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                              Slovo ředitelky 

 
 
 

 
 
 
 
Milí čtenáři, milé čtenářky, 
 
 máme za sebou první polovinu roku 2017 a vám se dostává do rukou 
jiţ třetí číslo našeho časopisu v tomto roce. Kdyţ se ohlédnu zpátky, ani 
se mi nechce věřit, ţe uţ jej vydáváme 7 let. Čas neskutečně rychle letí. 
Věřím, ţe si opět počtete a prostřednictvím časopisu zavzpomínáte na 
vše, co jsme za poslední měsíce společně proţili. Najdete tam jistě i 
nějaké nové informace a nějakou tu zábavu. 
 
 Teď ale máme před sebou dobu dovolených, slunce, přírody, 
cestování. Léto zkrátka začalo a zatím to vypadá, ţe se prázdniny vydaří. 
Počasí nám přeje, v dohlednu nejsou ţádné zásadní problémy. Věřím, ţe 
všichni stihneme za tyto letní dny nabrat dostatek nové energie a dobré 
nálady, kterou nám pravidelně zima odčerpává. Vyuţijte proto 
nadcházejícího období pro aktivity přinášející radosti a potěšení. 
 
Přeji vám všem příjemně strávené léto. 
 
 
          Vaše ředitelka 

    Ing. Ivana Vardanová 
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        Představujeme Vám 
 
 
Začátkem dubna 2017 na budovu C nastoupila nová vedoucí zařízení paní 
Mgr. Věra Berková, která jiţ působila několik let v naší organizaci jako 
metodik sociální péče, takţe někteří z nás ji známe jiţ od zahájení provozu 
v roce 2008.  
Nyní nám dovolila nahlédnout do svého soukromí a řekla nám něco o sobě a 
hlavně lásce ke své práci. Věříme, ţe  pod jejím vedením budeme mít radost 
z práce a budeme si  všichni vzájemnou oporou.     
     

   Jiřina Mišáková,  
                administrativní pracovniceSENIORu C 

 

Prozradíte nám něco málo o sobě? 
 
Pocházím z malé vesničky Kostelec u Kyjova, 
která leţí v samém středu moravského Slovácka. 
Od malička ve mně rodiče pěstovali hezký vztah 
k místnímu folklóru a dodnes jsem pyšná na naše 
překrásné kyjovské kroje, které nám závidí celá 
republika. Naše velmi početná rodina (tatínek je 
z 12-ti sourozenců, maminka ze 4) má silnou 
nejenom křesťanskou, ale vinařskou a sadařskou 
tradici. Se svojí sestrou jsem musela od malička 
doma rodičům pomáhat na polnostech a 
s velkými meruňkovými a švestkovými sady.  Nyní 
mám jiţ svoji rodinu. Mám dvě dospělé děti – 
syna a dceru. Obě jsou jiţ dospělé, nyní pracují a studují v Praze, a přesto 
se domů rádi vracejí. 
 
Co Vás přivedlo k nám do Otrokovic? 
 
Neţ jsem přišla do SENIORu Otrokovice, tak jsem pracovala dlouhá léta 
jako sociální pracovnice v domově v Kyjově. Dálkově jsem si dodělala 
vysokou školu sociální. Časem jsem však cítila, ţe potřebuji změnu a 
protoţe ráda čelím výzvám, přijala jsem nabídku, jít pracovat do úplně 
nového domova, který se měl za 4 měsíce otvírat. Dnes jsem hrdá na to, 
ţe jsem byla u samého počátku fungování tohoto domova. Ne vţdy to 
byla lehká cesta, ale člověk musí vytrvat. A já se většinou tak lehce 
nevzdávám.  
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Nyní jste vedoucí budovy C a dříve jste byla metodikem v organizaci, 
je to rozdílná práce? 
 
To bych ani neřekla. Je to stále 
práce s lidmi. Dříve jsem se starala 
především o to, aby se práce 
sociálních pracovníků, pečovatelů a 
aktivizačních pracovníků ubírala tím 
správným směrem a výsledkem 
jejich práce byli spokojení senioři. 
Nyní se starám o celý chod tohoto 
domova a také o to, aby bylo všem 
seniorům u nás dobře a byli 
spokojení s našimi sluţbami. A také, aby se všem pracovníkům u nás 
dobře pracovalo, měli dobré podmínky k práci a chodili do práce rádi. 
 
Na závěr nám prozraďte, máte nějaké heslo či zásadu, kterou se při 
své práci řídíte? 
 
Je to velmi jednoduché. Velmi je mi blízká stará biblická moudrost – co 
nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Řečeno jinými slovy – jak chcete, 
aby lidé jednali s Vámi, tak jednejte vy s nimi. A já si myslím, ţe se to do 
naší práce přesně hodí, protoţe jednou i my budeme staří a budeme chtít, 
aby se o nás pečovalo s úctou a láskou. Slibuji Vám, ţe se budu snaţit i 
nadále se svým týmem, na který jsem náleţitě hrdá, dělat přesně takovou 
péči, za kterou se nemusíme stydět. 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní ţivot v SENIORu B 
 

VELIKONOČNÍ DÍLNY 
Dne 7. dubna na SENIORu B proběhly 
Velikonoční dílny, kde si mohli senioři vyrobit 
nejrůznější velikonoční dekorace. S 
velikonočními dekoracemi seniorům přišli 
pomoci studenti Gymnázia Otrokovice. 
 
 
 

 
 
KONCERT SKUPINY NÁVRATY – 
PÁSMO „TÁBORÁKU PLÁPOLEJ“ 
Dne 11. dubna se konal pro naše 
seniory hudební koncert skupiny Návraty 
z Tlumačova, tentokrát s kolekcí písní 
„Táboráku plápolej“. Svým vystoupením 
v tento den zpříjemnily našim seniorům 
dopoledne. 

 
 
SENIORSKÁ MINIUNIVERZITA 
Dne 27. dubna proběhla na SENIORu B v rámci SENIORské 
miniuniverzity III. věku přednáška, kterou přednesl uţivatelům student 
Vyšší odborné zdravotní školy Zlín a to na téma ALZHEIMER – Prvotní 
příznaky Alzheimerovy choroby a jak pomoci. 
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REJ ČARODĚJNIC 
Dne 28. dubna na budovu B přiletěly 
čarodějnice. S nimi si naši senioři mohli 
zasoutěţit na stanovištích s názvy: hod 
kostí a zkouška odvahy. Měli také moţnost 
si od jedné z čarodějnic nechat věštit z ruky 
nebo magické koule. 

