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                           Slovo ředitelky 
 
 

 
 
 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 
 
     venku za oknem to zatím moc nevypadá, ale jaro je tu. Na letošní jaro nám 
připadlo jedno velmi důležité jubileum pro naši organizaci. Slavíme 20 let od 
založení SENIORu. To je jistě důvod k nějaké oslavě a myslím, že se 
nespletu, když řeknu, že oslavy mají všichni rádi. Proto jsme na měsíc duben 
naplánovali několik akcí, které by nám naši historii a současnost měly 
připomenout. 
 
A co jsme si tedy připravili? 
 
      V úterý 21.4.2015 ve 14 hod proběhne u budovy SENIORu B za účasti 
starosty města Mgr. Jaroslava Budka slavnostní otevření zahrady a turnaj 
v pétanque, který je určen našim uživatelům, uživatelům služeb okolních 
zařízení a členům Klubů důchodců. Pro účastníky je připravena řada ocenění, 
bohaté občerstvení a kulturní program.  Snad nám bude počasí přát.  
 
     Ve středu 22.4.2015 je připraveno kulturně-společenské setkání pro 
současné i bývalé zaměstnance SENIORu a naše vzácné hosty v otrokovické 
Besedě. 
 
     Ve čtvrtek 23.4.2015 je pro širokou veřejnost připraven program na 
SENIORu C, v 10.00 hod ukázka zooterapie a od 14.00 do 16.00 hod možnost 
vyzkoušet si pod vedením našich pracovníků jednu z našich aktivizačních 
terapií, a to trénink paměti. 
 
     Věřím, že se nám vše vydaří ke spokojenosti všech, že nás nezradí počasí, 
technika ani lidé. Doufám, že si všichni odnesou řadu kulturních a sportovních 
zážitků, poznatků o naší organizaci a půjde tak o důstojnou oslavu naší 
existence. Do dalších 20-ti let přejme SENIORu hodně profesních 
úspěchů, finančních jistot a mnoho dobrých lidí, kteří jsou pro jeho 
činnost nepostradatelní. 
 
Přeji vám příjemné jarní dny. 
       Ing. Ivana Vardanová - ředitelka 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 

 
Kulturní život na budově B 
 

Program „ Ve znamení měsíce“: 
Tříkrálové muzicírování 
Dne 6. ledna 2015 se konalo v našem 
zařízení Tříkrálové muzicírování, kdy nás 
navštívilo trio hráčů na housle a kytaru. 
Navázali svojí hudbou na vánoční čas a 
také jsme si s nimi mohli zazpívat 
spoustu známých lidových písniček. 
Zároveň jsme si připomenuli svátek tří 
králů Kašpara, Melichara a Baltazara.  
Akce se zúčastnil i pan starosta Otrokovic     
p. Mgr. Budek. 
 
Cyklus Bylinkaření -  ve znamení čajů – PEČENÝ ČAJ 

V sobotu 18. ledna 2015 se konalo 
společné setkání v rámci cyklu 
bylinkaření  věnované čajům. 
Tentokráte byl ústředním tématem 
„Pečený čaj“.  Připraveno bylo poutavé 
vyprávění o výrobě tohoto čaje, 
vzpomínání a předávání osobních 
zkušeností zúčastněných. Součástí byla 
i  ochutnávka pečeného čaje 
připravovaného z  letního ovoce – 
malin, červeného a černého rybízu. 

 
 
Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – město 
Olomouc 
Dne 25. ledna 2015 se opět uživatelé sešli při 
posezení v rámci programu „Máme rádi Česko“. 
Pro  všechny milovníky cestování  a vzpomínání na 
různá známá  místa v České republice byly 
přichystány fotografie a povídání o krásném 
moravském městě Olomouc. Program byl zpestřen 
ochutnávkou typického produktu tohoto města 
„olomouckými tvarůžky“.   
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SENIORská miniuniverzita III. věku 
Dne 27. ledna 2015 se konalo 
slavnostní  otevření  miniuniverzity III. 
věku, o kterém jsme Vám psali 
v minulém čísle. Slavnostního 
otevření se ujala paní ředitelka 
SENIORu paní Ing. Ivana Vardanová.  
Proběhl slavnostní zápis zájemců o 
studium, vyplněny byly studentské 
indexy a zodpovězeny byly dotazy 
k pravidlům studia. Zároveň proběhla 
první přednáška na  téma - Historie 
Řecka. 

