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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milí čtenáři a čtenářky, 
 
při pohledu z okna se mi ani nechce věřit, ţe je teprve březen. Všechno je 
zelené, záhony plné květin, zahrady plné rozkvetlých stromů. Při 
vzpomínce na loňské velikonoce, kdy padal sníh, je současné počasí 
neuvěřitelné. Vůbec celá letošní zima, byla hodně jiná. V novinách jsme 
se mohli dočíst, ţe takto teplé počasí, dá se říct bez jediného dne 
s pořádnou nadílkou sněhu a mrazu, si nepamatují meteorologové několik 
desítek let zpátky.  
 
Většině nás dospělých to určitě velmi vyhovovalo, nemuseli jsme odklízet 
sníh, vozit se na kluzkých chodnících a vozovkách, něco jsme i ušetřili za 
topení. Na druhou stranu bylo vidět smutné oči dětí, které denně z oken tu 
pravou zimu vyhlíţely. Stejně tak i milovníci zimních sportů marně 
oprašovali své lyţe a běţky, a zřejmě proto jsou jiţ nyní cyklostezky plné 
nedočkavých sportovců -  kolařů, bruslařů a běţců. Nedivím se jim. 
Všechny nás to láká ven, za světlem, teplem a vůní jara. Uţívejme proto 
kaţdý podle svých moţností vše, co nám kaţdý nový den nabízí, 
odhoďme špatnou náladu a deprese krátkých zimních dnů a radujme se, 
ţe tu máme nejkrásnější roční období. 
 
Přeji vám všem příjemné jarní dny a krásné velikonoční svátky. 
 
 
 

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

       Kulturní ţivot na SENIORu B  
 

Novoroční turnaj v Člověče nezlob se 
Dne 16.1.2014 jsme pro naše 
obyvatele uspořádali novoroční turnaj 
ve společenské hře Člověče nezlob se.  
Turnaj se pro velký zájem konal na 
šesti hracích stolech. Kaţdý vítěz 
tohoto týmu postoupil aţ k finálovému 
stolu. Všichni  se u hry dobře bavili a 
kaţdý účastník  si odnesl diplom a 
drobnou odměnu.  

 

 
 
Přednáška z cyklu „Zdraví z lékárny“. 
Na přednášce PharmDr. Brázdila dne 30.1.2014 měli 
obyvatelé moţnost poslechnout si zajímavé 
informace týkající se ortopedických pomůcek.  
Zvláště přínosné byly informace o ortopedické obuvi 
a ortopedických vloţkách do bot.  Přednášky se 
zúčastnila také zástupkyně jedné z firem vyrábějící tyto pomůcky. 
Účastníci měli příleţitost dotazovat se na vše, co je k této problematice 
zajímá. 
 
 
 
Koncert skupiny Návraty 
Dne 6.2.2014 za námi opět zavítalo 
ţenské pěvecké kvarteto  Návraty z 
Tlumačova. Tentokráte s programem 
věnovaným hitům Milana Chladila a 
Yvetty Simonové.  Notoricky známé 
písničky byly doplněny o vtipné 
povídání. Všichni uţivatelé  odcházeli 
s dobrou náladou a s úsměvem na rtu. 
 
 



~ 4 ~ 
 

Odpoledne s českou komedií aneb „pojďte s námi do KINA“ 
Dne 11.2.2014 jsme  pro naše 
uţivatele přeměnili společné 
stravovací prostory  na útulné 
KINO. Předem si uţivatelé 
společně vybrali film ke 
sledování. Zvítězila nová česká 
komedie Zdeňka Trošky  
Babovřesky.  A abychom se 
cítili opravdu jako v kině 
nechyběl ani kornout s 
popcornem. Pro velký úspěch 
budeme tuto akci v brzké době 
určitě opakovat. 
 
 

Křest knihy  české spisovatelky Elišky  Jechové  Dlouhověkost díl IV.  
 