 
 
KRÁSY ČESKA 
V dubnu se senioři sešli v rámci programu: 
„KRÁSY ČESKA“. Tentokrát si povídali o 
památkách Jiţních Čech. Povídání bylo 

doplněno ukázkou pohledů, 
obrázků a promítáním 
fotografií. 

 
 
 
 
 
OHLÉDNUTÍ V ČASE 
V rámci aktivity Ohlédnutí v čase si 
v dubnu uţivatelé povídali na téma 
Jarní obuv. Probírali tak, jaké typy 
jarní obuvi se nosily v jejich mládí 
a z jakého materiálu nosili obuv 
nejraději. 

 

 

HUDEBNÍ MEDAILONEK 
V dubnu proběhl Hudební medailonek, kde si 
senioři povídali o ţivotě zpěváka Joţky 
Černého. Při společném posezení měli 
moţnost, poslechnout si ukázku z děl tohoto 
krále folklóru.  
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ŢIJEME SPOLEČNĚ – PROGRAM S ŢÁKY ZŠ MALENOVICE 
Dne 2. května na budově B proběhlo 
Zábavné a soutěţní dopoledne, kdy naše 
uţivatele přijeli navštívit ţáci ZŠ 
Malenovice. Pro naše seniory si připravili 
program v podobě vystoupení a zábavných 
aktivit.  

 
 
 
DEN MATEK 
Dne 12. května jsme s uţivatelkami 
budovy B společně oslavili Den matek. 
Uţivatelkám přišly popřát děti z MŠ 
Zahradní, které si pro ně připravily 
vystoupení s přáním. 

 
SALON KRÁSY 
Dne 24. května se pod záštitou Střední 
školy oděvní a sluţeb Vizovice otevřel na 
budově B SALON KRÁSY. Našim 
seniorům se věnovaly studentky oboru 
Kadeřnice a oboru Kosmetických sluţeb, 
které seniorům nabídly širokou škálu svých 
sluţeb. 
 
VIDEOKAVÁRNA, ANEB OHLÉDNUTÍ V ČASE 
V květnu se u nás také podruhé konala videokavárna, která se bude konat 
pravidelně jednou za čtvrt roku. Při návštěvě této kavárny se mohou 
senioři těšit na promítání fotografií z období předešlých tří měsíců. 
Prohlédnout si tak mohou fotografie, které jsou nafocené z různých 
kulturních a společenských akcí a aktivit domova. 
 
SENIORSKÁ MINIUNIVERZITA 
Dne 8. června proběhla v rámci SENIORské 
miniuniverzity III. věku další přednáška, kterou 
si připravili studenti Vyšší odborné zdravotní 
školy Zlín, a to na téma: První pomoc při 
základních stavech. Vše bylo doprovázeno 
prezentací a krátkými videonahrávkami.  
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KONCERT PĚVECKÉHO SBORU 
STUDÁNKA ZUŠ OTROKOVICE 
Dne 22. června se uskutečnilo 
vystoupení dětského pěveckého sboru 
STUDÁNKA a dětí z dramatického 
krouţku ZUŠ Mánesova Otrokovice. 
Naši senioři se těšili z času, který mohli 
strávit s dětmi a uţili si vystoupení, které 
se všem líbilo. 
 
 
VÍTÁNÍ LÉTA S GRILOVÁNÍM ANEB KVĚTINOVÝ DEN 
Dne 27. června jsme přivítali léto s plnou parádou a i kdyţ nám sluníčko 
dává zabrat, tak ve vestibulu budovy nám bylo moc příjemně. Naši senioři 

si tak mohli uţít krásné vystoupení břišní 
tanečnice Jany Jordánové a filmových písniček 
v podání ţáků ZUŠ Otrokovice. Po celou dobu 
akce, seniorům hrála hudební skupina Jalové 
hlasy. Jako občerstvení se zde podávala 
limonáda, pivo, grilované klobásy a nechyběl 
ani pořádný kus masa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
HUDEBNÍ MEDAILONEK 
V červnu proběhl Hudební medailonek, kde si 
senioři tentokrát povídali o ţivotě Hany 
Zagorové. Při společném posezení si poslechli 
některé její písně a společně si zazpívali. 
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KRÁSY ČESKA 
V červnu se v rámci programu KRÁSY ČESKA uţivatelé sešli a společně 
se podívali na Šumavu, Kvildu, Písek, Prachatice, Strakonice, Holašovice, 
zámek Kratochvíle a hrad Rábí. Povídání bylo doplněno ukázkou pohledů, 
obrázků a promítáním fotografií.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kulturní ţivot v SENIORu C 
 
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ – NAROZENINY BAŤA 

V pondělí dne 3. dubna se senioři 
zúčastnili v doprovodu personálu 
vzpomínkového aktu u Baťovy 
sochy v parku před Společenským 
domem, kde si připomenuli Den 
narození Tomáše Bati st., 
zakladatele a šéfa Baťových 
závodů a uctili jeho památku. 
 

 
 
 
MUZIKOTERAPIE 
Dne 12. dubna proběhla úvodní hodinka s 
relaxační muzikoterapií, kterou vedla naše 
kolegyně a terapeutka Tamara. Senioři měli 
moţnost se seznámit s jednotlivými 
hudebními nástroji a vyzkoušet si léčebné 
účinky této terapie. 
 
 



~ 10 ~ 
 

VELIKONČNÍ POSEZENÍ SE ZVYKY A TRADICEMI 
Dne 13. dubna jsme společně oslavili 
blíţící se velikonoční svátky při 
společném posezení. Připomenuli jsme 
si zvyky a tradice pašijového týdne a 
vzpomínali jsme, jak probíhaly v 
dřívějších časech přípravy na 
velikonoce. Vyzkoušeli jsme si také 
uplést z vrbových proutků pomlázku a 
společně jsme si rozkrájeli upečeného 
velikonočního beránka a mazanec. 
Zazněly také recitace básní spojených 
s Velikonocemi. 
 
VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK 
Dne 16. dubna se konala velká výstava velikonočních kraslic s ukázkami 

zdobení technikou ruční malby a 
zdobení slámou. Ruční zdobení 
předvedla naše pečovatelka Liduška a 
zdobení slámou naše obyvatelka paní 
Staňková.  
Všichni jejich umění obdivovali. Moc 
děkujeme naší pracovnici paní Lidušce 
Matochové za uspořádání této krásné 
výstavy. 
 

 
 
VIDEOKAVÁRNIČKA, ANEB CO 
VŠECHNO ODNESL ČAS 
Dne 21. dubna se konala oblíbená 
čtvrtletní VIDEOKAVÁRNIČKA s 
podtitulem „Co všechno odnesl čas“. 
Při kávě a dezertu jsme vzpomínali 
na společně proţité chvilky při 
kulturních akcích a aktivitách, které 
se u nás od začátku roku konaly. 
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ČARODĚJNICKÝ REJ 
Ve středu 26. dubna odpoledne se konala 
zábavná akce s názvem Čarodějnický rej, 
konaná při příleţitosti tradičního pálení 
čarodějnic. Senioři zhlédli humorné 
představení znázorňující sabat čarodějnic, 
v čele s nejstarší čarodějnicí Halibely, která 
čarodějnice učila novým kouzlům a 
zaříkadlům. 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESEDA  - POKOJOVÉ ROSTLINY 
Dne 28. dubna se konala výstava 
pokojových květin spojená s besedou, která 
byla věnována nejrůznějším pokojovým 
květinám, jejich pěstování a mnoţení. 
Seniorky vzpomínaly, jaké měly dříve doma 
květiny a jak se o ně staraly. 
 

 
 

 
MÁJOVÁ KAVÁRNIČKA 
 

Dne 10. května 
jsme si uţili 
atmosféru MÁJE 
při společné 

májové kavárničce. Za vůně šeříků a 
poslechu příjemné hudby jsme měli 
moţnost si pochutnat na výborných 
teplých i studených nápojích a 
zákuscích z místní cukrárny. 
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VZPOMÍNÁNÍ NA TÉMA  
„MOJE MAMINKA“ 
V našich společných vzpomínáních jsme se            
11. května věnovali tématu "Moje maminka". Zazněly 
vzpomínky nejen na vlastní maminky, ale i příběhy o 
tom, jak naše seniorky byly samy maminkami. Měli 
jsme moţnost prohlédnout si i staré dobové 
fotografie, dokumenty a na závěr setkání jsme se 
zaposlouchali do básní o maminkách. 
 

KONCERT SKUPINY „NÁVRATY“ 
Dne 17. května se konal u příleţitosti oslav 
DNE MATEK koncert hudebně dramatické 
skupiny Návraty z Tlumačova. Jejich 
poutavé vystoupení zpříjemnilo, jako vţdy 
našim seniorům dny. Pásmo věnované 
MAMINKÁM bylo protkáno známými 
písněmi a básněmi. 
 

 
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢ – POZNEJ, KDO JSEM 
Dne 30. května se senioři sešli u 
společenské zábavné hry POZNEJ, KDO 
JSEM. Dvě skupiny seniorů hádaly podle 
nejrůznějších indicií v podobě nápověd, 
obrázků či hudebních znělek známé tváře 
z filmového plátna či hudebního světa a 
nejznámější dvojice ze světa televizní 
zábavy. Všichni u tohoto setkání nejen 
trénovali svoji paměť, ale zároveň se i 
dobře pobavili. 

 
NOC KOSTELŮ, aneb vycházky 
za vzpomínkami 
U příleţitosti 9. ročníku Noci 
kostelů konané po celé republice 
v pátek 9. června, do které se 
zapojuje i Římskokatolická farnost 
v Otrokovicích, jsme se vydali na 
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společný výlet do místních kostelů. Navštívili jsme kostel sv. Michaela a 
nový farní kostel sv. Vojtěcha v centru města. Našim průvodcem se 
ochotně stal pan P. Mgr. Josef Zelinka, kterému tímto srdečně děkujeme. 
 
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU VIZOVJÁNEK 

Dne 16. června SENIOR C hostil, jako 
kaţdoročně, folklórní soubor v rámci 
konání festivalu KUNOVSKÉ LÉTO. 
Tentokráte nám přišly zahrát a 
zazpívat děti a mládeţ z nedalekých 
Vizovic. Jejich soubor nese název 
VIZOVJÁNEK a má mnohaletou 
tradici. Naši senioři měli moţnost vidět 
nádherné vystoupení plné zpěvů a 

tanců za doprovodu cimbálu a houslí. 
Tímto srdečně děkujeme všem účinkujícím 
a také organizátorům Kunovského léta za 
krásný zprostředkovaný záţitek. 
 
 
 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Dne 21. června se konala jiţ 
tradiční červnová ZAHRADNÍ 
SLAVNOST, na kterou jsou 
pravidelně zváni naši senioři, jejich 
příbuzní a známí, dobrovolníci a 
také zaměstnanci. Tentokráte se 
vše neslo ve znamení CIRKUSU. 
Celé odpoledne bylo zpestřeno 
celou řadou zajímavých 
vystoupení. Vidět jsme mohli nejen 
ţongléry „Nového cirkusu“ či 
taneční akrobatické vystoupení, ale i 
nejrůznější zvířata např. leguána, hada, 
poníky. Pro dobrou náladu hrála staré známé 
hity rodinná kapela ŠESTÁKOVI a podávali 
jsme speciality z grilu. 
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REMINISCENCE NA TÉMA VYSVĚDČENÍ 
S blíţícím se koncem školního roku 
jsme v SENIORu C vzpomínali v rámci 
skupinové reminiscence na téma 
„PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ“. Senioři 
si zavzpomínali, jak tento školní den 
probíhal, kdyţ byli ještě dětmi. 
Povídali jsme o tom, jaké předměty 
byly v té době známkovány a jaké 

záţitky mají dodnes na tento den. Celé 
setkání bylo zpestřeno divadelním 
vystoupením školačky a legračním 
předáváním vysvědčení z rukou našich 
pracovníků. 
 
 
 
 

PROGRAM „VE ZNAMENÍ MĚSÍCE“ 
V rámci programu proběhlo v měsíci dubnu 
vzpomínkové setkání věnované APRÍLU, také se 
konala velikonoční dílna, kde si senioři mohli 
vyrobit velikonoční věnečky a přání.   
 
