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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí čtenáři našeho čtvrtletníku, 
 
máme za sebou už polovinu roku 2014 a právě držíte v rukou třetí číslo 
našeho časopisu v letošním roce. Autoři všech příspěvků se vám vždy 
snaží prostřednictvím časopisu sdělit řadu novinek a představit plány do 
blízkých dní. Taky zde většinou najdete vzpomínky na již realizované 
aktivity a to především zprostředkovaně přes fotografie, které jsou trvalým 
svědectvím toho, jak se nám to povedlo, co jsme prožili a jak jsme se u 
toho společně všichni bavili. Za to jim všem moc děkujeme. 
 
Není to tak dlouho, co nám začalo astronomické léto, dětem prázdniny a 
nám dospělým období dovolených. Sluníčku se ale stále nějak nedaří 
plnou silou prorazit a prohřát nám dlouhé letní dny. Přesto vám všem 
přeji, abyste si užili nádherné a pohodové léto, plné krásných zážitků ať u 
nás v SENIORu nebo s vašimi blízkými.   

 
 
 

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

       Kulturní život na SENIORu B  
 

Vynášení MORÉNY 
Jeden z tradičních zvyků, 
který si u nás pravidelně 
připomínáme je vynášení 
Morény - symbolu zimy. 
Společnými silami si 
obyvatelé s  pečovatelkami 
Morénu sami vytvořili a na 
smrtnou  neděli  dne             
6. dubna jí z našeho 
domova průvodem „vynesli“ 
až k řece Moravě. 
Neodradila nás ani nepřízeň počasí a po cestě k řece jsme si do kroku 
společně zazpívali. U mostu jsme Morénu zapálili a hodili do řeky. Věříme, 
že se nám tak podařilo vyhnat zimu z města a jaro jsme tímto zvykem 
společně přivolali. 
 
 
Přednáška na téma: „ Báje a pověsti regionu Zlínska“ 
Dne 8. dubna se konala přednáška 
pracovnice z Městské knihovny Otrokovice 
na téma: Báje a pověsti regionu Zlínska. 
Paní Škrabalová své poutavé vyprávění 
doplnila  četbou z  knih, které se týkaly 
historie našeho regionu. Zajímavým 
způsobem mluvila o tom, jak vznikaly názvy 
měst a obcí ve zlínském kraji. Hovořila také 
o Antonínu Bajajovi, známém spisovateli a 
spoluzakladateli časopisu pro kulturu a 
společenské dění zlínského kraje Zvuk. Ten 
je autorem celé řady bájí a pověstí Zlínska. 
Beseda se všem účastníkům líbila a dala 
nám možnost dozvědět se celou řadu 
zajímavostí o našem kraji. 
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Společné velikonoční posezení 
Ve čtvrtek dne 17. dubna se 
konalo v jídelně společné 
velikonoční posezení. Ke kávě 
jsme podávali „jidáše“ – typické 
velikonoční pečivo, které upekli 
naši senioři v pracovní dílně. Na 
setkání byl pozván i pan 
Jurygáček, aby s přítomnými 
muži ukázal další z velikonočních 
zvyků - pletení tatarů. Přítomné 
provedly naše aktivizační 
pracovnice „svatým týdnem 

velikonoc“ a na závěr proběhlo společné čtení Pašijí.  
V rámci dodržování velikonočních zvyků,  
obyvatelé, s  podporou pečovatelek, barvili v  
neděli před velikonočním pondělkem vajíčka. 
Na velikonoční pondělí vyšel průvod našich 
mužů do „ulic“ našeho domova na 
„mrskačku“.  
 
 
Vědomostní soutěž „Květiny kolem    nás“ 
Dne 7. května  uspořádaly  naše aktivizační pracovnice  vědomostní  
květinovou soutěž.  