 
Program „Ve znamení měsíce “:  Zabijačkové hody 

Dne 28. února 2015 jsme si v rámci 
programu „Ve znamení měsíce“, 
připomněli typické činnosti dané pro toto  
roční období. V naší jídelně se konalo 
setkání na téma Zabijačkové hody. 
Vzpomínali jsme na to, jak to doma 
chodívalo v den zabijačky. Všichni 
zúčastnění si mohli prohlédnout vybavení 
řezníka a nádobí, které se k zabijačkám 
používalo. Součástí byla i ochutnávka 
typických pokrmů ze zabijačky jako jsou 
škvarky, tlačenka,  jelítka, paštika a 
klobásy.  
 

Valentýnské pečení 
V sobotu 7. února 2015 si uživatelé za 
pomoci pečovatelek společně upekli  linecká 
srdíčka k valentýnskému posezení, které se 
konalo o týden později v  sobotu 14. února 
2015. Společně jsme se sešli u 
Valentýnského posezení, kde jsme si 
povídali o tomto novém svátku a jeho vzniku 
a historii. Také o tom, jak se tento svátek 
slaví v různých částech světa.   
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Tradiční masopustní jídla – příprava božích milostí 
Boží milosti jsou tradičním 
masopustním sladkým pečivem.  A 
protože se u nás tradice snažíme 
dodržovat, pustili jsme se 9. února 
2015 do společného smažení této 
sladké dobroty. Zároveň jsme 
vzpomínali na vše kolem příprav na 
masopust. Vysmažené, pěkně horké, 
voňavé, štědře ocukrované a  
křupavé milosti ocenili účastníci  na 
společném posezení. Všem moc chutnalo. 
 
 
 

Program „Ve znamení měsíce “:  
Oslavy Masopustu 

Dne 18. února 2015 se konal v našem 
domově masopustní průvod. Veselý 
průvod masek připomenul všem 
seniorům fašankové zvyky a obyčeje. 
Maškary prošly za doprovodu zpěvu 
domovem a rozdávaly voňavé koblihy, 
které jsou typickým pečivem pro 
masopust. Průvod přinesl všem 
dobrou náladu a potěšení. 
 
 

 
Cyklus Bylinkaření – ve znamení čajů – MÁTA 

V sobotu dne 7. března 2015 se 
konalo další společné posezení 
seniorů v rámci cyklu Bylinkaření - ve 
znamení čajů. Tentokráte byla 
hlavním tématem MÁTA. Ti co přišli, 
se dozvěděli o této bylině a jejích 
léčivých účincích nejrůznější 
informace, mohli si prohlédnout 
usušenou mátu a také ochutnali čaj 
připravený z této nasušené bylinky. 
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Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – hlavní město Praha 
Dne 8. února 2015 se konalo další 
společné posezení s  uživateli  v  rámci 
zábavného programu s názvem „Máme 
rádi Česko“. Další cíl naší cesty byl - 
hlavní město České republiky - Praha. 
Pro uživatele byly připraveny fotografie a 
pohlednice tohoto města včetně 
poutavého vyprávění. Společně jsme 
vzpomínali na výlety do tohoto města a 
na zážitky s tím spojené. Uživatelé mohli 
ochutnat   také Pražskou šunku.  

 
 
 

Program „Ve znamení  měsíce“:                             
Oslava MDŽ 

V pondělí dne 9. března 2015 jsme si pro naše 
uživatelky připravili oslavu Mezinárodního dne 
žen. Společně jsme se sešli a zavzpomínali na 
oslavy tohoto svátku v minulosti, na to jaké dárky a 
květiny ženy většinou v tento den dostávaly. 
Všechny přítomné ženy dostaly drobný dárek  a 
k dobré pohodě přispěl i zákusek a káva. 
 

 
 
 

SENIORská miniuniverzita III. Věku - přednáška na téma:                                                           
O Malajsii a o životě s malajsijskou Číňankou 

Dne 12. března 2015 za námi zavítal 
profesor z Gymnázia  Otrokovice  Mgr. 
Pavel Gajdošík s přednáškou o Malajsii 
a také o životě s malajsijskou Číňankou. 
Popisoval svoji cestu do Malajsie a za 
svou budoucí ženou – malajsijskou 
Číňankou.  Velmi poutavé vyprávění 
bylo doplněno fotografiemi z jejich 
společného života, kdy jsme mohli vidět  
kulturní rozdíly a také svatební obřad  
v této zemi  s tradicemi a rituály. 
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Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ 
–  PLZEŇ 

Dne 14. března 2015 se uživatelé sešli při 
dalším posezení věnovanému cestování 
po české republice. Naše setkání jsme 
věnovali městu Plzeň. Uživatelé si 
prohlédli fotografie a  pohlednice města. 
Pro dobrou náladu jsme podávali 
„Plzeňský Prazdroj“. 
 

