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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
 prázdniny nám opět utekly jako voda a pomalu nám stále kratší dny 
oznamují příchod podzimu.  Letošní letní měsíce, které jsou vždy časem 
dovolených a odpočinku, byly plné velmi horkých dnů, opravdu pravé tropy 
včetně toho sucha. Přestože to nebyly ty nejlepší podmínky pro zahrádky a 
veškerou zeleň kolem nás, nám se společně podařilo vytvořit si v blízkém okolí 
obou našich domovů kousek vlastních zahrádek a za velkého úsilí uživatelů i 
zaměstnanců jsme je i za těchto nepříznivých klimatických podmínek udrželi 
živé a krásné. Odměn za společné úsilí bylo mnoho – řada květů, vůní, ale i 
plodů, které jste s chutí společně snědli nebo je pan kuchař použil v kuchyni. 
Nejlepším završením společné práce jistě je, že za zahradu u domova „B“ jsme 
obdrželi Čestné uznání od města Otrokovice v soutěži „Naše město 
v květech a zeleni“. Za to si musíme zatleskat a pogratulovat  
 
 Momentálně nás všechny zaměstnává příprava na další společnou akci, 
kterou bude velká taneční show – ve čtvrtek 22. října. Věřím, že se nám vše 
podaří připravit tak, abychom si ji všichni s radostí užili, společně si zatancovali 
a odešli jsme plní pozitivní energie a báječných zážitků, které nám zpříjemní 
trochu pošmourné dny podzimu. 
 
 Mějte se krásně a těším se na setkání s vámi.  

        
 
Ing. Ivana Vardanová - ředitelka 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní život na budově B 

 
 

Muzikoterapie  

Dne 14. července  a       
18. srpna 2015  se naši 
senioři mohli seznámit s 
různými etnickými a 
přírodními hudebními 
nástroji z celého světa. 
Uslyšeli jejich krásný 
léčivý zvuk. Společně 
s paní Mgr. Janou 
Gavendovou si zahráli na 
bubny djembé a vytvořili 
si vlastní a osobitou 
hudbu.  

 

Zábavný program MÁME RÁDI ČESKO – BRNO 

Dne 11. července 2015 jsme se 
opět vydali v rámci cestování 
po naší republice tentokráte do 
Brna, kde oblíbeným symbolem 
druhého největšího města 
České republiky je drak; už po 
staletí střeží Brno z průchodu 
ve věži Staré radnice. Kromě 
lidožrouta tu ale najdete dva 
hrady a celou řadu zajímavých 
míst a objektů, v jejichž čele 
stojí funkcionalistický skvost –  

 

 

Vila Tugendhat, památka UNESCO. Na 
našem setkání jsme vzpomínali na toto 
město a zážitky s ním spojené. 

 

 

http://www.orangesmile.com/common/img_cities_original/brno--542184-4.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Villa_Tugendhat-20070429.jpeg
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Vzpomínkové odpoledne – Trampování a stanování 

Dne 22. července 2015 se na 
budově vzpomínalo na trampování a 
stanování v dobách našeho mládí. 
Posezení bylo spojeno 
s ochutnávkou naložených utopenců. 
V naší zahradě jsme si vytvořili 
dobovou trampskou osadu s celou 
řadou dobových předmětů. 
Nechybělo ani ohniště, kotlík, čutora 
apod..  

 

 

Cukrárna „Pod širým nebem“ 

Dne 28. července 2015 se 
v naší nové zahradě otevřely 
dveře zahradní cukrárny, která 
nabízela velké množství 
ovocných zmrzlinových pohárů a 
osvěžujících nápojů, které nám 
zpříjemnily horké letní 
odpoledne.  

 

 

Květná zahrada - Kroměříž 

Dne 29. července 2015 se uskutečnil v rámci „Výletu za vzpomínkami“ 
zájezd do nedaleké  Kroměříže, kde jsme si prohlédli Květnou zahradu. 
Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi 
nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Po krásné procházce 
jsme se občerstvili v místní hospůdce. 
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Týden zahraničních zážitků 

Dne 4. srpna 2015 se v rámci 
„Týdne zahraničních zážitků“ 
podělila paní Mgr. Věra 
Berková o své zážitky 
z dovolené a uspořádala 
besedu o plavbě po západním 
středomoří. Co země, to jiná 
atmosféra, co město, to jiné 
stavební skvosty. A právě 
mnoho zážitků, které můžete 
prožít během jedné dovolené, 
láká mnoho turistů. V rámci 
besedy proběhla i prezentace 
fotografií a účastníci si měli 
možnost prohlédnout pohlednice, plány výletní lodi, noviny a jídelní lístky 
z této plavby. 

 
Vaří kluci v akci 
Dne 5. srpna 2015 v rámci středomořské 
kuchyně si vedoucí naší kuchyně spolu 
s vyhlášeným kuchařem firmy Lagris 
připravili různorodé speciality, které všem 
moc chutnaly a tak se zařadí i do našeho 
jídelníčku. Zařazeny byly speciality např. 
chorvatské, italské a španělské kuchyně. 
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Výstava pohlednic a suvenýrů ze zahraničních dovolených 
Dne 6. srpna 2015 se uskutečnila výstava 
s názvem „Pohlednice a suvenýry ze 
zahraničí“. Na společném setkání jsme si 
prohlédli suvenýry a pohlednice z celého 
světa, které nám zapůjčili zaměstnanci a 
obyvatelé SENIORů. Také byla vyhlášena 
soutěž „O pohlednici z nejvzdálenějšího 
místa světa“. Vítězem naší soutěže se 
stala naše paní pečovatelka Věrka 
Vulganová se sérií pohlednic z Nového 
Zélandu. Nad vystavenými exponáty jsme 
vzpomínali na zážitky z dovolených v 

