
  ~ 1 ~  

ZPRAVODAJ  SENIORU OTROKOVICE, P.O. 
 

 
 

 
 

 
 

 

        Číslo 1/ LEDEN 2018 
   /čtvrtletník/ 
 

………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

- úvodní stránka str. 1   -  připravujeme pro Vás str. 22-23 
- úvodní slovo str. 2   -  aktuality str. 24 - 31 
- kulturní ţivot str. 3-21   -  pro volnou chvíli str. 32 

  
 
 
 
 
      



  ~ 2 ~  

Úvodní slovo 
 

 

 
Hodiny tiše našlapují ve sněhu,  
stačí pár kroků - rok se uzavírá. 
 
Skončí čas starých lásek, starých příběhů,  
rodí se předsevzetí průzračná a čirá. 
 
Mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2018  přeje 

 
                       Bc. Alena Krejčířová – zástupce ředitelky  
                         a celý kolektiv zaměstnanců SENIORu 

 
 

 
 

SNĚHOVÁ VLOČKA 
 

První vločka snesla se z nebe, 
společně na nás, na mě i tebe. 

Za ní padá druhá a vzápětí třetí, 
ve vzduchu je cítit to vločkové napětí. 

 
Kdyţ prvních pár vloček snese se k zemi, 

ostatní zrychlit by chtěly. 
Jejich přání vyslyšeno jest, 
a vločky začnou padat fest. 

Záhy je přes ně nevidět, 
a tudíţ jich je hned přebytek. 

 
Kdyţ chumelenice sněhová končí, 
a poslední vločky se s námi loučí, 

tak mrzí nás konec velkolepé podívané, 
ale další den nás čeká překvapení v podobě krajiny zasněţené. 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní akce za IV. čtvrtletí roku 2017 v SENIORu B 
 

Vědomostní kvíz 
S našimi seniory  jsme si 14. října společně ověřili  všeobecné znalosti 
VĚDOMOSTNÍM KVÍZEM s názvem KRÁSY PODZIMU. Nikdo nevyhrál, 
nikdo neprohrál. Vítězem se stal kaţdý účastník, který se zábavného 
dopoledne zúčastnil. Naši senioři si vzájemně pomáhali a společnými 
silami kvíz zvládli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SENIORská miniuniverzita III. věku  
V rámci SENIORské miniuniverzity III. věku 
jsme si 30. října vyslechli přednášku, kterou 
pro naše seniory připravila pí Radoslava 
Matuszková s názvem KRAJINA MÉHO 
SRDCE. Tentokráte jsme navštívili Polsko. 
Seznámili jsme se s historií a zaposlouchali 
se do poutavé přednášky pí Matuszkové. 
 

 
Vzpomínkové odpoledne - památka 

zesnulých 
Ve čtvrtek 2. listopadu jsme si 
připomněli Památku zesnulých. Na 
zahradě domova u zvoničky proběhlo s 
našimi uţivateli a jejich rodinami, krátké 
setkání s připomínkou pomíjivosti, ale i 
krásy ţivota. Společně jsme zapálili 
svíce a uctili tak památku těch, kteří nás 
opustili. 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2056524297912287/2056522221245828/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2056524297912287/2056522221245828/?type=3
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Krokotours 
Dne 8. listopadu  jsme slavnostně ukončili akci s názvem KROKOTOURS. 
Všichni účastníci dostali diplom a malou odměnu. Naši senioři si po 
určitou dobu evidovali svoje výkony v jízdě na rotopedu, nebo chůzi. Po 
součtu všech kroků jsme naměřili, ţe jsme společnými silami dorazili na 
počet kroků aţ do Náchoda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezigenerační setkání 
V pondělí 20. listopadu proběhlo mezi 
dětmi a seniory MEZIGENERAČNÍ 
SETKÁNÍ. Přišly nás navštívit děti z 
MŠ Zahradní Otrokovice. Bylo to 
dopoledne plné pohybových aktivit a 
zábavy. 

 

Návraty 
Ve čtvrtek 23. listopadu nám zahrála k poslechu ţenská skupina Návraty 
z Tlumačova. Tentokráte na téma PLETKY PANÍ OPERETKY. Všichni 
naši uţivatelé si tuto pohodovou atmosféru uţili.  
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Miniuniverzita III. věku 
V rámci SENIORské   MINIUNIVERZITY  III. věku jsme si 7. listopadu  
poslechli přednášku s názvem ČÍNA SI – AN - současnost a minulost, 
kterou seniorům přednesl p. Vlachynský. Senioři budovy B tak měli 
moţnost proţít zajímavé odpoledne při poutavé přednášce. Ta byla 
zpestřená proloţením vlastních záţitků a zkušeností z cest                       
p. Vlachynského.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mikuláš 
Dne 5. prosince nás navštívila Mikulášská 
druţina. Všichni uţivatelé dostali nadílku a 
připomněli si tak tradice z dětství. Pro naše 
seniory to byla příjemná návštěva, která jim 
zpestřila odpoledne. 
 

 
Ţenský pěvecký sbor Otrokovice 
Dne 6. prosince našim seniorům přijel zahrát a zazpívat ŢENSKÝ 
PĚVECKÝ SBOR - OTROKOVICE. Předvánoční koncert se nám všem 
líbil, zazněly nejznámější české koledy a vánoční písně. Naši senioři 
odcházeli  plní dojmů a svátečně naladění. Tímto zároveň  děkujeme za 
pěkně proţité odpoledne. 
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Rozsvícení vánočního stromečku 
V pátek 11. prosince jsme si rozsvítili 
VÁNOČNÍ STROMEČEK. Ke sváteční 
náladě nám hrála ţivá hudba v  podání      
p. Cabáka a všichni si k poslechu příjemné 
hudby popíjeli vánoční punč. 
 
