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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
jsme tu s dalším číslem našeho čtvrtletníku SENIORská vlaštovka, na 
jehoţ tvorbě se podílíte všichni – zaměstnanci i uţivatelé sluţeb 
SENIORu. A myslím, ţe je za co poděkovat a za co se pochválit. Vţdyť 
převáţnou část obsahu časopisu tvoří vaše články, drobné zprávičky a 
fotografie o tom co se nám povedlo, co jsme společně proţili, co je u nás 
nového a co plánujeme do nejbliţších dní. A ţe je toho stále hodně, si 
přečtete na dalších stránkách našeho časopisu. 
 
Před pár dny nám začalo léto a opět je tu doba dovolených, horkých 
prázdninových dnů a příjemně dlouhých teplých večerů. Léto nám obvykle 
přináší energii, kterou jsme postupně v zimních měsících ztráceli. Proto, 
abychom si opět udělali její dostatečné zásoby na nevlídné podzimní        
a  zimní dny, musíme vyuţívat toto letní období pro všechny činnosti, ať 
uţ aktivní nebo pasivní, které nás nebo naše nejbliţší těší. Někdo rád 
sportuje, někdo cestuje, někdo naopak rád uţívá slunečných dnů u vody 
s kníţkou nebo s kříţovkou v ruce. Kaţdý z nás má zkrátka o trávení 
svého volného času jiné představy.  
 
Přeji vám všem léto plné pohody, sluníčka a radostí.  
 
 
 

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

       Kulturní život na SENIORu B  
 

Přednáška kronikářky města 
Otrokovice 

Dne 9. 4. 2013 nás navštívila pí 
Mgr. Věra Kramářová – kronikářka 
města Otrokovice, která si pro nás 
připravila zajímavosti týkajících se 
významného 1150. výročí příchodu 
svatého Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Celá beseda byla 
doplněna o poutavou prezentaci 
fotografií. 

 
 
Přednáška o finanční gramotnosti 
Dne 11. 4. 2013 u nás proběhla 
přednáška o finanční gramotnosti 
seniorů. Přednáška byla realizována 
díky pracovníkům Poštovní spořitelny. 
Senioři se dozvěděli o tom, jak 
nevklouznout do dluhové pasti, dostali 
základní informace  o  tom, jak  nejlépe 
v dnešní době nakládat s financemi.  
 
 

Návštěva knihovny na Baťově 
Dne 23. 4. 2013 jsme vyuţili milého pozvání a 
společně jsme navštívili knihovnu zde na 
Baťově. Pracovnice nám v krátkosti představila 
novinky na kniţním trhu. O kaţdé z nově 
vycházejících knih pověděla pár zajímavostí. 
Po skončení besedy, si kaţdý z účastníků mohl 
prohlédnout knihovnu. Knihy z místní knihovny 
si mohou naši senioři půjčovat prostřednictvím 
aktivizační pracovnice paní Jany Koňaříkové, 
případně mohou vyuţít její doprovod, aby si 
knihy vybrali sami. 
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Vystoupení dětí z MŠ Zahradní 
V úterý dne 14. 5. 2013 proběhlo 
v jídelně SENIORu B vystoupení dětí z 
MŠ Zahradní. Předškoláčci se nám 
představili s vystoupením v anglickém 
jazyce a s  tanečním pásmem u 
příleţitosti  Dne matek.  Vystoupení 
bylo krásným zpestřením pro naše 
uţivatele. 
 
 

 
Přednáška Dr. Brázdila  na  téma  

Homeopatie 
Dne 16. 5. 2013 si pro nás připravil pan 
doktor Brázdil přednášku na téma 
Homeopatie. Posluchači se dozvěděli, jak 
lze vyuţívat netradiční léčbu 
homeopatickými  přípravky, coţ byla pro 
mnohé novinka. Přednáška měla velký 
ohlas u uţivatelů díky poutavému výkladu 
přednášejícího. 
 
