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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 
 
všichni se začínáme těšit na léto, na období sluníčka, odpočinku a 
dovolených. Každý si nadcházejících volných a snad i teplých dní bude 
užívat dle svých fyzických nebo finančních možností. Někdo tráví 
dovolenou aktivně - sportuje, cestuje, pracuje na zvelebení svého 
majetku, jiný si naopak užije pasivního lenošení u vody, při knížce nebo 
v posteli bez budíku.  
Je to také období častějšího setkávání s přáteli a rodinou, kdy k tomu 
lákají dlouhé letní večery.  
U nás na domovech se tyto dny snažíme s uživateli maximálně trávit 
venku na našich krásných zahradách, které jsme si společně zbudovali 
a také se o ně společně staráme. Málokterý kolemjdoucí dokáže kolem 
našich zahrad projít, aniž by se nezastavil a neobdivoval, co se nám 
zde za krátkou dobu povedlo.  A na takové zahradě už je možností 
k zábavě – grilování, zpívání, tančení, hraní různých her, péče o naše 
záhonky anebo jen obyčejné povídání. Letní měsíce nás obohacují 
energií, ze které pak čerpáme po celý zbytek roku. Využijte proto 
nadcházejícího období pro aktivity přinášející radosti a potěšení.  
 
Přeji vám všem krásné léto. 
 
        Ing. Ivana Vardanová 
               vaše ředitelka  
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí   
 

Kulturní život na SENIORu B 
 

Hudební vystoupení skupiny NÁVRATY 
Dopoledne 19. dubna měli uživatelé 
možnost poslechnout si hudební vystoupení 
ženského pěveckého kvarteta Návraty. 
Tentokráte vystoupily s tématikou Ach, ta 
láska nebeská, kdy zazpívaly mnoho 
známých písní. Uživatelům se toto 
vystoupení moc líbilo. 

 
 
Sportovní dopoledne s dětmi z MŠ Zahradní 
V rámci mezigeneračního setkávání se naši 
senioři zapojují pravidelně do aktivity s dětmi z 
MŠ Zahradní. Společně tak v  dubnu prožili 
sportovní dopoledne, kde se při sportovních 
činnostech střídali děti i senioři. Zvoleny byly 
činnosti, které obě skupiny bavily a zároveň měly 
možnost při činnosti předat něco ze sebe. 
 
 
 

 
 
SENIORská miniuniverzita III. věku 
V dubnu také proběhla přednáška na téma 
Horory, kterou vedla paní Mgr. Svobodová. 
Senioři měli možnost dozvědět se o 
charakteristice tvorby tohoto literárního 
žánru, který si klade za cíl vyvolat ve čtenáři 
strach. Bylo zmíněno mnoho známých 
spisovatelů a jejich díla. Některá tyto díla 
byla také zfilmována např. Dracula od 
irského autora Brama Stokera. 
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Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ 
– Kutná Hora 

V rámci programu věnovaného cestování 
po naší republice si uživatelé povídali o 
městu Kutná Hora. Patří k  historicky 
nejvýznamnějším městům České republiky 
a právem je také považována za 
pokladnici a klenot naší země. 
 

 
Zdravotní klauni 
Naše seniory navštívili v 
dubnu zdravotní klauni. Tito 
klauni předvedli bohatý 
program plný situačního 
humoru a hlavně plný 
pohody. Návštěva všechny 
velmi potěšila a vytvořila 
všem úsměv na tváři. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slet čarodějnic 
I na budovu B přiletěly 
čarodějnice. S nimi si naši 
senioři mohli zasoutěžit na 
stanovištích s názvy: jízda 
na koštěti, sušení kostí, 
tajemný hrnec, polenem do 
koše.  
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SENIORská miniuniverzita III. věku 
Dne 3. května proběhla v rámci SENIORské 
miniuniverzity III. věku přednáška na téma INDIE, 
posvátná místa Himalájí. Vlastní cestopisnou 
přednášku vedla paní Radmila Janíková, která nám 
svým vyprávěním přiblížila tamní život v Indii. Vše 
bylo doprovázeno promítáním videa a fotografiemi z 
této cesty. V 18. století patřila Indie k jednomu z 
mála exportérů a producentů diamantů. Mezi 
nejznámější nalezené diamanty v Indii patří:        
Koh-i-noor (Hora světla). Z tohoto důvodu přednášku 
doplnila prodejní výstava šperků Josefa Špatiny. 
 

 
 
Den matek 
Společně jsme 9. května oslavili Den matek, 
který s měsícem květnem přichází vždy 
druhou májovou neděli. Naši senioři se sešli v 
zahradě domova, kam je přišel navštívit pan 
Jaroslav Zimák, který všem zahrál na svou 
harmoniku. Všechny přítomné tato návštěva 
velmi potěšila. 
 
 
 

    Beseda s Českým rozhlasem Brno 
Dopoledne 11. května se konala 
Beseda s Českým rozhlasem Brno 
s podtitulem "Toulky českou 
minulostí".  Naši uživatelé i 
návštěvníci si poslechli veselou a 
zábavnou formou podané povídání 
nejen o pořadu Toulky českou 
minulostí, ale i o práci redaktorů v 
rozhlase a o veselých příhodách při 
tvorbě rozhlasových relací. Všichni 
si posezení užili a dobře se pobavili. 
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Solná jeskyně 
Dne 18. května jsme společně 
navštívili solnou jeskyni. Vzduch 
solné jeskyně je obohacen o částice 
jódu, draslíku, sodíku a mnoho 
dalších prvků, pro všechny to byl 
velmi příjemný a léčivý zážitek. Při 
poslechu relaxační hudby se všichni 
dostali do psychické i fyzické 
pohody, do domova jsme se tak 
vraceli příjemně odpočati a 
naladěni. 

 
Zábavný program „Máme rádi 
ČESKO“ – Strážnice a Hodonín 
Cestování po České republice uživatele 
v květnu zavedlo do Strážnice a 
Hodonína. Kromě vyprávění, kde se 
uživatelé dozvěděli historii a památkách 
těchto měst, mohli ochutnat bílé víno a 
Strážnické brambůrky. 

 
Hudební vystoupení 

 Dne 27. května proběhlo vystoupení 
v zahradě domova s názvem            
„Z truhlice vzpomínek“ pod vedením   
Mgr. Martiny Pacákové. Vystoupení 
bylo zaměřeno na období 20-40 let, 
uživatelé si tak mohli zazpívat spoustu 
známých písniček. 

 
 
DEN BEZPEČNOSTI s policií ČR 
V červnu proběhl v našem domově Den 
bezpečnosti s policií ČR.  Přednáška pro 
uživatele,  kterou vedla tisková mluvčí zlínské 
policie nprap. Monika Kozumplíková, byla 
zaměřena na prevenci ochrany a bezpečí 
seniorů. 