V rámci zahradní terapie si senioři vyseli řeřichu do skořápek od vajíček. 
Také si společně upekli velikonoční beránky a barvili vajíčka technikou 
rozpouštění barev. Z  vajíček si senioři v dubnu připravili i pomazánku 
s jarní paţitkou z naší zahrádky.  Koncem měsíce si upekli rebarborový 
koláč. 
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V měsíci květnu si senioři připravili 
domácí kopřivový sirup s citrony, který 
budeme pouţívat v letním období k 
výrobě domácích bylinkových limonád. 
Z naší bylinkové zahrádky jsme sklidili 
i čerstvou paţitku a pochutnali jsme si 
na čerstvém chlebu s máslem 
sypaném rozsekanou paţitkou.       

 
 
Také jsme si společně připravili polévku 
z hlívy ústřičné, která je velmi zdravá a 
často vyuţívaná v české kuchyni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V červnu se senioři opět potkali u společného vzpomínání tentokráte na 
téma Cestování a letní dovolená. Vzpomínalo se nad pohlednicemi z 
různých míst naší republiky i zahraničí na rodinné rekreace a výlety či 
dovolené u moře. Také se vzpomínalo na téma VČELÍ PRODUKTY. 
Povídali jsme si o chovatelství včel, o způsobu výroby medu, vyuţití 
propolisu a různých dalších včelích produktů. 
 
Také se senioři se věnovali zpracování bylinek. Tentokráte to byl kvetoucí 
bez černý. Z bezu si senioři uvařili sirup, ze kterého si budou připravovat 
chutné domácí limonády. Připravili si společně nepečený smetanový 
ovocný dort. Ke zdobení jsme pouţili různé druhy ovoce, které dozrává na 
zahrádce a vše nakonec zalili ţelatinou.V horkém počasí si senioři 
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připravili osvěţující koktejl z jahod. Poté se pustili do naloţení plodů 
ořechu do alkoholu a vytvořili si základ pro domácí ořechový likér. Také 
jsme se společně věnovali čištění lipového květu, který si usušíme 
k vaření lipového čaje v zimních měsících. 
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MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI A MLÁDEŢÍ  
Dne 2. května se v rámci mezigenerační 
terapie konalo příjemné setkání seniorů a 
ţáků 8. tříd ze ZŠ Malenovice. Program, 
který měli ţáci pro seniory připravený, 
všechny viditelně zaujal. Ţáci společně se 
svojí paní učitelkou postavili toto setkání 
na tom, co je našim seniorům blízké, tj. 
na jejich vzpomínkách. Ţáci četli ze 
známé české literatury, recitovali oblíbené 
básně našich seniorů a prezentovali 
prostřednictvím pantomimy tradiční česká přísloví. U jejich hádání se 
senioři nejen dobře bavili, ale zároveň si i trénovali paměť. Na závěr byly 
na programu společenské hry, které senioři znají uţ z dob svého mládí. 
Základní škole Malenovice tímto moc děkujeme za příjemně strávené 
chvíle. 

 
Dne 4. května navštívily děti z MŠ Zlín 
naše seniory a potěšily je se svým 
krásným vystoupením, které se neslo v 
duchu jarní tématiky a mělo název "Ptačí 
štěbetání". Na závěr své návštěvy 
předaly děti seniorům drobné dárečky a 
všichni si společně zazpívali známé 
lidové písničky. 
 

DEN S DĚTSKÝM ÚSMĚVEM 
Dne 7. června se konal jiţ tradiční 
DEN S DĚTSKÝM ÚSMĚVEM, 
který nám v rámci mezigenerační 
terapie pomohl realizovat Dům dětí 
a mládeţe SLUNÍČKO  
z Otrokovic. Děti se našim 
seniorům představily se svými 
vystoupeními, které si v průběhu 
roku připravovaly v rámci návštěv 
různých krouţků v DDM. Viděli 
jsme například maţoretky, 
roztleskávačky či hru na kytaru. Za krásné odpoledne moc děkujeme 
nejenom dětem a jejich rodičům, ale i pracovníkům DDM Sluníčko. 
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Připravujeme pro Vás 
 

PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU B – III. ČTVRTLETÍ 2017: 

 

ČERVENEC       

Vycházky za vzpomínkami - PŘÍSTAVIŠTĚ 

Vědomostní kvíz „Krásy léta“ 

Celostní muzikoterapie s panem Cabákem 

 

SRPEN     

Setkání s celostní muzikoterapií 

SENIORSKÝ turnaj v šipkách 

Cukrárna pod širým nebem 

Opékání špekáčků        

 

ZÁŘÍ   

Soutěţ v pétanque  

SENIORská miniuniverzita III. věku – slavnostní ukončení 

Rozloučení s létem  

Videokavárna, aneb ohlédnutí v čase 

 

V rámci pravidelných aktivizačních programů plánujeme: 

Zahradní terapie - sklízení a zpracování ovoce a zeleniny, sušení a 

zpracování bylinek, práce na zahrádce 

Hudební medailonek – Leoš Janáček, Gustav Mahler, Josef Suk, Helena 

Vondráčková, Michal Tučný, Naďa Urbánková 

Ohlédnutí v čase – cuketové placky, dovolená, stanování, táboření, 

spartakiáda, kukuřičné šustí – výrobky, zpracování rajčat a paprik. 
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PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU  C – III. ČTVRTLETÍ 2017: 

 

ČERVENEC 

Videokavárnička, aneb co všechno odnesl čas 

Vzpomínkové pásmo – Letní módní retrotrendy 

Beseda o povodních v Otrokovicích 

Koncert amerických umělců – SVĚTOVÉ MELODIE NAPŘÍČ ŢÁNRY 

Výlety za vzpomínkami – PŘÍSTAVIŠTĚ 

Vzpomínka na 85. výročí úmrtí T. Bati st. 