Soutěžící měli za úkol 
rozpoznat květiny na 
fotografiích na dataprojektoru.  
Správnou odpověď vybírali ze 
čtyř nabízených variant. Celý 
program byl doplněn i poutavou 
prezentací  květin. Prezentace 
byla proložena hudební 
produkcí a četbou z  knih 
Zahradníkův rok a zajímavými 
příběhy „pro potěchu duše“ na 
téma květiny kolem nás.  
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Oslavy dne matek 
V neděli dne 11. května připravily naše pečovatelky 
pro všechny maminky z našeho domova oslavu 
svátku  DNE MATEK. Při společném posezení u 
kávy a moučníku byl připomenut vznik a význam 
tohoto svátku a zazněla celá řada básní 
oslavujících ženy - matky. Každá zúčastněná 
maminka obdržela od našich pečujících na památku 
ručně vyrobené přáníčko. Vzpomínali jsme 
společně na mateřství a výchovu dětí. 
 
 

      Vystoupení dětí MŠ  
U příležitosti oslav  Dne 
matek nás přišly            
13. května již tradičně 
potěšit se svým pásmem  
děti z MŠ Zahradní 
Otrokovice.  
Předvedly nám divadelní  
pohádkové představení              
O šípkové  Růžence. 
Dále také pásmo 
dětských písniček a 

básniček a na závěr proběhla ukázka   z výuky angličtiny. Vystoupení bylo 
krásným zpestřením našich všedních dní. 
 
Beseda na téma:  KOŘENÍ – jeho vůně a využití 
Dne 18. května proběhlo pro naše 
uživatele v rámci klubových činností 
posezení s programem věnovaným 
našim smyslům. Tentokráte  jsme si 
společně povídali o koření, které je 
v našich kuchyních nejvíce užívané – 
kmínu, majoránce, novém koření, pepři, 
zázvoru, bobkovém listu apod.. Každé 
koření jsme si mohli vzít do dlaní, ovonět 
či ochutnat. Dozvěděli jsme se o jeho původu, pěstování, použití i léčivých 
účincích. Vzpomínali jsme na různé recepty, které jsme vařili a  do  
kterých jsme koření používali.  
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Výlet  na zámek Buchlovice 
V úterý dne 27. května jsme s našimi uživatelkami vyrazili na výlet do 
zámeckého parku v Buchlovicích. Počasí nám přálo a tak jsme si prohlédli 
nejvýznamnější klenot naší moravské barokní architektury – zámek 
Buchlovice.  
Radost nám udělala 
procházka krásně 
upravenou zámeckou 
zahradou, která se 
pyšní nejstarší a 
nejbohatší výstavou 
fuchsií ve střední 
Evropě. Poté jsme  
poseděli  v  zámecké 
kavárně.  Výlet měl 
velký úspěch  a 
účastníci přijížděli  
domů plni  
nádherných dojmů. 

 
Společnost poníků z jezdeckého oddílu RADOST 

Dne 21. května nás zase opět 
navštívila paní Paseková z  jezdeckého 
oddílu RADOST s poníky v rámci 
pravidelné hipoterapie.  Milovníci zvířat 
se na poníky po dlouhé zimě velmi 
těšili. Měli možnost si poníky pohladit a 
krmit je nasušeným chlebem. Někteří 
odvážlivci vzali opratě a zavedli je 
napást na zelený trávník u domova. 
Máme radost, že nás pí Paseková 
bude po celé letní období pravidelně 
navštěvovat nejen s poníky, ale i 
s dalšími domácími zvířaty. 

 
Přednáška PharmDr. Brázdila na téma: 
Podpůrná léčba při užívání antibiotik 

Ve čtvrtek  5. června  se konala další z plánovaných přednášek v rámci 
cyklu „zdraví z lékárny“, kterou pro nás s velkou pečlivostí připravoval 
PharmDr. Brázdil. Tentokráte byla ústředním tématem přednášky 



~ 7 ~ 
 

Podpůrná léčba při užívání antibiotik. Pan 
PharmDr. Brázdil nás seznámil s  účinky  
různých druhů probiotik a vysvětlil jejich 
důležitost pro lidský organismus. 
V závěru každý z posluchačů obdržel 
drobný dáreček z naší lékárny na Baťově.    
 