~ 7 ~ 
 

SENIORská miniuniverzita III. věku 
V červnu proběhla poslední přednáška semestru a 
to na téma Stopy cyrilometodějské mise v 
Chřibech (a jinde), kterou přednesl pan             
Ing. Antonín Galatík,Csc..  
 
 
Pěvecký sbor STUDÁNKA 
V červnu k ukončení školního roku proběhlo 
vystoupení dětského pěveckého sboru 
STUDÁNKA a dětí z dramatického kroužku ZUŠ 
Mánesova Otrokovice. Naši uživatelé se těšili z času, který mohli strávit s 
dětmi a užili si vystoupení, které se všem líbilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Zahradní párty „Vplouváme do léta“ 

Dne 28. června proběhla zahradní akce 
v námořnickém stylu „Vplouváme do 
léta“. Uživatelé si zazpívali společně s 
hudební skupinou Jalové hlasy, která 
hrála mnoho známých písní. Všichni si 
mohli pochutnat na grilovaných 
klobáskách z řeznictví ZBOŘIL a dalším 

občerstvení, které bylo připraveno po 
celou dobu párty. V závěru párty 
vystoupily orientální tanečnice z 
Tanečního studia Otrokovické BESEDY 
pod vedením Lenky Navrátilové. Celá 
akce proběhla za pěkného letního 
počasí v dobré náladě. 
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Zahradní terapie 
Pravidelně se naši uživatelé věnují i jedné ze 
svých zálib a to pěstování a péči o rostliny. Tato 
aktivizace probíhá každý týden a pro uživatele je 
velmi příjemnou. Svůj čas tráví v zahradě 
domova a svou péčí o rostliny udržují zahradu 
útulnou. Tento rok pomohlo uživatelům 
k zahájení zahradní sezóny i mnoho velkorysých 
sponzorských darů a to od firmy DROKOZ a  
firmy Krona - nářadí Kroměříž s.r.o. v podobě 
zahradnického nářadí a od firmy Kairo plus cz 
s.r.o. Otrokovice vodní nádrž, která slouží k 
údržbě zahrady. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kavárna  
V dubnu i v květnu byla pro uživatele otevřena 
Kavárna Pohoda, kde si mohli vychutnat svoji 
oblíbenou kávu. Mnozí si pití kávy rádi 
zpříjemní konzumací něčeho dobrého a 
sladkého, v nabídce naší kavárny si tak mohli 
objednat různé druhy zákusků, zmrzlinové 
poháry a chlebíčky. 
 

 
Hudební okénko 
Vzpomínkové HUDEBNÍ OKÉNKO, které se našim 
uživatelům velmi zalíbilo, probíhá každý měsíc. 
Toto okénko je věnované populárně známým 
zpěvákům a jejich pěveckým výkonům. Tentokrát 
si tak uživatelé společně povídali o Josefu 
Zímovi, Haně Hegerové a dalších. 
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Vzpomínky v kuchyni 
V rámci aktivizace vzpomínání 
v kuchyni naši senioři teď pravidelně 
pečou a to i ze sezónního ovoce 
koláče, buchty, zákusky. Tentokráte to 
byl jahodový koláč s drobenkou, řez 
z Margotky, fešácký tvarohový 
moučník, zákusek se zakysanou 
smetanou.  
 

 

Kulturní život na SENIORu C 
Vzpomínka na Tomáše Baťu 
Dne 4. dubna se senioři zúčastnili 
vzpomínkového aktu v parku na 
Baťově před Společenským 
domem, který se konal při 
příležitosti připomínky 140. výročí 
narození Tomáše Baťi. U Baťova 
pomníku zhlédli položení věnce a 
květin a poslechli si vzpomínkové 
projevy zástupců města. Poté 
spolu s vrstevníky krátce poseděli 
v sluncem prohřátém parku a 
zavzpomínali na  baťovu éru a osobnost Tomáše Baťi, která mnohým 
ovlivnila život. 

Videokavárnička 
Dne 6. dubna se konala ve 
společenském sále tradiční 
Videokavárnička, která nese příznačný 
název „Co všechno odnesl čas".         
U kávy senioři společně zhlédli 
prezentace fotografií z  kulturních akcí, 
které na domově proběhly v prvním 
čtvrtletí letošního roku. Také zhlédli 
dvě televizní reportáže, které k nám na 
domov přijela natočit Otrokovická 

televize. Vzpomínání a ohlédnutí se zpět na náš společenský život 
v domově vždy přinese dobrou pohodu a úsměv na tvářích zúčastněných. 
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Hodinka společenských tanců 

Dne 13. dubna proběhla "Hodinka společenských 
tanců", v níž měli senioři možnost podívat se na 
taneční vystoupení manželů Svačinových, kteří 
předvedli čtyři tzv. standardní tance (waltz, tango, 
valčík a quickstep). Jednotlivé taneční ukázky byly 
přestaveny poutavým povídáním o historii těchto 
tanců. Dále jsme se dozvěděli zajímavosti o 
působení manželů Svačinových v tanečních 
soutěžích, jakým způsobem trénují a co je k tanci 
přivedlo. Uživatelé měli z příjemného kulturního 
zážitku viditelnou radost. 
 

 

Čarodějnický rej 
Dne 27. dubna se uskutečnil Čarodějnický rej, konaný při příležitosti 
tradičního pálení čarodějnic. Na programu bylo humorné představení 
znázorňující sabat čarodějnic, 
kterému předsedal zlý čaroděj, 
který čarodějnice "školil", aby 
lidem lépe škodili. Součástí byl i 
tanec s čarodějnicemi, čtení z 
knihy tradic o způsobech jakými 
se lidé v dřívějších dobách chránili 
před působením zlých sil a 
nakonec proběhlo míchání 
čarovného lektvaru. Všichni si užili 
veselou a uvolněnou atmosféru.  

Královéhradecký kraj 
Dne 28. dubna proběhlo další setkání 
z cyklu "Putujeme Českem", tentokrát 
věnovaná Královéhradeckému kraji. 
Prostřednictvím obrazové prezentace 
se účastníci dověděli základní 
informace o rozloze, přírodních 
podmínkách, městech, památkách a 
turistických zajímavostech tohoto 
kraje. Rovněž si prohlédli výstavu 

výrobků potravinářského průmyslu Královéhradeckého kraje a ochutnali 
nejznámější regionální produkt této oblasti -  Hořické trubičky. 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1786196591611727/1786195471611839/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1786196591611727/1786195471611839/?type=3
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Návštěva zdravotních klaunů 
Ve čtvrtek 28. dubna navštívili 
naše seniory  klauni z neziskové 
organizace Zdravotní klaun. 
Návštěva klaunů v našem 
zařízení byla velmi příjemná. 
Klauni prošli jednotlivá oddělení 
domova, všude rozdávali humor 
a dobrou náladu. Skupinám 
seniorů, kteří na ně již čekali, 
předvedli komické scénky 
prokládané zpěvem veselých 

písniček. Navštívili také uživatele na jejich pokojích, kde opět pobavili 
humorem a potěšili písničkou. Celou „klauniádu“ provázela uvolněná 
atmosféra, veselí a úsměvy. Děkujeme klaunům za návštěvu a za jejich 
obětavou práci. 
 
