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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 

Mílí čtenáři a milé čtenářky, 
 
    letos jako každý rok touto dobou je celorepublikově vyhlášen v říjnu 
Týden sociálních služeb, v rámci kterého má každá služba možnost se 
prezentovat především veřejnosti. My jsme se sice nepřipojili ve stanovený 
termín, ale přesto využíváme tohoto měsíce k představení se široké 
veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří, a to ve čtvrtek 30.10.2014. 
Během Dne otevřených dveří proběhne slavnostní ukončení našeho 
dvouletého projektu „Bohatství vzpomínek“, který měl za cíl pracovat se 
vzpomínkami našich seniorů, a tak přispívat ke zvyšování kvality jejich života 
pomocí tzv. reminiscenční terapie. Vyvrcholením bude již 4. divadelní 
představení na téma „Když jsem se vdávala, když jsem se ženil..“, které 
si pro vás společně připravili uživatelé a zaměstnanci SENIORu. Všichni 
jste srdečně zváni. Součástí představení opět bude tematická výstava 
„Svatby a svatební móda“ a módní přehlídka dobových a současných 
svatebních modelů. Za nás za všechny je jistě na místě vyjádřit velké díky 
všem organizátorům, účinkujícím a dalším spolupracujícím firmám i osobám.  
 
    Kromě kulturního a společenského života v našich zařízeních je třeba se 
dotknout i jiných oblastí, které zcela jistě ovlivní život u nás. Poslední čtvrtletí 
roku 2014 nám přinese řadu změn: budeme vybírat nového kolegu nebo 
kolegyni na vedoucí SENIORu C, na SENIORu B proběhne řada stavebních 
úprav (realizace uzavřené zahrady v blízkosti domova pro aktivní odpočinek, 
nové vstupní dveře na fotobuňku do budovy, úprava v přízemí pro 
přestěhování vedení organizace z budovy A a vytvoření většího zázemí pro 
personál), finanční povinnosti k poskytovatelům sociálních služeb jsou od 
roku 2015 přeneseny z MPSV na krajské úřady (uvidíme, jak se nám bude 
dařit ), v celé republice proběhnou komunální volby do obecních a 
městských zastupitelstev. Tak ať je pro nás všechny to poslední čtvrtletí roku 
2014 pozitivní a příjemné po všech stránkách našeho bytí.  
 
     Přeji vám krásné podzimní dny. 
 

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

     Kulturní život na SENIORu B  
V tomto čísle zveřejňujeme kulturní akce z měsíce června, které 
v minulém vydání časopisu chyběly. Děkujeme za pochopení. 

 
 

         Cyklus „Bylinkaření“  
V rámci cyklu Bylinkaření, který u 
nás v domově v letních měsících 
probíhá se dne 14. června 
uskutečnilo naše první setkání  
věnované tentokráte bylinkám, 
které se sbírají v červnu – mátě 
peprné, meduňce lékařské, lípě a 
černému bezu. Součástí 
společného povídání o bylinkách 
byla i ochutnávka studených a 

teplých bylinkových nápojů. Každou bylinku si mohli účastníci ovonět  a 
prohlédnout. Povídali jsem o léčebných účincích těchto bylin, o jejich 
pěstování a původu.  
 

 

 

            Turnaj v pétanque v Domově pro seniory na Burešově 
Opět po roce jsme dne 19. června přijali pozvání do  Domova pro seniory 
Burešov ve Zlíně, ke krajskému kolu hry Pétanque, které se konalo pod 
záštitou Zlínského kraje. Pro hráče bylo přichystáno příjemné prostředí a 
soutěživá atmosféra, ve kterém 
jsme strávili moc hezké 
dopoledne. Po vyhlášení 
výsledků závodu čekal  na 
závodníky výborný oběd a 
poté následoval zábavný 
program. Tým našeho domova 
přivezl diplom za Nejstarší 
družstvo. V příštím roce se 
těšíme opět na viděnou – 
Petanque, ZDAR! 
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      Letní párty s grilováním 
Dne 19. června  se konala tolik 
očekávaná velká LETNÍ PÁRTY 
s grilováním na parkovišti vedle 
domova. Pro naše seniory a 
jejich rodinné příslušníky byl 
připraven bohatý kulturní 
program. Vystoupila dětská 
žonglérská skupina Juegos 
Tigris z Fryštáku – Žonglující 
tygři. Děti  nám ukázaly spoustu 
žonglérského "nádobíčka", 
dokonce i  jízdu na jednokolkách.  Dále vystoupila taneční skupina 
COUNTRY MIX Pašovice  s ukázkou párových i skupinových tanců. 
K dobré náladě po celou dobu trvání akce hrála country kapely p. Josefa 
Šestáka ze Zlína.  Vedle bohatého programu nechyběla ani nabídka 
grilovaných specialit a velký výběr zmrzlin a různých sladkostí. 
 