 
 

 
Vystoupení hudebně – dramatické skupiny Návraty 

Dne 17. března 2015 se uskutečnil koncert 
ženského   hudebně dramatického 
seskupení Návraty z Tlumačova. Tentokrát 
nás přijela skupina potěšit se 
vzpomínkovým programem „To všechno 
odnes čas“. Společně jsme si zazpívali hity 
našeho mládí. Hudebnice z Tlumačova za 
svůj koncert opět sklidily bouřlivý potlesk.  
 

 
 

 
Program „Ve znamení měsíce“: Vynášení Morény 

V pondělí dne 23. března 2015  jsme se společně vydali k řece Moravě 
rozloučit se se zimou. Tento 
tradiční český obyčej si u nás 
připomínáme každoročně. K řece 
jsme nesli Morénu – symbol zimy, 
který jsme si společně vyrobili 
v naší pracovní dílně. U mostu 
jsme Morénu zapálili a hodili do 
řeky. Tímto jsme se definitivně 
rozloučili se zimou a přivítali jaro. 
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Program „Ve znamení měsíce“: 
Vystoupení souboru Ječmínek z Mysločovic s pásmem „Vítání jara“ 

Sobotní odpoledne dne 21. března 2015 
nám   zpříjemnilo vystoupení dětského 
folklorního souboru Ječmínek 
z Mysločovic. Soubor k nám zavítal již 
podruhé  na pozvání své zakladatelky a 
dlouholeté vedoucí paní Šestákové, 
která je obyvatelkou našeho domova. 
Děti nám předvedly pásmo věnované 
zvykům a obyčejům spojených 
s vítáním jara. Tímto všem účinkujícím 
děkujeme  za krásný zážitek. 
 
 

 
Srdíčkový ples 

Ve čtvrtek dne 26. března 2015 se v našem domově uskutečnil Srdíčkový ples. 
Nádherně vyzdobený sál vítal své účastníky, kteří se oblékli do barev 
symbolizujících lásku – červené a růžové. Nejen k tanci, ale i k poslechu nám 
hrála místní kapela „Jalové hlasy“. Ples byl zahájen módní přehlídkou 
originálních modelů v barvách této akce. Doprovodným programem bylo 
taneční vystoupení dětského tanečního páru s vystoupením latinskoamerických 
tanců. Součástí plesu byla i bohatá tombola. 
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Kulturní život  na budově C  
Putování Evropou 
I v letošním roce pro velkou oblibu našich 
obyvatel pokračujeme v projektu Putování 
Evropou. 13. ledna 2015 jsme měli to 
štěstí, že nám mladý cestovatel p. Jan 
Hanáček nabídl prezentaci fotografií 
doplněnou poutavým výkladem o Skotsku. 
S přítomnými obyvateli se podělil o své 
cestovatelské zážitky a tak jim přiblížil tuto 
zemi. Nechybělo ani drobné občerstvení 
pojaté jako ochutnávka typických pokrmů. 
Pro lepší představu o kultuře skotského 
národa byl k vidění jejich typický kroj – kilt.  
  
Videostop 
Dne 27. ledna 2015 jsme sezvali obyvatele 
našeho domova do společenského sálu při 
příležitosti soutěžní hry na motivy 
televizního pořadu Videostop. Konkrétně 
byly připraveny ukázky z klasických 
českých pohádek, jako jsou Hrátky 
s čertem nebo Princezna se zlatou 
hvězdou. Soutěžící nejprve podle 
nápovědy hádali názvy pohádek ve 
čtyřčlenných týmech, poté shlédli úryvek a 
zodpověděli ještě doplňující otázky. Soutěž 
se setkala s pozitivním ohlasem, a proto již 
vybíráme téma pro další „soutěžení“.      
 
Přednáška osvobození Otrokovic 
Dne 5. března 2015 jsme v knihovně 
domova přivítali kronikářku města 
Otrokovic pí Věru Kramářovou. Beseda 
s ní se vázala k výročí 70 let od konce             
2. světové války a zvolila téma 
partyzánské boje a osvobození Otrokovic. 
Historické události, jež popisovala, hodně 
z našich obyvatel přímo prožili nebo o nich 
měli určité povědomí. Proto všichni 
přítomní naslouchali s velkým zaujetím a 
někteří se s ostatními podělili i o své 
osobní zážitky. Budeme rádi, když nám pí Kramářová zachová svou přízeň.  
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Pokračování Putování Evropou 
Dne 10. března 2015 jsme navázali na 
předešlou přednášku z projektu „Putování 
Evropou“ o Skotsku a rozhodli jsme se 
pomyslně procestovat Velkou Británii, jíž 
je Skotsko součástí. Velká Británie je 
bezesporu zemí, o níž by se dalo mluvit 
velmi dlouho. Proto jsme pro přítomné 
posluchače vybrali jen ty nejdůležitější 
informace vážící se k  historii, 
zeměpisným zajímavostem, památkám 
apod.. Účast našich obyvatel při tomto projektu svědčí o jejich zájmu o dění 
kolem sebe a vlastní seberozvoj.        
 