zahraničí. Zvláštní ocenění získala 
naše seniorka paní Sklenaříková za 
nejstarší zapůjčenou pohlednici z 
Polska z roku 1960. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Procházka po Otrokovicích 
Dne 13. srpna 2015  v rámci výletu za 
vzpomínkami, se uskutečnila procházka 
otrokovických rodáků po části Baťov, se 
zastávkou v přístavišti u řeky Moravy. 
Hezkým zakončením naší procházky 
bylo posezení v místní malé zahradní 
restauraci. 
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Zahradní terapie  – domeček pro hmyz 
Dne 17. srpna 2015 v rámci zahradní terapie si naši 
senioři mohli za pomoci naší pracovnice Hanky 
Zelinové vytvořit domeček pro hmyz, který je určen do 
přírodních zahrad a pro všechny milovníky přírody. 
Domeček poslouží nejen jako vkusný doplněk naší 
zahrady, ale především jako příbytek pro užitečný 
hmyz, který se postará třeba o likvidaci mšic. Tímto 
bychom chtěli moc poděkovat i úseku údržby za 
ochotu pomoci a zapojení uživatelů do této činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dožínkové slavnosti 
Dne 20. srpna 2015 proběhly na naší budově Dožínkové slavnosti spojené 
s přehlídkou letní  retro módy. Inspirací k ní nám byl šatník našich seniorů, 
který ještě dnes skrývá mnohé poklady minulosti. Tématem přehlídky byly 
modely letních šatů z 60, 70 a 80 let minulého století. Po slavnostní přehlídce 
završené promenádou v plavkách vládla pohoda u grilovaných specialit. 
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Zábavný program MÁME RÁDI ČESKO – VIZOVICE   
V neděli 23. srpna 2015 pokračoval v SENIORu B náš program: „MÁME RÁDI 
ČESKO“. Setkání nás zavedlo do měst Vizovice a Slušovice. Povídali jsme si o 
historii, památkách a současném životě těchto měst. Byl podáván švestkový 
koláč a švestky. Vyprávění bylo doplněno o informace k tradičnímu 
TRNKOBRANÍ - pojídání švestkových knedlíků, vše bylo doplněno ukázkou 
tvorby vizovického pečiva. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Čokoláda 
V sobotu 28. srpna 2015 se v rámci 
víkendových aktivit konalo dopolední 
posezení, kde byla ústředním tématem 
ČOKOLÁDA. Dozvěděli jsme se něco málo o 
její historii, jakými podobami prošla čokoláda 
během svého vývoje a také jsme si povídali 
o různých chutích, které má dnešní 
čokoláda. Součástí akce byla i ochutnávka 
čokolád.  
 
Zahradní posezení – ukončení grilovací sezóny 
Dne 8. září 2015  jsme se symbolicky rozloučili s létem a jeho grilovací 
sezonou. Dokonce nám přálo i počasí a všichni jsme strávili příjemné posezení 
v naší zahradě, pochutnali si tak na grilovaných specialitách a zavzpomínali na 
letošní teplé počasí a akce, které náš domov pořádal. 
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                                                      Týden sportu ku zdraví 
V rámci našeho „Týdne sportu ku zdraví“, 
kdy proběhla celá řada aktivit, si 17. září 
2015  pro naše seniory připravily děti z 
Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice 
spoustu zajímavých sportovních disciplín v 
rámci Evropského týdne mobility. Tímto 
moc děkujeme za přípravu a spolupráci, 
strávili jsme tak krásné sportovní 
odpoledne.  
 

 
Turnaj přesná šipka 
Zúčastnili jsme se turnaje „Přesná šipka“, který uspořádala Charita sv. Anežky 
Otrokovice. Na turnaji se nám velmi dařilo, naše družstvo obsadilo vynikající    
1. místo a my se stali absolutními vítězi této akce. Přivezli jsme si spoustu 
krásných cen a diplomů. 
 

Zábavný program MÁME RÁDI ČESKO – 
MĚLNÍK  
Dne 19. září 2015  v rámci programu: „MÁME 
RÁDI ČESKO“ proběhlo setkání, které nás 
zavedlo do města Mělník, které každoročně 
pořádá vinobraní. Kromě vyprávění, kde jsme 
se dozvěděli o historii města, jsme měli i 
ochutnávku, na které jsme ochutnali výborný 
burčák a domácí hrozny. 

 

Procházky po okolí 

Dne 23. září 2015  jsme se  v rámci procházky po 
okolí vydali na moravní lávku a prohlídku 
loděnice. Spousta z nás vzpomínala na své mládí 
a na to, jak se věnovali veslování. Moc nás 
potěšila prohlídka lodí, které se dnes k tomuto 
sportu používají. 
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SENIORSKÁ Mimiuniverzita III. věku 

Dne 24. září 2015   jsme opět zahájili 
naši SENIORskou miniuniverzitu III. 
věku další přednáškou na téma 
Afrika jak ji ještě neznáte. Pan Ing. 
Jaroslav Cabák nás svým 
vyprávěním zavedl do Afriky a podělil 
se s námi o své zážitky, díky kterým 
jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavostí. Přednáška byla 
doplněna fotografiemi a ukázkou 
předmětů africké kultury. 

 

Výlet Napajedla 

V úterý 29. září 2015  se uživatelé 
SENIORu B zúčastnili výletu do 
Napajedel. Cílem výletu byla úžasná 
RETRO výstava pořádaná Domem 
dětí a mládeže Matýsek Napajedla,  
kde jsme našli spoustu věcí, které se 
objevily v domácnostech našich 
seniorů.  

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky v kuchyni 

I nadále pokračuje naše 
pravidelná aktivita „Vzpomínky 
v kuchyni“. V uplynulém období 
jsme si připravili společně  např. 
bramborový guláš, utopence, 
švestkový koláč, meruňkový 
koláč, rebarborový koláč, 
chleba s máslem a pažitkou, 
zpracovali jsme rajčata z naší 
zahrádky, naložili kvašáky a 
uvařili bezinkový sirup. 
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Kulturní život na budově C 
 
Turnaj v pétanque 
V atriu našeho domova jsme  
uspořádali dne 10. července  2015 
turnaj v pétanque. Je to oblíbená 
hra našich seniorů, která není 
fyzicky náročná. Turnaje se 
zúčastnila tříčlenná družstva za 
jednotlivá podlaží. Soutěžila celkem 
4 družstva. Vítězové jednotlivých 
družstev se poté utkali mezi sebou 
o celkové vítězství. Hra všechny 
bavila, hodně jsme se u ní nasmáli. 
Někdy byly výsledky velmi těsné a museli rozhodovat i rozhodčí s metrem 
v ruce.  
 
Zahradní gril párty 
Dne 15. července 2015 se konalo 
oblíbené posezení spojené 
s grilováním klobás a kuřecích 
steaků, na které tradičně zveme i 
blízké a přátele našich seniorů. 
K výborným specialitám si 
uživatelé mohli dát limonádu, kávu 
či pivo. Pochutnat si mohli na 
vynikajících plněných trubičkách. 
Pro dobrou náladu hrála skupina 
pana Hradila TRONÍK.  