Dne 12.2.2014 proběhl slavnostní křest nové knihy 
naší uţivatelky paní Elišky Jechové.  Kniha je jiţ 
čtvrtá v řadě z jejího cyklu  Dlouhověkost a nese 
název Stáří jsem ţila ve XXI. století. Během křtu se 
četly úryvky z této knihy, o hudební vstupy se 
postaraly studentky místní ZUŠ Otrokovice.  Naší 
slavné paní spisovatelce přejeme ještě celou řadu 
nových  kniţních titulů. 

 

Soutěţ – Města České Republiky 
V týdnu od 13.2.–20.2.2014 probíhala 
v domově vědomostní soutěţ s názvem „ 
Města České republiky“, kdy si kaţdý 
účastník mohl ověřit své znalosti z této 
oblasti. Celá hra spočívala v tom, přiřadit 
správné názvy města k fotografiím a 
pohlednicím  různých hradů, zámků, 
náměstí či jiných zákoutí jednotlivých měst 
ČR, případně odpovědět na doplňující 
otázky.  Vítězkou  této soutěţe se stala paní 
Vlasta Janečková. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/EliskaJechova.jpg
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Výlet do Solné jeskyně 
Dne 13.3.2014 se pro velký 
zájem opět konal výlet do solné 
jeskyně v Otrokovicích. V solné 
jeskyni panuje unikátní 
mikroklima – teplota je 19 - 22°C 
a vlhkost kolem 65%. Je zde 
prostředí, které je obohaceno o 
minerály obsaţené v mořské soli. 
Účastníci zde měli moţnost 
relaxovat a odpočívat. V případě 
zájmu návštěvu určitě zase brzy 
zopakujeme. 
 
 

Fašankové slavnosti 
V úterý  dne 4.3.2014  se konal 
masopustní průvod maškar naším 
domovem. Průvod masek 
připomenul všem obyvatelům 
fašaňkové zvyky a obyčeje. 
Maškary prošly domovem, 
společně si s obyvateli zazpívali, 
dokonce si i zatancovali. Všem 
předali voňavé koblíţky – typický 
masopustní pokrm.  Průvod se 
setkal s velkým ohlasem a 
nadšením ze strany obyvatel. 
 
 

Beseda s paní Věrou Kramářovou 
Ve čtvrtek 27.3.2014 se konala 
Beseda s historičkou  paní Mgr. 
Věrou Kramářovou na téma: Letem 
světem firmou Baťa. Účastníci si 
mohli vyslechnout  velmi poutavou 
přednášku o zakladateli  firmy Baťa. 
Dozvěděli jsme jak vybudoval místní 
městskou část Baťov, kde všude 
firma působila atd. Přednáška byla 
doplněna historickými fotografiemi. 
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Uskutečněné akce na budově C 
 

Turnaj ve společenských hrách 
Dne 20.1.2014 se sešli obyvatelé 
našeho domova při Turnaji ve 
společenských hrách. Změřili své 
síly nejen při tradičním „Člověče 
nezlob se“, ale i při skládání puzzle 
a stolním fotbale. Prostřednictvím 
těchto her se v myšlenkách vrátili 
do doby, kdy je hrávali se svými 
rodinami a ve většině přítomných 
se podařilo probudit „hráčského 
ducha“. 

 
 
 
 
Setkání s dětmi z MŠ 
Ani se začátkem nového 
roku 2014 jsme nepřerušili 
spolupráci s MŠ Zahradní. 
Paní učitelky s dětmi si na 
naše obyvatele udělaly 
čas dne 23.1.2014. 
Secvičili krátké vystoupení 
a další dopolední program 
byl jiţ v naší reţii. Ve 
společenském sále, kde 
se setkání konalo, bylo 
velice ţivo. Klid nastal, aţ 
kdyţ vzaly děti do ruky 
pastelky a zabraly se do 
kreslení a to všem pod 
bedlivým dohledem našich 
obyvatel.      
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Sportovní hry 
Pohybu není nikdy dost. Tímto heslem se u 
nás v domově řídíme, a proto pravidelně 
organizujeme sportovní hry. Do nich se 
často zapojí i ti obyvatelé, kteří jinak nemají 
o pohybové aktivity zájem. Dne 7.2.2014 se 
konaly jiţ několikáté v řadě. Motivací k 
účasti bylo zvládnout všechny připravené 
disciplíny a udělat něco prospěšného pro 
své zdraví. Odměnou za vynaloţenou 
snahu byl poté diplom a čokoládová 
medaile. 
 
