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Slovo ředitelky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milé dámy a váţení pánové, kolegyně a kolegové, 
 
tento úvodník pro Vás píši v době, kdy uţ v našich zahradách 
proběhlo první grilování, první letní slavnosti a sezení v zahradě, 
pétanquové  turnaje a spousta dalších aktivit, které pro rozjezd letní 
zahradní sezóny pro Vás připravili zaměstnanci SENIORu. Věnovali 
spoustu času a úsilí, aby pro Vás přichystali nejen bohatý letní 
program, ale i krásné prostředí upravených a rozkvetlých zahrad u 
obou našich budov. Za to vše jim patří velký dík.  
V těchto dnech, kdy rtutě teploměrů stoupají výš a výš, za Vás 
myslíme na posílený pitný reţim a pro dny méně vlídné je pro Vás 
připraveno nové prostředí Kavárny Naděje.  
 
Přeji Vám krásné léto plné barev v zahradách a odpočinku   na 
čerstvém vzduchu, abyste načerpali nových sil a energie do dní, kdy 
uţ sluníčka tolik nebude. 

 
 
 
 

Ing. Aranka Medková Pekárková 
          ředitelka SENIORu 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní akce za II. čtvrtletí roku 2018 v SENIORu B 
Kouzelnické vystoupení 
Počátkem měsíce dne 17. dubna 
nás navštívil na budově B 
profesionální kouzelník a 
iluzionista Jiří Hadaš, který patří 
bezesporu k české kouzelnické 
špičce. Moderní magii se věnuje 
více neţ 20 let a za tuto dobu 
získal několik krásných  ocenění 
z kouzelnických  soutěţí u nás i v 
zahraničí. Do svých kouzelnických 
vystoupení umí vtáhnout publikum 
a zapojit obecenstvo.  

 
Jarní móda 
Dne 25. dubna jsme odpoledních hodinách na 
budově B vzpomínali na téma  Jarní móda. Naši 
senioři vzpomínali na to, jaké oblečení, a hlavně 
jaký materiál byl dříve módní, co se nosilo. Na 
ukázku jsme si připravili výběr jarních šatů a 
kloboučků. Předvedli jsme si krátkou módní 
přehlídku a naše seniorky si uţily příjemné 
společné chvíle.  
 

Smím prosit s Dr. Petrem Veletou 
Dne 27. dubna se na budově B 
konala společenská událost pod 
názvem SMÍM PROSIT. Tělo má 
svou paměť a dokáţe s okolím i s 
námi samými komunikovat skrze 
naše pohybové reakce, či dokonce 
bolest a nemoc. Snahou je, aby 
obě části - psychická i fyzická byly 
v jednotě. Za našimi seniory přijel 
taneční mistr Dr. Petr Veleta. 
Hodinová taneční terapie pro naše 
seniory byla zároveň  příjemnou  společenskou událostí. 



~ 4 ~ 
 

Vystoupení ţenského pěveckého sboru Otrokovice  
Dne 2. května proběhlo 
vystoupení  ŢENSKÉHO  
PĚVECKÉHO  SBORU  
OTROKOVICE.  Tento sbor 
k nám na budovu jezdí 
pravidelně s různým 
kulturním programem, který 
je vţdy velmi pestrým 
obohacením ţivota našich 
seniorů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Společenské hry s dětmi 
Počátkem  května nás navštívily 
děti v  rámci  mezigeneračního  
setkání ţáků VIII. třídy ZŠ 
Malenovice a seniorů 
nazvaného Společenské hry s 
dětmi z Malenovické školy. Pro 
naše seniory to bylo příjemné 
osvěţení dopoledne. Děkujeme 
ţákům ZŠ Malenovice za jejich 
čas, který nám věnovali. Zahráli 
si společně s  našimi seniory 
různé společenské hry. 
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Plavba výletní lodí po Moravě 
Seniorům z budovy B se díky 
projektu Jeţíškova vnoučata 
splnilo přání a 7. května jsme 
společně vypluli na výletní lodi po 
Baťově kanále. Děkujeme dárcům 
-  pan Podzimek z firmy PRIA 
SYSTEM s.r.o. a rodina Šulcova  
z Vnorov, majitelé půjčovny lodí, 
kteří našim seniorům tento krásný 
záţitek umoţnili.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kavárna pohoda 
Ve čtvrtek 18. května se konala oblíbená 
kavárna s příznačným názvem POHODA. 
Venku bylo zrovna deštivé odpoledne a tak 
posezení v kavárně u kávy a zákusku bylo   
namístě. Podávaly se výborné poháry, 
novinkou byl také banánový pohár Pohádka. 
Všichni si to společně uţili s poslechem hudby 
a společným povídáním. 
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Filmový vědomostní kvíz  
V měsíci květnu dne 21. si 
naši uţivatelé mohli také 
vyzkoušet své znalosti při 
vědomostním kvízu - tentokrát 
na téma -  Filmoví herci filmů 
pro pamětníky. Tyto zábavné 
kvízy patří mezi našimi seniory 
k velmi oblíbeným.  
 
 
 

Studentky ze Střední pedagogické a sociální školy Zlín 
Studentky Střední pedagogické a sociální školy Zlín si připravily dne 
21. května  aktivitu pro seniory zaměřenou na čichové vjemy, které 
nás obohacují a probouzejí naši fantazii. Studentky si připravily různé 
druhy koření a naši uţivatelé je dle vůně rozpoznávali. Moc děkujeme 
za aktivitu a pěkný přístup studentů, který vţdy přinese seniorům 
dobrou náladu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarní sportovní odpoledne 
Dne 25.  května nám přálo krásné 
teplé počasí a s našimi seniory 
jsme si společně udělali sportovní 
dopoledne plné zábavných 
soutěţí a her. Naši senioři si 
mohli procvičit svou fyzickou 
kondici při sportovních hrách, 
které jsme si společně  připravili.  
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Vzácná návštěva z IKEMu 
Ve čtvrtek 31. května projel 
Otrokovicemi kolem našeho 
Senioru cyklistický peloton 
Na kole dětem. Tato akce je 
sportovně charitativním 
projektem, který si klade za 
cíl pomáhat dětem, které 
prodělaly léčbu rakoviny. 
Přidat k pelotonu se mohl 
kaţdý. Jsme rádi, ţe právě 
krátká zastávka byla u nás a 
my se tak mohli pozdravit s 
významným českým 
kardiochirurgem, přednostou Kardiocentra IKEMu, panem Janem 
Pirkem. 
 
