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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí čtenáři a milé čtenářky, 
 
jaro je obdobím výzev, probouzení se, a to nejen ve smyslu přírodním, ale 
i v tom vnitřním. Jaro je období, kdy se příroda začíná probouzet po 
dlouhém zimním spánku a sluneční paprsky v nás vyvolávají pocity štěstí 
a dobré nálady. Příroda se začíná zelenat a sluníčko víc hřeje, někdy i 
tohle málo stačí k tomu, aby se člověk cítil hned o trochu lépe. Je to 
příležitost se nadechnout čerstvého vzduchu a nechat odnést zimní 
deprese a další trápení.  
 
Všichni se už jistě těšíme, až budeme opět trávit co nejvíce času venku, 
ať již na balkóně, v zahrádce nebo blízkém okolí. Málokdo z nás má rád 
uzavřené prostory, krátké a tmavé zimní dny a právě s příchodem jara, 
můžeme konečně opustit naše pokoje, domy, pracoviště a užívat si plnými 
doušky všeho co nám příroda nabízí – nekonečný prostor, slunce, světlo, 
čerstvý vzduch, kvetoucí květiny, zpívající ptáčky. Všem vám přeji, abyste 
si každý dle svých možností užil této nabídky v maximální možné míře.  
 
Přeji vám příjemný vstup do těchto jarních dnů. 
 

     
 

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

Plesová sezóna v SENIORu Otrokovice 
 

KLOBOUKOVÝ PLES 
Dne 11. února 2016 se uskutečnil v budově B Kloboukový ples s velmi 
pestrým programem. K poslechu a tanci nám zahrála skupina Jalové 
hlasy. Proběhla módní přehlídka společenských šatů, které nám zdarma 
zapůjčilo Svatební studio Dany Svozílkové ze Zlína. Tyto modely 
předvedli zaměstnanci našeho domova. Po přehlídce 

zatančila taneční skupina z klubu 
seniorů Zlín Lady sen pod vedením paní 
Mědílkové. Pro všechny byl připraven 
fotokoutek firmy TONAK, zde si měli 
možnost všichni vyzkoušet různé druhy 
klobouků a následně se s nimi vyfotit 
pro vzpomínku na ples, kde jsme se 
všichni dobře bavili, zatancovali si a 
zazpívali. Nechybělo zde ani drobné 
občerstvení. Jak řekli naši uživatelé: 
„Úžasná akce, na kterou budeme 
dlouho vzpomínat.“ 
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HASIČSKÝ PLES 
Ve čtvrtek 4. února 2016  proběhl v domově  v budově C  Hasičský ples. 
Naši senioři měli možnost vidět velmi bohatý program, který tvořilo defilé 
uniformovaného hasičského sboru, taneční vystoupení dobrovolníků a 
našich seniorů s názvem "Babičko nauč mě charleston…“ a dvě hrané 
scénky. Jedna o neuhašení pivovaru podle písničky "Co jste hasiči, co jste 
dělali..." a ta druhá o volbě královny krásy na motivy filmu „Hoří má 
panenko“. Při této příležitosti předala zvolená miss čestný dar paní 
Kubičíkové, která je bývalou členkou Otrokovického hasičského sboru už 
přes 60 let. Celý ples doprovázela veselá nálada. K tanci a poslechu nám 
hrála kapela Moraváci, které moc děkujeme. Všichni se dobře pobavili. 
Velmi děkujeme našim sponzorům: 
GRASPO CZ, a. s., Fatra, a. s., REDA, a. s., Continental Barum s. r. o., 
LAPP KABEL s. r. o., SMO, a. s. 
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Kulturní život na SENIORu B  
 
TŘI KRÁLOVÉ 
Dne 6. ledna s koledou na rtech navštívili 
uživatele budovy B Tři králové a požehnali tak 
všem vše dobré do nového roku. Nad dveře 
každého bytu připsali známý nápis K+M+B 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA JIŘÍHO 
HADAŠE 
Dne 12. ledna proběhla na budově B 
kouzelnická show, návštěva kouzelníka a 
iluzionisty Jiřího Hadaše, svou originální show 
zpříjemnil našim uživatelům dopoledne.  
 
 
SENIORSKÁ MINIUNIVERZITA  
V lednu proběhla v rámci naší SENIORské miniuniverzity na budově B 
beseda s panem Ing. Cabákem, který nám tentokrát přednášel na téma 

Být zdravý, jak na to. Téma všechny 
posluchače velmi zaujalo, dozvěděli jsme 
se o zdravém stravování a rady co dělat 
pro to, aby správně fungovaly orgány v 
našem těle a nevznikaly tak nemoci. 
Všichni jsme měli možnost si vyzkoušet i 
něco málo z reflexní terapie, kdy masáží 
reflexních bodů na rukou a ploskách nohou 
dochází k obnovení životní energie. Tato 
beseda měla pro velký úspěch pokračování 
v únoru, kde pan Ing. Cabák reflexní terapií 

navázal na předchozí přednášku, ukázal našim seniorům další reflexní 
body, které si každý z nás může masírovat pro udržení svého zdraví.  
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HUDEBNÍ OKÉNKO, 
V měsíci lednu proběhla poprvé aktivita s názvem 
Hudební okénko. Aktivita bude probíhat 
pravidelně každý měsíc v rámci muzikoterapie a 
je věnována populárně známým zpěvákům. 
V lednu si měli uživatelé možnost zavzpomínat 
na začátky pěvecké dráhy Karla Gotta a 
zhlédnout ukázky jeho písní ve videoklipech a 
společně si zazpívat. V únoru to byla Yvetta 
Simonová a Milan Chladil, kteří spolu nazpívali 
mnoho písní. Jedna z nejznámějších se stala My 
dva a čas. Březen byl věnován Waldemaru 
Matuškovi jednomu z nejpopulárnějších 

československých zpěváků 60 a 70  let 20. století.  
 
CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE 
Dne 1. února proběhla na budově B hodinka 
celostní muzikoterapie, kde si mohli naši uživatelé 
společně zahrát na bubny Djembe a vytvořili si tak 
vlastní a osobitou hudbu technikou 
muzikoterapeutického orchestru.  
 
 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

Dne 4. února proběhl na budově B 
Masopustní průvod, kdy masky v čele 
průvodu vodily tradičně medvěda. 
Tancovalo se, zpívalo a mnoho našich 
seniorů se do tance s maskami 
zapojilo. Navodila se tak ta správná 
masopustní nálada. Po průvodu 

pokračovalo 
veselí v jídelně 
domova, kde 

se konalo společné posezení. K občerstvení jsme   
podávali kávu, nealko nápoje a nechyběly ani 
koblížky. Na masopustní oslavu k nám přijel na 
návštěvu pan Zimák se svou harmonikou, který na 
přání našich uživatel zahrál mnoho krásných 
lidových písní.  
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SOUTĚŽ BYSTRÁ HLAVA 
Dne 23. února se uživatelé zúčastnili 
vědomostní soutěže Bystrá hlava, která 
se konala v našem domově. Bylo zde 
několik stanovišť, kde si senioři plnili 
dané úkoly. Soutěžilo se v následujících 
disciplínách: skládání puzzle na čas, 
rozlišování tvarů, tvoření slov, zručnost a 
poznávání fotografií známých míst 
České republiky. Síly soutěžících byly 
velmi vyrovnané.  
 