                         Sportovní hry seniorů na zámku v Kvasicích 
Letos poprvé jsme se dne 26.června s našimi seniory zúčastnili 
Sportovních her pod názvem „Jak se sloužilo na zámku“ v 
domově Kvasících. Soutěžilo se v pěti disciplínách připomínajících 
profese lidí, kteří žili na zámku např. vychovatel, nádeník, pradlenka atd. 
Veškerý personál byl oblečen v dobových oblecích, což dodalo atmosféru 
dřívějších dob. Pro sportovce bylo přichystáno bohaté občerstvení a 
krásné ceny za účast.  
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Vystoupení  pěveckého sboru STUDÁNKA 
Těsně před školními 
prázdninami se tak jako 
každým rokem i letos 
konal koncert smíšeného 
pěveckého sboru 
STUDÁNKA žáků ZŠ 
Mánesova z Baťova. Žáci 
předvedli pásmo složené 
ze známých lidových 
písní a písní, které si každý z nás pamatuje ze svých dětských let. 
Účinkujícím se podařilo rozezpívat celý sál. Děti k nám přinesly radost a 
dobrou náladu.  
 
 
      Netradiční fotbalové klání 
Dne 3. července symbolicky 
v období, kdy probíhalo 
Mistrovství světa ve fotbale 
v Brazílii  se u nás konalo 
netradiční fotbalové klání. 
Branka zde byla pouze jedna a 
to ve tvaru kruhového otvoru ve 
velké, barevné plachtě. Cíl byl 
tedy jasný – nastřílet jako jeden 
tým co nejvíce gólů. Zdá se Vám 
to jednoduché? Věřte, že to tak 
snadné není. Museli jsme dobře spolupracovat a vynaložit hodně sil. 
Záměr byl však jeden dobře se u toho bavit. A to se nám povedlo.   

       

           Otrokovické  letní slavnosti 
Ve víkendové dny 19- 20. července jsme 
s uživateli zavítali již tradičně na 
Otrokovické letní slavnosti ve stylu 
RETRO, které se konaly na různých 
místech města. My jsme se vydali 
hlavně na Baťově ke Společenskému 
domu, do parku a k přístavišti. K  vidění 
a poslechu toho byla spousta např. 
výstava dobových kočárků, koncert 
skupiny Šlapeto apod.. V neděli jsme 
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měli možnost shlédnout v přístavišti závody dračích lodí. Počasí nám 
přálo a my jsme mohli strávit příjemné víkendové dny. 
 
                           Posezení s grilovanými specialitami 

Dne 23. července se konalo velmi 
oblíbené posezení spojené s grilováním 
masových specialit. V nabídce si mohli 
uživatelé vybrat steaky s vepřového a 
kuřecího masa či grilované klobásy. 
K těmto specialitám si uživatelé mohli dát 
vychlazené pivo nebo limo a sladkou 
tečkou byly zmrzlinové dobroty. Pro 
dobrou náladu nám vyhrávala 
reprodukovaná dechové hudba. 

 

Cyklus „Bylinkaření“ –  Tajemství levandule 
Dne 29.července se uživatelé sešli na další 
společné setkání z cyklu „Bylinkaření“. Tentokráte 
byla ústředním tématem bylinka zvaná Levandule. 
Dozvěděli jsme se jaké je její uplatnění,  kde a jak 
se pěstuje atd.. Při společné diskusi uživatelky 
přispěly také svými zkušenostmi s touto bylinkou.  
Každý ze zúčastněných si mohl naplnit malý 
plátěný pytlíček sušenou levandulí. Pytlíčky byly 
vyrobeny již předem v pracovní dílně a byly 
ozdobeny květinovou výšivkou. 

 

Prezentace a ochutnávka pokrmů z luštěnin a obilovin 
Dne 31. července se u nás v domově 
uskutečnila prezentace nejrůznějších jídel 
z luštěnin a obilovin spojená s ochutnávkou. 
Tato akce se konala pod záštitou zástupce 
 firmy Lagris, ve spolupráci s vedoucím 
kuchyně SENIORu  a naší nutriční 
terapeutkou. Ke každému z nabízených 
jídel byl dán podrobný výklad o jeho složení 
a přípravě. K ochutnání byly předkrmy, 
hlavní jídlo a také dezerty. Základními 
surovinami byly  rýže, čočka, pohanka, 

kuskus,  cizrna atd.. Některá jídla budou po velkém úspěchu u uživatelů 
zařazeny do jídelníčku.  
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           Výlet na Šterkoviště 
Dne 6.srpna  jsme se v rámci „Výletů 
za vzpomínkami“  vydali pěšky na 
výlet na nedaleké Štěrkoviště. I přes 
mírný vítr jsme si příjemně strávené 
dopoledne u vody užili. Obklopeni 
přírodou jsme poseděli v místní 
hospůdce, kde si každý vybral něco 
dobrého.  
 
 

 

 

Beseda  na téma: Okružní plavba lodí po Středozemí 
Dne 13. srpna se uskutečnila beseda 
na téma Okružní plavba lodí po 
Středomoří. O svých zážitcích 
z plavby povídala paní Berková. 
Dozvěděli  jsme se jak nyní vypadají 
velké výletní lodě a také o místech, 
které měla možnost navštívit – Itálii, 
Řecko, Izrael. Povídání bylo doplněno 
promítáním fotografií. Každému 
účastníkovi bylo nabídnuto     italské 
cappuccino a dezert tiramisu. 