 
Andulkovské dopoledne 
Dne 28. července 2015 bylo pro 
obyvatele přichystáno 
"Andulkovské posezení s 
písničkou". Zúčastnění si vyslechli 
povídaní o jménu Anna, o českých 
královnách tohoto jména a o 
pranostikách souvisejících s Annou. 
Zazněly také písničky, v nichž je 
jméno Anna obsaženo. 
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                                     Pohlednice a suvenýry z celého světa 
Dne 10. srpna 2015 mohli uživatelé shlédnout výstavu fotek a upomínkových 

předmětů z celého světa. 
Z nejvzdálenějšího místa  byly 
pohlednice až z Nového Zélandu. 
Nejstarší byla pohlednici z Polska z 
roku 1960. Suvenýry byly také 
z celého světa – nejvíce se líbily 
dřevěné předměty z Kostariky, 
Bolívie a Kolumbie. Nad 
pohlednicemi a suvenýry jsme 
vzpomínali na zážitky z našich 
zahraničních dovolených. 

 
                                                               Celostní muzikoterapie  

Ve dnech 23. července a 11. srpna 
2015 nás navštívila 
muzikoterapeutka paní Gavendová 
ze Zlína. Seznámila nás s různými 
druhy etnických a přírodních 
nástrojů z celého světa. Společně 
jsme si na nástroje zahráli a vytvořili 
tak vlastní muzikoterapeutický 
orchestr. Zahráli jsme si také na 
bubny djembé. Radost a úsměv 
našich seniorů vypovídá o tom, jak 
moc  se jim muzikoterapie líbí. 

 
Dožínky  
Dne 18. srpna 2015 jsme zavzpomínali na Dožínky. Proběhlo slavnostní  
předání dožínkového věnce 
sedlákovi a selce, které si zahráli 
ochotníci z řad našich seniorů. 
Uživatelé shlédli výstavu 
zemědělského nářadí. Přítomní si 
také poslechli povídání o 
dožínkových tradicích a způsobu 
práce se zemědělským nářadím. 
Ochutnali dožínkový koláč a čerstvě 
upečený chléb. Na konci si také 
zazpívali písně, které se během 
těchto slavností dříve zpívaly. 
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Beseda o bylinkách 
Dne 25. srpna 2015 proběhla v atriu domova, u naší bylinkové zahrádky, 
beseda o bylinkách s panem Ambrusem. Uživatelé se dozvěděli o způsobu 
používání jednotlivých bylin, prohlédli si vystavené vzorky a také využili 
možnost si ke vzorkům přivonět a některé bylinky i ochutnat. Zavzpomínali také 
na to, jak používali bylinky ve svém životě. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní dopoledne 
Dne 4. září 2015 proběhlo Sportovní dopoledne. 
Naši uživatelé mají pohyb velmi rádi, a proto se 
zúčastnili v hojném počtu. Bylo pro ně připraveno 
5 disciplín. Slalom, připínání kolíků na šňůru, 
kuželky, hod na terč a také střelba na branku byly 
pro uživatelé velkou výzvou. Všichni se velmi 
snažili a odcházeli domů spokojení. Za odměnu 
dostali sladkou medaili a diplom na památku. 
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Videokavárnička, aneb co všechno odnesl čas 
Dne 16. září  2015 si obyvatelé nenechali ujít příležitost shlédnout fotografie, 
na nichž je zachyceno to 
nejzajímavější z dění v domově 
za poslední měsíce. Bylo mnoho 
akcí a aktivit, které byly 
zaznamenány na fotografie a 
uživatelé si tak mohli 
prostřednictvím počítačové 
prezentace připomenout, co vše 
se v domově odehrálo a co 
zažili. Posezení bylo 
zpříjemněno kávou a zákuskem 
a společným povídáním o 
fotografiích. 
 
 
Přesná šipka 
Dne 16. září 2015 se tři zástupci 
našich seniorů zúčastnili            
13. ročníku turnaje Přesná šipka 
konané na Charitě sv. Anežky 
v Otrokovicích. Šipky hráli s  
velkým nasazením. Naše 
uživatelka paní Kovaříková 
dostala ústní ocenění za 
největšího bojovníka. Někteří zde 
potkali své známé, jiní si prohlédli 
prostředí charitního domu. Den si 
pěkně užili a spojili ho také s drobnými nákupy, které jim udělaly velkou radost. 

 
 

Taneční hodina s dr. Veletou 
Dne  21. září 2015 k nám zavítal 
opět taneční mistr pan Veleta. 
Společně jsme si zatančili a 
odpoledne jsme se připravovali na 
závěrečné vystoupení, které se 
uskuteční v měsíci říjnu.  Všichni 
zúčastnění se dobře bavili a 
strávili tak opět krásný den plný 
pěkných melodií. 
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Putujeme Českem – Středočeský kraj 
V měsíci září jsme zahájili nový cyklus s názvem „PUTUJEME ČESKEM“.  
V něm si postupně představíme 14 krajů naší vlasti. Při našem prvním setkání 
24. září 2015 jsme „zavítali“ do Středočeského kraje. Zazněly informace o 
poloze, počtu obyvatel, povrchu, vodstvu, průmyslu a zemědělství tohoto kraje. 
Nechybělo seznámení s nejvýznamnějšími kulturními a přírodními památkami. 
Součástí besedy byla i výstava potravinářských produktů, které jsou vyráběny 
ve středočeských městech. K nahlédnutí byly i turistické informační materiály. 
V měsíci říjnu si představíme Olomoucký kraj, v listopadu Jihočeský a 
v prosinci náš „domovský“ Zlínský kraj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotopedtours a Pěškotours 
I letos se náš domov zapojí již do            
9. ročníku celorepublikového projektu  
„Rotopedtours a Pěškotours“. Cílem 
projektu je motivovat seniory 
k pohybové aktivitě. Naši senioři se 
rádi pohybují celý rok, poctivě cvičí a 
snaží se udržovat v kondici, ale vždy 
v měsíci říjnu se snaží být o kousek 
lepší než v jiných měsících.  
Koordinátorka projektu paní Nováková 
seznámila  dne 25. září 2015 uživatele 
s potřebnými informacemi. Zúčastnit se 
může každý, kdo se vlastní sílou 
pohybuje. Zaznamenávají se ušlé metry bez opory,  s chodítkem, s hůlkou, 
jízda na motomedu a také jízda na mech. vozíku vlastní sílou. Doufáme, že 
naši senioři nepovolí ve svém úsilí,  zdraví jim vydrží a společně překonají 
loňské kilometry, které společně zdolali. 
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Výstava květin z podzimních zahrádek 
V rámci víkendových aktivit proběhlo v neděli 27. září 2015 společné posezení 
na téma "Výstava květin, aneb květiny z podzimních zahrádek", uspořádané ve 
společenském sále našeho  zařízení.  Velmi krásné podzimní květiny 
v nejrůznějším aranžmá, potěšily pohledem, svou barevnou rozmanitostí a vůní 
přítomné  uživatelky a také dva muže. Vzájemně  jsme si připomněli názvy 
všech květin a zavzpomínali jsme na kytičky, které měli naši uživatelé na svých 
zahrádkách pro potěšení. Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří 
přispěli k realizaci této výstavy a především paní pečovatelce Lidušce 
Matochové. 

