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                           Slovo ředitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milí čtenáři našeho časopisu, 
 
kalendář se přehoupl do posledního čtvrtletí roku 2016. Máme za sebou 
léto, které tentokrát nebylo moc štědré na teplé a slunečné dny, a před 
sebou snad máme příjemný barevný podzim. Pomalu všichni přidáváme 
vrstev oblečení, uklízíme naše zahrádky a očekáváme, co přinese letošní 
zima. Bude tak mírná jako několik posledních let nebo nás zasype sníh a 
udeří prudké mrazy. Ať tak, či tak, je to koloběh, který se během čtyř 
ročních období v našem klimatickém pásu každý rok opakuje stále dokola, 
aniž bychom to my mohli nějak ovlivnit nebo změnit.  
 
S podzimní plískanicí přicházejí i první vlny různých bacilů a virů, proto na 
sebe buďte všichni velmi opatrní, dobře se před plánovanou vycházkou 
oblékejte (za oknem vypadá, že svítí sluníčko, ale venku už jsou teploty 
hodně nízko) a dopřejte si co nejvíce přírodních vitamínů. Snad se vám 
vyhne ta nepříjemnost nazývaná chřipka, která se mě drží už třetí týden a 
ne a ne se pustit . Věřím, že vy všichni si užijete nadcházejících dní ve 
zdraví a dobré náladě, protože se o všechny tyto vaše potřeby vzorně 
stará všechen náš personál, za což jim patří velký dík. 
 
Všechny vás moc zdravím s horkým čajem v ruce  a přeji vše dobré. 
 

 
 Vaše ředitelka 

Ing. Ivana Vardanová 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí   
 

Kulturní život na SENIORu B 
 
Poutní cesta do Santiaga de Compostela 
Dne 12. července se konala 
přednáška na téma Poutní cesta do 
Santiaga de Compostela. Tuto 
přednášku prezentovaly našim 
seniorům vyučující Gymnázia 
Otrokovice paní Mgr. Ivana 
Maťátková a Mgr. Dagmar 
Mynářová. Snažily se tak našim 
seniorům přiblížit tuto poutní cestu. 
Celá přednáška byla doplněna o 
zajímavé postřehy z cesty, bylo zde 
možné zhlédnout různé videa a 
fotografie. 
 
 
Hipoterapie 
Dne 15. července přijeli na návštěvu 
poníci Zuzka a Lucka. Senioři měli 
možnost se majitelky zeptat na různé 
otázky ohledně chovu poníků a 
poníkům dát nějaké jídlo a pamlsky. 
           
 

 
Celostní muzikoterapie 
Dne 26. července proběhla hodinka 
celostní muzikoterapie, kde si mohli 
všichni společně zahrát na bubny 
Djembe a vytvořili si tak vlastní a 
osobitou hudbu technikou 
muzikoterapeutického orchestru. 
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Zábavný program „Máme rádi ČESKO“-
Lednice 
Cestování po České republice zavedlo naše 
seniory v červenci do Lednice. Povídali si o 
Lednicko-valtickém areálu, dozvěděli se 
různé zajímavosti o historii a památkách z 
této oblasti. 
 
Sportovní odpoledne 

V červenci se konalo  sportovní 
odpoledne, kde se senioři zapojili 
hned do několika sportovních 
disciplín. Na stanovištích si procvičili 
postřeh, správnou trefu a jemnou 
motoriku. Na závěr příjemného 
odpoledne byl každý zúčastněný 
oceněn sladkou odměnou.  
 
 

Maďarsko 
V srpnu proběhla beseda 
s ochutnávkou specialit maďarské 
kuchyně, kterou nám připravil vedoucí 
kuchyně. Senioři si na besedě 
poslechli povídání o zajímavostech 
Maďarska a ochutnali speciality z 
přichystaného menu. 
 
 
Zábavný program „Máme rádi ČESKO“- Chropyně, Holešov a Hulín 

V rámci tohoto programu se v srpnu 
senioři podívali do okolních měst a to do 
Chropyně, Holešova a blízkého Hulína. 
Společně si připomněli, nejen památky a 
zajímavosti těchto míst, ale také si 
zavzpomínali na to, že za památkami a 
krásami nemusíme daleko, protože tady 
na Moravě je opravdu krásně. 
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Kavárna Pohoda 
Opět byla otevřena naše Kavárna Pohoda, kde si 
senioři se svými rodinnými příslušníky mohli 
objednat něco dobrého z mnoha druhů zákusků, 
pohárů a káv. Poseděli tak společně v pěkném 
prostředí s příjemnou hudbou. 

 

 

 

 

Turnaj v pétanque 
Naši senioři pravidelně trénují pétanque 
v zahradě domova, kde mají vybudované 
prostory pro tuto volnou hru. Mnoho z nich se 
tak zúčastnilo v srpnu turnaje, kde soutěžili 
mezi sebou.  

 

 

Ukončení letní sezóny – „Loučení s létem“ 
Dne 22. srpna proběhla akce 
„Loučení s létem“. Znovu 
k nám přijela naše oblíbená 
hudební skupina Jalové 
hlasy, se kterou si senioři 
mohli společně zazpívat. 
Bylo zde drobné občerstvení 
a každý si mohl pochutnat na 
grilovaném kuřecím masíčku, 
které se zde podávalo. Jako 
zpestření programu proběhlo 
i několik vystoupení DDM 
Matýsek Napajedla, Klubu 
seniorek Zlín a zaměstnanců 
domova. 
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SENIORská miniuniverzita III. věku 
V září proběhla pro naše seniory       
I. přednáška posledního ročníku 
SENIORské miniuniverzity III. věku a 
to na téma Cesta Jižní Amerikou na 
kole. Svou cestopisnou přednášku 
měli paní Kateřina Bartoňková a Petr 
Kovařík doplněnou promítáním videa 
a fotografií z vlastní dobrodružné 
cesty.  