 
 
 
 

 
 

Vánoční dílny 
V pátek 15. prosince naše seniory  
navštívili studenti otrokovického 
Gymnázia a věnovali se našim 
uţivatelům při VÁNOČNÍCH 
DÍLNÁCH. Společně si tak vyrobili 
různé vánoční dekorace pro sebe i 
své blízké. 

 
 
Dětský pěvecký sbor Studánka 
Dne 19. prosince v době předvánoční našim seniorům zazpíval dětský 
pěvecký sbor Studánka ze ZŠ Mánesova Otrokovice.  Děti našim 
uţivatelům zpříjemnily dopoledne vánočními písněmi. 
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Posezení u vánočního stromu 
Dne  21. prosince  proběhlo slavnostní posezení u vánočního stromu, kdy 
si naši senioři připomněli známé vánoční tradice, kaţdý dostal malý 
dáreček a příjemně jsme si poseděli u voňavé kávy a domácí máslové 
trubičky, které nám jiţ třetím rokem věnuje Pekařství Lhota u Malenovic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silvestrovské odpoledne 
Den 31. prosince se u nás konalo veselé silvestrovské odpoledne a 
společně tak strávili chvilky smíchu, veselé nálady, vtipů a písniček. 
Všichni si tak Silvestr uţili a do Nového roku si vzájemně popřáli hlavně 
zdraví a stále takový úsměv na tváři jako měli doposud.  
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Pravidelné aktivity v budově B: 
 

V rámci pravidelného zábavného 
programu MÁME RÁDI ČESKO  jsme 
v posledním čtvrtletí roku 2017 navštívili 
STŘEDOČESKÝ KRAJ. Naši senioři 
společně putovali po památkách 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,  navštívili 
hrad Karlštejn i Koněpruské jeskyně. 
Připomněli si historické chvíle 
středočeského kraje, putovali po 
památkách a proţili tak velice příjemné 

odpoledne.  Krásy Česka poznáváme u pravidelných měsíčních 
setkávání. Kaţdá přednáška je plná zajímavostí a nových informací, 
spojená s promítáním snímků a prohlíţením fotografií.  
 
V rámci pravidelného hudebního okénka 
jsme si společně  připomenuli ţivot a dílo 
hudebního skladatele Petra Iljiče 
Čajkovského, zpěvačky a herečky Nadi 
Urbánkové i Věry Špinarové. Dozvěděli 
jsme se různé zajímavosti, jak 
z profesního, tak i z osobního ţivota. 
V prosinci jsme se zaposlouchali do díla 
Jakuba Jana Ryby.  

 

Kaţdou středu, probíhá trénink paměti. Našim 
seniorům se věnuje sociální pracovnice       
Mgr. Ţáková, která je certifikovanou trenérkou 
paměti. Tyto tréninky jsou  u seniorů velmi 
oblíbené a vţdy je na jejich „hodinkách“ bohatá 
účast.   
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PROGRAM VE ZNAMENÍ MĚSÍCE – budova B 
 

V listopadu jsme si společně připravili 
šípkový čaj, který má blahodárné účinky na 
náš organizmus hlavně v sychravém 
období. Naši senioři si čaj přisladili 
vlastnoručně vyrobeným pampeliškovým 
medem. Společně jsme proţili opět pěkné 
odpoledne a udělali něco pro naše zdraví. 
Začátkem prosince jsme si připomněli 
svátek sv. Martina. Společné odpoledne 

jsme proţili u kávy při četbě a vzpomínání na přísloví, které tento svátek 
sebou přináší. 

 
V prosinci jsme se věnovali zejména 
vánočnímu pečení, a vzpomínání na 
vánoční přípravy. Program jsme měli 
pestrý, naši senioři zavzpomínali na 
své vlastní recepty, zvyky i tradice. 
Budova B  provoněla pečením 
perníčků, vanilkových rohlíčků, i 
nepečeným cukrovím.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ~ 10 ~  

Kulturní akce  za IV. čtvrtletí roku 2017 v SENIORu C 
 

Člověče, nezlob se 

Dne 17. října jsme uspořádali 
podzimní seniorské klání v oblíbené 
společenské hře ČLOVĚČE, NEZLOB 
SE. Vytvořili jsme několik druţstev, ze 
kterých vzešel vítěz. Vítězové poté 
spolu sehráli závěrečnou hru o titul 
„absolutního vítěze“. Soutěţivost a 
radost ze hry byla viditelná z tváří 
všech účastníků. 

 

Videokavárnička 

Dne 18. října se konala oblíbená 
VIDEOKAVÁRNIČKA s podtitulem "co všechno 
odnesl čas". Příjemné dopoledne u kávy a 
moučníku jsme společně trávili u vzpomínání na 
to hezké, co jsme za poslední čtvrtletí v našem 
domově proţili. Promítaná prezentace fotografií 
a videí z kulturních akcí za uplynulé období nás 
vrátila k příjemným proţitkům. 