 

Uskutečněné akce na budově C 
 

     Návštěva  MŠ Zahradní 
Dne 3. dubna  jsme se s našimi 
obyvateli vypravili na návštěvu 
Mateřské školky Zahradní. Po 
krátké procházce nás již netrpělivě 
očekávaly děti s připraveným 
vystoupením na motivy písniček 
z pohádky  Šíleně smutná 
princezna. Následně nás děti 
v doprovodu paních učitelek 
provedly budovou školky a 
pochlubily se svými výrobky, které 
zdobí její společné prostory. Na 

závěr nám ještě ukázaly, jakými hrami a cvičeními si nejraději krátí čas. 
V průběhu návštěvy jsme se ani chvilku nenudili a byl to pro nás nový 
zážitek a měli jsme možnost zavzpomínat na dobu svého dětství. 
  
Beseda o velikonočních zvycích 
Blížící se období velikonočních svátků si 
pravidelně připomínáme prostřednictvím 
různých aktivit. Rádi si například 
poslechneme povídání o velikonočních 
zvycích a tradicích, které nám letos 
připravila pracovnice Městské knihovny 
z Baťova dne 11. dubna.  
Dozvěděli jsme se o křesťanském 
významu Velikonoc, o udržovaných zvyklostech, velikonočních symbolech 
a mnohém dalším. 
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Barvení vajíček a pečení beránka 
Naši obyvatelé měli možnost věnovat 
se v  souvislosti s Velikonocemi 
činnostem, které jsou  s  nimi  
neodmyslitelně spjaty. Ve dnech    
14. a 17. dubna se sešli v naší dílně 
ti, kteří chtěli barvit vajíčka nebo si 
upéct velikonočního beránka. Vajíčka 
se zdobila pomocí cibulových slupek, 
touto technikou na nich vznikly 
krásné ornamenty. Upečený beránek  
zdobil společný stůl až do Velikonoc, kdy si na něm obyvatelé pochutnali 
a zhodnotili, že se jim vložená práce zúročila. 
 
Návštěva poníků 
Dne 2. května k nám do atria domova 
mohli díky vydařenému počasí zavítat 
poníci v doprovodu pí Pasekové. 
Letos poprvé probíhala terapie za 
přítomnosti poníků, na níž se potkali ti 
obyvatelé, které spojuje kladný vztah 
ke zvířatům. Poníky hladili a dávali 
jim pamlsky v podobě sušeného 
chleba, jablíček a mrkve. Pro všechny 
zúčastněné to bylo příjemně strávené 
dopoledne. 
 
Oslava Dne matek 
Den matek nám každoročně 
připomíná důležitost maminek 
v našem životě, a proto jej 
nezapomeneme  oslavit i u nás 
v domově. Dne 6. května jsme si 
k této příležitosti pozvali pěveckou 
skupinu Návraty z Tlumačova. Ty 
nejen v písních, ale i mluveným 
slovem oslavily mateřství a zaznělo 
mnoho známých skladeb o maminkách. Hudební vystoupení nám 
příjemně ukrátilo odpolední čas. 
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Vystoupení dětí z MŠ 
Vždy jsme rádi, když se najde 
příležitost, která k nám do domova 
přivede děti z  Mateřské školky. 
Jednou z těch pravidelně se 
opakujících je vystoupení na Den 
matek. Děti nám předvedly, co nového 
se s  dopomocí paních učitelek zvládly 
naučit a jak jsou při předříkávání 
básniček a zpívání písniček šikovné.  
Dětem byly potom odměnou úsměvy 
ve tvářích přítomných seniorů.  

Výlet do Buchlovic 
K výletu do Buchlovic jsme si 
snad nemohli vybrat lepší den 
než             20. května.     Počasí 
nám velmi přálo. Všechno 
v zahradě se zelenalo a kvetlo. 
K vidění bylo i několik pávů, kteří 
se nás nebáli, takže jsme si je 
mohli prohlédnout pěkně z blízka. 
Nabídku na prohlídku zámku 
využili všichni „výletnící“ a nebyl 
důvod litovat. Výlet jsme zakončili 
posezením na zahrádce při 
občerstvení, kdy si  každý vybral, 
na co měl právě chuť.    

