladé ţeny byly uţ od počátku svého studia v BŠP 
vedeny k umění správně hospodařit s finančními prostředky. Poslední 
krátký vstup amatérských herců budovy C nás zavedl na internát ve 
večerních hodinách, kdy se dívky vracely  z  kurzů společenské výchovy a 
tance v doprovodu galantních mladých muţů.  
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Amatérští herci z budovy B nás zavedli do domků s typickou cihlovou 
fasádou, které byly domovem dělníků pracujících v Baťových závodech. 
Baťa chtěl, aby se jeho zaměstnanci nevyčerpávali dojíţděním do práce, a 
zajistil jim ubytování co nejblíţe továrny. Baťova filozofie byla, ţe 
zaměstnanci se musí věnovat práci odpočatí. Musí sršet energií a 
pracovním zápalem. Chtěl totiţ mít v práci dělníka maximálně šťastného, 
neunaveného a opečovaného od jeho manţelky, jeţ byla v domácnosti – 
Baťa nezaměstnával vdané ţeny.  
K dělníkovu štěstí mělo přispět bydlení v domku, obklopeném zelení, 
nikoli však zeleninou ani kurníky a chlívky, protoţe po práci prostě uţ 
neměl pracovat na zahradě ani on, ani jeho ţena, a navíc: uţ si přece vše 
potřebné nakoupili v Baťových prodejnách s potravinami. Mělo to i další 
výhodu: šťastný odpočatý dělník nerebeluje, a protoţe nebydlí v činţáku, 
ani se s jinými rebely na patře nespolčuje.  
 
My jsme viděli,  jak přímo paní Baťová se svými spolupracovnicemi ze 
spolku ţen a ubytovacího oddělení firmy Baťa procházejí pravidelně 
čtvrtěmi, navštěvují domácnosti a provádějí kontroly čistoty a pořádku.   
 
No co dodat závěrem…..moţná jen to, ţe kdyby takové kontroly fungovaly 
i dnes, tak by bylo kolem nás čisto a útulno a lidé by si váţili všeho kolem. 
A tak se máme z této baťovy éry určitě co učit.   
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VEŘEJNÉ SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ BAŤOVI  ÉRY 
 

Ve středu dne 23. listopadu proběhlo v rámci našeho biografického 
projektu s názvem "Splněná přání" společné vzpomínkové setkání 
seniorů, jejichţ ţivot či práce byly nějakým způsobem spjaty s firmou Baťa 
nebo později s  n. p. Svit. 
 
Tohoto společného setkání se zúčastnili nejen senioři z našich domovů B 
a C, ale i hosté z Charitního domova Otrokovice, z Alzheimercentra Zlín a 
z Domova pro seniory Luhačovice. Jsme rádi, ţe naše setkání umoţnilo 
některým seniorům  potkat se po dlouhých letech a zavzpomínat na časy 
u Baťů. 
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Součástí této akce bylo i slavnostní zahájení trvalé výstavy Reklama u 
firmy Baťa, která byla instalována v prostorách vstupní chodby a v sále 
budovy C. Část plakátů na tuto výstavu darovala Nadace Tomáše Bati. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
Dále byla ve společenském  sále budovy C instalována putovní výstava 
nazvaná Tomáš Baťa – československý selfmademan, která vznikla  v 
rámci projektu Moderní dějiny do škol a vytvořili ji před 2 lety učitelé a 
studenti ze zlínského Gymnázia Lesní čtvrť ve spolupráci s Občanským 
sdruţením PANT. Výstava uţ navštívila celou řadu míst v ČR a nyní  byla 
do konce roku 2016 ke shlédnutí  u nás. 
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BESEDA 
 