Zábavný kvíz Cestování světem 
Dne 22. září proběhl na budově 
zábavný kvíz s názvem Cestování 
světem. Senioři v kvízu poznávali 
podle nápověd, o který stát se 
jedná. Společně se dozvěděli 
zajímavosti dané země a mohli 
zhlédnout i ukázku oblečení typické 
pro danou zemi a to v doprovodu s 
hudbou. 
 
Michalská pouť  
Dne 25. září se naši senioři vydali 
na místní Michalskou pouť, kde si 
poslechli vystoupení skupin 
dechové hudby. Někteří z nich na 
pouti potkali i své známé, tak si 
povykládali a prohlédli si pouťové 
stánky, kde měli možnost si něco 
koupit. 

Sportovní odpoledne s DDM 
Sluníčko Otrokovice 

DDM Sluníčko Otrokovice si pro 
seniory připravilo spoustu zajímavých 
sportovních disciplín. Těchto disciplín 
se zúčastnilo mnoho našich seniorů. 
Toto příjemné odpoledne bylo 
završené opékáním špekáčků.  
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Hudební okénko 
Hudební okénko probíhá  v  domově každý měsíc. 
Během těchto setkání si senioři povídají životní 
příběhy různých zpěváků, postupy v jejich kariérách 
a zajímavosti. Mají také možnost zhlédnout 
videoklipy jejich nejznámějších písní a společně si 
zazpívat. V tomto čtvrtletí se věnovali Jiřímu 
Suchému, Evě Pilarové a Václavu Neckářovi. 
 
 

 
 
 
Canisterapie 
Canisterapie je velmi oblíbená terapie pro 
naše seniory, kteří mají rádi zvířata a kontakt 
s nimi. U canisterapie často vzpomínají na 
své domácí mazlíčky, které měli a o které se 
s láskou starali. 
 
 
 
 
 
Reminiscenční terapie 
Naši senioři se pravidelně setkávají na společných posezeních, kde si 
povídají na různá témata. Tato témata jsou vybírána dle přání a stylu 
života našich seniorů. Pokaždé se jim vybaví mnoho jejich vzpomínek, 

které jsou spojené s věcmi, které 
zažili a mohou se o ně podělit 
s ostatními. Jedním z nich je např. 
téma: Turistika - místa, kde jsme 
jezdili nejraději. Společně tak 
zavzpomínali na místa, kam jezdívali 
na dovolenou, výlety a na příhody, 
které se jim při cestování přihodily. 
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Kulturní život na SENIORu C 
 

Dovolená a závodní rekreace  
Dne 12. července senioři zavzpomínali 
na trávení "Dovolených a závodních 
rekreací". Prohlédli si různé materiály s 
touto tématikou, katalogy Čedoku, 
pohlednice, turistické brožury a 
fotografie z dovolených. Každý přidal 
osobní vzpomínky na místa, kam dříve 
jezdili na dovolenou, jak se tam 
dopravovali a kde se jim nejvíce líbilo.  
 

Videokavárna 
Dne 13. července se odpoledne 
senioři zúčastnili "Videokavárny" 
se symbolickým podtitulem „Co 
všechno odnesl čas“, kde zhlédli 
promítání fotografií z aktivit a 
společenských akcí za uplynulé    
II. čtvrtletí roku 2016. Společně si 
povídali o zážitcích z  těchto 
událostí. Pochutnali si na 
zmrzlinovém poháru, který se 
podával. 
 
Letní květiny našich babiček 
Dne 16. července dopoledne se 
senioři sešli na společném 
posezení, kde zavzpomínali na 
"Letní květiny našich babiček". 
Prohlédli si fotografie květin  a 
zahrádek a poslechli si poutavý 
výklad o jednotlivých květinách a 
bylinkách. O květinách vyprávěli a 
zavzpomínali na své vlastní 
zahrádky.  Někteří si odnesli 
naaranžované květiny na svůj 
pokoj. Senioři si společné 
dopoledne moc užili. 
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Hudební medailon Karla Gotta 
Dne 20. července proběhlo další setkání 
v rámci programu "STOPY ČASU". 
Tentokrát se jednalo o hudební 
medailon věnovaný Karlu Gottovi.  
Senioři si prohlédli fotografie zpěváka z 
různých období jeho kariéry a také 
přebaly gramofonových desek, které 
vydal. Prostřednictvím videoklipů si 
poslechli nejznámější písně našeho 
"Zlatého slavíka" a některé si i zazpívali. 

 
 
PUTUJEME ČESKEM - Karlovarský kraj 
Dne 21. července proběhlo další setkání z cyklu 
"Putujeme Českem", tentokrát věnované 
Karlovarskému kraji. Senioři zhlédli obrazovou 
prezentaci a dověděli se spoustu zajímavostí z 
tohoto lázeňského kraje. Prohlédli si také ukázky 
výrobků potravinářského průmyslu Karlovarského 
kraje a ochutnali tradiční regionální produkt - 
oplatky Kolonáda z Mariánských Lázní. 
 
 
 
 

Otrokovické letní slavnosti 
V sobotu 23. července si senioři s 
doprovodem pracovníků poslechli 
koncert dechové hudby 
Trnovjanka, který proběhl v rámci 
„Otrokovických letních slavností“ na 
prostranství před Společenským 
domem. I přes horké počasí si 
všichni poslech dechové hudby 
velmi užili, stejně tak i občerstvení 
a slavnostní náladu této kulturní 
akce pořádané každoročně v 
našem městě. 
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Hudebně-literární odpoledne  
Dne 27. července proběhlo 
hudebně-literární odpoledne 
věnované spisovateli a básníku  
Janu Nerudovi a hudebnímu 
skladateli Gustavu Mahlerovi.        
U dobré kávy si senioři poslechli 
přednes Nerudových básní a 
ukázky z Mahlerovi hudební tvorby. 
Rovněž si prohlédli fotografie obou 
umělců a dověděli se zajímavosti z 
jejich životopisu. 
 

