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   ZPRAVODAJ  SENIORU OTROKOVICE, P.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Číslo 3/ červenec 2012 
       /čtvrtletník/ 

………………………………………………………………….. 

 

NAŠE  ÚSPĚCHY –  získali jsme certifikát kvality VÁŢKA 

Domov se zvláštním reţimem ČTYŘLÍSTEK  - sociální sluţba pro 
seniory s demencí poskytovaná v  SENIORu – budova C na ulici třída 
Spojenců získala v polovině dubna 2012 prestiţní celorepublikovou 
značku kvality "VÁŢKA",  kterou udělují odborníci České 
alzheimerovské společnosti jako ocenění kvalitní poskytované sluţby.   
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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 
právě jsme se v kalendáři přehoupli do druhé poloviny roku 2012. 
Máme za sebou plno společných záţitků a jsme plní dojmů, z řady akcí 
a setkání, které připravili zaměstnanci SENIORu za vydatné pomoci 
našich uţivatelů. Zpívali jsme, tančili, sportovali, mlsali, vytvořili mnoho 
krásných věcí – nakonec o tomto se vţdy pravidelně dočtete v našem 
časopise. Je jen na nás samotných, jak proţijeme kaţdý další den, jaká 
je naše ţivotní filozofie, zda máme chuť hledat nové příleţitosti a 
překonávat nejrůznější překáţky. Nehledejme problémy tam, kde 
nejsou, a radujme se z kaţdého nového dne, těšme se, co nám 
hezkého a radostného přinese. Na ty, kteří jsou odevzdaní, apatičtí a 
bez plánů je většinou velmi smutný pohled. 
Proto se snaţme být v kterémkoliv věku aktivní, pozitivní a tolerantní, 
věnujme se v rámci moţností rodině, koníčků, zálibám. Ţijme svůj ţivot 
naplno! 
Léto je s plnou parádou tady, tak si ho všichni v klidu a ve zdraví 
uţijme. 
 

           Vaše Ivana Vardanová  
              ředitelka SENIORu 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
Obsah: 

- certifikát VÁŢKA str. 1   -   pan Kristýnek str. 16-17  

- slovo ředitelky str. 2   -  aktuality SENIORu str. 18 
- ohlédnutí za kulturou str. 3-13 -  vzpomínky na školu  str. 19  
- připravujeme pro Vás str.13-14 -  pro volnou chvíli str. 20 
- toulky po kraji  str. 15   



~ 3 ~ 
 

Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní ţivot na SENIORu B 
 

 

Přednáška „Alergie“ – PharmDr. Brázdil 
 
Dne 12. dubna 2012 se uskutečnila 
přednáška na téma ALERGIE.  Pan 
PharmDr. Brázdil nám vysvětlil rozdíly mezi 
jednotlivými alergiemi, např.  na bodnutí 
hmyzem, různé potraviny, léky a koţní 
alergie.  Dozvěděli jsme se cenné informace 
jak alergiím předcházet. 
 

          
Beseda o historii městečka Kvasice - pí Květoslava Koutňáková 
 
Dne 25. dubna 2012 se u nás konala 
beseda na téma Historie Kvasic, 
kterou vedla paní Květoslava  
Koutňáková.  Seznámila nás nejen  s 
historií městečka Kvasice, ale i s jeho 
současným  rozvojem a ţivotem v 
něm.  Účastníci besedy si měli 
moţnost  prohlédnout i bohatou 
fotografickou dokumentaci k tomuto 
tématu.  
 

Vystoupení břišních tanečnic - orientální skupina Neffertárí 
 
Ve čtvrtek  3. května 2012 nás přišla 
se svým   vystoupením navštívit 
orientální skupina Neffertárí. Na úvod 
nám předvedli břišní tance 
v úţasných tanečních kostýmech. 
V druhé části nás seznámili s tanci se 
španělskou tématikou ve stylových 
kostýmech.   Obecenstvo je odměnilo 
velkým potleskem. 
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Kulturní program ke Dni matek 
 
Dne 11. května 2012 nás navštívili ochotníci 
z divadla Zdeňka Štěpánka z Napajedel se 
svým recitačním pásmem připraveným k 
oslavám Dne matek. Některé z recitovaných 
básní znali naši obyvatelé ze svých školních 
let a z dob svého mládí, a tak se k jejich 
recitaci nadšeně připojovali.  
 