  
                                 
                                   Magická show plná překvapení 

Dne 18. srpna se u nás konala Magická 
show, jejíž program skýtal mnohá 
překvapení. Nejvíce očekávané bylo 
vystoupení  profesionálního kouzelníka 
Šeklina, který předvedl svoji  šou  plnou 
iluzí, záměny živých zvířat, práci s 
balonky a rychlé změny kostýmů.  
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Ke svým kouzlům aktivně zapojil i 
přítomné diváky. Celá akce se nesla 
v hawaiském duchu a přítomní měli 
možnost ochutnat z široké nabídky 
nealkoholických míchaných nápojů, 
které připravoval profesionální 
barman. Počasí nám přálo a nálada 
byla velmi dobrá. 

 

 
 
 
 
V úterý dne 23. září Cyklus „Bylinkaření“ –   Vaříme s bazalkou 
Dne 15. srpna jsme se opět sešli v rámci  našeho bylinkaření. Tentokráte 
byla hlavním tématem královská bylina zvaná bazalka. Bazalku si mohli 
přítomní ovonět a také ji mohli ochutnat. Byl připraven italský salát 
capresse, do kterého bazalka neodmyslitelně patří. Na setkání jsme se 
dozvěděli  o využití bazalky v kuchyni a jejích léčivých účincích. V  závěru 
jsme si zazpívali známou lidovou píseň „Zasadil jsem bazaličku..“ 
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                               Setkání s celostní muzikoterapií 
Dne 27. srpna za námi 
zavítala muzikoterapeutka 
paní Mgr. Gavendová ze 
Zlína, která ve věnuje 
muzikoterapii.  Seznámila 
nás  s různými etnickými a 
přírodními hudebními 
nástroji z celého světa. 
Společně jsme si zahráli 
na bubny djembé a 
vytvořili jsme vlastní 
hudbu technikou muzikoterapeutického  orchestru.  Počáteční ostych 
přítomných byl brzy pryč a nakonec všichni odcházeli velmi dobře naladěni 
a přáli by si zopakovat toto společné „muzicírování“. 
 
 

                Loučení s létem  
Dne 18. září proběhlo odpolední 
posezení nazvané symbolicky o 
hledem na roční dobu Loučení s létem. 
Na přání seniorů bylo součástí akce 
tento rok již poslední grilování. Pro 
zájemce jsme si připravili grilované 
speciality z kuřecího masa a klobás. 
Posezení, při kterém nám počasí 
přálo,  jsme si zpříjemnili poslechem 
dechovek. 

 
 
                      Sportovní olympiáda 
se u nás uskutečnila jako každoročně 
Sportovní olympiáda. Pro všechny účastníky 
– milovníky soutěžních klání – jsme připravili 
několik zajímavých disciplín: hod kostkou, 
rybaření, hod na cíl atd.. Cílem nebylo vyhrát, 
ale zúčastnit se a dobře se bavit. Což se 
určitě podařilo. Každý účastník obdržel diplom 
za účast a odvahu.  
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Cyklus „Bylinkaření“ –  Bylinky do polévek 
V úterý 30. září se opět uskutečnilo 
společné posezení v rámci cyklu 
Bylinkaření. Tentokrát s názvem 
Bylinky do polévek.  Povídali jsme 
si o bylinkách, které se běžně 
používali a dosud i používají při 
vaření polévek. Zároveň jsme 
mohli ochutnat a ovonět např. 
pažitku, petrželovou nať, libeček, 
řeřichu, celerovou nať a 
majoránku. O každé z bylinek jsme 
si přečetli krátké povídání. Přítomné kuchařky vzpomínaly, bez kterých 
bylinek by  se jejich recepty na polévky neobešly. 
 
 
 

Uskutečněné akce na budově C 
 

                         Videostop 
Dne 3.7.2014 jsme se při přípravě 
další z  řady soutěžních her 
inspirovali televizním pořadem 
Videostop. Tentokráte si tedy naši 
obyvatelé změřili síly ve znalostech 
českých filmů pro pamětníky, jejich 
tvůrců a herců. Vybrány byly filmy, 
které jsou dnes řazeny mezi zlatý 
fond české kinematografie, takže 
s jejich uhádnutím neměla většina 
přítomných žádný problém. Ve 
společenském sále panovala veselá 
nálada a samozřejmě nesměla 
chybět odměna pro vítěze. 
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Výlet do místního kostela 
Letní den 17.7.2014 jsme využili 
pro návštěvu kostela Sv. 
Vojtěcha v Otrokovicích. Tento 
výlet byl zorganizován hlavně pro 
věřící z řad našich obyvatel. 
Prohlídku kostela nám 
zprostředkoval a poutavým 
komentářem doplnil farář p. Josef 
Zelinka. Dozvěděli jsme se 
hlavně o historii otrokovické 

farnosti a měli jsme čas si zblízka prohlédnout vnitřní výzdobu kostela. 
Pro zajímavost nám p. Zelinka umožnil i vstup do menšího kostelíku Sv. 
Michaela. Výlet jsme zakončili posezením v nedaleké kavárně. 