 
 

Přehlídka orientálních tanců 
Dne 5. 6. 2013 se nám opět 
představily tanečnice z orientální 
skupiny Neffertárí. Jejich taneční 
vystoupení bylo spojené s povídáním 
o vzniku a původu orientálních tanců 
a s ukázkou tanečních oděvů. Na 
závěr nám milovnice orientu 
zatancovaly pět rozličných tanců. 
Celé odpoledne bylo velmi působivé a 
uţivatelům se velmi líbilo. 
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Sportovní dopoledne 
Dne 19. 6. 2013 jsme jiţ tradičně uspořádali pro 
naše sportovně zaloţené seniory dopoledne se 
sportováním. Všichni měli moţnosti vyzkoušet si 
pět nenáročných disciplín, např.  kuţelky,  hod na 
cíl,  hod kostkou, střelbu na branku apod.. Všichni 
zúčastnění obdrţeli za účast pamětní diplomy a 
sladké medaile ve tvaru „Smajlíka“, které upekli 
naši senioři s podporou aktivizačních pracovnic. 
 
 
 
 

Pétanque Burešov 
Dne 20. 6. 2013 jsme byli pozváni do 
krajského kola  IV. Ročníku 
celomoravské soutěţe v pétanque na 
Burešově. Akce se letos velmi vydařila, 
díky krásnému slunečnému počasí. 
Všechny velmi mile překvapilo bohaté 
občerstvení, které bylo pro všechny 
účastníky připraveno. Za účast jsme si 
převezli pohár a získali jsme ocenění 
za nejstarší druţstvo a nejstarší 
účastnici turnaje. V příštím roce se 
budeme opět těšit. Pétanque zdar! 
 

 
Vystoupení ZUŠ  
Dne 25. 6. 2013 se uskutečnil koncert 
ţáků ze Základní umělecké školy 
Otrokovice, pod vedením pana učitele 
Škubala. Zazněly oblíbené melodie 
z filmů, nejznámější tanga apod. . 
Vystoupení mělo velký ohlas u uţivatelů  
a dalo jim příleţitost ke vzpomínání na 
mládí a čas „Odpoledních čajů o páté“. 
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Country bál   
                                                                                                      

Dne 26. 6. 2013 jsme pro naše 
uţivatele uspořádali Country bál. 
I přesto, ţe nám počasí nepřálo, 
se akce velmi vydařila. 
K poslechu a k tanci hrála 
country kapela Divousy 
z Kroměříţe. Pro účastníky bylo 
připraveno bohaté občerstvení, 
např. grilované speciality, 
zákusky, pivo apod. . 
Zaměstnankyně s uţivatelkami 
vystoupily s country tancem, 
který byl pro všechny příjemným 
zpestřením. Celé odpoledne 
panovala příjemná nálada, 
tančilo se a zpívalo do pozdního 
odpoledne. 
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Pořádané kulturní akce na budově C 
 
Návštěva pí Škrabalové 
Dne 2. 4. 2013 jsme v 
domově přivítali knihovnici pí 
Škrabalovou. Ta si pro nás 
pravidelně připravuje 
vyprávění na různá témata 
váţící se hlavně k velkým 
křesťanským svátkům. 
Tentokrát se vzhledem 
k přicházejícímu jaru beseda 
týkala velikonočních zvyků a 
tradic. Díky jejímu povídání 
jsme si mohli připomenout 
význam velikonoc a zavzpomínat si, jak se tyto svátky slavily dříve. 
 

 
Sportovní hry 
Dne 12. 4. 2013 byly ve společenském sále 
domova  pro naše obyvatele připraveny 
sportovní hry. Pro ty, kteří se rozhodli 
prověřit své fyzické schopnosti, bylo 
přichystáno šest disciplín. Kaţdou z nich se 
účastníci snaţili zdolat s co nejlepším 
výsledkem. „Sportování“ se tentokrát, 
kromě našich obyvatel, zúčastnily i děti 
z MŠ, jejichţ přítomnost všechny potěšila. 
Za svůj výkon si kaţdý odnesl medaili 
v podobě sladké odměny a samozřejmě 
záţitek z příjemně strávených chvil. 
 
