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Slovo ředitelky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milé dámy a váţení pánové, kolegyně a kolegové, 
je mi ctí moci Vás poprvé pozdravit právě v jarním čísle Seniorské 
vlaštovky. Jaro je nový začátek a nová energie. Pro mne i pro Vás je 
to zároveň nový společný začátek budoucí spolupráce, která věřím, ţe 
nám celoročně pokvete jako ty barevné vitální květy jarních primulek. 
Zdědila jsem pečlivě obdělávanou zahrádku, které moje 
předchůdkyně Ing. Ivana Vardanová věnovala velkou energii a péči. 
Všude kolem sebe to vidím a vnímám a za to jí, dovolte mi i na tomto 
místě, znovu děkuji a věřím, ţe i já budu do příštích let jejím 
zodpovědným zahradníkem. Určitě jiným, zároveň takovým, který 
Vám, našim uţivatelům poskytne pokojný domov a Vám, našim 
zaměstnancům zázemí profesionálního zaměstnavatele. 
 
Těším se na naše společné bytí v zahradě našeho SENIORu 
 
 
 
 

Ing. Aranka Medková Pekárková 
         ředitelka SENIORu 
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Představuje se Vám… 
 
 
 
Co Vás přivedlo do sociálních sluţeb? 
 
Moje cesta sem byla profesně poměrně dlouhá, mým snem bylo 
studovat právo a být soudcem. Jsem Váha a téma spravedlnosti a 
nespravedlnosti je moje celoţivotní polemika. Bývalý reţim jsem 
vnímala hodně nespravedlivý a to mě hned v prvních porevolučních 
měsících vedlo do zahraničí, kde jsem strávila 6 poměrně dlouhých 
let. Protoţe mě bývalý reţim nenechal právo vystudovat, pustila jsem 
se do studií následně po svém návratu. Pracovala jsem ve 
strojírenské firmě a moc mě bavily cizí jazyky, proto jsem se začala 
věnovat studiu zahraničního obchodu a obchodního práva. 
Poté, co jsme se s rodinou přestěhovali zpět do Otrokovic, jsem uţ 
pracovala na Krajském úřadu Zlínského kraje, kde jsem celých 16 let 
vedla Odbor řízení lidských zdrojů, který poslední roky poskytoval 
poradenství především příspěvkovým organizacím, z nichţ sociální 
sluţby mi byly nejblíţ. Situace v sociálních sluţbách, které byly dlouhé 
roky podfinancované a potýkaly se s řadou existenčních problémů, 
z mého pohledu potřebovala podporu nejvíc. S mými přibývajícími léty 
jsem taky změnila úhel pohledu, ţivotní priority. 
 
 
Jak se těšíte na práci s našimi uţivateli? 
 
Moc jsem se těšila na práci se seniory, je to sice hodně let, co odešli 
moji prarodiče, ale dodnes na ně moc ráda vzpomínám, připravili mi ty 
nejkrásnější prázdniny po celou dobu mého dětství a měli na mě velký 
vliv. Nicméně nebudu mít příliš moţností s našimi uţivateli trávit 
dostatek času, mými klienty jsou spíše zaměstnanci naší organizace.  
 
 

 
 

Připravila: Ing. Aranka Medková Pekárková 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

 
Kulturní akce za I. čtvrtletí roku 2018 v SENIORu B 

 
 
Mary Kay 
V pondělí 15. ledna za námi na budovu B přijely 
kosmetické poradkyně z MARY KAY. Pro naše 
seniorky si připravily den krásy, kdy proběhla 
analýza pleti, praktické zkoušení kosmetiky 
Mary Kay, čištění pleti, tonizace, regenerace, 
praktické rady v péči o ruce a oční okolí. Na 
závěr dne byly naše uţivatelky nalíčeny. Den 
krásy se vydařil a celý program si naše seniorky 
náramně uţily.  
 

 
 
Zdravotní přednáška na téma výroba mastí 
Pro naše seniory byla dne 11. ledna připravená zajímavá zdravotní 
přednáška na téma „Výroba mastí“. S tématem nás přišel seznámit 
PharmDr. Brázdil z otrokovické lékárny. Naši uţivatelé se dozvěděli 
tradiční postupy, historické počátky a byla jim předvedena praktická 
ukázka výroby léčivých mastí.  
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Olympiáda s našimi seniory 
Dne 23. února jsme se také zapojili do sledování 
Olympiády pořádané v  Pchjongčchangu. Společně 
jsme  fandili našim hokejistům, kteří v semifinále 
bohuţel podlehli ruskému týmu 0:3. Drţeli jsme  
palce také po zbytek Olympiády, aby náš český tým 
vybojoval bronz. Zápasy jsme sledovali s velkým 
nadšením, pro naše seniory byly zápasy proţitky plné 
emocí. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maškarní ples 
Dne 27. února proběhl pro naše seniory 
společenský ples s pohádkovou tématikou. Do 
příprav se zapojili jak naši senioři, tak i 
zaměstnanci domova, kteří si připravili nejen 
krásné divadelní představení popletené 

pohádky - Hledá se Sněhurka, ale také velkým překvapením byl 
hawajský tanec v podání pracovnic přímé obsluţné péče. K poslechu 
a tanci hrála kapela Jalové hlasy. Bylo připraveno občerstvení, všichni 
se velmi dobře bavili. Celé odpoledne se neslo v duchu velmi veselé 
atmosféry a všem se tato akce líbila. Tímto děkujeme všem 
zaměstnancům, sponzorům a rodinám našich seniorů, kteří se podíleli 
na tak krásné akci. 
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Kavárna Pohoda 
Dne 14. března jsme otevřeli opět oblíbenou 
kavárnu  s příznačným názvem Pohoda. Pro naše 
seniory jsme připravili občerstvení, zákusky, 
chlebíčky a výborné chutné zmrzlinové poháry. 
Naši senioři proţili příjemné odpoledne a mohli se 
tak zrelaxovat v blízkosti svých rodin, které přišly 
na návštěvu, přátel i kamarádů, ale také ve 
společnosti svých vrstevníků. Kavárna je otevřená 
pro naše seniory pravidelně kaţdý měsíc. Pro naše 
seniory je to velmi příjemné zpestření dne a hojně 
navštěvovaná akce, za coţ jsme rádi. 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2109164569314926/2109162345981815/?type=3
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PROGRAM VE ZNAMENÍ MĚSÍCE 
 
Koledování na budově SENIORu B 

Naše seniory  navštívili Tři králové. 
Tradičně zakoledovali všem 
seniorům a tím jsme  ukončili 
vánoční období. Koledníci navštívili 
kaţdého seniora v  domově, 
zakoledovali,  rozdali dobrou náladu, 
a poţehnali všem do Nového roku.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zimní sporty 
V rámci cyklu Ohlédnutí v čase na téma zimní 
sporty jsme si 10. ledna zavzpomínali, jak to 
bylo dříve a jaké jsou trendy v současné době. 
Na ukázku jsme měli různé typy zimního 
sportovního vybavení. Naši senioři 
zavzpomínali na svoje sportovní výkony a 
proţili tak zábavné odpoledne. 