Letní móda našich babiček 
Dne 30. července se senioři sešli na 
společném vzpomínání na téma 
"Letní móda našeho mládí". 
Prohlédli si vystavené modely šatů 
z různých materiálů a střihů, vzory 
spodního prádla a kabelek.  Zhlédli 
rovněž " krátkou módní přehlídku" a 
pak si společně povídali a 
zavzpomínali, co dříve nosili, kde si   
nechávali oděvy šít a také, kdo si   
sám  na sebe šil. 

 
Tramping a skauting  
Dne 2. srpna proběhlo vzpomínkové setkání s 
názvem "Tramping a skauting". Senioři se 
podívali na ukázku trampského tábořiště se 
stanem, kotlíkem a další vybavení do přírody 
jako například nůž, ešusy, konzervy, čutoru. 
Poslechli si povídání o historii skautingu a 
trampingu v naší zemi a prohlédli si fotografie 
skautských oddílů, trampských osad a lidí, kteří 
v nich působili. Na závěr se měli možnost 
podívat i na dobové dokumenty z období první 
republiky na toto téma. Společně také 
zavzpomínali na táboření a pobyt v přírodě. 
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HUMOR JIŘÍHO WIMMERA 
Dne 3. srpna se v rámci programu "STOPY 
ČASU"  konalo další setkání tentokrát na 
téma "Humor Jiřího Wimmera", kde jsme si 
promítli sestřih scének tohoto známého 
českého komika. Všichni se dobře pobavili 
u humorných scének a také se dověděli 
údaje z životopisu Jiřího Wimmera. 

 
Letní turnaj ve hře Pétanque 
Dne 5. srpna se konal v atriu našeho 
domova turnaj ve hře pétanque. Všichni 
zájemci o tuto hru se postupně vystřídali. 
Vzájemně se povzbuzovali ve hře a celý 
turnaj si velice užili.  
 
 

Dožínkové slavnosti 
Dne 9. srpna se u nás konaly tradiční "Dožínky".  
Senioři si prohlédli ukázky zemědělského nářadí 
používaného v období žní a mlácení obilí a 
součásti vozu a koňského postroje. Za prohlídku 
stály i snopy různých druhů obilí a další 
předměty spojené se zemědělskými pracemi a 
dožínkami. Zhlédli jsme ukázky zemědělských 
činností jako sečení obilí, vázání snopů, stavění 
panáků ze snopů a mlácení obilí cepy na mlatě. 
Senioři viděli také předání dožínkového věnce 
hospodáři při dožínkách po ukončení žní atd.  

Vyzkoušeli si jednotlivé činnosti, 
zavzpomínali na dobu, kdy se na 
poli pracovalo jen nářadím, bez 
mechanizace. 
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Hudební medailon Evy Pilarové 
Dne 10. srpna proběhl "Hudební 
medailon Evy Pilarové", věnované této 
význačné české zpěvačce. Senioři si u 
dobré kávy prostřednictvím videoklipů 
poslechli nejznámější písně a duety Evy 
Pilarové, prohlédli si její fotografie z 
různých období její kariéry a dozvěděli 
se údaje z jejího životopisu. 

 
Hipoterapie 
Dne 18. srpna nás navštívili poníci v 
rámci hipoterapie. Jejich návštěva 
všechny moc potěšila. Děkujeme 
tímto za návštěvu a příjemně 
strávené dopoledne. 
 
    
 

STOPY ČASU – Alexander Dubček 
Dne 24. srpna v rámci programu "Stopy 
času" senioři zavzpomínali na osobnost 
Alexandera Dubčeka a na události 
"PRAŽSKÉHO JARA", které 
předcházeli invazi vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. Uživatelé zhlédli 
životopisný dokument o tomto 
významném politikovi a reformátorovi. 

 
PUTUJEME ČESKEM – 
Ústecký kraj 
Dne 25. srpna se senioři setkali 
na další akci z cyklu "Putujeme 
Českem", tentokrát věnované 
Ústeckému kraji. Společně zhlédli 
obrazovou prezentaci, ze které se 
dověděli základní informace o 
povrchu, vodstvu, zemědělství, 
průmyslu, sídlech, kulturních a 
přírodních památkách tohoto 
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kraje. Prohlédli si také ukázky výrobků potravinářského průmyslu 
Ústeckého kraje, zejména pivo z žateckého chmele a bílinskou kyselku. 
 
Plavba výletní lodí po Středozemním moři 
Dne 31. srpna se senioři zúčastnili besedy, která byla věnována 
PLAVBĚ VÝLETNÍ LODÍ PO STŘEDOMOŘÍ. Dozvěděli se více o 
chodu lodi společnosti Costa, o zážitcích z 
návštěvy velkých 
přístavů střední Evropy, 
které bylo doplněno 
promítáním fotografií a 
ukázkou suvenýrů z 
této cesty. Pro 
příjemnou náladu byly 
podány - italský dezert  
tiramisu a cappuccino. 
    
 
Herecký medailon Oldřicha Nového 

Dne 31. srpna se senioři zúčastnili 
hereckého medailonu Oldřicha Nového, 
věnované tomuto známému herci éry „filmů 
pro pamětníky“. Prostřednictvím videoklipů 
zhlédli ukázky z jeho nejznámějších filmů, 
zejména ukázky z filmu Kristián. Poslechli si 
životopisné údaje z hercova života a 
prohlédli si fotografie z různých období jeho 
kariéry. 