 

                                                                 Vystoupení dětí ze ZŠ 
Dne 19. června k nám 
zavítaly  na ukončenou 
školního roku děti       z  
pěveckého sboru 
Studánka  ZŠ Mánesova 
Otrokovice. Děti si 
připravily krásné hudební  
vystoupení, kterým naše 
seniory potěšily.  

 
 
 
Studánka naše seniory 
navštěvuje pravidelně a 
naše setkávání se jiţ stalo 
tradicí.  
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                                                          Hudební vystoupení  
Dne 21. června přijela 
k našim seniorům hudební 
skupina Návraty s 
hudebním pásmem “Jen 
pro ten dnešní den". Naši 
senioři si zpříjemnili celé 
dopoledne poslechem 
písní, ale také zábavným 
doprovodným programem. 
Ţenská hudební kapela 
k nám jezdí pravidelně a 
vţdy mají pro naše 
uţivatele připravený krátký 
doprovodný  program.  

 
 
Vítání léta - Hawaipárty 
Dne 26. června  jsme pro naše seniory uspořádali  
Hawaipárty,  a tím jsme přivítali společně léto.  K 
poslechu hrála oblíbená kapela rodiny 
Šestákových, vystoupily břišní tanečnice z 
Otrokovické BESEDY. K příjemné atmosféře byly 
podávány míchané nápoje a pohoštění z grilu. 
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili. 
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Konec školního roku  
Školní rok jsme uzavřeli 5. července pravidelným vzpomínáním na 
téma: Konec školního roku a vysvědčení. Zavzpomínali jsme na školní 
předměty, které měl kdo rád a které ne, na školní pomůcky dříve a 
dnes a také na nastávající  čas prázdnin. Čtení z knihy "Děti z 
Bullerbynu" - "U nás ve škole" od A. Lindgrenové, a od J. Rysky - "Na 
oříškách "- z knihy "Táto seţeň štěně".  

 
 
 

PROGRAM VE ZNAMENÍ MĚSÍCE 
 

 
Čarodějnický rej  
Dubnová Filipojakubská noc 30. dubna patří k 
nejstarším a nejrozšířenějším českým zvykům. 
Pálení čarodějnic, také Valpurţina noc nebo 
Beltine, není jen oslavou jara, původ a význam 
svátku je mnohem hlubší. Jiţ od pradávna je 
Filipojakubské noci přičítána zvláštní magická 
moc. Věřilo se, ţe právě v tuto noc se otevírají 
jeskyně a nejrůznější cesty k ukrytým 
pokladům. Zlé bytosti mají mít výjimečnou sílu 
a probíhá také čarodějnický sabat. U nás na 
budově také proběhl čarodějnický rej.  
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Zahradní terapie a jarní práce 
V měsíci dubnu nám započaly první jarní práce na společné zahradě 

domova. Společnými silami si 
ji s našimi seniory 
zkrášlujeme zahradu. Na 
zahradě při pěkném počasí 
trávíme chvíle odpočinku, ale 
vyuţíváme ji  i při zábavě a u 
různých akcích pořádaných 
domovem. Dne 19. dubna 
jsme si  připravili truhlíky, 
které jsme osázeli různými 
druhy zeleniny, ale také 
bylinkami. 

 
 
 
Svátek  matek 
V neděli 13. května jsme oslavili Den matek.     
K poslechu nám hrála hudební skupina 
Vinoťáci. Společně jsme si s kapelou 
zazpívali a proţili tak příjemné odpoledne u 
kávy a sladkého pohoštění. Všechny 
maminky byly obdarovány pozorností a 
malým dárečkem.  
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Pravidelné aktivity v budově B 
 
Cyklus - Známé osobnosti 
V rámci cyklu vzpomínání na 
známé osobnosti jsme si dne      
16. dubna připomněli ţivot a dílo 
herečky Stelly Zázvorkové (†83), 
která by letos oslavila neskutečné 
95. narozeniny. Národem 
milovaná herečka a představitelka 
maminek či babiček řady filmů 
jako  Jak utopit doktora Mráčka, 
Arabela, Pelíšky a dalších. Všichni jsme si zavzpomínali na její ţivotní 
optimismus a stálý úsměv na tváři. Ale z cyklu známých osobností 
jsme si připomněli také Helenu Růţičkovou a  společně jsme se 
podívali na sestřih filmů v nichţ hrála např. Přítelkyně z domu smutku, 
Vlak dětství a naděje, Slunce seno… . 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cyklus - Hudební okénko  
V měsících duben, květen a červen jsme v rámci  
programu  Hudebního 
okénka, které se u nás koná 
pravidelně, zavzpomínali na  
díla Antonia Lucia Vivaldiho, 
přezdívaného jako Il Prete 
Rosso,  který byl italským 

knězem, barokním hudebním skladatelem a 
houslovým virtuosem. V hodince, která byla pro 
naše seniory příjemnou relaxací, jsme si také 
poslechli  Antonína Dvořáka, nebo mistra 
Johanna Strausse ml. . Z mladších umělců 
jsme si připomněli díla Hany Hegerové, Judity 
Čeřovské a Jiřího Korna.  
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Zábavný program - Máme rádi Česko 
V pokračování oblíbených cestovatelských 
přednášek od pí Skácelové jsme s našimi 
seniory dne 30. dubna navštívili ZÁPADNÍ 
ČECHY – PLZEŇ. Město piva, ale také 
krásných historických památek. Pomocí 
videoprojekcí a vlastních zkušeností nám pí 
Skácelová toto město přiblíţila.  
 