Hudební medailonek 
Také série hudebních medailonů dne 
9. března 2015 pokračovala dalším z 
řady, tentokrát věnovanému 
zástupkyni ženského pohlaví Evě 
Pilarové. Zájemci o toto povídání se 
dozvěděli něco více o životě 
zpěvačky, shlédli různé fotografie a 
samozřejmě si poslechli její 
nejznámější písně. U kávy se 
následně diskutovalo o její hudební 

dráze i osobních zážitcích obyvatel spojených s její osobou a tvorbou.  
 
                                         Posezení s písničkou 

Nemuseli jsme se dlouho rozmýšlet, než nás 
napadlo, komu bude 19. března 2015 věnováno 
dopolední posezení s písničkou. V tento den totiž 
slaví svátek všichni Josefové a toto jméno je 
v generaci našich obyvatel hojně zastoupeno. O 
živou hudbu se postaralo „duo Veselka“ (pí 
Zdráhalová a p. Veselka) hrou na harmoniku a 
vozembouch. Repertoár jejich skladeb byl 
tematicky přizpůsoben jménu Josef a jednotlivé 
hudební vstupy byly prokládány povídáním o 
známých osobnostech stejného jména, jako byl J. 
Zíma, J. Kemr, J. Somr a další. Ve společenském 
sále bylo po čas programu veselo a všichni se 
dobře bavili. 

 



~ 11 ~ 
 

Přednáška na téma Velikonoce 
U nás v domově si společně 
s obyvateli rádi připomínáme zvyky 
a tradice spojené s velkými 
křesťanskými svátky, Velikonoce 
nevyjímaje. O velikonočních 
obyčejích a zvycích nám dne        
27. března 2015 přišla povyprávět 
 knihovnice pí Škrabalová. 
Obyvatelé si prostřednictvím 
besedy s ní zavzpomínali, jak 
slavili Velikonoce dříve a které 

zvyklosti se jim podařilo zachovat až do dnešní doby.  
 

Prezentace fotografií, vzpomínky 
Čas nám v domově rychle utíká, a 
proto se naši obyvatelé ani nenadáli a 
už byla připravena další prezentace 
fotografií shrnující dění v domově za 
uplynulé období. Přítomní se nad 
fotografiemi vzájemně podělili o 
vzpomínky a dojmy, které v nich 
zdařilé akce zanechaly. Podívat se 
mohli i na prezentaci shrnující činnosti 
spojené s projektem „Bohatství 
vzpomínek“, jež u nás před nedávnem 
úspěšně probíhal. Obyvatelé do svých domovů odcházeli spokojení.  
 

Velikonoční tvoření 
     Velikonoční svátky vyšly letos na 

začátek dubna, takže jsme přípravy na 
ně zahájili již koncem března. 
V domovince jsme barvili velikonoční 
kraslice tradiční metodou pomocí 
cibulového šustí a tvořili velikonoční 
ozdoby s motivem kuřátka, slepičky a 
kohoutka. Po celém domově se pak 
v kuchyňkách pekl velikonoční 
beránek, který k  Velikonocům 
neodmyslitelně patří. Vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami si obyvatelé 
zkrášlili své pokoje a  navodili tak 
atmosféru přicházejícího jara.               
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Připravujeme pro Vás 
 

Plánované akce SENIORu B – II. čtvrtletí 2015: 

Duben           SENIORská miniuniverzita III. věku – IV. přednáška: 

  17.dubna  -  Cesta na kole ze Zlína až na Gibraltar 

  Program „Ve znamení měsíce“:   

Besedování u mazance na téma: Velikonoční svátky a jejich tradice 

Barvení velikonočních vajíček 

Výstava velikonočních pohlednic 

  Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Pardubice  

                         Cyklus Bylinkaření – meduňka 

  14. dubna - Mezigenerační setkávání: Jarní tvoření s dětmi z MŠ  

  21. dubna – Oslavy 20 let SENIORu – Turnaj v PETANQUE 

  Literární odpoledne – díla zobrazující „Stvoření světa“ 

Květen   SENIORská miniuniverzita III. věku – IV. přednáška: 

  Karnevalové oslavy ve světě 

Program „Ve znamení měsíce“:   