Hračky a jejich historie 
Senioři se 6. září dopoledne zúčastnili 
vzpomínkového setkání s názvem 
"Hračky a jejich historie". Spolu si 
prohlédli vystavené hračky různého typu, 
materiálů a stáří. Zavzpomínali na dobu 
svého dětství, na hračky které měli doma 
a na hračky, které kupovali svým dětem. 
Také se podívali na několik filmových 
reportáží z muzeí hraček v Praze a 
Litomyšli. Dověděli se zajímavosti o historii a vývoji hraček, o sběratelství 
a restaurování starých hraček. 
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OLYMPIÁDA TRADIČNÍCH DOVEDNOSTÍ 
Dne 9. září dopoledne proběhla 
"Olympiáda tradičních dovedností". 
Na pěti stanovištích si senioři mohli 
vyzkoušet tradiční práce a 
dovednosti - chytání ryb, věšení 
prádla, hrabání sena hráběmi, 
skládání dřeva do dřevníku a sbírání 
šišek. Také si aktivně vyzkoušeli 
všechny činnosti, olympiáda se jim 
velmi líbila.  

 
Letem, světem – rozloučení s létem 
Dne 14. září proběhla kulturní 
akce se symbolickým názvem 
"Letem, světem - rozloučení s 
létem". Bylo to velmi zdařilé 
odpoledne  s ukázkami hudby a 
oděvů z různých zemí celého 
světa. Senioři si odpoledne užili a 
pro příjemnou náladu bylo 
podáváno malé občerstvení. 
           
 
PUTUJEME ČESKEM – Pardubický kraj 
Dne 22. září se senioři zúčastnili dalšího setkání z cyklu "Putujeme 

Českem", tentokrát věnované 
Pardubickému kraji. Společně 
zhlédli obrazovou prezentaci, ze 
které se dověděli základní 
informace o tomto kraji a také více 
o kulturních a přírodních 
památkách tohoto kraje na pomezí 
Čech a Moravy. Prohlédli si také 
informační turistické materiály a 
ukázky výrobků potravinářského 
průmyslu Pardubického kraje, ze 
kterých společně ochutnali typický 
regionální produkt - pardubický 
perník. 
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Rotopedtours a Pěškotours 
Dne 30. září dopoledne se 
senioři zúčastnili zahájení 
dalšího ročníku akce s názvem 
"Rotopedtours a Pěškotours" s 
podtitulem "Na rotopedu nebo 
pěšky za zdravím“. Smyslem 
akce je motivovat uživatele ke 
zlepšení kondice a osobních 
výkonů při překonávání 
vzdáleností pěšky, svépomocí 
na vozíku nebo při šlapání na 
přístroji Motomed. Absolvované vzdálenosti se počítají jak jednotlivcům, 
tak i všem dohromady za celý domov. Z úst paní doktorky Novákové si 
uživatelé poslechli údaje o historii a pravidlech této akce, o počtu 
celkových kilometrů dosažených v předešlých ročnících, ale i o zásadách 
zdravotní gramotnosti u seniorů. 
 
 
Program „Ve znamení měsíce“  
V rámci tohoto našeho programu proběhla v měsíci červenci ochutnávka 
letního ovoce a vypěstované zeleniny z naší zahrádky. Dále jsme si upekli 
cuketovou buchtu s příměsí jablek, sekaných mandlí a rozinek. Senioři se 
také sešli a společně se podíleli na přípravě kvašáků.  
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V měsíci srpnu se opět senioři zapojili do sklizně rajčat, sběru sušených 
bylinek, které si nadrtili a uložili do skleněných nádob. Společně připravili 
obalované patizóny, které si vypěstovali na zahradě. Také proběhlo na 
zahradě pro naše seniory společné posezení, na kterém jsme připravili 
cuketové placičky a všichni mohli rovněž ochutnat domácí chléb upečený 
na našem denním stacionáři.  

     
V měsíci září se senioři sešli při zpracování kukuřice, zapojili se do 
strhávání kukuřičného šustí z klasů a do loupání kukuřičného zrna. Další 
aktivitou byla ochutnávka podzimního ovoce a příprava bramboráků se 
škvarkama. 
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Senioři se v září zúčastnili tradičního 
"Vinobraní". Společně si prohlédli 
různé předměty spojené s 
vinohradnictvím a vinařstvím, jako 
demižony, soudky, láhve, korkové 
špunty, vinohradnické nůžky, 
katalogy a diplomy z vinařských 
výstav. Poslechli si povídání o 
tradicích spojených s vinobraním a 
"zarážením hory", aktivně se zapojili 
do sbírání hroznů na improvizovaném 

vinohradě a ochutnali čerstvé hrozny a bílé víno. 
      
Proběhla také vzpomínková 
beseda na téma "Sklizeň 
zemědělských plodin", kde 
jsme společně zavzpomínali 
na pěstování a sklizeň 5 
významných  plodin 
pěstovaných u nás - 
brambor, chmele, fazolí, 
máku a lnu. Uživatelé si 
prohlédli vystavené ukázky 
plodin, jejich plodů, nářadí a 
pomůcek a potravinářských 
výrobků, které se z nich 
vyrábějí. Poslechli si zajímavosti spojené s tradičním pěstováním a 
využitím plodin na různé účely. Také se aktivně zapojili do trhání a 
vylupování fazolových lusků a do "česání" chmele. Společně ochutnali 
produkty vyráběné z těchto plodin, jako makový závin, strážnické 
brambůrky a nealkoholické pivo. 
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Připravujeme pro Vás  
 

PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU  B – IV.ČTVRTLETÍ 2016: 