V návaznosti na vzpomínkové setkání pamětníků „Baťovy éry“, SENIORu 
B se konala v SENIORu B beseda s panem Karlem Halberštátem 
z Otrokovic. Je to mj. i ţurnalista, který působil hlavně v regionálních 
médiích, aktivně zastupoval zlínské reportéry na celostátní úrovni. 
Dlouholetý člen vedení zlínské krajské organizace Syndikátu novinářů, se 
také v roce 2012 stal čestným občanem města Otrokovice. Pan Halberšát 
velmi rád přijal naše pozvání a besedoval se seniory k tématu „Baťovy 
éry“. Poté nám mimo jiné napsal: 
… i kdyţ se sešla sice jen malá skupina účastníků, tak jsme historii 
fenomenálního ševce a jeho firmy probrali z mnoha úhlů. Nechyběly 
osobní postřehy a vzpomínky, došlo i na citlivá témata. Například o 
vztahu  české veřejnosti k  nevlastnímu bratrovi zakladatele firmy Janu 
Antonínu Baťovi. Nebo proč Tomáš Baťa junior po listopadu 1989 nepřijel 
zachraňovat československý obuvnický průmysl…. 
    Rád jsem při té příleţitosti připomněl i Klub absolventů Baťovy školy 
práce. Tato několikrát zakázaná a zase obnovená společnost pokračuje 
ve své činnosti a neuzavírá se ani mladším generacím. Své sídlo má ve 
zlínské vile Tomáše Bati a mezi její četné aktivity patří i pravidelné 
Klubové středy se zajímavými hosty. Téměř dvouhodinová beseda v 
SENIORu B skončila nabídkou zájezdu do Zlína, do jiţ zmiňované vily    
T. Bati. 

Karel Halberštát - Klub absolventů Baťovy školy práce Zlín. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                 Napsala: Mgr. Jarmila Bochezová 
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DOBROVOLNÍCI V SENIORU 
 

Činnost dobrovolníků na SENIORu zaštituje 
dobrovolnické centrum ADRA Zlín, konkrétně jiţ po 
dobu 7 let spolupracujeme s koordinátorkou 
dobrovolníků Pavlou Pejlovou. Koordinátorka zajišťuje 
nábory nových dobrovolníků, prověření, zda jsou pro 
tuto práci vhodní a následně jejich proškolení, aby se 
seznámili se specifiky práce se seniory.  

 
 
Dobrovolníků dochází do SENIORu v současné 
době celkem 17 z toho 11 na budovu C a 6 na 
budovu B. I kdyţ jsme s tímto počtem 
spokojeni, stále máme na paměti další 
obyvatele, kteří by měli o jejich návštěvy zájem. 
Někteří dobrovolníci nám zachovávají přízeň jiţ 
mnoho let, ale vţdy nás potěší, kdyţ se podaří 
navázat úspěšnou spolupráci s někým novým.  
 

Náplň práce dobrovolníků je rozmanitá a pokaţdé je v ní zohledněno přání 
konkrétního obyvatele. Nejčastější je společné povídání na různá témata a 
vzpomínání. Dobrovolníci jsou také ţádaným doprovodem na vycházky do okolí, na 
společenské akce pořádané domovem nebo za nákupy. Dalšími moţnostmi jsou 
četba knih i časopisů, hraní společenských her apod.   
 
Dobrovolníci se zhruba 4x do roka setkávají 
na společných supervizích, kde mají 
moţnost sdílet své zkušenosti a navzájem 
probrat problematické i radostné situace 
vyvstávající při návštěvách obyvatel. 
Z ohlasů dobrovolníků je zřejmé, ţe tato 
činnost jim přináší dobrý pocit ze 
smysluplně stráveného času a kromě toho, 
ţe dávají něco ze sebe, dostávají i mnoho 
nazpět. 
 

Práce dobrovolníků si velice váţíme a víme, 
ţe příleţitostí pro jejich ocenění není 
mnoho. Stejně jako v letech minulých jsme 
proto i v roce loňském vyuţily předvánoční 
supervizní setkání dobrovolníků, abychom 
ústy ředitelky SENORu Ing. Vardanové 
poděkovali všem dobrovolníkům za jejich 
obětavou a nelehkou práci.  
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KRÁSNÉ VÁNOCE V SENIORU  DÍKY ŠTĚDRÝM SPONZORŮM 

 

V loňském roce jsme měli 
vánoční svátky mnohem 
krásnější neţ jindy a to díky 
štědrým dárcům, kteří nám 
přispěli nejen na krásnou 
vánoční výzdobu, ale i na 
vánoční osvětlení, dárky a 
pohoštění. 
Firma MK MONT 
ILLUMINATIONS Klášterec nad 
Ohří nám darovala venkovní 
vánočního osvětlení v hodnotě 
10 tis. korun, které bylo vyuţito k  osvícení vstupů našich domovů B a C, k 
osvětlení vánočního stromu domova a betlému v átriu domova. 
 

