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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý čtenáři a milé čtenářky, 

uţ je tu zase! Kdo? No přece jaro a další číslo naší Vlaštovky.                   
S neomylnou pravidelností se společně opět ucházejí o Vaši přízeň. Pro 
mne osobně to znamená, ţe jsem zase o rok starší, ale pro vás je důleţité 
právě ono další číslo. Dnes si dovolím pojmout své úvodní slovo trošku 
netradičně – Motlitbou KRÁSNÁ - a věřím, ţe vás potěší stejně jako mne, 
kdyţ jsem ji četla: 

Krásná je noc s oblohou posetou hvězdami • Krásná je ţidle, v níţ se 
dobře sedí • Krásná je ryba upravená na všechny způsoby, nejlépe pak 
ţivá • Krásná je móda, která se dá nosit • Krásná je bylina, která 
uzdravuje • Krásná je květina, která roste jen pro svoji krásu • Krásná je 
báseň plná naděje • Krásná je strom, který se nemusí bát dřevorubce • 
Krásná je malba, před níţ oněmíte • Krásná je film, který vás přinutí smát 
se a plakat naráz • Krásná je ochrnutá dívka, která maluje se štětcem v 
zubech slunečnici • Krásná je babička, která umí vyprávět vnoučatům o 
svých dávných láskách • Krásná je ţena, která vyléčí svého muţe ze 
smutku něhou • Krásná je řidička tramvaje, která si zpívá • Krásná je ta, 
která umí milovat své děti jen proto, ţe jsou • Krásná je učitelka, jeţ učí 
děti český jazyk milovat, ne znát • Krásná je ta, která má všech pět 
pohromadě • Krásná je ta, jeţ se umí smát • Krásná je ta, která umí plakat 
• Krásná je ta, jeţ nepohrdá slabšími • Krásná je ta, která umí pohrdat s 
noblesou • Krásná je ta, která umí odpouštět • Krásná je ta, jeţ si váţí 
kaţdé vteřiny svého ţivota • Krásná je čistá řeka • Krásná je anděl • 
Krásná je perla, zavěšená na vlásku • Krásná je myšlenka na lásku...  

Přeji vám všem krásné jaro! 
             Ivana Vardanová 
           ředitelka SENIORu 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní život na SENIORu B 
 

Beseda s kronikářkou na téma“ Tomáš Baťa“ 
 
Dne 19. ledna 2012 proběhla 
beseda s kronikářkou pí 
Kramářovou na téma „Tomáš Baťa. 
Měli jsme moţnost si poslechnout 
historii rodiny Baťových, vše bylo 
doplněno spoustou fotografií, které 
si mohli účastníci prohlédnout. 
V závěru jsme se doslechli o 
historii Otrokovic. Beseda se 
setkala s velkým ohlasem. Tímto 
paní kronikářce srdečně děkujeme. 
 

 

 
 
Vědomostní hra „Milionář“ 

 
 
 
 
 
 
14. února 2012 se konala v jídelně 
vědomostní soutěţ  „Milionář“. Pravidla hry 
jsme trošku pozměnili. Uţivatelé byli 
rozděleni do dvou druţstev A a B. Kaţdá 
skupina měla svého kapitána, který za své 
druţstvo odpovídal na soutěţní otázky. Po 
spočítání bodů, bylo vyhlášeno vítězné 
druţstvo. Sladkou odměnu, ale získaly obě 
druţstva, neboť uţivatelé předvedli výborné 
výkony. 
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Masopust a ukázka vystoupení uživatelů 
Dne 21. února 2012 se uskutečnilo Masopustové veselí. Akce byla 
doplněna ukázkou cvičení uţivatelek pod vedením pí Dosoudilové a 
předčítání původních zvyků, které byly spojeny s masopustem. V průběhu 
odpoledne všechny přítomné příjemně překvapil průvod masek. K dobré 
náladě a tanci nám hrál p. Šobáň z Uherského Hradiště.  
 