ŘÍJEN    

  Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ – České Budějovice 

SENIORská miniuniverzita III. věku: 

Přednáška na téma:  Prevence proti nachlazení 

Vzpomínkové pásmo  - Jak se žilo za Batě 

Cyklus „splněná přání“ -   Prohlídka hotelu Společenský dům 

Setkání generací – Vědomostní soutěž se studenty gymnázia 

Hudební okénko – Marta Kubišová 

Hudební kavárnička 

Vzpomínání – podzimní móda, dámské kabelky, nákupy v drogerii  dříve 

LISTOPAD   

Kavárnička  aneb zavzpomínejme si 

Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ - Zlín 

SENIORská miniuniverzita III. věku: 

Přednáška na téma: Španělsko a život v tomto evropském státě 

Vzpomínkové setkání – 

pamětníků Baťovi školy práce a zaměstnanců firmy Baťa a n.p. Svit 

Reminiscenční představení na téma „Když jsme pracovali u Batě“ 

Záblesky světel – vzpomínání na zesnulé 

Hudební okénko –  Jiří Laufer 

PROSINEC               

  Zábavný program „Máme rádi ČESKO“ - Kvasice a okolí 

Hudební okénko – Yvonne Přenosilová 

Rozsvícení vánočního stromu 

Mikulášské posezení 

Adventní koncert – dětský pěvecký sbor Studánka 

Adventní koncert – Ženský pěvecký sbor Otrokovice 

Společné vánoční setkání 

Silvestrovské oslavy 
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Plánované akce SENIORu  C – IV.čtvrtletí 2016: 

 

ŘÍJEN      

Cyklus „splněná přání“ -   Prohlídka hotelu Společenský dům 

Videokavárnička aneb co všechno odnesl čas 

Vzpomínkové pásmo  - Práce u Baťi a ve Svitu 

Podzimní posvícení u moravských frgálů 

Slavnostní ukončení programu  „Putování Českem“  -  PRAHA 

Program „Ve znamení měsíce“:  zpracování šípků a jeřabin, pečení 

moravských  frgálů,  kroje našeho kraje, vzpomínání na hody a posvícení 

LISTOPAD 

  Vzpomínkové pásmo  -  Nákupy dříve a teď 

Přednáška na téma -  Izrael a jeho kuchyně 

Hudební medailon Marie Rottrové 

Vzpomínkové setkání – 

pamětníků Baťovi školy práce a zaměstnanců firmy Baťa a n.p. Svit 

Reminiscenční představení na téma „Když jsme pracovali u Batě“ 

Lucerničkové odpoledne v átriu domova  

Program „Ve znamení měsíce“: využití dýní, sušení křížal, výroba 

vánočních ozdob, loupání ořechů, strouhání zelí   

PROSINEC  

  Rozsvícení vánočního stromu v átriu domova 

Mikuláš, čert a anděl v mých vzpomínkách 

  Adventní koncerty 

  Vánoční posezení aneb Vánoce plné tradic 

  Silvestrovská párty 

Program „Ve znamení měsíce“: pečení vánočního cukroví, výroba 

vánočních svícnů a ozdob, bylinkové čaje, vánoční ozdoby. 
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   Aktuality SENIORu 
 

Obyvatelé SENIORu soutěžili v šipkách 
 

Ve středu 7. září 2016 jsme se již tradičně zúčastnili turnaje „Přesná 
šipka“ pořádaného Charitou sv. Anežky v Otrokovicích. Na turnaj se 
přihlásilo rekordních  11  tříčlenných týmů z blízkých domovů pro seniory. 
Náš SENIOR reprezentovala dvě 
družstva z obou budov B i C. 
Kromě seniorů se soutěže 
zúčastnili také doprovázející 
jednotlivých týmů, kteří vytvořili 
zvláštní kategorii. Jednalo se 
hlavně o pečovatele. 
 A naši borci se v konkurenci 
ostatních rozhodně neztratili, spíše 
naopak! Družstvo vyslané 
SENIORem C obsadilo celkové 
krásné 5. místo a současně 
obdrželo zvláštní cenu za vůbec nejstarší tým. 
 
Zástupci SENIORu B se dokonce dostali na „medailovou“ pozici, když 
skončili na výborném 2. místě a v soutěži jednotlivců se jeho členka, paní 
Jarmila Timkovičová, umístila na vynikajícím 3. místě z celkových 33 
účastníků.  

A nesmíme opomenout také výkon 
našeho kolegy a aktivizačního 
pracovníka z budovy C Tomáše 
Leblocha, který ve své kategorii 
neměl konkurenci a zaslouženě 
v ní zvítězil.  
Poděkování patří všem našim 
uživatelům za skvělou 
reprezentaci SENIORu.  Všem 
zúčastněným gratulujeme k 
pěknému sportovnímu výsledku. 
 

Napsala: K. Žáková  
sociální pracovnice 
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Společné zážitky obyvatel budovy B a C: 
 
Návštěva EXPERIMENTÁRIA  
 
V měsíci září se po dvakráte vydali 
obyvatelé z našich domovů B i C za 
doprovodu pracovníků na prohlídku 
nedalekého Experimentária ve Střední 
průmyslové škole v Otrokovicích. 
Experimentárium vzniklo v roce 2014 v 
rámci projektu CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ 
pro moderní výuku žáků středních a 
základních škol ve Zlínském kraji.  

Expozice se snaží  ukázat, že i věda 
může být zajímavá, hravá, inspirativní. 
V České republice je více takových 
parků a každý z nich je něčím ojedinělý. 
Experimentárium v Otrokovicích je jako 
jediné vybudováno v areálu střední 
školy a je střední školou provozováno a 
využívá pedagogické zkušenosti 
vlastních učitelů. Byli jsme překvapeni 
vybavením, nápaditostí i množstvím 
herních a zábavných vzdělávacích 
pomůcek, přístrojů a vybavení.  
Vybudováno je celkem osm expozic 

zaměřených na konkrétní vědní obory jako je fyzika, chemie, biologie, 
obráběcí stroje.  