 

 

 

Vystoupení dětí z MŠ Zahradní 

 
Dne 16. května 2012 se nám 
představily děti z Mateřské školy 
Zahradní. Jejich vystoupení bylo 
pojato jako Loučení s mateřskou 
školou, protoţe jiţ v září všichni 
nastoupí do školy. Předvedly nám 
spoustu veselých vystoupení, plné 
známých říkanek a písniček, které 
se v mateřské škole naučily. 
 

 

 

 

Vystoupení  Základní umělecké školy 
 
Dne 22. května 2012 se u nás 
v domově uskutečnil koncert ţáků  
Základní umělecké školy, pod 
vedením pana učitele Škubala. 
Zazněly především melodie 
známých národních písní, které 
doprovázeli návštěvníci koncertu 
svým zpěvem. 
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Vystoupení hudební skupiny Návraty 
 
Dne 30. května 2012 se uskutečnilo 
v jídelně vystoupení ţenského 
hudebně dramatického kvarteta 
Návraty z Tlumačova. Měly pro nás 
připravený program na téma 
„Zpívání maminkám“. Vystoupení se 
všem účastníkům velice líbilo a 
vystupující byly odměněny velkým 
potleskem. 
 

 

 

 

Beseda se starostou a místostarostou Otrokovic 
 
Dne 4. června 2012 za námi na 
SENIOR B zavítal starosta města 
Otrokovice pan Mgr. Budek a 
místostarosta pan Ing. Plesar. Na 
programu besedy bylo seznámení 
s nově vybudovaným sportovním 
areálem Baťov a projednání dalších 
aktuálních problémů, které tíţí naše 
uţivatele. 
  
 

 
Vystoupení dětí ze Základní školy Mánesova 

 
Dne 11. června 2012 se u nás 
konalo vystoupení dětí ze ZŠ 
Mánesova. Nejmladší ţáčci nám 
předvedli divadelní zpracování 
pohádky O Mášence a třech 
medvědech, dále se nám se svým 
pásmem písniček představil 
pěvecký sbor dětí této školky. 
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Pétanque Zlín 
 
Dne 14. června 2012 jsme se 
zúčastnili krajského kola              
III. ročníku soutěţe Morava Cup 
2012, které se uskutečnilo v 
Domově pro seniory Burešov ve 
Zlíně. Místo původně plánované 
hry pétanque pod širým nebem, 
bylo vzhledem k nepřízni počasí 
klání přesunuto do prostor jídelny 
domova, kde se senioři utkali v 
klasické české hře „čára“, která je 
svými pravidly hře pétanque velmi podobná. Jako upomínku na tento den 
jsme obdrţeli pamětní list a malý pohár. 
 
 

Přednáška „Péče o pleť“ s  PharmDr. Brázdilem 
 
S příchodem léta byla našim 
uţivatelům  zprostředkována  dne  
20. června 2012 přednáška na téma: 
„Péče o pleť“. Seznámeni jsme byli 
se způsoby s i prostředky jak kůţi 
chránit. Předvedeny byly  různé 
ochranné a opalovací krémy. 
Účastníci besedy si odnesli cenné 
rady a vzorky různých krémů. 
 
 

Sportovní hry 
 
Pro velký zájem jsme opět 
uspořádali pro naše uţivatele 
Sportovní hry. Soutěţilo se v deseti 
disciplínách, např. v hodu kostkou, 
kuţelkách, hodu na cíl. Při hrách 
nám pomáhali ţáci ZŠ Mánesova, 
kterým tímto  patří velký dík. 
Těšíme se na naše další 
sportování. SPORTU ZDAR! 
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Výlet do Luhačovic 
 
Ve čtvrtek 28. června 
2012 jsme byli na 
společném výletě 
v lázeňském městě 
Luhačovice. Výlet se 
velmi vydařil a to 
nejen kvůli krásnému 
počasí, ale taky 
především proto, ţe 
jsme si náleţitě uţili 
lázeňský klid a 
pohodu. Ochutnali 
jsme vodu ze tří 
léčivých pramenů, 
prošli jsme si 
lázeňskou kolonádu a 
poseděli v místní cukrárně, kde jsme neopomenuli   ochutnat  a nakoupit 
lázeňské oplatky.  
 