 

 

 

 

Návštěva europoslance 
1.března 2012 navštívil europoslanec p. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.  
našeho uţivatele p. Bohumila Kristýnka, při příleţitosti jeho blíţícího se 
ţivotního jubilea. Společně si popovídali o ţivotě, rodině, povolání, dětech 
atd. Pan Kristýnek  měl velkou radost z jeho návštěvy. 
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Beseda na téma „Pěšky po Evropě“ 
6. března 2012 se u nás konala velmi 
zajímavá a poutavá beseda na téma 
“Pěšky po Evropě“. Přednášejícím byl syn 
naší ergoterapeutky pí Dosoudilové pan 
Bc.  Jiří Dosoudil. Povyprávěl nám jak 
probíhaly jeho cesty do Chorvatska, 
Bosny a Hercegoviny, Itálie, Francie, 
Slovinska, Černé hory a do Rakouska. 
Vše bylo doplněno fotografiemi z cest. 
Beseda se setkala s velkým ohlasem.  

 
 

 

 

Canisterapie 
13. března 2012 se u nás konala 
Canisterapie se čtyřmi pejsky – jezevčíky. 
Navštívili jsme převáţně uţivatele v jejich 
obytných jednotkách, kde si pejsci, 
z důvodu pomazlení se s uţivatelem, 
mohli s jejich svolením skočit i do postele. 
Canisterapie měla velký úspěch a tak i 
nadále budeme s majitelkou 
canisterapeutických psů spolupracovat.  
 

 

 
Soutěž Bingo 
20. března 2012 jsme v našem zařízení 
uspořádali zábavnou soutěţní hru BINGO. 
Hra spočívala v tom, ţe kaţdý soutěţící 
měl před sebou hrací kartu, na které byly 
čísla či obrázky. Pracovnice ergoterapie 
tahala z košíčku čísla a obrázky. Pokud u 
soutěţícího nastala shoda, zakříţkovali 
své číslo či obrázek. Po zakříţkování celé 
hrací karty, museli vykřiknout BINGO. 
Vítězové dostali odměnu v podobě 
pestrobarevných primulek. 
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Velikonoční výstavka prací 
v Ergoterapii 
4. dubna 2012 proběhla v pracovně 
Ergoterapie velikonoční výstava prací 
uţivatelů. Ke shlédnutí byly výrobky 
s velikonoční tématikou např. velikonoční 
vajíčka, které byly nazdobené různými 
technikami, jarní ozdobné věnce, 
papírové kytičky, hedvábné šály atd. 
Návštěvníkům se výstava velmi líbila. 
 
 

 

 

 

Pořádané akce z budovy C 
 

Beseda o historii Otrokovic  
Dne 1. února 2012 se v knihovně domova 
konala beseda se členy Klubu přátel 
historie města Otrokovice. Společně jsme 
zavzpomínali nad historií našeho města, 
oţivili jsme si v naší paměti vzpomínky na 
místa nám známá, připomenuli jsme si  jak 
tato místa vypadala kdysi a řekli si něco 
málo o jejich současné podobě. 

 
Maškarní bál  
Dne 8. února 2012 neminula 
plesová sezóna ani náš domov. 
Tentokrát byl u nás uspořádán bál 
ve stylu „maškarním“. Na úvod jsme 
se pobavili při humorném tanečním 
vystoupení klaunů z řad ochotníků. 
Na programu byla bohatá tombola, 
občerstvení a k tanci  a poslechu 
hrál pan Šobáň na harmoniku. 
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Valentýnské pečení 13. února 2012 
Blíţily se oslavy svátku svatého Valentýna a 
tak jsme se chtěli naladit na naše plánované 
Valentýnské posezení, proto jsme se pustili do 
pečení srdíček z perníku.  
Různé tvary a velikosti srdíček zaplavily naši 
dílnu. Po zdárném pečení nás čekalo zdobení 
srdíček, kde jsme zapojili naši fantazii. 
 
