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                           Slovo ředitelky 
 
 

 
 
 
 
 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 
 
máte v rukou další číslo našeho časopisu SENIORská vlaštovka. Obvykle 
se ve svém úvodníku soustředím na aktuální dění ve společnosti nebo 
v přírodě. Dnes jsem si ale vybrala zcela jiné téma, které je ale dle mého 
názoru pro vás a naši organizaci důleţité. 
 
Jak jste jiţ mnozí zjistili, došlo k 1. 4. 2017 k jisté personální změně. 
Máme novou paní vedoucí na budově C, a to naši dlouholetou kolegyni 
Mgr. Věru Berkovou, která nastoupila místo Mgr. Tomáše Bernatíka, který 
se po 2 letech vrátil do Charity Sv. Aneţky, odkud k nám v roce 2015 
přišel. Troufla bych si říct, ţe ji znáte všichni, neboť díky její dosavadní 
pracovní náplni jsme ji potkávali všichni napříč všemi sluţbami a provozy. 
Přesto k SENIORu C má asi nejblíţe, protoţe její nástup koresponduje se 
zahájením provozu této budovy. Je to velmi zkušená pracovnice s velkým 
pracovním elánem a hlavně s velkým srdcem a věřím, ţe to byla dobrá 
volba. Proto bych ji velmi ráda popřála za sebe i za nás všechny, ať se jí 
v nové pracovní pozici daří profesně i osobně. 
 
Všem vám přeji krásné jaro a mnoho důvodů k optimismu.  
 
 
           Vaše ředitelka 

   Ing. Ivana Vardanová 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí   
 

Kulturní ţivot na SENIORu B 
 

 

TŘI KRÁLOVÉ 

Dne 6. ledna navštívili seniory budovy B Tři 

králové, kdy všem poţehnali vše dobré do 

roku 2017. 

 

 

 

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA A ILUZIONISTY JIŘÍHO HADAŠE 

Dne 18. ledna se konala na budově B 

kouzelnická show, kdy svým 

originálním vystoupením kouzelník a 

iluzionista Jiří Hadaš, zpříjemnil 

seniorům odpoledne.  

 

 

HUDEBNÍ OKÉNKO 

V lednu se v rámci Hudebního okénka 

senioři podívali na ţivot a dílo 

zpěvačky Marty Kubišové.  Poslechli si 

některé z jejich písní a protoţe texty 

jsou velmi známé, některé  si i 

zazpívali. 
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KLUB VÁŢNÉ HUDBY  

Pravidelně probíhá posezení v rámci 

klubu Váţné hudby, kde si senioři 

povídají o významných skladatelích. 

V lednu to byl český skladatel Bedřich 

Smetana, kdy si z jeho děl  poslechli 

ukázku z cyklu šesti symfonických 

básní Má vlast: Vyšehrad, Vltava, 

Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a 

Blaník. 

 

SENIORSKÁ MINIUNIVERZITA 

V únoru proběhla na SENIORu B v 

rámci SENIORské miniuniverzity 

III. věku přednáška, kterou vedla 

paní Mgr. Eva Svobodová a to na 

téma Červená knihovna.  

 

 

TANEČNÍ TERAPIE 

V lednu začaly seniorky spolu s 

pracovnicemi budovy B trénovat 

v rámci taneční terapie taneční 

vystoupení, které si přichystaly na 

SENIORský Šátečkový ples. Na 

trénink měly celý měsíc a stihly 

natrénovat tanec na píseň o délce 

tří minut. Vystoupení sklidilo velký 

úspěch. 
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KLUB VÁŢNÉ HUDBY 

Dne 6. února se senioři sešli v rámci 

Klubu váţné hudby a povídali si o díle 

Antonína Dvořáka. Mohli se podívat na 

ukázku z jeho díla a to opery Rusalka s 

Eduardem Hakenem a další. 

 

KRÁSY ČESKA 

V tomto roce vznikl nový program 

s názvem KRÁSY ČESKA, kdy se 

v rámci tohoto programu budou 

senioři pravidelně 1x do měsíce 

scházet. Dne 12. února se sešli 

poprvé a povídali si o Národním 

parku České Švýcarsko a okolí. 

Povídání bylo doplněno ukázkou 

pohledů, obrázků a promítáním  

fotografií. 