 
 
Velké poděkování patří firmám ORNEX spol. s.r.o. 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, MIJA - Jan Ruth 
z Plzně a Glass-Axiss z Jablonce nad Nisou za dar 
v podobě ručně malovaných vánočních ozdob, které 
byly vyuţity k vyzdobení našeho domova C. 
Firmě Kora spol. s.r.o. Praha nám zaslala velký 
balík s krásnou vánoční dekorací, která dosud zdobí 
všechna naše podlaţí a schodiště.  
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Rovněţ o vánoční dárky se postarali naši sponzoři. Seniorům budovy B udělala 
radost firma AGD PRINT s.r.o., vyrobila na míru propisky se jmény našich 
seniorů.  

Také děkujeme firmě Janova 
dílna Třebestovice a manţelům 
Deverovým za sponzorský dar 
v podobě stojánkových kalendářů 
s veselými obrázky, které 
poslouţily jako vánoční dárky pro 
seniory budovy C. Kalendáře 
rovněţ darovali firma REDA a.s. 
Zlín a GRASPO CZ, a.s. Zlín. 
Firma KRAB BRNO, s.r.o. 
věnovala také velké mnoţství 
vánočních svíček a firmě ABIX 

Europe s.r.o. zaslala sponzorský dar v podobě výborných čajů pro seniory 
budovy B. 

Vynikající máslové trubičky nám věnovala na vánoční posezení na budově B 
firma ŘIHÁK z Lhotky u Malenovic. Pravou vánoční atmosféru pomohly 
vytvořit vánoční růţe od firmy Cattleya Praha, perníková chaloupka a svícny 
od paní Věry Kytlicové. 
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PODĚKOVÁNÍ 

 
Váţení čtenáři, 
v posledních číslech našeho časopisu jste měli moţnost si přečíst články 
z nedokončené knihy spisovatelky naší (bohuţel jiţ zemřelé) obyvatelky 
paní Elišky Jechové. Všechny tyto výtisky jsme pak předávali i jejímu 
synovi panu Evţenu Jechovi. Pan Jecho nám k tomu na konci roku 2016 
napsal:  
 
 
 
 
Dobrý den. 
 
Ještě jednou Vám musím poděkovat za Vaši náklonnost k mojí mamince. 
Děkuji za uveřejnění jejich posledních úvah, a zachycení závěrečného 
dějství ţivotní dráhy. Vím, ţe je to cenný dokument a jsem rád, ţe se mi 
podařilo všechny její kniţní tituly, a hlavně celou její korespondenci uloţit 
do Památníku národního písemnictví v Praze. Oni si pro ni přijeli autem a 
je jiţ archivovaná. Jednou bych si přál mít také uloţenou i svoji 
korespondenci, protoţe naše děti o ní nebudou mít zájem. Prohlédnul 
jsem si i celý obsah čtvrtletníků – Seniorských vlaštovek, a musím znovu 
konstatovat, ţe SENIOR B nabízí nejlepší zázemí pro závěr ţivota 
seniorů. I kdyţ mám pořadí v Otrokovické Charitě (a dávno jsem uţ na 
řadě, ale zatím pobyt nepotřebuji), tak se mi jeví, ţe u Vás jsou sluţby 
ještě na lepší úrovni. Ještě jednou Vám děkuji za Vaši vstřícnost a přízeň. 
 

              Evţen Jecho 
 
 
 
 
 
 
Časopis připravily:    Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  

                                       
 
Další číslo vyjde koncem dubna 2017 