                 Vzpomínkový program „OTROKOVICE DŘÍVE A DNES“ 

V sobotu 30. dubna  jsme uspořádali 
další setkání v rámci vzpomínkového 
programu na téma "OTROKOVICE 
DŘÍVE A DNES ". Pokračovali jsme a to 
již potřetí, tentokráte byly hlavním 
tématem Otrokovické mlýny a náhony a 
nimi spojené přilehlé části. Rovněž jsme 
se vrátili zpět na část Staré kolonie a 
Starobylou Sýpku a s ní přilehlé ulice. 
Přítomní uživatelé se sami zapojovali do 

vzpomínání především v návaznosti na prohlídku přinesených fotografií. 
Mezi uživateli byla velmi příjemná atmosféra a vzhledem k rozsáhlému 
tématu jsme si slíbili další pokračování o našem městě. 
 
Noviny a časopisy dříve a teď 
Dne 19. dubna proběhlo posezení na 
téma "Noviny a časopisy dříve a teď", 
věnované tištěným periodikům od 40. let 
20. století do současnosti. Uživatelé si 
prohlédli a prolistovali různé druhy novin 
a časopisů. Společně zavzpomínali na 
ty, které v různém období četli nebo je 
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odebírali. Dověděli se také zajímavé informace o historii, způsobu výroby 
a tvorbě denního tisku. U některých novin a časopisů mohli porovnat  
podobu a náplň současných výtisků a jejich předchůdců. 
 

                                                              "Posvátná místa Himalájí"  

Dne 18. května se konala 
přednáška "Posvátná místa 
Himalájí". Přednášející paní 
Radmila Janíková, která v 
loňském roce cestovala do 
severní Indie a podhůří Himalájí, 
nás velmi poutavou formou 
provedla touto magickou krajinou 
plnou kontrastů. Senioři zhlédli 
videa a fotografie z této cesty, 

prohlédli si ukázky tradičních pletených výrobků, ukázky drahých kamenů, 
jejichž těžbou je Indie pověstná a rovněž typické indické oblečení ve 
kterém byla paní Janíková oblečená. Všechny tato přednáška velmi 
zaujala a my děkujeme paní Janíkové za možnost nahlédnout do této 
vzdálené, exotické země. 

 

Jihomoravský kraj 

Dne 24. května proběhlo další 
setkání z cyklu "Putujeme 
Českem". Tentokrát bylo 
věnováno cestování po 
Jihomoravském kraji. Senioři 
zhlédli obrazovou prezentaci, 
z které se dověděli základní 
informace o povrchu, vodstvu, 
zemědělství, průmyslu, 
sídlech, kulturních a 
přírodních památkách tohoto 
úrodného vinařského kraje. Prohlédli si také ukázky výrobků především z 
potravinářského průmyslu Jihomoravského kraje a ochutnali tradiční 
regionální produkt Strážnické brambůrky. V závěru zavzpomínali na 
místa, která senioři sami v tomto kraji navštívili. 
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Divadelní představení žáků  
Dne 26. května se účastnili senioři 
divadelního představení žáků 
Literárně dramatického oboru 
ZUŠ Otrokovice. Ti pro nás, pod 
vedením herce zlínského divadla 
pana Gustava Řezníčka, zahráli 
pohádku „O lásce, drakovi a dvou 
princeznách". Seniorům se 
vystoupení velmi líbilo a my 
děkujeme žákům za představení. 

 
Legendy československého atletického sportu 
Dne 7. června se konalo  vzpomínání  na téma 
"Československé legendy letních sportů". 
Jmenovitě  bylo zaměřeno na vytrvalostního běžce 
Emila Zátopka, na oštěpařku Danu Zátopkovou, na 
gymnastku Věru Čáslavskou a na fotbalistu Josefa 
Bicana. Senioři si prohlédli fotografie sportovců a 
ukázky sportovního nářadí. K dispozici byla i 
dobová videa z olympiád a rozhovory se sportovci. 
Senioři zavzpomínali na tyto sportovní události a 
na naše slavné sportovce. 
 
Den s dětským úsměvem 
Ve středu odpoledne           
8. června se v atriu 
budovy C uskutečnila 
akce "Den s dětským 
úsměvem", kde vystoupily 
děti z DDM Sluníčka. Naši 
uživatelé a jejich příbuzní 
mohli zhlédnout 
vystoupení mažoretek, 
roztleskávaček, moderní 
tance a hru na kytaru. 
Vystoupení se všem velmi 
líbilo. Společně strávené 
odpoledne si všichni moc užili. Děkujeme dětem za krásná vystoupení a 
moc se těšíme na další setkání. 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1802679293296790/1802677436630309/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1802679293296790/1802677436630309/?type=3
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                                                            Letní olympijské hry 
Dne 10. června se konaly "Letní 
olympijské hry". Na trati s pěti 
stanovišti si naši uživatelé 
vyzkoušeli různé sportovní 
disciplíny (štafeta s kolíkem, fotbal, 
hod diskem, gymnastika a tenis). Po 
úspěšném absolvování celé trati 
obdrželi pamětní diplom a sladkou 
odměnu. Také si prohlédli 
vystavené medaile a sportovní 

nářadí, jako oštěp, kouli, disk a běžeckou překážku. 
 
Vzpomínání v rámci noci kostelů 
V sobotu se senioři sešli u 
příležitosti konané NOCI 
KOSTELŮ, která proběhla           
10. června. Vzpomenuli na kostely 
v Otrokovicích a okolí. Otevřeli se 
brány krásných křesťanských 
památek s jejich posvátnou 
minulostí, což bylo pro mnohé 
obdivuhodným zážitkem. Společně 
jsme si o kostelech popovídali a 
uživatelé si odnesli brožury o 
zmíněných chrámech. Závěrem jsme vzpomenuli kostely na Zlínsku. 
Uživatelé si společné povídání velmi užili.  
 
Dámský klub 
Dne 15. června jsme pro seniorky 
připravili v rámci dámského klubu 
setkání na téma "Den pro krásu". 
Při této příležitosti se seznámily s 
novou kadeřnicí, která bude 
v domově poskytovat služby. 
Kadeřnice v tento den pečovala o 
jejich vlasy. Dále jim bylo 
provedeno ošetření pleti, péče a 
lakování nehtů a obličejová 
masáž. Seniorky si dopoledne velmi užily.      
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Kunovské léto 
V pátek 17. června naši senioři 
zhlédli vystoupení makedonského 
folklorního souboru MEGDAN, který 
u nás vystoupil při příležitosti konání 
folklorního festivalu Kunovské 
léto. Mladí zpěváci a tanečníci v 
tradičních makedonských krojích, 
které doprovázela čtveřice 
hudebníků, představili folklor své 

země, zatancovali energické tance a zazpívali lidové písně. Účastníci si 
velmi pěkné vystoupení užili a umělce ze vzdálené balkánské země 
odměnili potleskem. 
 