 

 

 

 

Muzikoterapie 

Dne 19. října proběhla RELAXAČNÍ 
MUZIKOTERAPIE v naší snoezelenové 
multismyslové místnosti. V relaxačních křeslech 
jsme si společně uţili hru na hudební nástroje. 
Tématem terapie byla léčivá síla vody, kdy jsme 
společně tvořili s pomocí nástrojů déšť, bouřku, 
vítr a přidávali jsme zvuky přírody. Na závěr 
jsme poslechem relaxační hudby a hmatem 
stimulovali naše další smysly. 
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Prezidenti našeho ţivota 

Dne 26. října jsme společně zavzpomínali na téma PREZIDENTI 
NAŠEHO ŢIVOTA. Při společném setkání jsme mohli shlédnout 
fotografie, prezentaci a různé dokumenty o prezidentech České 
republiky, které si od svého dětství aţ do současnosti pamatujeme. 
Náplní bylo nejenom vzpomínání na jejich osobnosti,  dozvěděli jsme se 
i různé zajímavosti z jejich ţivota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Španělské zvyky 

Dne 27. října se u nás konala kulturní akce s 
názvem OHNIVÝ ŘÍJEN ve znamení 
FLAMENCA a byla celá akce věnována 
Španělsku. Milým hostem této kulturní akce byla 
paní Iveta z Brna, která se profesionálně věnuje 
Flamencu. Mohli jsme tak shlédnout předměty, 
které se k tanci Flamenca vyuţívají a ukázku tří 
tanců na typickou španělskou hudbu. Mimo to 
nám paní Iveta pověděla i něco málo k býčím 
zápasům, španělskému jídlu a zvykům této 

země. Pro dobrou náladu a 
pohodu byl během akce 
podáván typický španělský 
drink Tinto de verano. Moc 
děkujeme Iveta La 
Rubia&FLamigos!  
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Krajina mého ţivota - přednáška 

Dne 31. října u nás proběhla přednáška na téma 
KRAJINA MÉHO ŢIVOTA, kterou nám přednesla 
paní Matuzsková. Přednáška byla zaměřena na 
Polsko, dozvěděli jsme se informace o městech, 
kam velmi ráda přednášející jezdí. Při přednášce 
zaznělo i něco málo o historii těchto měst a 
tradicích této země. Celá přednáška byla 
doplněna ukázkami fotografií z cest.  
 

Lucerničkové odpoledne 

Dne 2. listopadu  proběhlo pro naše seniory a jejich blízké 
„Lucerničkové odpoledne“ v átriu domova, kdy jsme společně zapálili 
svíčky, abychom uctili památku všech zesnulým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikoterapie 

Dne 15. listopadu se opět konala oblíbená MUZIKOTERAPIE. 
Tentokráte jsme naši aktivní hodinku věnovali práci s rytmikou, své 
emoce a proţitky jsme vyjádřili 
hrou na různé muzikoterapeutické 
nástroje. Zapojili jsme i pohyb 
vlastního těla a posílili svalovou 
koordinaci. Pravidelná setkávání s 
hudbou vnáší do ţivota našich 
seniorů radost ze vzájemné 
spolupráce a sounáleţitosti. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2056257464605637/2056257154605668/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2056257464605637/2056257154605668/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2056257464605637/2056257154605668/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2062566570641393/2062565227308194/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2062566570641393/2062565227308194/?type=3
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Taneční dopoledne 

Dne 16. listopadu, vţdy vítaná pohybová aktivita pro seniory, se stala i 
příjemnou společenskou událostí spojenou s hudbou a tancem. Na 
úvod našeho tanečního dopoledne proběhla společná úvodní rozcvička 
prostřednictvím rytmických pohybů na ţidlích, poté se za zvuku 
známých českých hitů 60. let minulého století se na parketu vystřídaly 
párové tance s tanečními kreacemi pracovníků domova a seniorů na 
invalidních vozících. Vyvrcholením naší taneční terapie byl scénický 
tanec se stuhami na hudbu skladby VLTAVA od B. Smetany. Na závěr 
nechyběly ani nejznámější polky či valčíky v doprovodu známých 
dechových hudeb, které roztancovali všechny přítomné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínkové pásmo 

Dne 21. listopadu proběhlo vzpomínkové pásmo 
a to na téma J. Zíma, aneb SEJDEME SE NA 
VLACHOVCE. V průběhu společného posezení 
jsme se dozvěděli zajímavosti jak z profesního, 
tak i osobního ţivota J. Zímy a také jsme měli 
moţnost zhlédnout ukázky z jeho tvorby. 

 

Cestování po Albánii 

Dne 23. listopadu se u nás konala  beseda na 
téma ZÁŢITKY Z CEST PO ALBÁNII, kterou si 
pro nás připravil pan Pavel Kolomazník. Během 
besedy jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o 
historii měst a tradicích navštívených oblastí. 
Jednou z tradic Albánie je tradiční pokrm Byrek 
– slaný koláč z taţeného těsta, který jsme zde 
mohli ochutnat. Vše bylo doplněno fotografiemi 
a videi z cest. 
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Návraty 

Dne 29. listopadu se konal pro naše 
seniory koncert hudebně dramatické 
skupiny Návraty z Tlumačova. 
Tentokráte si pro nás dámy připravily 
krásné pásmo s názvem PLETKY PANÍ 
OPERETKY. Svým vystoupením 
zpříjemnily našim seniorům odpoledne. 
Moc děkujeme. 