ŠÁTEČKOVÝ PLES 

Dne 21. února se na budově B uskutečnil ples, který se nesl v duchu 

šátků. Byl připraven bohatý program, kdy seniorům k poslechu a tanci 

zahrála country kapela JALOVÉ HLASY. Ples byl zpestřen tanečním 

vystoupením, kdy první vystoupení předvedly naše uţivatelky 
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s pracovnicemi. Toto vystoupení společně natrénovaly v rámci Taneční 

terapie. Jako další vystoupily 2 skupiny orientálních tanečnic Otrokovické 

BESEDY pod vedením Lenky Navrátilové. Kaţdý z našich uţivatelů 

obdrţel dárek a malé občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

KAVÁRNIČKA ANEB ZAVZPOMÍNEJME SI 

V únoru také proběhla pro seniory Kavárna v jídelně domova, při které 

jsme promítali fotografie společenských a kulturních akcí a aktivit, které 

domov pravidelně pořádá. Všechny tyto fotografie byly vybrány 

z předešlého roku 2016. Tento styl Kavárny mnoho našich seniorů zaujal, 

proto jsme se domluvili, ţe tato vzpomínková kavárna bude probíhat vţdy 

jednou za čtvrt roku. 

OSLAVY MASOPUSTU 

Dne 27. dubna se u nás konal Masopustní 

průvod, kdy masky v čele průvodu vodily 

tradičně medvěda. Během průvodu se 

tancovalo, zpívalo a nechyběly ani čerstvé 

koblíţky, navodila se tak 

ta správná masopustní 

nálada. 
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OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŢEN 

Dne 8. března jsme se seniorkami 

budovy B oslavili Mezinárodní den 

ţen. V tento den jim přišla k poslechu  

a tanci  zahrát na harmoniku paní 

Helena Kovářová. Kaţdá seniorka 

také dostala malou pozornost. 

 

 

HUDEBNÍ KONCERT 

Dne 13.  března se uskutečnil na budově B 

hudební koncert, kdy nám přišla zazpívat 

slečna Jana Grossmannová s hudebním 

doprovodem Vojtěchem Szabó. Oba jsou 

studenty Střední umělecké školy Zlín 

a připravili si program písní z první poloviny   

20. století. Zpříjemnili tak našim seniorům 

dopoledne. 

 

HUDEBNÍ OKÉNKO 

Dne 20. března proběhlo Hudební okénko, kde si nyní 
senioři povídali o ţivotě Judity Čeřovské. Při společném 
posezení si poslechli některé její písně a společně si je 
zazpívali. 
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KAVÁRNA POHODA 

Dne 23. března měli uţivatelé 

budovy B moţnost navštívit 

kavárnu Pohoda, kde si mohli 

vychutnat svoji oblíbenou kávu. 

Mnozí si pití kávy rádi zpříjemní 

konzumací něčeho dobrého a 

sladkého, v nabídce naší kavárny 

si tak mohli objednat různé druhy 

zákusků, zmrzlinové poháry a 

chlebíčky. 

 
 
VYNÁŠENÍ MORANY 

V pátek 24. března uţivatelé vítali jaro a tradičně vynesli Moranu a s ní i 

paní Zimu. Oblečenou Moranu v průvodu společně odnesli do Přístaviště 

v Otrokovicích, kde se s ní rozloučili básničkami o přicházejícím jaru. 

Vyvrcholením bylo odemykání vody a zapálení Morany. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1952331871664864/1952331728331545/?type=3
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KRÁSY ČESKA 

Dne 25. března se senioři sešli v rámci nového programu: „KRÁSY 
ČESKA“. Tentokrát si povídali o západočeských lázních: Karlovy Vary, 
Mariánské lázně, Františkovy lázně a o hradu Kost a Bečov. Povídání bylo 
doplněno ukázkou pohledů, obrázků a promítáním fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ – ZÁZRAKY PŘÍRODY 

Tento rok také probíhá pro naše seniory vědomostní kvíz, který se bude 

konat v kaţdém ročním období. Kvíz je zaměřen na Zázraky přírody. První 

ze čtyř kvízů proběhl 29. března, kdy byl zaměřen na první roční období 

jaro.  
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Kulturní ţivot na SENIORu C 
 
ČESKOSLOVENSKÉ LEGENDY ZIMNÍCH SPORTŮ II. 
 
Dne 3. ledna se senioři sešli u 
vzpomínání na "Československé 
legendy zimních sportů". Prohlédli si 
vystavené zimní sportovní nářadí a 
fotky sportovců. Dověděli se zajímavosti 
z jejich sportovního i osobního ţivota a 
zhlédli dobové záznamy z olympiád a 
dalších soutěţí.  
 
HUMOR KAISERA A LÁBUSE 
 
Dne 4. ledna se senioři zúčastnili společného setkání, 
které bylo věnováno "Humoru Kaisera a Lábuse". 
Zhlédli výběr scének těchto našich známých komiků a 
společně se u dobré kávy 
hodně nasmáli. 
 