 

 
Videokavárna 
Ze všech akcí proběhlých v domově máme sesbíráno velké mnoţství 
vydařených fotografií. Řekli jsme si tedy, ţe by byla škoda se o ně 
nepodělit s těmi, kteří jsou na nich zachyceni – tedy našimi obyvateli. Pro 
dopolední program dne 20.2.2014 nazvaný Videokavárna byla připravena 
prezentace fotografií a posezení zpříjemněné podáváním kávy a zákusku. 
Obyvatelé se s úsměvem poznávali na jednotlivých fotografiích a bylo 
znát, ţe se dobře bavili. 
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Kloboukový ples 
Odpoledne 26.2.2014 jsme si u nás v domově připomněli plesovou 
sezónu, která je v tomto období v plném proudu. Konal se tradiční ples 
tentokrát pojatý jako „kloboukový“. Při pohledu na rozmanité klobouky 
nebylo pochyb, ţe obyvatelé téma plesu dodrţeli, čímţ vytvořili velmi 
příjemnou atmosféru. Ples byl zahájen vystoupením zaměstnanců 
domova a o ţivou hudbu se postaral jeden z našich obyvatel, který se ujal 
hry na harmoniku. Ostatní zpívali a několik odváţlivců si i zatancovalo. 
Nechyběla bohatá tombola, z níţ si téměř kaţdý odnesl hodnotnou cenu. 
Odpoledne uteklo jako voda, coţ svědčí o vydařenosti celé akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fašank 
Datum 4.3.2014 jsme  letos vybrali pro Fašankový průvod masek. Rádi 
obyvatelům připomínáme tradice a zvyky našeho regionu, mezi něţ 
fašank bezpochyby patří. V průvodu byly zastoupeny různé masky jako 
medvěd s medvědářem nebo miminko, které sebou v kočárku veze 
koblihy. Ty symbolizují končící období hojnosti a předznamenávají 
nadcházející půst. Navíc jsou moc chutné, coţ přispělo k celkově dobré 
náladě. 
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Pečení v domovince 
Dne 10.3.2014 se v domovince sešli ti 
obyvatelé, kteří rádi pečou. Přichystány 
byly suroviny na netradiční recepty – pivní 
rohlíčky a pudinkové šneky. O jednotlivé 
činnosti vedoucí k přípravě čerstvého 
pečiva se spravedlivě podělili a bylo vidět, 
ţe jim jde práce od ruky. Výsledné pečivo 
vypadalo a chutnalo výborně, coţ 
potvrdila následná ochutnávka. 
 
 
 
 
 
 
MDŢ 
Dne 13.3.2014 jsme si připomenuli Mezinárodní den ţen, který jsou naši 
obyvatelé zvyklí rok co rok slavit. Dopolední program byl sestaven z písní 
doprovázených hrou na 2 kytary a klávesy. Svoje místo si našlo i mluvené 
slovo, v němţ zazněly zajímavé informace váţící se právě k tomuto 
svátku. Kdo z přítomných chtěl, mohl si zanotovat jednu ze známých písní 
nebo jen naslouchat zpěvu ostatních. 
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Beseda s kronikářkou 
Protoţe jsou naši obyvatelé zvídaví, rádi 
se účastní Besed na různá témata 
s kronikářkou města Otrokovic pí 
Kramářovou. Na den 18.3.2014 bylo 
přichystáno povídání o Baťovských 
výročích a firmě Baťa. Takto pojaté téma 
se setkalo s velkým zájmem i z řad 
veřejnosti, takţe knihovna domova byla 
plná téměř do posledního místa. Pí 
Kramářová jako vţdy všechny přítomné 
upoutala a dokázala udrţet jejich 
pozornost aţ do úplného závěru. Těšíme 
se na další spolupráci.   
 
