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                           Úvodní slovo 
 
 

 
Naši milí čtenáři, 
uprostřed léta v tyto horké dny se Vám dostává do rukou další vydání 
časopisu naší organizace. Spolu s ním vychází i speciální příloha 
věnovaná 20. výročí založení naší organizace SENIORu Otrokovice. 
Děkujeme všem čtenářům našeho časopisu za jejich přízeň a přejeme 
krásné léto.  
   
               vedení SENIORu 

 

Vzpomínky na léto 
 

Přichází léto a 
za ruku přivádí 

všechny ty kouzelné 
vzpomínky na mládí. 

 
Zas je mi sedmnáct. 
Vítr mi čechrá vlasy. 
Slunce mě konejší: 

„Neboj se, 
láska tě spasí!“ 

 
A já tomu zase  věřím. 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 

 
              Kulturní život na budově B – II. čtvrtletí 2015: 
   

Oslava velikonočních svátků  
Začátek dubna byl u nás ve znamení aktivit 
s velikonoční tématikou. Připravili jsme 
výstavu  starých velikonočních pohlednic, 
které si naši senioři pamatují z minulého 
století. Vzpomínali jsme na přípravy na tyto 
křesťanské svátky – tématem byl úklid, 
nákupy nebo vaření. Na velký pátek 3. dubna 
2015 se konalo besedování u mazance, 
z pletením tatarů. Společně jsme barvili 
vajíčka, které měly seniorky na pondělní 
mrskačku.  
 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Pardubice  
Tentokráte jsme 9. dubna 2015 v rámci programu 
věnovaného cestování po naší republice navštívili 
město Pardubice. Pardubice jsou statutárním 
městem na východě Čech a metropolí Pardubického 
kraje. Stará část města je vyhlášena městskou 
památkovou rezervací. Povídali jsme si o historii 
tohoto města, o výrobě pardubického perníku a 
průmyslu, který je v tomto kraji značně rozvinutým.  
 

Mezigenerační setkávání: Jarní tvoření s dětmi z MŠ 
V rámci společných setkání našich 
seniorů s dětmi z mateřské školy 
z Baťova jsme se dne 14. dubna 2015 
věnovali tvoření dekorace s jarní 
tématikou. Vyráběli jsme zápichy 
ptáčků, které posloužily k výzdobě naší 
jídelny. Pracovali jsme s barevným 
papírem, špejlemi a pírky. Také každé 
z dětí si odneslo ptáčka pro radost 
domů.  
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Dopoledne plné her se studenty UTB 
Zlín 
Dne 16. dubna 2015 se uskutečnilo 
mezigenerační setkání se studenty 
Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. 
Studenti si pro naše seniory připravili 
„Dopoledne plné her“.  

 

Skupina šesti studentů zorganizovala 
zábavnou formou cvičení zaměřené na 
trénování paměti. Pro všechny účastníky 
měli studenti připraveny drobné dárky a 
květinu. 
 

 
SENIORská miniuniverzita III. 
věku  
Dne 17.dubna 2015 proběhla další 
přednáška v rámci  I. semestru  
SENIORské miniuniverzity III. věku 
na téma  „Cesta na kole ze Zlína až 
na Gibraltar“. O cyklistickém 
putování napříč Evropou, které 
začalo v centru Zlína a skončilo 
v Maroku u Gibraltarského průlivu. 
Své zážitky přednášel MUDr. Niko 
Burget. Přednáška přinesla všem 
zúčastněným spoustu zajímavých 
informací o státech, kterými odvážný 
cyklista projížděl a z cest si přivezl i 
mnoho poutavých fotografií.  
 
Výročí 20. let založení SENIORu   
V týdnu od 20.-21. dubna 2015 se 
konaly v rámci celé organizace 
oslavy 20 let založení SENIORu. 
Všem aktivitám, které se v rámci tohoto významného výročí  uskutečnily, 
je věnováno speciální číslo našeho časopisu, které je přílohou tohoto 
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vydání. Dočtete se tam také o historii naší organizace a o její současné 
podobě. 
  