 
 
 
 
 
SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ 
 
Dne 6. ledna se po našem domově konala obchůzka Tří králů. Za zpěvu 
koled vinšovali štěstí a zdraví do Nového roku nejen seniorům v pokojích, 
ale navštívili i společné setkání v sále, kde se poklonili se svými dary 
Jeţíškovi v jesličkách. 
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VIDEOKAVÁRNIČKA, ANEB CO VŠECHNO ODNESL ČAS 
 
Dne 11. ledna se pro seniory uskutečnila oblíbená „Videokavárna“.          
U dobré kávy společně zhlédli prezentaci fotografií z  kulturních akcí, které 
se na domově uskutečnili ve IV. čtvrtletí roku 2016. Vzpomínali na 
společně proţité chvíle a na to, co je za poslední dobu nejvíce pobavilo. 

 

 
 
VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA A ILUZIONISTY JIŘÍHO HADAŠE 
 
Dne 18. ledna se odpoledne konalo vystoupení známého regionálního 
kouzelníka a iluzionisty Jiřího Hadaše.  Při svých vystoupeních zapojuje i 
diváky a nejvíce obdivuhodná jsou jeho kouzla s kartami. Vystoupení se 
všem uţivatelům velmi líbilo. 
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VZPOMÍNKOVÝ POŘAD - TRADIČNÍ ZABÍJAČKOVÉ ZVYKLOSTI 
 
Dne 24. ledna dopoledne se senioři zúčastnili „Tradiční zabíjačky“. 
Společně zavzpomínali na postupy při zabíjačce, při zpracování masa a 
při výrobě vepřových specialit. Prohlédli si také řeznické nářadí a 
vybavení. Na závěr ochutnali tradiční vepřové dobroty, jako  jitrnice, 
škvarky a tlačenku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUDEBNÍ MEDAILON PAVLA BOBKA 
 
Dne 25. ledna odpoledne se senioři 
zúčastnili „Hudebního medailonu Pavla 
Bobka“, věnovaného tomuto našemu 
známému zpěvákovi. Poslechli si ukázky 
nejznámějších písní z  jeho tvorby a dověděli 
se zajímavosti i z osobního a profesního 
ţivota. 
 
 
PUTUJEME SLOVENSKEM 

 
Dne 26. ledna dopoledne se uskutečnila beseda z 
nového cyklu „Putujeme Slovenskem“, věnované 
Bratislavskému kraji. Prostřednictvím obrazové 
prezentace se dověděli mnoho zajímavého o 
kulturních a přírodních památkách zdejšího regionu i 
o hlavním městě Slovenska - Bratislavě. Také 
ochutnali jeden z regionálních 
produktů tohoto kraje, 
čokoládu z bratislavské 
čokoládovny Figaro. 
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ZIMNÍ ELEGANTNÍ MÓDA – KOŢICHY A KOŢEŠINY 
 
Dne 31. ledna dopoledne se senioři setkali v sále budovy a zavzpomínali 
na elegantní zimní módu, která měla společný sjednocující prvek 
KOŢEŠINY.  Prohlédli si vystavené koţichy a další doplňky z koţešin. 
Vzpomínali  jaké koţichy, čepice a límce byly dříve módní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOR MIROSLAVA DONUTILA 
 
Dne 1. února odpoledne se uskutečnilo další vzpomínkové setkání 
„Humor Miroslava Donutila“, kde senioři zhlédli výběr scének tohoto 
známého komika. Při sledování a dobré kávě se příjemně bavili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOUZLO POHLEDNIC 
 
Dne 7. února dopoledne se senioři setkali při 
společném vzpomínání k tématu „Kouzlo 
pohlednic“. Prohlédli si pohlednice věnované 
různým tématům – narozeninové, místopisné, 
vánoční, velikonoční atd. . Zavzpomínali, jak je 
posílali svým blízkým a také k jakým příleţitostem 
nejvíce pohlednice dostávali do poštovních 
schránek. Také se dověděli něco málo o historii 
pohlednic. 
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HERECKÝ MEDAILON NATAŠI GOLLOVÉ 
 
Dne 8. února odpoledne se senioři zúčastnili „Hereckého medailonu 
Nataši Gollové“, věnovanému této naší významné herečce. U dobré kávy 
zhlédli nejznámější filmy z různých období kariéry Nataši Gollové. 
Dověděli se také údaje z jejího ţivotopisu a prohlédli si fotografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUDEBNÍ MEDAILON MARTY KUBIŠOVÉ  
 
Dne 15. února odpoledne proběhlo další setkání seniorů tentokráte na 
téma „Hudební medailon Marty Kubišové.“  Senioři si prohlédli fotografie 
zpěvačky a prostřednictvím videoklipů si poslechli její nejznámější písně. 
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PLES PRACUJÍCÍCH ANEB ŢENA ZA PULTEM 
 