 
 
Svatováclavské slavnosti 
Pondělí 28. září 2015 se neslo 
ve svátečním duchu. 
Uspořádali jsme společné 
posezení u příležitosti Dne 
české státnosti. Přítomní 
shlédli krátkou divadelní 
epizodu k životu svatého 
Václava, kterou si pro ostatní 
připravili naši ochotníci z řad 
seniorů pod vedením 
pečovatelky Andrejky 
Dundálkové. Dobový kostým 
pro samotného krále, kterého 
skvěle ztvárnil pan Josef Mrlík, 
pomohl navodit tu správnou 
atmosféru. Poté  jsme besedovali u kávy a moučníku k tématu svátku. 
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                                               Loučení s létem 
Dne 30. září 2015 jsme se rozloučili s létem a to ve velkém stylu. Připravili 

jsme módní přehlídku s 
názvem "Příběhy z našich 
šatníků". Uživatelé 
domova, dobrovolníci a 
zaměstnanci předváděli 
modely, ke kterým se 
vždy vázala významná 
vzpomínka z jejich života. 
Přítomní si pochutnali na 
připraveném občerstvení 
a zatančili si při zvuku 
písniček hudební skupiny 
Troník. Že nám to ale 
slušelo, co říkáte? 

 
Během letních měsíců nám zpestřily běžný život v domově zvířata.  Navštívili 
nás poníci v rámci hipoterapie, proběhla i terapie s kozou domácí. 
Pravidelně nás i nadále navštěvují jezevčíci a kolie Flora.  
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Připravujeme pro Vás 
 

Plánované akce SENIORu  B – IV. čtvrtletí 2015: 

ŘÍJEN 13. října  -  přednáška na téma: Naplavování Baťova   

14. října – Koncert hudební skupina NÁVRATY  

PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

22. října -  Závěrečný taneční workshop – sportovní hala  

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ –  město Kroměříž 

SENIORská miniuniverzita III. věku:  

27. října -  KONCERT - písničky pro pohodu s překvapením 

Program „Ve znamení měsíce“:   

Vzpomínkové pásmo - vznik samostatného československého státu 

Sušení ovoce, zazimování zahrady 

 

LISTOPAD Záblesky světel – vzpomínková akce k památce zesnulých 

SENIORská miniuniverzita III. věku:  přednáška 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – Ostrava 

Koncert  - BEnd Zlín  

Klub pro ženy – DEN PRO KRÁSU  

   Pánský klub – IDOL ŽENSKÉ KRÁSY NAŠEHO MLÁDÍ 

Program „Ve znamení měsíce“:   

Přípravy na příchod adventu, příprava domácnosti na zimu  

 

PROSINEC SENIORská miniuniverzita III. věku:  přednáška 

  Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – České Budějovice 

  Vánoční vystoupení MŠ, ZUŠ 

  Velký vánoční koncert 

  Mikulášská obchůzka 

  Vánoční kreativní dílna – mezigenerační tvoření   

Společné posezení u vánočního stromu  

Silvestrovské posezení  

V rámci pravidelných aktivizačních programů plánujeme: 

Vzpomínky v kuchyni – dýně, rebarbora, jablka, brambory, skladování zeleniny, hřiby. 

Zahradní terapie, BYLINKAŘENÍ – bylinky, čaje, zazimování zahrady, šípky, jeřabiny  

Kavárna POHODA  - říjen, listopad  
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Plánované akce SENIORu  C – IV. čtvrtletí 2015: 

ŘÍJEN 1. října - Oslavy Mezinárodního dne seniorů  

5. října – Zábavná soutěžní hra – RISKUJ 

9. října – Setkání s dětmi z MŠ – POHYBEM PRO RADOST 

14. října – Vzpomínkové setkání na téma POSVÍCENÍ 

21. října – Beseda na téma – Baťovská architektura 

PROJEKT: Tanec a hudba otvírají dveře zapomnění 

22. října -  Závěrečný taneční workshop – sportovní hala 

31. října – Beseda na téma BANKOVKY našeho života 

Program  Putujeme Českem – Olomoucký kraj 

Program „Ve znamení měsíce“:   

Podzimní ohníčky – pečení brambor, křížaly, zpracování šípků,  

 

LISTOPAD  2. listopadu - LUCERNIČKOVÉ ODPOLEDNE – akce k památce   zesnulých 

10. listopadu - Beseda s ochutnávkou na téma: Jihoamerická kuchyně 

11. listopadu – RETRO-KAVÁRNA 

16. listopadu – Slavnostní ukončení „Pěškotours a rotopedtours 2015“ 

18. listopadu - Pánský klub – IDOL ŽENSKÉ KRÁSY NAŠEHO MLÁDÍ 

19. listopadu – Klub pro ženy – ODPOLEDNE PRO KRÁSU 

Výstava – kabelky a střevíčky v našich vzpomínkách 

24. listopadu – Vystoupení dětského folklórního souboru DOLINEČKA 

26. listopadu - Program Putujeme Českem – jihočeský kraj 

Setkání s dětmi z MŠ –„Ukaž co si pamatuješ“– společná práce s pamětí 

Program „Ve znamení měsíce“:   

Vánoční ozdoby – ze slámy, ořechů, šípků, adventní věnec    

 