 
                          Pétanque 
Atrium našeho domova poskytuje ideální 
podmínky pro společenskou hru pétanque. To 
jsme i letos zužitkovali a dne 18.7.2014 jsme 
připravili turnaje v této hře. Pétanque je mezi 
našimi obyvateli velmi oblíbený, protože není tolik 
fyzicky náročný a procvičuje se při něm nejen 
tělo, ale i mysl. Hráči mezi sebou soupeřili 
v tříčlenných skupinkách a nakonec se utkali ti 
nejlepší z nich. Vítěz mohl být jen jeden, ale 
dobře se pobavili všichni zúčastnění.     
 
 
 

                    Sportovní pětiboj 
Pohybové aktivity jakéhokoliv typu vítají naši 
obyvatelé s povděkem, a proto neleníme a 
často je pro ně chystáme. Dne 31.7.2014 
proběhl Sportovní pětiboj, který, jak název 
napovídá, zahrnoval pět sportovních disciplín 
různé náročnosti. Slalom, hod na koš nebo 
střelba na branku nepředstavovaly pro 
zúčastněné žádný problém, takže mohli do 
svých domovů odejít s dobrým pocitem, že 
vše zvládli. 
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             Putování Evropou 
Dne 21.8.2014 se uskutečnilo 
první setkání z cyklu „Putování 
Evropou“, které zprostředkovává 
informace a zajímavosti vždy o 
jedné evropské zemi. Do tohoto 
cyklu jsou zařazeny především 
turisticky významné státy a první 
z nich byla Itálie. Zazněly 
informace o její historii, městech, 

kultuře, státních symbolech apod. K ochutnávce byl typický italský pokrm 
– pizza a pravé cappuccino. Posezení s ochutnávkou navíc probíhalo za 
doprovodu známých italských písniček.  
 
              Posezení s písničkou 
Dne 11.9.2014 bylo ve společenském sále 
našeho domova připraveno posezení 
s písničkou. Dopolední program probíhal tak, že 
obyvatelé vybrali slovo a poté se snažili 
vymyslet co nejvíce písní, v nichž zaznívá. 
Potom si ty známější písně společně zazpívali. 
Kdo měl zájem, dostal i hudební nástroj a 
doprovázel zpěv hrou na něj. Zpívalo se zvesela 
a čas s písničkami utekl jako voda.  

 

 
           Putování Evropou 
Druhé setkání z cyklu „Putování 
Evropou“ jsme naplánovali na 
18.9.2014. Tentokráte byla řeč o 
Bulharsku, kam mnoho z našich 
obyvatel dříve jezdilo na dovolené. 
Nejprve zazněly informace, díky 
nimž získali přítomní obyvatelé 
základní přehled o této zemi. 

V druhé části byla připravena ochutnávka jídel charakteristických pro 
místní kuchyni, doplněná komentářem, jež osvětlil, o jaký pokrm se jedná. 
Naservírováno bylo několik druhů jídel, od polévky až po dezert a bylo 
znát, že se personál kuchyně trefil obyvatelům do chuti.        



~ 13 ~ 
 

Posezení s promítáním 
Dne23.9.2014 si nenechalo mnoho z našich obyvatel ujít příležitost 
shlédnout fotografie, na nichž je zachyceno to nejzajímavější z dění 
v domově. Nastřádalo se mnoho fotografií, které bylo možno si 
prohlédnout prostřednictvím 
počítačové prezentace. 
Posezení bylo zpříjemněno 
kávou a společným 
povídáním o tom, co je na 
daném snímku k vidění. 
Stejně tak to byla příležitost 
vzpomenout, co zajímavého 
tu obyvatelé za poslední dobu 
zažili. 
 

Přesná šipka 
Dne 24.9.2014 se mezi našimi obyvateli 
našli zájemci o účast ve 12. ročníku 
turnaje Přesná šipka konané na Charitě 
sv. Anežky v Otrokovicích. Šipky si 
zahráli s velkou chutí a také pozorovali 
výkony svých vrstevníků. Někteří zde 
potkali své známé z dřívějška nebo si 
prohlédli prostředí charitního domova, 
které doposud neznali. Pro soutěžící 
bylo nachystáno i bohaté občerstvení, 

které přišlo po sportovním výkonu vhod. Z této akce jsme si odnesli 
mnoho příjemných zážitků.        
 