 
Vzpomínky v kuchyni - zabijačkový prejt 
V měsíci lednu jsme si také dne 18. ledna 
připomněli  období zabijaček a v rámci cyklu 
Vzpomínek v kuchyni a ohlédnutí v čase jsme 
si s našimi seniory na budově B upekli tradiční 
pokrm prejt se zelím. Společně jsme si při 
pečení zavzpomínali, jak to chodilo a na 
vyhlášené řezníky, ale především si naši 
senioři na závěr dobře na upečeném prejtu se 
zelím a čerstvém pečivu pochutnali. 
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REMINISCENCE – PRÁCE SE VZPOMÍNKAMI 
 
Pololetní vysvědčení 
V závěru měsíce ledna probíhala 
reminiscence. V době pololetních 
vysvědčení, jsme vzpomínali na školu a naše 
vlastní školní úspěchy i neúspěchy v době 
povinné školní docházky.  S našimi seniory 
jsme si u kávy povídali o předmětech, které 
je bavily, a také o oblíbených učitelích a 
záţitcích, které si ze školy pamatují. 
 

 
Vědomostní kvíz krásy zimy 
Dne 30. ledna byl pořádaný  pro 
naše seniory ZÁBAVNÝ 
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ na téma 
KRÁSY ZIMY. Naši senioři si 
formou zábavného testu ověřili 
své všeobecné znalosti, postřeh a 
důvtip. Proţili tak aktivní 
dopoledne ve společnosti svých 
vrstevníků.  
 
 

Fašank – masopust, vodění 
medvěda 
Zvyky v průběhu kalendářního roku 
se nesou v rozdílném duchu. 
Masopust neboli fašank je rozverný a 
nevázaný, provoněný koblihami, 
slaninou a pálenkou, nutnou pro 
zahřátí při celodenní obchůzce v 
mrazivém vzduchu. Také naši 
budovu  průvod 9. února navštívil a 
oţivil nám odpoledne.  
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Oslava dne MDŢ 
Jiţ tradičně slaví 8. března svůj svátek 
všechny Gabriely, které si ke svým 
jmeninám mohou přidat ještě jednu 
oslavu, a to  Mezinárodní den ţen 
(MDŢ). Svátek, který má ţenám projevit 
úctu a lásku. V dřívějších dobách byl 
symbolem rudý karafiát a bonboniéra. 
My jsme pojali tento den také 
slavnostně a dopoledne všem našim 
ţenám přišly zpestřit děti z MŠ 

Zahradní a svým krásným 
vystoupením nám všem 
udělaly velkou radost. Na 
závěr nechybělo i malé přání 
všem ţenám a květina, která 
vykouzlila na rtech úsměv. 
 
 
 
 
 

Výroba Morany 
Dne 16. března jsme s našimi seniory společnými silami vyrobili 
Moranu.  
Lidé koncem zimních dnů uţ nemohou 
dočkat jara, a tak  připravují Moranu, 
kterou podle tradice první jarní den 
zapálí a utopí. Morana je povaţována 
za slovanskou bohyni smrti a 
přisuzuje se jí vláda nad zimou. Tento 
rituál se téţ nazývá vynášení smrti. 
Morana se vyrábí z delšího klacku, na 
který se ze slámy vytvaruje hlava, 
ováţe se šátkem a pokračuje se 
tvorbou těla, přičemţ ruce vzniknou připevněním druhého klacku 
napříč. Vše se obalí slámou a ováţe drátem. Morana je připravena 
k upálení a utopení.  
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2117669461797770/2117665488464834/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2117669461797770/2117665488464834/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2117669461797770/2117665488464834/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2117669461797770/2117665488464834/?type=3
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Morana konec zimy 
Koncem března jsme se symbolicky rozloučili s 
nadvládou zimy. S našimi seniory jsme upálili 
Moranu a hodili jsme ji do Moravy. S našimi 
seniory uţ očekáváme jen teplé a jarní dny. 
Jak známe "vynášení"  z nejstarších lidových 
zvyků, pro naše předky byl proto rituál 
vynášení zimy a vítání jara významnou 
událostí, kterou proţívalo celé společenství. Ke 
zhotovení Morany se pouţívalo to, co uţ 
nebylo k potřebě, suché větve, roští, stará 
sláma, uschlá tráva z loňska… . Morana bývala ustrojena do bílého a 
okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek 
a prázdných šnečích ulit. Figurína Morany představuje smrt, nemoci, 
bídu a všechno, co lidem škodí. Děvčata smrtku vynesla za vesnici, 
kde byla spálena (oheň je stejně jako voda očistný ţivel) nebo častěji 
vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla z vesnice jako symbol 
překonání zimy. Zmar  a  neštěstí jsou pryč, voda je vzala… . 
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Pravidelné aktivity v budově B 
 

Nový rok nám začíná, aneb jak to bylo dříve 
Dne 3. ledna jsme měli příjemné 
posezení v rámci cyklu Ohlédnutí v 
čase, aneb jak se dříve vítal nový rok. 
Společně jsme zavzpomínali také na 
pády a vzestupy roku starého. Zároveň 
jsme vzpomínali, jak se ukončoval starý 
rok dříve, jaké byly a jsou zvyky a 
tradice. Připomněli jsme si pranostiky, 
jako např: jak na Nový rok, tak po celý 

rok, na Nový rok o slepičí krok.  
 