Ve středu 22. února se uskutečnil PLES PRACUJÍCÍCH.  Součástí 
bohatého programu plesu byla módní přehlídka pracovních retro oděvů 
určených pro různé profese a divadelní scénka, která vznikla na motivy 
známého českého seriálu „Ţena za pultem“. K tanci a poslechu hrálo DUO 
MORAVÁCI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUTUJEME SLOVENSKEM – TRNAVSKÝ KRAJ 
 
Ve čtvrtek 24. února proběhlo, v rámci programu PUTUJEME 
SLOVENSKEM společné povídání o Trnavském kraji. Účastníci se 
dověděli spoustu zajímavostí o velkých městech tohoto kraje, o tamní 
přírodě, průmyslu a významných kulturních i historických památkách. 
Velká část setkání byla věnována vzpomínkám o cestování do lázní 
Piešťany a typickým slovenským jídlům. Součástí programu byla i 
ochutnávka slovenských sýrů a čabajky. Velkým obohacením tohoto 
setkání byly osobní vzpomínky jedné z účastnic, která proţila své dětství v 
Trnavě. 
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TRADIČNÍ ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 
 
V pátek 24. února v rámci sportovního 
dopoledne proběhly tradiční zimní 
olympijské hry. Senioři si zábavnou 
formou vyzkoušeli činnosti, které souvisí 
s typickými disciplínami zimních sportů 
jako například biatlonu, lyţování,  
curlingu či hokeje. Zimní atmosféra byla 
podpořena i koulovanou nebo 
sáňkováním. Všichni si tento druh 
zábavy a pohybu hodně uţili. 
 
FAŠANKOVÉ SLAVNOSTI - MASOPUST 
 
V pondělí dne 27. února dopoledne jsme oslavili společně MASOPUST. 
Rozpustilý průvod masek prošel za hlasitého zpěvu celým domovem a 
rozdávaje všem nejen úsměv, ale i čerstvě usmaţené koblihy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VZPOMÍNKOVÝ POŘAD – ŢEHLENÍ A MANDLOVÁNÍ 
 
Dne 2. března dopoledne proběhlo společné 
vzpomínání na téma Ţehlení a mandlování. Senioři 
zavzpomínali na to, jaké byly ţehličky v dobách 
jejich dětství a mládí, jaká byla jejich proměna a 
modernizace v čase. Rovněţ se věnovali 
vzpomínkám, které se váţí k mandlování prádla. 
Účastníci setkání si prohlédli ţehličky z minulosti i 
současnosti a malé domácí mandly, které se dříve 
pouţívaly.  
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OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŢEN 
 
Dne 8. března se konala společná oslava Mezinárodního dne ţen. Při této 
slavnostní příleţitosti obdrţela kaţdá ţena drobný dáreček pro radost. 
Zpěv, hudba, recitace básní, dobový dokument k oslavám tohoto svátku a 
také káva s dezertem dotvořily příjemnou atmosféru tohoto setkání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY 
 
Dne 9. března se dopoledne v rámci společné 
aktivity vzpomínalo u příleţitosti BŘEZNA - 
MĚSÍCE KNIHY na oblíbené literární postavy 
dětství a mládí našich seniorů. Účastníci měli 
moţnost prohlédnout si dětské knihy z dob dávno 
minulých i ze současnosti a zároveň prezentaci s 
obrázky nejznámějších kniţních hrdinů např. 
babičky, kocoura Mikeše, Káji Maříka apod. Na 
přání seniorů bylo z vybraných kníţek na závěr 
předčítáno. 
 
 
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA – HISTORIE ZLÍNSKA 

 
V úterý dne 14. března jsme přivítali pana 
doktora Aleše Naňáka z odboru kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Zlínského 
kraje, který si pro nás připravil poutavé 
povídání na téma Zajímavé památky Zlínska, 
které doplnil i promítáním obrázků. 
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VYNÁŠENÍ MORANY – ZVYKY A TRADICE PŘÍCHODU JARA 
 
Dne 16. března jsme společně přivítali jaro. Připomenuli jsme si zvyky a 
tradice spojené s vítáním jara. Za zpěvu písní jsme v lidových krojích 
vynesli Moranu. Poté proběhlo slavnostní otvírání a čištění studánky. 
Recitovali jsme básně o jaru a ozdobili si společně létéčko, které nám 
bude připomínat, ţe jaro uţ klepe na dveře. Na závěr jsme si prohlédli 
první jarní květiny z našich zahrádek např. sedmikrásky, ladoňky, 
sněţenky, petrklíče atd. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIE PRANÍ A PRAČEK 
 