PROSINEC 2. prosince –   I. adventní koncert – hudební skupina Návraty 

4. prosince – Mikulášská nadílka v našich vzpomínkách  

9. prosince –   II. adventní koncert –  folklórní soubor Tetičky z Kunovic 

15. prosince – pásmo dětí z MŠ Zahradní 

22. prosince – Společné posezení u stromečku v duchu vánočních tradic 

Předvánoční setkání s dětmi z MŠ – tradiční vánoční zvyky  

Silvestrovské oslavy 

Slavnostní vánoční bohoslužba 

 



~ 20 ~ 
 

Aktuality 

 
 

                      Oslava významného životního jubilea 100. Let 
 
Dne 12. září 2015 se dožila paní Ludmila Šteffková  z Domova pro 
seniory C významného životního jubilea – rovných 100. let. K této 
příležitosti jsme paní Ludmilce připravili 14. září 2015 malou oslavu. 
Poblahopřát přišla její rodina,  vedení SENIORu,   starosta Otrokovic pan 
Jaroslav Budek a zástupci Zlínského kraje a Správy sociálního 
zabezpečení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paní Šteffková se narodila v roce 1915 v Šenově u Ostravy do hornické 
rodiny. Měla dva sourozence - staršího bratra a mladší sestru. V 15-ti 
letech se rodina přestěhovala na Slovensko, kde spravovali zájezdní 
hostinec. Tam také poznala svého budoucího manžela. Počátkem II. 
světové války byla její rodina odsunuta do Čech, kde se paní Ludmila v 
roce 1940 v Praze provdala.  Po válce se přestěhovali s manželem do 
Zlína, vychovala dva syny. Později si udělala výuční list na prodavačku 
v potravinách, kde pracovala do roku 1982.  
 
V roce 1973 ovdověla, oporou jí byli synové a velkou radostí  vnoučata a 
později i pravnoučata. Do svých 94 let byla samostatná a poté se její stav 
pomalu zhoršoval. Paní Ludmila ráda vyšívala, vařila, dívala se na televizi 
a navštěvovala svou mladší sestru. Od dubna 2013 je obyvatelkou 
našeho domova. Všichni ji máme velmi rádi a přejeme jí hodně zdraví do 
dalších let.       
            Napsaly: sociální pracovnice domova 
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Z pera naší milé obyvatelky paní Jindřišky Mlýnkové ze SENIORu C: 
 
 
 

Chtěla bych Vám všem napsat, že 
v SENIORu C přispívá k našemu pobytu 
dobrá a laskavá péče. Všichni se snaží o 
naplnění našich každodenních potřeb – 
v oblasti bydlení, obsluhy a péče 
s přihlédnutím k našim věkovým či 
zdravotním potížím. 
 
Obdivuhodná je estetická úprava na 
chodbách v domově, v jídelně péče o 
květiny „naší Lidušky“, podzimně laděná 
výzdoba – třeba „strašák do zelí“ nebo 
sklizeň plodů od paní Berkové. 
 
Vzpomínám na oprášení dožínkových 
zvyků, vinobraní, módní přehlídku z našich 
mladých let a mnoho jiného. 

 
Velmi cenné je pro nás pravidelné „procvičování paměti“ s Tomášem. 
Taky je přínosem posilování „fyzičky“ při cvičení. Obdivuhodný je přístup 
Ivanky, když využíváme různé cviky i prvky jógy, šlapeme na rotopedu 
atd. Děkujeme  také personálu za pomoc, když nás doprovází s vozíčky 
na případné přednášky, které jsou v sousedním senioru B. 
 
Dík patří i službě pana doktora Tesaříka, vedoucí sestře a všem 
pečovatelkám a zdravotním sestrám, které jsou denně ve službách a 
pomáhají nám seniorům. 
 
 Taky musíme poděkovat pracovníkům údržby za výsadbu květin v átriu i 
před centrem senioru C. Všem patří velký dík.    
 
           Jindřiška Mlýnková  
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AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY V SENIORu C: 
 

S příchodem nového aktivizačního pracovníka Tomáše 
Leblocha v budově C došlo i k obměně stálé nabídky 
aktivizačních programů. 
 

Pásmo: STOPY ČASU 
Tato aktivita probíhá jednou týdně, vždy ve středu 
v odpoledních hodinách, kdy se scházíme u dobré kávy. 
Naše setkání je zaměřeno na připomenutí významných 
historických a kulturních událostí, které mají spojení s 
daným měsícem. Může jít o výročí narození nebo úmrtí 

významných českých ale i zahraničních osobností, například prezidentů, 
hudebních skladatelů, básníků a spisovatelů. Také si připomínáme 
události, které ovlivnily dějiny naší země. V měsíci srpnu jsme si 
připomněli  smutné výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa 21.8.1968. Prohlédli jsme si výstavu vojenských 
předmětů, fotografií a novinových článků z této doby. 
 
V měsíci záři jsme si připomněli 
narození skladatele Antonína Dvořáka 
a básníka Jaroslava Seiferta. Zazněly 
ukázky Dvořákovy hudební tvorby a 
přednes Seifertových veršů. Také 
jsme se přenesli do období První 
republiky, kdy jsme si připomněli 
prezidenty Masaryka a Beneše, 
podpis Mnichovské dohody a tehdejší 
území naší republiky, Podkarpatskou 
Rus. 
 

VZPOMÍNÁNÍ a PRACOVNÍ DÍLNA 
Tyto aktivity probíhají vždy jednou týdně. 
Vzpomínání se věnujeme většinou v úterý 
a pracovním činnostem ve čtvrtek. 
Společně vzpomínáme nejen na „životní“ 
témata, ale také na různé zvyklosti či 
tradiční činnosti, dnes již téměř 
zapomenuté. Při pracovních činnostech 
se pak věnujeme například zpracování 
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přírodního materiálu a jeho přípravě na další použití, vaření či pečení. Na 
konci srpna jsme si formou hraného představení přiblížili, jak probíhaly 
dožínky na vsi, prohlédli jsme si zemědělské nářadí a ukázali si způsob 
práce na poli.  
 