 

Pracovní dílny našich seniorů  
Dne 4. května jsme si společně v rámci pracovních pravidelných 
pracovních dílen vyrobili různé zahradní dekorace pro zkrášlení naší 
zahrady. Barvili jsme květináče akrylovými barvami tupovací metodou. 
Všechny naše výrobky nás budou těšit po dobu letních dnů na 
zahradě domova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelný program - Vzpomínky v kuchyni 
V rámci vzpomínek v kuchyni jsme se 
společně sešli a upekli jablečný štrúdl a při  
kávě vzpomínali na legendu sv. Jiřího dne       
9. května. V kuchyni jsme zpracovali na 
pomazánku také paţitku a libeček z naší 
zahrady, pokračovali jsme smaţením 
bramboráků, vyrobili jsme si domácí 
bezinkový sirup, a začali zpracovávat sezónní 
ovoce z naší zahrady.  
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Zpracování ovoce  
Dne 13. června jsme si v rámci vzpomínek v kuchyni udělali výborný 
jahodový koktejl, protoţe sezóna jahod právě vrcholila. Společně jsme 
vzpomínali na různé moţnosti jejich zpracovávání  a  také dalšího 
sezónního ovoce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kulturní akce na budově C 

Výročí- T. Baťa 
Dne 3. dubna si naši 
senioři připomněli 
významné výročí narození 
Tomáše Bati.         U 
Baťovy sochy v parku před 
hotelem Baťov – 
Společenský dům jsme se 
sešli společně se zástupci 
otrokovické radnice a uctili 
jeho památku. 
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Trénování paměti 
Dne 12. dubna proběhlo u nás 
ZÁBAVNÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI se 
symbolickým názvem „Nebojme se  
vzpomenout si“, kdy jsme si mohli 
procvičit svůj mozek, a to nejen paměť, 
ale i logické myšlení, pozornost či 
hmatové schopnosti. Na třech různých 
stanovištích jsme se museli popasovat 
s různými úkoly např. poznat po hmatu, 
co je ukryto v plátěném pytlíku, nebo 
poskládat obrázek rozloţený na malé 
kousky různých tvarů. 

 
Mezigenerační setkání 
Dne 12. dubna se konalo 
mezigenerační setkání s 
děvčaty ze sportovního 
klubu AK COCO Otrokovice, 
jehoţ ústředním tématem 
byly společné pohybové 
aktivity. Na úvod předvedla 
děvčata skupinovou aerobní 
sestavu, a poté se všichni 
zapojili do trénování 
jednoduché cvičební 
sestavy, kterou si na závěr 
při hudbě zacvičili. 
                                                                  Kouzelnické vystoupení 

Dne 17. dubna  jsme měli 
moţnost zhlédnout 
kouzelnické vystoupení 
profesionálního kouzelníka 
a iluzionisty JIŘÍHO 
HADAŠE. Všem se 
vystoupení moc líbilo. 
Převedl nám zajímavá 
kouzla s kartami a dokázal 
vtáhnout publikum do          
svých vystoupení. 
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Cestování  po Vietnamu 
Dne 19. dubna se konala akce věnovaná 
asijskému státu VIETNAM. Během ní jsme měli 
moţnost zhlédnout fotoprezentaci paní Jany 
Nedbalové, která tuto zemi procestovala a 
podělila se s námi o záţitky ze své cesty. 
Vedoucí naší kuchyně pan Pavel Kolomazník ve 
spolupráci s dodavatelskou firmou připravili k 
této akci ochutnávku typických vietnamských 
jídel např. jarních závitků. 
 
 
 

 
Smím prosit - Setkání s Dr. Veletou 
Dne 26. dubna se uskutečnila společenská 
akce s názvem SMÍM PROSIT. Pod vedením 
zkušeného tanečního mistra Dr. Petra Velety 
proběhla hodinka taneční terapie, kterou si 
všichni přítomní moc uţili. Celá akce se koná 
jako SPLNĚNÉ PŘÁNÍ našich seniorů v rámci 
projektu Českého rozhlasu JEŢÍŠKOVA 
VNOUČATA. Tento vysněný dar našim 
seniorům splnila milá dárkyně paní TEREZA 
LUŢNÁ z Prahy a také samotný taneční mistr 
Dr. Veleta. Oběma laskavým dárcům tímto 
srdečně DĚKUJEME. 
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Čarodějnický rej 
Dne 2. května se v SENIORu C konal  ČARODĚJNICKÝ REJ, a to k 
příleţitosti pálení čarodějnic. Uţivatelé měli moţnost se letos naučit v 
čarodějnické škole pár zaklínadel a elixírů a měli také moţnost si s 
čarodějnicemi zatančit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plavba výletní lodí 
Vysněnou plavbu lodí našich 
seniorů se podařilo uskutečnit dne 
7. května díky projektu Jeţíškova 
vnoučata. Jejich velkým přáním 
bylo plout na výletní lodi po 
Baťově kanále. Dárci, kteří tento 
sen změnili na skutečnost, se našli rovnou dva - pan Podzimek z firmy 

PRIA SYSTEM s.r.o. a rodina 
Šulcova z Vnorov - majitelé 
půjčovny lodí. Díky těmto 
dárcům jsme proţili za 
krásného slunečného počasí 
nezapomenutelný výlet. Úţasná 
rodina Šulcova se o nás na lodi 
vzorně starala - nechyběl ani 
odborný výklad o historii plaveb 
na Baťově kanále, sladké 
občerstvení a na závěr výletu i  

zpěv při kytaře. 
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Den matek 
Oslava Dne matek se konala 10. května. Všechny přítomné maminky 
byly obdarovány drobným dárečkem. Pro radost a potěšení přišlo 
všem zahrát hudební duo Veselá dvojka. Panovala výborná nálada při 
zpěvu a tanci 

 
 
 
 
 

Videokavárnička 
Dne 17. května se konala oblíbená VIDEOKAVÁRNIČKA. Příjemné 
dopoledne u kávy a moučníku jsme společně trávili s prezentací 
fotografií z kulturních akcí za uplynulé období. 
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                                                Noc kostelů 
Dne 25. května se senioři 
zúčastnili s velkým 
nadšením celorepublikové 
akce NOC KOSTELŮ. V 
doprovodu zaměstnanců 
si prohlédli kostel sv. 
Vojtěcha a kostel sv. 
Michala v Otrokovicích. 
Velké poděkování patří 
panu faráři Mgr. Josefu 
Zelinkovi za vřelé přijetí a 
poutavé průvodní slovo. 