 

 
 
 

Valentýnské posezení s písničkou    
Letos poprvé se v našem domově uskutečnily 
oslavy  svátku svatého Valentýna.  
Dne 16. února 2012 ve společenském sále 
domova proběhlo přátelské posezení 
s písničkami na přání. 
K dobré náladě přispěla ochutnávka 
vlastnoručně pečených perníčků a dobré vínko. 
       

       

 

 
 
Soutěžní hra „Bystrý senior“  
Dne 21. března 2012 se  opět 
uskutečnila vědomostní soutěţní hra 
– tentokráte jsme soutěţili v týmech a  
zaměřili jsme se nechali inspirovat 
známou hrou – město – jméno – 
zvíře – rostlina – věc. Závěrem jsme 
poznávali neznámé předměty „po 
slepu“. Vítězný tým si díky našim 
sponzorům odnesl bohatou odměnu. 
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Beseda v Městské knihovně na téma: Velikonoční zvyky a tradice  
 
Dne 3. dubna 2012 jsme se 
zúčastnili v doprovodu 
našich pečovatelek 
v Městské knihovně 
Otrokovice – Baťov 
besedy, jejíţ tématem byly 
blíţící se VELIKONOCE a 
velikonoční zvyky a tradice.  
V rámci této akce jsme 
společně zavzpomínali na 
oslavy velikonoc v době 
našeho mládí. 
                          

 

 

 

 

 

 

 

                                    
Výroba velikonočních kuřátek   

Abychom si navodili tu 
správnou velikonoční 
atmosféru pustili jsme se 
v domovince 5. dubna 2012       
tj. 3 dny před velikonocemi do 
výroby velikonočních kuřátek. 
Barvit vajíčka jsme letos 
bohuţel nemohli, protoţe nám 
je obchodníci nehorázně 
zdraţili.  A tak díky fantazii naší 
aktivizační pracovnice Jany 
jsme pouţili levnější variantu a 
pustili jsme se do výroby 
velikonočních kuřátek 

z dětských piškotů. Hlavně jsme chtěli potěšit naše vnoučata, která si 
k nám přijdou pro pomlázku. Dílo se nám zdařilo a kuřátka vypadala „jako 
ţivá“. 
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Akce v CDS 
 
Dne 6. ledna 2012 přišli do CDS jako kaţdým 
rokem Tři králové. Rolí králů se opět zhostily 
naše pečovatelky a s koledou navštívily 
všechny naše uţivatele v DPS Trávníky. Potom 
jsme se všichni sešli u společného posezení, 
kde jsme měli připravené malé občerstvení. 
Všichni si to uţili a hodně se nasmáli.  
 
 
 

Dne 22. února 2012 jsme si připravili pro uţivatele 
vědomostní soutěţ „ Český film“.  I kdyţ šlo o pouhou 

improvizaci televizní soutěţe VIDEOSTOP, tato soutěţ se 
setkala s velkým ohlasem uţivatelů.  Vzpomínali jsme na filmy 
pro pamětníky, na herce dříve narozené i ty současné.  

 
 
Dne 7. března 2012 jsme si připomněli Mezinárodní den ţen. U této 
příleţitosti jsme uspořádali  malou oslavu. Muţi se postarali o kytičky pro 
přítomné ţeny, nechybělo ani přání a stisk rukou. Všichni vzpomínali na 
proţité oslavy MDŢ a záţitky s tím spojené.   
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Dne 19. března 2012  jsme ve  spolupráci s Klubem důchodů Trávníky 
uspořádali koncert  oblíbené pěvecké skupiny „Návraty“ z Tlumačova. 
Tentokrát přijelo kvarteto  s hity z let 50. a 60.  minulého století. Byly to 
písně našeho mládí, které jsme si rádi  s  nimi zazpívali. Jiţ teď se těšíme 
se na jejich další vystoupení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A uţ se zase blíţí se Velikonoce …….a tak jsme se dali jako kaţdý rok do 
pečení perníčků. Připravili jsme si, vykrajovali, pekly, zdobili…vše jako 
kaţdý rok. Perníčky se i tentokrát podařily a budou zdobit naši velikonoční 
výstavku.  
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – II. čtvrtletí 2012: 
Duben  12. 4.  Přednáška „Alergie“ – PharmDr. Brázdil    