Zimní móda – vzpomínání v   rámci ohlédnutí v čase   
Během zimních měsíců jsme si zavzpomínali  
na zimní módu. Jak to bylo, co se nosilo a jaké 
jsou trendy v současné době. Na praktickou 
ukázku jsme měli několik modelů na porovnání 
a vyzkoušení. Naši senioři si udělali malou 
módní přehlídku bývalých i současných 
modelů.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hudební okénko 

Dne 22. ledna jsme si s našimi seniory na 

budově B v rámci hudebního okénka otevřeli 

téma váţné hudby. Vzpomínali jsme na ţivot 

a dílo Johana Sebastiana 

Bacha. Našim seniorům 

se aktivita velmi líbila, odcházeli plni dojmů a 

příjemně naladění. V hudebním okénku  jsme 
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si připomněli také díla jiných autorů jako je hudební skladatel a 

dirigent Oskar Nedbal, Erich Wolfang Korngold,  ale také                   

V. Špinarové, Z. Svěráka, J. Uhlíře, nebo,  I. Bartošové.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pracovní dílny 
Dne 2. února jsme  opět 
otevřeli pravidelné pracovní 
dílny, na kterých tvoříme různé 
dekorační předměty a tím si 
naši senioři procvičují  jemnou 
motoriku, která je pro ně velmi 
důleţitá.  Jemná motorika je 
souhrn pohybových 
dovedností, které umoţňují 
zaujímání různých poloh těla, 
manipulaci s předměty, 

jednotlivé pohyby částí těla: paţí, zápěstí, prstů. Tyto pracovní 
činnosti jsou seniory velmi oblíbené a vyhledávané.  
 
 

Rádia dříve a dnes 

Na budově B jsme 5. února  v 

rámci vzpomínání otevřeli téma 

Rádia dříve a dnes. Naši senioři 

měli k dispozici různé typy rádií, se 

kterými se setkávali v dobách 

svého mládí, ale také  nové typy, 

které máme k dispozici dnes. 
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Plesová móda dříve a dnes 

V rámci Ohlédnutí v čase na téma " Plesová 
móda dříve a dnes“ jsme se našimi seniory  
rozpovídali a také zavzpomínali na dobu 
plesů, které rádi navštěvovali. Na ukázku 
jsme měli různé druhy plesových šatů a 
doplňků. Vzpomínali jsme na to,  co se nosilo 
dříve a na společenské normy a tradice.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínkový cyklus – Legendy českého 

filmu 

V rámci pravidelného vzpomínkového cyklu jsme 

také otevřeli téma - LEGENDY ČESKÉHO 

FILMU. Oţivili jsme celoţivotní dílo našeho 

herce Hugo Haase, Jany Brejchové, Tomáše Holého a Evy Holubové. 

Na ukázku naši uţivatelé mohli vidět různé filmové snímky a krátká 

připomenutí  ţivotních příběhů těchto našich umělců pomocí 

videoprojekcí, fotografických snímků a biografií. S našimi seniory 

vzpomínáme na  jejich  známé herecké role. Vzpomínková setkání 

jsou vţdy pro uţivatele velmi zajímavá, můţou se tak podělit o své 

znalosti a zavzpomínat na filmy, které měli rádi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2101492630082120/2101491780082205/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2101492630082120/2101491780082205/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2101492630082120/2101491780082205/?type=3
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Vzpomínky v kuchyni 
Dne 21. února jsme si s našimi seniory v rámci vzpomínek v kuchyni 
usmaţili výborné domácí palačinky, na které jsme pouţili dýňovou 
marmeládu, kterou si naši senioři vyrobili podle vlastního receptu. 
Vzpomínky v kuchyni je pravidelná a velmi oblíbená aktivita našich 
seniorek. Při kaţdém setkání mají naše uţivatelky vlastní podněty 
k receptům a rády vzpomínají. V rámci vzpomínek v kuchyni jsme si 
připomněli také období zabijaček a upekli jsme si zabijačkový prejt, 
nebo jsme si také připomněli tradiční pečení domácího cibulového 
chleba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Smyslová aktivizace 
Celostní koncept smyslové aktivizace pro osoby velmi staré nebo 
seniory trpící demencí představuje další důleţitou sloţku komplexní 
péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a 

procvičování smyslových funkcí přináší 
našim uţivatelům nejen příjemný pocit, ale 
zároveň je to pro ně také určitá forma 
proţití času. Společně s procvičováním 
smyslů projevujeme také fyzickou aktivitu, 
a to slouţí k udrţení stupně jeho 
soběstačnosti - např. při samostatném 
příjmu potravy, při hygieně a dalších 

běţných denních činnostech. Na budově B se snaţíme podpořit 
aktivitu seniorů a udrţet je v dobré kondici. Smyslové aktivizace u nás 
probíhají nejen u seniorů, kteří jsou upoutaní k lůţku, ale i u těch, kteří 
potřebují podporu orientace v čase a denních činnostech. 
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Zapomenutá řemesla - drátování 
Drátenictví se jiţ datuje do předminulého 
století. V oblasti Čech a Moravy se 
nejvíce pohybovali drotári zo Slovenska.  
Nejdříve se věnovali drobným opravám 
kameninových a hliněných nádob. Těchto 
prací však nebylo mnoho, proto se 
dráteníci začali věnovat výrobě. V 
počátku to byly pasti na myši, různá sítka 
a pomůcky denní potřeby. Nakonec se začali věnovat výrobě věcí, 
které slouţily k okrase či ke zkrášlení zevnějšku osob, příbytků, 
šperky, ozdoby, šperkovnice, klece na ptáky a jiné. Prostá technika 

byla za pouţití primitivních nástrojů dotaţena 
do absolutní dokonalosti. My jsme si s našimi 
seniory toto zapomenuté řemeslo připomněli 
a  všichni  si mohli vyrobit také  vlastní šperk. 
 
 
 
 
 
 
 

Ţehlení dříve a dnes 
Dne 2. března v rámci  reminiscence na 
téma „ţehlení dříve a dnes“ jsme si 
s našimi seniory zavzpomínali  na to, jak 
se dříve ţehlilo prádlo, co bylo dostupné 
a co nejraději na ţehlení pouţívali. 
Reminiscenční aktivity jsou pro všechny 
uţivatele vţdy zajímavé, rádi vzpomínají 
a povídají si o svých zkušenostech.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2111063772458339/2111062595791790/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2111063772458339/2111062595791790/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2111063772458339/2111062595791790/?type=3
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Kulturní akce  za  I. čtvrtletí roku 2018 v SENIORu C 

Vzpomínkové setkání 

Dne 2. ledna se konalo vzpomínkové 
setkání na téma „ZIMA – čas pro bylinkové 
čaje“. Společně jsme vzpomínali, jak se 

dříve v zimních časech 
vyuţívaly v našich 

domácnostech 
nasušené bylinky. 
Nejvíce vyuţívaná 
byla máta, meduňka, 
šípek, lipový a bezový květ. Součástí našeho 
povídání byla i ochutnávka bylinkových čajů 
slazených medem. 