SENIORská miniuniverzita III. věku: 
Dne 6.  května 2015 proběhla pro naše 
seniory i veřejnost závěrečná čtvrtá 
přednáška  I. semestru  SENIORské 
miniuniverzity III. věku na téma „Karneval 
v Benátkách“. Přednášel nám pan Petr 
Němec, který se dříve věnoval horolezectví,  
nyní je především vášnivý cestovatel. Své 
výpravy spojuje se sportovními zážitky – 
cestuje na kole či koloběžce nebo jsou jeho 
cílem  krásy přírody.  Tuto přednášku 
spojenou i s ochutnávkou italského vína 
zaměřil na karneval v Benátkách, jeho 
historii i současné bujaré karnevalové 
radovánky.   
   

Oslavy Dne matek s vystoupením dětí z MŠ 
Dne 12. května 2015 jsme společně 
oslavili svátek Dne matek. Našim 
seniorkám přišly zarecitovat a 
zazpívat děti z Mateřské školy 
z Baťova. Vystoupení se všem moc 
líbilo, dětská generace svým 
vystoupení potěšila všechny 
přítomné.  
 
 
 
Májové oslavy – vzpomínkový 
pořad 
V rámci programu „ve znamení 
měsíce“, který nyní v  naší 
organizací pro seniory 
připravujeme, proběhlo 13. května 
2015 májové vzpomínkové setkání 
věnované oslavám, které se pojí s 
významnými květnovými dny. 
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Vzpomínali jsme na svátek práce a prvomájové průvody s ukázkou 
dobového oblečení a předmětů. Důležitým tématem našeho pořadu bylo 
70. výročí konce II. světové války. Při této příležitosti jsme uspořádali i 
výstavu věnovanou osvobození Otrokovic a dobovým válečným 
předmětům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Bystřice pod 
Hostýnem 
Dne 16. května 2015 jsme navštívili při společném posezení 

nedaleké město Bystřice pod 
Hostýnem ležící na úpatí Hostýnských 
vrchů. Toto město v celém světě 
proslavila firma TON na ohývaný nábytek, kterou 
v roce 1861 založil Michael Thonet. Nejlákavějším 
místem v okolí města je poutní chrám Nanebevzetí 
Panny Marie na svatém Hostýně. Senioři 
vzpomínali zejména na poutě věřících na 
„Hostýnek“. Každý účastník si odnesl obrázek 
s tímto známým kostelíkem.  

 
Snídaně s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou 

V sobotu dne 23. května  přijel 
za našimi seniory posnídat 
premiér České republiky 
Bohuslav Sobotka. Ke snídani 
se podávaly výborné koláčky 
s kávou či čajem a pan premiér 
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dostal od nás darem domácí bábovku, kterou upekly naše seniorky. Po 
snídani jsme besedovali o aktuálním dění v naší republice. Snídaně se 
také účastnil starosta města pan Mgr. Jaroslav Budek. Celá akce se 
konala pod záštitou paní Mgr. Kovaříkové Mileny, zastupitelky Zlínského 
kraje.  

 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ –  Luhačovice  aneb 
jedeme do lázní 

Dne 7. června 2015 jsme společně navštívili lázeňské město 
Luhačovice. Povídali jsme 
o jeho historii i současné 
podobě, ochutnali jsme 
lázeňské oplatky a popíjeli 
z hrníčků minerální vodu. Součástí 
akce bylo vzpomínání na cestování 
do lázní s ukázkou dobových 
předmětů i oblečení. Starý kufr a 
v něm bohatý výběr z ženské 
garderóby, která byla typická pro 
lázeňský pobyt, všechny pobavil a 
vytvořil prostor pro vzpomínání na 
toto téma.  

 

Program „Ve znamení 
měsíce“:   Jahodový den 

Dne 15. června 2015 jsme 
společně oslavili „jahodový 
den“. Dopoledne jsme čistili jahody, 
připravovali dezert. Odpoledne proběhlo 
posezení pod pergolou u jahodového dortu a 
koktejlu. Hlavním tématem našeho povídání 
byly jahody, oblíbené červnové ovoce. 