S podzimním časem spojené vinobraní, nás přeneslo na jižní Moravu, 
ukázali jsme si vinohradnické nástroje a pomůcky, dověděli se zajímavosti 
o pěstování vinné révy a výrobě vína. Také jsme ochutnali čerstvé hrozny 
a burčák. Při podzimní sklizni jsme si představili hlavní druhy u nás 
pěstované zeleniny a ovoce a zavzpomínali na způsob jejich pěstování, 
sběru a zpracování.  Nechyběla ochutnávka čerstvých hrušek a švestek. 
Sezónu dozrávání kukuřice jsme využili ke zpracování této plodiny. 
Z kukuřičných klasů jsme oloupali „šustí“, které se později využije na 
výrobu tradičních ozdob. Také kukuřičné zrno, které jsme z klasů pracně 
dostávali, najde uplatnění při výtvarných činnostech i jako hmatové 
stimuly. Z klasů a listů kukuřice jsme rovněž vytvořili podzimní výzdobu 
domova, ve formě věnců a závěsných svazků klasů.  
 
Začátek září je rovněž neodmyslitelně spojen se školou a školní 
docházkou. Připomněli jsme si tedy naše školní léta, opět výstavou 
dobových školních pomůcek, učebnic a sešitů a také fotografiemi škol 
v okolí Otrokovic. Přidali jsme osobní vzpomínky na školy, které jsme 
navštěvovali a na učitele a spolužáky.Naše dětská léta jsme si připomněli 
výstavou „Hračky našeho dětství.“ Byly k vidění hračky mnohé již 
opotřebované časem. Panenky i s oblečky, dětské barevně ilustrované 
knížky, dřevěné skládačky, houpací koník i koloběžka. Při prohlížení 
těchto předmětů jsme se přenesli do časů bezstarostného dětství a 
zavzpomínali na dětské hry. 
 
    Při našich setkání se na Vás těší Tomáš Lebloch. 
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Vzpomínka na spisovatelku paní Elišku Jechovou 
 

 
V  Domově pro seniory v Senioru B žila od 17. 12. 2013 
paní Eliška Jechová, známá česká spisovatelka. Zprvu 
byla okouzlena poezií, vydala mnoho básnických sbírek. 
Později se věnovala psaní prózy. Všechna její literární 
díla, včetně její obsáhlé korespondence,  jsou uložena 
v Památníku národního písemnictví v Praze. 
 
Velmi obdivuhodné je, že všechny své tituly (až do 
posledního psaného v SENIORu Otrokovice) psala 
sama na počítači, i vzhledem k svému vysokému věku. 
Níže uvedený úryvek je z její poslední knihy, kterou ovšem již sama nestihla 
dokončit …  zemřela dne 21. června roku 2015 v SENIORu v Otrokovicích. 
S láskou a úctou dnes na paní Eliškou Jechovou stále vzpomínají její synové, 
vnoučata a další spoluobyvatelé i zaměstnanci Domova pro seniory - SENIORu B 
Otrokovice. Pokračování úryvku z rozepsané knihy o životě v domově se dočkáte 
v dalším vydání Seniorské vlaštovky. 
  
                                       Napsala:  Mgr. Jarmila Bochezová – sociální pracovnice 
 
 
POSLEDNÍ DOMOV 
 
Rozhodla jsem se, že pokud budu svěží, budu v psaní pokračovat. Jsem od      
17. prosince 2013 ubytovaná v Otrokovicích ve zdejším Sociálním zařízení 
v novém ústavu zřízeném pro starší občany. Více zdejších obyvatel je na vozících 
a potřebují péči. Velká nová budova je postavena blízko řeky Moravy a kolem je 
překrásná krajina louk, lesů a sportovních hřišť. Těším se na pěkné teplé počasí a 
budu-li ještě pohyblivá, tak na procházky do přírody.  
Kolem vysoké budovy je park s pěknými lavičkami a dlážděnými chodníčky. Vedle 
budovy je velké fotbalové hřiště pro mladé začáteční fotbalisty a za ním tenisové 
kurty. Za tenisem je hlavní sportovní fotbalové hříště, na kterém se hraje utkání 
mezi fotbalisty různých měst. Nedaleko hřišť je velké letní koupaliště v lese. 
Bývaly zde louky a letiště za života Tomáše Bati, které bylo v seznamu světových 
leteckých jízdních řádů. 
Po Baťové smrti v roce 1932, vedl továrny dále jeho bratr z druhého otcova 
manželství Jan Antonín Baťa do roku 1938, kdy byla naše republika obsazena 
Němci a rozdělena. Dostala název:  Protektorát Čech a Moravy a samostatný stát 
Slovenko s podmínkou, že budou Slováci bojovat po boku Němců. Po rozdělení 
odletěl Jan Antonín Baťa do Ameriky. Němci zrušili letiště a letadla poprodali a 
v továrnách vyráběly vojenské boty pro německou armádu. Letiště se již nikdy 
neobnovilo. Brzy jeho velká přistávací dráha byla zastavena továrnou na výrobu 
pneumatik a duší pro auta. 
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Tomáš Baťa měl  padesát šest let a plno plánů, když havarovalo letadlo 
nedaleko letiště. Seděl vedle pilota Broučka a při pádu byli oba zabití. Měli 
zlomený vaz. V husté mlze letěli, místo do výše  - k zemi. Bratr Jan byl 
z otcova druhého manželství. Při smrti otce Tomáše Bati mu syn Tomáš 
slíbil, že se postará o své nevlastní bratry. Všechny zaměstnal, neboť byli 