 
Přednáška k výročí Cyrila a Metoděje 
Dne 16. 4. 2013 se v komornějším prostředí 
knihovny domova uskutečnila zajímavá 
beseda s kronikářkou města Otrokovice pí 
Věrou Kramářovou.  Beseda se tematicky 
vázala k blíţícímu se výročí 1150. let od 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje.  Obyvatelé 
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se měli touto cestou moţnost dozvědět o přínosech jejich misie v oblasti 
kultury, náboţenství, písma i vzdělanosti a prohlédnout si poutavou 
prezentaci. Beseda se nesla v příjemné atmosféře a těšíme se na další 
podobné setkání. 
 
 
Posezení s písničkou 
Jarní dny jsme si dne 23. 4. 2013 
zpříjemnili společným posezením 
s písničkou. Zaměstnanci se hrou 
na kytaru a klávesy postarali o 
doprovod. Zaznívaly známé 
hudební melodie, takţe brzy se 
dali do zpěvu téměř všichni 
přítomní. Hrálo se i na přání, 
někteří vyuţili moţnost potěšit se 
oblíbenou písní. Po 
ukončení dopoledního programu 
jsme odcházeli dobře naladěni.  
 
 
                                          Setkání s žáky ZŠ 
Dne 7. 5. 2013 k nám v rámci preventivního programu zavítali ţáci 6. třídy 
ze Základní školy Malenovice. Setkání bylo zahájeno vzájemným 
představením a ţáci předvedli ukázku své tvořivosti v podobě vlastních 
básniček. Asi nejpoutavější částí pro všechny přítomné byla diskuze o 
ţivotních zkušenostech našich obyvatel, kdy prostřednictvím pokládaných 
otázek ţáci zjišťovali, jak se ţilo dříve. Na konec si ţáci vyzkoušeli 
pouţívání kompenzačních pomůcek, jejichţ širokou škálu jsme si pro ně 
přichystali.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 9 ~ 
 

Koncert 
Dne 9. 5. 2013 proběhl ve společenském 
sále domova koncert pěveckého souboru 
ZUŠ Otrokovice. Zpěv ţáci doprovodili 
hrou na flétnu a klávesy. Sbor předvedl 
písně známé i ty, které naši obyvatelé 
slyšeli prvně, to však nic neubralo na 
atraktivitě jejich vystoupení. Mladí ţáci 
přinesli nadšení ze zpěvu a dobrou 
náladu mezi nás všechny. 
        
 
Návraty z Tlumačova 
Dne 21. 5. 2013 jsme měli opět důvod 
sejít se v kulturním sále domova, protoţe 
k nám se svým hudebním vystoupením 
zavítala čtyřčlenná skupina Návraty 
z Tlumačova. Nejenom písně, ale i krásné 
povídání nás zahřály na duši a naše 
obyvatele ve vzpomínkách zavedly do 
dob jejich mládí. Odcházeli jsme 
spokojeni a s myšlenkou na další 
podobné setkání. 
 
 
Výlet do Kroměříže 
Datum 18. 6. 2013 jsme si pro náš výlet 
zvolili skutečně dobře. Panovalo slunečné 
letní počasí, takţe jsme byli rádi, ţe cílem 
výletu je Podzámecká zahrada 
v Kroměříţi s mnoha stinnými místy k 
odpočinku. Při procházce v zahradě jsme 
si prohlédli květiny, zeleň a zajímavá 
zákoutí s historickými stavbami, z nichţ 
hlavní dominantou je Arcibiskupský 
zámek. Nechybělo posezení 
s občerstvením, při němţ jsme si v klidu 
vychutnali okolní krásy. Výlet se vydařil a 
je nám inspirací pro příště.  
 



~ 10 ~ 
 

Divadelní představení 
Dne 19. 6. 2013 se u nás v kulturním 
sále odehrálo vystoupení, tentokrát 
divadelní. Členové hudebně 
dramatického krouţku ZUŠ 
Otrokovice pod vedením Gustava 
Řezníčka nám předvedli své 
nastudováním veselé pohádky Opice 
Ţofka. Obdivovali jsme elán mladých 
herců, s nímţ se jim nás podařilo 
pobavit.  
 