Dne 23. března se uskutečnilo společné vzpomínání na téma Pračky a 
praní prádla. V úvodu setkání byla připravena dobová ukázka praní prádla 
na valše. Poté jsme si povídali o tom, jak se dříve doma prádlo namáčelo, 
pralo, vyvářelo, škrobilo, máchalo a sušilo. Prohlédli jsme si na obrázcích 
vývoj praček od mechanických aţ k plně automatizovaným. Také jsme 
zavzpomínali na prací mýdla a prášky, které se v domácnostech dříve 
pouţívaly a ukázali si současné trendy. Na závěr jsme navštívili naši 
prádelnu, ve které nás ochotně provedli naše pradlenky. 
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PŘEDNÁŠKA NA TÉMA – NOVÝ ZÉLAND 
 
Dne 25. března dopoledne se senioři 
sešli ve společenském sále na besedě o 
Novém Zélandu. Senioři se dověděli 
z přednášky mnoho zajímavých informací 
o této vzdálené zemi a mohli si 
prohlédnout nejen fotografie, ale i knihy či 
prospekty. 
 
 
DEN UČITELŮ - PAN UČITEL V MÝCH VZPOMÍNKÁCH 

Dne 30. března se sešli senioři u 
tradičního vzpomínání. Tentokráte bylo 
téma věnováno svátku tohoto týdne - Dni 
učitelů. Vzpomínali jsme společně na 
učitele našeho dětství. Také jsme se 
společně podívali na reminiscenční 
divadlo věnované učitelům a škole, které 
jsme se seniory hráli před pěti lety. 
Divadlo vzniklo na základě sepsaných 
vzpomínek našich seniorů. Na závěr 

zavzpomínaly na své ţáky naše dvě seniorky, které byly kantorkami 
dlouhá léta. 
 
Program „Ve znamení měsíce“ 
V rámci programu proběhlo v měsíci lednu 
vzpomínání na „Zimní dovelené a rekreace“. Senioři 
si prohlédli mapy, broţurky a dobové fotografie 
známých míst obzvláště v Beskydech, přidali osobní 
vzpomínky na trávení zimních rekreací, případně 
vzpomínky na zimní radovánky na sněhu. Také 
zhlédli sestřih zimních reportáţí z archivu České 
televize z let 1946-2009. V rámci pracovních činností 

se zúčastnili aktivity 
„Tradiční činnosti v zimě“. 
Louskali ořechy, stříhali stébla slámy a z husího 
peří vázali „peroutky“ neboli „mašlovačky“ a 
zavzpomínali na činnosti, které doma vykonávali 
v zimním období. 
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V měsíci únoru se senioři sešli ve společenském sále u vzpomínkového 
povídání – Únorové zvyky a tradice, aneb „Od Hromnic do sv. Matěje“, 
kde si společně povídali o těchto zvycích a tradicích. Také se společně 
zapojili do pracovních činností, kde loupali fazole, louskali ořechy a stříhali 
slámu. Společně zavzpomínali na téma „Plesová sezóna a móda.“ měli 
moţnost si prohlédnout různé módní doplňky, které byly spjaty s plesovým 
obdobím. Během sobotních aktivit si senioři připravili topinky s česnekem, 
další společnou činností byla příprava placek z kysaného zelí a proběhla 
také ochutnávka pečeného čaje, který si senioři společně připravili.  
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Pracovní činnosti v rámci programu „ Ve znamení měsíce“ 
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Během březnových aktivit si v rámci vzpomínání v kuchyni senioři 
připravili chutnou tvarohovou pomazánku s jarními bylinkami - paţitkou a 
zelenou cibulkou a dochutili  celý pokrm ředkvičkami. Na přání si také 
upekli  jablečné štrúdly, které se dříve většinou pekly v zimním období. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S příchozím jarem nás opět lákají zahradnické práce. Pořídili jsme nové 
malé skleníčky a zaseli do nich rajčata, papriky a letní květiny do naší 
atriové zahrádky, které senioři koncem března přesazovali a zaseli do 
květináčků osení, které si předpřipravujeme na velikonoční svátky. 
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MEZIGENEREČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI Z MŠ ZAHRADNÍ 
 
V březnu seniory v rámci mezigenerační spolupráce navštívily opět děti z 
MŠ Zahradní. Senioři si společně s dětmi  při jednoduchém cvičení 
protáhli svá těla a při doplňovačkách a slovních hříčkách i svůj mozek. 
Návštěva dětí všechny seniory moc potěšila. 
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Připravujeme pro Vás 
 

Plánované akce SENIORu  B – II. čtvrtletí 2017: 

DUBEN  

Koncert skupiny Návraty- pásmo „Táboráku plápolej“     

Velikonoční dílna 

Rej čarodějnic 

Mezigenerační setkání - cvičení s dětmi z MŠ Zahradní 

 

KVĚTEN 

Ţijeme všichni společně – program s ţáky ZŠ Malenovice 

Otvíráme SALON KRÁSY 

Oslavy DNE MATEK s vystoupením dětí z MŠ Zahradní 

Videokavárna,  aneb ohlédnutí v čase 

 

ČERVEN   

Oslava DNE DĚTÍ – společná soutěţení dětí a seniorů 

SENIORské klání v pétanque  

Koncert pěveckého sboru STUDÁNKA ZUŠ Otrokovice 

Vědomostní kvíz – KRÁSY LÉTA 

Vítání léta s grilováním aneb KVĚTINOVÝ DEN 

SENIORská miniuniverzita III. věku – slavnostní ukončení 

 

Další pravidelné programy: 

 
Hudební medailonek – Leoš Janáček, Joţka Černý, Zdeněk Fibich, Hana 
Zagorová, Milan Drobný, Ludwig van Beethoven. 
 