  Prvomájové oslavy – vzpomínkový pořad 

12. května – Oslavy Dne matek - vystoupení dětí z MŠ 

  23. května – Snídaně s premiérem Bohuslavem Sobotkou 

                         Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Bystřice pod Hostýnem  

  Cyklus Bylinkaření – kopřiva 

  Literární odpoledne – K. H. Mácha – MÁJ 

Červen Sportovní hry 

Zahradní párty s GRILOVÁNÍ 

Program „Ve znamení měsíce“ Jahodový den, „Jó třešně zrály..“ 

   Cyklus Bylinkaření – pampeliška 

                      Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ –  Ostrava 

Literární odpoledne – B. Němcová – BABIČKA 

Výlety za vzpomínkami – Otrokovice 

 

Plánované akce SENIORu C – II. čtvrtletí 2015: 

Duben Ples ve stylu Limonádový Joe 

  Putování Evropou – Francie 

  Oslavy 20 výročí SENIORu 

Květen Vystoupení dětí z MŠ Zahradní 

  Vystoupení pěvecké skupiny Návraty z Tlumačova 

  Putování Evropou – Španělsko 

  Vystoupení pana Hradila – Kytara a housle 

Červen Výlet do Zlína 

  Poznáváme hrady a zámky v ČR 

  Folklórní soubor – Kunovské léto 

Putování Evropou - Polsko 
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   RUBRIKA „SEZNAMTE SE PROSÍM“ 

 
Paní Jiřina Staňková a její šikovné ruce 
 
Paní Jiřina Staňková - obyvatelka Domova pro 
seniory v budově C -  se narodila 16.7.1933 
v Tlumačově. V dětství se s rodiči hodně stěhovala. 
Kvůli práci svého tatínka bydlela rodina vždy část roku 
v Tlumačově a část roku tam, kde tatínka potřebovali 
(pracoval s koňmi). Delší čas žili ve Vyškově, kam 
chodila i do školy. Zde se dostala do speciální třídy 
obnovující lidové hanácké tradice. Třída vznikla jako 
projekt ihned po válce v roce 1945. A tak se již tehdy 
nejspíše zrodila její velká láska k tvořivým činnostem.  
 
Ve Vyškově chodila i do pěveckého a recitačního 
kroužku, to vše díky paní učitelce, jež tyto aktivity na škole prosazovala a vedla. Později ke 
zručnosti a tvořivosti vychovávala i své děti. Paní Staňková žije od 29. října 2014 u nás 
v domově, kde má znovu prostor se svým koníčkům věnovat. My jsme rádi, že ji u nás máme 
a můžeme od ní čerpat spoustu zkušeností a také je pro nás zdrojem inspirace při 
společných pracovních činnostech. Nyní pár řádek z rozhovoru s paní Staňkovou: 
 
Jaké techniky/ lidové řemesla ovládáte? 
Za mládí ve škole jsem se naučila zdobení Hanáckých kraslic. Toto je technika, kdy zdobíte 
malovaná vejce slámou. Dále jsem se naučila pletení, drhání, šití a pečení Vizovického 
pečiva, ale to až když jsem byla vdaná a bydlela jsem tady v Otrokovicích. Tyto kroužky jsem 
navštěvovala tady na Společenském domě. 
 
Kdo Vás, jako malé dítě,  přivedl k lidovému řemeslu? Vystavovala jste někde své 
výrobky?    

 Projekt s kraslicemi k nám do školy přinesla 
jedna paní profesorka z Gymnázia a 
společně s naší učitelkou naučily postup 
zdobení Hanáckých kraslic celou naši třídu. 
Nejkrásnější kraslice ze třídy byly 
vystavovány na různých výstavách. Naše 
zdobené vejce také dostal pan prezident 
Beneš s manželkou, když projížděli 
Vyškovem. Od nich jsme dostali i děkovný 
dopis. Mé dvě husí vejce nazdobené touto 
technikou byly vystaveny v Praze v Máji ve 
výkladu na zahrádkářské výstavě. 

 
Jak jste svých dovedností využívala v průběhu Vašeho života? Nejvíce jsem využila 
pletení a šití v rodině, pro mé tři děti. Jinak vše dělám pro radost a vyplňuji si tím smysluplně 
svůj volný čas.            

Děkuji za rozhovor. 