 
 
Kavárnička 
Májová kavárnička se otevřela dne 29. 
května a nabídla nejen seniorům, ale i jejich 
blízkým "láskyplné májové menu". Mohli 
jsme si pochutnat například na chutné 
domácí bezinkové limonádě, 
palačinkách s jahodami či 
obloţených chlebíčcích s 
jarní cibulkou. 
 
 
Den pro krásu 
Dne 5. června se konal pro naše 
ţeny „DEN PRO KRÁSU“. Celá akce se konala ve spolupráci se 
Střední školou oděvní a sluţeb Vizovice. Milé studentky oboru 
kosmetických sluţeb nabídly seniorkám péči o pleť, obočí, masáţ 
obličeje či rukou, manikúru a lakování nehtů.    Naše pracovnice k 
jejich péči přidala i úpravu vlasů. Moc všem děkujeme. 



~ 19 ~ 
 

Vystoupení dětí z DDM Sluníčko 
Dne 6. června se ve spolupráci s DDM 
Sluníčko Otrokovice konal kaţdoroční 
DEN S DĚTSKÝM ÚSMĚVEM. Senioři 
měli moţnost vidět pět krásných 
vystoupení, kde děti předvedly, co se v 
zájmových krouţcích za uplynulé 
období naučily. Mnohokráte děkujeme 

paní Bc. Janě Bárové z DDM 
Sluníčko, všem dětem a jejich 
rodičům za realizaci této úţasné 
akce. 
 
 
 
 
 

Cestování po hradech a zámcích 
Dne 12. června se konala zábavná 
letní soutěţ „CESTUJEME PO 
HRADECH A ZÁMCÍCH“, a to formou 
kvízu. Během soutěţe jsme například 
poznávali hrady a zámky dle fotografií 
nebo jsme odpovídali na vědomostní 
otázky. Po kvízu se také společně 
zavzpomínalo na to, které hrady a 
zámky jsme navštívili v dětství nebo se 
svými rodinami. 

 
 
Dne 13. června se 
uskutečnil další náš 
výlet za vzpomínkami. 
Tentokrát jsme se 
vydali do části 
Otrokovic zvané 
ŠTĚRKÁČ. Senioři 
vzpomínali, jak to v 
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této části města vypadalo za jejich mladých let, porovnávali toto místo 
se současnou podobou a byli mile překvapení, jak se tato část města 
změnila. Během cesty jsme si i zpříjemnili čas posezením v místní 
cukrárně, kde jsme měli moţnost si objednat drobné občerstvení. 
 
Olympiáda zahradnických řemesel 

Olympiáda tradičních zahradnických 
řemesel se konala dne                   
15. června. Tato akce byla 
návratem seniorů k činnostem, 
kterým se nejčastěji v tomto ročním 
období věnovali na svých 
zahrádkách. Snaţili jsme se oslovit 
všechny smysly seniorů. A tak se na 
této akci objevilo hrabání čerstvě 

usušeného sena, zalévání 
květinových záhonů, loupání a 
ochutnávání zeleného hrášku 
nebo poznávání bylinek podle 
vůně či chuti. Nejvíce 
vzpomínek v nás vyvolalo seno. 
Na závěr nechyběla ani 
ochutnávka třešní a meruněk. 
 
 
Středověká zahradní slavnost 
Dne 22. června se konala 
Středověká zahradní slavnost 
pro seniory, jejich příbuzné, 
dobrovolníky a děti našich 
zaměstnanců. Připraven byl 
bohatý kulturní program a 
grilované speciality. 
Zaměstnanci v úvodu přenesli 
přítomné díky vystoupení v 
historických kostýmech na 
středověký hrad.  
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Poté přítomní zhlédli vystoupení historických tanců i bojových scén a 
měli moţnost se těšit z přítomnosti zvířat. Velké poděkování za tuto 
zdařilou akci patří všem zaměstnancům za jejich pomoc, dále paní 
Pasekové a jejím zvířátkům. Za půjčení historických kostýmů 
děkujeme Slováckému divadlu Uherské Hradiště a Městskému divadlu 
Zlín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vzpomínání – školní léta 
Dne 27. června jsme zavzpomínali na 
školní léta a především na poslední den v 
roce, kdy se šlo pro VYSVĚDČENÍ. 
Povídání bylo doplněno i hranou epizodou 
ze školních lavic a pro pobavení dostali 
všichni senioři své vysvědčení. Bylo vidět, 
ţe na školu vzpomínají všichni moc rádi. 
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Program „Ve znamení měsíce“ 
Výstava velikonočních kraslic 
V neděli 1. dubna se konala velká 
výstava velikonočních kraslic s 
ukázkami zdobení technikou ruční 
malby. Ruční zdobení předvedla naše 
pečovatelka Liduška a všichni její 
umění obdivovali. Moc děkujeme naší 
pracovnici paní Lidušce Matochové 
za uspořádání této krásné výstavy. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zpracování vajec 
Dne 5. dubna jsme tak, jak je 
ve dnech po Velikonocích, 
typické, věnovali zpracování 
vajec. Připravili jsme si 

společně vaječnou pomazánku s jarní cibulkou. 
Také si naši senioři upekli 7. dubna výbornou 
jablečnou roládu, kterou si všichni společně 
naservírovali i s kávou při nedělním posezení. 
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Příprava nádivky s bylinkami 
Dne 24. dubna jsme si upekli jarní nádivku s bylinkami. A abychom 
neměli dlouhou chvíli, neţ se nádivka upekla, stihli jsme si připravit i 
sirup z kopřiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oslavy Svátku práce 
Proběhly u nás i oslavy 1. máje - SVÁTKU 
PRÁCE. Na této akci senioři vzpomínali na 
svá povolání, která vykonávali ve svém 
ţivotě a také na průběhy prvomájových 
oslav. Součástí akce byl i zábavný kvíz, kdy 
jsme hádali profese podle typických 
předmětů a oblečení. 
 
 
Pečení koláčů a příprava sirupu 
Dne 15. května jsme si upekli rebarborový koláč a připravili bezový 
sirup.  
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Zpracování jahod 
Dne 14. května jsme se pustili do zpracování jahod. Z jahod jsme si 
nejprve společně připravili koktejl a poté jsme si usmaţili lívanečky s 
jahodovým přelivem. Při práci jsme vzpomínali na různé recepty, bez 
kterých se jahody neobejdou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZIGENERAČNÍ TERAPIE 
 
Dne 16.  dubna proběhlo další mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 
Zahradní. Společně jsme si s dětmi protáhli svá těla. Společné 
pohybové činnosti všechny velmi baví.  
 