Program „Ve znamení měsíce“: jarní móda, bramboráky, pečení velikonočního 
beránka, péče o prádlo, domácí ovocné sirupy – bez, květen – svatební den 
 
 
KAVÁRNA POHODA, program KRÁSY ČESKA, CANISTERAPIE. 
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Plánované akce SENIORu  C –II.čtvrtletí 2017: 

 

DUBEN 

 Velikonoční posezení se zvyky a tradicemi 

Výstava velikonočních kraslic 

Videokavárnička, aneb co všechno odnesl čas 

 Filipojakubské odpoledne s pálením čarodějnic 

Setkání s relaxační muzikoterapií 

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

vaření -  jarní nádivka s kopřivami, jarní mláďátka 

 

KVĚTEN 

 Hudební pásmo s názvem „Maminkám“ - skupina Návraty 

 Ţijeme všichni společně – program s ţáky ZŠ Malenovice 

 Vzpomínkové pásmo -  MOJE MAMINKA 

 Pánský klub – MOTORKY aneb můj milovaný stroj 

Májová kavárnička 

Vědomostní soutěţ – Poznej KDO JSEM! 

Program „Ve znamení měsíce“:stavění májky, ochutnávka prvního letního 

ovoce, prvomájové oslavy, pampeliškový med, kopřivový sirup 

 

ČERVEN   

Den plný úsměvů – u příleţitosti  Mezinárodního dne dětí 

SENIORSké klání v pétanque  

Zahradní slavnost s grilováním 

Beseda na téma – SVATOJÁNSKÉ NOCI 

Výlet za vzpomínkami v názvem „Otrokovice – moje město“ 

Program „Ve znamení měsíce“: zahradničení, bylinkaření, poutě a jarmarky, 

konec školního roku – vysvědčení. 
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   Aktuality SENIORu 
  

 Začátky ţivota rebela v domově 

 

Pan Marek je obyvatel domova pro seniory „SENIOR C“. Je to 

houţevnatý starší pán, který by si rád splnil svá přání. Jeho velkým 

přáním bylo, aby se mohl věnovat psaní, kterému se věnoval ve 

svém ţivotě jiţ dříve. Nyní uţ to, ale nezvládá sám, proto mu s tím pomohla sociální 

pracovnice domova. Jiţ v minulosti pan Marek sepsal a vydal „svůj ţivot“ v knize 

„Ţivot rebela“. Nyní jsme společně sepsali poznatky „Ţivota rebela“ zde v domově 

SENIORu.  Ale abychom začali pěkně od začátku, v rozhovoru naváţeme na jiţ 

zmíněnou knihu „Ţivot rebela“.  

„Věčný rebel, někdy také strašpytel, který od malého dítěte ve 

školních letech, v zaměstnání, na vojně, v politice i v ţivotě si 

nepřipustil chvilku pohody a klidu. Často jsem bojoval s kantory, 

spoluţáky, spolupracovníky, vedoucími v zaměstnání, na vojně 

s neschopnými lampasáky a kritizoval neschopné politiky (…)“ 

(Marek: Ţivot rebela)  

Co Vás vedlo k tomu, že jste napsal knihu „Život rebela“?  

Chtěl jsem  sepsat  a dát na papír veškeré poznatky z mého ţivota od malého 

dítěte aţ po současnost. Pokud mi to zdravotní stav dovolí, rád bych vydal 

pokračování, které by začínalo obdobím revoluce aţ po současnost.  

Co předcházelo tomu, že se věčný rebel dostal sem?  

Jako ostatně kaţdému obyvateli domova, se i můj zdravotní stav postupem času 

zhoršoval. Musel jsem absolvovat různá vyšetření po nemocnicích a také 

hospitalizace.  Nezbylo nic jiného neţ si poţádat o umístění do domova pro seniory. 