 

Koncert pěveckého sboru Studánka  ZŠ Mánesova 

Dne 18. června 2015 se u 
příležitosti ukončení školního roku 
konal tradiční koncert dětí 
z pěveckého sboru Studánka, 
který působí při ZŠ Mánesova. 
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Děti předvedly nový repertoár, který se v uplynulém školním roce 
naučily. 

 

20.6.  Program „Ve znamení měsíce“: 

 „Jó třešně zrály… aneb zlatá šedesátá“ 

Dne 20. června 2015 se konalo posezení 
věnované dozrávání třešní a jejich 
zpracování spojené s ochutnávkou. Při 
setkání nás doprovázely hudební hity 60-tých 
let minulého století. Ústřední písní byl hit 
Waldemara Matušky „Jó třešně zrály“. 

 

23.6. Květinová zahradní párty 
s GRILOVÁNÍM 

Dne 23. června 2015 se kvůli 
nepřízni počasí konala 
květinová zahradní párty ve 
vestibulu našeho domova. I 
přesto se jednalo o velmi 
zdařilou akci. Podávaly se 
grilované speciality, pro 
dobrou náladu hrála rodinná 
kapela Šestákovi. Vedle 
poutavého tanečního country 
vystoupení, i naši senioři, 

jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci zaplnili svým         
tancem „improvizovaný taneční parket“. 

 

30.6. Výlet do nového lanového centra  na Baťově 

Dne 30. června 2015 se 
uskutečnil výlet do nedalekého 
nově vybudovaného lanového 
centra. Poseděli jsme 
v příjemném prostředí, dali jsme 
si občerstvení v  pěkné 
restauraci a senioři si mohli 

prohlédnout celý areál a sledovat, jak 
se baví a tráví čas dnešní děti. 
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Zahradní terapie 

V uplynulém období se stala velmi oblíbenou zahradní terapie. 
Věnujeme se nejrůznějším činnostem a tématům spojeným se 
zahradou a zahradničením. Věnovali jsme se těmto aktivitám:  povídání 
- co kvete na jaře, čaj z jarních kopřiv, přesazování rajčat, sázení 
aksamitníků a muškátů, péče o letničky a zvýšené záhony. V rámci 
cyklu Bylinkaření byla našim tématem meduňka a kopřiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky  v kuchyni 

V rámci pravidelné aktivity věnované vaření, receptům a tématu 
kuchyně obecně jsme se věnovali: 

výroba domácího jogurtu – nabídka 
jogurtů dnes  

vejce a jejich využití po velikonocích 

domácí chléb – pečení, 
poté ochutnávka 

vybavení kuchyně v čase 

výroba bramboráků 

pečení bábovky pro pana premiéra 

pečení jahodového koláče 

výroba sirupu z černého bezu 
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Kulturní život  na budově C  
 
Westernový ples  
Dne 8. dubna 2015 se  u nás konal tolik 
očekávaný Westernový ples, který jsme kvůli 
chřipkám byli nuceni z období plesové sezóny 
přesunout až na duben. Tentokrát se ples nesl 
ve stylu filmu Limonádový Joe. Své vystoupení 
měla známá postava tohoto legendárního 
filmového trháku Hogo Fogo, také Tornádo Lou 
a nechyběl ani společný tanec na melodii písně 
Whisky to je moje gusto.  Na plese vládla dobrá 
nálada, hudba vyhrávala a měli jsme i bohatou 
tombolu. 
 
Putování Evropou- Francie 
V rámci našeho pravidelného cyklu 
Putování Evropou jsme se tentokráte 
vypravili   4. dubna 2015 do Francie. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o 

dějinách 
Francie a 
zazněla hymna této země. Poté jsme 
cestovali pomyslně  a navštívili jsme 
nejznámější místa Francie – hlavní město 
Paříž. V tomto městě je neskutečné 
množství památek. My jsme se zastavili 
například u Vítězného oblouku, Eiffelovky, 
v Louvru a také v kabaretu Moulin Rouge. 
 