 

Setkání s dětmi ZŠ 

Dne 4. ledna se konalo 
novoroční přátelské setkání 
seniorů s ţáky školního 
ţákovského parlamentu   
ZŠ T.G.M. Otrokovice. 
Společně jsme si zazpívali 
nejznámější vánoční koledy 
za doprovodu hudebních 
nástrojů, ţáci přednesli básně a s krásnými novoročenkami popřáli 
seniorům do nového roku.  

 

Společné zpívání 

Dne 5. ledna nás v domově navštívila 
muzikantka, sólistka a členka zlínské 
filharmonie JITKA ŠURANSKÁ. 
Tentokráte zahrála našim seniorům 
nejznámější lidové písně a vedle radosti 
ze společného zpívání nám přinesla i 
spoustu pozitivní energie. Senioři si se 
zaujetím nechávali zahrát na přání své 
oblíbené písně. Na závěr jsme si slíbili, 
ţe se naše společné zpívání nekoná 
naposled a brzy si jej zopakujeme.  
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Tři králové 
Dne 6. ledna navštívil seniory symbolicky 
průvod Tří králů s koledou na rtech. Králové 
poţehnali všem vše dobré do nového roku. 
 
 
 
 
 
 

Setkání na téma - oblékání 
Dne 11. ledna se konalo 
vzpomínkové setkání s názvem 
OBLÉKÁNÍ V ZIMNÍM ČASE. 
Seniorky se při svém vzpomínání 
zaměřily především na pletenou 
módu. Mnohé z nich byly dříve 
zdatné pletařky a pletly svetry pro 
celou rodinu jak ručně, tak i na 
pletacích strojích. Na závěr jsme si 
vyzkoušely různé zimní modely – 
kabáty, koţešinové doplňky či pletené svetry. 
 

Luštěniny a jejich vyuţití 
Dne 16. ledna se konalo společné 
setkání názvem LUŠTĚNINY a jejich 
vyuţití v kuchyni. Během našeho setkání 
jsme vzpomínali na tradiční pokrmy, 
které senioři doma vařívali z luštěnin. 
Dále jsme 
si povídali 

o aktuálních trendech v rámci vyuţití 
luštěnin v kuchyních a netradičních 
pokrmech. Součástí této aktivity byla      
i ochutnávka pomazánky z červené 
čočky. 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2087969061434477/2087967234767993/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2087969061434477/2087967234767993/?type=3
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Videokavárnička 
Dne 30. ledna se konala oblíbená 
VIDEOKAVÁRNIČKA. Příjemné dopoledne 
u kávy a moučníku jsme společně trávili u 
prezentace fotografií z kulturních akcí za 
minulé období. 
 

 
Cestování po Ukrajině 
Dne 23. ledna se konala beseda na téma CESTOVÁNÍ 
PO UKRAJINĚ, kterou si pro nás připravila paní Miloslava 
Abrlová. Během besedy jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavostí o historii měst a 
zajímavostí z navštívených oblastí. 
Celá beseda byla doplněna 
fotografiemi z cest.  
  

 
 
 
Zimní radovánky 
Dne 20. ledna se konala vzpomínková akce s 
názvem ZIMNÍ RADOVÁNKY, která byla 
spojená i s výstavou k tomuto tématu. Pověděli 
jsme si o tom, jaké radovánky 
v zimě senioři jako malé děti 
zaţívali. A také byly tématem 
sporty, které jsou populární dnes. 
Prohlédli jsme si společně celou 

výstavu zimních sportovních potřeb a oblečení. A 
někteří během společného povídání přispěli historkami 
z mládí, které u zimních sportů zaţili. 

 
 
Zimní Olympiáda 
OLYMPIÁDA tradičních zimních 
sportů a činností se konala 19. ledna. 
U pěti stanovišť si senioři mohli 
vyzkoušet např. střelbu na hokejovou 
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branku či slalom a zavzpomínat na koulovanou či stavění sněhuláka. 
Čestný diplom, ale i radost z pohybu byla pro všechny zúčastněné 
sportovní nadšence odměnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myslivecký bál 

Dne 8. února se konal  
tradiční bál tentokráte s 
mysliveckou tématikou. Po 
zahájení bálu se konala 
ukázka slavnostního 
pasování do řad myslivců. 
Nechybělo ani bohaté 
občerstvení, tombola a 
taneční vystoupení 

manţelů 
Svačinových. 
K tanci a 

poslechu 
hrálo DUO 
MORAVÁCI.  

 
 
 
 
Masopust 
Dne 14. února dopoledne jsme oslavili 
společně MASOPUST. Rozpustilý 
průvod masek v čele s medvědem 
prošel celým domovem a navštívil 
seniory za doprovodu zpěvu, 
rozdávaje všem nejen úsměv, ale i 
čerstvě usmaţené koblihy. 
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Vzpomínání – Nejznámější české lázně 
Dne 15. února se konalo společné vzpomínání 
tentokráte na téma NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÉ LÁZNĚ. 
Senioři se ve svých vzpomínkách vrátili do období, 
kdy často navštěvovali lázně. 
Vyprávěli si vzájemně 
historky, které proţili. Ke 
zpříjemnění celé akce 
přispěly pohlednice a 
propagační materiály z 12-ti 
nejvyhledávanějších českých 

lázní, ochutnávka minerálních léčivých vod z 
originálních hrníčků a výborné lázeňské oplatky 
mnoha příchutí. 
 