VYNÁŠENÍ MORANY 
Uživatelé budovy B si během pracovních činností 
společně vyrobili  Moranu, kterou  jsme 21. března 
tradičně vynesli a s ní i paní Zimu. Oblečenou 
Moranu jsme v průvodu společně odnesli do 

Přístaviště v 
Otrokovicích, kde 
jsme se s ní 
rozloučili básničkami 
o přicházejícím jaru. 
Vyvrcholením bylo 
zapálení Morany a 
vhození do vody. 
 

MÁME RÁDI ČESKO 
Jednou s dlouhodobých aktivit, která se koná 
na budově B je zábavný program pro naše 
seniory, „Máme rádi ČESKO”. Během ní se 
vždy dozví historii a památky 
měst v České republice 
tentokrát to byly Strakonice, 
Ostrava a Rožnov pod 
Radhoštěm.  
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PŘÍPRAVA NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
Dne 23. března proběhly velikonoční 
dílny, které byly vyvrcholením 
velikonočních příprav. Naši senioři si 
mohli vyrobit s pomocí studentek  
Gymnázia Otrokovice výrobky, které 
vyzdobí jejich domovy. Pánové si měli 
možnost uplést pomlázky s panem 
Jurygáčkem, dámy si společně s paní 
Věrou Kytlicovou měly možnost 
nazdobit velikonoční perníčky. 

 
 
V rámci pravidelných aktivit se naši uživatelé 
připravovali na Velikonoce barvením vajíček, 
pečením perníků, upekli si společně beránka a 
při společném vzpomínání si povídali o 
zvyklostech spojených s Velikonocemi, které 
znají z dětství.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 
Dne 8. března seniorky budovy B oslavily 
Mezinárodní den žen a zavzpomínaly na to, 
jak se dříve svátek MDŽ slavil. Symbolem byl 
především karafiát, který ženy dostávaly od 
svých mužů. Dnes už jsou v oblibě vedle 
karafiátů i tulipány a růže.  
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ZAHRADNÍ TERAPIE 
V rámci Zahradní terapie si uživatelé 
budovy B v březnu vyseli semínka 
různých druhů rajčat a paprik do 
přichystaných nádob. Vzrostlé sazeničky 
těchto rajčat a paprik si zasadí na 
zahrádku domova. Už teď jsou všichni 
zvědaví, jaká bude letos úroda. 
 

V rámci zahradní terapie samozřejmě 
nechybělo ani povídání na téma Jarní květiny, 
kdy si senioři domova povídali o jarních 
rostlinkách, které v tomto období kvetou v 
plné své kráse a jejich květy většinu z nás 
potěší. Proběhla i aktivizace formou 
individuální práce s uživateli v jejich pokojích. 
Povídali 
jsme si 

o jarních květinách a předvedli 
seniorům naši jarní zahrádku. 
Snažili jsme se tak uživatelům 
zprostředkovat příjemné smyslové 
podněty a to jak zrakové, tak 
hmatové i čichové, kdy si mohli 
přivonět ke květinám. 

 
 
 
KAVÁRNA POHODA 
Vždy jednou měsíčně mají uživatelé budovy 
B možnost navštívit naši kavárnu Pohoda, 
která je otevřena v odpoledních hodinách. 
V nabídce se objevují nové druhy zákusků, 
chlebíčky a nechybí zde ani jeden z 
nejprodávanějších pohárů - pohár Vášeň. K 
pití si mohou senioři koupit nealko nápoje a 
různé druhy káv. 
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CANISTERAPIE V DOMOVĚ 
Canisterapie je nedílnou součástí terapeutického 
procesu našich uživatel. Naši psí lékaři dochází 
pravidelně jednou měsíčně a vždy je všichni přivítají s 
otevřenou náručí. Tato léčba má pro naše seniory nejen 
fyzické, ale i psychické účinky. 
Návštěva canisterapeutických psů 
umožňuje našim seniorům prožívat 
bezprostřední radost, dokáže upoutat 
jejich pozornost a vzbudit jejich 
zájem. 
 

 

 

Kulturní život na budově C 
 
 

TŘI KRÁLOVÉ 

Dne 6. ledna nás navštívili tři králové. Kašpar, 
Melichar a Baltazar, kteří prošli celým našim 
domovem, navštívili všechny obyvatele. Při svém 
průvodu zpívali a přáli všem dobré do nového 
roku. Pevně doufáme, že se tříkrálová obchůzka 
stane naší hezkou tradicí. 
 
 
 
 

NÁVŠTĚVA KOUZELNÍKA 
Dne 12. ledna  nás svou návštěvou 
potěšil kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš. 
Předvedl nám kouzelnickou show, do 
které zapojil i naše uživatele. Všichni se 
dobře pobavili. 

 
VZPOMÍNKY- ZIMNÍ SPORTY 
Dne 19. ledna se senioři zúčastnili  
vzpomínkového setkání na téma 
Československé legendy zimních 
sportů, věnované krasobruslařům        
A. Vrzáňové a O. Nepelovi, hokejistovi 
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J.Golonkovi a skokanu na lyžích J.Raškovi. Dozvěděli se zajímavé 
informace o těchto sportovcích a zavzpomínali na to, jak dříve sportovali. 
 
VIDEOKAVÁRNIČKA 
Dne 20. ledna  se konala tradiční 
Videokavárnička, která nese 
symbolický název „Co všechno 
odnesl čas“. U výborné kávy jsme 
mohli zhlédnout  fotografie 
z různých společenských akcí, 
které u nás proběhly ve IV. 
čtvrtletí roku 2015.  
 
 
VENKOVSKÁ ZABIJAČKA 
Dne 26. ledna se senioři zúčastnili "Tradiční zabijačky" formou zábavného 
představení, s možností vyzkoušet si "nanečisto" tradiční postupy 

venkovské zabijačky. Společně 
si zavzpomínali na doby, kdy se 
zabijaček účastnili. Prohlédli si 
řeznické vybavení a nástroje, 
zhlédli scénky předvádějící 
samotnou zabijačku. Na závěr 
si všichni pochutnali na 
pohoštění složené z klasických 
vepřových produktů. 
 
 

 
PUTUJEME ČESKEM 
Dne 28. ledna se uživatelé zúčastnili 
dalšího pořadu z cyklu „Putujeme 
Českem“, tentokrát věnované Kraji 
Vysočina. Uživatelé se seznámili s  
prezentací fotografií s komentářem o 
základních údajích kraje, prohlédli si 
výstavu potravinářských výrobků 
vyráběných v tomto kraji a 
pohlednice z různých měst a míst 
Vysočiny. 
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VZPOMÍNKOVÉ POSEZENÍ 
Dne 2. února proběhlo vzpomínkové posezení  tentokrát na téma 

"Elektrospotřebiče v domácnosti 
dříve a teď". Uživatelé si prohlédli 
vystavené spotřebiče, které byly 
rozděleny do tří kategorií - kuchyně, 
koupelna a úklid. Společně 
zavzpomínali na dobu ještě před 
nástupem spotřebičů, pak na první 
typy spotřebičů, které používali 
doma a srovnávali dnešní moderní 
přístroje s těmi starými. Některé 
spotřebiče jsme zapnuli do sítě a 
ukázali si jejich funkci a  zvuk. 