 
 
Oslavy v SENIORu 
V rámci významného výročí  20ti. let naší 
organizace SENIOR Otrokovice jsme se i my 
zúčastnili týdne oslav. Dne 21. dubna 2015 se 
vybrané družstvo hráčů z řad našich seniorů 
zúčastnilo turnaje v pétanque, který se konal u 
příležitosti otevření nové zahrady u budovy B. 
Také jsme kde 23. dubna 2015 uspořádali 
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v naší budově nejen pro nás, ale i pro širokou veřejnost v Café Naděje  
hodinku trénování paměti, a také setkání se zooterapií. Potěšit nás přijeli 
poníci a také kolie Flóra v rámci canisterapie. 

 
Hudební medailonek - Suchý a Šlitr  
V rámci pravidelného pořadu s názvem 
„Hudební medailonek“ jsme se dne             
4. května 2015 věnovali známé dvojici Jiří 
Suchý a Jiří Šlitr, kteří spolu tvořili hlavně 
v 60tých letech 20. století nerozlučnou 
hudební dvojici. Jejich hudební hity si zpívá 
několik generací. 

 
Oslavy Dne matek 
Dne 5. května 2015 jsme společně 
oslavili Den matek. Potěšit svým 
vystoupení nás přišly děti z mateřské 
školy Zahradní z Otrokovic. Zpívaly, 
tancovaly a rozdávaly všem 
návštěvnicím radost. 
 
A v oslavách Dne matek jsme 
pokračovali dne 13. května 2015. 
Tentokráte za námi přijelo s tématickým 
hudebně dramatickým recitálem 
kvarteto Návraty z  Tlumačova. 
Zaplněný sál odměnil vystoupení žen 
bouřlivým potleskem. 
 
 
 
Putování Evropou-Španělsko 

A dne 19. května jsme opět cestovali. Tentokráte 
jsme doputovali v Evropě až do Španělska. 
Španělské království (Reino de España) je 
nádherná slunná země, do které každoročně míří 
miliony turistů z celého světa. Kromě hlavního 
města Madridu, ve kterém sídlí španělský král, 
okouzlí každého také katalánská bašta 

Barcelona. Milovníci nespoutané přírody zase jistě vyrazí do Andalusie, 
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kde se kromě mnoha přímořských 
letovisek nachází i horský masiv Sierra 
Nevada. Společně jsme navštívili i 
historickou Valencii, Sevillu a Malagu.  
 

 
 
 
 
Dopoledne s písničkou 
Dne  26.května 2015 se konalo pro všechny 
milovníky zpěvu a lidové hudby posezení 
s písničkou. Pro radost a na pěknou notečku 
nám hrál na kytaru pan Hradil, doprovázela jej 
jeho hudební kolegyně na housle. Potěšila nás 
také celá řada známých písní z pohádek a 
filmů.  
 
 

 
Hudební medailonek – Simonová a Chladil 

Dne 8. června se opět k naší radosti 
uskutečnilo posezení s hudebními legendami. A 
opět tu byla dvojice. Tentokráte Yvetta 
Simonová a Milan Chladil. Povídali jsme si o 
jejich kariéře hudebního dua a také jsme 
zavzpomínali na jejich nejslavnější písničky. 
 

 
Dne 12. června 2015 jsme se vydali na 
krátký společný výlet do Zlína. 
Navštívili jsme muzeum obuvi, kde nám 
paní průvodkyně vyprávěla o principu 
firmy Baťa. Také jsme v muzeu navštívili 
sekci o zajímavostech z cest Zikmunda a 
Hanzelky. Na závěr jsme se svezli 
výtahem T. Bati a poseděli jsme 
v kavárně známé 21. 
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Soutěžní hra- poznáváme hrady a zámky 
Dne 16. června 2015 se u nás 
uskutečnila soutěžní zábavná hra 
„Poznáváme hrady a zámky České 
republiky“.  Účastníci soutěže měli za 
úkol rozpoznat hrady a zámky Čech a 
Moravy. O každém hradu či zámku 
jsme se dozvěděli nějakou pověst 
nebo zajímavost. Všichni jsme se 
dobře bavili a bylo vidět, že soutěžní 
duch vládne v každém z nás. 