                                                                 Klára Samohýlová – sociální pracovnice – budova C 
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Aktuality SENIORu  
 
     

 
              Zábavný program 

  „MÁME RÁDI ČESKO“ pokračuje: 
 
Postupně se zvyšuje počet zájemců o 
vzpomínání a společná povídání o více či 
méně známých místech v České 
republice. Naše vzpomínky se často pojí 

s místy, kde jsme strávili např. krásnou dovolenou, lázeňský 
pobyt či služební cestu. Tento program nám dává prostor pro 
sdílení společných vzpomínek na místa, která nám utkvěla 
v paměti. Dozvíme se také zajímavosti, které jsme dosud 
nevěděli. Tato setkání bývají zpestřena ukázkou pohlednic či 
fotografií, doplněna ochutnávkou typických jídel a nápojů pro toto místo. 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
pečovatelce Oldřišce Skácelové, která si pro 
Vás tuto aktivitu ochotně připravuje v rámci 
víkendových aktivit.  
A kam se vydáme tentokrát? Navštívíme:  
Bystřici pod Hostýnem, Ostravu a Luhačovice. 
.  
        
   
 
          Luhačovice 
 

                       

 

Ostrava 

 
 
 

Bystřice pod Hostýnem 
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS  V SENIORU NOVÝ AKTIVIZAČNÍ  PROJEKT  
S NÁZVEM:   Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

 
 

Pro tento rok jsme pro milovníky hudby a pohybu připravili nové aktivity – tanečně 
pohybovou terapii a muzikoterapii, při kterých je využíváno jednoduchých pohybů 

k procvičení jednotlivých částí těla. 
Vedle pohybu je to  radost a dobrá 
nálada, která nás má při „hodinách 
hudby a tance“ provázet.  Tímto 
projektem chceme navázat na 
nedávno skončený aktivizační projekt 
„Bohatství vzpomínek“ a nadále Vám 
nabízet smysluplné aktivizace, které 
se opírají o Váš dřívější život a Vaše 
záliby.  
A na co konkrétně se můžeme těšit?  
 

Projekt bude obsahovat celkem 5-6 lekcí (květen, červen, 
září, říjen) taneční pohybové terapie EXDASE známého 
taneční mistra a choreografa dr. Velety z Prahy. Na závěr 
tanečních lekcí vznikne taneční vystoupení seniorů a 
zaměstnanců, které bude představeno na slavnostním 
tanečním odpoledni spojeném s praktickým setkáním pro 
učinkující i diváky.  
Dále bude součástí projektu 5-6 skupinových setkání s celostní muzikoterapií, při 
které budou senioři zapojeni do hry na přírodní hudební nástroje a vytvoří vlastní a 
osobitou hudbu technikou muzikoterapeutického orchestru. Už v loňském roce se 
s úspěchem setkala tato terapie s paní doktorkou Gavendovou ze Zlína na budově 
B. 
Komu jsou tyto aktivity určeny? Projekt je určen všem seniorům - i těm, kteří  mají 
určité omezení v pohybu např. jsou upoutáni na invalidní vozík či při pohybu 
používají jinou kompenzační pomůcku. Celková pozitivní atmosféra má všem 
účastníkům přinést díky pohybu a tanci prostor pro „zapomnění“ na jejich problémy.    
 
Termíny plánovaných aktivit: 
 
21. května 2015  - tanečně pohybová terapie EXDASE  - taneční odpoledne na C 
22. května 2015  - tanečně pohybová terapie EXDASE  - taneční dopoledne na B  
22. června 2015  - taneční workshop + příprava tanečního vystoupení C 
23. června 2015  - taneční workshop + příprava tanečního vystoupení B 
                                                             
     
Těšíme se na Vás!                          Napsala: Berková Věra  

 
 



~ 16 ~ 
 

Novinky pro seniory v budově C: 
 

Cyklus „PUTOVÁNÍ EVROPOU“ 
Vážení přátelé, 
 
tři měsíce utekly jako voda a opět je tu naše „Putování Evropou“. Protože nás 
všechny v únoru potrápily chřipky a nemohli jsme „putovat po Evropě“, podíváme se 
v dubnu do slibované Francie,  v květnu zavítáme  do „ohnivého“  Španělska a 
v červnu doputujeme na návštěvu k našim severním sousedům do Polska. 

Francie  je demokratický stát, který se nachází v západní Evropě. 
Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie, která 
zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém 
oceánu a Oceánii. K Francii patří také malý ostrov Korsika. Francie 
má stovky historických památek a 
pamětihodností, takže je velmi těžké 

vybrat ty nejzajímavější. Omezíme se tedy pouze na výčet 
těch nejslavnějších staveb v Paříži. Nejznámější pařížskou 
stavbou je Eiffelova věž, která byla postavena roku 1889 a 
od té doby je nepřehlédnutelným symbolem města nad 
Seinou. Dalším známým symbolem Paříže je Vítězný 
oblouk, který byl postaven na počest Napoleonovy armády 
na začátku 19. století a navštívíme i zámky na Loiře. 
 