 

Prohlídka Sportovního areálu Baťov 
 
Dne 20. června 2012 se uskutečnila pro uţivatele 
SENIORu,  (společná akce pro budovy B a C), 
prohlídka nově vybudovaného Sportovního 
areálu Baťov, kterou pro nás připravil 
místostarosta Otrokovic pan Ing. Plesar a 
objektem nás ochotně provedl. Mohli jsme si 
prohlédnout saunu s odpočívárnou, whirlpooly, 
masáţní vany a masérské stoly. 
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Pořádané kulturní akce na budově C 
 

Vystoupení muţského folklórního souboru 
 
Dne 11. dubna 2012 kaţdodenní chod našeho domova „okořenilo“ 
vystoupení muţského folklórního souboru z Hradišťska. Lidové písně ze 

Slovácka, které tento 
soubor zpracovává, 
rozezvučely téměř celý náš 
domov. Vystoupení nebylo 
jen radost poslouchat, ale 
bylo se i na co dívat, neboť 
všichni členové souboru 
byli oblečeni v krásných 
krojích. Vystupující jsme 
odměnili velkým 
zaslouţeným potleskem a 
doufáme, ţe nám zachovají 
přízeň i do budoucna.    

 
 

Vystoupení dětí ze ZUŠ Otrokovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 19. dubna 2012 se u nás v domově uskutečnilo divadelní vystoupení 
dětí ze ZUŠ Otrokovice. Děti nám předvedly ukázku z divadelní hry a 
vyzkoušely si, jaké je to hrát před početným publikem. Malí herci se moc 
snaţili a ukázali nám, ţe jiţ v takovémto věku lze s divadlem začít.   
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Kvarteto Návraty z Tlumačova 
 

Dne 3. května 2012 u příleţitosti 
oslav Dne matek ve společenském 
sále vystoupilo ţenské hudebně 
dramatické kvarteto Návraty 
z Tlumačova. Nejznámější písničky 
o maminkách byly doprovázeny 
poutavým mluveným slovem. U 
mnohých  toto vystoupení  vyvolalo 
velké dojetí a  vzpomínky. Tyto 
krásné melodie jsou pro nás vţdy 
pohlazením po  duši a příjemným  

      záţitkem. 
 
 

 
 

 
Posezení u dobrého jídla 

 
Ve středu 16. května 2012 pro 
nás zaměstnanci a klienti Café 
Naděje přichystali netradiční 
odpolední program. Ve 
společenském sále proběhla 
ochutnávka sortimentu 
nabízeného ve zdejší kavárně. 
Vzorků různých dobrot bylo 
nepočítaně a ke kaţdému si 
zúčastnění poslechli krátký 
komentář z úst ředitele 
otrokovické  pobočky Naděje 
p. Poláka.  
 

Posezení u dobrého jídla nám zpříjemnilo i taneční vystoupení klientů a 
zaměstnanců Naděje. Za vydařené odpoledne jim touto cestou moc 
děkujeme.   
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Vystoupení dětí ke Dni matek 
 
Ve středu 23. května 2012 patřil 
kulturní sál domova dětem 
z Mateřské školy Otrokovice – 
Baťov a jejím paním učitelkám. 
Připravily si pro nás pěkné 
vystoupení plné písniček, 
básniček, říkadel i hádanek. 
Vystoupení bylo tematicky 
zaměřeno ke Dni matek a všechny 
děti ho zvládly bez chybičky. Na 
konec jsme dostali drobné dárečky 
přímo z rukou dětí.   
 