Program „Ve znamení měsíce“: vaření z cuket a okurek, vaření 

marmelády, výroba ořechového likéru 

 

SRPEN 

 SENIORSKÝ turnaj v šipkách 

 Setkání s celostní MUZIKOTERAPIÍ 

 Doţínkové slavnosti 

 Zmrzlináda, aneb posezení s „písničkou na přání“ 

 Pánský klub – Barum Rally a motorismus 

 Dámský klub – letní aranţování květin 

Program „Ve znamení měsíce“: zpracování zeleniny, zavařování, 

táboření 

 

ZÁŘÍ   

Návštěva lanového centra 

SENIORSKÝ turnaj 

Vědomostní soutěţ – České hrady a zámky 

Trţnice tradičních řemesel a činností 

Zahradní historické slavnosti 

Výlety za vzpomínkami – nádraţí v Otrokovicích 

Program „Ve znamení měsíce“: sv. Václav, sklizeň ovoce a zeleniny, 

začátek školního roku. 
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Aktuality SENIORu 
 
 

HRA PÉTANQUE 
 

Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme obdrţeli pozvánku do Domova pro seniory 
Burešov na turnaj ve hře pétangue. Letošní jiţ X. ročník krajského kola soutěţe 
ve hře pétanque, jejímţ pořadatelem je Zlínský kraj ve spolupráci s Asociací 
poskytovatelů sociálních sluţeb ČR, se uskutečnil dne 22. června 2017 
v Domově pro seniory Burešov Zlín od 9 hodin. Akce se osobně zúčastnila i 
radní paní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záleţitosti, rodinnou 
politiku a neziskový sektor. 
Kaţdé soutěţní druţstvo bylo sloţeno ze tří uţivatelů domova pro seniory a 
jednoho nehrajícího kapitána z řad personálu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celý tento den byl opět ve sportovním duchu. Počasí přálo, sluníčko hřálo do 
zad všem soutěţícím. Tentokrát se soutěţe zúčastnilo 12 druţstev z různých 
domovů pro seniory z celého Zlínského kraje.  
Naše druţstvo úspěšně reprezentovalo nejen SENIOR, ale i město Otrokovice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Účastníci odjíţděli sice unavení, ale spokojení, ţe se mohli do soutěţe zapojit. 
A tak se potvrdilo heslo, ţe „Ve zdravém těle je zdravý duch!“. A vůbec 
nezáleţí na věku… . 
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Projekt splněná přání pokračuje – budova B 
 

Při rozhovoru s naší uţivatelkou paní Olgou Belantovou jsem z její řeči 
vypozorovala, ţe velice pěkně vzpomíná na svou „letitou“ kamarádku, přítelkyni 
a později i spolupracovnici. Z jejího poutavého vyprávění bylo poznat, ţe by 
byla moc ráda, za opětovné setkání – po letech… . Neváhala jsem tedy ani 
minutu. Jelikoţ pí Belantová přesně věděla, kde její kamarádka bydlí, nebyl 
v tom aţ takový problém.  
Shoda náhod nás přivedla k tomu, ţe v měsíci červnu letošního roku v Domově 
se zvláštním reţimem (dále jen DZR) ve Kvasicích pořádali Den otevřených 
dveří. Jelikoţ kamarádka naší uţivatelky bydlí právě tam, podařilo se nám 
spojit tzv. příjemné s uţitečným… . 
Dne 21. června 2017 se proto PSS ze SENIORu B s paní Belantovou i 
s ostatními uţivateli DS-B vydali do Kvasic na „nevšední výlet a hlavně tajnou 
návštěvu kamarádky“. Tajnou proto, ţe pro kamarádku měla být tato návštěva 
překvapením. Po příjezdu do Kvasic obdivovali všichni velký zámecký park, 
uprostřed kterého se nachází zrekonstruovaný kvasický zámek, kde našlo 
ubytování 69 uţivatelů v 36-ti jedno, dvou a třílůţkových pokojích. 

 
 
DZR Kvasice 
 
 
 
 
 

Setkání paní Belantové s kamarádkou bylo velmi překvapivé, protoţe 
s odstupem několika desítek let ji kamarádka nemohla poznat. O to poutavější 
bylo potom jejich vyprávění a vzájemné sdílení informací. Vzhledem k tomu, ţe 
se znají jiţ od svých 15-ti let, bylo pořád co vyprávět. Obě velmi dobře znaly i 
své rodiny, a tak o povídání na různá témata nebylo nouze.  
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Ostatní uţivatelé si mezitím s příjemným doprovodem 
sociální pracovnice paní Bc. Marty Pospíšilové prohlédli 
celou budovu DZR, včetně pokojů uţivatelů. Poté také 
přijali pozvání od paní vedoucí zařízení paní            
Mgr. Moniky Vymazalové na drobné pohoštění. Pak se 
všichni opravdu spokojení a plní hezkých záţitků vrátili 
zpět na SENIOR do Otrokovic.  
Paní Belantová se ve vzpomínkách se svou 
kamarádkou znovu vrátila do mládí a do svých 
pracovních let. Po tomto proţitém dopoledni sama říká, 
ţe ji to opět vrátilo (téměř ztracenou) chuť do ţivota, 
jakou jiţ dlouho nezaţila... . 
Jsme moc rády, ţe jsme společně tak mohly jedné 
z našich uţivatelek zprostředkovat setkání, které by se 
bez naší dopomoci asi jinak neuskutečnilo. 

 
napsala: Mgr. Jarmila Bochezová, sociální pracovnice 

 

 
Splněná přání – FOTBAL 

 
V rámci projektu, který u nás v SENIORu probíhá, se nám podařilo splnit přání 
jednomu z našich seniorů panu JOSEFU KNEDLOVI, který ţije v budově B. 
Tento senior je velkým fotbalovým fanouškem jiţ od svých 15-ti let, a to 
především zlínského fotbalového klubu. Jaké bylo tedy jeho překvapení, kdyţ 
se v jednom horkém červnovém odpoledni konal trénink zlínského 
prvoligového týmu právě v Otrokovicích na fotbalovém hřišti sousedícím se 
SENIORem B!   
 
Náš uţivatel se tak s nadšením zúčastnil, coby divák, 
celého tréninku na tribuně a k jeho velké radosti mu 
bylo následně umoţněno potkat se s trenérem 
zlínského celku panem Bohumilem Páníkem.  
 
Setkání to bylo velmi milé a přátelské, kdy vznikl prostor 
i pro krátké popovídání. Na závěr setkání vznikla na 
památku i společná fotografie obou pánů. Pro našeho 
seniora to byl opravdu silný záţitek.  