Dětský folklórní soubor 
I letos se nám podařilo zprostředkovat 
našim obyvatelům vystoupení 
dětského folklórního souboru v rámci 
mezinárodního festivalu „Kunovské 
léto“. Dne   20. 6. 2013 jsme přivítali 
soubor aţ z Polska z města Goleniów. 
Seznámení se s polským folklórem pro 
nás bylo novým záţitkem. Velmi nás 
zaujali pestrobarevné kroje, tanec, 
zpěv i jiná skladba doprovodné muziky s nástroji, jeţ jsme neznali. Uznání 
zaslouţí tempo celého vystoupení, které nenechalo nikoho z nás 
chladným. Tento jedinečný záţitek nám zůstane ještě dlouho v paměti.  
 
Poníci 
Od září loňského roku k nám vyjma 
zimních měsíců pravidelně jedenkrát 
měsíčně přichází 2 poníci Zuzka a 
Lucka v doprovodu jejich majitelky pí 
Pasekové. Poslední návštěva se 
uskutečnila 18. 6. 2013 a jako vţdy se 
při ní v atriu domova sešli obyvatelé 
v hojném počtu. Potěšili se přítomností 
poníků a nakrmili je jejich oblíbenou 
pochoutkou – sušeným chlebem. Času, který můţeme ve společnosti 
poníků strávit, si velmi váţíme a touto cestou pí Pasekové děkujeme. 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – III. čtvrtletí 2013: 
 
Červenec  

11.7. Letní turnaj v pétanque  
16.7. Výlet na Štěrkoviště 

 25.7. Výlet do Kroměříţe 
 30.7. Zahradní opékání 
 
  
Srpen     

 8.8. Výlet do centra města s prohlídkou BESEDY Otrokovice 
        13.8. Výlet na Velehrad 
        29.8. Letní slavnosti s kapelou DIVOUSY 

        Setkání nad vzpomínkami na téma: DOŢÍNKY 
  
  
Září    

Prohlídka ZŠ Mánesova 
  Návštěva dětí v MŠ Zahradní 
 10.9. Výlet do muzea košíkářství v Morkovicích 
 26.9. Přednáška PHDr. Brázdila na téma: Zaţívání a problémy s  tím  spojené 

30.9. Beseda na téma: Osobnost svatého Václava 
  
 

 
 

Plánované akce SENIORu  C – III. čtvrtletí 2013: 
 
Červenec   
 Výlet na Štěrkoviště v Otrokovicích 
 Promítání fotek 
  
Srpen   
 Soutěţ v pamětech 
 Výlet na Velehrad 

Pétanque 
  
Září    

Výlet na náměstí v Otrokovicích 
Prezentace fotografií 
Dopoledne s písničkou   

  
Přesné termíny plánovaných akcí   budou vţdy předem vyvěšené na nástěnkách.       
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                  Aktuality SENIORu 

     
 