Výstava novin a časopisů 

Dne 22. února byla slavnostně  zahájena 
výstava novin a časopisů. Výstava 
představila průřez minulým stoletím. Při 
této události jsme společně zavzpomínali 
na časopisy a noviny, které utkvěly našim 
seniorům v paměti, a také jsme se 
zaposlouchali do zajímavých článků a 
zpráv z vystavovaných tiskovin. 
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Zabijačkové zvyklosti 
Dne 27. února se konalo v našem domově vzpomínkové setkání 
věnované tématu ZABIJAČKOVÉ ZVYKLOSTI. Nejen spousta 
typických předmětů potřebných na zabijačku, ale i zapojení seniorů do 
činností, bez kterých se ţádná zabijačka neobejde, nabídly prostor 
pro příjemně strávené chvíle nad vzpomínkami. Nechyběla ani úvodní 
štamprlička a ochutnávka zabijačkových specialit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání s ţáky ZŠ 

Dne 28. února se konalo další 
přátelské setkání seniorů s ţáky 
ZŠ T.G.M. Otrokovice. Tentokrát 
si ţáci pro seniory připravili 
divadelní představení o 
Sněhurce doplněné poutavými 
písničkami. Tato návštěva nám 
zpříjemnila dopoledne, budeme 
se tak těšit na další setkání. 
 

 
Oslava MDŢ 
Dne 8. března se konala tradiční společná 
oslava Mezinárodního dne ţen. Při této 
slavnostní příleţitosti byly všechny ţeny 
obdarovány květinou z rukou našich muţů, 
vyhrávala kapela, tančilo se a zpívalo "jako 
za mlada". K tanci a poslechu hrála zdarma 
kapela „Veselá dvojka“.  
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Jak posílit imunitu- beseda 
Dne 6. března se konala beseda na 
téma POSÍLENÍ IMUNITY V ZIMĚ, kde 
jsme se dozvěděli spoustu rad, jak 
předcházet nemocem, které jsou časté 
v tomto chladném počasí. Během 
besedy jsme ochutnali bylinkový čaj a 
povídali si také o vitamínech, které 
imunitu posilují. Také jsme probrali 
„babské rady“, které se tradují 
v rodinách z pokolení na pokolení. 
 
Plavba výletní lodí 

Dne 13. března proběhla beseda na téma 
PLAVBY VÝLETNÍ LODÍ, kdy jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí a historek z plaveb. Poučili 
jsme se, co taková plavba výletní lodí znamená 
pro posádku, která účastníky během plavby 
doprovází, a také to, ţe plavby tohoto typu se 
mohou konat jak na sladkovodních plochách, tedy 
na řekách, tak na mořské hladině. Beseda se nám 
všem velmi líbila a celou si ji pro nás připravila 
manaţerka výletní lodi paní Ročňáková, které 
bychom chtěli tímto moc poděkovat! 

Vítání jara  
Dne 20. března se u nás konalo tradiční VÍTÁNÍ 
JARA se vzpomínáním na známé české zvyky 
a tradice spojené s příchodem tohoto ročního 
období. Naše povídání bylo doplněno i hraným 
pásmem, kde jsme mohli zhlédnout vynášení 
MORANY, chození s létéčkem či otvírání 
studánek. Všichni se společně zapojili do 
nazdobení létéčka barevnými stuhami a také se 
potěšili pohledem na 
kvetoucí jarní květiny. 
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Den světové poezie 
Dne 21. března v DEN SVĚTOVÉ 
POEZIE jsme se sešli nad tématem 
„nejznámější české básně“. Společně 
jsme si vybrali několik českých 
básníků a řekli jsme si o jejich ţivotě 
a dílech. Zhlédli jsme i jeden díl ze 
série Nedělní chvilky poezie a  poté 
jsme společně zavzpomínali a 
zarecitovali básně, které nám utkvěly 
v paměti. Na závěr jsme zhlédli 
vtipnou scénku s Jiřím Wimmerem.  
 
Zahradní terapie 
Dne 22. března se konala ZAHRADNÍ TERAPIE, kde jsme s velkým 
nadšení sázeli jarní květiny, které jsme získali darem od štědré 
dárkyně. Také jsme vysévali obilí na blíţící se Velikonoce. Moc 
děkujeme, ţe o Velikonocích budeme obklopeni kvetoucími kytičkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Velikonoční dílny 
Ve spolupráci se studentkami 
Střední školy pedagogické a sociální 
ze Zlína se konala 27. března 
tradiční velikonoční dílna, kde si 
kaţdý z návštěvníků mohl vyrobit 
hezkou dekoraci s jarními motivy na 
stěnu nebo velikonoční přání pro své 
blízké.  
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Vzpomínání zvyky a tradice 
Dne 29. března se konalo příjemné setkání 
věnované vzpomínání na velikonoční zvyky 
a tradice. Povídali jsme si o jednotlivých 
symbolech Velikonoc. Celou řadu typických 
činností jsme si vyzkoušeli, ochutnali jsme 
pučálku a společně upečené jidáše a 
mazanec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivity v rámci programu „Ve znamení měsíce“: 
Senioři si opakovaně společně 
upekli jablečný štrúdl. Všichni 
se aktivně zapojili do příprav a 
během toho si zavzpomínali 
na to, co dříve doma z jablek 
pekli a které recepty měli 

nejraději. 
 
 

 
 
 
 
 
Také si společně v  rámci  
„Vzpomínání v  kuchyni“  na přání 
usmaţili palačinky. Seniorky se aktivně 
zapojily do příprav těsta a na hotové 
palačinky si poté natřely domácí 
meruňkovou marmeládu, kterou si 
společně v létě uvařily. 
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2094579120773471/2094578697440180/?type=3
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Na přání si také  usmaţili oblíbené BRAMBORÁKY, protoţe uţ na ně 
měli všichni dlouho chuť.  

 
 
 
V rámci víkendových aktivit si naše 
šikovné seniorky upekly výborný 
jablečný koláč, který si všichni 
společně naservírovali i s kávou při 
nedělním posezení. 
 

 
V rámci vzpomínkových aktivit se 
konalo setkání na téma Cibule a 
její vyuţití v kuchyni. Společně 
jsme si uvařili CIBULAČKU. Tato 
krémová polévka s opečenými 
krutonky všem moc chutnala.  
 
 

 
Škaredá středa byla ve znamení pečení 
beránka a velikonočních jidášů – symbolů 
Velikonoc. Všichni se s nadšením zapojili do 
přípravy těsta na beránka a výroby jidášů se 
skořicí a medem. Tyto upečené sladkosti 
jsme společně ochutnali při našem 
slavnostním velikonočním setkání. 
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MUZIKOTERAPIE 
V tomto čtvrtletí probíhaly i 
nadále hodinky muzikoterapie 
s terapeutkou TAMAROU. 
Dnes proběhla v SENIORu C 
oblíbená MUZIKOTERAPIE  a 
společně jsme mohli vnímat 
pozitivní vliv hudby na naši 
duši pro muzikoterapii 
receptivní s tématem klasické 
hudby Ludwiga van 
Beethovena. Zpočátku jsme se 
seznámili s jeho biografií a tvorbou, a poté jsme si některé jeho slavné 
skladby poslechli. 
Setkání proběhlo v komorním, ale příjemném prostředí snoozelenu – 
naší smyslové a relaxační místnosti. 