 
 
Návštěva knihovny 
Městská knihovna připravuje pro své čtenáře i širší veřejnost pravidelně 
akce váţící se k různým autorům. Odpoledne 25.3.2014 bylo věnováno 
herečce Daně Medřické, o níţ přišla povyprávět pí Bohumila Spisarová. 
Pozvánka neminula ani náš domov a našlo se mnoho zájemců, kteří se jí 
s radostí zúčastnili.  
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – II. čtvrtletí 2014: 
 

Duben    
   6.4. Vynášení MORENY 
  8. 4.    Přednáška  pracovníků Městské knihovny na téma: „Báje a pověsti 

regionu Zlínska“  
17. 4.  Posezení u velikonočního mazance  
 
Květen   
  7. 5.    Vědomostní soutěţ „Květiny kolem nás“  
11. 5.  Oslavy Dne matek 
13. 5.  Vystoupení  dětí z MŠ Zahradní 
27. 5.  Výlet do Buchlovic 
29. 5.   Beseda PharmDr. Brázdila na téma: „Podpůrná léčba při uţívání 

antibiotik“ 
 
Červen      

Přednáška na téma „Afrika jak ji neznáte“ 
  Výlet na Štěrkoviště  
19. 6.    Zahradní  gril párty 

 
Kavárna POHODA bude otevřena: 24.dubna  a 22. května 2014 – vţdy od 14 hod.  
 

 

Plánované akce SENIORu  C – II. čtvrtletí 2014: 
 
Duben 
  Návštěva Mateřské školky 
  Beseda o Velikonocích 
  Pečení beránka a barvení velikonočních vajíček 
 
Květen 
  Vystoupení pěveckého  kvarteta - Návraty  
  Videostop 
  Výlet na zámek do Buchlovic 
Červen 
  Výlet do zahrady v Holešově 
  Vystoupení lidového souboru 

Grilování   
       

Přesné termíny akcí budou  předem zveřejněny na nástěnkách. 
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Aktuality SENIORu 

 

OCENĚNÍ PRACOVNICE SENIORU 

 
Dne 28.3.2014 proběhlo slavnostní ocenění nejlepších učitelů a 
volnočasových pracovníků Města Otrokovice. Velmi nás těší, ţe k 
oceněným dvěma nejlepším volnočasovým pracovníkům patřila i naše 
aktivizační pracovnice Martina Filáková, která pracuje na budově B a 
věnuje se „aktivizaci“ nejen v práci, ale i ve svém osobním volnu. Za 
obětavou, aktivní a úspěšnou práci s dětmi ve volném čase převzala 
ocenění z rukou starosty města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka. 
 

 
Martina Filáková pracuje v DDM Sluníčko 
Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, 
od roku 2006 jako externí vedoucí zájmového 
útvaru „Vaření". Její krouţek se dětmi a ţáky 
obsazuje pro její dovednosti, schopnosti, 
postoje a kamarádský vztah velmi rychle. Její 
schopnosti ve volnočasových aktivitách se 
projevily také ve spontánních činnostech v 
Klubu, kde působí několik let.  
 

Pořádá turnaje, soutěţe, výstavy, ale je do určité míry i tetou, která umí 
poradit i pohladit. Díky její skvělé práci s dětmi, ţáky a studenty se 
zájmem o volnočasové aktivity v obci Tlumačov rozšířil a zaslouţil o 
kvalitnější image organizace DDM Sluníčko Otrokovice. Mimo tyto aktivity 
se Martina zapojuje jako spoluorganizátor příleţitostných akcí pro 
veřejnost s různým obsahem a různými věkovými skupinami. Své 
dovednosti uplatňuje také na letních pobytových táborech. 
 