Rotopedtours a pěškotours 
I v letošním roce se náš domov zapojí do projektu 
„Rotopedtours a pěškotours“, jehož základním 
cílem je motivovat seniory k pohybové aktivitě a 
zlepšení vlastní kondice. Pro všechny, kdo se 
chtěli o projektu dozvědět něco víc, svolala paní 
Nováková, koordinátorka projektu, dne 30.9.2014 
společnou schůzku. Zde byl přehrán krátký 
propagační film a zazněly potřebné informace, 
které měli nalákat co nejvíce obyvatel k účasti. 
Doufáme, že u nás tato akce proběhne stejně 
úspěšně jako v minulých letech. 
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Připravujeme pro Vás  
 

 

Plánované akce SENIORu B – IV. čtvrtletí 2014: 
 
Říjen 

1.10. Oslava Mezinárodního dne seniorů: 
    koncert houslistky a zpěvačky Jitky Šuranské  

9.10.  Filmový kvíz – zábavná soutěž se studenty Gymnázia 
Otrokovice 

11.10.  Vystoupení folklorního souboru Ječmínek z Mysločovic 
24.10.  Beseda na téma „Zajímavosti o Skotsku“  
27.10.  Reminiscenční pásmo na téma:  

     „Když jsem se vdávala, když jsem se ženil…“ 
31.10.  „Záblesky světel“ – uctění památky zesnulých  

 
Listopad 

6.11.  Beseda na téma „Cévní onemocnění a prevence jejich 
vzniku“ 

11.11. Závěrečné vyhodnocení akce ROTOPEDTOURS A           
PĚŠKOTOURS 
Zábavná soutěž „Poznej známé osobnosti“  
Výlet do solné jeskyně  

 
Prosinec 

5.12.  Mikulášská obchůzka  
11.12.  Adventní koncert  hudebně-dramatické skupiny Návraty  
23.12.  Posezení u vánočního stromečku  

Tvořivá  vánoční dílna 
Vystoupení  dětí MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ s vánoční tématikou 
Slavnostní štědrovečerní večeře  
Silvestrovské posezení  

 
Kavárna POHODA bude otevřena 1x měsíčně – v  říjnu a listopadu - vždy 
od 14 hod. 
Adventní posezení – uskuteční se každý týden v období adventu. 
 
Přesné termíny akcí budou předem zveřejněny na informační 
nástěnce domova. 
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Plánované akce SENIORu  C – IV. čtvrtletí 2014: 
 
Říjen 

Lintavěnka- cimbálová muzika 
Putujeme Evropou - Řecko 
Divadlo, Den otevřených dveří 

     
Listopad 

Návraty  
Loutkové divadlo  
Putujeme Evropou – Slovensko 
Vystoupení dětí z MŠ Zahradní 

 
Prosinec 

Mikulášská nadílka 
Putujeme Evropou- Rakousko 
Vánoční besídka 

 
Všechny termíny budou vždy předem zveřejněny na nástěnkách. 
 

 
Aktuality SENIORu  

 
 

Co nového chystáme pro seniory – budova B: 
 

Cyklus „Bylinkaření“ pokračuje tentokráte ve znamení čajů: 
 

Pro velkou úspěšnost společných setkání věnovaných „Bylinkaření“ jsme se 
rozhodli v něm pokračovat i v následujícím období. Další tři plánovaná setkání 
budou věnována čajům. Tuto aktivitu, která bude probíhat pravidelně o víkendu 
1x za měsíc zaštituje pečovatelka Zuzka Mašlíková.   

Čaj není jen oblíbený nápoj, který příjemně osvěží a v 
zimním období i spolehlivě zahřeje. Běžný čajový 
neznalec dělí tento nápoj na čaj černý, zelený a 
ovocný. Bylinkové čaje považuje za podezřelé a 
obloukem se jim vyhýbá. A přitom právě čaj oplývá 
takovým množstvím druhů a různorodých účinků, že 
by jejich popsání vystačilo na několik knih. Mnozí z 
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vás si ale jistě pamatují, jak jim babička v dětství vařila bylinkové čaje proti 
všem možným neduhům.  Při našich setkáních se zaměříme na nejtypičtější 
čaje z těch bylin, které se u nás běžně vyskytují – šípek, lipový květ a také 
se dozvíme něco málo o čajích pečených. 

Šípkový čaj -  je tradičním nejužívanějším bylinným čajem, který má komplexní 
účinky na náš organismus,  pomáhá jednak při nachlazení, je vynikající proti 
infekcím, působí proti únavě, ale hlavně se dříve užíval jako prevence před 
nejrůznějšími nemocemi.  

 
Čaj z lipového květu–  lipový čaj patří k 
nejoblíbenějším léčivým nápojům. Vyhání z těla 
horečku, pomáhá při nachlazení, chrapotu, 
únavě, zánětech, je dobrý pro žaludek. Lipový 
květ si snadno natrháte a usušíte doma, v zimě 
se pak můžete těšit z vlastních zásob. Nejlépe 
tento čaj doplní lžička medu, který může být 
také lipový.  
 

 
Ovocný pečený čaj  - je stoprocentně přírodní, v 
podstatě se skládá jen z ovoce, cukru a koření. 
Tento čaj nezná pojmy  jako umělá barviva ani 
aromatické látky. Pokud si navíc čaj připravíte 
z domácích zdrojů, můžete si ho udělat přesně 
takový, jaký ho  máte rádi. Fantazii se meze 
nekladou, pro pečený čaj je vhodné prakticky 
jakékoliv ovoce. Lákavou chuť a blahodárné 
účinky pečeného čaje znaly již naše babičky a 
prababičky. 
 