 
 
 
 
 
Mezigenerační setkání 
Dne 7. května se konalo  
mezigenerační setkání ţáků VIII. 
třídy ZŠ Malenovice s našimi 
seniory. Ústředním tématem 

společného povídání se stala ŠKOLA. Ţáci 
se zaujetím poslouchali vzpomínání seniorů 
na jejich školní léta. Také se naučili 
manipulovat s invalidními vozíky a 
doprovodili naše seniory, kteří jeli na výlet 
lodí, k přístavišti na Baťov. Tímto ţákům za 
jejich pomoc velmi děkujeme. 
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Dne 21. května proběhlo další 
mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 
Zahradní. Společně jsme si uţili 
pohybové aktivity. Po krátké 
rozcvičce následovala oblíbená 
hodinka u tance.  

 
 
 
 
 

Senioři  dne 24. května vytvářeli látkové hračky 
pro děti z MŠ Zahradní. Snad je sovičky u 
příleţitosti svátku Dne dětí potěší. 

 
 

 
Dne 20. června senioři  navštívili děti z 
MŠ Zahradní, se kterými se v průběhu 
roku pravidelně potkávají. Během 
návštěvy v mateřské škole je obdarovali 
drobnostmi a látkovými hračkami, které 
pro ně  vytvořili. 
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CANISTERAPIE 
 

Dne 6. dubna a také 6. května proběhla  oblíbená canisterapie. 
Společnosti pejsků si senioři uţili při individuální i skupinové 
canisterapii. 

 
 

ARTETERAPIE 
 

Dne 4. dubna proběhla oblíbená ARTETERAPIE. Tématem 
arteterapie bylo nyní jaro, kdy jsme malovali obrazy dle předloh 
akrylovými barvami. Naučili jsme se, jak míchat a kombinovat barvy, 
abychom dosáhli poţadovaných odstínů. 
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ZAHRADNÍ TERAPIE 
 
Dne 11. dubna proběhla v atriu domova 
první jarní ZAHRADNÍ TERAPIE. 
Uţivatelé společně  okopávali záhonky, 
přesazovali jiţ vyklíčené rostliny a 
zasadili semínka letniček. Při práci si 
také povídali o tom, jaké květiny nebo 
plodiny dříve doma nejčastěji pěstovali. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
Dne 9. května se konala v atriu 
další ZAHRADNÍ TERAPIE. 
Nejprve jsme si společně připravili 
substrát do našich vyvýšených 
záhonů, poté jsme si zasadili směs 
předpěstovaných letniček a záhon 
gladiol a jiřin.  

 
 

MUZIKOTERAPIE 
Dne 18. dubna proběhla  oblíbená 
MUZIKOTERAPIE s terapeutkou Tamarou. 
Tentokrát jsme měli moţnost vyzkoušet si a 
seznámit se s Orffovými hudebními nástroji. 
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Připravujeme pro Vás 
 

Plánované akce Senioru B – III. čtvrtletí 2018 
 

ČERVENEC 

   Turnaj v Pétanque 

   Kavárna pod širým nebem 

   Hipoterapie 

   Výlety po Otrokovicích 

 

SRPEN 

  Trampské odpoledne 

   Kavárna pod širým nebem 

   Výlety po Otrokovicích 

   Přednáška válečného veterána 

 

ZÁŘÍ   

  Vystoupení dětí  

   Krojované doţínkové slavnosti 

   Turnaj v Pétanque 

   Vystoupení skupiny historického šermu 

 

 

Pravidelné akce: cyklus Máme rádi Česko, canisterapie, Kavárna 

Hudební okénko: Karel Svoboda, Petr Spálený, Hana Ulrychová, 

                               Adam Michna, Joseph Haydn, Frédéric  Chopin 

Známé osobnosti: Ljuba Krbová, Miloš Kopecký, František Filipovský 

Vzpomínky v kuchyni:  Zpracování letního ovoce a zeleniny 

Ohlédnutí v čase: plavky, letní oblečení, dovolená. 
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Plánované akce SENIORu  C – III. čtvrtletí 2018 

ČERVENEC 

 SENIORský  turnaj v ŠIPKÁCH 

Vzpomínkový cyklus – Dovolená v Československu 

Vzpomínkový cyklus – Dovolená v zahraničí 

VIDEOKAVÁRNA, aneb co všechno odnesl čas 

Retro-kavárna SLUNEČNICE 

Výlet k památníku T. Bati do areálu TOMA   

Projekt NÁVRATY - Pohořelice 

Program „Ve znamení měsíce“: zpracování sezónní zeleniny, zavařování 

letního ovoce, meruňkový koláč, vaření z cuket, péče o letničky 

SRPEN 

Doţínkové slavnosti 

Pojďme se zazpívat, aneb zahrajte mě pro radost 

Trampské odpoledne s opékáním špekáčků 

Beseda s malířkou J. Lhotskou 

Hipoterapie s poníky 

Cyklus KRAJOVÉ SPECIALITY - Haná 

Projekt NÁVRATY – Halenkovice, Tlumačov 

Program „Ve znamení měsíce“: zpracování sezónní zeleniny, péče o 

letničky 

ZÁŘÍ   

Olympiáda tradičních podzimních řemesel 

Cyklus KRAJOVÉ SPECIALITY–Valašsko 

Vědomostní kvíz na téma MÁME RÁDI ČESKO 

Tancujeme pro radost – dopoledne s taneční terapií 

Koncert dechové hudby 

Beseda na téma – OSOBNOST SVATÉHO VÁCLAVA 

Projekt NÁVRATY – Svatý Hostýn, Ţlutava  

Program „Ve znamení měsíce“: houbová sezóna, zpracování švestek – 

vaření povidel, sklizeň brambor.  
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Aktuality SENIORu 
 

 

Návštěva v DZR Kvasice 
 

Na základě velmi dobré spolupráce s pracovníky Domova se 
zvláštním reţimem ve Kvasicích obdrţeli  naši uţivatelé pozvání na akci 
s názvem Červnová slavnost, které se zúčastnilo několik našich uţivatelek. 