Martino, tímto Ti srdečně gratulujeme a jsme na Tebe náleţitě hrdi. 
 
 

    
                         
       Vedení SENIORu 
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NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI v SENIORu 

 

SENIOR  se připojil do celonárodní akce vyhlášené Českou společností  

pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná na 

trénování paměti pro seniory.  Od pondělí 10.3.2014 do neděle 16.3.2014 

se konal NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI v rámci celosvětové 

akce "Týden uvědomění si mozku". V tomto týdnu se veřejnost dozvídá o 

výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek 

akcí.  

 

Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je přesvědčit nejen 

seniorskou populaci, ţe si ještě docela slušně pamatuje, kdyţ jí někdo 

poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti zhoršování 

mozkových funkcí a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. 

 

V České republice se konalo v rámci tohoto 

týdne celkem  250  OSVĚTOVÝCH 

PŘEDNÁŠEK  určených převáţně veřejnosti. 

Tyto akce se konaly zdarma. V SENIORu se 

uskutečnily vedle pravidelného trénování paměti 

pro seniory i vzdělávací akce pro zaměstnance 

zaměřené na praktické ukázky jak provádět 

mozkový trénink se seniory. Přípravy těchto akcí 

se ujala paní Dana Dosoudilová – aktivizační 

pracovnice budovy B, která je certifikovanou 

trenérkou paměti II. stupně a pravidelně se 

v této oblasti vzdělává.  

 

Tímto jí srdečně děkujeme za přípravu těchto akcí. 

 

        

Napsala: Mgr. Věra Berková 
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          Ţivot a dílo české spisovatelky Elišky Jechové 
Jiţ uběhlo téměř čtvrt roku, co se stala obyvatelkou Domova pro seniory - budovy B paní Eliška 
Jechová - významná osobnost současné české literární scény. Jsme náleţitě hrdí na to, ţe tak 
„úţasný člověk“, jakým paní Jechová je a našla svůj domov právě u nás. Svou přítomností všechny 
generace v domově ţijící a pracující obohacuje o „moudré myšlenky a úvahy“, rozšiřuje naše 
obzory a činí náš ţivot bohatší na duchu. Tímto krátkým článkem Vás chceme krátce seznámit 

s jejím ţivotem i dílem. 

Eliška Jechová, rozená Karvašová (* 17. května 1921) se narodila v Holíči 
na Slovensku a od roku 1930 ţila ve Zlíně. Literární tvorbě se začala věnovat 
od roku 1975. První formou její literární činnosti byly dopisy. Dopisovala si s 
otcem, který ţil na Slovensku. Svou korespondenci následně rozšířila s 
významnými lidmi, s panem Josefem Kemrem, Radovanem Lukavským, 
Markem Ebenem a dalšími. Osmnáct let si dopisovala se spisovatelem 
Františkem Koţíkem. Zasílala mu své práce a dostávala cenné rady a 
postřehy. 

Zprvu byla okouzlena poezií. Hodně času věnovala tvorbě první sbírky Podzimní sonety. Poté své 
psaní zaměřila na prózu. Napsala své ohlédnutí za proţitým ţivotem, které nazvala: Ţila jsem ve 
XX. století a následně: Ţila jsem ve XXI. století. Dále zachytila zajímavé ţivotní příběhy některých 
baťovců. Své úvahy vtěsnala do knihy Dopisy synům a knihy Dopisy vnoučatům. 

Stala se dopisovatelkou novin Hospodář, které pro Čechy ţijící v zahraničí vydávají v Texasu v 
USA. Této činnosti se věnovala celých 36 let. Redakce jí otiskla dvě vydané knihy na pokračování. 
Po celém světě byla známou zejména díky článkům věnovaným Tomáši a Janu Baťovým. 
Souběţně pro noviny napsala i příspěvky o zajímavých událostech v České republice. 