 
FAŠANKY  
V úterý 9. února budovou prošel fašankový průvod masek. Tvořili ho 
medvědář s medvědem, maminka s děckem v kočárku, turek a dvě 
cikánky. Maškary všechny 
seniory potěšily zpěvem 
fašankových písní a 
rozdáváním koblih. 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA 
Dne 11. února  se v budově C uživatelé zúčastnili 
aktivity, která byla zaměřena na oživení 
zapomenutých řemesel s názvem " Přástky a 
drhání". Zúčastnění si vyzkoušeli  práci s 
tradičními nástroji na předení, kolovrátkem a 
vřetánkem. Prohlédli si ukázky materiálů a 
nástrojů spojených s předením. Také se seznámili 
s technikou drhání a prohlédli si vzorkovníky 
vázacích uzlů používaných při této činnosti.  
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DRÁTKOVÁNÍ  
Dne 18. února proběhla akce s názvem "Drátenictví 
a drátkování". Nejdříve jsme se podívali na 
prezentaci o drátenickém řemesle s fotografiemi 
dráteníků, jejich nářadí a výrobků. Dozvěděli se 
zajímavé informace o historii tohoto řemesla a 
způsobu práce dráteníků. Poté se  všichni zapojili 
do "drátkování", umělecké činnosti vzešlé z 
drátenictví. Drátkování nám přijela ukázat paní 
Ivana Dvořáčková z firmy Aktivně životem ze  
Zlína. Uživatelé si vyrobili z drátu zápich ve tvaru 
srdce, který omotávali tenčím drátem, na který 

navlékali korálky. Děkujeme paní Ivaně Dvořáčkové 
za její návštěvu. 
 
 
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 
Dne 19. února  proběhly "Zimní olympijské hry", kde 
si uživatelé prověřili své síly a zručnost v pěti 
sportovních disciplínách typických pro zimu (slalom, 
sněhové vločky, koulovaná, hokej a curling). Všichni 
jsme se vzájemně podporovali, dobře se bavili a 
vítězi v cíli zatleskali. 
 
 
 
ZIKMUND A HANZELKA 
Dne 23. února  jsme zavzpomínali na významné české cestovatele 
Zikmunda a Hanzelku. Prohlédli si fotografie a mapy z cest a také africké 

a asijské suvenýry, jako dřevěné 
masky nebo japonský meč. Také 
jsme zhlédli dokument "Století 
Miroslava Zikmunda", kde se 
životopisná data střídala se záběry 
z výprav obou cestovatelů. 
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
Dne 24. února jsme se sešli u 
hudebního vystoupení pod názvem 
"Vzpomínky na písničku - písničky 
mého mládí“, které nám došla zazpívat 
formace přátel ze Zlína. Poslechli jsme 
si známé písničky, a taky si všichni 
společně zazpívali.  
 

 
 
Po hudebním programu jsme ještě 
zhlédli vystoupení děvčat - mažoretek  
z DDM Sluníčka z Otrokovic, které nám 
předvedly pěkné vystoupení.  
 
 

PUTUJEME ČESKEM 
Dne 25. února proběhla beseda z 
cyklu "Putujeme Českem", 
věnovaná Libereckému kraji. 
Uživatelé zhlédli komentovanou 
obrazovou prezentaci, ze které se 
jsme se dověděli základní údaje o 
Libereckém kraji, informace o 
kulturních a přírodních památkách 
a o turistických zajímavostech. 
 

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY 
Dne 1. března jsme společně zavzpomínali na oblíbené knihy s názvem 
"Březen - měsíc knihy". Prohlédli a prolistovali jsme si vystavené knihy, 
mezi nimiž byly známé tituly jako Kája 
Mařík, Babička Boženy Němcové, Haškův 
Švejk, Slovácko sa nesúdí, Nerudovy 
Povídky Malostranské a další. Poslechli si 
úryvky z těchto nejznámějších knih a 
dověděli se informace o historii knih a jejich 
výrobě. Společně jsme zavzpomínali na 
knihy našeho dětství a mládí, na knihy 
které měli doma a na návštěvy knihoven.  
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     VÝSTAVA KLOBOUKŮ 
Dne 2. března  jsme uspořádali výstavu 
klobouků firmy TONAK s názvem 
"Klobouky - jejich historie a výroba". 
Prohlédli jsme si vystavené dámské a 
pánské klobouky, poslechli si povídání o 
jednotlivých typech klobouků, o způsobu 
jejich výroby a o firmě TONAK, která 
klobouky vyrábí. Také jsme si klobouky 
vyzkoušeli a společně zavzpomínali, 
jaké klobouky jsme dříve nosili. 

 
 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 
Uživatelky dne 8. března oslavily 
Mezinárodní den žen. Poslechly si 
přednes básní ke dni žen a společně 
zavzpomínaly, jak se tento den slavil v 
zaměstnání, kde pracovaly a také u nich 
doma. Také jsme se podívaly na pásmo 
gratulací známých osobností, dokument o 
MDŽ v době socialismu a poslechly si 
písně zpěváků M. Chladila a Y. Simonové. 
Užily si příjemnou atmosféru ze 
společného posezení a všem udělal radost 
malý dárek. 

 
 
 
RETRO-KAVÁRNA 
Dne 9. března  měli uživatelé 
možnost navštívit opětovně 
Retro-kavárnu, kde si 
pochutnali na zákuscích a 
dobré kávě. Při hudbě jsme 
společně zavzpomínali a 
popovídali si. Senioři měli 
možnost příjemně strávit čas se 
svojí rodinou nebo 
dobrovolníky. 
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VÍTÁNÍ JARA 
Dne 15. března proběhlo "Vítání jara" spojené s 
vynášením "Morany" a s výsevem osení. Nejdříve 
jsme zhlédli vynášení Morany spojené s 
pronášením tradičních říkadel a přinesení "líta", 
zeleného stromku zdobeného vajíčky a pentlemi. 
Pak jsme si prohlédli ukázky tradičních jarních 
dětských her (cvrnkání kuliček, tlučení špačků, 
honění káči, lodičky z kůry, běhání s obručí a 
otloukání píšťaličky). Nakonec jsme se zapojili do 
výsevu osení a semínek dalších rostlin do 
květináčů. 
 

                                 SOUČASNÁ MODERNÍ ELEKTRONIKA 
Dne 29. března proběhla 
akce s názvem „Současná 
moderní elektronika a její 
využití v běžném životě“ 
zaměřená na přístroje 
sloužící ke komunikaci a 
přenosu zvuku a obrazu, jako 
telefon, televize, gramofon, 
počítač, fotoaparát, atd. 

Uživatelé si prohlédli vystavené elektrospotřebiče různých typů a různého 
stáří. Zavzpomínali na ty, které doma používali a mohli je porovnat s jejich 
moderními protějšky. Uživatelé byli velmi překvapeni rychlostí pokroku 
technologií, téma je zaujalo, obzvláště u moderních přístrojů spojujících 
více funkcí. 
 
PUTUJEME ČESKEM 
Dne 31. března proběhla beseda z cyklu 
"Putujeme Českem", věnované Plzeňskému 
kraji. Uživatelé zhlédli obrazovou prezentaci s 
komentářem o základních údajích, městech, 
kulturních a přírodních památkách  

a zajímavostech v tomto kraji. Prohlédli si 
ukázky výrobků potravinářského průmyslu 
a obrazový materiál turistických míst 
tohoto kraje. 
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PŘÍPRAVY NA VELIKONOCE 
Během měsíce března se uživatelé věnovali 
přípravám na velikonoční svátky.  Tvořili 
výzdobu z vizovického těsta a poté se zapojili 
do jeho barvení a do zdobení velikonočních 
vajíček. 
Ve velikonoční dílně, 
kde si vyrobili přání a 
dekoraci z proutí.  Také 
si upekli velikonočního 
beránka a mazance. V 

průběhu pečení jsme si u kávy společně 
zavzpomínali na velikonoční přípravy a pečení u 
nich doma. 
 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY U NÁS: 
 
Na zelený čtvrtek dne 24. března se 
uživatelé sešli na vzpomínání na 
"Velikonoční zvyky a tradice". Poslechli si 
povídání o velikonočních zvycích a 
tradicích a prohlédli si ukázky velikonočních 
symbolů (kříž, beránek, kočičky, pomlázka, 
řehtačka, ošatka vajíček). 