 

Rozsvícení vánočního stromku 

Na svatou Barborku 4. prosince se v átriu našeho 
domova konalo slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku. Za zvuku nejznámějších vánočních melodií si 
všichni celou akci krásně uţili. Podávali jsme skořicí 
provoněný předvánoční punč. 

 

 

Mikuláš 

Dne 5. prosince jsme se sešli v sále 
domova, kde nás navštívil sv. 
Mikuláš s andělem a čerty. Mikuláš 
společně s čerty a andělem všechny 
pozdravil a obdaroval drobnými 
dárky. Poté celá druţina navštívila 
ostatní seniory i v pokojích.  

 
Mikulášská kavárnička 

Dne 7. prosince se u nás konala 
MIKULÁŠSKÁ KAVÁRNIČKA, kde se 
podávalo nejen andělské potěšení v 
podobě různých druhů zákusků, ale 
také vynikající čertovské topinky. Na 
seniory čekalo na této akci velké 
překvapení. Do kavárničky přišla paní 
JAROSLAVA HROMADOVÁ ze Zlína, 
aby všem přítomným předala dárky ze 
splněného společného přání v rámci 
projektu Českého rozhlasu "Jeţíškova vnoučata". Senioři si osobně 
dárky převzali a společně je rozbalili. Velká elektrická pánev pro 
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společná vaření a stroj na kávu, který budeme vyuţívat např. při 
společných kavárničkách, všechny mile potěšil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Folklórní soubor Dolinečka 

Dne 12. prosince se v budově C 
konal adventní koncert dětského 
folklórního souboru DOLINEČKA ze 
Starého Města. Krásné adventně a 
předvánočně laděné pásmo plné 
písní a tanců se všem velmi líbilo a 
děti sklidily za své vystoupení 
bouřlivý potlesk. 

Arteterapie 

Dne 13. prosince se v budově C se 
konalo společné setkání u 
ARTETERAPIE. Dnešním tématem 
byla intuitivní malba. Malovali jsme 
na výkres akrylovými barvami. Dílo 
vznikalo spontánně, kreativně jsme si 
hráli s barvami. Cílem bylo navození 
pocitu bezpečí duše a tvorba 
ochranné energii kolem ní. Senioři 
tvořili za doprovodu hudby Vivaldiho. 

 

Pracovní dílna 

Dne 19. prosince proběhla předvánoční 
pracovní dílna. Senioři měli moţnost vytvořit si 
pro své blízké vánoční přání a na svůj vánoční 
stůl podle své kreativity vánoční svícen. 
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Tetičky z Kunovic 

Dne 20. prosince se u nás uskutečnil 
další adventní koncert. Tentokrát nás 
přišly svým zpěvem potěšit TETIČKY 
z Kunovic. V první polovině koncertu 
zazněly nejznámější vánoční koledy, 
druhá část byla věnována písničkám 
na přání našich seniorů. Krásné lidové 
písně zahřály srdíčko nejednoho 
účastníka. Moc TETIČKÁM děkujeme 
nejen za jejich dobrou náladu, kterou k 
nám přinesly, ale také za výborné domácí koláčky.  

 

Posezení u vánočního stromečku 

Dne 21. prosince se konalo společné 
vánoční posezení u stromečku se 
vzpomínáním na tradiční zvyky a tradice 
těchto nejkrásnějších svátků v roce. Senioři 
si rozbalili další společné dárky, které měli 
pod stromečkem a kaţdý z nich si odnesl i 
drobný vánoční dárek v podobě kalendáře, 
hrníčku a klíčenky. Milé vánoční setkání jsme 
zakončili zpěvem 

nejznámějších 
českých koled. 

           

 

 

Přípravy na silvestrovské oslavy 

Poslední týden v roce 2017 se konaly 
aktivity spojené s přípravami na 
silvestrovské oslavy. Dopoledne jsme 
strávili s nejznámějšími silvestrovskými 
scénkami televizní zábavy. Také se 
konalo odpolední posezení, kde jsme se 
společně rozloučili se starým rokem a 

navzájem jsme si u skleničky šampaňského popřáli všechno nejlepší do 
nového roku. Na závěr setkání jsme zhlédli "na přání seniorů" vánoční 
koncert Karla Gotta. 
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  Silvestrovské oslavy 

Poslední den v roce 2017 proběhly 
na všech podlaţích silvestrovské 
oslavy. Nejprve si senioři za 
pomoci obětavých pečovatelek 
připravili občerstvení v podobě 

chuťovek s různými druhy pomazánek a 
odpoledne nás uţ pak čekaly společné 
oslavy příchodu nového roku 2018. 

 

 

Aktivity v rámci programu „Ve 
znamení měsíce“: 

V měsíci říjnu jsme si společně 
připravili jablečný kompot. U 
přípravy kompotu jsme si povídali 
o tom, kdy se podzimní a zimní 
odrůdy jablek sklízejí, 
zavzpomínali jsme, jak doma 
jablka dříve uskladňovali a 
vyuţívali v kuchyni.  

 

Také jsme se v říjnu sešli u tradiční 
podzimní činnosti - loupání a čištění 
usušených fazolových lusků z našich 
zahrádek. Úroda fazole bude vyuţita 
v zimním období, kdy společně v 
rámci vaření připravíme tradiční jídla 
z této luštěniny. 