Doufáme, že Vás i další setkání ve znamení bylinkaření zaujmou, dozvíte se 
něco nového a zavzpomínáte, jak to bylo s vařením čajů za dob Vašeho dětství 
a mládí. Těšíme se na Vás.                       
           
 

 napsala : Věra Berková 
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Co nového chystáme pro seniory – budova B: 
 
MÁME RÁDI ČESKO ! 

 
V rámci víkendových aktivit, které pro Vás 
připravují pečovatelky se můžete těšit na nový 
program nazvaný „Máme rádi ČESKO“, který bude 
probíhat vždy 1x do měsíce v dopoledních 
hodinách (v sobotu či neděli). Tuto aktivitu 
zaštiťuje pečovatelka Olinka Skácelová.  

A na co se můžete těšit? Každé setkání bude věnováno 
určitému městu či známému místu v České republice. Dozvíte se o 
památkách a osobnostech tohoto města  a také různé zajímavosti o životě 
v něm dříve a nyní. Také  ochutnáte typické potraviny tohoto regionu.  
A kam se vydáme při našich prvních třech putováních? 
Navštívíme:   

 
 
 

 
 

OLOMOUC 
 

     
      KARLOVY VARY  
ZNOJMO 

  

 

      

 
 
 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nakl%C3%A1dan%C3%A9_okurky.jpg
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Péče o duchovní potřeby našich seniorů 
 
Všichni, ať věřící či nevěřící, víme, že máme určité základní tělesné potřeby, bez 
nichž nemůžeme existovat. Kromě těchto tělesných potřeb máme i určité potřeby 
duchovní. Duchovní život se však netýká pouze víry v Boha. Každý potřebuje životu 
dát nějaký smysl a cítit se užitečný a spokojený. Úlohou nás pečujících je pomáhat  
Vám  i v této oblasti, např. pokud se ocitnete v duchovní krizi. Důležité je umět 
druhým naslouchat, dbát na lidskou důstojnosti a dávat najevo úctu druhým v 
jakékoliv podobě. Vedle přístupu pečujících a pro nás v tomto směru podstatná a 
významná spolupráce s dalšími osobami, které nám v tomto nelehkém úkolu 
pomáhají. 

Pravidelně 1x měsíčně dochází do domovů (na 
budovu B i C) konat  bohoslužby P. Mgr.  Josef 
Zelinka, otec římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha 
v Otrokovicích. Na budově B se bohoslužba koná vždy 
první pátek v měsíci a na budově C je to poslední 
pátek v měsíci. Otec Zelinka, který nyní slavil 15 let 
svého kněžství, pochází z nedalekých Buchlovic a 
dříve působil v Hulíně. Přichází k nám nejen na 
bohoslužby, ale také na základě přání seniorů 
poskytovat svátost smíření (svatou zpověď) a  svátost 
nemocných (pomazání nemocných).  

Na bohoslužby společně s otcem Zelinkou dochází i paní 
varhanice Zdenka Kvasnicová, která se obětavě stará o 
hudební doprovod.  Sama je i vedoucí chrámového sboru v 
Otrokovicích. 
Pravidelně 1x měsíčně dochází do domovů na budovu B i C 
paní katechetky, které absolvovaly kurz pro pastorační 
pracovníky. Jsou oprávněné podávat svátost eucharistie 
(svaté přijímání), navštěvují věřící, tráví čas společnou 
modlitbou či četbou duchovní literatury. Věřící v budově B 
navštěvuje pravidelně paní Hana Hanušová a v budově C 
paní Marie Čechová.  

Dále jsou pro seniory na budově C připravována pravidelně 2x měsíčně posezení u 
duchovního slova a to vždy v pátek v odpoledních hodinách. Tato posezení 
připravuje zaměstnankyně SENIORu paní Mgr. 
Květuše Fojtíková, která vystudovala 
Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci. Na 
budově B se konají společná duchovní rozjímání 
nepravidelně a pro seniory si je připravuje pečovatelka 
paní Marie Jurygáčková.  
Informace o všech aktivitách s duchovní tématikou 
nalezne na informačních tabulích v domovech a taky 
jste informováni přímo pečujícími. Každá budova má 
určeného pracovníka, který koordinuje spolupráci 
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s docházejícími tj. s otcem Zelinkou a katechetkami. V budově B je to pečovatelka 
paní Marie Jurygáčková a v budově C je to vedoucí péče paní Pavla Polášková. 

Také k nám jako dobrovolníci přes centrum ADRA Zlín dochází zástupci Církve 
adventistů sedmého dne, kteří většinou navštěvují seniory – bratry a sestry – 
jejich společenství. 

A co pro Vás připravujeme v době adventu? 