 
Také jsme si při hodince muzikoterapie měli 
moţnost vyzkoušet různé hudební nástroje např. 
šamanské bubny, koshi zvonky, tibetské mísy, 
oceandrum, metalofon a jiné rezonanční nástroje. 
Dozvěděli jsme se, odkud různé nástroje pochází a 
jaké mají účinky na zdraví a harmonizaci. 
Největší úspěch měl  nástroj oceandrum, kdy jsme 
díky přelévání kuliček uvnitř bubnu vykouzlili zvuky 
šumícího moře a naráţení vln na útesy. Tento 
relaxační nástroj  nás přenesl kaţdého „ke svému 

moři“ a také přinesl celkové uvolnění a nabil nás novou energií. 
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ARTETERAPIE – léčba díky výtvarničení 
 

ARTETERAPIE s terapeutkou Tamarou se 
v našem domově i v roce 2018 stala 
pravidelnou aktivitou. 
Konala se společná setkání např.  na téma 
abstraktní malba. Jejím smyslem je 
odpočinková tvůrčí činnost, díky které 
dochází k vnitřní relaxaci. Pomocí akrylových 
barev během společného setkání 
vyjadřujeme své emoce a naší tvořivou 
činností vznikají úţasná díla. O tom, ţe v nás 
dřímají „skryté talenty“, jsme se přesvědčili 
ne jednou. Při našem malování 

zapomeneme na svá trápení či starosti a při 
této tvořivé činnosti nacházíme potřebnou 
vnitřní rovnováhu a klid. 
 
Také jsme vytvářeli obrazy technikou liquid 
art. Tato technika je zaloţená hlavně na 
náhodě a vzájemném míchání barev, proto je 
kaţdý obraz nenapodobitelný originál. 
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VZPOMÍNKOVÝ PROGRAM  „OTROKOVICE DŘÍVE A DNES“ 

V našem domově se pro velký zájem seniorů opět rozjel vzpomínkový 
program OTROKOVICE DŘÍVE A DNES. Na těchto příjemných 
setkáních se senioři vracejí ve svých vzpomínkách na různá místa 
Otrokovic. Postupně cestují po celých Otrokovicích, zastavují se 
v ulicích tohoto města a navštěvují i různá zákoutí, která uţ jsou dnes 
i mnohdy zapomenutá. Pěčovatelka Liduška Matochová doplňuje 
ţivou diskusi seniorů i různými fotografiemi a knihami o tomto městě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANISTERAPIE 
Radost nadále dělá našim seniorům pravidelná společnost pejsků 
v rámci individuální i skupinové canisterapie s pí  Mišákovou. Senioři 
si společnost čtyřnohých kamarádů vţdy velmi uţívají. 
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Připravujeme pro Vás 
 

Plánované akce Senioru B – II. čtvrtletí 2018 
 

DUBEN 

Vystoupení kouzelníka a iluzionisty JIŘÍHO HADAŠE 

Čarodějnický rej 

„SMÍM  PROSIT“ – taneční dopoledne s dr. Veletou 

 

KVĚTEN 

Vystoupení ţenského pěveckého sboru Otrokovice 

Mezigenerační setkání s ţáky ZŠ Malenovice 

Filmový vědomostní kvíz 

Slavíme Den matek 

Jarní sportovní odpoledne 

Plavba výletní lodí po Baťově kanále 

 

ČERVEN 

Vítání léta – hawaipárty 

Koncert hudebně dramatické skupiny Návraty 

Vzpomínková akce - Konec školního roku 

SENIORský turnaj v PETANQUE 

Pravidelné akce: kavárna, máme rádi Česko, canisterapie,  

Hudební okénko: 

Váţná hudba: Antonín Dvořák, Antonio Vivaldi, Johan Strauss ml. 

Populární hudba: Hana Hegerová, Judita Čeřovská, Jiří Konr 

Vzpomínání - známé osobnosti: Stela Zázvorková, Luděk Sobota, Helena 

Růţičková 

Vzpomínky v kuchyni: bramboráky, domácí sirupy – bez, pomazánka 

z paţitky, zpracování sezónního ovoce 
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Plánované akce SENIORu  C – II. čtvrtletí 2018 

DUBEN 

 Výstava VELIKONOČNÍCH KRASLIC 

Pásmo –„Černobílé vzpomínky“ – osobnost  Oldřich Nový 

Beseda o cestování – PUTOVÁNÍ PO VIETNAMU 

„SMÍM PROSIT“ – taneční dopoledne s dr. Veletou 

Vystoupení kouzelníka a iluzionisty JIŘÍHO HADAŠE 

Dopoledne s ORIENTEM 

Mezigenerační program – „Pojďme se hýbat“ 

Program „Ve znamení měsíce“: zpracování vajec, zdobení kraslic, 

příprava jarní nádivky, zahradničení, výroba kopřivového sirupu 

 

KVĚTEN 

Mezigenerační setkání s ţáky ZŠ Malenovice 

Hrajeme a zpíváme maminkám – DUO Veselá dvojka 

Oslavy SVÁTKU PRÁCE 

Pásmo – „Černobílé vzpomínky“ – osobnost  Vlasta Burian 

MÁJOVÁ kavárnička 

FILIPOJAKUBSKÉ RADOVÁNKY – slet čarodějnic 

Plavba výletní lodí po Baťově kanále 

Program „Ve znamení měsíce“: pampeliškový med, zahradničení, máj – 

lásky čas  

ČERVEN   

Den s dětským úsměvem – mezigenerační setkání 

Výlet do Květné zahrady Kroměříţ 

Pásmo – „Černobílé vzpomínky“ – osobnost  Hugo Haas 

Svatojánské hry, aneb tradiční činnosti zahradníka 

Zahradní historické slavnosti 

SENIORský turnaj v PETANQUE 

Program „Ve znamení měsíce“: dětství, škola a vysvědčení, jahody a 

jejich zpracování. 
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Aktuality SENIORu 
 

 