 
Také zhlédli ukázku tvorby kraslic 
technikou vyškrabování, kterou nám 
přijela předvést paní Marie Sekaninová 
z Topolné. Paní Sekaninová přivezla na 
ukázku velké množství kraslic různých 
velikostí, slepičí, husí i pštrosí. Názorně 
předvedla, jakým způsobem vyškrabuje 
na kraslice ornamenty pomocí žiletky.  

 
Na závěr došlo samozřejmě i na 
"mrskačku", kdy byly uživatelky 
"omlazeny" tatarem z vrbového proutí. 
Celá akce se všem moc líbila příjemně a 
svátečně nás naladila na nadcházející 
velikonoční svátky.  
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Po celou dobu velikonočních svátků probíhala 
ve společenském sále domova nejen pro 
naše seniory, ale i pro veřejnost výstava 
velikonočních kraslic. Uživatelé si mohli 
prohlédnout kraslice zdobené různými styly.   

 
 
 
 
 
 
 

 
HUDEBNĚ LITERÁRNÍ ODPOLEDNE 
Velmi oblíbenou odpolední aktivitou 
v rámci programu STOPY ČASU se stalo 
hudebně literární odpoledne věnované 
známým hudebním skladatelům a 
spisovatelům, kteří mají v daném měsíci 
své výročí.  Dne 13. ledna jsme se 
věnovali Josefu Sukovi a Fráňu Šrámkovi. 
Společně jsme zhlédli životopisný dokument o Josefu Sukovi a poslechli si 
ukázku skladeb. Také si poslechli přednes básní Fráni Šrámka. Dne       
10. února  proběhl  program věnovaný básníku J. Vrchlickému a 
hudebnímu skladateli G. F. Handelovi. Dne 23. března bylo odpoledne 
věnováno básníku Jiřímu Wolkerovi a hudebnímu skladateli Bedřichu 
Smetanovi. Uživatelé si u dobré kávy poslechli přednes Wolkerových 
básní, ukázky hudební tvorby Bedřicha Smetany a životopisná fakta obou 
umělců. 

S humorem jde všechno líp: 
 
V rámci programu STOPY ČASU se 
také pravidelně věnujeme 
osobnostem televizní a divadelní  
zábavy. V měsíci lednu  byl tématem  
"Humor Vlasty Buriana", v únoru 
„Humor Voskovce a Wericha" a 
v březnu "Humor Šimka a 
Grossmanna".  
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PROGRAM „Ve znamení měsíce“: 
 

V rámci tohoto programu, který u nás 
v domově probíhá se věnujeme činnostem, 
které jsou typické pro dané roční období. 
V úterý 5. ledna měli naši uživatelé možnost si 
vyzkoušet draní peří, taky zavzpomínali, kdo 
pěstoval husy, kačeny a kdo doma peří dral a 
kolik se muselo nadrat peří, aby měli na peřiny 
a polštáře. Dne 16. února  jsme se sešli při 
pečení a vaření ze sušených plodů. Z plodů, 
které jsme si na podzim usušili (ořechy, křížaly, 
šípky, hloh, máta) jsme si připravili ořechovou 
buchtu, mátový 
a šípkový čaj, 

odvar z hlohu a "zimní čaj" z křížal se 
skořicí a rozinkami. V sobotu 5. března 
dopoledne se uživatelé budovy C sešli v 
sále a společně vysévali semínka rajčat a 
kytiček.  
 
 
 
 

 
SETKÁVÁNÍ GENERACÍ: 

 
V rámci mezigeneračního 
setkávání probíhají pravidelně 
každý měsíc návštěvy dětí z MŠ 
Zahradní. Společně strávený čas 
je vždy pro všechny příjemný – 
tancujeme, zpíváme nebo si 
zacvičíme. Před Velikonocemi se 
všichni  zapojili do  vybarvování 
velké kraslice. Návštěvy dětí nám 
dělají velkou radost. 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu  B – II.čtvrtletí 2016 

DUBEN     

Sportovní dopoledne s dětmi z MŠ 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Kutná hora  

SENIORská miniuniverzita III. věku: 

Přednáška na téma: Literární žánr – HORORY -  Mgr. Eva Svobodová 

Vystoupení hudební skupiny NÁVRATY  s pásmem Ach ta láska nebeská              

Hudební okénko – Josef Zíma 

   Návštěva zdravotních klaunů  

Slet čarodějnic 

KVĚTEN      

SENIORská miniuniverzita III. věku: 

Přednáška na téma: INDIE – její posvátná místa – paní Janíková Radmila 

Den matek – vystoupení MŠ, vystoupení studentů zdravotní školy Zlín 

Hudební okénko – Hana Hegerová 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Strážnice, Hodonín 

Vzpomínkový den na akce loňského roku  

Výlet do solné jeskyně  

ČERVEN      

                   Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Otrokovice a přilehlé obce 

                 Hudební okénko – Jiří Suchý 

   Zahradní párty „Plujeme do léta“ s grilováním 

                  DEN BEZPEČNOTI s policií ČR 

                  Sportovní odpoledne s DDM Sluníčko  

                   Konec školního roku -  vystoupení ZUŠ  

 

V rámci pravidelných aktivizačních programů plánujeme: 

Vzpomínky v kuchyni – pečení chleba, moučníky z jahod a třešní  

Zahradní terapie – jednocení sazenic, výsev do venkovních truhlíků, péče o zahradu  

Cyklus bylinkaření: kopřivy, medvědí česnek 

Kavárna POHODA.  
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Plánované akce SENIORu  C – II.čtvrtletí 2016: 

DUBEN                    

 Hodinka společenských tanců 

Videokavárnička aneb co všechno odnesl čas 

 Program „Putování Českem“ – Královéhradecký kraj 

Pálení čarodějnic 

Posezení na téma - humor Felixe Holzmanna 

Posezení na téma -  Jaroslav Hašek a jeho Švejk  

Návštěva zdravotních klaunů 

Program „Ve znamení měsíce“:  vysévání květin, přesazování sazenic, práce na 

zahrádce, pečení jarní nádivky s kopřivami a pažitkou 

  

KVĚTEN 

 Vystoupení dětí z MŠ Zahradní 

 Hudební pásmo ke Dni matek,  hudebně dramatické skupiny Návraty 

 Pořad brněnského rozhlasu  

 Beseda  na téma -  Posvátná místa Indie  

 Program „Putování Českem“ – Jihomoravský kraj 

 Vzpomínkový program  „Máj lásky čas“ 

Program „Ve znamení měsíce“: ochutnávka prvního letního ovoce, pečení 

ovocného koláče, prvomájové oslavy 

 