Po velmi vřelém přivítání s pí vedoucí Mgr. Monikou Vymazalovou a i 
s ostatním personálem domova, jsme nejprve v atriu kvasického zámku 
zhlédly vystoupení klientů DZR – členů tamního dramatického krouţku pod 
vedením pí Lenky Machalové. Se svou hudební ukázkou nás velmi mile 
překvapily a také příjemně potěšily. Poté jsme se zaposlouchaly do 
známých i méně známých melodií v podání rodinné cimbálové hudby pana 
Pavla Kordíka. Některé písničky si i naše uţivatelky rády zazpívaly. Poté 
jsme si za přítomnosti velice ochotného personálu z aktivizačního úseku 
DZR Kvasice společně prohlédly nejen nově vybudovanou jídelnu, ale i 
prostory zámku ve Kvasicích. Všechny zúčastněné byly velice spokojené a 
odjíţděly jsme s pocitem velmi pěkně a příjemně stráveného odpoledne.  
                           
                                                             Napsala: Mgr. Jarmila Bochezová 
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DO PRÁCE NA KOLE 
 

V roce 2018 se konal jiţ 8. ročník celostátní 
soutěţe „Do práce na kole“. Cílem Do práce na 
kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako 
dopravní prostředek po městě pouţívali jízdní 
kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu 
dopravy včetně běhu a chůze. Kdyţ lidé 
přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen 
svou fyzickou kondici, náladu, ale přispějí i 
k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a 
bezpečnějšímu městu. 

 
Hlavní soutěţní klání probíhalo v měsíci květnu 
ve více neţ třiatřiceti městech po celé České republice. Motto letošního ročníku 
znělo: „Zachraňuji město!“. Tímto heslem pořadatelé upozornili na skutečnost, 

ţe dopravovat se do práce na kole nebo jinými k přírodě šetrnými způsoby 
mohou opravdu všichni bez ohledu na jejich profesi nebo odbornost.  
Tento fakt potvrdilo i sloţení týmu reprezentujícího SENIOR C, které bylo 
následující – nutriční terapeutka Renáta Čiţmařová a administrativní 
pracovnice Jiřina Mišáková. 
 
Soutěţní kategorie byly stanoveny dvě - pravidelnost a výkonnost (počet ujetých 
kilometrů). Ve Zlíně a Otrokovicích bylo vytvořeno 195 týmů sloţených 
z celkového počtu 739 jednotlivců. Mnoţství účastníků se od loňského roku 
navýšil.  
 
Trasy SENIORského týmu byly v rozmezí 10 – 26 km denně, pravidelnost 

dojíţdění byla sečtena na 84,3 % a celkem bylo absolvováno 70 jednosměrných 
cest do/ze zaměstnání. Celkem se týmu SENIORu podařilo za daný měsíc 
zdolat 497 km. Náš tým se ve velké konkurenci neztratil a získal 62. místo 
(ze 195) v pravidelnosti a za výkonnost jednotlivců bylo nejlepší 231. místo 

(z 739).  
 
I kdyţ jsme za krásné výsledky rádi, tak víme, ţe v této soutěţi platí, ţe důleţité 
je ne vyhrát, ale zúčastnit se. Dojíţdění do práce na kole má mnohé přínosy a 
my budeme rádi, pokud se nám pro budoucí ročník podaří získat více 
zaměstnanců. 

 

                                                              Napsala: Renáta Čiţmařová, Dis.,  

                                                                        nutriční terapeutka 
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INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V SENIORU OTROKOVICE 

 
 
 
 
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vydala Evropská 
unie a které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018, zpřísnilo nakládání 
s osobními údaji. Vyplývá z něj výrazné posílení práv všech občanů, 
kteří poskytují své osobní údaje, a tím také Vás - našich seniorů. 
Těmito právy jsou zejména – právo na přístup k osobním údajům, 
právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz (být 
zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost 
údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 
Chceme Vás ujistit, ţe u nás zpracováváme pouze údaje, které jsou 
nezbytně nutné pro poskytování našich sluţeb, jak vyplývá ze Zákona 
o sociálních sluţbách a z titulu Smlouvy o poskytnutí sociální sluţby, 
kterou jsme s Vámi uzavřeli. V ostatních případech, např. při 
zpracovávání biografie nebo zveřejňování fotografií je nutné mít Váš 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud někam 
předáváme Vaše osobní údaje, tak pouze orgánům nebo institucím, 
kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona. V dalších případech 
musíme mít opět Vás souhlas. 
Součástí ochrany osobních údajů u nás je samozřejmě také 
proškolení zaměstnanců, kteří pracují s osobními údaji o zachovávání 
mlčenlivosti a o správném zacházení s těmito údaji.  
Při jakýchkoli nejasnostech nebo dotazech k tématu ochrany osobních 
údajů se můţete obracet na paní Libuši Pospíškovou, která sídlí 
v budově B, případně na sociální pracovnice našich domovů. 

 
 
            Napsala: Libuše Pospíšková 

 
                                                             . 
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NOVINKY V SENIORU 

 Moţná jste někteří z Vás zaznamenali, 
ţe dne 3. července 2018 se u nás 
v SENIORu pohyboval pan fotograf, který 
dokumentoval prostory obou našich 
domovů v budově B i C. Jedná se o projekt 
Google Street View. Google je americká 
společnost, která je známá v celém světě 
především díky svému internetovému 
vyhledávači. A co znamená slova street view? Street je anglické 
slovo, které v překladu značí ulici a view  značí  pohled nebo výhled. 
Dá se tedy říci, ţe google Street View je sluţba, která přináší pohled 
nejen na ulice, ale snaţí přiblíţit veřejnosti i podobu různých památek, 
hotelů nebo jiných sluţeb jako je ta naše. 

Tato internetová aplikace nabízí panoramatické pohledy  - 360 ° 
horizontálně a 290 ° vertikálně  a umoţní člověku přenést se tvz 
virtuální prohlídkou na určité místo a pomáhá mu udělat si jasnější 
představu o tom, jak to tam vypadá. Tato sluţba byla uvedena dne  
25. května 2007 v několika městech USA a postupně se rozšířila do 
mnoha států na dalších kontinentech. Nyní se dostala i k nám. Vedle 
venkovních prostranství jsou nasnímána téţ muzea, galerie, 
univerzity, podniky a jiná veřejná místa. 