Dětský folklórní soubor Věnček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci mezinárodního folklórního festivalu „Kunovské léto“ jsme ve 
čtvrtek 14. června 2012 v našem domově přivítali dětský folklórní soubor 
Venček z Popradu.  
Venček zachovává lidové tradice z Východoslovenského regionu a 
pravidelně se zúčastňuje různých festivalů a folklórních slavností. Děti 
různého věku v pestrobarevných krojích předvedly několik tematických 
pásem jako například stavění máje nebo předvádění řemesel. Vystoupení 
tohoto slovenského souboru pro nás bylo krásným zpestřením a velkým 
záţitkem.  
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Sportovní hry 
 
Pátek 22. června 2012 se u nás 
v domově nesl ve sportovním 
duchu. Pro naše obyvatele jsme si 
připravili sportovní hry, které 
sestávaly z několika disciplín jako 
například střelba do hokejové či 
fotbalové branky nebo kuţelek. 
Kaţdý účastník prošel přes pět 
disciplín a nakonec si za jejich 
úspěšné zvládnutí vyslouţili medaili 
a diplom. Nikdo neodešel 
s prázdnou, všichni si sebou kromě 
odměny odnesli i dobrou náladu, ke 
které pohyb jednoznačně přispívá.       
 

Zahradní párty s grilováním 
 
Ve středu 27. června 2012 jsme pro 
všechny obyvatele nejen z budovy C, 
ale i z budovy B, jejich rodiny a 
známé uspořádali v řadě jiţ čtvrtou 
zahradní párty s grilováním. Program 
celého odpoledne, který se nesl 
v havajském stylu, zahájili obyvatelé 
a zaměstnanci domova společným 
vystoupením, při němţ se účinkující 
na chvíli proměnili v havajské 
tanečnice.  Pro všechny zúčastněné 
byly připravovány míchané koktejly, 
které nás za horkého počasí 
příjemně ochlazovaly. Kromě koktejlů 
jsme si pochutnali na grilovaných 
klobáskách, jejichţ vůně mnohé 
z nás zlákala. Další zpestření 

příjemného posezení nám přichystali klienti a zaměstnanci Naděje 
v podobě dalšího tanečního vystoupení. Úsměv ve tvářích všech 
zúčastněných nám potvrdil, ţe se letošní grillpárty vydařila.         
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Kulturní akce v CDS 
 
Výstavka prací 
 
Dne 5. dubna 2012  jsme 
uspořádali  výstavku prací 
uţivatelů CDS na téma               
„Velikonoce“.  Pro návštěvníky 
byly ke shlédnutí z naší dílny 
velikonoční perníčky, kraslice, 
košíčky, záloţky , přáníčka a 
jiné výrobky. Návštěvníci 
výstavky byli mile překvapeni 
z dovedností našich uţivatel. 
 
 

Výlet na Štěrkoviště 
 
Místo plánované návštěvy místní 
cukrárny jsme si v květnu udělali 
výlet na Baťov na Štěrkoviště. 
V zahrádce si pánové dali něco 
dobrého na zub a zapili to pivečkem 
a dámy si daly dobré kafíčko se 
sladkostí. Výlet na místa, které 
všichni dobře znají ze svých 
vzpomínek se vydařil, nezmokli 
jsme a určitě si ho pro velký úspěch  
do konce léta ještě zopakujeme. 

 
Grilování 

 
Dne 2. května 2012 jsme poprvé 
v tomto roce uspořádali grilování. 
Uţ jsme se všichni těšili na 
opečené špekáčky. Pečovatelky 
vše připravily a naloţily dobroty na 
gril. Akce se vydařila a moc nám 
chutnalo.  
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Sportovní dopoledne 
 
Dne 20. června 2012 jsme 
uspořádali pro naše uţivatele 
sportovní dopoledne. Všichni 
se zapojili dle svých moţností 
do různých sportovních 
aktivit. Největší úspěch a 
nadšení sklidili míčové hry. 
Pro všechny zúčastněné za 
jejich sportovní snaţení 
čekala sladká odměna v 
podobě nanukového dortu. 
 