 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 
 po jaru poznamenaném rozmary počasí máme opět 
léto a zdá se, ţe bude příjemné. Letní měsíce jsou často 
nazývány „okurkovou sezónou“, protoţe jsou natolik klidné, 
ţe jediným zpestřením je sběr okurek. V naší organizaci to 
ovšem neplatí. My máme naopak letošní léto rušné, a to jak 
v přeneseném, tak i přesném slova smyslu. Na SENIORu C 
totiţ od začátku července probíhají stavební práce, jejichţ 
výsledkem bude rozšíření domova se zvláštním reţimem 
(DZR). 
 Cílem naší organizace i důvodem, proč byla městem Otrokovice zřízena, je 
poskytování sociální péče těm nejpotřebnějším, mezi něţ lidé se sníţenými 
orientačními schopnostmi, např. s vaskulární nebo Alzheimerovou demencí, 
bezesporu patří. 
O zřízení sluţby domova se zvláštním reţimem se uvaţovalo jiţ od počátku provozu 
SENIORu C. Pro vytvoření samostatného oddělení DZR pro 12 uţivatelů bylo 
vybráno jiţní křídlo IV. nadzemního podlaţí (zeleného patra), protoţe uţivatelé DZR 
potřebují mít svůj přiměřeně velký prostor, v němţ se cítí bezpečně a dokáţou se 
v něm bez problémů orientovat. Tak vzniklo oddělení Čtyřlístek. V průběhu minulých 
let však provoz na stávajícím oddělení ukázal, ţe aktivizační prostory jsou pro 
uţivatele DZR velmi stísněné, a proto jsme přistoupili ke stavebním úpravám, které 
spočívají ve vybourání příčky a spojení původní jídelny a pokoje v novou prostornou 
stravovací a aktivizační místnost. 
Zkušenosti uplynulých let nám rovněţ ukázaly, ţe kapacita 12 lůţek domova se 
zvláštním reţimem je zcela nedostačující pro zájemce z Otrokovic a přilehlého okolí. 
Seniorů se ztrátou orientace přibývá a my jsme se rozhodli na tuto skutečnost 
reagovat zmíněným rozšířením DZR. Na SENIORu C se tedy prostory na III. 
nadzemním podlaţí (ţlutém patře) přebudují stejně jako dosavadní prostory oddělení 
Čtyřlístek. Od 1. ledna 2014 tedy budeme moci poskytnout sluţbu domova se 
zvláštním reţimem celkem 24 uţivatelům, přičemţ kapacita domova pro seniory se 
sníţí z 66 na 54 lůţek. 
 Pevně věřím spolu se všemi svými kolegy a kolegyněmi, ţe noví uţivatelé 
domova se zvláštním reţimem budou s novými prostorami i s naší péčí spokojeni. 
 
 Přeji vám všem příjemné proţití prázdninových měsíců, kolegům a kolegyním 
hezkou dovolenou a uţivatelům i zaměstnancům „céčka“ pevné nervy! 
 

 
            Ing. Simona Malinová 

             vedoucí  SENIORu C 

 



~ 13 ~ 
 

REMINISCENČNÍ DIVADLO NA TÉMA:  
 MÁJ LÁSKY ČAS 

 
Ke konci května se konalo v řadě jiţ 
druhé divadelní představení, které 
vzniklo na základě vyprávění Vašich 
vzpomínek tentokráte na téma MÁJ – 
LÁSKY ČAS. Do příprav se aktivně 
zapojili  zaměstnanci našich domovů, 
senioři a členové dramatického 
krouţku DRAMÍK, působícího u DDM 
Sluníčko Otrokovice.  

První vystoupení ochotníků z budovy C 
nám humorně ukázalo co proţívala dívka, 
která byla s chlapcem nečekaně v jiném 
stavu. A jaké to bylo, kdyţ se poprvé 
setkali rodiče chlapce vlastnící grunt a 
dívky z města. Chlapec s dívkou si přejí 
svatbu co nejdříve… přísný otec děvčete 
však zatím nic netuší. A co majetek? I ten 
hrál kdysi velkou roli při vyjednávání 
sňatku.                                      

V další části představení nás ochotníci 
z budovy B zavedli do kavárny Společenský 
dům na Čaj o páté, kde se právě měla konat 
podpisová akce známého českého zpěváka 
a idola dívek Milana Chladila.  A co láska na 
první pohled? Viděli jsme, jak to vypadalo, 
kdyţ chlapci děvčatům nadbíhali a dávali 
najevo svoji náklonnost.  

V posledním  vstupu předvedli mladí 
herci z DRAMÍKu jaké trampoty 
s láskou se staly  jedné naší seniorce 
dříve v lázních.  
Všem účinkujícím moc děkujeme za 
skvělou zábavu a uţ teď se těšíme  na 
další divadlo. 
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Knihy života 

V měsíci květnu proběhlo v SENIORu na budově C slavnostním předání KNIH 
ŢIVOTA s ţivotními příběhy našich seniorů. Loni na podzim jsme zahájili 
projekt Bohatství vzpomínek, jehoţ součástí jsou tvůrčí aktivity přispívající ke  
zkvalitnění péče o nejvíce nemocné a postiţené. A právě sepisování ţivotních 
příběhů našich seniorů a vytváření knih jejich ţivota můţe být přitom velkým 

pomocníkem. 