 
Hlavní přínosy Street Viewpro naši organizaci jsou: 
- zviditelnění organizace SENIOR na prohlíţeči Google, 

- potencionální uţivatelé sluţeb se o nás dozví při 

vyhledávání z Google,  

- najdou k nám snadno cestu z map Google, 

- zájemci o sluţby získají virtuální náhled i do interiéru našich 

domovů. 

Vy i Vaši rodinní příslušníci se budete 
moci brzy přesvědčit o fungování této 
aplikace na našich webových stránkách: 
www.senior-otrokovice.cz a i na Facebooku. 
Věřím, ţe bude ku prospěchu nám i našim 
budoucím spolupracovníkům, uţivatelům i 
návštěvníkům.  

 
                                                Napsala: Mgr.  Jarmila Bochezová 

                                  sociální pracovnice 

https://cs.wikipedia.org/wiki/25._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://www.senior-otrokovice.cz/
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PROJEKT SPLNĚNÁ PŘÁNÍ  

Senioři ze zeleného podlaţí jsou „dobrá parta”, 
pravidelně se schází v jídelně a tráví společná 
odpoledne hraním karetních her a šipek. Karty 
jim však dosluhovaly a šipky si museli stále 
půjčovat. Přáli si tak pro svůj „klub karbaníků“ 
nové karty a taky šipky, které mohou vyuţít 
kdykoliv a nemusí si je půjčovat ze sálu. Proto 
jsme vyuţili projektu Českého rozhlasu 

Jeţíškova 
vnoučata a 
povedlo se. 
Našli se štědří dárci. Dárcem šipek 
je paní Petra Sládková a dvě sady 
karet darovala paní Sylvia Hábová.  
Karty senioři dostali i s  diářem, kde 
si mohou zapisovat své herní 
výsledky.  
 

Dále se nám podařilo splnit přání panu 
Jaroslavovi, ve kterém se nyní probudil 
skrytý talent pro malování. Tvoří úţasné 
obrazy na plátno  a  moc si přál několik 
malířských pláten a sadu akrylových barev. 
Proto jsme vyuţili opět projektu Českého 
rozhlasu Jeţíškova vnoučata a zveřejnili 
jsme přání pana Jardy. Netrvalo dlouho a 
toto přání zaujalo paní Sylvii Hábovou, 
která mu jej splnila a umoţnila mu tak 
pokračovat v jeho malování, které má pro 
něj přínos.  
Při malování je usměvavý a v pohodě a 
vytvořené obrazy jsou pro něj důkazem 
toho "co vše ještě dokáţe". 
 
  
                                                  Napsala: Bc. Petra Suchánková 

                                                       vedoucí POP 
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PITNÝ REŢIM V SENIORu 
 
Co je to pitný reţim? Pitný reţim znamená 
doplňování tekutin do těla pitím, které by mělo pokrýt nejen 
denní výdej tekutin, ale i ztráty v průběhu spánku. Pokud se 
tak neděje, dochází bohuţel k řadě zdravotních obtíţí. 

Krátkodobý nedostatek tekutin způsobuje bolest hlavy, 
zhoršené soustředění a únavu. Dlouhodobý deficit zase můţe za potíţe 
s klouby, páteří, krevním tlakem atd.. 
 
V měsíci červnu se v SENIORu uskutečnil průzkum ohledně dodrţování 
pitného reţimu, a to hlavně z důvodu dehydratace tj. nedostatečného příjmu 
tekutin, který je u seniorů častým problémem. Dalším důvodem je zkvalitnění 
podmínek pro doplňování tekutin zejména v těchto teplých dnech a tím 
pomoci předcházet  zdravotním  problémům z nízkým příjmem pití. Faktem 
je, ţe přijmu tekutin obecně se v dřívějších dobách nevěnovala zvýšená 
pozornost. O této problematice a o nutnosti vypít dostatečné mnoţství tekutin 
za den se příliš nemluvilo. To můţe být jeden z důvodů, proč jsou senioři 
zvyklí tak málo pít. Dalším důvodem jsou problémy ve stáří např.  objevující 
se problémy s pamětí. Zkušenosti ukazují, ţe si tento závaţný problém celá 
řada seniorů neuvědomuje, nepřikládá mu důraz  a přijímání tekutin 
zanedbává nebo na  pravidelné pití tekutin zapomíná. 

 
Moderní doba ale velmi pokročila. Dnes se tomuto problému věnuje zvýšená 
pozornost a my se snaţíme hledat cesty, jak seniorům pomoci s 
nízkým příjmem tekutin bojovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provést 

průzkum a ptát se našich uţivatelů např. jaké druhy tekutin mají v oblibě  či 
jaké mnoţství tekutin za den přijmou. Chtěli jsme mimo jiné zjistit , zda mají 
povědomí o tom, kolik tekutin za den vypijí. Ukázalo se, ţe někteří uţivatelé 
preferují vodu, jiní minerální ochucené vody, sirupy a mnozí rádi popíjejí přes 
den čaj, který jim naši pracovníci poskytují. 
 
Informace zjištěné v průzkumu pro nás byly impulsem pro 
zkvalitnění řešení této problematiky u nás. Prvním krokem, 
který jsme uskutečnili, je zavedení nového nápojového 
automatu umístěného v jídelně – budova B, který obsahuje 
4 druhy nápojů. Tento automat je zde prozatím na zkoušku. 
Nápoje jsou s minimálním obsahem cukru, či slazené 

přírodním sladidlem stévií z důvodu, ţe mnoho uţivatelů trpí 
diabetem a nesmí přijímat nadměrné mnoţství cukru. 
V jídelnách – v budově C jsou celodenně k dispozici 
v konvicích min. dva druhy nápojů. 