Vánoční výzdoba, pečení cukroví, shánění dárků pro své blízké, shon, stres... 
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj 
duchovní obsah a tím je nejen příprava na Vánoce. Advent  je dobou očekávání 
příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latiského "adventus", což 
znamená příchod. Pro křesťany je advent dobou zklidnění, usebrání, sebezpytování 
a čekání na oslavy Kristova narození.  

 

Doba adventní je přípravnou dobou 
na vánoční svátky a její doba trvání 
ustálila na posledních čtyřech 
týdnech před Štědrým dnem.  V 
průběhu adventu mají svátek někteří 
důležití svatí, např. sv. Ondřej, sv. 
Barbora, sv. Mikuláš nebo sv. Lucie. 
Advent vrcholí na Štědrý den a končí 
spolu s narozením Ježíše Krista, tedy 
25. prosince. Na advent pak navazují 
Vánoce, které jsou v křesťanské 
tradici oslavou narození Ježíše Krista 
a patří k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům. Advent rozdělují čtyři neděle: železná, bronzová, stříbrná a 
poslední je zlatá. Tradičním symbolem k odpočítávání čtyř týdnů adventu je adventní 
věnec. Každou adventní neděli se zapaluje na věnci další svíčka.  

 

Pro všechny seniory, nejen pro věřící, připravujeme v budově B ve spolupráci 
s katechetkou paní Hanušovou pro dobu adventní pravidelná adventní setkání. 
Udělejme si v této uspěchané době krátkou chvíli pro zklidnění a duchovní očistu.  

 

Tímto bychom chtěli všechny obyvatele na adventní setkání srdečně pozvat. Přijďte 
si poslechnout poutavá vyprávění o době adventní, duchovní slovo či si zazpívat  
adventní písně zvané roráty (z latinského rorate „rosu dejte“).  

 

                                  připravila: Věra Berková 
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SPOLUPRÁCE S GYMNÁZIEM OTROKOVICE 

PROJEKT 
Studenti Gymnázia Otrokovice se 
zapojili do PROJEKTU s názvem 72 hodin. Co je 72 hodin? Jedná se o tři dny plné 
dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (9. – 12. října 
2014) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, 
které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů mělo být 
mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce.  

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby 
společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které 
se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání 
jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty 
a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Studenti Gymnázia 
Otrokovice  se rozhodli zapojit se do této zajímavé aktivity. Jejich cílem bylo 
připravit a poté i realizovat  soutěžní či zábavný program pro obyvatele SENIORu 
na budově B i C.  Rozdělili se tedy na dvě skupiny dobrovolníků.  

Jedna skupina sestavila soutěžní pořad pro 
seniory z budovy B, které mu dala název Filmový 
kvíz. Pro mladou generaci nebylo složité použít 
pro společné soutěžení novodobou techniku a 
prezentovat filmové i zvukové nahrávky. Cílem 
soutěže bylo nejen trénovat paměť seniorů, 
zavzpomínat na známé herce i postavy z  filmů 
pro pamětníky, ale zejména se dobře bavit. Což 
se určitě povedlo, protože kvíz hodnotili soutěžící 
jako velmi zdařilý.  
Druhá skupina dobrovolníků si připravila hudebně 
dramatické pásmo s názvem Návrat do dětství pro seniory z budovy C. Připravené 
pásmo se skládalo z básní, písní a pohádek, které si všichni pamatujeme z dob 
našeho dětství. Celá akce měla symbolizovat  ohlednutí se do doby, kdy jsme byly 

dětmi bez ohledu na to  zda je nám nyní 18 
či 80 let.  
      
 

               připravila: Věra Berková 
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CO NOVÉHO CHYSTÁME PRO SENIORY – BUDOVA C: 
CYKLUS „PUTOVÁNÍ EVROPOU“ POKRAČUJE: 

 
Vážení přátelé, 
Pro velký úspěch budeme v posledním čtvrtletí tohoto roku opět  putovat Evropou. 
V měsících říjen, listopad a prosinec bychom navštívili Řecko, zavítali k našim 
sousedům na Slovensko a strávili zimní měsíc prosinec v Rakousku. Seznámíme se 
opět s kulturou jednotlivých zemí, s jejich historií a  ochutnáme nějaké dobroty 
z jejich kuchyní. 

Řecko je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova a 
rozkládající se jak na evropské pevnině, tak na četných 
ostrovech v Egejském, Krétském, Thráckém, Středozemním a 
Jónském moři. Řecké dějiny    patří mezi jedny z nejdelších        
a nejvýznamnějších světových dějin a najdeme zde 
mnoho historických památek. Řecká kuchyně 
patří k nejlepším na světě a celá řada místních 

jídel se stala dobře známými i v zahraničí.  

V listopadu navštívíme své slovenské sousedy. Jak jistě 
všichni víme, dlouhé roky jsme se Slovenskem tvořili jednu 
republiku. Až neshody mezi českými a slovenskými 
politickými elitami vyústily roku 1993 v rozdělení 
Československa. Slovenská 
kuchyně se relativně podobá české 

kuchyni, ovlivněna byla kromě české i kuchyní moravskou, 
maďarskou, rakouskou či německou. Mezi  nejznámější 
jídla patří brynzové halušky, živánska anebo sýry jako 
parenica, korbáčik, oštiepok nebo brynza. Mezi oblíbené 
nápoje patří žinčica, pivo, borovička, slivovice, ale i víno aj. 