 
 
 
 
 

Připravujeme pro Vás  
 

 
Plánované akce SENIORu B – III. čtvrtletí 2012: 

 

Červenec  11.7.  Grilování s překvapením 
 23.7.  Oslava 100. narozenin pana Bohumila Kristýnka 
  Výstava obrazů z dílny B. Kristýnka 
   

Srpen    8.8.  Výlet do Zlína – prohlídka mrakodrapu – „21“ aj.  
   
 29.8.  Zmrzlináda „s vystoupením tanců Flamengo“   

k  zakončení léta    
Září    11.9.  Hypoterapie          
   20.9.  Hry bez hranic věku       
  

 24.9. Reminiscenční divadlo – téma:  „Školní léta“  
Výstava fotografií:  Historie ŠKOL na Otrokovicku 

 25.9.  Vědomostní soutěţ 
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Plánované akce SENIORu C – III. čtvrtletí 2012: 
 
 

Červenec  10.7.  Posezení s tanečním vystoupením skupiny 
FLAMENCO a ochutnávkou chuťovek 

  20.7.      Turnaj v petangue 
  24.7    Beseda na téma: Památky a historie Říma 
       

Srpen   Cyklus „Výlety za vzpomínkami“: KVASICE 
Beseda s lidovým vypravěčem  Bohumilem Kristýnkem 
Cyklus „Výlety za vzpomínkami“:  Procházky na Baťov – 
ŠTĚRKOVIŠTĚ  

 
Září   Cyklus „Výlety za vzpomínkami“: ŢLUTAVA 

Beseda se starostou a místostarostou Otrokovic   
   

Reminiscenční divadlo – téma:  „Školní léta“  
Výstava fotografií:  Historie ŠKOL na Otrokovicku 
Cyklus „Výlety za vzpomínkami“: OTROKOVICE - náměstí  
(termíny akcí budou upřesněny před jejich konáním)  
  
 

 
 
 
 
 
 

Plánované akce  v CDS – III. čtvrtletí 2012:  
 

Červenec   18.7. Grilování  s hudebním vystoupením p. Kubelky 
           25.7. Výroba obrázků z mušlí 

Srpen      8.8. Výlet do Zlína – akci pořádá SENIOR C 
           22.8. Ochutnávka čajů 

                   29.8.     Loučení s prázdninami - táborák 
Září              5.9.  Vědomostní hry a kvízy – TIK-TAK-BUM 
                   19.9.  Koláţe z fotek – z akcí v CDS 

   26.9.     Dýňový den- vydlabávání dýní  
 
 
 

 



~ 15 ~ 
 

   Toulky po našem kraji 

 

Město Holešov 

Holešov leţí na rozmezí Hané a Valašska. Je tzv. pověřenou obcí 
III. stupně a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským 
centrem Mikroregionu Holešovsko. Nejstarší zmínka o Holešovu pochází z 
roku 1141. Jako městečko je uváděn od druhé poloviny 13. století a městem 
se stal ve 14. století. 

 

Archeologickými nálezy je 
doloţeno předhistorické osídlení 
regionu. Největší kulturní rozmach 
proţil po třicetileté válce, kdy byl 
ve vlastnictví Rottalů. V roce 1850 
bylo zřízeno okresní hejtmanství a 
soud a město se stalo 
ekonomickým střediskem regionu. 
Do roku 1960 okres Holešov. 

  

 

Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území 
Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Ţopy. Celková výměra je   

3 409 ha, počet obyvatel přibliţně 12 500. Holešov je centrem mikroregionu 
s 19 obcemi, z nichţ 17 ustanovilo r. 1999 sdruţení Mikroregion Holešovsko. 
Zpracován je projekt rozvoje, který by měl zajistit přístup k moţným dotacím 
EU. V letech 1998 - 2000 byla sestavena nová územně-plánovací 
dokumentace, která klade důraz na rozvoj výstavby, rozšíření průmyslové 
výroby i posilování příleţitostí pro ţivnostníky. Současně nabízí varianty pro 
vybudování nutného dopravního obchvatu města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Web Holešov 

http://dokumenty.holesov.cz/loga/hol_zn_v.gif
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Seznámení s příběhy p. Kristýnka – příště začínáme 

 
 