Vysvědčení 
Dne 28. června se konalo 
vzpomínání na "Vysvědčení". 
Senioři si prohlédli vystavená 
vysvědčení z dob jejich dětství    
a  dobové fotografie školních 
budov z Otrokovic a blízkého 
okolí. Při divadelním vstupu ze 
školní třídy, znázorňující 
předávání vysvědčení na konci 
školního roku převzali symbolicky 
od "pana učitele"  vysvědčení za 
účast na aktivitách v průběhu roku. Rovněž zhlédli promítání dvou 
reminiscenčních divadelních představení s tématikou školních let a 
vysvědčení. Společně tak zavzpomínali na školní léta a na předávání 
vysvědčení ve školách, které navštěvovali. 

 
Zahradní slavnost 
s grilováním 
Ve středu 29. června 
v atriu budovy C 
proběhla tradiční 
"Zahradní slavnost s 
grilováním". O 
příjemnou atmosféru 
se postarala rodinná 
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kapela Šestákovi. Součástí této akce bylo slavnostní ukončení projektu 
"Proměny Atria". Návštěvníci také zhlédli taneční vystoupení zaměstnanců 
a seniorů domova. Pochutnali jsme si na grilovaném kuřecím mase a 
uzeninách. Celé odpoledne proběhlo v dobré náladě za pěkného letního 
počasí.  

           Moravskoslezský kraj 
Dne 30. června se konalo další 
setkání z cyklu "Putujeme Českem", 
tentokrát věnované 
Moravskoslezskému kraji. Společně 
zhlédli obrazovou prezentaci, ze 
které se dověděli základní informace 
o zemědělství, průmyslu, sídlech, 
kulturních a přírodních památkách 
tohoto kraje. Prohlédli si také ukázky 
výrobků potravinářského průmyslu 

Moravskoslezského kraje a ochutnali tradiční regionální produkt, 
perníkovou pochutinu "Štramberské uši". 
 
Program „Ve znamení měsíce“: 
V rámci tohoto programu, který u nás v domově 
probíhá, se věnujeme činnostem, které jsou 
typické pro dané roční období. V měsíci dubnu 
proběhlo vzpomínání v kuchyni, kde jsme 
připravovali jarní nádivku s uzeným masem, 
kopřivami a pažitkou. Senioři se aktivně zapojili 
do všech fází přípravy nádivky. Spolu 
zavzpomínali na pečení nádivek dříve doma a 
na bylinky, které používali. V průběhu aktivity 
také ochutnali chleba s máslem a řeřichou, 
kterou  si vypěstovali. 

 
V dubnu probíhala společná setkání 
v rámci zahradní terapie spojené 
s přesazováním a jednocením 
rostlinek. V průběhu práce spolu 
vzpomínali na zahradničení u nich 
doma, jaké používali nářadí a co 
pěstovali. Vyměňovali si tak různé 
rady a zkušenosti. 
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V květnu společně vysazovali zeleninu (rajčata, 
kedlubny, pažitku, patisony a cukety) do 
vyvýšených truhlíků. Práce a pobyt na zahradě 
je bavila.  
 
V květnu proběhlo vzpomínání v kuchyni, kde 
jsme si společně připravili špenátovou polévku a 
smažené zelné placky. Uživatelé se zapojili do 
zpracování vypěstovaného špenátu a do 
přípravy těstíčka na placky. Spolu si pak 
pochutnali na plackách a polévce. 
 
 

 
V červnu se konala  beseda s 
tématem "Včelařství". Společně 
jsme zhlédli prezentaci o historii 
včelařství a o včelách 
samotných. Také se podívali na 
videa s ukázkami pracovních 
postupů včelařů. Rovněž si 
prohlédli předměty související s 
chovem včel - různé nářadí, 
ochranný oblek a kuklu, plástve, 

výrobky z vosku a různé knihy a časopisy. Na závěr ochutnali dva druhy 
medu. Toto zajímavé téma je zaujalo a strávili příjemné dopoledne. 
 
Jedno červnové dopoledne bylo také věnované jahodové sezóně a 

zpracování nasbíraných 
jahod. Jahody jsme si 
připravili do misky s cukrem a 
také jako nápoj z mixovaných 
jahod a mléka. Uživatelé se 
zapojili do okopávání a plení 
truhlíků se zeleninou a pak si 
pochutnali na mixovaných 
jahodách s mlékem a cukrem.  
Spolu s vrstevníky strávili na 
zahradě příjemné dopoledne. 

 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1821491478082238/1821490721415647/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.1821491478082238/1821490721415647/?type=3
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Připravujeme pro Vás  
 
 

Plánované akce SENIORu  B – III. čtvrtletí 2016: 

ČERVENEC       

  Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Lednice 

Prezentace o poutní cestě do SANTIAGA DE COMPOSTELA a okolí 

SETKÁNÍ S CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIÍ  s Janou Gavendovou  

               SPORTOVNÍ odpoledne  

  Hudební okénko – Jiří Suchý 

SRPEN         

Cyklus „biografické výlety“ -   Výlet věřících na poutní místo  

VAŘÍ KLUCI V AKCI  - Den maďarské kuchyně 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ –  okolní vesnice 

VÝLET  do lanového centra 

Turnaj v petanque s posezením v zahradní cukrárně 

Hudební okénko – Eva Pilarová  

               

ZÁŘÍ  

  Prohlídka Experimentária  Otrokovice 

Cyklus „biografické výlety“ -   Putování za prací – KOŽELUŽNY 

Vzpomínková vycházka do přístaviště  

Zahradní posezení - ukončení letní sezóny 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – okolní vesnice 

Hudební okénko – Václav Neckář 

    

V rámci pravidelných aktivizačních programů plánujeme: 

 

Vzpomínky v kuchyni – zpracování letního ovoce a zeleniny 

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

péče o  letničky, okopávání zeleninových záhonů 
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Plánované akce SENIORu  C – III. čtvrtletí 2016: 

 

ČERVENEC      

Videokavárnička aneb co všechno odnesl čas 

Vzpomínkové pásmo – Dovolené a závodní rekreace 

Hudební medailon Karla Gotta   

 Program „Putování Českem“ –  Karlovarský kraj 

Program „Ve znamení měsíce“:  dovolené, letní ovoce, vaření z cuket, 

nakládání okurek 

  