My jsme viděli  celkem tři expozice: Mechanika, Přírodověda a Jednoduché 
stroje. Ostatní byly bohužel bariérové. I tak jsme si přišli na své. Při 
komentované prohlídce, kdy nás 
provázel slovem manažer 
Experimentaria pan Otakar Pancner,  si 
všichni prohlédli různé výukové 
pomůcky sloužící k výuce fyziky, 
mechaniky, biologie a dalších předmětů. 
Poté si mohli jednotlivé exponáty 
vyzkoušet a prohlédnout si je zblízka. 
Porovnávali jsme dnešní moderní 
výukové pomůcky s těmi, které se kdysi 
používali za jejich školních let. 
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Společenský dům slaví 80. narozeniny 
 
Kulturní památka hotel 
Baťov – Společenský 
dům připomíná v 
Otrokovicích baťovskou 
éru. Tato významná 
funkcionalistická stavba 
slaví letos 80. let. Pro 
veřejnost je připravena 
celá řada akcí, která je 
spojena s oslavou 
tohoto výročí. 
Hotel Baťov – 
Společenský dům byl 
postaven v roce 1936 
na základě projektu 

známého architekta Vladimíra Karfíka. Má pravidelný půdorys ve tvaru 
písmene Y a ztotožňuje se také s tvarem vrtule letadla, což symbolizuje 
tragickou smrt zakladatele koncernu Tomáše Bati. Jedná se o jeden z objektů 
Baťových tzv. společenských domů, které byly vystavěny nejen v Otrokovicích, 
ale také ve Zlíně a na dalších místech.  V současné době je hotel v soukromém 
vlastnictví. Poskytuje ubytování, gastronomické služby, je využíván i jako 
kongresové centrum pro firemní semináře, konference, kulturní a společenské 
akce. 
My jsme měli možnost se těchto oslav účastnit také. Zajištěna byla pro 
obyvatele budovy B i C soukromá prohlídka tohoto objektu. Hotelem nás 
provázel spolumajitel JUDr. Jiří Mikoška.  
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V rámci prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o historii 
Společenského domu, o jeho  tvůrci architektovi Vladimíru Karfíkovi a také to, 
jakým způsobem se celá stavba stavěla. Zaznělo k jakým účelům byla budova 
využívána dříve a také jaký byl jeho osud po roce 1996, kdy byl odkoupen 
soukromým majitelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taky jsme vzpomínali na povodně  v roce 1997, kdy byl hotel zatopený do 
výšky 2,5 metru. Prohlédli jsme si fotografie, kde bylo zachyceno, jak hotel 
vypadal ve 30 letech minulého století a také portréty slavných návštěvníků. 
Dále jsme si v prvním patře prohledli restauraci Flora a dva salonky - 
Slováckou jizbu a Zeleny salonek.  
Naši uživatele vzpomínali jak do „Spoláku“ chodili na taneční zábavy či do kina, 
které bylo v přízemí, tam kde je dnes cukrárna, květinářství a papírnictví. Často 
chodili do jídelny na jídlo a v saloncích prožili senioři svatby některého člena 
rodiny, slavili tam odchody do důchodu, oslavy narozenin nebo setkáni po 
letech s kamarády či spolupracovníky. 

Na závěr jsme si prohlédli výstavu "Putování 
po stavbách slavných tvůrců Zlínského kraje, 
Historie Společenského domu - hotelu Baťov 
a činnost Otrokovické BESEDY", která 
v hotelu u příležitosti oslav probíhala. 
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Biografický projekt „SPLNĚNÁ PŘÁNÍ“ pokračuje: 
 
Vycházka po Baťově 
Dne 19. července se 
některé seniorky 
s doprovodem pečujících 
vydaly na vycházku po 
okolí domova po stopách 
míst, se kterými je pojily 
hluboké vzpomínky na 
jejich prožitý život. Jeli 
jsme kolem Finských domů 
k přístavišti u řeky Moravy, 
kde jsme poseděli v 
příjemném prostředí u 
cyklostezky. Po cestě nám vyprávěly jak se místa, které dobře znaly, 
změnily a jak to vypadalo před mnoha lety. Také vzpomínaly kdo kde 
bydlel apod. Všichni jsme si příjemnou vycházku po Baťově moc užili.  
 
 
Výlet věřících na poutní místo Svatý Hostýn 
Někteří z našich seniorů měli velké přání zajet si na 
Sv. Hostýn. A tak jsme se ve středu 3. srpna vydali 
na výlet. Na Hostýně jsme se v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie zúčastnili mše svaté. Senioři si výlet i 
přes jeho náročnost užili a byli velmi spokojeni. 
Zavzpomínali, jak jezdili na Hostýn pravidelně na 
poutě a taky na to, jak někteří  z nich chodili pěšky 
na Hostýn z nádraží v Bystřici pod Hostýnem. 
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Splněná přání pana Jiřího V. 
V rámci projektu projevil pan Jiří V. přání 
projet se autem po trase, kterou jezdil léta 
jako řidič autobusu a přitom navštívit 
jednu z pečovatelek paní Zdeničku, která 
je dlouhodobě nemocná. I přes nepřízeň 
počasí se výlet jednoho červencového 
dne moc povedl. Pan Jiří seděl na 
předním sedadle a měl radost, že poznal 
známá místa ze své každodenní 
autobusové štace. Své řidičce dokonce 
poradil, kde je ostrá zatáčka, kde zpomalit 
atd.. Společné setkání s pečovatelkou 
Zdeničkou bylo velice radostné. Poseděli pod pergolou, ochutnali 
připravené pohoštění a vychlazené pivo a bylo toho hodně k povídání.  
 