Předvánoční čas strávíme v Rakousku. Rakousko  je vnitrozemská spolková 
republika ležící ve střední Evropě, která se skládá  z 9 
spolkových zemí. Mezi nejnavštěvovanější patří historická 
města Vídeň a Salzburg a řada světově známých alpských 
horských středisek, jakými jsou Innsbruck či 
Kitzbühel. Rakouská kuchyně bývá často 
redukována pouze na vídeňskou kuchyni.  

Světovým pojmem je vídeňská káva a vídeňský řízek. 
Rakouské moučníky a sladkosti jsou také známé mezinárodně. 
Mezi nejoblíbenější patří Mozartovy koule, Apfelstrudel nebo dort 
Sachr. 

Těšíme se na společné chvilky strávené u našeho „Putování 
Evropou“. 

           Vaše Pavla Polášková - vedoucí přímé péče 
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Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných SENIORem  
 
Zlínský kraj se již sedmým rokem spolupodílí na financování sociálních 
služeb poskytovaných příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice. V 
letošním roce 2014 získala z krajského rozpočtu podporu jedna 
pobytová sociální služba: domov se zvláštním režimem SENIOR C 
částku 176.000,- Kč. Tento typ sociální služby je v současné době 
podporován z důvodu neustále se zvyšujícího počtu osob trpících 
Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, a tudíž i nárůstu 
poptávky po této pobytové službě. 
 

 
 

V roce 2014 se do financování sociálních služeb poskytovaných naší 
organizací zapojily také domovské obce našich uživatelů Tlumačov a 
Žlutava. Žádosti o dotaci vyhovělo statutární město Zlín, které podpořilo 
odlehčovací službu na SENIORu B i SENIORu C celkovou částkou 
50.000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
                                

 
 



~ 23 ~ 
 

          Toulky po našem kraji 

Obes Spytihněv 

Spytihněv patří k těm vesnicím, které na úsvitě 
historické doby dosáhly takového postavení 
a významu, k jakému se už později nikdy 
nedopracovaly. Již sama poloha obce v povodí 
Moravy, ovlivnila její osudy, přinášela své výhody 
i nevýhody. Lákala naše předky k usídlení, ale 
hrozba častých záplav nutila k opatrnosti. Nejednou 
se stalo, že lidé museli ustoupit a stavět svá obydlí o něco či spíše výše, kde by je 
neohrožoval ničivý živel. Ten způsobil, že se dochovalo poměrně méně 
archeologických památek než tomu bylo u jiných obcí. 

Založení Spytihněvi bývá spojováno s knížetem Břetislavem, který v bojích s Uhry 
v letech 1028 - 1030 získal pro českého panovníka znovu vládu nad územím 
Moravy. Postaral se o obnovu tehdy zničených kostelů, o opravu hradeb starých 
měst a hradů a o založení nových měst jako byla Spytihněv a Opava, která byla 
obehnána pevnou zdí. Účelem byla obrana hranic proti útokům Uhrů a Poláků. 
Název města Spytihněv byl dán podle nejstaršího syna knížete Břetislava I. 
Spytihněva II. 
 Jiná zpráva údajně z roku 1046 se objevuje v listině Břetislava I., který tehdy 
daroval staroboleslavské kapitule úrok z hradu Spytihněvi. Úrok spočíval v ročním 
odvodu půl hřivny a vola "na opravu pluhův a oděvy kanovníků". Obě listiny, 
třebaže svým obsahem významné, jsou středo-věkými falzy z 12. století. Nelze 
vyloučit, že obsahují historiké jádro, totiž zprávu o hradu Spytihněvi, který zřejmě 
v 11. stol. tu již stál jako sídlo panských úředníků. Byl to Břetislav, který po vzoru 
Čech rozdělil také Moravy na správní obvody s četnými hradišti jako středisky 
politické a hospodářské správy. Spytihněv se stal sídlem jednoho hradského 
obvodu. 

Rozdělení Moravy na šest obchodů a šest arcijahenství, doložené ve 12. století, 
nebylo náhodné a nebylo dáno zeměpisnými podmínkami. To již vylučuje sama 
blízkost Olomouce a Přerova, Spytihněvi a Břeclavě. Toto rozdělení mělo svůj 

původ v době daleko dřívější, dokonce v době 
před vznikem Velkomoravské říše. 

Bohatá je taktéž historie sportu v naší obci, její 
kořeny sahají do 20. let 20. století. 

 
                                          Zdroj: Web Spytihněv 

 
 

http://www.spytihnev.cz/data/editor/79cs_4.jpg


~ 24 ~ 
 

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: 
 
„K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít jen otevřené oči. K tomu je třeba 
mít otevřené i srdce.“ 

Paul Cézanne 
        
 
    
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  
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