Španělsko, oficiálně Španělské království je stát ležící na 
Pyrenejském poloostrově. Ke Španělskému království patří i 
Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a Baleáry ve Středozemním 
moři. Mezi  nejnavštěvovanější památky Španělska lze bezpochyby 
zařadit jeskyni Altamira, staré město v Segovii, pevnost Alcázar a 

překrásnou gotickou katedrálu v Santiagu de Compostela. Turisticky nejatraktivnější 
jsou samozřejmě velkoměsta Madrid a Barcelona.  Španělsko je největším 
producentem i konzumentem olivového oleje na světě. Další charakteristické 
součásti jižanské kuchyně jsou česnek, cibule, rajčata, papriky. Ke španělské 
kuchyni neodmyslitelně patří zeleninové saláty a koření jako šafrán a římský kmín.  
Polsko je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s 
Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a 
Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Polsko je zemí s dlouhou, více než 
tisíciletou tradicí a bouřlivou historií. Dokladem toho je řada 
architektonických památek v městských střediscích se staletými 
tradicemi jako jsou Krakov, Gdaňsk, Poznaň, Wroclaw nebo 
Sandomierz. Pokud si přejete ochutnat tradiční polskou kuchyni, 
je třeba, abyste na chvíli přestali počítat kalorie. Pokrmy jsou 
totiž obvykle velmi vydatné a obsahují často hodně masa. 
Nejoblíbenějšími polskými jídly jsou bigos, kotlet schabovy, pierogi a gołąbki.  
Těšíme se na společné chvilky strávené s Vámi.  
        

Pavla Polášková – vedoucí přímé obslužné péče 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mo%C5%99sk%C3%A1_Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karibik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korsika
http://www.e-pruvodce.cz/francie/203-co-jste-mozna-nevedeli-o-eiffelovce
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejsk%C3%BD_poloostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rsk%C3%A9_ostrovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bale%C3%A1ry
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://www.e-pruvodce.cz/spanelsko/301-jeskyne-altamira-cesta-do-praveku
http://www.e-pruvodce.cz/spanelsko/343-segovia-mesto-s-rimskym-akvaduktem
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliningradsk%C3%A1_oblast
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„HUDEBNÍ MEDAILONEK“ 
 
V rámci našeho pravidelného skupinového trénování paměti, který probíhá 
v prostoru Domovinky, se od minulého roku pravidelně každé první pondělí v měsíci 
setkáváme společně nad vzpomínkami na idoly našeho mládí. Připomínáme si 
zpěváky či zpěvačky, jejichž písničky doprovázely  naše mládí a byly našemu srdci 
blízkými. Pro velký zájem o tuto aktivitu zaměřenou na trávení času při hudbě, 
povídání a vzpomínání jsme si pro Vás  připravili další tři „hudební medailonky“.  
 
Na Vaše přání při následujících setkání se 
zaposloucháme do širokého repertoáru pánů 
Jiřího Suchého a Šlitra, do šansonů Hany 
Hegerové a do hitů dua Simonová a Chladil.  
 
J.Suchý spolu s J. Šlitrem založili v roce 1959 
divadlo Semafor, kde působí J.Suchý dodnes. 
Tvořili spolu tvůrčí a hereckou dvojici, která 
svými písničkami a hrami významně ovlivnila 
hudbu a divadlo 60. let 20. století. 

 
 
 
 
V další  hudební vzpomínce se dostane k Haně Hegerové. 
Prosadila se především jako zpěvačka šansonů, která 
nemá v zemích u nás žádnou srovnatelnou konkurenci. 
Široké publikum i odbornou kritiku zaujala především 
schopností dramaticky interpretovat text. Velké uznání 
sklidila i v cizině, hlavně v německy mluvících zemích. 
 

 
V prvním červnovém týdnu dáme prostor 
Yvettě Simonové společně s Milanem 
Chladilem. Bývalý swingař Chladil a Simonová 
s operetní průpravou vytvořili jeden z 
nejstabilnějších pěveckých párů v historii 
české populární hudby a zvláště u 
konzervativní části publika se těšili oblibě až 
do Chladilovy předčasné smrti v roce 1984, 
popularitu si udržovali především 
sentimentálně laděnými duety domácí i 
zahraniční provenience (O nás dvou, Děti z 
Pirea, My dva a čas). 
     Těšíme se na Vás.                  

Napsala: Simona Wolfová 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
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Novinky na úseku aktivizací – budova B: 
 
Nově se do aktivizačního týmu pracovníků na budově B připojila 
i pečovatelka Jana Gajdůšková.  Bude pro naše seniory 
připravovat 1x týdně aktivity spojené se  Zahradní terapií jehož 
součástí bude i oblíbený cyklus BYLINKAŘENÍ. 