     
 
napsala: Mgr. Kristýna Ţáková, sociální pracovnice 
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Splněná přání  v budově C - ŠTĚRKOVIŠTĚ 
 
Dne 28. června se za hezkého slunečného počasí plnily našim seniorům jejich 
další sny. Tentokráte jsme se vydali po stopách jejich vzpomínek na místa, 
která měli dříve tolik rádi. Často si totiţ posteskli, ţe by si chtěli projít Baťov a 
podívat se, jak se v průběhu posledních let změnil. Hlavně se chtěli podívat na 
ŠTĚRKÁČ či ŠTĚRKOVIŠTĚ.  
 
A tak jsme se vypravili na náš malý výlet. Uţ při cestě tam senioři s údivem 
komentovali, jak to na místech, která míjeli, vypadalo dříve. Jedna z účastnic 
ukazovala, jak si na místě 
dnešní cyklostezky, hrávala 
jako malá holka. Přímo u vody 
všechny překvapilo mnoţství 
restaurací a hospůdek, které 
tam dnes stojí. Také se 
zájmem obdivovali velké 
moţnosti pro sportovní vyţití a 
atrakcí pro děti. Po cestě zpět 
jsme se zastavili v nově 
vybudovaném dětském 
lanovém centru LANÁČEK a 
ve zdejší restauraci jsme poseděli u dobré kávy a zmrzliny.  
 
 

Splněná přání – NÁVŠTĚVA KOSTELA 
 
Paní Novotná Libuše si jiţ delší 
dobu velmi přála navštívit zdejší 
otrokovický kostel, kde dříve 
pravidelně kaţdou neděli chodila 
na mši. 
 
Protoţe, jsme byli naším panem 
farářem Mgr. Zelinkou pozváni na 
Noc kostelů, uspořádali jsme výlet 
do kostela sv. Vojtěcha i do 

kostela sv. Michala.  Paní Novotná při návštěvě kostela vzpomínala na 
dřívější léta a na místo, kde ve svém kostelíčku pravidelně sedávala. Jsme 
rádi, ţe jsme mohli naší seniorce udělat tímto malým výletem velkou radost. 

 
                  napsala: Simona Wolfová, 

   vedoucí péče 
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ŢIVOT V DENNÍM STACIONÁŘI 
 

Jiţ 5 let funguje v našem zařízení SENIORu C sluţba denního stacionáře. 
Tato sluţba je určena pro lidi, kteří dosud ţijí ve svém domácím prostředí, 
a pečuje o ně jejich rodina. Kapacita stacionáře je maximálně 5 seniorů 
denně. Jedná se tedy o menší skupinku seniorů, která tráví den ve 
stacionáři v příjemném domácím prostředí. 

Denní stacionář je otevřený ve všední 
dny od pondělí do pátku od 7 hod do 
15.30 hod. Kaţdý senior a jeho blízký 
si můţe vybrat dle svých potřeb a 
přání, jak často bude denní stacionář 
navštěvovat. Dopravu našich uţivatelů 
do stacionáře zajišťuje, buď jejich 
rodina, nebo pracovníci SENIORu C či 
naše pečovatelská sluţba.  

Senioři se zde schází především proto, aby 
byli v kontaktu se svými vrstevníky a 
smysluplně vyplnili svůj volný čas. Nabízeny 
jsou jim aktivity, které podporují udrţení 
stávajících schopností seniorů. Naši uţivatelé 
mají v oblibě vzpomínání, drobné pracovní 
činnosti (pečení, vaření), trénování paměti či 
vycházky do okolí nebo posezení v átriu. 
Některé aktivity navštěvují společně 
s uţivateli našeho domova, zejména 
společné cvičení a pořádané kulturní akce.  
Na konci května se vydali senioři stacionáře na společnou vycházku na 
Štěrkoviště. Navštívili místa, na která rádi vzpomínají a na závěr výletu 

poseděli v místní cukrárně. 
Senioři, jak často uvádějí, „chodí do 
stacionáře rádi a taky se tam rádi 
vracejí“. A my jsme rádi, ţe zájem o 
pobyt v našem stacionáři postupně 
stoupá a naše sluţby pomáhají stále více 
seniorům a jejich rodinám. 
 

napsala: Mgr. Alena Dušková 
  sociální pracovnice 
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NOVÉ TRADICE V SENIORU – KONÁNÍ SPORTOVNÍCH 
TURNAJŮ 

 
V tomto roce jsme se rozhodli zaloţit v naší 
organizaci novou tradici – pořádání 
různých sportovních turnajů pro naše 
seniory a vytvořit tím i další příleţitost pro 
příjemné setkávání seniorů. 
 
TURNAJ V PETANQUE 
V naší organizaci v červnu proběhl            
1. CELOSENIORSKÝ TURNAJ V 
PETANQUE, kde si v této hře zasoutěţili 
senioři z pobytových sluţeb budov B i C.  
Byla to nejen příleţitost si zasportovat, 
protáhnout si své tělo a zahrát si tuto 
oblíbenou hru, ale také hezká společenská 
událost.  

 
Senioři se společně potkali, poseděli a 
popovídali si v příjemném prostředí zahrady 
budovy B u bohatého občerstvení, které pro 
ně společně připravili zaměstnanci a senioři 
budovy B v rámci společného pečení. 
Všichni účastníci turnaje obdrţeli i kytičku 
z rukou ředitelky organizace paní Ing. Ivany 
Vardanové. 
Jiţ nyní se těšíme na srpnové klání – 
tentokráte v šipkách, které se uskuteční pro 
seniory našich zařízení v budově C. 
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DO PRÁCE NA KOLE 
 

Rok 2017 přinesl jiţ 7. ročník celostátní soutěţe „Do práce na kole“. Tuto soutěţ 
pořádá spolek Auto*Mat, který prosazuje lepší prostředí pro kvalitní ţivot ve městě. 
Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné pouţívání aut.  
Hlavní soutěţní klání probíhalo v měsíci květnu ve více neţ třiatřiceti městech po 
celé České republice. Motto letošního ročníku znělo: „Do práce na kole jezdí i 
profíci!“. Tímto heslem pořadatelé upozornili na skutečnost, ţe dopravovat se do 
práce na kole nebo jinými k přírodě šetrnými způsoby, (běh, chůze, jízda na 
kolečkových bruslích nebo koloběţce), mohou opravdu všichni bez ohledu na jejich 
profesi nebo odbornost.  
Tento fakt potvrdilo i sloţení týmu reprezentujícího SENIOR C, které bylo následující 