 

V rámci cyklu SPLNĚNÁ PŘÁNÍ jsme si společně v říjnu připravili 
smaţený květák, který bývá zařazen do jídelníčku jen občas. Senioři se 
aktivně zapojili do krájení a obalování květáku a během příprav 
vzpomínali i na to, jak dříve květák v kuchyni vyuţívali. 
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V rámci cyklu SPLNĚNÁ PŘÁNÍ si senioři v říjnu 
upekli ŠKVARKOVÉ PAGÁČKY na které měli uţ 
dlouho chuť. Během příprav zavzpomínali i na 
různé recepty, podle kterých si pagáčky 
připravovali dříve doma a při kterých se dříve 
v domácnostech při vaření vyuţívalo škvarků.  

 

 

Začátkem listopadu se konalo 
DUŠIČKOVÉ TVOŘENÍ, kdy se senioři 
zapojili do příprav 
dušičkových věnců 
a tradičních košů. 
K tvoření vyuţili 
širokou škálu 
materiálu včetně 

umělých i sušených dekorací. Vše si tak připravili 
na Lucerničkové odpoledne, které proběhlo 2. 
listopadu.  

 

V listopadu si na přání opět i letos připravili 
senioři sušené KŘÍŢALY z jablek. Při 
společném posezení, kdy se jablka krájela, 
jsme si povídali o tom, z jakých druhů 
ovoce dříve kříţaly připravovali doma. 
Kříţaly budou zdobit náš štědrovečerní stůl. 

 

V listopadu se na 
přání uţivatelů 
vařila VALAŠSKÁ 
KYSELICE. Senioři 
se aktivně zapojili 
do příprav této 
hodně známé a 
oblíbené polévky. 

Během příprav vzpomínali, jak dříve doma 
kyselici vařívali a z jakých surovin. Uvařená 
polévka všem velmi chutnala a „jen se po ní 
zaprášilo.“ 
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V rámci příprav na Vánoce se konalo setkání u 
pracovních činností, kde jsme vytvářeli ze starých 
kníţek korpusy pro vánoční dekorační stromky a také 
jsme barvili  šišky a proutí, které bylo pouţito 
k vánočnímu dekorování domova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci jsme se společně pustili na všech 
odděleních i v denním stacionáři do pečení 
vánočního cukroví. Celkem jsme připravili 10 
druhů vánočního cukroví, které jsme měli po 
celé vánoční svátky na svých jídelnách. Na 
stolech se díky šikovným seniorkám objevily 
např. vanilkové  rohlíčky, pracny, perníčky či 
kuličky.   
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Setkávání se zvířátky v našem domově 

Dne 2. října 2017 se v átriu domova konala 
letos jiţ poslední HIPOTERAPIE s poníky a 
tentokráte i se zakrslými kozami domácími. 
Paní Pasekové, která jezdí se svými poníky 
a dělá nám svou návštěvou pokaţdé radost, 
moc děkujeme za spolupráci v roce 2017 a 
těšíme se na další příjemné terapie na jaře 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Také moc děkujeme paní Mišákové, která 
k nám pravidelně dochází se svými 
canisterapeutickými pejsky. Společné terapie 
v sále domova či v domácnostech Čtyřlístek či 
Panpeliška mají vţdy velký úspěch u našich 
seniorů. A společnost pejsků těší pravidelně i 
seniory v pokojích u lůţka. 
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Mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Zahradní Otrokovice 

 

V říjnu a listopadu  proběhlo u nás 
další mezigenerační setkání s 
dětmi z MŠ Zahradní z Otrokovic. 
Společně jsme si s dětmi během 
skupinového cvičení protáhli svá 
těla a ve volné chvíli si pak děti 
stihly vyrobit i v říjnu podzimní 
draky a v listopadu zápichy na 
téma Mikuláš, čert a anděl.  

 

V prosinci proběhlo další setkání 
našich seniorů s dětmi. Společně 
jsme v tomto předvánočním čase 
proţili krásné dopoledne. Na úvod 
si pro nás děti připravily krátké 
vánoční pásmo, v jehoţ závěru 
předali všem seniorům dárečky, 
které samy vyrobily. Také my 

jsme měli pro děti pod stromečkem dárečky v podobě vánočních 
samolepících dekorací. Děti měly z dárků ohromnou radost. Na závěr 
jsme si všichni společně zatancovali a zazpívali. 

Jsme moc rádi za tuto přínosnou spolupráci s MŠ Zahradní, děkujeme 
nejen dětem, ale především obětavým paní učitelkám a těšíme se          
na  další hezké společné chvíle i v následujícím    roce 2018.
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Připravujeme pro Vás 
 

 

Plánované akce SENIORu B – I. čtvrtletí 2018 

LEDEN 

Tříkrákové koledování 

 Zdravotní přednáška  p.Brázdila – Výroba mastí    

 Vědomostní kvíz na téma KRÁSY ZIMY 

 Den krásy s Mary Kay 

 Videokavárna- ohlédnutí v čase 

 

ÚNOR 

Masopust – vodění medvěda 

 Slavnostní ukončení SENIORské univerzity III. věku 

 Maškarní ples     

 Celostní muzikoterapie 

 

BŘEZEN 

Oslava MDŢ s taneční terapií Dr. Velety 

          Vítání jara – vynášení Morany 

 Velikonoční dílny 

Vystoupení kouzelníka a iluzionisty JIŘÍHO HADAŠE 

 

Další pravidelné akce: 

HUDEBNÍ OKÉNKO – Věra Špinarová, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, Iveta 

Bartošová, Johann Sebastian Bach, Oskar Nedbal, Erich Wolfgang Korngold. 