Co je ZAHRADNÍ TERAPIE? 
Zahradnické činnosti jsou většinou částí života každého z nás. 
Senioři mají často velmi blízko k přírodě a váží si její štědrosti 
k nám. Mnozí pocházeli ze statkářských a rolnických rodin, 
vzorně se starali o svá pole a louky přinášející úrodu. 

Této velmi úzké vazby na 
přírodu je možné využít při 
práci s květinami, na malých zahrádkách, při 
setbě, udržování rostlin nebo při sklizni a také 
při vzájemné komunikaci všech zúčastněných, 
předávání nasbíraných životních zkušeností  a 
společném vzpomínání. Pokud k tomu 
pracovníci připraví seniorům dobré podmínky 
nenechá na sebe terapeutický účinek dlouho 
čekat. O to se budeme v zahradní terapii snažit. 
Zahradní terapie využívá aktivity zaměřené  na 

rostliny a zahradu tak, aby bylo podporováno sociální, psychické a tělesné zdraví  
člověka a tím i kvalita jeho života. 
Pro mnohé seniory bylo pěstování květin, ovoce 
či zeleniny příjemná, smysluplná činnost. Dnes 
ale postupně seniorům sil ubývá a kytiček na 
našich balkonech také. Naopak v našem domově 
přibývá seniorů upoutaných na lůžko, pro které je 
tato záliba už jen vzpomínkou. Chtěli bychom 
v rámci zahradní terapie tyto vzpomínky oživit 
díky mobilním zahrádkám, které by byly osázeny 
nejen letničkami, ale vždy podle ročního období 
typickými květinami či známými bylinkami. Tyto 
pojízdné zahrádky by potěšily nejednoho seniora přímo u lůžka.  
V rámci terapie budeme pokračovat v cyklu bylinkaření – každý měsíc se zaměříme 
na jednu známou bylinku. V následujících měsících nás čeká kopřiva, černý bez a 
pampeliška. 
Také nově vytvořená zahrada u budovy B se svými přístupnými zahradnickým boxy 
nám dá prostor  pro jednoduché zahradnické činnosti. Moc si přejeme, aby naše 
nově vznikající zahrada byla místem odpočinku, relaxace i zábavy. Aby byla 
příjemným místem společného setkávání  s rodinou nebo přáteli.   
              
              

          Napsala: Věra Berková 
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Novinky na úseku aktivizací – budova B: 
          
Další posilou aktivizačního týmu v budově B je Gábina 
Palíšková.  V pracovní dny vede dopolední cvičení a také 
převzala po Martině Filákové  skupinovou aktivitu 
VZPOMÍNKY V KUCHYNI, která probíhá 1x týdně – vždy ve 
středu dopoledne.   
Setkání je zaměřeno vždy na 
konkrétní téma či kreativní 
činnost. Povídáme o receptech 
a životních zkušenostech 
našich žen nebo si uvaříme 

jídla, na která máme chuť nebo si je pamatujeme z 
našeho dětství. 
V poslední době jsme se věnovali  vzpomínkám na 
mléko a jeho zpracování, ochutnali jsme jogurt, který 
se dá vyrobit v dnešní době v jogurtovači. Sušili jsme 
ovoce, vzpomínali jsme na to, jaké ovoce bylo v zimě 
dostupné za dob komunismu a ochutnali jsme různé 
cizokrajné ovoce, které je v obchodech dostupné 
nyní. Dále jsme ve věnovali tématům jako jsou 
pečení chleba, zázvor – lék proti nachlazení, 
přípravy na zabijačku atd.. V nejbližší době se 
těšíme na smažení bramboráků.         
  
LITERÁRNÍ ODPOLEDNE 
Vždy 1x měsíčně si Gábina pro Vás také připravuje posezení věnované známým 
českým i zahraničním spisovatelům a jejich nejznámějším dílům. Popovídáme si o 
vzpomínkách, které se pojí k vybranému tématu, také se dozvíme více informací o 
životě konkrétního spisovatele a o jeho dílech. Na setkání budeme číst úryvky z knih, 
prohlédneme si knihy vypůjčené v místní knihovně nebo se podíváme na 
zfilmovanou verzi díla. 
V březnu jsme se věnovali Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho dílu 
KYTICE. Zazněly nejznámější úryvky z tohoto díla a podívali 
jsme se na film inspirovaný tímto dílem. Do budoucna je 
plánováno věnovat se Boženě Němcové a její BABIČCE,  
Karlu Hynku Máchovy a jeho 

proslavenému dílu MÁJ a na přání 
seniorů se budeme věnovat dílům 
popisujícím „stvoření 
světa“.Těšíme se na Vás. 
 
Napsala: Věra Berková 
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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: 
 
 
 
 
    
 
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 
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