Ţivotní jubileum našeho uţivatele   Bohumila  Kristýnka 
 
Dne 23. července 2012  se významného ţivotního jubilea 100 let doţívá pan 
Bohumil Kristýnek – obyvatel SENIORu – budovy B.  Chceme Vás  v tomto 
čísle našeho časopisu seznámit s bohatým ţivotem pana Kristýnka. 
Ţivotopisem sepsaným na základě jeho vyprávění si dovolujeme zahájit cyklus 
veselých povídek, které pan Kristýnek v důchodovém věku sbíral od 
tlumačovských spoluobčanů. Tyto povídky budou pravidelně vycházet v našem 
časopise. 
 
Jak v úvodu své knihy povídek s názvem „Povídky stréca Oharka“ pan 
Kristýnek uvádí, chtěl dát moţnost čtenářům poznat trochu starosti, ale hlavně i 
radosti, veselí a legrace minulé generace. V povídkách shrnul lidové historiky, 
hanácké plkačky a různé příhody z městečka Tlumačov. Ústřední postavou, 
dobrým člověkem je tlumačovský mudrlant stréc Martin Oharek. Je to skutečná 
postava, tak jako ostatní občané v nich vystupující. Tyto příběhy jsou psány 
hanáckým nářečím, jakým se v Tlumačově mluvívalo a jímţ ještě někteří starší 
občané dodnes mluví.  
 
Přejeme našemu milému panu Bohumilu Kristýnkovi  hodně zdravíčka do 
dalších let a stále takový elán do ţivota a jeho výtvarné tvorby jako dosud. 
 
 
                Zaměstnanci SENIORu Otrokovice 
 
Ţivotopis pana Bohumila Kristýnka 
 
Pan Bohumil Kristýnek se narodil 23. 7. 1912 
v Tlumačově, jako čtvrté dítě manţelům Ignáci a 
Ţofii, rozené Janečkové. Jeho otec pracoval jako 
ţelezniční zaměstnanec a matka byla v domácnosti. 
Obecnou i měšťanskou školu navštěvoval pan 
Kristýnek v Tlumačově. Dvouletou obchodní školu 
absolvoval v Přerově. Jelikoţ v tu dobu neměl ţádné 
zaměstnání, vypomáhal rodičům při práci na poli. 
Rád vzpomíná i na své občasné působení u firmy 
Baťa a v cementárně v Tlumačově. Velká část 
profesního ţivota p. Kristýnka je spojena 
s Policejním ředitelstvím v Brně, kde strávil od roku 
1937 celých 20 let a to na různých místech Moravy, 
např. v Brně, Svitavách, Uherském Brodě, Zlíně a 
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Kroměříţi.  Po odchodu od policejního sboru byl zaměstnáván u různých firem a 
poslední 2 roky před důchodem pracoval jako tajemník Místního národního výboru 
v Tlumačově. Na zaslouţený důchodový odpočinek odešel v roce 1972. 
 
Důleţitým okamţikem v ţivotě p. Kristýnka byla jistě svatba v roce 1939. Ţenichovi 
bylo 27 let a jeho nastávající, slečně Veronice  Stehlíkové, pouhých 17 let. Svatba se 
konala v Silůvkách u Brna a celý společný ţivot proţili v Tlumačově. Narodily se jim 
tři děti Bohumil *1939, Vladimír * 1940 a Věra * 1950, a dnes tvoří velkou rodinu 
pana Kristýnka mimo jiné také 7 vnoučat a 7 pravnoučat. 
 