ČERVEN   

Den plný úsměvů – u příležitosti Mezinárodního dne dětí 

Letní olympijské hry 

Legendy československého atletického sportu 

Zahradní slavnost s grilováním 

Program „Putování Českem“  - Moravskoslezský kraj 

Výlet nízkopodlažním vláčkem po Otrokovicích 

Program „Ve znamení měsíce“:   včelařství – točení medu, zahradničení, 

bylinkaření, poutě a jarmarky, konec školního roku – vysvědčení. 
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Aktuality SENIORu  

 
 

Změny v aktivizačním úseku – budova B: 
 
V měsíci květnu se pracovně rozloučíme s naší 
milou kolegyní paní Danou Dosoudilovou, která 
odchází do zaslouženého důchodu. Od roku 2007 
pracovala na naší budově jako aktivizační 
pracovnice a vnesla do vašich tváří radost, 
úsměv a pohodu.  Byla vždy připravena 
naslouchat druhým a společně vás vedla do 
vzpomínek, které jsou vám tak blízké, jak při 
pečení  oblíbených moučníků, tak při různých 
akcích a soutěžích. Nenechala spát ani vaše 
vnímání a věnovala se vaší mysli v rámci 
trénování paměti  a dobře víme, že kdo cvičí 
mozek cvičí zároveň i duši.  
My jsme velice rádi, že jsme s ní mohli pracovat a vážíme si každého dne 
stráveného v její společnosti. Přejeme jí, aby si užívala svého 
zaslouženého důchodu ve zdraví, lásce a rodinné pohodě.  
 

Po dlouhých letech nahradí naši aktivizační 
pracovnici její jmenovkyně Dana Vašíčková, 
která žije v nedalekém Tlumačově. Věříme, že 
její veselá povaha vnese do vašich tváří 
smích. Vše je pro ni nové, ale jak sama říká: 
„jsem  velmi přátelská a práce s lidmi  mě moc 
baví“. Dlouhá léta se aktivně podílí na 
organizování akcí v DDM Sluníčku 
v Tlumačově, kde vede kroužek pletení 
z papíru pro dospělé. Je velmi zručná a moc 
ráda tvoří. Také se věnuje cvičení aerobiku a 

miluje zvířata, která ji doma obklopují. 
Přejeme jí do nového zaměstnání hodně štěstí a věříme, že práce s Vámi 
bude pro ni zároveň koníčkem a vnese do jejího života další dobrou 
zkušenost a my se s ní rozloučíme až za 30let , kdy od nás odejde do 
zaslouženého důchodu. 
   

Napsala: Filáková Martina – vedoucí péče 



~ 23 ~ 
 

Národní týden trénování paměti také v SENIORu 
 

Naše organizace se připojila k celkem 307 osvětovým akcím, které se v týdnu 
od 14. – 20. března 2016 konaly po celé republice v rámci Národního týdne 
trénování paměti. V tomto týdnu se veřejnost dozvídá prostřednictvím různých 
akcí  srozumitelným způsoben o výsledcích výzkumu mozku. Akce jsou 
pořádány nejen vědeckými institucemi, které se výzkumům mozku věnují, ale 
také institucemi, které tyto výsledky aplikují v praxi.  
 
Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je přesvědčit nejen 
seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, 
jak na to.  Trénování paměti je rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. 
 
Pro veřejnost jsme v rámci nabídky 
našeho „CENTRA POMOCI“, které 
nabízí pomoc  lidem s demencí a jejich 
rodinným pečujícím uspořádali dne    
16. března v budově C přednášku "Jak 
trénovat paměť u člověka s demencí", 
kterou přednášela naše aktivizační 
pracovnice budovy B paní Dosoudilová 
Dana, certifikovaná trenérka paměti. Byli 
jsme potěšeni, že o tuto akci byl velký 
zájem z řad veřejnosti. 

 
Také do aktivit připravovaných pro naše 
seniory jsme dne 14. března  připravili 
zábavný tréninky paměti s podtitulem 
"Nebojme se vzpomenout si". Na 
programu byly tři různé činnosti 
zaměřené na různé kognitivní funkce – 
paměť, pozornost, řeč, koncentraci, 
myšlení a zrakově prostorové schopnosti. 
Uživatelé v první části skládali tzv. puzzle 
z obrázků známých českých herců a po 

jejich poskládání vzpomínali např. na filmy, nebo známá fakta ze života těchto 
umělců. V druhé činnosti pomocí hmatu poznávali různé předměty schované v 
pytlíku a slovně popisovali z jakého materiálu jsou vyrobené a k čemu slouží. 
Třetí činností byla klasická hra "šibenice", doplňování písmen do vět, které 
tvořili citáty slavných filozofů. Uživatelé si dopoledne moc užili. 
 
 
                                   aktivizační tým SENIORu  



~ 24 ~ 
 

Na co se můžeme těšit? 
 
V měsíci červnu pro Vás připravujeme vyjížďky za vzpomínkami po 
městě OTROKOVICE nízkopodlažním výletním vláčkem. Pro seniory 
z budovy B i C bude zorganizována okružní jízda Baťovem, poté vláček 
zamíří do středu města, projede kolem náměstí k vlakovému nádraží a 
poté zpět do našeho domova. 
 
Budete mít možnost prohlédnout si vše, 
co se ve městě změnilo za poslední 
období a zavzpomínat na časy minulé. 
Protože jsou vagony vláčku 
nízkopodlažní, bude umožněno účastnit 
se i těm seniorům, kteří jsou omezeni 
v pohybu a budou do vagónku přemístěni 
na invalidním vozíku. 
 

Těšíme se na společné zážitky.  
     Za všechny: Berková Věra 

 

Beseda s Českým rozhlasem Brno 
 
SENIOR Otrokovice – budova C pro Vás připravuje na úterý 10. května 
2016 od 9.30 hod. besedu s Českým rozhlasem Brno a jeho 
zaměstnanci - autory a protagonisty zajímavých rozhlasových pořadů.  
 
Beseda nese název „TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ“  po vzoru 
legendárního pořadu brněnského rozhlasu.  
 
Budete mít jedinečnou možnost potkat se 
naživo přímo s jeho tvůrci. Scénárista Josef 
Veselý a režisér Jaromír Ostrý vesele i ostře 
nejen o tomto oblíbeném rozhlasovém 
seriálu, ale i o zážitcích z práce v rozhlase. 
Doprovází je a celý program uvádí vedoucí 
programu ČRo Brno a moderátor Jiří Kokmotos.  
 
Všichni jste srdečně zváni do společenského sálu, kde bude celá akce 
probíhat.  

Těší se na Vás  aktivizační úsek.  
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Nezapomínáme na seniory upoutané na lůžku 
 

V budově C se pravidelně konají individuální návštěvy 
aktivizačního pracovníka Tomáše u uživatelů na pokojích. 
Uživatele, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje navštěvovat  
pravidelné denní aktivity připravované pro seniory ve 
společenském sále, navštěvuje aktivizační pracovník Tomáš v 
jejich pokojích u lůžka.  Zprostředkuje jim ve zjednodušené formě 
aktivitu, které se ostatní vrstevníci účastní společně. Většinou se 
jedná o přinesení různých zajímavých předmětů, fotografií nebo 
výrobků týkající se určitého tématu nebo ročního období.   
V uplynulém prvním čtvrtletí tohoto 
roku se jednalo o zimní sportovní 
nářadí spojené se vzpomínáním na 

československé legendy zimních sportů, jako např. J. 
Golonka, O. Nepela a A. Vrzáňová.  Z literárních témat to 
bylo předčítání básní od Fráni Šrámka, dále povídání o 
cestovatelích Zikmundu a Hanzelkovi včetně prohlídky 

fotografií z jejich cest a suvenýrů.  
Z oblasti módy to byly dámské klobouky různých tvarů a 
různých materiálů, které si uživatelky mohly vyzkoušet a 
povídání o jejich výrobě. 
V rámci vítání jara jsme vzpomínali na tradiční jarní dětské 
hry jako např. tlučení špačků, crnkání kuliček, lodičky z kůry 
a dětskou káču.  