25. 4.  Beseda o historii Kvasic - pí Koutňáková   
    

Květen   3. 5.   Vystoupení břišních tanečnic - orientální skupina Neffertárí 
11. 5.  Kulturní program ke Dni matek 
14.5.  ZUŠ 
16.5.  Vystoupení dětí ze Základní školy – Mánesova  
30. 5.  Vystoupení hudební skupiny Návraty     

 
Červen   7. 6.   Přednáška „Péče o pleť v pokročilejším věku“   
    PharmDr. Brázdil 

 12.6.  Vystoupení dětí z mateřské školy – Zahradní  
   21.6   Sportovní den 

 28.6.  Výlet- ZOO Lešná 

 
 

Plánované akce SENIORu C – II. čtvrtletí 2012: 
Duben        3. 4.            Beseda v Městské knihovně na téma velikonoční zvyky a       
     tradice 

  11. 4.  Vystoupení muţského  folklórního pěveckého souboru z     
Uherského Hradiště 

  19. 4. Vystoupení dramatického  krouţku Základní umělecké   
školy   v Otrokovicích 

Květen       3. 5.    Koncert ţenského pěveckého sboru Návraty z Tlumačova 
        16. 5.   Vystoupení dětského pěveckého souboru z Halenkovic 

                 23. 5.     Vystoupení dětí z Mateřské školy Zahradní v Otrokovicích 
 
Červen   Sportovní hry pro uţivatele  

Hawajské slavnosti s grilováním. /Termíny obou akcí budou  
upřesněny podle počasí, protoţe se uskuteční v atriu/. 

 
 

Plánované akce  v CDS – II. čtvrtletí 2012: 
Duben   5.4.   Velikonoční výstavka prací 
   25.4.  Vědomostní hra - BOMBA 
Květen   9.5.   Besídka ke Dni matek 

23.5.   Posezení v cukrárně 
 
Červen   6.6.   První grilování – kuřecí speciality 

20.6.   Sportovní dopoledne za  DPS 
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   Toulky po našem kraji 

Město Kroměříž 

Je město historických památek, škol, umění a kultury je nazýváno 
"Hanáckými Aténami". Je vyhledáváno návštěvníky zejména pro bohatství 
památek. Kroměříţ byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České 
republiky za rok 1997. Komplex historických zahrad a Arcibiskupského 
zámku byl v prosinci 1998 zapsán do seznamu světového dědictví 
UNESCO. Město je dějištěm kaţdoročních hudebních festivalů, výstav, 
odborných konferencí, sympozií a kongresů. Na tradice kroměříţského 
školství navazují všeobecné, odborné, pedagogické a umělecké školy.  

 

První písemná zpráva o 
Kroměříţi pochází z roku 
1110. Roku 1207 potvrdil 
Přemysl Otakar I. 
olomouckému biskupovi 
Robertovi drţbu vsi Kroměříţe, 
kterou koupil jeho předchůdce 
biskup Jan II. od kníţete Oty 
Černého za 300 hřiven. 

 

 

Město bylo zaloţeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka roku 
1260. Olomoučtí biskupové v Kroměříţi vybudovali reprezentativní letní sídlo 
a přemístili sem část správy diecéze. Za třicetileté války město hodně 
utrpělo dvakrát za sebou nájezdem švédských vojsk (1643 a 1645) a 
následně morem. V šedesátých letech téhoţ století zahájil rozsáhlou obnovu 
města olomoucký biskup Karel II. Lichtenštejn-Kastelkorn. V roce 1848 
zasedal v Kroměříţi ústavodárný říšský sněm. Pro svůj enormní kulturní 
význam (město bylo od 17. století kulturním centrem Hané a celé střední 
Moravy) získalo město přezdívku Hanácké Athény. 