SRPEN 

 Cyklus „biografické výlety“ -   Výlet věřících na poutní místo 

 Dožínkové slavnosti 

 Beseda  na téma -  tramping, skauting 

Přednáška na téma -  Po Středozemním moři výletní lodí 

Letní turnaj v petanque 

 Program „Putování Českem“ –  Ústecký kraj 

 Program „Ve znamení měsíce“: zpracování obilí, slámy,  táboření, 

 zpracování ovoce a zeleniny 

 

ZÁŘÍ   

Cyklus „biografické výlety“ -   Putování za prací – KOŽELUŽNY 

Cyklus „biografické výlety“ -   Moje vesnička  

Prohlídka Experimentária  Otrokovice 

Olympiáda tradičních dovedností 

Rozloučení s létem  

Program „Putování Českem“  -  Pardubický kraj 

 Program „Ve znamení měsíce“: podzimní sklizeň ovoce a zeleniny, 

 zpracování kukuřičného šustí, vinobraní, vzpomínání na školní léta 
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Aktuality SENIORu  

 

 Novinky v SENIORu – biografický projekt SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 

 

Připravujeme pro Vás nový projekt se symbolickým názvem SPLNĚNÁ PŘÁNÍ, 
který bude trvat  přibližně 1 rok. Tento projekt navazuje na činnosti, které u nás 
v uplynulých letech probíhaly, zejména na práci se vzpomínkami a na tvorbu 
biografických knih. V tomto roce s Vámi naše pečovatelky sestavují životní 
příběhy a do dnešního dne je rozpracováno celkem 23 knih s Vašimi 
biografiemi. Nejen při této společné práci, ale i v běžném každodenním 
kontaktu se od Vás pracovníci dozvídají, jaká máte nesplněná přání a sny. 
Konkrétně po čem toužíte, s kým byste se chtěli potkat, kam byste se chtěli 
ještě podívat a co byste chtěli zažít. Většina těchto přání se opírá o Vaše 
životní příběhy a vychází z Vašich vzpomínek. Zjistili jsme, že ke splnění 
většiny těchto přání, nejsou potřeba žádné velké peněžní výdaje, ale jen naše 
chuť a nadšení Vám přání postupně plnit. A to nám určitě nechybí. Tak vznikl 
projekt SPLNĚNÁ PŘÁNÍ. 
 

A jak bude celý projekt probíhat? Nejprve dáme postupně dohromady Vaše 
reálně splnitelná přání a poté naplánujeme jejich postupné plnění. O způsobu, 
čase a místu  plnění Vašeho přání budete průběžně informování a z „Vašeho 
velkého dne splněného přání“ budou pořízeny fotografie a také zápis o 
průběhu tohoto dne. V rámci letošního plnění snů uspořádáme v letních 
měsících biografické výlety. Pro věřící to bude výlet na poutní místo Hostýn. 
Pro ty, kteří dlouhá léta pracovali v místních koželužnách, bude realizována 
společná návštěva areálu TOMA, kde se tato fabrika nacházela. Ti, kteří mají 
úzké pouto se svojí rodnou vesničkou, se do ní pojedou podívat.  
 

Také plánujeme splnit sen jednomu milovníkovi motorismu a to projížďkou 
v autě spojenou s návštěvou osoby, kterou dlouho 
neviděl. Bývalému veslaři se splní sen, zase jednou 
si sednout do lodi a zaveslovat si. Výborná hráčka 
házené navštíví místní házenkářský turnaj a setká 
se se současnými hráčkami klubu, ve kterém před 
mnoha lety hrála. Vášnivou houbařku a milovnici 
lesa potěšíme vycházkou do nedalekého lesa. A  
tak bychom mohli pokračovat. O tom, které sny se 
nám podařilo splnit zase až příště. A protože jedno  
přání máme již splněno, tak jsme Vám o něm napsali krátký článek. 
      
 

za celý realizační tým napsala: Mgr. Berková Věra 
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Beseda s Českým rozhlasem Brno aneb příběh jednoho 
splněného přání 

 
Dne 10. května 2016 dopoledne se konala nejen  pro obyvatele SENIORu, ale i 
pro širší veřejnost beseda s Českým rozhlasem Brno s podtitulem "Toulky 
českou minulostí" na motivy známého pořadu brněnského rozhlasu s 
šéfredaktorem Českého rozhlasu Brno Jaromírem Ostrým a jeho kolegou 
Josefem Veselým. Hovořilo se především o knize Toulky českou minulostí a o 
rozhlasovém seriálu, který je podle této knihy připravován. Možná vás 
překvapí, že tento pořad je dlouhodobě jedním z nejsledovanějších 
rozhlasových pořadů vůbec.¨ 
 

A nyní něco málo o historii pořadu: rozhlasové Toulky se  poprvé vysílaly   v  
neděli 2. dubna roku 1995. S nápadem dát rozhlasovou podobu sérii 
atraktivních publikací Toulky českou minulostí přišel tehdejší dramaturg 
Českého rozhlasu Bohumil Kolář, který považoval Toulky českou minulostí 
za úžasný materiál vhodný i pro rozhlasové zpracování. Jednotlivé díly 
představují události a osobnosti, které formovaly naši několikatisíciletou 
historii a zanechaly nesmazatelné stopy v krajině, architektuře a v celé 
společnosti na území dnešních Čech, Moravy a Slezska. Jednotlivé díly 
vznikají na základě stejnojmenného knižního souboru spisovatele Petra 
Hory-Hořejše v brněnském studiu Českého rozhlasu. Redaktor Josef Veselý 
také řadu dílů Toulek českou minulostí dále autorsky rozvíjí. Premiérové 
pořady vysílá ČRo Dvojka. Reprízy vysílá stanice ČRo Brno a několik 
regionálních stanic Českého rozhlasu dle programového schématu. 

A proč jsme tuto besedu chtěli připravit právě u nás v SENIORu? Jeden 
z důvodů je, že celá řada z Vás tento pořad dlouhé roky poslouchá a má ho 
v oblibě. Druhý …hlavní důvod…byl, že setkat se s tvůrci pořadu byl dlouholetý 
sen naší obyvatelky paní Staňkové z budovy C. Uživatelka  se na osobní 
setkání moc těšila a řádně se na něj připravila. Napekla jim hanácké koláče a 
vytvořila zdobené kraslice. Ze samotného setkání měla obrovskou radost a 
podle jejích slov se jí „splnil sen“. A za to jsme moc rádi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rozhlas.cz/brno
http://www.rozhlas.cz/dvojka
http://www.rozhlas.cz/brno
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Přeměna atria SENIOR C 
 

Prostory  atria  našeho domova nebyly donedávna, tak příjemné, jak 
je tomu dnes. Prostředí bylo chudé a bez květin. A tak na jaře tohoto 
roku vznikl na našem aktivizačním úseku projekt s pracovním názvem 
„Atrium…zahrádka jako doma“, díky kterému jsme pro Vás chtěli 
vytvořit příjemné prostředí, které bude připomínat atmosféru domácí 
zahrady a bude poskytovat prostor nejen pro relaxaci, ale i pro aktivní 
trávení času při zahradničení.  