 
Vystoupení folklórního souboru z Černé hory 
Dne 18. června 2015 jsme 
opět využili naší dlouholeté 
spolupráce s organizátory 
„Kunovského léta“ a pozvali 
jsme k nám jeden ze 
zahraničních souborů, který 
se na tomto folklórním 
festivalu představil. Tentokrát 
to byl mládežnický folklórní 
soubor z  Černé hory. 
Temperamentní vystoupení 
tanečníků a hudebníků 
nadchlo všechny diváky. 
 
 
Putování Evropou- Polsko 

Dne 29. června 2015 bylo slavnostně 
ukončeno naše putování Evropou. Náš 
cyklus skončil u našich sousedů v Polsku. 
Tentokráte byl hostem setkání rodilý Polák 
pan farář Robert Pokrywka.  Povídali jsme si 
nejen o historii tohoto státu, ale  především 
o aktuální dění a životě v Polsku a také o 
křesťanské víře. 
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Připravujeme pro Vás 
 

PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU  B –III. ČTVRTLETÍ 2015: 

 

ČERVENEC      

PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

14. července -  Setkání s celostní muzikoterapií 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Brno  

28. července  Posezení v zahradní cukrárně  

          Cyklus „Výlety za vzpomínkami“: 

29. července – Květná zahrada Kroměříž 

Program „Ve znamení měsíce“:  

  Svátek Cyrila a Metoděje, SvatoAnnenské posezení 

  dozrávání letního ovoce, okurková sezóna – jeho zpracování 

ZOOTERAPIE – canisterapie, hipoterapie, terapie s kozami domácími                              

SRPEN          

 Týden  zahraničních zážitků  

 Výstava pohlednic a suvenýrů ze zahraničních dovolených 

           4. srpna – BESEDA na téma: Plavba po západním Středomoří 

5. srpna -  VAŘÍ KLUCI V AKCI  - Středomořská kuchyně 

 Vzpomínkový pořad – „Moje zahraniční dovolená“  

 Cyklus „Výlety za vzpomínkami“: 

13.srpna -   Otrokovice - moje rodné město 

           PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

 18.srpna -  Setkání s celostní muzikoterapií 

  20. srpna 2015  Dožínkové slavnosti s přehlídkou letní módy  

  Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – VIZOVICE – trnkobraní 

 Program „Ve znamení měsíce“:   

 Houbová sezóna, zpracování zeleniny, letní móda našeho mládí 

ZÁŘÍ            

         Cyklus „Výlety za vzpomínkami“:  

         17. září -  Podzámecká zahrada Kroměříž  

         PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

         22. září  -  Pohybová taneční terapie  s dr. VELETOU  

         Zahradní posezení - ukončení letní sezóny 

        Týden „sportem ku zdraví“ : 
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Společné sportovní hry, turnaj v pétanque, vzpomínky na téma – oblíbený sport, zahájení 

rotopedtours 

      Program „Ve znamení měsíce“:  

 Sběr brambor, svatý Václav                             

           Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ –  Strážnice  

 ZOOTERAPIE – canisterapie, hipoterapie 

 

V rámci pravidelných aktivizačních programů plánujeme: 

 

Vzpomínky v kuchyni – příprava utopenců, meruňkové moučníky, meruňková marmeláda, 

nakládání okurek, cuketa a patizon   

Zahradní terapie – sušení bylinek, výsev macešek, pěstování bylin pro kuchyni, péče o letničky, 

okopávání zeleninových záhonů a sběr rajčat 

Cyklus bylinkaření – pažitka, šalvěj, kopr,   

 

PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU  C –III. ČTVRTLETÍ 2015:        

ČERVENEC 

Turnaj v pétanque 

Zahradní grillparty 

PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

 Setkání s celostní muzikoterapií 

Andulkovské dopoledne 

ZOOTERAPIE – canisterapie, hipoterapie, terapie s kozami domácími         

                     

SRPEN 

Sportovní dopoledne 

PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

 Setkání s celostní muzikoterapií 

Dopoledne s chutí  letního ovoce 

Beseda o bylinkách 

 

ZÁŘÍ 

Cyklus : Putujeme Českem 

PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

           Pohybová taneční terapie  s dr. VELETOU 

Rozloučení s letní sezónou  

Videokavárnička, aneb vzpomínáme na téma: „co všechno odnesl čas“  
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Aktuality SENIORu  
 
    

 
 

CHCETE SE ZÚČASTNIT LETNÍ SOUTĚŽE?  