 

 

V Kroměříţi nachází tři historicky cenné kostely: kostel sv. Mořice, kostel sv. 
Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple svatého Kříţe, Mlýnská 
brána, biskupská mincovna, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměříţska 
a Galerie Artuš atd. 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1110
http://cs.wikipedia.org/wiki/1207
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_(biskup_olomouck%C3%BD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_II._(biskup_olomouck%C3%BD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_II._Olomouck%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_II._Olomouck%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_II._Olomouck%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruno_ze_Schauenburku
http://cs.wikipedia.org/wiki/1260
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Letn%C3%AD_s%C3%ADdlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1643
http://cs.wikipedia.org/wiki/1645
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_II._z_Lichten%C5%A1tejna
http://cs.wikipedia.org/wiki/1848
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Astavod%C3%A1rn%C3%BD_%C5%99%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_sn%C4%9Bm&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mo%C5%99ice_(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%A1_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%A1_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%A1_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mincovna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeum_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEska&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kromeriz,_Marktpl,_Schl.jpg
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Květná zahrada 

Celý park je uspořádán  a 
udrţován v původní historické a 
slohové autenticitě. Vstup do 
zahrady vede přes čestný dvůr 
v empírovém slohu, který je 
obepjat vstupní budovou se 
dvěma skleníky z let 1840–1845. 
Při vstupu jiţ dnes musíte zaplatit 
vstupné. Jak říká jeden místní 
„dříve jsme chodili do parku na 
rande zdarma“ coţ uţ dnes 
neplatí. Tedy na rande se sem 
jistě chodí, ale jiţ se vstupenkou. 

 

Arcibiskupský zámek postavený 
ve slohu raného baroka a k němu 
přiléhající Podzámecká zahrada a 
Květná zahrada jsou jedny z 
nejvýznamnějších památek 
Kroměříţe a celé Moravy. V roce 
1995 byl celý komplex zařazen 
mezi národní kulturní památky a v 
roce 1998 byl zapsán na Listinu 
světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO. 

 

 

Podnikání, průmysl, obchod a služby 

Na rozdíl od řady jiných měst, v Kroměříţi nevytváří profil města průmysl. 
Odklon projektu hlavní ţeleznice kolem roku 1840 znamenal ve svých 
důsledcích relativně malý zájem o průmyslovou výstavbu. Rozsahem a co 
do počtu pracovních míst nevelký průmysl elektrotechnický a potravinářský 
překračuje svým významem rámec místa a regionu. Město si udrţelo 
historický charakter správního centra (v minulosti tu sídlila dokonce 
významná správa majetku olomoucké biskupské a arcibiskupské diecéze), 
města kulturních památek, duchovní kultury, umění a vzdělanosti.  

 

Zdroj: Web Google 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podz%C3%A1meck%C3%A1_zahrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_zahrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
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Brambora – obyčejně neobyčejná 
potravina 

  
      

Brambory jiţ mnoho let patří neodmyslitelně k našemu 
jídelníčku a vůbec nejsou tak obyčejné, jak by se mohlo někomu 

zdát.  
 

Co to vlastně brambora je? Je to hlíza, tvořící podzemní část lodyhy lilku hlíznatého. 
Tato plodina je součástí základu veškeré naší výţivy a je mnohostranně pouţívaná 
v kuchyních celého světa. 
 
Pravlastí brambor je Jiţní Amerika, kde je uţ před více neţ 2000 lety pěstovali 
Inkové. Kolonizátoři je přivezli do Španělska v první polovině  16. století, odkud se 
pomalu šířily po Evropě, nejprve však jako exotická kvetoucí rostlina. Skutečný 
hospodářský význam získaly brambory aţ v polovině 18. století 
především v Německu  a i kdyţ se v tu dobu dostaly také do Čech, 
jejich pěstování se u nás rozšířilo teprve v  19. století. Poté se 
však staly potravinou  
širokých lidových vrstev.  
 