Mužský pěvecký sbor Old Stars  
to jsou bývalí členové souboru 
Hradišťan, kteří nechtějí ani 
v seniorském věku zahálet, stále je 
baví vystupovat a 
zprostředkovávat folklórní tradice 
Uherskohradišťska. Jejich 
vystoupení se u nás v domově těší 
velké návštěvnosti, a proto 
můžeme konstatovat, že se jim 
jejich píle vyplácí. Silné hlasy 
všech členů souboru se dne 28. května nesly až za stěny domova a 
dávaly všem vědět, že se u nás stále něco děje. 
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Vystoupení zahraničního folklórního souboru 
Jedinečným zážitkem je pro nás každoročně vystoupení zahraničního 
folklórního souboru  zprostředkovaného díky probíhajícímu dětskému 
folklórnímu festivalu Kunovské léto. Letošní vystupující k nám vážili 
opravdu dalekou cestu, protože přijeli až z východní části Ruska. Soubor 
nazvaný Tasima nám dne 19. června předvedl místní tance, kterými 
tamější obyvatelé odhánějí zlé duchy. Na bubínky, jež při těchto tancích 
rozeznívají, si mohli vyzkoušet zabubnovat i naši obyvatelé. Ručně 
vyšívané pestrobarevné kroje přitahovaly naše pohledy.  
Prostřednictvím tlumočnice 
jsme se dozvěděli něco více 
o místě, odkud soubor 
pochází a také o jejich 
činnosti. Na závěr nás 
podarovali kalendářem a my 
jsme jim na oplátku předali 
obrázek z tvorby obyvatel. 
 
 

Zahradní grillparty 
Počínající letní období jsme i letos využili k přípravě zahradní grillparty. 
Pozvánky již dopředu upozorňovali, že 25. června bude nachystán pestrý 
odpolední program a že očekáváme hojnou účast nejen obyvatel domova, 
ale i jejich rodinných příslušníků a známých. Grillparty se nesla ve stylu 
lidové veselice a byla zahájena folklórním vystoupením představujícím 
slovenský tanec „karičky“. Zajištěna byla živá hudba v podání dua 
Moraváci. Samozřejmě nesměly chybět grilované dobroty – klobásy a 
steak a pro ty „mlsnější“ byla nabídka rozšířena o medovník. Zpívalo se, 
tancovalo a panovala výborná atmosféra, o čemž svědčí následné ohlasy 
zúčastněných.   
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – III. čtvrtletí 2014: 
 

Červenec    
  3.7.  Netradiční fotbalové klání pro seniory 
23.7.  Posezení s grilovanými specialitami 
29.7.  Cyklus „Bylinkaření“ – Tajemství LEVANDULE 
31.7.  Prezentace a ochutnávka pokrmů z luštěnin a obilovin 

Výlety za vzpomínkami – poznáváme zákoutí Otrokovic – okolí     
vlakového nádraží 

   
Srpen  
13.8.  Beseda na téma – Okružní plavba lodí po Středozemí 
21.8.  Magická  šou  plná překvapení 
27.8.  Setkání s celostní muzikoterapií  

Cyklus „Bylinkaření“ –  Vaříme s BAZALKOU – zeleninové saláty 
Výlety za vzpomínkami – poznáváme zákoutí Otrokovic - Kvítkovice 

 
Září  
  Sportovní olympiáda 
  Kavárna POHODA 
  Cyklus „Bylinkaření“ – Bylinky DO POLÉVEK 

Výlety za vzpomínkami – poznáváme zákoutí Otrokovic - náměstí 
 

Plánované akce SENIORu  C – III. čtvrtletí 2014: 
 
Červenec  

Videostop 
Výlet na náměstí v Otrokovicích s prohlídkou kostela 
Sportovní pětiboj 

     
Srpen 

Vycházka na Štěrkoviště 
Putujeme Evropou - Itálie 
Výlet do muzea T. Bati  

 
Září 

Dopoledne s písničkou 
Putujeme Evropou- Bulharsko 
Videokavárna  
     

Přesné termíny akcí budou  předem zveřejněny na nástěnkách. 
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Aktuality SENIORu 