vyučenými obuvníky. Sedmiletého Jana o 22 let mladšího si vzal k sobě a 
vychovával jej jako svého syna k obrazu svému. Nevlastní matce zůstal nejmladší 
syn Jindřich a narozená Marie. 
Po tragické smrti Tomáše Bati, jeho plány a vše uskutečňoval jeho nevlastní bratr 
Jan Antonín Baťa, kterého měl po smrti otce u sebe od jeho sedmi let. Vychovával 
ho k obrazu svému. Dvě města Zlín a Otrokovice si přál Tomáš Baťa spojit ve 
velkoměsto, s hlavním nádražím a letištěm. Bohužel po obsazení republiky 
Němci, všechny plány zmizely.  
Můj mladší syn mě přivezl autem do Sociálního zařízení k obědu. Po obědě mi 
řekl, že zde budu mít pěkný, samostatný pokoj, který je zařízený s kuchyňskou 
linkou. Po jeho odchodu jsem prohlížela celý pokoj, který mě pěkně zařídil a 
všechny mé obrazy a zvětšené fotografie pověsil. Cítím se zde velmi dobře. 
Všechny zdravotní sestřičky chodily se dívat na pověšené fotografie a moc se jim 
líbily. Je zde moderní kuchyňský kout s elektrickým sporákem vybaven nádobím, 
takže nepotřebuji žádné příbory, talíře, hrníčky. Postel je široká, dlouhá a velké 
skříně na oděv a prádlo. Syn mi dovezl z bytu: velký jídelní stůl se čtyřmi židlemi, 
kulatý stůl s dřevěným křeslem, kancelářský stůl s počítačem, televizi a skříňku na 
uložení spací soupravy. Z minulého bydliště vše odstěhoval. Dalo mu to mnoho 
práce a musel ještě celý velký pokoj, ve kterém jsem čtyři roky bydlela, vymalovat. 
Za vše jsem synovi vděčná. Ještě ten den měli v sociálním zařízení odpoledne 
program. Přijelo 30 zpěvaček (pozn. redakce: Ženský pěvecký sbor z Otrokovic) a 
zpívaly krásné vánoční písně v doprovodu trubky. Bylo to moc pěkné a milé, 
připadalo mi to jako přivítání s vánočním pozdravem. 
Z kuchyně mi přinesli večeři do pokoje. Bílou kávu a makových 5 řezů a ještě 
balíček z minulého dne za snídani a svačinku. Všechno jídlo ani nesním. Není zde 
lednička, tak to dávám v noci na verandu.  
Večer jsem šla brzy spát. Vzala jsem si prášek na spaní a spala do 2 hodin v noci 
a pak vzala další půlku a spala až do 7 hodin. Ráno k snídani byla bílá káva a dva 
loupáčky. Po snídani přišla za mnou učitelka náboženství, která žije na farnosti v 
Otrokovicích. Vyučuje žáky přihlášené do náboženství a chodí nemocným dávat 
Hostie. Dala mi také Hostii na Vánoce a spolu jsme si popovídaly. Řekla mi, že 
farář z Otrokovic chodí měsíčně sloužit mši svatou sem do Sociálních budov A, B, 
C. Bydlím v budově „B“. 
Po obědě přišel za mnou syn Evžen a odpoledne starší syn Ríša. Mám velmi 
hodné syny. Jsou rádi, že se mi zde líbí. A já jsem ráda, že jim již nejsem zátěží, 
neboť se u mne denně střídali, protože zatím nemohu žít sama. Musím žít 
s někým, protože často ztrácím rovnováhu a několikrát jsem sama v bytě spadla. 
V tak vysokém stáří nemohu sama vstávat ze země a musím čekat pomoc. 
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Dopoledne ordinoval doktor a tak jsem šla za ním, abych se poradila, jak mám 
brát prášky na spaní. Řekl mně, že klidně mohu večer vzít celý prášek nebo si jej 
dělit jak dělám, že mi nemůže již nic v mém vysokém věku 93 let uškodit. 
Opět byl velmi dobrý oběd. Kuřecí nožka na smetaně a kolínka z těstoviny. Vše 
jsem s velkou chutí pojedla. Odpoledne v 15 hodin bylo cvičení pro ženy. Velmi 
ráda jsem se jej zúčastnila. Všechny ženy byly na vozících, jen já a má sousedka 
jsme chodily. 
Dnes je poslední čtvrtá neděle adventní a v úterý 24. je Štědrý den. Tento první 
rok budu tady slavit příchod Ježíška. Poslala jsem po mladším synovi peníze 
pravnoučatům v obálce pro rodiče, ať jim koupí co potřebují k Vánocům. Jsou 
poslední, které jsem ušetřila z důchodu.  
Odpoledne jsme cvičily hlavně ženy na vozících s balony. Seděly jsme v kruhu a 
házely sousedce. Byl to cvik pro vrchní část těla žen na vozíku. Sestra donesla 
malé pletené kolečko ze silných motouzů a my jej postupně jedna po druhé 
házely do terče. Po cvičení jsme se umyly a šly k večeři. Zde se dává 4x denně 
jídlo, takže se mi v pokoji dělají zásoby. Nejsem zvyklá tolik jíst. Jedla jsem jen 
třikrát denně: ráno, v poledne a večer.  Ve čtvrtek jsem se odpoledne zúčastnila 
společných písniček a povídání o Vánocích. Bylo to velmi pěkné. Každá řekla, jak 
v dětství prožívali Vánoce. Příhody byly velmi zajímavé, hlavně od starších 
osmdesátiletých žen. Rozesmáté jsme se daly do zpěvu vánočních koled. Brzy 
nám ušel čas k večeři. 
Trochu jsem se před večeří procházela po chodbách.  Musím začít chodit. Bylo 
domluvené, že sestra každý den bude se mnou chodit na krátké procházky do 
přírody. Vedoucí sester však řekla, že až bude teplejší počasí. Tak musím se 
sama snažit denně několikrát projít celou chodbu ve velké budově. Oběd byl opět 
velmi sytý. Plný talíř zelí s vepřovým a 3 knedle. K večeři byla krupice. 
Dnes je sobota a těším se, že příští den přijde ke mně mladší syn hned po obědě. 
Opravdu přišel a šel se mnou na dlouhou procházku kolem naší velké budovy a 
fotbalových hřišť. Chvíli poseděl se mnou v mém pokoji a povídali jsme si. Má 
ještě mnoho práce s uvolněním mého bývalého pokoje v Malenovicích. Jeho 
zásluhou jsem tady ubytována. Ještě nevím, kolik se bude měsíčně platit. Čekám, 
že mně zavedou internet. Zde nemá nikdo v soukromí počítač, jen v kanceláři. 
Sotva syn odjel, přijel autem další starší syn a seděl se mnou asi hodinu v pokoji. 
Mám moc hodné syny a jsem ráda, že jim již nebudu břemenem. Po jeho odjezdu 
šla jsem k večeři.  