 
 
 
Proč je tedy tato plodina oblíbená a pro náš organismus tak důleţitá? 
Je to především její funkce výţivová a sytící, kterou plní bezesporu dokonale.  
 
Pojďme si proto kvality této plodiny  trochu objasnit.  
Bílkoviny hlíz brambor patří mezi nutričně nejhodnotnější bílkoviny rostlinného 
původu a to pro svůj vysoký obsah nezbytných aminokyselin. Nezbytné (esenciální) 
se jim říká proto, ţe jsou opravdu ţivotně důleţité.  
Sacharidová sloţka brambor je také velmi vhodně zastoupena, protoţe je sloţena ze 
75% škrobem, který je lehce stravitelný a proto se brambory doporučují podávat i 
malým dětem, nebo nemocným. Jednoduchých sacharidů (cukrů) obsahují brambory 
nízké mnoţství, coţ je dobře, neboť ty nejsou zrovna nejvhodnějším zdrojem energie 
a jsou hůře stravitelné. Nezanedbatelný je i podíl vlákniny, o které víme, jak důleţitá 
je pro správné trávení. Třetí základní ţivina – tuk, je v bramborách obsaţen 
v minimálním mnoţství a vzhledem k tomu, ţe nadmíra tuku našemu zdraví určitě 
neprospívá je to zcela jistě pozitivní zjištění. Ovšem kromě základních ţivin obsahují 
brambory také ohromně důleţité vitamíny. Z vitamínů jsou to hlavně tak důleţitý vit. 

C, skupina vit. B a dále kyselina listová a pantotenová. Zejména ve vyšším věku je 
někdy obtíţné pokrýt denní dávku potřebných vitamínů a brambory nám v tom 
mohou skvěle pomoci. 
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Brambory jsou rovněţ zdrojem cenných minerálů a 
známý je především jejich vysoký obsah draslíku, který 
má velký význam pro odvodňování těla při 
onemocněních srdce a ledvin, jednoduše pomáhá 
vyplavovat škodlivé látky. Brambory však obsahují i 
významné mnoţství jiných minerálů, jako je např. 
hořčík, ţelezo, vápník, mangan, fosfor či měď. 
 

 
Z výše uvedených důvodů vyplývá, ţe konzumace brambor je lidskému tělu velmi 
prospěšná, i kdyţ je samozřejmě důleţité podotknout, ţe zejména v dietním 
stravování je nutné brát v potaz i další okolnosti. Zejména diabetici musí počítat 
s tím, ţe mnoţství brambor, které mohou za den sníst je nějak limitované z důvodu 
převáţně sacharidového sloţení této potraviny a to i přesto, ţe se jedná o sacharidy 
sloţené (škroby), tudíţ organismu prospěšné. 
 
V kuchyni našeho centra jsou brambory v různých úpravách připravovány skoro 
denně, ať uţ ve formě příkrmů, hlavních pokrmů či jen vloţky do polévky a tak to má 
být.  
 
Brambory nakupujeme uţ čtvrtým rokem od soukromého zemědělce z Tlumačova 
pana Staška. Brambory tak mají svoji stálou kvalitu a převyšují levně dovezené 
brambory ze zahraničí.  
 
Velmi děkuji uţivatelům, kteří se s námi pravidelně scházejí po celý rok na 
stravovacích komisích a mnohdy nás upozorní na něco, co by přispělo k Vaší 
spokojenosti s jídlem, sdělí nám náměty na oblíbené pokrmy a sledují  celkovou 
úroveň našeho stravování. Poděkování bezesporu patří i Vám všem ostatním 
uţivatelům SENIORu, a to za Vaši projevenou přízeň, které si nesmírně váţíme. 
Vaše pochvala je velmi milým oceněním práce našich kuchařů a určitě jim dodává 
radost a energii do dalšího „kuchtění“. Samozřejmě nelze opomenout poděkovat 
nejen personálu kuchyně, ale i dalším v přímé obsluţné péči, sestřičkám, zkrátka 
všem, kdo se jakýmkoli způsobem na péči v oblasti stravování podílí. V tuto chvíli 
bych chtěl připomenout, ţe kaţdý podnět z Vaší strany, ať uţ se jedná o pochvalu 
nebo kritiku, je pro nás cenným zdrojem a nástrojem k tomu, aby Vaše spokojenost 
byla ještě větší, i kdyţ vím, ţe všem v hromadném stravování vyhovět v určitých 
směrech nemohu.  
I přes nepříznivou situaci v současné době zdraţování potravin a energií bych 
chtěl i nadále zachovat  jídelní lístek ve stejné podobě a zpříjemnit Vám den dobře 
navařeným jídlem z kvalitních surovin. 
 