Mimo svůj profesní ţivot byl pan Kristýnek velmi činorodým člověkem. Část svého 
volného času věnoval literární tvorbě. Byl členem Svazu začínajících autorů – za 
svoji literární tvorbu získal první místo v literární soutěţi v Kroměříţi a ve Zlíně. Od 
mládí byl velmi dobrým posluchačem, především rád poslouchal veselá vyprávění 
starých občanů.  Všechny tyto  lidové historiky, hanácké plkačky a různé příhody 
z městečka Tlumačov si několik let zapisoval pouze na papírky, tzv. do šuplíku. Aţ 
později se rozhodl přepsat je na psacím stroji a uspořádat do broţury,  která byla 
vydána tiskárnou v Kroměříţi pod názvem „Povídky stréca Oharka“. Broţura 
obsahovala 46 různých příhod psaných hanáckým nářečím a byla vydána s 
celkovým nákladem 500 svazků. Jednotlivé humorné příhody byly otisknuty v mnoha 
regionálních časopisech a novinách. Některé výtisky novin a časopisů a také další 
nezveřejněné povídky má autor dodnes stále uschovány a jejich ukázky součástí  
výstavy.  Dále je spoluautorem knih – „Veselosti nikdy dosti“, kterou vydal spolek 
brněnských autorů a „ Povídky lidových vypravěčů z Čech a Moravy“. 
 
Dalším velkým celoţivotním koníčkem pana Kristýnka je malování obrazů, kterému 
se věnuje od dětství a plánuje se mu věnovat i v dalších letech, dokud zdraví dovolí. 
Svá výtvarná díla vystavoval  na veřejných výstavách (např. v Praze v Mánesu) a 
dostal  za ně i řadu ocenění, například  v roce 1951 obdrţel za své dílo třetí cenu 
v celonárodní výtvarné soutěţi.  Maloval olejomalby a akvarely, nejraději zátiší, 
krajiny, slovácké a vinné motivy. V současné době tvoří menší dílka, kterými 
obdarovává široké okolí. Ve svém rodišti v  Tlumačově měl výstavu vlastní tvorby 
pod názvem „Tlumačov a okolí“. V rámci svých uměleckých aktivit se věnoval také 
vypalování  obrazů a mexických talířů. 
 
Pan Kristýnek působil ve volném čase i jako konferenciér s přerovským souborem 
písní ČSD, uváděl různé estrády, vyprávěl a zpíval. Své literární i komediální nadání 
vyuţil  při pořádání  tradičních zvyklostí kolem  fašanku – zejména  obřadu 
pochovávání basy, kdy několik let působil  aktivně v roli faráře.  Svůj dar slova 
uplatnil při doprovázení zemřelých spoluobčanů na poslední cestě jako smuteční 
řečník v Tlumačově i okolních obcích. 
 
 Od roku 2011 ţije spokojeným ţivotem v domově pro seniory SENIORu Otrokovice, 
kde se i nadále věnuje svým celoţivotním koníčkům – obrazům, literatuře, hudbě a 
zpěvu. Jak sám říká, řídí se celý ţivot heslem „veselá mysl, půl zdraví“ …a 
s úsměvem dodává a po ránu štamprla dobré slivovice. 
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 Aktuality SENIORu 
 
 

Připravujeme pro Vás na budově C:   Cyklus „Výlety za vzpomínkami“ 
 

Naše vzpomínky se často vztahují k důleţitým místům svázaným s proţitým ţivotem. 
Lidé k nám přicházejí především z blízkých měst a obcí Otrokovicka. Rádi vypráví o 
svých rodištích, o místech kde chodili do školy, pracovali a strávili svůj ţivot, 
vzpomínají na  vše dobré i zlé co tam proţili. Proto jsme na letní měsíce naplánovali 
podle přání našich uţivatelů zajímavé aktivity v rámci cyklu nazvaného „Výlety za 
vzpomínkami“. Na programu budou krátké vycházky či výlety na tato místa, která 
dnes vypadají často úplně jinak, budeme vzpomínat a srovnávat minulost se 
současností. 
 
V letošním roce se podíváme do obcí Kvasice, Ţlutava a v Otrokovicích na Baťov ke 
Štěrkáči a do středu města. Na výletech bude zajištěna projíţďka městem či obcí 
s průvodním slovem a prohlídka zajímavostí, které za poslední dobu změnily svůj 
ráz.  Plánujeme také např.  prohlídku místních kostelů, obecních úřadů,  kulturních 
domů, muzeí apod.. 
 