 
VÝSLEDKY STAVEBNÍCH ÚPRAV NA BUDOVĚ B 

 
Milí obyvatelé domova, 
už přes měsíc jste vystaveni 
nadměrnému hluku a prachu. 
Uvědomujeme si, že žít v takovém 
prostředí není nic příjemného a tímto Vás 
moc prosíme o pochopení. Výsledkem 
stavebních prací, které nyní v domově 
probíhají, budou bezbariérové koupelny, 
které celá řada z Vás již potřebuje. Tento 
rok se nám podaří rekonstrukce 6-ti 
koupelen a výsledky vidíte na přiložených 
fotografiích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V posledním čtvrtletí roku 2014 nás ještě čekají stavební úpravy i v 
přízemí domova. Je nutné modernizovat zázemí pro personál a také je 
plánováno přestěhování ředitelství SENIORu do přízemí budovy. 
Zbytečně se prosím neobávejte budování 2 lůžkových pokojů na B, 
protože tento způsob bydlení bude určen jen pro ty, kteří si to sami přejí a 
nebude k tomu nikdo nucen.  
 
Pevně doufáme, že to s Vaším pochopením zvládneme, a budeme se 
společně těšit z výsledků úprav. Děkujeme.     
      

   Vedení SENIORu 
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PUTUJEME EVROPOU 
 
Vážení přátelé, 
 
chtěla bych vás seznámit s  novým aktivizačním programem, který jsme pro Vás na 
tyto letní měsíce připravili. Cyklus několika setkání má výstižní název „ „Putujeme 
Evropou“.   V  měsících srpnu a září bychom společně navštívili dva Evropské státy 
Itálii a  Bulharsko. V rámci těchto návštěv Vás  seznámíme s 
nejvýznamnějšími kulturními památkami těchto zemí, s jejich historií, jazykem. 
Řekneme si něco málo o životním stylu typickém pro italský a bulharský národ. 
Poslechneme si také hudební nahrávky známých italských a bulharských zpěváků. A 
ochutnáme místní speciality. 

 
Itálie  je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Patří 
mezi  turisticky nejnavštěvovanější státy světa. Turisty sem 
lákají antické a středověké renesanční památky, ale i krásný italský 
venkov. 

 
Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších na 
světě. Touto kuchyní se inspirovalo mnoho dalších. 
V rámci našeho setkání ochutnáme nejznámější italské 
jídlo v Čechách a to pizzu, dále  sýr mozzarellu a také 
italskou kávu cappuccino. 
 

V září nás cestovatelský duch zavede do Bulharska.  
Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na  Balkánském   
poloostrově. Přímořská letoviska se stávají oblíbenými pro turisty ze 
západních zemí i pro turisty z Česka, v zimní sezóně  jsou      
populární lyžařská střediska. 

  
Pro bulharskou kuchyni jsou jedinečné tři základní složky, které jsou 
používány při přípravě pokrmů. Jedná se o bílý slaný sýr, jogurt a nakonec 
je to čubřica – česky saturejka – rostlina, která běžně v Bulharsku roste. 
Svými vlastnostmi je podobná oreganu.  
 

Ochutnávku různých jídel z tamní kuchyně pro nás 
připraví zaměstnanci naší kuchyně.  
 
Pojďte proto s námi putovat Evropou.                  
Těšíme se na Vás. 
 

                                                                                                       
Pavla Polášková 

                                                             vedoucí přímé péče 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apeninsk%C3%BD_poloostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Cyklus „Bylinkaření“ 
 

 
Při přípravě nových aktivizačních programů pro obyvatele 
domova na budově B jsme se nechali inspirovat starým 
úslovím, které praví, že „není na světě bylina, aby na něco 
nebyla“.  A tak vznikl nový cyklus s výstižným názvem 
„Bylinkaření“.   
Zahrádky a louky se právě v tomto letním období plní 
nejrůznějšími druhy bylinek. Vyskytuje se jich tolik, že člověk 
ani neví, kterou si natrhat dřív. Po dobu několika měsíců si na 
společných setkáních  připomeneme některé z nejznámějších 
bylinek. Řekneme si o nich  všeobecné informace,  které 
doplníme různými zajímavostmi. Také si zavzpomínáme  
společně na to,  jak je znáte vy a vyzkoušíme si  z bylinek i 
něco dobrého  uvařit či vyrobit.  