Sedmnáct let, od roku 1991, se zapojila do studia vysílané Českým rozhlasem 2 s názvem 
Akademie třetího věku. Jako jediná seniorka v republice se přihlásila na všechna vyhlášená témata. 
Četla doporučenou literaturu a zpracovávala obsáhlé odpovědi na uloţené otázky. Obdrţela 96 
diplomů, většinou s vyznamenáním i s doprovodným dopisem od hodnotícího lektora. 

Vydané básnické sbírky 

 1996 - Podzimní sonety 
 2002 - Podzimní sonety, 2. vydání 
 2003 - Pocity mého nitra 

Vydané tituly – próza: 

 1997 - Ţila jsem ve XX. století, 1. díl, Dětství v Hodoníně, Nový domov Zlín 
 1998 - Ţila jsem ve XX. století, 2. díl, Prázdniny v maminčiném kraji, Dospívání 
 1998 - Ţila jsem ve XX. století, 3. díl, Změna ţivota, Konec pracovní činnosti 
 1999 - Ţivotní příběhy, Příběhy a úvahy 
 2000 - Vzpomínky 
 2001 - Ţila jsem ve XX. století, 4. díl, Poslední období - stáří 
 2002 - Dopisy synům 
 2005 - Úvahy pro starší generaci k přemýšlení 
 2006 - Stáří jsem ţila ve XXI. století, 1. díl, Dlouhověkost 
 2009 - Stáří jsem ţila ve XXI. století, 2. díl, Dlouhověkost 
 2011 - Stáří jsem ţila ve XXI. století, 3. díl, Dlouhověkost 
 2012 - Dopisy vnoučatům 
 2013 - Návrat k rodnému kraji 
 2014 - Stáří jsem ţila ve XXI. století, 4. díl, Dlouhověkost 
 Rozepsána kniha -  Stáří jsem ţila ve XXI. století, 5. díl – věnováno ţivotu v „novém domově 

Napsala:  Mgr. Berková Věra   /vyuţity internetové zdroje/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_jm%C3%A9no
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1930
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kemr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radovan_Lukavsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ko%C5%BE%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podzimn%C3%AD_sonety&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospod%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Texas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_v%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Senior
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lektor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podzimn%C3%AD_sonety&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pocity_m%C3%A9ho_mitra&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/EliskaJechova.jpg
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Loučení s projektem BOHATSTVÍ VZPOMÍNEK 
 
Pomalu se blíţí ukončení projektu BOHATSTVÍ VZPOMÍNEK, který v SENIORu běţí 
od podzimu 2012. V rámci projektu se u nás konala celá řada zajímavých akcí, které 
spojovalo jedno – vzpomínání. I kdyţ se s celým projektem slavnostně rozloučíme 

v říjnu 2014 neznamená to, ţe uţ dále 
nebudeme vzpomínat.  
Vzpomínková setkání jiţ dnes patří 
k pravidelným aktivizačním programům, které 
pro Vás připravujeme a bude to tak i nadále.  
Vedle toho se nám podařilo v rámci projektu 
navázat spolupráci s mladšími generacemi a 
zapojit jich do celé řady aktivit např. zpracování 
Knih ţivota, pravidelné čtení dětí z DDM 
Sluníčko Otrokovice, setkání se skauty nebo 
s dětmi z MŠ atd.  
 

Za nejzdařilejší povaţujeme uskutečněná 
divadelní představení připravené na základě 
Vašich vzpomínek a vzpomínkové výstavy 
dobových předmětů na určité téma. Protoţe by 
nám bylo líto se s touto aktivitou úplně rozloučit, 
rozhodli jsme se, ţe i nadále vţdy 1x ročně 
společně reminiscenční divadlo připravíme.   
 