 
Společně se bude celý  tým i nadále snaţit problém s nedostatečným 
příjmem tekutin řešit a hledat další moţnosti pro co nejlepší zlepšení 
podmínek k pitnému reţimu u našich seniorů.       Napsala: Martina Filáková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klouby
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C5%99
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PÉTANQUE HŘIŠTĚ V SENIORu B 
 

  
V minulých letech bylo v zahradě SENIORu B vybudováno pétanque 
hřiště, které je vyuţíváno jak našimi seniory, tak členy místních klubů 
důchodců. V letošním roce se snaţíme otevřít se více veřejnosti a dát 
moţnosti i obyvatelům Otrokovic, aby přišli vyuţít naše hřiště a zahrát 
si pétanque. V rámci těchto změn jsme připravili i zajímavou nabídku 
turnajů, na kterou jsme pozvali širokou veřejnost. Tradicí se staly 
pravidelné SENIORské turnaje obyvatel z budovy B a C. Letos jsme 
pozvali a dali příleţitost vyzkoušet si tuto hru i seniorům z okolních 
zařízení.  
 
Naši uţivatelé si tento kolektivní sport, který k nám přišel z Francie, 
velmi uţívají. Snaţí se tak podporovat nejen svoji hybnost, obratnost, 
koncentraci, ale zároveň se vzájemně podporují, respektují a posilují 
sociální kontakty. Vţdy je vidět nejen dobrá nálada, ale i soupeřivost. 
 
Jsme rádi, ţe se tak naši senioři mohou potkávat nejen vzájemně se 
svými rodinami, známými, ale mají moţnost i kontaktu s  širší 
veřejností. Zároveň se mohou při hře podělit o své zkušenosti, záţitky, 
zavzpomínat a popovídat si. Pétanque je prostě hra pro kaţdého. 
V letošním roce se nám podařilo uspořádat tyto úspěšné turnaje: 
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Dne 30. května 2018 se za krásného slunečného uskutečnil II. ročník 
SENIORského turnaje mezi seniory z budovy C a budovy B. Panovala 
dobrá nálada a skvělá sportovní atmosféra. Uţivatelé si poté společně 
poseděli u výborného moučníku, zazpívali si a vzájemně se podělili o 
záţitky z celého turnaje. 

 
Dne  21. června 2018 jsme uspořádali v SENIORu B další plánovaný 
přátelský turnaj v pétanque. Setkání seniorů z našeho domova a 
seniorů z druţstev Charita Otrokovice, Klubu důchodců a Seniorů 
Kvasice proběhlo za příjemné pohodové atmosféry. Z celého turnaje 
nebyl vítěz ani poraţený a všechna druţstva dostala odměnu a malou 
pozornost za účast. 
 

 
 
 Napsaly:  M. Filáková, V. Berková 
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BYLINKOVÝ KOČIČÍ RÁJ 

 
Na jaře letošního roku jsme se v SENIORu C pustili do nového 
kreativního projektu s názvem BYLINKOVÝ KOČIČÍ RÁJ, který má 
dát alespoň malé části našeho atria veselou podobu. Chtěli jsme 
vytvořit místo, kam se budou senioři rádi vracet a při svých 
vycházkách ven se v tomto koutku vţdy potěší pohledem na něco 
pěkného. A to i na podzim, kdyţ krásné kytičky uţ odvetou. Jak nás 

to vůbec napadlo? 

Velká většina seniorů miluje kočky a dříve doma kočičku chovali. U 
nás na „dvorku“ zvířátka chybí, a to nás přivedlo na myšlenku 
umístit v naší zahradě co nejvíce keramických kočiček z různých 
keramických dílen z celé ČR. Oslovili jsme přes padesát 
keramických dílen z Moravy i Čech a zájem o zapojení do projektu 
vyjádřilo přibliţně 13 dílen. Jsou to nejen rodinné firmy, ale i 
chráněné dílny. Některým z nich bude výroba celého díla trvat déle, 

ale to nám vůbec nevadí.  

Prozatím u nás našlo domov 8 koček a kocourů díky štědrým 
dárcům. Kaţdá kočička má v zahrádce svoji „ceduličku“ s názvem 

výrobce, aby všichni věděli, jaké šikovné ruce ji vytvořily. 

Velký dík patří těmto dílnám, které prozatím svým dílem podpořily 

tento projekt: 

 Z+M KERAMIKA - dílna M. a Z. Pluhařových Výrov 

 DECORATIVEceramics OZNICE 

 DOBRÁ STODOLA, s.r.o. - Mgr. Pavla Bělohlávková 

 KERAMICKÁ KOČKA - Ing. Jana Pernecká 

 LESNÍ ATELIÉR KUBA - J. a B. Kubovi, Kersko 

 KERAMIKA ROUDNÁ - Y. Černá, Plzeň 

 keramická dílna DS Mikuláškovo náměstí Brno 

 ATELIÉR Vlaďky Zborníková Česká Lípa 

 

 

  Napsala:  Mgr. Věra Berková 
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Biografický cyklus „NÁVRATY za vzpomínkami“ 
 

V letošním roce jsme se přes léto opět vrátili k biografickému projektu 
NÁVRATY, kdy se naši senioři domovů v budovách B a C mají 
moţnost vracet na místa z minulosti, která zůstala hluboko v jejich 
srdcích. 
Naše vzpomínky se často vztahují k důleţitým místům svázaným s 
proţitým ţivotem. Senioři k nám přicházejí především z blízkých měst 
a obcí Otrokovicka. Rádi vypráví o místech, kde chodili do školy, 
pracovali, bydleli, měli zahrádku, své přátele apod. .Proto jsme na 
letní a podzimní měsíce tohoto roku naplánovali podle přání našich 
seniorů nejen „vycházky za vzpomínkami“ po Otrokovicích, ale i kratší 
výlety menších skupinek seniorů do blízkého okolí.  
Uţ teď víme, ţe se v letošním roce podíváme např. do obcí 
POHOŘELICE, HALENKOVICE, TLUMAČOV a na různá místa 
v Otrokovicích např. v Baťově do TOMY, k přístavišti či ke Štěrkáči a 
do středu města, k nádraţí či do Kvítkovic. Na výletech bude zajištěna 
např. projíţďka obcí s průvodním slovem či setkání s lidmi, kteří se 
s našimi seniory znají. Plánujeme také prohlídku místních kostelů či 
návštěvu obecních úřadů. Věřící si také moc přejí navštívit známá 
poutní místa jako je Svatý Hostýn či Velehrad.  

         
        Napsala: Mgr. Věra Berková 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková           a       Jiřina Mišáková 
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Další číslo vyjde koncem října 2018 