– sociální pracovnice Klára Samohýlová, nutriční terapeutka Renáta Čiţmařová, 
PSS pí. Fojtíková, zdravotní sestřička Marta Nedbalová a provozní technik Marek 
Smýkal. 
Do soutěţe se mohou zapojit týmy ve sloţení 2 – 5 účastníků z různých firem, úřadů 

nebo státních institucí. V týmu se pak kolegové navzájem podporují a sdílejí záţitky 
z cest. Květnové počasí nebylo vţdy příznivé, takţe některé dny se do práce na kole 
vydali jen ti nejotrlejší. Jindy naopak teplo a slunce přímo vybízely k vyuţití jízdního 
kola.  
Soutěţní kategorie byly stanoveny dvě - pravidelnost a výkonnost (počet ujetých 
kilometrů). Ve Zlíně a Otrokovicích bylo vytvořeno 144 týmů sloţených z celkového 
počtu 507 jednotlivců, mnoţství účastníků se od loňského roku zvýšilo. Trasy 
SENIORského týmu byly v rozmezí 10 – 33 km denně, pravidelnost dojíţdění byla 
sečtena na 81,6 % a celkem bylo absolvováno 160 jednosměrných cest do/ze 
zaměstnání. Celkem se týmu SENIORu podařilo za daný měsíc zdolat 2 070 km. 
Náš tým se ve velké konkurenci neztratil a získal 52.  místo (ze 144) v pravidelnosti a 
za výkonnost jednotlivců bylo nejlepší 54. místo (z 507).  

I kdyţ jsme za krásné výsledky rádi, tak víme, ţe v této soutěţi platí více neţ jinde, 
ţe důleţité je ne vyhrát, ale zúčastnit se. Dojíţdění do práce na kole má mnohé 
přínosy a mi budeme rádi, pokud se nám pro budoucí ročník podaří získat více 
zaměstnanců a vytvořit třeba i několik týmu pod záštitou organizace SENIOR. 

 

 

 

napsala: Bc. Klára Jašková, 

sociální pracovnice 

 

 

http://www.auto-mat.cz/
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CVIČENÍ OTROKOVICKÝCH HASIČŮ 

V polovině června 2017 se konalo v SENIORu C prověřovací cvičení 
otrokovických profesionálních hasičů. Tématem cvičení byla evakuace 
seniorů z hořícího domu. Podle námětu cvičení došlo k poţáru v jedné 
z místností zeleného podlaţí naší budovy a sluţbu konající personál 
okamţitě po ověření situace kontaktoval operační středisko krajských 
hasičů ve Zlíně. Celá akce proběhla velmi rychle. Do příjezdu hasičů se 
podařilo personálu evakuovat téměř všechny seniory, z nichţ byla 
převáţná většina upoutána na invalidní vozíky.  

Hasiči dostali po příjezdu informaci, ţe jedna osoba zůstala uvězněna 
na balkonu. Hasiči proto přistavili k objektu automobilní ţebřík, s jehoţ 
pomocí se dostali na označený balkon. Zraněnou osobu v podobě 
figuríny pak uloţili na nosítka, která uchytili na koš ţebříku a bezpečně 
ji dostali z objektu.  

Současně se záchranou osoby 
také připravili hadicové vedení po 
vnitřním schodišti aţ k poţárem 
zasaţené místnosti v  III. 
nadzemním podlaţí. Vybaveni 
dýchací technikou pak fiktivní 
poţár likvidovali.  

Tato akce přispěla k tomu, ţe se 
naši senioři mohou cítit v domově 
bezpečněji a prověřila, zda jsme 
připraveni na případný poţár. 
Určitě se budou taková cvičení u nás ještě opakovat, protoţe jsou 
potřebná a lépe nás všechny připraví na případnou nepříjemnou 
událost. 

 
 
 
 

napsala: Mgr. Věra Berková,  
                     vedoucí SENIORu C 
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SMYSLOVÁ AKTIVIZACE 
 

Jsme moc rádi, ţe naši pečovatelé, kteří na začátku tohoto roku 
dokončili kurz smyslové aktivizace, vyuţívají své dovednosti při práci. 
Při svých precizně připravených aktivitách potěší nejednoho seniora 
v budově B i C a rovněţ v denním 
stacionáři. V košíčku či na podnose 
se skrývá často překvapující věc, 
předmět, rostlinka či potravina, 
která podpoří slábnoucí smysly 
seniorů a probudí často hluboce 
zasunuté vzpomínky na hezké 

chvíle z jejich ţivota.  

 

Vedle radosti, potěšení a úsměvu seniorů při individuálních setkáních 
nebo při skupinové práci, dochází také k viditelnému zklidnění jejich 
často zmatené mysli. Taková setkání, přináší i spoustu témat 

k povídání a udrţování slovní zásoby, která se nám ve stáří zmenšuje.   
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Všichni pracovníci, jeţ se této 
aktivizaci věnují téměř půl roku, 
vidí, jak obrovský je její 
terapeutický účinek pro seniory, 
kterým často ubývá sil a tráví 
většinu času na lůţku. Často nám 
ze všech nabízených aktivit vyjde 
smyslová aktivizace jako ta 
nejvhodnější a jediná pro 

konkrétního seniora.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V budově B se pracovnice věnovaly aktivizaci zaměřené na příchod jara 
a prvním jarním květinám z našich zahrádek. Dalšími zvolenými tématy 
těchto setkání byly například vaření, kutilství, bylinkaření, péče o 
vzhled. V budově C byla pro činnosti inspirací především příroda. 
Tématem byla např. příprava jahod, bezinkové limonády, sázení 
kytiček,  rajčátek či poznávání letniček. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   napsala: Mgr. Věra Berková,  
                  vedoucí SENIORu C 
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DÍKY ŠTĚDRÝM SPONZORŮM ZÚTULŇUJEME NÁŠ DOMOV 
 

Máme radost, ţe se nám po dlouhých 
letech podařilo zútulnit část terasy u 
modrého podlaţí, která byla dosud 
nevyuţita.  