 
 
Letos v říjnu bude pro divadelní představení a vlastně 
i pro naše společná vzpomínání ústřední téma „Kdyţ 
jsem se vdávala, kdyţ jsem se ţenil…“ a vše co se 
pojí se svatbou a její přípravou. Budeme rádi, kdyţ se 
s námi podělíte o Vaše vzpomínky na tento 
„nezapomenutelný den“.   
Ze svatebních fotografií, které, jak doufáme, nám 
někteří z Vás ochotně zapůjčí, vznikne výstava 
dobových fotografií. Nebude chybět ani výstava 
dobových svatebních šatů a dalších předmětů 
spojených se svatbou.  Těšit se můţeme i na 
přehlídku současné svatební módy. 
 
 
 

 
         Za sociální úsek napsala: Mgr. Věra Berková 

 



~ 16 ~ 
 

Proč se naše domácnosti Čtyřlístek a Pampeliška nazývají  
domovy „se zvláštním reţimem“? 

 
V těchto domácnostech ţijí senioři trpící demencí, a proto je třeba ţivot i prostředí 
přizpůsobit   tomu, co potřebují. Pracuje zde stálý a neměnný  tým  pracovníků.  
Jejich počet je zvýšený, protoţe seniorům, kteří  zde ţijí je zajištěn celodenně dohled 
a podpora. V péči jsou respektovány zvyklosti a rituály, které si senior přináší ze 
svého dřívějšího ţivota. Přizpůsobena je i komunikace s nimi s ohledem na jejich 
potřeby.  Den v domově má určitou strukturu, která dává seniorům pocit bezpečí, 
dále je jim poskytována pomoc při organizování aktivit jejich dne. Díky kamerovému 
systému je mapován pohyb seniorů a otvírání dveří do a z domácnosti  je  zajištěn  
otočnou koulí. Tato opatření mají pouze ochranný charakter. 
                                                                                                                    
                                                                                                                                
 
 Jana Kubičíková 
 
 
 

 
 

 
Andrea Dundálková                      Šárka Kočvarová     
 
 
                               

           Domácnost - ČTYŘLÍSTEK 
 

 
 

 
 
 
 
Kateřina Matulová                    Ludmila Matochová 
 
 
 
 
 

    
                                                                                                             Zdenka Smolinková 
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                                          Ivana Nemčeková                                  Blanka Cigošová 
 
 
 
              
                                                                                                            
 
 
 
 
 
  
  
                         Irena Tomášková                      Adam Grebeníček 
                     
                                                                 

                           Domácnost  PAMPELIŠKA 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                        Marie Paveláková                          Anna Hradilová                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Barbora Ticháčková                                   Jitka Patíková 
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Canisterapie v SENIORu 

 

Jiţ druhým rokem dochází do SENIORu (na budovu B a C) paní Markéta 
Mišáková s canisterapeutickými pejsky z chovatelské stanice Huštěnovice. Tímto 
bychom Vám chtěli krátce  představit její činnost.  

Jiţ od dětství jsou jejím koníčkem psi. Láska k nim ji vedla k různým aktivitám, 
kterým se dnes věnuje. Jednou z nich je canisterapie, která ji přímo nadchla tím, 
ţe s pomocí psů můţe rozdávat radost a zároveň pomáhat druhým.  

Canisterapií se začala zabývat jiţ před 12 lety s její první fenkou – kříţenkou 
ohaře, kterou  si vzala z útulku. Frances, ač byla velmi aktivní, měla klidnou 
povahu. Stala se členkou „Canisterapeutického sdruţení Jiţní Morava“.  Frances 
úspěšně sloţila zkoušky, na nichţ musí pes zvládnout základy poslušnosti. 
Opakují se  po třech letech a  zjišťuje, zda se u psa nezměnila povaha.  