Proţití velikonočních svátků v SENIORu 
Dva týdny před Velikonocemi byly v SENIORu C 
ve znamení příprav na tyto druhé největší svátky 
v roce. Konala se velikonoční dílna, kde si senioři 
vyrobili tematickou dekoraci. Také si společně 
upekli velikonočního beránka a medové jidáše. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na zelený čtvrtek jsme se 
společně sešli a vzpomínali 
na zvyky a tradice 
velikonočních svátků. 
Povídali jsme si o všech 
symbolech těchto svátků. 
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I celý domov v naší budově SENIORu C si 
oblékl velikonoční a jarní kabátek a všichni se 
mohli těšit ze sváteční atmosféry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proţívání velikonočních svátků v SENIORu B 
Počátkem března  jsme si s našimi seniory na budově B vytvořili jarní 
výzdobu. Naši uţivatelé si procvičili jemnou motoriku, proţili 
dopoledne ve společnosti svých vrstevníků a vyrobili si do společných 
prostor krásné dekorace. 
 

 Dne  26. března jsme si s našimi 
seniory  upekli VELIKONONOČNÍHO 
BERÁNKA. Pečení beránka patří 
mezi VELIKONOČNÍ TRADICE a 
mimo jiné zvyklosti jako je pletení 
pomlázky, malování vajíček patří k 
symbolům přicházejících 
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ. Na 
budově B jsme se s našimi seniory 
připravovali na přicházející sváteční 
dny.  
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V rámci ohlédnutí v  čase  jsme si            
28. března také obarvili vajíčka. 
Barvení vajíček se právě v českých 
zemích uchytilo tak, jako nikde jinde ve 
světě. Krásně barevná vajíčka dávají 
děvčata jako odměnu  za vyšlehání 
pomlázkou a odříkání koledy jiţ po 
staletí. Vajíčka by měla být uvařená 
natvrdo a obarvená v tradičních 
barvách, červené, ţluté, zelené, hnědé 
a černé. Vajíčka obarvená na červeno 
byla povaţována za nejhezčí, proto se jim začalo říkat kraslice. 

 
 
 
Na závěr velikonočních příprav naše 
seniory navštívili studenti 
OTROKOVICKÉHO GYMNÁZIA a 
pomohli jim s vyráběním VELIKONOČNÍ 
VÝZDOBY. Vyrobili jsme si s pomocí 
studentů dekoračního velikonočního 
zajíčka, slepičku a košíček. Studentům 
GYMNÁZIA tímto zároveň děkujeme za 
ochotu a dobrou spolupráci, která uţ 
funguje několik let.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Připravila: Mgr. Věra Berková 
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DOBROVOLNÍCI V SENIORU 
 
 
 

Dobrovolnictví v SENIORu má mnohaletou tradici a spolupráce 
s dobrovolníky si velmi ceníme. Dobrovolníci věnují našim uţivatelům 
to, co má v dnešní době velmi vysokou hodnotu, a to svůj čas. 
Z rozhovorů s uţivateli víme, ţe tato činnost má smysl a přináší 
mnoho radosti, záţitků i nových přátelství.  
 
Někteří uţivatelé se cítí 
osamělí, chtějí se častěji 
dostat ven na vycházku 
nebo chtějí mít moţnost 
nechat se doprovodit do 
obchodu a obstarat si 
potřebné nákupy. Nejen 
tato přání, ale i mnohé 
další jim můţeme splnit 
právě díky dobrovolníkům. 
Často se mě uţivatelé ptají, 
kolik se za dobrovolníka 
platí a poté jsou příjemně 
překvapeni, ţe tuto činnost 
vykonávají dobrovolníci bez nároku na odměnu. Stačí jim úsměv, 
poděkování a pocit, ţe jejich práce má smysl. 
Dobrovolníci, kteří se pro tuto činnost rozhodnou, musejí splňovat 
určité podmínky (např. čistý trestní rejstřík, potvrzení od lékaře) a mít 
předpoklady pro práci s lidmi. Kaţdý nový dobrovolník prochází 
vstupním rozhovorem a následně odborným proškolením. 
Proškolením získá potřebné informace pro práci se seniory a dozví se 
více o specifikách této věkové kategorie. Při výběru vhodných 
dobrovolníků nehraje roli pohlaví ani věk (stanovena je pouze spodní 
hranice, a to 15 let). Setkávání dobrovolníka s uţivatelem má největší 
smysl, pokud probíhá pravidelně, i hodina týdně je cenná. 
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Dobrovolníci do SENIORu 
nedocházejí tzv. na vlastní 
pěst, ale jejich činnost 
zaštiťuje Dobrovolnické 
centrum ADRA Zlín, 
konkrétně pracovnice pí 
Pavla Pejlová. ADRA je pro 
nás důleţitým a spolehlivým 
partnerem. Dobrovolníků není 
nikdy dost, a proto několikrát 
do roka probíhá nábor nových 
zájemců o dobrovolnictví. 
Někdy se na nás obracejí 

potenciální dobrovolníci i sami a chtějí se dozvědět bliţší informace.  
Novou cestou pro získávání dobrovolníků je projekt Českého rozhlasu 
„Vnoučata na přání“, který navazuje na předešlý projekt „Jeţíškova 
vnoučata“ prostřednictvím něhoţ plnili dárci uţivatelům domovů jejich 
tajná přání. Úspěch prvotního projektu vedl k zamyšlení nad tím, jak 
na něj smysluplně navázat. Organizační tým správně rozpoznal, ţe 
senioři z domovů ocení nejen věcné dary, ale ţe by pro ně bylo také 
velmi přínosné navázat nové kontakty a mít společníka, s nímţ by si 
rozuměli. Projekt si tedy v širším kontextu klade za cíl zlepšit kvalitu 
ţivota seniorů ţijících v domovech. 
Český rozhlas spustil na začátku dubna kampaň propagující projekt 
„Vnoučata na přání“. Do databáze na internetu je moţno zadávat pro 
konkrétní uţivatele „poptávku“, v níţ budou shrnuty poţadavky na 
potenciálního dobrovolníka. V ideálním případě se pak objeví někdo, 
kdo se splnění poţadavku ujme a přes kontaktní osobu SENIORu 
bude navázána spolupráce. 
Mezi uţivateli SENIORu byl zjišťován zájem o dobrovolníky a o 
zapojení do projektu. Na internetu jsou jiţ zadány poţadavky 
konkrétních uţivatelů a my jsme plni očekávání, zda bude moţno 
vyslovená přání splnit. 