Tvorbě a vyuţití  ţivotních příběhů seniorů se 
v našem domově věnujeme jiţ druhým rokem. 
Nové pro nás bylo pracovat s příběhem dále. 
Protoţe jsme se zaměřili na tvorbu knih ţivota  u 
seniorů, kteří nejsou schopni svůj ţivotní příběh 
vyprávět, hrály významnou roli v jeho sepsání 
jejich rodiny. Byli to oni, kteří pečlivě 
zaznamenali ţivotní události svého blízkého a 
další zajímavé informace o 
jeho osobnosti.  

Našim partnerem v další fázi práce na knihách ţivota 
byli studenti Střední školy pedagogické a sociální 
Zlín, kteří jim dali konečnou podobu. Psaný text 
kreativně doplnili fotografiemi, osobními dokumenty 
seniora např. vysvědčením ze školy, svatebním 
oznámením, obrázky. Význam této  aktivity spatřujeme v 
tom, ţe pro pečující tým můţe znalost ţivotního 
příběhu velmi pomoci při lepším poznání seniora,  v 

pochopení jeho chování a v umění se 
vcítit do jeho vnímání. 

Faith Gibsonová jednou napsala: 

Kaţdý z nás píšeme svým ţivotem 
knihu ţivotního příběhu. 
Vzpomínání je jako listování v jejich 
stránkách. 
Některé jsou jak slunečný den, rádi 
se k nim vracíme. 
Jiné spíše jako nehostinná pustá 
krajina plná propastí. 
Raději z ní rychle pryč, otočit list. 
Ţádné dvě knihy, ale nejsou stejné. 
Kaţdá je jedinečným unikátem, 
který zobrazuje blízkou i vzdálenější minulost svého tvůrce. 
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Výlety obyvatel SENIORu do okolí 
 

V SENIORu byl před nedávnem 
pořízen nový automobil pro přepravu 
více osob. Tento typ automobilu 
umoţňuje i přepravu osob 
upoutaných na invalidní vozík. 
Otevřeli se nám tím větší moţnosti 
pořádat v letním období   krátké výlety 
do blízkého okolí za pro Vás 
přijatelných cenových podmínek. 
Nebudeme muset pronajímat minibus 
za vyšší ceny, jak tomu bylo 
v loňském roce. 
I v letos  jsme pro seniory z budovy B i 
C naplánovali v rámci cyklu nazvaného „Výlety za vzpomínkami“ vycházky 
či výlety na  místa Vám tak známá, která dnes vypadají  úplně jinak neţ 
kdysi. Budeme mít moţnost společně vzpomínat a srovnávat minulost se 
současností. 
O letošním létě se podíváme  do Kroměříţe, na poutní místo Velehrad, do 
Morkovic do muzea košíkářství, do Napajedel apod. . Na výletech 
plánujeme např.  prohlídku místních kostelů, muzeí a dalších zajímavých 
míst apod. . V Otrokovicích si uděláme vycházku na Baťov ke Štěrkáči,  
k přístavišti a do středu města, kde si prohlédneme místní Besedu po 
rekonstrukci.  
 
Náměty pro další výletní místa přivítáme i z Vaší strany. 
 
       

 
 
 

                  Tým sociálních  
                             a  
              aktivizačních pracovnic 
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Představuje se Vám – tým pečujících na budově B 
 

Mnozí obyvatelé zaznamenali v domově na budově B za poslední dobu celou 
řadu nových tváří v týmu pečovatelek. Jsme si vědomi toho, ţe mnoho změn 
nemusí působit na člověka vţdy dobře. Pevně však věříme, ţe v budoucnu i 
přes drobné nedostatky či nedorozumění, které se při péči o Vás mohou 
vyskytnou, budete  s námi spokojeni.  
 