 
Protože jsou naše  finanční 
zdroje omezené, rozhodli  jsme 
se uskutečnit celou přeměnu  
atria vlastními silami a 
s pomocí dobrovolníků či 
štědrých dárců. Tak vznikl 
nápad, že spojujícím prvkem 
celé přeměny by mohly být 
výrobky z dřevěných europalet, 
které není zas až tak těžké 

v dnešní době sehnat. Palety nám darovala firma Sběrné suroviny 
UH, s. r. o.. 
 
V dubnu a květnu proběhly společné brigády zaměstnanců, kdy jsme 
postupně vyrobili různé druhy truhlíků a zvýšených záhonů.  Pomáhali 
nám nejenom naši 
šikovní zaměstnanci 
údržby, ale také mistr 
tesař pan Martinek z 
Kyjova. Po vyrobení už 
bylo potřeba provést jen 
dokončovací práce a to 
opět vlastními silami. 
Potřebný materiál pro 
natření impregnací, 
barvou či vyplnění fólií 
darovaly firmy Dům 
barev – Otrokovice a Fatra, a. s..  
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Od firmy Hudetz s.r.o. jsme dostali velké květináče a od firmy DK Plast 
plastové truhlíky. Také jsme dostali květináče od našich kolegů z budovy 
B.  Pak už stačilo jen truhlíky a květináče osázet květinami. Velmi nám 
pomohla paní majitelka Zahradního centra Želechovice, která nám 
darovala velké množství letniček a bylinek. Mohli jsme tím pádem i rozšířit 
naši bylinkovou zahrádku např. o ženšen, kari, stévii či lipeu. Také jsme 
vlastními silami vytvořili „babiččinu zahrádku“, kde jsou kamínky 
s osázenými kořenáči a typický plot s hrnci. Postupně vzniká i tzv. 
statkářův kout, kde je zatím jen dřevěný trakař a proutěný koš, ale věříme 
že časem se toto místo rozroste o další exponáty, které si pamatují ti, co 
se dříve věnovali zemědělství.  
 
Aby jste  se i vy mohli zapojit do zahradničení získali jsme od firmy Krona 
- nářadí Kroměříž s.r.o. a firmy Drokoz Václav Vaněk velké množství 
drobného zahradnického náčiní. Firma  Kairo plus nám darovala nádrž na 
vodu k zalévání. 
 
Děkujeme tímto všem zaměstnancům, kteří 
jakkoliv přispěli k této dnešní podobě atria. 
Především děkujeme aktivizačnímu 
pracovníkovi Tomáši Leblochovi, který má 
největší zásluhu na celé přeměně, a který pro 
Vás plánuje i do budoucna spoustu aktivit 
v rámci zahradní terapie. Tímto naše práce 
v atriu nekončí. Na podzim bychom chtěli zřídit 
zákoutí pro duchovní rozjímání s 
dřevořezbami a do budoucna například 
kamennou spirálovou zahrádku. Všem 
přejeme, aby se v atriu cítili příjemně a užívali 
si  tento prostor hlavně nyní v létě.                                      

 
 
 
 
 
 Vás aktivizační úsek – budova C 
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AKCE „Do práce na kole“ 
 

V květnu tohoto roku proběhl již            
6. ročník celostátní soutěže s názvem 
Do práce na kole. Záměrem projektu je 
motivovat co nejvíce lidí, aby se naučili 
používat jízdní kolo, (nebo i běh či 
chůzi) jako pravidelný dopravní 
prostředek po městě. Když více lidí 
přesedlá z aut na kola a další 
bezmotorové prostředky, zlepší si tak 
nejen kondici, náladu a možná i vztahy 
s kolegy, ale společně tak přispějí k 
čistšímu ovzduší a celkově 
příjemnějším, bezpečnější a zdravějším městům, kde žijí a pracují. Soutěž Do práce na 
kole je týmovou soutěží pro firmy a instituce, do které se může zapojit každý, kdo sestaví 
tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu s kolegy dojíždí 
během května do práce na kole. 
Na popud zaměstnankyň z budovy C se proto letos poprvé vytvořil tým reprezentující 
organizaci SENIOR Otrokovice, ve složení Klára Samohýlová, Květa Fojtíková, Renáta 
Čižmařová, Marta Nedbalová a Marek Smýkal. Podmínkou bylo pouze složit registrační 
poplatek a mít chuť dojíždět do zaměstnání na kole či pěšky. Soutěžilo se v několika 
kategoriích. Hlavní byla soutěž Pravidelnost, kde cílem bylo na kole absolvovat cestu do 
práce a z práce minimálně z 66%. V další kategorii s názvem Výkonnost se hodnotila 
celkově ujetá vzdálenost týmů.  
Celkově se soutěže účastnilo 27 měst, 1825 společností a 10 800 jednotlivců. Ti pak 
společně podnikli 384 796 cest. Na kole ujeli 3 007 254 kilometrů a 199 552 kilometrů ušli 
pěšky. Na počátku celé akce si každý z účastníků zvolil svou každodenní trasu a spočítal 
kilometry, které při cestě do práce a z práce absolvuje. Počet jízd si každý sám zapisoval 
do tabulky na internetových stránkách celé akce. Na základě zapsaných jízd se 
automaticky načítaly jak ujeté kilometry, tak procentuální četnost. Celá soutěž je o 
poctivosti účastníků a dohled nad řádným zapisováním  jízd má jen osobní poctivost  
soutěžících. 
Každý z účastníků tím měl přehled nejen o svých jízdách, ale i jízdách kolegů. Tím 
docházelo k podpoře a zdravému hecování i uvnitř týmu, což mělo za následek 
absolvování cesty do zaměstnání na kole, i když počasí nebylo zrovna ideální. Pokaždé 
však cesta vlastními silami uskutečnit nešla a někdo z účastníků musel zvolit  jiný 
alternativní dopravní prostředek. Jindy se možná jen nechtělo. Přesto tým SENIORu 
Otrokovice během celé soutěže najezdil 565 kilometrů a pravidelnost týmu dosáhla 67 %. 
V regionu Zlín a okolí jsme obsadili ze 123 týmů 24. místo v soutěži Výkonnost a 21. místo 
v soutěži Pravidelnost. Jsme rádi, že i našim přičiněním se město Otrokovice stalo 
celorepublikovým vítězem v počtu našlapaných kilometrů na jednoho účastníka a po právu 
bylo označeno za „cyklistickou velmoc“.  
Jsme rádi, že náš tým obstál v celé soutěži se ctí a snad důstojně reprezentoval zařízení 
SENIOR Otrokovice.  Doufáme, že v příštím roce se opět sejdeme a budeme se  moci 
opět soutěže účastnit a dosáhnout třeba ještě  lepšího výsledku. 