Ve velikonočním čase to byly kraslice zdobené různými technikami, řehtačky a tatary 
spojené se vzpomínáním seniorů na různé zvyky a tradice Velikonoc. 
Při těchto individuálních návštěvách je kladen důraz na to, aby si 
uživatelé mohli předměty prohlédnout, vzít si je do ruky a 
rozpoznávat různé materiály z  kterých tyto předměty jsou 
vyrobené.  

Uživatelé vzpomínají na osobnosti a osobní 
zážitky, které se pojí k těmto tématům, 
např. zda v mládí bruslili, jaké klobouky 
nosili, kam rádi cestovali, jaké hry hráli 
v dětství, jakou technikou zdobili 
velikonoční kraslice.  Vždy se jedná o 
oboustranně příjemně strávený čas.                          
                                                                   

  
 
 

Tomáš Lebloch – aktivizační pracovník 
 

 
 



~ 26 ~ 
 

 NOVINKY Z BUDOVY B: 
 
Již delší dobu se potýkáme na naší budově B 
s technickými problémy bezdrátového systému 
akustického spojení mezi uživateli a personálem 
pomocí pagerů a závěsných tlačítek. Tento systém 
vykazoval časté technické poruchy a stávalo se, že 
personál mnohdy nemohl reagovat na podnět od 
uživatele v patřičném čase a to znamenalo velké riziko při naléhavé situaci.  
Jsme tedy velmi rádi, že se pro tento rok podařilo získat finanční částku potřebnou pro 
instalaci nového a moderního systému dorozumívacího zařízení. Podobný systém funguje 
bez problémů na budově C od počátku jejího provozu a proto bylo naší snahou instalovat 
stejné zařízení i na budovu B. Ve výběrovém řízení vypsaném městem Otrokovice uspěla 
firma System plus Zlín. Tato firma se zabývá instalací a servisem zabezpečovací techniky a 
s podobnými projekty má dlouholeté zkušenosti. Navíc provádí i servis na některých 
dalších zařízeních instalovaných na našich budovách a proto jsme rádi, že tento projekt 
bude realizovat spolehlivá a osvědčená firma. 
Nově instalovaný systém se skládá z telefonního sluchátka, případně tlačítka, které bude 
umístěno v blízkosti postele uživatele. Ten v případě potřeby zmáčkne tísňové tlačítko a 
naváže se spojení s personálem přes řídící terminál umístěný na sesterně, nebo 
pečovatelně. Dále je možné spojení s telefonním přístrojem, který bude mít službu konající 
personál u sebe. V případě poplašného volání se navíc nad dveřmi uživatele rozsvítí 
signalizační světlo. Pokud by se stalo, že uživatel například upadne v koupelně, bude mít 
k dispozici táhlo ve sprchovém koutu a v blízkosti toalety, kterým rovněž přivolá pomoc 
stejným způsobem, jako tlačítkem u svého lůžka. Personál na telefonu, nebo displeji 
řídícího terminálu přesně uvidí, ze kterého pokoje byl vyslán tísňový signál. 
Tento systém je velmi jednoduchý jak pro užívání personálem, tak uživateli zařízení. 
Protože veškeré vedení již bude řešeno pomocí kabelů, měl by být i velmi spolehlivý a 
bezporuchový, stejně jako v budově C. Jelikož je dle projektu toto vedení řešeno pomocí 
slaboproudých vodičů, neobejdou se bohužel tyto práce bez nutných stavebních zásahů. 
Hlavní rozvod bude trasován v podhledech páteřních chodeb  jednotlivých pater a dále 
zvlášť v lištách do jednotlivých pokojů a sociálních zařízení. Tam bude nutné vyvrtat nové 
otvory pro kabeláž a dále upevnit plastové lišty pro jejich vedení. Tyto rozvody bude do 
budoucna možné z velké části využít i pro instalaci rozvodů televizního a internetového 
připojení pro naše uživatele. 
Dle plánu realizace by neměly práce pro jednotlivý byt časově překročit jeden pracovní den. 
Celková akce spojená s instalací, zprovozněním a technickým doladěním je dle projektu 
vymezena v délce maximálně 120 dní. Po tuto dobu se bohužel budeme muset všichni 
připravit na určitá omezení, zvýšený počet cizích pracovníků a v neposlední řadě i možný 
nepořádek, bez kterého se žádná podobná instalace neobejde. Firma samozřejmě musí po 
své práci veškeré nečistoty uklízet. Se stavebním dozorem jsme domluvení, že na řádné 
plnění závazku stavební firmy bude velmi bedlivě dohlížet tak, aby zbytečně nedocházelo 
ke zbytečným problémům. 
Je nutné pochopit, že tyto instalace mají za cíl hlavně zlepšit dosavadní péči z hlediska 
bezpečnosti ochrany zdraví našich uživatelů, jejich pohodlí, komfortu a částečně ulehčit a 
zjednodušit práci personálu. 
        

                       Napsal: Marek Smýkal – provozní technik 
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Na pokračování – z nedokončení knihy spisovatelky                            
E. Jechové, 

bývalé obyvatelky SENIORu Otrokovice - PŘICHÁZÍ  JARO 
 

 
 Dnes je sobota 1. března 2014. Jarní měsíc, 
na který čeká celá příroda a živá hmota. 21. 
března je první jarní den. Vzpomínám si, že jako 
žáci Obecné školy jsme si vyzouvali kožené boty a 
šli bosky. Na chodnících bylo plno žížal, které 
mezi dlaždicemi vylézaly ze země. Dlaždice były 
jako sklo a leskly se po jarním deštíčku. Všude 
bylo cítit jaro. Tráva byla plná sedmikrásek a 
různých drobných kvítků. Začaly rozkvétat zlaté 
pampelišky jako malá zářící sluníčka v zeleném 
trávníků. V lese kvetly sněženky, bledule a na větvích stromů dubových a 
bukových vyrůstalo mnoho zelených lístečků. Mnoho ptáků lítalo a 
zpívalo. Zahrádky u rodinných domků byly také plné probouzejících se 
květinek. Při pohledu na tu jarní krásu vzpomenu si na mé dětství s velkou 
láskou, a mám v dobré paměti, kolik věnečků jsem z pampelišek napletla 
v prázdniny u strýčka na dívčí hlavy sobě a svým sestřenicím. Často jsme 
si s věnečky na hlavách hrávaly na princezny. Když trochu povadly, 
dostaly je kravičky k snědku. Po mnoha letech si obnovuji každý rok tyto 
vzpomínky a raduji se z vítězství přírody nad zimou. Příchodem jara se 
probouzí příroda ze zimního spánku a začne žít a rozmnožovat se. 
Všichni jsme si na proměny ročního období přírody zvykli a nepovažujeme 
je za zázrak. 
 Dnes žiji své poslední dny v zařízení v Otrokovicích na Baťově, kde 
mám svůj domov. Zde postavili tři velké budovy pro důchodce - označené 
písmeny A –B - C. Mým domovem je jeden pokoj v budově označený 
velkým hůlkovým písmenem „ B“. Budova s písmenem A byla zrušena pro 
důchodce a zůstaly jen dvě B a C. V budově A dnes bydlí rodiny a platí 
nájem. Žádný majetek nevlastním, ani zlatý snubní prsten. Všechny zlaté 
šperky, velký majetek po šlechtických předcích jsem dala svým dvěma 
synům. Řekla jsem jim, aby jej dali svým dětem, které se o ně budou ve 
stáří starat. Dnes zlato velmi zdražilo, takže staré šperky mají nesmírnou 
hodnotu. V nich jsou brilianty a velký zelený smaragd. Nechala jsem si jen 
své dětské náušničky. Dožila jsem se 92 let a za necelé dva měsíce budu 
mít o rok více. Nevím, co mě čeká a kolik dnů k životu na Zemi mám 
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vyměřených. Denně večer prosím Pána Boha, aby si mne vzal do 
věčnosti. Má však ještě se mnou nějaké plány a já se musím podřídit. 