Došlo i ke změně na úseku aktivit. Rozšířila se nabídka pravidelných aktivit a 
tým nyní tvoří aktivizační pracovnice Dana Dosoudilová a Martina Filáková. 
V domově jsou pro Vás od pondělí do pátku. Nabídku aktivit o víkendu zajišťují 
pečovatelky. 
 

 
Mgr. Věra Berková – je nyní vedoucí celého týmu pečovatelek a 
aktivizačních pracovnic, můţete se na ni obracet s jakýmkoliv 
problémem kolem péče, sluţeb a aktivit.  Věra je z moravského 
Slovácka ( od Kyjova), má dvě dospělé děti a je milovnicí místního 
folklóru a krojů. 
 

 
Petra Májová  - zastupuje vedoucí péče, pochází z Frýdku-Místku, 
nyní bydlí v Otrokovicích a stará se o syna Františka. Ve volném 
čase se věnuje ráda ručním pracem, zejména pletení košíků 
z papíru. Přes léto jezdí na folkové festivaly. 

 
 
 

Eva Gloserová – pochází z Bystřice pod Hostýnem, nyní bydlí 
v Otrokovicích, je vdaná a má dva syny. Ve volném čase ráda čte 
a chodí na procházky. 

 
 

 
 
 
Ludmila Pavlišová -  je od Uherského Hradiště, se svojí rodinou 
ţije v Polešovicích. Říká o sobě, ţe je ukecaná a velmi ráda 
zpívá.  
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Zdeňka Kůřilová -  pochází ze Zlína, nyní bydlí v Otrokovicích a 
má dvě děti – Ondru (16 let) a Evičku (9 let), také má psa – 
jorkšírského teriéra Sama. Ve volném čase se věnuje hlavně 
dětem a pracuje na malé zahrádce. 
 
 
 
Gábina Hořáková -  bydlí v Otrokovicích, je vdaná, má tři děti a 
péči o svoji rodinu věnuje většinu volného času. 
 
 
 
 
 
Věra Vulganová -  jejím bydlištěm je obec Spytihněv, dříve 
pracovala jako pečovatelka na budově C. Je vdaná a nyní jí dělá 
radost její první vnouček. Má ráda hory, lesy, sběr hříbků,  práci 
na zahrádce a pěstování bylinek. 
 
 
 
Zábranská Jitka -  nyní bydlí ve Zlíně, ale jejím rodištěm jsou 
Kunovice. Je zatím svobodná a děti nemá. Ráda čte, dívá se na 
filmy, chodí na hokej, na koncerty a na procházky. 
 
 
 
 
Michaela Brhlíková -  pochází ze Sulimova, před nedávnem se po 
21 letech přestěhovala na Karolín, kde ţije s přítelem.  Je vyučená 
kadeřnice, doma má psa jménem Dante a ve volném čase se 
věnuje zahrádce a úpravě domku.   
 
 
 
Michaela Březovjáková -  do Otrokovic dojíţdí aţ z dalekých 
Hrobic, kde ţije v rodinném domku se svým přítelem. Volný čas 
věnuje přestavbě domu a práci na zahradě. Velmi hezky a ráda 
maluje. 
                        
 

           se svolením pečovatelek napsala: V. Berková 
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PLKAČKY STRÉCA OHARKA 
 

 

Čaj se slibovicó. 
 