Přeji Vám všem  příjemné proţití jarního  období. 
                                                             
                                                                             Pavel Kolomazník 
                                                                                    vedoucí stravování 
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Aktuality SENIORu 
 

Snoezelen terapii zavádíme do péče o seniory 

Co je Snoezelen?  Kouzelné slůvko 
vzniklé v 70 letech spojením dvou 
nizozemských slov snuffelen (čichat, slídit) 
a doezelen (dřímat).  Vytvořili je dva 
pracovníci civilní sluţby v sociálním 
zařízení v Nizozemí. Pojmenovali tak stan 
pro těţce postiţené osoby, ve kterém byly 
instalovány zrakové, čichové a sluchové 
podměty.  

 

Dnes je tento pojem rozšířen po celém 
světě jako metoda multismyslové 
stimulace v prostředí důvěry, radosti a 
setkávání ke zkvalitnění jejich ţivota.  

 

Kaţdý z nás zaţívá denně obrovské mnoţství jevů a podnětů. Dáváme je i 
přijímáme především prostřednictvím našich smyslů. Bez toho, co vidíme, 
slyšíme, cítíme i jíme, bychom nebyli tím, čím jsme, bez adekvátního proţívání 
bychom nemohli kvalitně poznávat a obohacovat náš ţivot.  

Snoezelen - místnost pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve které jsou 
osloveny odděleně  nebo najednou všechny smysly. Místo odpočinku, relaxace, 

ale i aktivity, oslovení našich smyslů, klid, 
uspořádanost, útěk od okolních často stresujících 
podnětů, uvolnění, kontakt, sounáleţitost, potěšení, 
sdílení - a mnoho dalších – to je snoezelen. Je na 
kaţdém jedinci co preferuje, potřebuje, chce cítí 
apod.. 

 

Kdo můţe vyuţít Snoezelen? Kaţdý kdo má zájem, 
kdo chce, případně má problémy v komunikací či je 
postiţen demencí. Ve snoezelen místnosti se vyuţívá 
všech moţností, které tato koncepce nabízí – 
kombinace hudby, světelných efektů, jemných vibrací, 
pomůcek pro stimulaci a aromaterapie.  

 

V SENIORu – v budově C se podařilo vybudovat záţitkovou místnost na téma 
„PŘÍRODA“ a pracují v ní se seniory dvě vyškolené snoezelen terapeutky. Pro 
uţivatele, kteří jsou zcela upoutáni na lůţko byl pořízen mobilní snoezelen jehoţ 
součástí je celá řada pomůcek podněcujících smysly a terapie za seniory „přijíţdí“ 
přímo na pokoj.      

ZDROJ: www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu 
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Napsali nám 

 
Vzpomínky jen zůstanou 

 
Otrokovice zpívají ve velkých sborech jiţ 64 let. „Jen ve zpěvu najdeš úlevu…“ 
 
ANO, se mnou jde zpěv od dětských let a to byla válečná školní léta 1939-1945, kdy 
jsem navštěvovala zdejší školu Dr. Eduarda Beneše – nyní ZŠ Mánesova. 
Na této škole a v okolí jiných škol učil zpěvu pan učitel František Lýsek, později 
působil a zaloţil v Brně dětský Lýskův sbor, který zpívá do dnešních dnů. 
 