Snaţil jsem se podat  ţádosti do různých zařízení. Během čekání na trvalé umístění 

jsem vyuţíval pomoc pečovatelské sluţby v Malenovicích. Po čase, přišel dopis ze 

SENIORu C, ţe se ţádost o umístění vyřizuje. Zdravotní stav se stále zhoršoval a 

pomoc a péče byla nutnější čím dál víc.  
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V kalendáři se objevil měsíc květen, kdy rozkvétající příroda, v člověku vzbuzuje 

radost sama o sobě, a já jsem měl ještě větší radost, protoţe se dostala řada i na mě 

a konečně jsem se mohl přestěhovat někam, kde bude o mě postaráno. Nástup 

proběhl 19.5.2015. Měl jsem poţádáno o jednolůţkový pokoj, coţ se mi vyplnilo.  

Co bylo nejtěžší?  

 Do zařízení jsem se moc těšil, ale doprovázeli mě i obavy z neznámého. 

Největší obavu jsem měl z toho, zda budu umět navázat kontakt s ostatními 

vrstevníky a zda si budeme rozumět. Dnes se s vrstevníky setkáváme téměř 

pravidelně na aktivitách, které nám zde připravují. Rád také chodím na setkání 

s pejsky, na tzv. canisterapii, kteří nás chodí navštěvovat. V létě mě baví 

zahradničení a péče o rostliny.  

Jaký je Váš největší zážitek z domova?  

Za největší záţitek povaţuji to, kdy mne paní pečovatelka doprovodila na 

invalidním vozíku dolů do sálu domova. Zde hrála hudba…byla to nějaká velká akce, 

kde bylo hodně lidí a my jsme spolu tancovali. Já na invalidním vozíku a ona 

společně se mnou. Za další záţitek povaţuji také to, ţe v letním období mohu 

pěstovat a starat se o rostliny, které mívám na balkóně, dělají mi velkou radost.  

Závěrem bych shrnul, ţe jsem zde spokojený, ale byl bych rád, kdyby se můj 

zdravotní stav zlepšil, abych mohl dále pokračovat v psaní poznatků během mého 

ţivota.  

 

 

 

 

 

 

                               

                               Napsala: Mgr. Lenka Slováčková  

                                                     sociální pracovnice 

Pouţito úryvků z knihy: MAREK Karel: Ţivot rebela  
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Splněná přání, aneb jak se dá ţivot nejen přeţívat, ale i uţívat! 

 
 
Jedna z našich seniorek ţijící v budově C 
často vzpomínala na své dětství. Jak jí 
vaříval tatínek bylinkové čaje a jak trávili 
společně čas na Pustevnách na chatě 
Libušín. A tak jsou čaje i dnes její srdcová 
záleţitost. Velmi si přála připravit si a 
ochutnat čaj zázvorový. Nebylo těţké jí toto 
přání splnit v rámci setkání při smyslové 
aktivizaci. 
 
Seniorka, i kdyţ je trvale upoutaná na lůţko 
díky své těţké nemoci, se také do samotné 

přípravy čaje zapojila. A po celou dobu přípravy asistence radila tipy a 
triky jak se zázvorem naloţit. Výsledný produkt jsme pak osladily medem. 
Celou přípravu čaje si seniorka velmi uţila a čaj si společně s asistentkou 
smyslové aktivizace vychutnala. Také vzpomínala na své dětství, na 
tatínka, na čas strávený na Pustevnách a na závěr konstatovala, ţe i přes 
svůj nelehký osud, kdy je odkázána na pomoc druhých osob lze ţivot 
ještě proţít a ne jen přeţít.  
 
Jsme rádi, ţe náš projekt Splněná přání 
rozdává lidem úsměv na tvářích a přitom 
nás téměř nic nestojí. Jen chuť a nadšení 
pro druhé něco udělat. 
 
 
 
Napsala: Simona Wolfová 
                 vedoucí POP 
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SPOLUPRÁCE S FIRMOU ABENA 

 

Motto pro ABENU 

Zvítězili jsme v celostátní soutěţi o nejlepší slogan 
pro firmu ABENA - "Od pondělí do neděle s ABENOU 
se cítím skvěle", jehoţ autorkou je naše milá 
kolegyně, vedoucí sestra budovy B paní Jarmila 
Bartoňková.  

                                                    Srdečně gratulujeme! 

 

Na co se můţeme s ABENOU v SENIORu těšit dále? 

 

 

 

 

Firma ABENA si vybrala naši organizaci SENIOR Otrokovice a nabídla 
nám zorganizování zajímavé akce MISS STARÉ KOLENO. Jedná se o 
akci, která má návaznost na seriál České televize - "Ţivot je ples"  a 
proběhne u nás v říjnu 2017 a zúčastní se jí senioři z obou budov B i C. 

Těšit se můţeme na známé osobnosti televizní zábavy. V loňských 
ročnících se zapojili například herečky - paní Libuše Švormová, paní 
Ivanka Devátá, paní Kateřina Macháčková a reţisér Tomáš Magnusek. 
Cílem projektu je pozitivně motivovat seniory a umoţnit jim ať uţ aktivní 
nebo pasivní  účast na atraktivní akci. Zároveň pak přiblíţit veřejnosti 
dění v domovech pro seniory, ať uţ formou zveřejnění v médiích nebo 
pozváním rodinných příslušníků apod. na danou akci.  