Před spaním jsem prožila velmi nemilou chvíli. Zdravotní sestra mi přinesla 
večerní prášky i prášek na spaní. Po jejím odchodu jsem se převlekla do nočního 
úboru a vzala si župan. Starší syn mi konečně přinesl televizní program. Všechny 
prášky jsem zapila čajem a dívala se na televizi. Brzy jsem šla spát. Před spaním 
jsem si vzala prášek na spaní a chtěla jsem jej zhltnout. Náhle, nečekaně jsem 
kýchla a prášek byl pryč. Nevěděla jsem, zda-li jsem jej zhltla, nebo spadl na stůl 
nebo na zem. Vše jsem prohledala a chvíli čekala. Pak jsem se rozhodla a šla na 
ošetřovnu pro další prášek na spaní. Sestřičce jsem vyprávěla, jak se mi to stalo. 
Prášek jsem nikde nenašla. Sestra se velmi zasmála a řekla. Máte prášek 



~ 27 ~ 
 

přilepený na bradě. Zprávu jsem radostně uslechla a šla na pokoj a tam jej zapila 
čajem. Bez prášku nikdy neusnu přes den ani noc. 
Ráno v neděli jsem se probudila svěží. Chvíli jsem poležela a pak pomalu se 
oblekla a šla k snídani. Byla bílá káva a dva zákusky s náplní. V poledne kuřecí 
smažený řízek a bramborová kaše s kompotem meruněk. Po obědě jsem šla 
chvíli si lehnout a ve tři byl další program. Zpívali jsme vánoční koledy až do 
večeře. 
Zítra v pondělí bude poslední den před Štědrým večerem. Jsem od rána stále 
doma, neboť mě přijde sestřička vykoupat. Jistě mají moc práce. Je zde hodně 
nepohyblivých žen a jen osm mužů. Zaměstnáno mnoho sestřiček, které chodí 
v bílém oblečení. Dlouhé bílé kalhoty, halenky a některé i bílé krátké kabátky. 
Zdravotní sestry, které absolvovaly Zdravotní školy s maturitou, se starají o 
prášky pro všechny zde přítomné obyvatele. Budova má tři poschodí a bydlí zde 
více jak 70 seniorů. Mnoho seniorek na vozících nechodí jíst snídani, oběd či 
večeři do jídelny. Vše jím vozí na pokoj, takže ani neznám všechny obyvatele. 

Snídani mi sestřičky přinesly do pokoje, kde budu čekat na koupel. Rozhodla jsem 
se, že budu snídat na pokoji. Já po spacích práškách spím až do osmi hodin, 
takže k snídani bych chodila asi do jídelny poslední. Veškerá jídla pomocné 
sestřičky rozváží po přízemí a třech poschodích. Mé sousedky a proti mně 
v pokojích dostávají přivezenou snídani, tak jsem se k nim přidala. Do jídelny 
chodím jen k obědu a k večeři. 
V jedenáct dopoledne přišli dvě sestry ke mně a začaly mě pod sprchou umývat. 
Jedna vlasy na hlavě, krk, ruce a tělo do půl pasu, druhá spodní část těla a nohy. 
Po koupeli jsem trochu odpočívala a sušila si vlasy. Ve dvanáct hodin jsem 
odcházela k obědu. Dnes 23. prosince, den před Štědrým večerem jsme měli 
zapečené těstové nudle se zeleninou bez masa. Vše jsem snědla, a šla na pokoj. 
Dnes již nebude žádný program. Mnoho řadových sestřiček má volno. Budu se 
procházet po chodbách do večeře. Přesto však byl vyhlášen program. 
Samozřejmě, že jsem šla, a hráli jsme dětské hry - Člověče, nezlob se. Při tom 
nám tiše hrála hudba z televize. K večeři byla velmi dobrá dršťková polévka. Mě 
dali jen trochu na talíř a chléb s houskou. Sousedka viděla, jak málo mám polévky 
a řekla sestře, aby mi přidali. Tak mě donesli plný talíř. Byla skutečně výborná. 
 
Začala jsem popisovat život v Sociálním zařízení v Otrokovicích. Zde postavili tři 
velké budovy s názvy: A-B- C. V každém je mnoho občanů. Já jsem ubytovaná 
v „B“ a je nás tam 72 obyvatel a každý bydlí v samostatném pokoji.  
Snad se mi podaří popsat život v tomto prostředí.                                                 
 
                                                                              /ze zápisků p. Jechové/ 
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Kocourek Matýsek 
 
Dobrý den, 
ráda bych Vám představila našeho nového čtyřnohého kamaráda, který bydlí na 
domácnosti Pampeliška v SENIORu. Je jím britský modrý kocourek Matýsek, 
který se narodil se 7.7.2015 v Kunovicích.  

Historie těchto krátkosrstých koček sahá 
pravděpodobně daleko do dob římských, kdy se 
společně s oddíly Římanů dostaly až do Anglie. I 
když do 19. století o nich neexistuje snad žádná 
písemná zmínka, jsou vyobrazeny na mnoha 
starých malbách a rytinách.  Britské kočky jsou 
jednoduše velké a statné, typický „briťák“ váží 
kolem 6 až 9 kilo. Kočky i kocouři rostou a 
mohutní asi do 4 let. Mají silné nohy a kulaté 
tlapky, kožich je krátký a hustý. Kocouři jsou 
ještě více než u jiných plemen větší než kočky. 
Mají široké hlavy s plnými tvářemi, uši jsou 
menší a posazené poměrně daleko od sebe. 
Britské kočky jsou velmi oddané a dvounožce, 
které považují za svou rodinu, budou následovat 

z místnosti do místnosti, až se konečně posadí po jejich boku.  Jsou trpělivé a 
proto jsou velmi vhodné k dětem a k starším lidem. Své okolí mají neustále pod 
dohledem – vše pečlivě sledují, o všem musí vědět. Kocouři jsou veselejší a 
nevybírají si tolik, od koho se jim dostane pozornosti. 
Náš Matýsek je nyní velmi hravý,  jako každé mládě a občas vyvede i nějakou tu 
„kočičinu“. A když už je unavený, lehne si a nechá se hladit. Odpočívá nejraději 
na pohovce nebo u někoho v lůžku. Aby se u nás cítil dobře, koupili jsme mu 
kočičí pelíšek se škrabadlem, na kterém si brousí drápky. Je velmi čistotný, chodí 
na svůj záchůdek. Rád si pohraje s plyšovou myškou nebo s kuličkou, ale 
nepohrdne ani novinami nebo papírkami. Aby byl zdravý, je také očkovaný a 
odčervený. 
Obyvatelky domácnosti Pampeliška mají Matýska moc rády – hladí si jej, hrají si 
s ním  a  jsou rády za jeho společnost. Na závěr nezbývá nic jiného, než 
Matýskovi popřát, aby se mu u nás líbilo a rozdával radost nám všem. 
 
                                                           Napsala: Pavla Polášková - koordinátorka 
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