V srpnu v doprovodu paní pečovatelky vyrazil pan Jiří autobusem do 

místní hospody „u Harleye“., kde 
si jako milovník motorismu v salonu 
hospůdky Harley v Otrokovicích 
pan Jiří prohlédl vystavené motorky 
Harley Davidson. Všechny 
vystavené exponáty se mu velice 
líbily.  Setkal se zde s kamarádkou, 
se kterou si příjemně povídali, 
zavzpomínali si na dřívější časy a 
společné známé. Pan Jiří také 
využil možnosti, že k hospodě patří 

i malý pivovar a ochutnal různé druhy piva. Byl velmi mile překvapen, 
jak se budova proměnila. Dříve zde totiž byla stolárna. Pan Jiří byl 
s celým odpolednem hodně spokojený, výborně se bavil a moc si to 
užil.  
 
 
Cesta na otrokovické nádraží  
Dne 12. srpna  vyrazila jedna 
z našich seniorek v doprovodu paní 
pečovatelky na vlakové nádraží 
v Otrokovicích. Byl to její dlouholetý 
sen zajet se tam podívat, protože 
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nějakou dobu pracovala na dráze a velmi ráda na toto období vzpomíná. 
Uživatelka byla velmi ráda, že se může podívat na známá místa, 
sledovala projíždějící vlaky a vzpomínala na dobu svého působení na 
dráze. Největším zážitkem pro ni byla společná fotografie s průvodčím a 
prohlídka moderní vlakové soupravy. 
 

Výlet za vzpomínkami 
Jedna ze seniorek budovy C si moc přála podívat 
se na místa, která měla dříve ráda. A tak se za 
svými vzpomínkami vydala v doprovodu paní 
pečovatelky jednoho srpnového dne. Podívaly se 
na ulici Nádražní, kde hodně let bydlela, dále na 
Tržiště, kam chodila nakupovat. Největší radost jí 
udělala návštěva cukrárny, kde se scházela se 
svými kamarádkami. Také se podívala ke své 
švadleně, která jí dříve šila a na další známá 
místa. 

 
Výlet po Otrokovicích 
Dne 12. srpna byl jedné z našich seniorek a 
rodaček z Otrokovic splněn její sen.  Moc si 
přála vidět po letech místa, kde bydlela a která 
důvěrně znala. Při procházce městem se 
podívala na místo, kde stával jejich starý, dnes 
již zbouraný dům, který byl součástí původní 
vesnické zástavby. Navštívila také další místa, 
jako kostel Sv. Michala, kde byla pokřtěna a 
kde se i vdávala, místo dalšího svého bydliště 
na Hurdisových domech a mnohá další. 
Uživatelka měla z návštěvy známých míst 
velkou radost. 

 
Výlet do Luhačovic 
Dne 21. září dopoledne se  senioři z 
budovy C vydali v doprovodu 
pečovatelů na výlet služebním 
autem do lázeňského města 
Luhačovice.  Už dlouho si moc přáli 
zajet se podívat na místo, kde dříve 
tak rádi jezdili. V Luhačovicích  se 
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prošli po lázeňské kolonádě v blízkosti hlavní fontány, Jurkovičova domu 
a dalších významných staveb v centru lázní. U jednoho z pramenů také 
ochutnali léčivou vodu. Poseděli  v  jedné z kaváren, kde si dali kávu, čaj 
a nakonec  si nakoupili lázeňské oplatky. Všichni byli velmi spokojeni a 
výlet si užili. 
Láska ke sportu a házené 
V měsíci červenci jsme splnili 
přání jedné z našich seniorek, 
která mnoho let hrála závodně 
házenou a také jednomu 
z našich seniorů,  který miluje 
sport. Společně měli  možnost 
zhlédnout jeden ze zápasů 
házenkářského turnaje zde v 
Otrokovicích. Bývalá házenkářka 
se poté setkala s mlatým týmem 
hráček. Oba byli za tuto možnost velmi rádi a byl to pro ně silný zážitek. 

 
 
 
 
 
 
 

Veslování 
V červenci se nám podařilo splnit 
přání jednomu ze seniorů, který 
dříve velmi rád a aktivně 
vesloval. Díky projektu měl 
uživatel možnost zavítat do 
klubovny TJ Jiskra Otrokovice – 
oddíl veslování, prohlédnout si 
nové lodě a zavzpomínat na 
časy, kdy se tomuto sportu 
věnoval.  Na závěr se projel v 
motorovém člunu mezi 
trénujícími veslaři, z projížďky byl uživatel nadšen. 
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V  srpnu jsme splnili přání těm našim seniorům z budovy B, kteří se chtěli 
podívat po Otrokovicích a hlavně na otrokovické vlakové nádraží, které 
v poslední době získalo nový kabát. Podívali se tak na dříve známá místa 
a porovnávali jejich podobu kdysi a nyní. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V září jsme splnili  rovněž přání našim seniorkám, které pracovaly dlouhá 
léta v místních Koželužnách. Prošly si celou výrobu různých produktů a 
vzpomínaly na to, jak výroba probíhala za jejich působení v této firmě. Z 
prohlídky byli všichni nadšeni nejen naši senioři, ale i stávající 
zaměstnanci Koželužen, kteří je vřele a srdečně přijali. 
 