 
 
 
 
Nyní se díky štědrým dárcům nabízí zastíněný 
prostor se stolečky a stabilními kovovými křesílky, 
které darovala firma IRON - ART, s.r.o.  z Prahy. 
Nechybí ani květinová výsadba v plastových 
nádobách, které nám darovala firma 
PLASTIA s.r.o.. Podívejte se sami na ten rozdíl. Co 
říkáte…stálo to úsilí za to? 

 
Také jsme slavnostně otevřeli „odpočinkový 
koutek“ v sále našeho domova. Vzniklo 
další nové příjemné místo k posezení 
seniorů s jejich rodinami, jehoţ součástí je 
„dětský koutek“. Vnoučata a zejména 
pravnoučata našich seniorů si mohou hrát s 
retro hračkami tak, jak to „bylo kdysi“. 

 
I tento koutek se nám podařilo 
vybudovat díky štědrosti dobrých lidí. 
Sedací soupravu a křesla nám darovala 
paní Molová Dagmar z Otrokovic, lampu 
a hračky máme nasbírány od drobných 
dárců a soupravu dětského nábytku 
darovala firma ČISTÉ DŘEVO.  
Všem srdečně děkuje vedení SENIORu. 
 

 

         napsala: Mgr. Věra Berková,  
                       vedoucí SENIORu C 
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POCHVALA DO NAŠÍ KUCHYNĚ 
 

Končí nám pomalu červen a začíná léto. Uţ se ohlásilo svými horkými dny 
a také i parádními bouřkami. A my bychom Vám měli dát vědět, jak jsme 
spokojeni s naší kuchyní a jestli máme nějaké poţadavky na změny. Před 
nedávnem jsme měli schůzku s vedením SENIORu a se sociální 
pracovnicí a na dotaz, jak jsme spokojeni s jídlem a jak nám chutná, jste 
VYŠLI NA VÝBORNOU!  
Já se připojuji k těm, co chválí a přeji ať se Vám to všem daří i 
nadále. Děkuji                        
                               Staňková Jiřina 

    obyvatelka SENIORu C 
 
PS: kachna byla výborná, jako i mnoho jiných jídel… a úprava VŢDY 
VZORNÁ! 
 
 

 
Toulky po našem kraji - Velehrad 

 

Historie 

Obec Velehrad se nachází mezi výběţky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště v 

jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Je významným duchovním centrem, 
místem častých církevních poutí, shromáţdění a cyrilometodějských oslav. Na 
rozloze 2230 ha zde ţije téměř 1 400 obyvatel. 

Obec Velehrad je uţ od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje 
a politicko – správním centrem Velkomoravské říše v devátém století. Nejstarší 
názvy obce byly Welgrad 1209, Welegrad 1220, Willegrad 1232, Welehrad 1247. 
Na základě archeologických nálezů lze soudit, ţe velkomoravský Veligrad byl 
lokalizován v dnešním Starém Městě. V katastru obce jsou archeologickými 
nálezy doloţena osídlení z období neolitu – lid malované keramiky, mohylové 
kultury střední doby bronzové a lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové.  

Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první 
cisterciácký klášter na Moravě. Zaloţil jej moravský markrabě Vladislav Jindřich v 
blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Mniši osídlili Velehrad v listopadu 
1205. Jako provizorium jim z počátku slouţil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby 
kláštera lze datovat do druhého desetiletí 13. století. Rozsáhlý komplex kláštera, 

vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky byl dokončen ve 
40. letech 13. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená 
aţ ve 2. polovině 18. století. Na jeho výzdobě pracovala řada umělců – např. 
kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab.  
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Areál někdejšího kláštera s jedním z největších kostelů u nás patří k významným 
kulturním památkám, dokládajícím vývoj architektury a výtvarného umění od 
pozdní doby románské aţ do současnosti. Cisterciácký klášter byl zrušen v roce 
1784. V roce 1890 došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Jeţíšova. 
Jezuité zde působili do roku 1950, znovu se vrátili počátkem 90. let minulého 
století. 

Dějiny obce jsou nerozlučně spjaty s klášterem. Jeho zrušení mělo řadu 
hospodářských, sociálních i 
kulturních důsledků pro 
poddané panství. Část 
obyvatel pracovala nadále 
na velkostatku, v panském 
mlýně, pivovaře a cihelně. 
Pivovar byl v provozu do 
roku 1910, cihelna 
pracovala po celou dobu 
první republiky, zrušena 
byla v roce 1948, pila v roce 
1937. Dělníci z nedostatku 
pracovních příleţitostí 
hledali práci mimo obec, 
odcházeli za prací do 
Uherského Hradiště. 

V samotném Československu v meziválečném období proţívá Velehrad své 
slavné údobí. Dobu velkých nadějí přerušila druhá světová válka a záhy po ní 
doba, která zlikvidovala nejen jezuitskou kolej, ale všemoţně potlačovala všechny 
formy náboţenského ţivota. Velehrad přestal být centrem náboţenského ţivota. 

V roce 1913 na návrh Dr. Antonína Cyrila Stojana si Cyrilometodějské Druţstvo 
Velehrad dalo za úkol postavit poutní a exerciční dům. V roce 1922 zakoupilo 
budovu pivovaru a v roce 1924 byl Stojanov hotov. Kapacita domu je 120 míst v 
jedno a dvou lůţkových pokojích. Poutní a exerciční dům Stojanov byl po roce 
1948 změněn na ústav sociální péče pro mládeţ. Po rekonstrukci od roku 1992 
slouţí nejen jako poutní a exerciční dům, ale je to místo setkávání různých hnutí a 
pořádání seminářů – např. institutu pro občanské společnosti, seminářům seniorů 
apod. Stojanov je a zůstane památným tím, ţe je to první exerciční a poutní dům 
u nás. Velkou nadějí duchovní i hmotné obnovy památného Velehradu se stala v 
dubnu 1990 návštěva hlavy katolické církve, papeţe Jana Pavla II. Velehrad byl 
opět oficiálně označen mostem mezi Východem a Západem.  

 

 
 

Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková           a                Jiřina Mišáková 
   vedoucí DS SENIORu C                 administrativa  a recepce SENIORu C                                                          

 
Další číslo vyjde koncem října 2017 