 
 

Napsala: Bc. Klára Jašková 

           sociální pracovnice 
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Program BON APPETIT - Radost z jídla 
 
V roce 2017 jsme se účastnili vzdělávacího programu Bon Appetit, 
jehoţ autorkou je zkušená ergoterapeutka Jitka M. Zgola, která se 
zabývá problematikou ţivota lidí s demencí. 
 
Posláním tohoto programu je umoţnit seniorům takový způsob 
stolování a stravování, při kterém zůstává zachována jejich 
důstojnost, identita, kontakt s rodinou, kulturou, etikou a estetikou 
prostředí a vybavení. Hlavním posláním programu je podporování 
jejich dosavadní soběstačnosti. 
 
Program zároveň umoţňuje 
pruţně reagovat na měnící 
se potřeby seniorů, které 
jsou způsobeny právě 
procesem stárnutí a 
postupující demencí. Bon 
Appetit se zabývá nejen 
potřebami seniorů, ale také 
způsoby práce pracovníků, 
kteří stravu podávají, aby 
bylo stolování pro všechny 
zdrojem radosti a uspokojení. 
 
 
V rámci tohoto programu jsme si stanovili cíle, které jsme se 
v průběhu celého roku snaţili naplnit a nadále si přejeme dané cíle 
dodrţovat, popř. vylepšovat. 
 
 
Hlavním cílem bylo: 

1. Zkvalitnit stravování seniorů s omezenými stravovacími 
schopnostmi, kteří stolují v lůţku. 

2. Zvýšit kulturu stolování seniorů v jídelnách a podporovat uţivatele 
k udrţení stávajících schopností v oblasti příjmu jídla a pití. 

3. Realizace aktivizačních programů na podporu stravovacích a 
stolovacích schopností. 
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Zde můţete vidět, co se nám v rámci programu podařilo zajistit a 
vylepšit. 
 

 Zajištění speciálních desek určených pro uţivatele, kteří stolují 
v lůţku.  

 Nové chrániče oděvu a pomůcky pro sebeobsluhu. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Zakoupení speciální tabulové tapety. 
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Snaţili jsme se o více domácí atmosféru v jídelnách. 

Realizujeme spoustu aktivizačních programů zaměřených na 
pečení, vaření, zpracování bylinek, ovoce či zeleniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myslíme si, ţe se nám většina cílů v té nejvyšší moţné úrovni podařilo 
splnit a doufáme, ţe se vám změny líbí a cítíte se zde jako DOMA.      
I pro tento rok jsme v rámci tohoto programu stanovili další cíle pro 
zkvalitnění sluţeb v této oblasti. 
 
 
                                                          Napsala: Renáta Čiţmařová, Dis. 
                                                                   nutriční terapeutka 
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Slavnostní zakončení SENIORské miniuniverzity III. věku 
 
V budově B jsme v pátek 16. února 
2018 absolvovali závěrečnou 
cestovatelskou přednášku v rámci 
SENIORské miniuniverzity s               
p. Vlachynským. Tentokrát na téma 
KANADA. Zároveň byla 
MINIUNIVERZITA po dvou letech  

volného studia našich seniorů 
slavnostně ukončena a úspěšným 
absolventům byl předán od pí ředitelky 

Ing. Aranky Medkové - Pekárkové malý 
dárek a diplom.  
Touto cestou bychom chtěli poděkovat místnímu Gymnáziu Otrokovice za 
bohatou spolupráci a čas, který věnovali našim seniorům. Poděkování patří také 

dalším přednášejícím, kteří si ve svém volném čase našli chvíli i pro naše 
seniory a podělili se o své znalosti. 

SENIORská miniuniverzita III. věku byla 
zahájena v roce 2015, a to nejen pro seniory 
našich domovů, ale i pro členy místních Klubů 
důchodců. Kaţdý měsíc byla pro zájemce 
připravena přednáška na zajímavá témata 
z různých oblastí, a to zejména historie, 
přírody, zeměpisu, nebo umění. Za 
připomenutí počátku miniuniverzity si můţeme 
zavzpomínat například na některé 
cestovatelské přednášky jako byly - Malajsie a 

ţivot s malajsijskou Číňankou, Cesta na kole ze Zlína aţ na Gibraltar či 
Karneval v Benátkách. V roce 2016 jsme v cestovatelských přednáškách 
pokračovali a podívali se do Indie na posvátná místa Himalájí. Cestovatelské 
přednášky byly doprovázeny promítáním fotografií a videa. Naši senioři získali 

během studia SENIORské miniuniverzity poznatky také z oblasti zdravotnictví, 
kdy si na přednáškách mohli vyslechnout, jak pečovat o svou dobrou kondici a 
zdraví  nebo jaké preventivní opatření mohou vykonávat pro předcházení 
zdravotním potíţím. Zajímavá byla také přednáška studentů Vyšší odborné  
zdravotní školy, kteří nás navštívili s tématem:  První pomoc při základních 
stavech.  
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří si našli v této uspěchané době čas a 
prostor k tomu, aby našim seniorům předali své znalosti, seznámili je se 
zajímavostmi ze svých cest. Naši senioři tak mohli plnohodnotně proţívat svůj 
volný čas a zároveň se vzdělávat v oblastech, které pro ně byly zajímavé. 

        
                                                                  Napsala: Monika Brunová 
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INFORMACE PRO SENIORY – BUDOVA C 
 

Ošetřující lékař, docházející do zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Libor TESAŘÍK 

 

ORDINAČNÍ HODINY, KONZULTACE: 

úterý od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

tel. ordinace SENIOR:  576 771 671 /kl. 126 

tel. ordinace Tlumačov: 577 929 050 

 
V případě, ţe cítíte potřebu návštěvy 
ošetřujícího lékaře, obraťte se prosím na 
slouţící zdravotní sestry, které návštěvu 
lékaře zajistí. 
Změna nastala na zdravotním úseku, kdy 
naši hlavní sestru paní Zdeňku Haškovou 
z důvodu dlouhodobé nemoci nyní zastupuje 
paní Pavlína Macešková. 
                                                                   
                 Pavlína Macešková 

    vedoucí sestra   
 
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková           a                Jiřina Mišáková 

vedoucí DS SENIORu C             administrativa  a recepce SENIORu C                                                          

 
Další číslo vyjde koncem července 2018 