Program VE ZNAMENÍ MĚSÍCE - zimní sporty a oblečení, zabíjačka, pololetní 

vysvědčení, videokavárna, masopust, plesová móda, první lásky, Hromnice, MDŢ, 

velikonoční tradice a zvyky, předpěstování zeleniny 

VZPOMÍNKOVÝ CYKLUS ZNÁMÉ OSOBNOSTI – Jana Brejchová, Hugo Haas, 

Tomáš Holý. 
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Plánované akce SENIORu  C – I. čtvrtletí 2018: 

LEDEN 

 Svátek Tří králů  

 Novoroční setkání s ţáky ZŠ T.G.M. Otrokovice 

ZIMA – čas pro bylinkové čaje 

Tříkrálový koncert umělkyně Jitky Šuranské 

Videokavárnička, aneb co všechno odnesl čas 

Olympiáda tradičních zimních sportů 

Vzpomínkové pásmo - Oblékání v zimním čase 

Beseda o cestování – UKRAJINA 

Program „Ve znamení měsíce“: pečení domácího štrůdlu, luštěniny – vaření 

tradičních pokrmů, zimní radovánky – retro výstava 

 

ÚNOR 

Tradiční zabíjačkové zvyky a tradice 

Myslivecký bál, aneb SLAVNOSTI SNĚŢENEK 

 Oslavy MASOPUSTU 

Vzpomínkové pásmo s výstavou na téma -  RETRO - časopisy 

Putování po hradech a zámcích naší vlasti 

Setkání s ţáky ZŠ T.G.M. Otrokovice – divadelní představení 

Program „Ve znamení měsíce“: činnosti v zimním období, vaření z luštěnin, výsev 

řeřichy 

 

BŘEZEN   

Přednáška na téma: EGYPT pohledem turisty 

Oslava MDŢ s taneční terapií Dr. Velety 

Vítání jara – zvyky a obyčeje 

Dílna velikonoční řemesel 

Velikonoční posezení– tradice tohoto svátku 

Vystoupení kouzelníka a iluzionisty JIŘÍHO HADAŠE 

Program „Ve znamení měsíce“: pečení beránka, barvení vajíček, vzpomínání – učitelé 

školních let, zahradničení. 
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Aktuality SENIORu 
 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY V SENIORU 
 

Předvánoční atmosféra dorazila do našich domovů 

jiţ v adventním čase nejen díky různým aktivitám a 
koncertům, ale také díky krásné vánoční výzdobě. 
Domovy dostaly vánoční "kabátek", abychom si 
vytvořili tu správnou vánoční atmosféru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přípravy na vánoční svátky byly ve znamení pečení, vaření punče a také společného 
zdobení stromečků. 
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Slavnostně připravená štědrovečerní tabule čekala na seniory v kaţdém podlaţí 
budovy C. Senioři  společně oslavili krásný a pohodový Štědrý den, kde nechybělo 
napečené vánoční cukroví, dárečky i zpěv známých koled.  
V budově B, byl pro naše seniory, kteří nemají moţnost trávit Štědrý den u svých 
rodin připravena také slavnostní Štědrovečerní večeře. Senioři měli moţnost strávit 
Štědrý večer ve společnosti svých vrstevníků za příjemné atmosféry. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
V SENIORu C se konala 28. prosince 2017 pro 
všechny věřící i slavnostní vánoční bohosluţba za 
hudebního doprovodu scholy z farnosti Otrokovice. 

 
 
                    Napsala: Věra Berková 
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Projekt  SPLNĚNÁ PŘÁNÍ v SENIORu C 

 

Dne 12. října jsme splnili vysněné přání paní 
Marii z našeho domova, jejímţ velkým snem 
bylo navštívit areál TOMA, dřívější Svit. Chtěla 
prohlédnout areál, kde pracovala ve sluţbě 
Tomáše Bati. Vyuţili jsme příznivého 
podzimního počasí a vydali jsme se na vycházku 
do areálu. Během prohlídky paní Marie 
vzpomínala, jaké budovy se dříve v areálu 
nacházely, a byla velmi překvapená, jak se za ty 
roky prostory areálu změnily. Celou prohlídku 

jsme zakončili u pomníku T. Bati, kde 
vzpomínala na jejich osobní setkání. Byla moc 
vděčná za moţnost, podívat se do míst, kde 
dříve pracovala. 

 

 

 

Dne 6. listopadu jsme splnili další přání jedné z 
našich seniorek, jejímţ velkým přáním bylo navštívit 
také areál TOMA, dřívější Svit. Uţivatelka si chtěla 
prohlédnout areál, kde pracovala.        Také s 
velkým nadšením vyprávěla, jak to v areálu všechno 
fungovalo, a v kterých kancelářích pracovala.  

 

 

 

 

 

 

Dne 7. listopadu jsme splnili přání paní Jarmilce 
z našeho domova, která chtěla jít na procházku po 
místní části Otrokovic a chtěla vidět domek, ve 
kterém vyrůstala a poté i bydlela. Uţivatelka nás 
při vycházce naváděla, proto nebylo těţké místo 
dřívějšího bydliště najít. Při příjezdu na místo, měla 
uţivatelka velkou radost. Potkala se zde i se svou 
dávnou sousedkou, se kterou měly pěkný vztah. 

 

 
 

                        Napsala: Petra Suchánková 
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Proč trénovat svoji paměť? 