Tímto Vás všechny zveme k účasti na této akci a věříme, ţe se mezi 
Vámi najdou i ţeny, které se do této akce zapojí i aktivně. Všechny 
odváţlivce čeká spousta příjemných překvapení. 

 

          Napsala: Mgr. Věra Berková  
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Změny a nové tváře na úseku přímé péče – budova C 
 
 
 
 

Vedoucí přímé obsluţné péče 
SIMONA WOLFOVÁ 
 
má na starosti kvalitu péče a naše pečovatelky. 
Ráda Vám pomůţeme s dotazy a připomínkami 
k poskytované  péči.  
 
 
 

                           Úsek aktivizace 
IVANA NEMČEKOVÁ a MARTIN PECHA 

 
Věnují se v našem domově  zejména přípravě  a 
vedení pravidelných skupinových aktivit.  
 
Ivanka se při své práci zaměřuje na udrţení Vašich 
pohybových schopností. Vede pohybové aktivity a 
věnuje se základní rehabilitační činnosti a masáţím 
seniorů, kteří jsou omezení v pohybu. Navštěvuje 
rovněţ i uţivatele u lůţka. Při své práci provádí i 
techniky bazální stimulace. 
 
 

 
Martin je u nás nový. Je praktikantem smyslové 
aktivizace. A bude se věnovat zejména pracovním 
činnostem, trénování paměti a vzpomínkovým 
programům.  
 
Společně budou s Ivankou také zajišťovat různé 
kulturní a společenské akce v našem zařízení. 
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Koordinátorky péče 
 
Na kaţdém podlaţí pracují tzv. koordinátorky péče, jsou v práci kaţdý 
pracovní den a jak napovídá název jejích pracovní pozice koordinují 
péči svých kolegů a zajišťují plynulý chod celého podlaţí. Řeší aktuální 
vzniklé problémy a poţadavky, které vzejdou od Vás – obyvatel 
domova. Můţete se na ně kdykoliv s důvěrou obrátit. Rádi a ochotně 
Vám pomohou. 

 
 
Koordinátorka péče – modré a ţluté podlaţí  
Pavlína Zbranková 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Koordinátorka péče – zelené  podlaţí 
                                              Tamara Peloušková 

 
 
 
 
Koordinátorka péče – domácnost PAMPELIŠKA 
Petra Přibylová 
 
 
 
 
 
 

 
Koordinátorka péče – domácnost ČTYŘLÍSTEK 
                                                  Ivana Šimečková 
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Smyslová aktivizace 
 
V naší organizaci probíhal od října 2016 do ledna 
2017 pro pečující kurz SMYSLOVÉ AKTIVIZACE.    
K úspěšnému konci, kdy bylo nutno prokázat 
odborné znalosti v práci se smyslovou aktivizací 
prostřednictvím zpracované písemné práce, došlo 
celkem 16 pracovníků. Za toto jsme moc rádi, protoţe 
je kurz naučil, jak Vám – našim seniorům být blíţe – a zároveň Vám 

zpříjemnit nelehké stáří. 

Co je to Smyslová aktivizace? Je to celý 
koncept, který je zvláště vhodný pro velmi 
staré osoby a také pro osoby s 
onemocněním demencí. Asistenty 
smyslové aktivizace poznáte většinou 
podle košíčku s překvapením, které si pro 
Vás v rámci setkání vţdy přinesou. A s 

překvapením přichází i nové záţitky. 

 

Toto setkání má  u Vás probudit zájem a 
chuť „něco společně dělat“. Pracovnice 
přichází s nabídkou takové činnosti, kterou 
děláte rádi. Ať uţ při individuálních 
návštěvách nebo při skupinových 
činnostech si často uvědomíte  kolik toho 
ještě dokáţete a co vše ještě můţete dělat. 

Důleţitá je také sounáleţitost s ostatními vrstevníky. 

Smyslová aktivizace osloví smysly člověka – Vaši 
chuť, oči, sluch či hmat. Prostřednictvím vhodných 
podnětů jsou vyvolány vzpomínky, probudí se Vaše 
paměť a většinou si i příjemně popovídáte či si 
zazpíváte. Celá činnost přispívá k zajištění 

smysluplného a plnohodnotného ţivota ve stáří. 

                
                                   Ještě jednou VELKÁ GRATULACE a DÍKY. 

  
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková           a                Jiřina Mišáková 

                                vedoucí DS SENIORu C                 administrativa  a recepce SENIORu C                                                         
                                           

Další číslo vyjde koncem července 2017 