                                      Za celý tým napsal: Marek Smýkal 
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Na pokračování – z nedokončení knihy spisovatelky                            
E. Jechové 

 
                       bývalé obyvatelky SENIORu Otrokovice  
 
 MÉ POSLEDNÍ DNY. 
 Již jsem si zde zvykla a část obyvatel poznala. Sedávám 
s nimi při různých programech, které pořádají pomocné zdravotní 
sestry. Potěšilo mě, že začali číst mé knihy s názvem: Žila jsem 
ve 20. století. V deštivém dnu a podzimních a zimních chladných 
dnech pořádají pro nás nějaký program v kulturní místnosti. 
Dopoledne od devíti hodin a odpoledne od půl čtvrté. Denně brzy 
ráno je cvičení ve III. poschodí. Někdy se jej také zúčastním.  
V přízemí v chodbě je veliká tabule a tam bývají rozvěšené různé 
plakáty a také vše, co se bude pro nás ten den dělat. Snaží se chodící občany zaměstnat. 

V neděli bývá program ve 13. hodin, než začnou chodit návštěvy. Často se programů 
zúčastňuji, zvláště když je deštivý nebo chladný větrný den. Přes teplé letní počasí se 
pravidelně pořady nekonají, protože chodí pečovatelky s občany na vozících na procházky 
do přírody. Kolem celé velké tříposchoďové budovy je anglický park, s vydlážděnými 
malými dlaždicemi a mnoho laviček. Mezi parkem je vydlážděné stejnými malými 
dlaždicemi jako chodníčky parkoviště pro auta. 

V pěkné teplé dny všichni rádi chodíme do parku. Sestry denně dopoledne i 
odpoledne jezdí s nechodícími na vozících na procházky do krásné přírody. Příroda je zde 
překrásná, plná zeleně dlouhých louk. Na jedné straně budovy je silnice a za ní pěkná, 
asfaltová cesta pro jízdní kola, dětské kočárky a korzující občany. Za touto cestou je nízká 
prohlubeň, plná zelené trávy a různých stromků a keřů. A za nimi teče velká řeka Morava a 
za Moravou je silnice a velký dlouhý lesnatý kopec. 

Na druhé straně jsou dvě fotbalová hříště a mezi hřišti je velké tenisové hříště. Jedno 
fotbalové hřiště je pro děti, které se učí fotbalu a druhé, kde se konají fotbalová utkání mezi 
obcemi a městy. Celý objekt budovy „B“ je v parku, plný pěkných cestiček a laviček. 
Sedáváme na lavičkách a díváme se na fotbal žáků a na tenis. Nedaleko v lese je pěkné  
25 m letní koupaliště a za ním další tenisová hříště, kde hrají moji synové, vnoučata i 
pravnoučata. 
 
 

 MOJI SYNOVÉ. 

Mám dva syny v letech 72 a 68. Chodí za mnou pravidelně týdně. Mladší dvakrát 
týdně na kole, protože bydlí již 50 let s rodinou v Otrokovicích, kde postavil pro rodinu 
pěkný velký rodinný dům v nové čtvrti nazvané Újezdy. Manželčin dvouposchoďový dům 
na hlavní silnici byl v asanačním pásu a musel se zbourat. Dostali přidělené byty v 
sídlišti pro svoji rodinu a i také pro ženinu maminku. Žena ráda pracuje na zahradě a 
nechtěla bydlet v panelové velké budově. Rozhodl se, že si postaví rodinný dům se 
zahradou. Dostal od obce peníze a tak začal stavět rodinný dům v nové čtvrti Újezdech 
za kostelem na kopci. 

 Starší syn Richard žije v Malenovicích, kde jeho žena po rodičích zdědili pěknou 
velkou vilu se zahradou v Havlíčkové ulici pod zalesněným kopcem a zámkem hraběte 
Šternberka. Každý den je stále zaměstnán ve své živnosti v Loukách, kterou předal svým 
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dvěma dětem. Chodí tam však stále pracovat a pomáhat jim. Má bohaté zkušenosti je ing. 
ekonomie a mladí jsou nezkušení. Často jezdí za zimním sportem s rodinami do zahraničí, 
když u nás není sníh a vše přenechávají svým zaměstnancům. Syn jim v 73 letech stále 
pomáhá a chodí do práce denně a učí je vedení. 

Jsem velmi vděčná svým synům, že se tak pečlivě o mě starají, když jsem zestárla a 
byla neschopna jako malé dítě sama žít. Nosili mě jídlo, krmili mne a stále si se mnou 
vyprávěli. Byla to velká práce, neboť jsem stále plakala a volala rodiče. Byli trpěliví a 
ukazovali mi počítač, jak mám psát, aby mi ušel denně čas. Trvalo to téměř rok, než  jsem 
se vrátila do své úlohy a na dětství úplně zapomněla. Začala jsem pomalu psát nové 
myšlenky a zapomněla, že jsem byla dítětem a pokračovala v psaní. 
 Poznala jsem velkou lásku svých synů a věnovala se vnoučatům. Mám pět vnoučat a 
sedm pravnoučat. Dnes prožívám stáří a nevidím je, myšlenkami jsem však často s nimi. 

Dožívám v Otrokovicích své poslední dny, sama v jednom pokoji. Zvykla jsem si zde 
a mám vedoucí a sestry i pečovatelky ráda. Je o mne dobře postaráno. Synové mě chodí 
často navštěvovat a s nimi chodím na dlouhé procházky. Krajina je zde překrásná. Jedině 
co postrádám je přátelství, které jsem dosud nenalezla, se stejnou láskou k filozofii a 
k duchovním hodnotám. Kéž bych zde svůj poslední den končila. 

Zúčastňuji se všech přednášek, cvičení, různých programů, které pro nás zde 
pořádají. Těším se na letní počasí, kdy budu ráda sedávat na lavičkách po dlouhé 
procházce a radovat se z krásné přírody. 
  V měsíci květnu budu mít 93 let. Je to vysoký věk a jsem ráda, že duchovně jsem 
zdravá a pohyblivá. Bůh, v kterého věřím, mě nechává stále žít a radovat se z velké rodiny, 
z mých synů. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA 

 
Dne 27. března byla přednáška s názvem: „LETEM SVĚTEM“. Přes hodinu ji 

přednášela paní Mgr. Věra Kramářová. Začínala v 10 hodin dopoledne a byla o založení 
firmy Baťa, která má 120. výročí. Po přednášce jsem paní poděkovala. Prožívá také stáří 
nad osmdesát let a mluvila více jak hodinu. Vše o čem mluvila, jsem si představovala, 
protože jsem to také prožívala a dobře znala. Přednáška byla o založení továrny na obuv 
Tomášem Baťou, až do jeho smrti. 
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Před jídelnou je velká tabule a tam denně zavěšují programy. Denně sleduji všechny 
vyvěšené nápisy, takže mně nic zajímavého neuteče. Dodržuji svůj denní režim a 
zúčastňuji se všech pořadů, které pro nás obyvatele pavilonu „B“ chystají. Je jich opravdu 
mnoho a za všechny jsem moc vděčná, které pro nás připravují. Zdravotní sestry 
a pečovatelky stále vymýšlely po celou dlouhou zimní dobu různé pořady, aby nám čas 
zpříjemnily, když jsme nemohly jít ven na procházku pro studené, mrazivé počasí. Jsme jim 
za vše moc vděční. Teď začínám pravidelně denně chodit do přírody a pozoruji, jak se 
probouzí ze zimního spánku. Jaro je kouzelné. Pomalu přestávají další programy, které pro 
nás sestry připravily, abychom dobře prožili celé zimní období. Teď bude více procházek a 
programů v přírodě.  