 
V roce 1948 zde byl zaloţen smíšený sbor pěvecký prof. Evţenem Valovým, který 
učil zde na hudební škole  a to mě bylo 16 let. Tento profesor také odešel do Brna a 
od roku 1968 působila na hudební škole profesorka klavíru paní Marie Vondráčková, 
která zaloţila ŢPS – ţenský pěvecký sbor, který úspěšně zpíval v česku i v zahraničí 
do roku 1992, kdy jmenovaná vedoucí ŢPS odešla do důchodu a od roku 1993 tento 
ŢPS převzal pan Jaroslav Zimák a to do dnešních dnů v Otrokovicích i okolí slyšíme 
tento krásný ţenský sbor a to je těch 64 let – krása.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
prof. hudby, dirigent   

 Evžen Valový 
 
 
 
 
 

             prof. hudby a klavíru 
   Marie Vondráčková  
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Já jsem v roce 1992 odešla z tohoto ŢPS, poněvadţ 
jsem se dala na dráhu pečovatelky, kterou 
vykonávám do dnešních dnů. Dříve pod hlavičkou 
ČČK – červený kříţ a nyní jako dobrovolník pod 
hlavičkou ADRA na B,C SENIORu zde v Otrokovicích 
– Baťově. Tak jsem od 16 let do 60 let zpívala a 
zůstaly krásné vzpomínky, kde jsem si  vedla svou i 
soukromou kroniku. Mám zapsány všechny písně 
s vystoupením a foto. 
Co s tím v 80-ti letech, kdyţ u nás v rodině nešel 
v mých stopách nikdo. Škoda, poněvadţ to jsou 
nezapomenutelné záţitky a člověk se i tím zpěvem 
formuje a nachází v tom zalíbení. 
 
 
 

         paní Macháčková předává 
         panu Zimákovi klíč od domova  
 
 
 
 
 
 

 

 
Ženský pěvecký sbor Otrokovice pod vedením pana  Jaroslava Zimáka 
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Hudební básně od Bohuslava Martinů 
„Otvírání studánek“ 

 
„I studánky chtějí býti čisté tak, jak děti vy jste – i jim se stýskalo po jaru – nejedna 
studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení 
tak,  jako člověk do souţení… .“ 
 
 

 
Nádherný jarní sbor upravený pro dětský i ţenský sbor, ve kterém jsem 13x 
zpívala pod vedením paní prof.  Marie Vondráčkové. Měly jsme pozvané vzácné 
hosty, jak ze zlínského divadla, tak herce pana Lakomého z Brna, pana 
Lukavského z Prahy a pana Ladislava Chudíka z Bratislavy a ten nejhlavnější byl 
pan Borovička z olomoucké opery. Tento pěvecký sbor hudebně podmaloval 
učitel. Kolektiv z hudební školy na Baťově. Nádherný ŢPS vedla paní profesorka 
25 let – proto léta zpěvu nedá zapomenout. 
 
 
MOTTO: „ Veselou mysl, mít v hrdle zlato a srdce pokojné - jsou nejlepší lékové 
pro zdraví.“                Václav Matěj Kormenius 
 
 
 

S láskou připravila vaše Eugenia Macháčková  
                                                   seniorka a stálá pisatelka 

 
Děkujeme naší věrné pisatelce paní  Macháčkové za její příspěvky i 

krásné fotografie. 
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Pro volnou chvíli 
 
 
 Křížovka:  
    

nemoc     

nejlepší přítel člověka  

         plátěné obydlí  

drůbež 

prosklený otvor ve zdi  

opak záporu  

       kuchyňská nádoba 

      čidla zraku                                                                        

                                                                          

         
Mandala:                               
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Motto: 

 

 
„Aţ ti bude v ţivotě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ 

John Lennon 

 
 
Časopis připravily:   Bc.Věra Berková, DiS.  a        Jiřina Mišáková 
              metodik SENIORu         administrativa  a  recepce 
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