Program plánovaných Výletů za vzpomínkami srpen – říjen 2012: 
KVASICE: 
 Projíţďka obcí 

 Prohlídka zámku, zámeckého parku a muzea městečka Kvasice 

 Návštěva kostela zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté a Janu 

Nepomuckému 

ŢLUTAVA: 
 Přijetí starostou OBCE  Ţlutava -  VESNICE ROKU 2012  - 1. místo ve 

Zlínském kraji  

 Prohlídka kostela  svatého  Cyrila a Metoděje 

 Návštěva cukrárny KONVALINKA 

OTROKOVICE: 
 Prohlídka kulturního domu BESEDA Otrokovice 

 Prohlídka nově vybudovaného Hotelu Atrium 

 Procházky na Baťov – ŠTĚRKOVIŠTĚ 

 

 

 



~ 19 ~ 
 

Přispějte svými VZPOMÍNKAMI na téma ŠKOLNÍ  LÉTA 
 

Jedna naše seniorka mi nedávno řekla „vzpomínky jsou to nejcennější  co 
mi v ţivotě zůstalo“.  Nejen proto jsme se rozhodli připravovat pro Vás více 
aktivit, kde můţeme společně vzpomínat. Vzpomínky jsou příleţitostí 
k příjemnému záţitku, k setkávání  s ostatními vrstevníky  a  mohou přinášet 
člověku radost. Mohou být zdrojem k čerpání síly a povzbuzení v situacích, 
ve kterých se musí člověk vyrovnávat s nashromáţděnými ztrátami. A pro 
nás mladší jsou moţností jak se obohatit o celoţivotní zkušenosti starší 
generace. 
 
Ústředním tématem tohoto čtvrtletí se pro naše 
vzpomínání stala „Školní léta“ a vše co se pojí se školou 
a školní docházkou.  Budeme velmi rádi za Vaše 
vyprávění o tom, jak vypadala škola, do které jste 
chodili, jací byli Vaši učitelé, oblíbené předměty, školní 
pomůcky a jiné zajímavé humorné historky z tohoto 
ţivotního období.  
 
A co nás tedy čeká? Budeme si o školních létech s Vámi vyprávět a s vašim 
svolením budeme vzpomínky sepisovat.  Přispět můţete i fotografiemi či 
jinými dobovými předměty ze školních let (vysvědčením, výučním listem…). 
Na základě sesbíraných vzpomínek vznikne scénář, následuje nastudování 
rolí, volba kostýmů, výroba scény a  máme zde divadelní představení.  Do 
jeho přípravy plánujeme aktivně zapojit nejen seniory, ale i pracovníky 
domova, dobrovolníky, děti z místních škol, muzea, atd.. Cílem 
reminiscenčního divadla je hlavně pobavení, dobrá nálada a radost 
z výsledků společné práce.  Určitě se této aktivity nemusíte předem bát, to 
není záměrem! Nečekáme herecké výkony - role budou napsány tak, aby 
byly zvládnutelné pro všechny.  

Součástí tohoto divadelního představení, 
které se uskuteční v druhé polovině září 
bude i výstava fotografií zachycující jak 
vypadaly základní školy na Otrokovicku  
dříve a jejich nynější podobu. Dále i 
zapůjčené fotografie seniorů zachycující 
jejich školní léta.  Sepsané vzpomínky  
budou vydány v tištěné podobě a poskytnuty 
všem zájemcům k přečtení. 

        
        Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
 

   kolektiv sociálních pracovnic SENIORu                                  
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Pro volnou chvíli 
 
 
    
Sudoku:  
 
 
 
středem, a zároveň i nekonečno a věčnost. 

ech, pohybu nebo v čase. Symbolický 

význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické 

podstaty dokonale pravidelného tvaru, 

organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový 

představuje ideální jednotu s pevným středem, 

a zároveň i nekonečno a věčnost. 

 
 
 
 
Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Motto: 

 

 

 Učení v mládí je moudrost ve stáří.  

(Arabské přísloví) 
 
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  SENIORu                                                           
                                          a recepce 

 6 4    1 2  

   4  9    

7 9   1   3 4 

4  1  9  3  8 

9    7    2 

8  3  4  7  5 

2 1   6   7 3 

   8  7    

 4 7    9 8  