 
A na jaká témata se můžete těšit: 
 
Studené a teplé bylinkové nápoje -  toto setkání je 
věnováno mátě, meduňce, lípě a bezu černému. Součástí 
jsou i ochutnávky čajů a studených  osvěžujících nápojů. 
 
Tajemství LEVANDULE – na tomto setkání se dozvíme 
vše o levanduli. Budeme pátrat po důvodech,  proč doma v 
truhlíku pěstovat levanduli. Také si budete mít možnost vyrobit  voňavý polštářek pro 
příjemné spaní.  

Vaříme s BAZALKOU – zeleninové saláty  - další setkání 
bude věnováno „královské bylině“ nazvané bazalka. Společně 
si připravíme i letní zeleninové saláty,  do 
kterých bazalka neodmyslitelně patří. 
 
Bylinky do polévek – posledním 
tématem budou bylinky, které při vaření 
polévek používá každá hospodyňka  
např. majoránce, libečku apod..  
 
 

 
 
Doufáme, že Vás tento cyklus zaujme a budete mít možnost se nejen dozvědět 
spoustu nových informací, ale také nám předáte své životní zkušenosti s používáním 
a pěstováním bylinek. Těšíme se na Vás. 
             

za úsek přímé péče: Věra Berková 
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   Toulky po našem kraji 

Historie i současnost obce Mysločovice 

Obec leží v nadmořské výšce 212 m, na okraji Hané. 
Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí 
podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic. 
První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla 
obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 
patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se 
součástí Holešovského panství, později drženého 
rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice 
hrabětem Františkem Rottalem.                                                                                 
Katastr území o rozloze 366 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, 
jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři 
čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy. 
Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m. 
Na západ sousedí s územím machovským, na sever míškovským, na severovýchod 
lechotické, na východ je les, na jihovýchod sousedí s hostišovským územím a na jih se 
sazovickým. 
                                                                                                                                             
Krajinné útvary patří ke starším třetihorám. Místní pískovcové skály, lom Kutrova skála a 
Petrova skála, náleží k magurským vrstvám. V katastru v nižších polohách se všude 
setkáváme s usazeninami moře (neogenové), s šedými jíly zvanými šedivci bez 
zkamenělin. Śedivec způsobuje nepropustnost půdy pod jejím povrchem, brání 
vsakování a je tedy nutné zajišťovat odtok povrchové vody technickými prostředky. 
Rackovský potok je postupně obohacován dalšími přítoky. Pod Lechoticemi o „Źidelný 
potok“, který protéká mysločovským katastrem, kde přibírá další potok „Míškovku“. Mezi 
Mysločovicemi a Sazovicemi přitéká potůček pramenící pod Hostišovou ve „Skleněném 
zámku“.                                                                                                                                
V současné době žije v obci 609 trvale hlášených občanů (k 30. 6. 2014), nejvyšší 
vydané či předběžně vydané čp. je 226. Zástavba Mysločovic je charakterizována 
volným a sevřeným řazením objektů podél silnice a ostatních místních komunikací. 
Starší obytná struktura má v podstatě řadovou formu (zástavba tvořená původními 
zemědělskými usedlostmi s dvorním hospodářským traktem). Zástavba poválečného 
období je z větší části tvořena rodinnými domy volně stojícími. 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: web  obce Mysločovice 
 

http://www.myslocovice.cz/index.php?nid=540&lid=cs&oid=2084177
http://www.myslocovice.cz/index.php?nid=540&lid=cs&oid=19711
http://www.myslocovice.cz/image.php?oid=9878&nid=540&width=1600&height=900
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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: 
 
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ 

Albert Einstein 
        
 
 
    
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  
Další číslo vyjde koncem října 2014  

4    9  8  6 

     8    

3   7     9 

9  4       

    3   1  

5  1   2   3 

 1  8      

     7  5 1 

2  5  1  3  7 

http://www.google.cz/url?url=http://mandalam.cz/mandaly/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b8erU8bDJ-up0AXOk4CoDg&ved=0CDYQ9QEwEDgU&sig2=JByxT39FL0KHn6sAyEkE_Q&usg=AFQjCNFhnMgl1XXpDue4wtkyFriyzdiiBw