Telefonoval mi starší syn Ríša, abych se připravila a čekala ho zítra 
v neděli 2. března v devět hodin ráno již oblečena, že pro mne přijede 
autem a vezme mě k nim na celý den do Malenovic. Byla jsem mile 
překvapena a slíbila, že budu s radostí jej čekat. Přijel opravdu v devět 
hodin a jeli jsme k nim. Mají pěknou rodinnou vilku v ulici Havlíčkové, 
která je na kopci pod lesem a zámkem hraběte Šternberka. Velmi jsem se 
těšila, že uvidím také své vnuky a pravnoučata. Byla jsem zklamaná, 
neboť doma byla jen synova žena Miluška. Rodina dcery a syna jeli na 
hory lyžovat, někteří až do Itálie. Litovala jsem, ale s radostí jsem uvítala, 
že mě můj syn zahrál na klavír. Cvičí denně prstoklady, stupnice a hraje 
opravdu velmi dobře - ty nejznámější skladby z paměti a v originále. Od 
svého dětství miloval vážnou hudbu a večer při ní v rádiu usínal. Zůstal 
své lásce stále věrný. Původně chtěl studovat konzervatoř na klavír a 
violoncello. Otec však mu radil, aby si hudbu nechal jako koníčka a 
studoval ekonomii na vysoké škole. Uposlechl otce a je ing. ekonomie. 
 Před obědem mě vyzval na pěknou procházku v jejich ulici. Svítilo 
krásně sluníčko a končili jsme prohlídkou a pohledem na celou zahradu. 
Po obědě jsme všichni chvíli odpočívali při televizi. Chtěl se mnou, ženou 
a pejskem (fenkou) podniknout cestu do zámku, který stojí na kopci 
v lese. Bohužel já jsem nechtěla jít do kopce. Mé nemocné srdce 
pravidelně bije jen při chůzi po rovině. Tak jsme chvíli všichni odpočívali. 
V noci před výletem, jsem velmi špatně spala, jen tři hodiny. Tak při 
povídání po obědě jsem usnula v křesle. Tak jsme se všichni chvíli trochu 
prospali. O půl čtvrté odpoledne mě syn autem dovezl do domova 
z Malenovic do Otrokovic na Baťov. Zastavil před naší velkou budovou, 
kde již sedělo na lavičkách několik žen z domova i dvě na vozících a 
vyhřívaly se na sluníčku, neboť krásně svítilo při zapadání. V ten den bylo 
teplé, pěkné počasí. V pět hodin byla večeře a já jsem dostala nedělní 
oběd a ještě studenou večeři. Krásně mě skončila první neděle v měsíci 
březnu. 
  
ŽIVOT V ZAŘÍZENÍ  „B“:  Žiji zde od 17. prosince 2013 a dnes je           
6. března 2014 – tj. 95 dnů. Dobře již znám zdejší kraj a chtěla bych dále 
v psaní pokračovat, aby budoucí senioři věděli, jak jejich předchůdci zde 
trávili svůj poslední čas na Zemi, v sociálních domovech moderně 
vybavených. Výše jsem napsala, že v Otrokovicích postavili tři velké 
moderní pavilony: A –B- C, z nich pavilon A dali k dispozici pro rodinné 
byty. Jsem ubytovaná v pavilonu „B“ a o tom budu psát. Budova, ve které 
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bydlím, má tři poschodí a je zde ubytováno samostatně 72 seniorů. Můj 
pokoj je v přízemí a má číslo 12. Budu se snažit popsat denní programy, 
které dělají výhradně pro seniory a neustále doplňují pečovatelky. 
Celodenní strava je zde výborná. 4x denně se podává jídlo: ráno v 7,30 
hodin snídaně, v poledne v 11,30 hodin oběd, odpoledne 14,30 svačina a 
v 17,00 večeře. Jídlo se stále střídá. V týdnu jsou 2 dny ve středu a ve 
čtvrtek dvě jídla obědů na výběr. Jídlo roznáší pečovatelky ve velké pěkné 
jídelně, kde chodí část obyvatel. Velká většina zdejších klientů je 
nechodících, sedících na vozících. Pro ty se jídlo teplé rozváží po 
pokojích, do všech tří poschodí. 
  Zaměstnaných je mnoho sestřiček, které chodí v bílých, dlouhých 
kalhotách, celé bílé. Hlavní sestry zdravotní, které mají na starosti 
medikamenty, studovali čtyřletou zdravotní školu s maturitou. Mezi nimi je 
jeden muž Tomáš Rakus, který studoval zdravotní školu mezi děvčaty a je 
velmi milý a ochotný. Všichni zaměstnanci jsou velmi příjemní. Nejvíce je  
pečovatelek, které mají jen zdravotnický kurz. Velmi pečlivě pečují o 
postižené ochrnuté seniory na vozících. Kdybych měla vše oznámkovat, 
dostaly by velmi pěkné známky. Pečovatelky pořádají pro nás různé 
aktivity dopoledne i odpoledne. Hlavně v zimě a v nepříznivém počasí. 
Jsou to: sborový zpěv, kondiční tělesné cvičení, cvičení paměti, čtení 
různých knih a podobně, časové aktivity jsou určeny pro všechny zde žijící 
pacienty. Sedící na vozících z vyšších pater pečovatelky přivážejí 
výtahem do klubovny, která je ve II. poschodí, kde je kulturní sál.  

Pohyblivé velikonoční svátky budou tentokrát opožděné, že ratolesti 
kočiček, které se světí v tyto svátky, budou již plné pylu. V budově jsou 
různé dílny na zhotovování rukodělné práce a také na šití, ruční i strojové, 
vyšívání, vaření, pečení, zhotovování různých dětských hraček: panenek, 
medvídků, šašků, polštářků a dalších. Někdy vycházejí umělecké 
předměty. Některých aktivit se sama zúčastňuji.  