Bylo to jednó v zémě a chlapi z Tlumačova zas dělali dřevo v Hulsku. 
Káceli stromy, dělali z kmenů a silnéch haluzé metry, ze slabších haluzé 
zas hromady. Kaţdé měl přidělené určité počet stromů, kerý měl skácať a 
spracovať. Jednó byla veliká zima, mrzlo enum praščelo a všecí Avaři byli, 
ten deň, promrzlí jak střechéli a v prsty ich velice ozibalo. Ešče se ani 
nezačalo šeřiť a uš se začali rozcházeť dom. Stréc Oharek Martin dělali 
s Gazdošem Franckem, kerýmu říkávali  Kacabaja a on béval na rynku za 
školó. Fyš otcházeli, toš Gazdoš pozval hénýho k nim na čaj. To se 
rozumělo, ţe ze slibovicó a héné si dal řícť. Dyš došli ke Gazdošom, toš 
vyslekli zimní kabáty a zasedli ku stolu. Při tém ich tetka pěkně přivítali a 
řekli: „Šak ste dneska dobře promrzli, toš si otpočiňte“. 
„Toš, stará, uvař pantátovi“, coš se rozumělo hénýmu, „trochu čaju a mi 
taky“, řekli stréc tetce. 
Tetka byli samé úsměv a za chvilku měl héné přet sebó na stole půl hrnka 
čaju a sklinka slivovice tam taky stála. 
„Toš si to pantáto, doléte slibovicó“, pobízeli tetka hénýho. Temu uš se 
sliny zbíhaly, na tak dobré dobré čaj, protoţe byl promrzlé a toš zbytek do 
hrnka dolil slibovicó. Dyš ju tam nalil, toš nebyla cítiť ţádná slibovicová 
Váňa, jak dycky, dyš se naleje slibovica do čaju. 
Hénýmu to bylo divný, ale neříkal nic, zamíchal čajem a okoštoval ho. 
Zaškňořil se kyselo a tetka Gazdoška náhodó to uviděli. 
„Toš, pantáto, nelébí se vám, tá naša slibovica, ţe se tak kyselo tvářéte“, 
řeli panimáma. 
Héné nato: „Ale, tetko, libé, dyť sem ju uš pil, ale 
dneska je jakási inačí. Nemá ţádnó Váňu, ani chuť“, 
řekl, pouchle héné, protoţe uš cítil, ţe je v tém nejaká 
čertovina. 
„Co inačí“, říkajó tetka „dyť sem ju donesla akorát 
z komory“. „No, šak, okoštujte ten čaj“, řekl tetce héné. 
Tetka okoštovali čaj, škaredě se zašklíbli, zrudli a glii si 
potem ze sklinky co v ní donesli slibovou. Zas se 
ušklíbli a podívali se zlostně na stréca. 
Ten uš věděli co bude a tošzačali cosi koktať, ale vté 
uš dostali ot tetky takové liskanec, ţe přestali aj koktať 
a neříkali uš nic. 
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Včil začali tetka: „Toš, pantáto, vidíte“. „Ten můj Francek to je takové 
neřád, ten má, tak rát slibovou, ţe mu ju moţu lopató ščágať do paščeky, 
on vypil ten litr a dal tam vodu“, mleli tetka, jak dyby ím hubu někdo 
namastil. „A já pořáť počétám, ţe mám ešče deset litrú, a bylo mi divný, 
ţe Francek po mě nechce ţádnó slibovicu“, ščekali tetka, „dyť ten anciáš 
uš myslém, tó slibovicu v té komoře spolovice vypil a dolil vodó. Šak já to 
zrechnuju a potem bude u nás boţí dopuščení“, zuřili tetka, podívala se 
na stréca, tém okem co na psa. 
Donesli z komory druhé litr a dyš ho otevřeli a nalíli hénýmu do čaju, toš 
se kuchyňó nesla vůňa slivovice.  
„To, toje neco inšího“, řekl héné, dyš se napil čaju.  
Stréc Gazdoš měli ščestí, ţe to udělali enum s jedném litrem, protoţe 
dyby teho byli víc, toš byl u Gazdošů na rynku veliké rámus. 
 

        
 

 

 

 

 

           
 
 
 
 

   Z tvorby pana Kristýnka 

 
 
 
 

Tímto se  loučíme s pravidelným cyklem Plkačky stréca Oharka od 
autora pana Bohumila Kristýnka , který nás navždy tiše opustil ve 
věku nedožitých 101 let dne 28. 6. 2013 v domově SENIORu B. 
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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, citát: 

 

 

„Dlouhá je noc tomu, kdo nespí, dlouhá je míle unavenému, dlouhý je život 
nemoudrému“.         Lev Nikolajevič Tolstoj  
 
           

 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu   

  3    1 5  

  6 2    7  

1 4  6 5     

    4 5   1 

         

7   9 6     

    7 6  9 5 

 5    1 8   

 9 8    3   