 
Certifikovaná trenérka paměti Mgr. Kristýna Ţáková, 
která vede tréninky pro seniory v budově B se s námi 
podělila o zajímavé informace spojené s pamětí. Mnoho 
lidí se domnívá, ţe proti duševním úbytkům ve stáří se 

nedá nic dělat. To se ovšem pletou. Nejnovější výzkumy 
ukazují, ţe člověk si i ve stáří ponechává schopnost se 
učit, ţe se můţe dále psychicky rozvíjet a ţe má 
k dispozici velkou kapacitu myšlení, z níţ často není 
dosti čerpáno. 
Specifické trénování psychických funkcí můţe nervové 
buňky stimulovat k vytváření nových sítí. Proto je třeba 
navštěvovat naše společné tréninkové hodiny či si svůj mozek trénovat sami. 
Činnost mozku je moţno srovnávat s činností svalu – není-li sval zatěţován, 
ochabuje.  Psychickou výkonnost funkce mozku můţeme tedy znovu získat, 
zlepšovat či udrţet si ji odpovídajícím cvičením. Denní trénink myšlení a paměti 
v délce 10 – 15 minut představuje důleţité opatření k udrţení duševního zdraví. A co 
konkrétně nám můţe pomoci. Jsou to jednoduchá cvičení či pravidla, která jsem 
Vám níţe popsala: 
 
Ke zvýšení mozkové kapacity pomáhá: 

1. Změňte strany! Začněte více pouţívat levou ruku, pokud jste praváci a 
naopak k vykonávání běţných aktivit jako je čištění zubů nebo česání. 

2. Změňte scenérii! Můţete doma změnit umístění potravin, které běţně 
pouţíváte, např. cukr, kávu, sůl…Nebo vyměnit obsah jednotlivých zásuvek 

ve skříni či umístění odpadkového koše. 
3. Skládejte obrázky! Kříţovky jsou skvělé pro aktivaci levé mozkové 

hemisféry, skládáním obrázků (puzzle) však budete více zapojovat svou 
pravou mozkovou hemisféru. 

4. Čtěte si nahlas! Pokud si čtete potichu, aktivujete mnohem menší část 
mozku. 

5. Povídejte si s ostatními! Popisování věcí či událostí ostatním je skvělý 
způsob, jak si zlepšit vizuální paměť. 

6. Pohyb, pohyb, pohyb! U starších osob, které začali chodit pravidelně na 
vycházky, se velmi rychle v testech projevilo zlepšení mozkových funkcí. 

 
 

Těším se na chvíle strávené s Vámi.  
       

Vaše Kristýna Ţáková 
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PROJEKT JEŢÍŠKOVA VNOUČATA 
 
V závěru roku 2017 jste často slýchali o Jeţíškových vnoučatech a tak jsme se 
rozhodli Vás s tímto projektem seznámit. Jeţíškova vnoučata vznikla na podzim roku 
2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě. Novinářka Olga Štrejbarová si při 
jednom svém natáčení uvědomila, ţe opuštění lidé tvoří často aţ třetinu obyvatel 
domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně 
bylo spíš časem prázdnoty neţ radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. 
 

Martin Ondráček   je šéf projektu Jeţíškova 
vnoučata a šéfredaktor zpravodajství a 
publicistiky v Českém rozhlase. Nyní po 
Vánocích je unavený, ale šťastný chlap, protoţe 

se podařilo v České republice obdarovat přes  
13 000 seniorů. 
 
Všichni tito senioři po celé České republice měli 
v roce 2017 krásnější Vánoce díky Jeţíškovým vnoučatům. Unikátní projekt 
Českého rozhlasu tak během adventního času dokázal zdánlivě neuvěřitelnou věc.   
I přesto, ţe je kolem nás hodně lidského neštěstí a zla, tak dobra mezi lidmi je stále 
více…jak ukázal tento projekt. 

 
Nyní plní Jeţíškova vnoučata přání všem seniorům, nejen opuštěným. Dokud budou 
přibývat, chceme pokračovat, říká pan Martin Ondráček. Projekt, který Český rozhlas 
spustil 13. listopadu 2017, nekončí ani po Vánocích. Do projektu Jeţíškova vnoučata 
se uţ zapojilo 584 domovů a vyplnilo se 13 651 přání, coţ je 97%.  Řada lidí se v 
rámci projektu na drahé dárky dokonce skládala, například ve skupinách na 
sociálních sítích.  

Připomeňme si na závěr další rozměr celé akce. Pochopili jsme, ţe největší věc, 
kterou člověku můţeme dát, je náš vlastní čas. Jsme rádi, ţe dobro je kolem nás a je 
ho víc, neţ jsme si uměli představit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Text je převzatý z Českého rozhlasu Radiožurnálu a webových stránek www.jeziskovavnoucata.cz. 
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Radost z dárků od Jeţíškových vnoučat: 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2074870702744313/2074870009411049/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2074870702744313/2074870009411049/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2074870702744313/2074870009411049/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2077136915851025/2077134705851246/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2077136915851025/2077134705851246/?type=3
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Jaké záţitky nás čekají v roce 2018? 

 

Díky projektu Jeţíškova vnoučata, do kterého se zapojili nejen jednotlivý dárci, ale 
i firmy, se můţeme v tomto roce těšit na nové záţitky.  