Prožívám druhou neděli bez návštěvy svého staršího syna. Je velmi nachlazen a má 
silnou rýmu. 

Tuto neděli 30. března jsem byla večer velmi mile překvapena. Šla jsem k večeři do 
jídelny, když mě před dveřmi oslovila má vnučka. Vedle ní stál její muž a můj pravnuk. Byli 
na výletě v Kroměříži a při zpáteční cestě se u mne zastavili. Měli jsme tentokrát studenou 
večeři, takže jsem si ji vzala do svého pokoje, aby mě ji pomohli sníst. Chléb, máslo a 
salám, Radanka chlebíčky rozkrojila na polovinu, natřela máslem a dala na máslo salám. 
V pokoji jsem měla ještě od snídaně pletýnku, takže mě pomohli vše zlikvidovat. Byli u mne 
přes hodinu a vesele jsme si popovídali. Také mě oznámila, že mému synovi, jejímu otci, je 
již lépe. Prožívala jsem velkou radost ze svého pravnoučka, který chodí do sportovní páté 
třídy, kde mají každý den hodiny plavání. Hodně vyrostl, co jsem ho neviděla. Bude mít 
plavecké závody, kterých se bohužel již nemohu zúčastnit. Bude plavat motýlka, což je 
nejtěžší plavecký styl. 

Měsíc březen pro mne skončil velmi radostně. 
Poslední den 31. března v pondělí jsem si vyšla na procházku s vozíčkem a setkala 

jsem se s paní, která v jídelně sedí nedaleko mě. Nabídla mi svou denní procházku mezi 
baťovskými rodinnými domky. Vrátily jsme se po hodinové době plné krásných pocitů.  

Budu místa, kterými jsme projížděly opakovat. Jaro je kouzelné a plné drobných 
rozkvetlých kvítek v zahrádkách kolem baťovských rodinných domků. Nestačily jsme krásu 
obdivovat. 

 
 

DUBEN 
 
První den v měsíci dubnu začal v úterý ve 14. týdnu roku se svátkem křestního 

jména Hugo. Dnes přišel odpoledne mladší syn Evžen a řekl mi, že přijde technik, který mi 
dnes založí „ internet“, že si budu moci dopisovat na počítači se všemi, kteří vlastní 
internet. 

 Opravdu za chvíli přišel montér a dal se do práce. Teď mohu psát všem, kteří vlastní 
internet. Rozhodla jsem se, že první dopis pošlu Jozefu Karvašovi do Banské Bystrice na 
Slovensko. 

Syn odešel a já se teď musím učit znovu přes počítač psát. Nevím, jestli to budu 
umět. Syn přijde opět až v neděli. 

Využívám všechny pořady, které jsou napsané na tabuli a chodím denně ráno 
v devět hodin do III. poschodí cvičit. Snažím se udržovat, abych nebyla nikomu na obtíž. 
Čekám však, že brzy odejdu do věčnosti. Včera od 1. dubna mám opět zavedený internet. 
Jsem tomu ráda, že budu mít bohatou korespondenci a čas mi bude pěkně ubíhat. 

Ráno 2. dubna začali malovat velkou jídelnu a v poledne jsme tam v čisté uklizené 
obědvali. Dnes se již jinak maluje. Dříve, když se pozvali malíři do bytu, bylo pak plno práce 
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s úklidem. Dnes jsou barvy a vše jiné. Za chvíli je celá místnost vymalovaná a podlaha 
zůstane čistá. 

 Chodím denně odpoledne na procházky s vozíkem, který mi vypůjčil syn Evžen. 
Držím se jej oběma rukama a jsem jistější, než když jdu jen s holí. Využívám všech pořadů, 
které se pro obyvatele pořádají. Dožívám zde své poslední dny. Příští měsíc 17. května 
budu mít 93 let. Jsem stále duševně a tělesně zdravá. Těším se na letní čas, že se budu 
chodit dívat na děti v koupališti, které je nedaleko naší budovy. 

Chodívám denně po obědě na procházky mezi baťovskými rodinnými domky a 
obdivuji je. Dnes jsou v soukromém držení a každý majitel si k nim ještě přistavil. Zvedl je  
na poschodí a kolem stavby má i pěknou zahrádku. Nestačím obdivovat krásnou jarní 
přírodu,  rozkvetlé kvítí, plné zahrádky barevných tulipánů a narcisů. Kolem naší budovy je 
tráva plná sedmikrásek. Obdivuji krásnou jarní přírodu. Chodím denně odpoledne s 
vozíkem na procházku a mnoho drobných kvíteček, kterých jsem si nikdy nevšímala, dnes 
obdivuji a raduji se z nich. Snad jim stačí k růstu ranní rosa v trávě, protože již dlouho u nás 
nepršelo. V příštím měsíci v květnu mám narozeniny. Jsem z celého rodu své maminky a 
otce nejstarší. Nikdy bych nevěřila, že se tak vysokých let jediná dožiji. 

Zítra v neděli odpoledne chystají sestřičky průvod s MORENOU, kterou budou házet 
do vody. Mám se jej také zúčastnit. Je to starobylý zvyk. Celé páteční odpoledne věnovaly 
tvorbě staré ženy, kterou ponesou v průvodě a hodí do řeky. Tento starý zvyk se stále 
udržuje. 

Byla jsem mile překvapena návštěvou v šest hodin večer mého staršího syna, který 
byl čtrnáct dní nemocen. Přijel autem od Radanky, protože své auto má na opravě. Zdržel 
se přes hodinu a povzpomínali jsme celou naší žijící rodinu. Pověděl mi o jeho vnoučatech, 
mých pravnoučatech, jak jsou sportovně čilí a jezdí se svými výkony až do Prahy. Měla 
jsem velkou radost. Slíbil, že bude za mnou častěji jezdit. Tak se mám zase na co těšit. … 
 
                 ze zápisků pí Elišky Jechové  
 

přepsala Mgr. Jarmila Bochezová 
             sociální pracovnice 
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