ZDE MÁME PRO VÁS ZAJÍMAVOU NABÍDKU: 

Soutěž je určena všem seniorům i zaměstnancům SENIORu.  

 

V rámci  Týdne  zahraničních zážitků, který se uskuteční  

1. týden v srpnu v SENIOR B, kdy bude probíhat 

  

 

Výstava pohlednic a suvenýrů ze zahraničních dovolených, 

 

vyhlašujeme soutěž 

 

„O pohlednici z nejvzdálenějšího koutu světa“ 

 

Pohlednice a suvenýry z cest, které budete ochotni poskytnout do soutěže 
a na výstavu,  předejte do kanceláře p. Filákové (mobil 774558144)  do 
konce července. Soutěžící z budovy C ať se obrátí na p. Poláškovou nebo 
p. Wolfovou. 

 

Výherce naší soutěže obdrží zajímavý dárek. 

  

                           Děkujeme za účast! 
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NOVÉ VYUŽITÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU V BUDOVĚ C 
 
 

Postupem času se naplnila kapacita seniorů docházejících do denního 
stacionáře. V prostoru stacionáře - Vámi  známe „domovinky“, kde dosud 
probíhaly pravidelné aktivity obyvatel domova pro seniory, není nyní již 
prostor pro všechny.  
Proto jsme pro Vás – obyvatele 
domova vytvořili v našem 
společenském sále oddělený 
prostor, kde by se v budoucnu 
konaly pravidelné aktivity zaměřené 
na trénování paměti, pracovní 
činnosti či různá vzpomínková 
setkání, tak jak jste na ně zvyklí ze 
stálé nabídky. 
 
V druhé polovině sálu se budete i dál pravidelně scházet u skupinového 
cvičení, které s Vámi vede paní Ivana Nemčeková.  
 
Do budoucna pro Vás plánujeme rozšířit nabídku pravidelných aktivit a 
těšit se můžete na nového aktivizačního pracovníka.  
 

 
 
        
 
 

Za všechny pracovníky: Berková Věra 
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Vážení přátelé, 
 
v červnu jsme doputovali v budově C Evropou, v červenci a srpnu si na 
chvilku odpočineme a od září nás čeká další putování a tentokrát to bude 
po vlastech českých. Navštívíme všech 13 krajů a řekneme si něco málo 
o jejich historii a také pomyslně navštívíme významné kulturní památky.

 
 
A kde začneme putovat?  
 
V září se podíváme do Středočeského kraje, kde navštívíme naše hlavní 
město a prohlédneme si i hrady a zámky v tomto kraji, např. Křivoklát, 
Karlštejn,Točník, Žebrák, zámek Dobříš a jiné.  
 
Na úvod pár zajímavostí. Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, 
počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje v Česku. Jeho rozloha (11 

014 km²) tvoří téměř 14 % území Česka.  

 
Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a dále sousedí na severu s 
územím samosprávného Libereckého kraje, na severovýchodě 
s Královéhradeckým krajem, na východě s Pardubickým krajem, na 
jihovýchodě s krajem Vysočina, na jihu s Jihočeským krajem, na 
jihozápadě s Plzeňským krajem a na severozápadě s Ústeckým krajem.  
 
Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí 
evropské pevniny. Krajinný reliéf přechází z rovinatého severu v blízkosti 
toku Labe ve vrchovinnou jižní a jihozápadní část kraje. Nejvyšším bodem 
území je Brdský vrchol Tok v okrese Příbram, nejnižším je hladina Labe 
v okrese Mělník. 

Těšíme se na společné chvilky strávené s Vámi.  