 
Díky získanému daru bude v SENIORu C bude 

pokračovat ARTETERAPIE s terapeutkou Tamarou. 
Arteterapie je léčebný postup, který vyuţívá jako 
prostředek poznání a ovlivnění lidské psychiky 
a mezilidských vztahů výtvarný projev. V arteterapii 
není potřeba, aby senior pracující s touto metodou 
oplýval talentem. Důleţitější je chuť, fantazie a 
odvaha projevit se. 
 
Zaměstnanci firmy FONERGY s.r.o. z Uherského 
Hradiště se rozhodli podpořit naše tvůrčí a kreativní 
seniory, které baví ARTETERAPIE. Zástupci této 

firmy předali našim "výtvarnicím" 20 ks malířských sad, ve kterých jsou plátna, 
štětce a akrylové barvy. A nyní se jiţ můţeme pustit do práce. Senioři budou 
malovat obrazy technikou intuitivní kresby. A jaké originály vytvoří? To uvidíte 
sami na veřejné výstavě, kterou máme v plánu uspořádat v tomto roce na podzim. 

 

Pan Karel a František měli jedno velké přání - vzít i své přátele 
z našeho domova a zaţít velkou párty na lodi. Zdá se Vám to 
troufalé a nemyslitelné? Oni se uţ od dětství chodili koupat k 
řece Moravě a Dřevnici, poté tam za Bati vznikl plavební kanál 
a nyní tam jezdí výletní lodě. Moc si přáli vyrazit na plavbu lodí 
po BAŤOVĚ kanále a trochu zavzpomínat. A představte si, ţe 

se našel štědrý dárce, který jim jejich přání splní a podpoří 
jejich záměr "dobře se bavit a 
ţít na plno i na stará kolena. 
Tím dárcem je pan Podzimek 

z firmy PRIA SYSTEM s.r.o. z Otrokovic, který 
všem seniorům z budovy B a C daroval v rámci 
dárkový poukaz na plavbu bezbariérovou výletní 
lodí NOE po Baťově kanále na jaře 2018, čímţ 
nám udělal obrovskou radost. K jeho daru se 
připojili i manţelé Jana a Jan Šulcovi z Plavební 
komory Vnorovy, kteří poskytnou loď pro náš 
záměr po celý den. 
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Také budou v budově C pokračovat hodinky 
muzikoterapie s terapeutkou Tamarou. Co je to 
muzikoterapie? Je to jednoduché - terapie pomocí 
hudby. Jedním z důleţitých prvků této terapie a 
úspěšnosti jejího působení jsou hudební nástroje, 
které nám v domově stále chybí. Proto jsme 

poprosili Jeţíškova vnoučata o neskromný dárek 
v podobě různých léčivých nástrojů. A opět se 
našla „dobrá duše“, která nám pár takových 
nástrojů poslala. Touto duší je paní Veronika 
Jeţková z Prahy, která pracuje v právnické firmě. 
Aktivně uspořádala finanční sbírku i mezi svými 
kolegy v práci a tak nám rovnou poslala nástroje tři.  

Hudební nástroj otevírá novou dimenzi, přináší 
doteky hudby, tónů a vibrací, které na nás působí zvnějšku i uvnitř. Stává se 
prostředníkem hudební komunikace, sebevyjádření a téţ zdrojem blahodárných, 

harmonizujících, ozdravných a povznášejících tónů a vibrací. Získali jsme krásný 
buben dţembe, který patří ke "klasickým" nástrojům, 
které jsou nepostradatelnou součástí kaţdého 
instrumentáře. Dále dvě úţasné zvonkohry Koshi 
přinášejí nádhernou, jemnou a povznášející atmosféru 
všude kde se rozeznějí. 

Také jsme získali pro muzikoterapeutická setkání u 
váţné hudby moc hezký gramofon, na kterém si budete 
moc pouštět staré vinylové desky s nahrávkami. 
Dárkyní tohoto gramofonu je milá paní Jana 
Končitíková. 

 

A na závěr ještě jedno milé překvapení. Jistě některé 
z Vás nemusíme seznamovat s taneční terapií a našim milým dr. Veletou, který uţ 
za Vámi jezdil tančit. A protoţe platí, ţe kdo se jednou zamiloval do tance... , tak 
uţ mu to zůstává i ve stáří. A ţe tanci nebrání ţádné zdravotní a pohybové 
omezení, o čemţ jsme se přece s Vámi přesvědčili mnohokrát. 

 

Tak jsme se rozhodli poţádat za všechny milovníky hudby a 
tance Jeţíškova vnoučata o předplatné taneční hodinky 
s mistrem Veletou. Opět to vyšlo. Paní Tereza Luţná se 
rozhodla nám tyto taneční lekce zaplatit. A protoţe k nám 
jezdí pan doktor skutečně rád, rozhodl se nám také jednu 
lekci věnovat. Pevně věříme, ţe tanec Vám přinese pozitivní 
atmosféru a prostor pro „zapomnění“ na problémy  i Vaše 
nemoci.   
  

Napsala: Věra Berková 
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Pro volnou chvíli 
 
 
 Sudoku:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mandala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Motto, citát: 
 

 
„Pokaţdé, kdyţ si myslím, ţe nemůţu, můţu ještě mnohokrát víc. Pokaţdé, kdyţ myslím, ţe něco 
nejde, někdo mi ukáţe, ţe to jde snadno. Bez vůle ani sebevětší talent není nic. Zato vůlí zmůţete 
všechno.“  

Honoré De Balzac 
 

 
 

Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková           a                Jiřina Mišáková 
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