Často přemýšlím nad životem, jak vše je účelně stvořeno. Není 
možné, aby vše samostatně vzniklo náhodou. Nesmírnou sílu s velkou 
láskou nazýváme náboženstvím Pánem Bohem. I já ji tak nazývám, neboť 
jsem křesťanka členka římsko-katolické církve. Tu velkou sílu, která 
stvořila vše, celý vesmír, přírodu včetně zvířat a lidí neumíme pojmenovat. 
Děkujeme za životy a vše co k nim patří. Kdy a jak končí náš život a co 
bude dále je nám všem skryté. Teď prožíváme 40 denní půst před 
Velikonocemi. Snad se jarních svátků dožiji a budu mít 93 let. 

 
ze zápisků pí Elišky Jechové přepsala  
                                           Mgr. Jarmila Bochezová, sociální pracovnice 
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     Toulky po našem kraji 
 
 
Fryšták 
První dochovaná zmínka o existenci Fryštáku se objevuje v polovině 14. století za 
časů panování Karla IV. Lucemburského. V písemném dokumentu z 15. ledna 
1356 je uváděn "... Nicolaus Luce de Freystat clerius Olomoucensis diocesis, 
publicus auctoritate imperiali notarius ..." (CDM, XV, s.58). Původní osídlení 
Fryštácka má však kořeny mnohem starší. Svědčí o tom kupříkladu archeologické 
nálezy z pravěku. Nástupním prostorem bylo pravděpodobně rozsáhlé sídliště v 
lokalitě Skalka nad potokem Žídelná u Rackové. Cenné jsou nálezy z doby 
neolitické a eneolitické (zhruba ze 6. - 2. tisíciletí před Kristem), stopy po prvních 
zemědělcích a pastevcích v Lukovečku (kultura lineární a moravská malovaná 
keramika), sekerky a sekeromlaty z Horní Vsi a Vítové, 
náznaky kultury popelnicových polí (Lukoveček) či vliv 
germánský (Fryšták, Vítová). 
Rozhodující vliv na další osudy Fryštácka mělo slovanské 
osídlení a později kolonizační vlna ve 13. století (za 
panování Přemysla Otakara II. a jeho kancléře a slavného 
olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku). Městský 
ráz "svobodného tržiště" se dotvářel hlavně v souvislosti s 
konstituováním lukovského panství. Fryšták byl ve 
středověku ekonomickým zázemím zeměpanského sídla 
Lukova; tento hrad se dostal spolu s panstvím do rukou mocných Šternberků, 
později Kunů z Kunštátu, Nekešů z Landeka, Albrechta z Valdštejna, Štěpána 
Šmída z Freihofen, rodu Rottalů a nakonec Seilernů-Aspang. 
Podle listiny z roku 1382 prosperovala ve Fryštáku cechovní výroba, obchod, byly 
tu lázně i jatka. Rychtářská pečeť, cechovní postavníky, rázovitý fryštácký kroj i 
archiválie z dalších staletí, stejně jako pamětihodnosti církevního a světského 
rázu (kostel sv. Mikuláše, radnice, Hrubá hospoda, statek v Dolní Vsi, mlýny aj.) i 
názvy jako Hrádek, Na purku, Buchlov, Sichrov apod., dále někdejší městská 
práva, včetně hrdelního, i jiné prameny svědčí o významu tohoto centra 
zemědělství, řemesel, obchodu i duchovního života regionu. Název městečka 
byste v písemných dokumentech našli pod jménem Freistat, Freystat, Frisstak, 
Freistadtl, Frysstak, Fryšták atd. 

Strastiplná, ale i úspěšná byla cesta 
Fryštáku, Horní a Dolní Vsi a Vítové, které 
dnes tvoří jeden městský celek, v průběhu 
uplynulých staletí. Vzpomeňme dramatické 
chvíle z dob nečekaných vpádů, 
husitského hnutí, třicetileté války či 1. a 2. 
světové války, ale také na doby rozkvětu, 
na mistrovství fryštáckých bednářů, tkalců 
a stolářů, na pověstnou pracovitost rolníků, 

podnikavost místních občanů, výbornou hudební a divadelní tradici, lidové zvyky a 
fryštácký dialekt. Vzpomeňme na správce fryštácké farnosti, která má své počátky 

http://www.frystak.cz/pic_tiny/obrazky/pecet.jpg
http://www.frystak.cz/pic_tiny/obrazky/025.jpg
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ve 14. a 15. století. Buďme hrdi na dílo našich předků, nezapomeňme na oběti, 
lásku a odkaz všech, kdo si tento nádherný kraj zamilovali. 
Od konce 19. století se vedle zemědělství dostala do popředí dřevozpracující 
výroba (prosluly např. firmy Jadrníčkova, později Pekárkova, družstvo Valašský 
dřevoprůmysl, dílna pana Machače, Mazala a další). Po velkém požáru roku 1841 
došlo k radikální přestavbě městečka, zmizela typická dřevěná zástavba a 
postupně se vytvářel dnešní vzhled města, obohacený o krásnou budovu základní 
školy a další objekty. Velký rozmach je charakteristický pro 2. polovinu našeho 
století, kdy přibyly další potřebné stavby, desítky rodinných domků, byla dořešena 
otázka kanalizace, plynofikace, dopravy, telefonní sítě a přibyly objekty 
Jednotného zemědělského družstva Fryšták (dnes Zemědělské družstvo 
vlastníků). Fryštácké náměstí láká nejen svými fasádami, novým domem Penzion, 
ale i svěžím parkem a čilým podnikatelským ruchem. 
Fryšták proslavili hudební velikáni a rodáci - zasloužilí umělci prof. Jaroslav Kvapil 
(1892 - 1958) a Břetislav Bakala (1897 - 1958), spisovatel a etnograf PhDr. Karel 
Pekárek (1911 - 1966), autor knihy "Městečko Fryšták" prof. Ludvík Jadrníček 
(1863 - 1954), architekt Rudolf Jasenský (1905 - 1945), rektor brněnské techniky 
prof. ing. arch. Vladimír Fischer (1870 - 1947) i akademický malíř Jan Pažout 
(1876 - 1909). Řadu let tu pobýval se svou ženou Alenou i přední český básník, 
dramatik a překladatel PhDr. Václav Renč (1911 - 1973). Cenný vklad pro život 
Fryštácka ve 20. století představuje salesiánské dílo, jehož otcem byl legendární 
P. Ignác Stuchlý (1869-1953). 
O Fryštáku a okolí se můžete dočíst hlavně v knize L. Jadrníčka "Městečko 
Fryšták" (1933 a 1947), dále v díle P.J. Drábka "Dějiny městečka Fryštáku a far, 

které dříve do Fryštáku náležely" 
(1915), z vlastivědných svazků E. 
Pecka a P. Kvasničky, z obsáhlé práce 
"Zlínsko" kolektivu autorů ze Státní 
okresního archivu Zlín, Muzea 
jihovýchodní Moravy a dalších 
spolupracovníků, vydané v rámci 
Vlastivědy moravské v Brně (1995), 
dále románu našeho rodáka Františka 
Fryšáka - Buchlovského "Na Tesáku" 
(1937) a jeho dramatu ze života 
fryštáckých tkalců "Přelom" (1935), z 
povídky Čeňka Kramoliše "Pro 
střevíčky", z románu M. J. Sousedíka 

"Dvorec u jezera", z pověstí Č. Zapletala juniora, otištěných v měsíčníku 
Fryštácké listy a ve Zlínských novinách, z vlastivědných příspěvků a medailonů z 
pera fryštáckých autorů M. Ticháčka z Lukovečka, kronikáře PhDr. Č. Zapletala, 
bývalého kronikáře F. Bardoděje a dalších osobností. 

 
 

                                                                                     Zdroj: WEB Fryšták 
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Pro volnou chvíli 

 
 

Sudoku:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto, citát: 
 
 
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu 
dáme.“  
                         Seneca 
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