                                                                                                          
          Pavla Polášková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_vyso%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tok_(Brdy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_M%C4%9Bln%C3%ADk
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Nový společník v budově B: 
 
Před nedávnem jsme dostali darem roční samičku zakrslého králíka 
Lilinku s celým příslušenstvím, krmivem a očkovacím průkazem. Péče o 
ni se ujala milovnice zvířat a naše aktivizační pracovnice Gábina. Uklízí 
její „domeček“, má na starosti krmení a také zprostředkovává všem 
seniorům možnost kontaktu s ní.  Postupně si Lilinka u nás zvykla a 
stala se miláčkem nás všech. Je klidná a přátelská a nechá se hladit. 
Lilinka je zakrslý králík – plemeno lvíček. Zakrslí lvíčkové se od 
ostatních zakrslíků odlišují hřívou na krku nebo osrstěním zadních 
končetin. Jedná se o plemeno malého vzrůstu s širokou škálou barev 
srsti. Od samého počátku vzniku si získalo u chovatelů velkou oblibu. 
Za svoji popularitu vděčí lvíčkové své drobnosti a živé povaze.  
   
 
         Napsala: Věra Berková 
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Nová tvář zahrady u budovy B 
 

Není asi novinkou, že se letos na jaře podařilo otevřít  menší oplocenou 
zahradu u budovy B. Součástí zahrady je zastřešená pergola 
s petanqovým hřištěm, zpevněná plocha s vyvýšenými záhony na bylinky, 
zeleninu a letničky. Je zde také nový zahradní nábytek. Ve spolupráci 
s celou řadou sponzorů z řad místních zahradnictví a také z řad drobných 
dárců byla osázena zahrada květinami, po zahradě je rozmístěna velká 
spousta vysazených květináčů a truhlíků. Získali jsme také zdarma od 
uměleckého řezbáře p. Libora Delfína nádhernou zvoničku. O údržbu 
zahrady se starají zaměstnanci spolu se seniory. Všem mnohokráte 
děkujeme a těší nás, že je zahrada hojně využívána seniory. 
Nyní alespoň pár fotografií naší rozkvetlé zahrady: 
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~ 22 ~ 
 

Projekt „Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění“ pokračuje 
aneb tanec nám přináší radost: 

 
V měsíci květnu jsme se poprvé potkali v našich domovech s panem 
doktorem Veletou a jeho tanečně – pohybovou terapií, která se nazývá 
EXDASE.  

Kdo je pan doktor Veleta?  
Je bývalým tanečníkem a 
choreografem. Absolvoval 
Taneční konzervatoř v Praze, 
roční stáž v Londýně - obor 
choreografie. Působil jako 
sólista baletu Slovenského 
národního divadla v Bratislavě, 
Hudebního divadla v Karlíně a 
šéf baletu a choreograf v 
divadle v Olomouci. Jako 
taneční pedagog a choreograf 

působil na Slovensku i v Čechách a v několika projektech v Anglii a 
Německu. Také pracoval 11 let  jako asistent režie opery Národního 
divadla v Praze. Nyní se věnuje mimo jiné také tanci  se seniory a 
spolupracuje s Českou Alzheimerovskou společností 
.  
V našich domovech již 
proběhly dvě setkání – 
v měsíci květnu a červnu. 
Nejprve jsme zorganizovali 
vzdělávání našich 
pracovníků v této aktivitě a 
poté jsme společně všichni 
bez ohledu na věk  tančili, 
jak na budově B, tak i C.  
Také jsme začali 
připravovat  v  každém 
z domovů taneční 
vystoupení seniorů a zaměstnanců, které bude prezentováno na 
závěrečném setkání v říjnu.  
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Závěrečné setkání by mělo být jakýmsi vyvrcholením celého projektu a 
slavnostním tanečním odpolednem, které bude spojeno s prezentací 
všeho, co jsme se na našich tanečních setkáních naučili a také by mělo 
být setkání nás všech, kteří mají z tance radost a potěšení.   
 
Setkání bychom chtěli uspořádat 
ve velkém sále či tělocvičně na 
Baťově, abychom se tam všichni 
sešli – jak z budovy B a C, tak i 
naši příbuzní a známí. A také 
bychom pozvali milovníky 
tancování z řad různých generací.  

 

 
Pevně doufáme, že nám náš 
záměr vyjde a vše dobře 
dopadne. 
O tom, že se nám tanec skutečně 
líbí, svědčí  pořádání tanečních 
setkání i bez pana doktora 
Velety, kterým se věnují obětavé 
pečovatelky v budově B. 
 
 
Moc jim za to děkujeme! 
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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: 
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