K Frances  si posupně pořídila fenku hladkosrstého trpasličího jezevčíka Valerii 
s PP. S ní úspěšně sloţila nejen lovecké zkoušky, ale i canisterapeutické. Tím 
přesvědčila všechny, kteří si s výsměchem klepali na čelo, ţe i jezevčík na to má. 
S postupem času se její „smečka“ rozrostla o další tři jezevčice. Frances jiţ na 
stáří nechtěla zatěţovat, proto jezevčice převzaly její roli. Takţe má doma pět 
canisterapeutických jezevčic a jednoho pejska, kteří jsou v tomto oboru raritou a 
nedělají radost jen jí, ale i jiným. Stali se velmi oblíbenými, jak u dětí v mateřských  
i speciálních školkách či základních školách, tak i u seniorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapii věnuje skoro veškerý svůj volný čas, tato práce ji naplňuje a velmi 
baví. Těší ji, ţe můţe s pomocí svých psů pomáhat těm, kteří to potřebují a ţe 
jejich společná práce přináší výsledky. Na své fenky je hrdá a i do budoucna má 
v plánu v této činnosti pokračovat i s dalšími psy.  

 

                 Napsala: Kamila  Zvoničová, Dis. 
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   Toulky po našem kraji 
 

 

Obec Babice se  rozkládá  v rovině  8 km od  Uherského  Hradiště,  na  pravém 
břehu řeky Moravy v  severní  části Dolnomoravského úvalu,  na  katastru 660 ha, 
v nadmořské výšce 181 - 185m.  
V  západní  části  přechází  do  oblasti  Chřiby, na východě  je  ohraničena  řekou 
Moravou. V obci ţije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových. 

První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup 
Robert daroval velehradskému cisterciáckému kláštěru obilné a vinné desátky.    
K velehradskému klášteru patřila aţ do roku 
1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci 
těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 
1786 rozdělen i ceronský dvůr a zřízena 
osada Cerony, která měla aţ do roku 1938 
zvláštní číslování domů. První stopy osídlení 
však pochází jiţ z mladší doby kamenné. 
Pečeť pochází z roku 1798 - v poli 
lemovaném vavřínovým věncem je vlevo 
vinařský nůţ a hrozen. 
V roce 2010 byl slavnostně vysvěcen nový 
obecní prapor a znak.V r. 1843 tvořily obec 
dvě řady domů, jimiţ procházela silnice z 
Uherského Hradiště do Napajedel, vesnicí 
také procházela tzv. Ferdinandova 

ţelezniční dráha. Záhy po první světové válce 
vybudoval v Babicích Hynek Varmuţa závod 
na výrobu marmelád a povidel, později 
rozšířený o výrobu likéru, destilátů a octu. Ve 
finanční tísni byl v r. 1937 prodán a rozdělen 
na dva. Octárnu Jaromíra Hubíka a závod 
Biochema na výrobu marmelád a lihovin. V 
dílně kovodělného závodu kovářského mistra 
Fabiána Valenty byl v r. 1928 vyroben první 
korečkový plovoucí bagr. Kostel sv. Cyrila a 
Metoděje byl postaven v r. 1898.První triviální 
škola se připomíná uţ v r. 1791. Měšťanská 
škola byla otevřena v r. 1922, dnes se v 
budově nachází pohostinství „U Jakuba“. 
Nová             budova   základní  školy  byla 
postavena v r. 1960.  V roce 2000 byl 
vybudován pro kulturní a zábavné akce areál 
„U Střešně“. 

Zdroj: WEB GOOGLE 

http://www.mesto-uh.cz/
http://www.mesto-uh.cz/
http://www.napajedla.cz/
http://www.babice.eu/image.php?nid=2953&oid=336290&width=900
http://www.babice.eu/image.php?nid=2953&oid=336291&width=900
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Pro volnou chvíli 
 
 
Sudoku:  
 
 
 
středem, a zároveň i nekonečno a věčnost. 

ech, pohybu nebo v čase. Symbolický 

význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické 

podstaty dokonale pravidelného tvaru, 

organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový 

představuje ideální jednotu s pevným středem, 

a zároveň i nekonečno a věčnost. 

 
 
 
 
Mandala: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto, citát: 

 

„Není krásnějších pohádek neţ ty, které píše ţivot sám.“ 

                     Hans Christian Andersen  
 

           
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  
 

Další číslo vyjde koncem července 2014  
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http://citaty.net/autori/hans-christian-andersen/