Těšíme se společně s Vámi na další splněná přání a jsme rádi, že 
můžeme díky své práci rozdávat radost Vám všem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Připravil: tým aktivizačních pracovníků 

 SENIORu 
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Aktualita z pečovatelské služby - Beseda 
o krojích 

 
V pondělí 26. září v 15:00 hod se v Domě 
s pečovatelskou službou Nivy v Kvítkovicích 
konala Beseda o krojích. Senioři měli 
možnost poslechnout si folklórní hudbu, 
dozvědět se spoustu informací o hodových 
tradicích, historii krojů a prohlédnout si 
fotografie z hodových oslav ve Spytihněvi. Mimo to byla k vidění ukázka 
krojů určených pro muže, ženy a děti a samozřejmě i jejich neoddělitelné 
doplňky – vše doplněné poutavým slovním doprovodem jedné z přímých 
účastnic. Klienti mohli také vidět, jak se vyrábějí doplňky k dekoraci těchto 
oslav a sami si vyzkoušet výrobu papírových růží. Beseda se všem líbila, 
písničky někteří znali a také si je notovali a z besedy odcházeli spokojení. 
 

 
 
 

POZVÁNKA 
SENIOR Otrokovice zve v rámci svého biografického projektu,  všechny 

pamětníky „Baťovy éry“ na společné vzpomínkové setkání  
ve středu dne 23. listopadu 2016 od 14.00 hod.  

do společenského sálu SENIORu C. 
 
PROGRAM SETKÁNÍ: 
Divadlo ze vzpomínek seniorů  „Když jsem pracoval u Bati“ 
Přátelské setkání pamětníků Baťovi školy práce a zaměstnanců firmy 
Baťa 
Tematická výstava s názvem Reklama u firmy Baťa. 
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Na pokračování – z nedokončení knihy spisovatelky  
pí E. Jechové –  

bývalé obyvatelky SENIORu Otrokovice  
 
 

DENNÍ PROCHÁZKY 
 
Zvykla jsem si na denní odpolední procházky s vypůjčeným vozíčkem. 

Chodím po silnicích mezi baťovskými domky, které v jarním období mají plné 
zahrádky rozkvetlých květinek. Je to krásný pohled.  Každý majitel Baťova 
rodinného domečku, který vlastní dnes město, si jej odkoupil a začal jej 
přestavovat. Někdy rozšířil novou přístavbou nebo přistavil poschodí a 
brizolitem nechal domek i omítnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnes je Květná neděle 13. dubna 2014 - týden před Velikonocemi. Ve 

středu 16. dubna přijde syn Evžen a budeme psát rodině a přátelům 
k Velikonočním svátkům.  

Dostala jsem smutnou zprávu od svého staršího syna, že zesnul syn 
mého bratrance Jozefa Karvaše. Měl 32 let a před svatbou. Praskla mu céva 
v mozku. Je to velká rána pro rodiče. Byl to velmi pěkný a inteligentní chlapec. 
Vystudoval konzervatoř na klavír a trubku a hrával také v otcově kapele. 

Je týden před Velikonocemi. Dnes je úterý 15. dubna. Venku se trochu 
ochladilo, takže musím zkrátit procházky. Ochlazení je hlášeno na celý týden. 
Jsem ráda, že mám počítač a e-mail a mohu si dopisovat s celým světem. 
Příští měsíc je květen. Přijde ke mně celá moje rodina i s malými pravnoučaty. 
Nechala jsem si upéct malé tvarohové svatební koláčky. 

Moc se na všechny těším. 
18. dubna byl Velký pátek. Čtyři sestřičky nám četli o odsouzení a 

ukřižování Ježíše Krista ve velké jídelně. Zítra bude Bílá sobota a jeho 
vzkříšení z mrtvých. 
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 Přijde za mnou mladší syn Evžen a v neděli na hod velikonoční přijede 
starší syn Richard. Jsem ráda, že synové za mnou často chodí a já se po celý 
týden těším na jejich návštěvy.  

 
 

VELIKONOCE 
 
Dnes je svátek Evženie 22. února. První den po velikonočních svátcích. 

Nikdo jiný kromě mých dvou synů mě nepřišel navštívit. Již jsem si na zdejší 
život zvykla. Každý den probíhá stejně. Ráno po snídani chodím do III. patra 
cvičit, a po cvičení celé dopoledne bývám doma. Čtu nebo píši na počítači a o 
půl dvanácté chodím do jídelny k obědu. Po obědě v pokoji trochu ležím, a 
když je příjemné počasí bezvětrné, tak chodím na procházku s vozíkem, který 
pro mne vypůjčil mladší syn. Vozík je na dvě ruce a já jej potřebuji k udržení 
rovnováhy. Cítím se lépe, než kdybych chodila s holí. 

 Začátkem tohoto měsíce dubna jsem byla přítomná v klubu zhotovování 
Moreny, z  textilu. Na dřevěný kříž dávali textil a dělali ženu. Tu pak 6. dubna 
házeli do Moravy. Je to stará báje. Morenou končí zimní studené období. 

 Chodila jsem se dívat na pečení velikonočních jidášů do III. poschodí. 
V klubu jsme i barvily vajíčka. Obalovali jsme je bílým obvazem na rány a pod 
něj jsme dávaly sedmikrásky a různé lístky traviček. Také jsem se podílela na 
barvení vajíček. Obalená vajíčka se házela do horké barevné vody uvařit. Když 
se sundal obal, tak byla na vajíčku vytištěna tráva a sedmikráska. Uvařená 
vajíčka jsme pak leštily sádlem. 

Na velikonoční svátky, které jsou v neděli a v pondělí přišli ke mně na 
návštěvu moji synové. Před svátky jsme se v jídelně dívaly, jak se plete vrbový 
„tatar“ ze čtyř proutků.  Ve svátky v pondělí probíhala mrskačka a já byla celý 
den doma a nikdo nepřišel mě vymrskat. 

 Velikonoce jsou za námi a teď se těšíme na prvního máje, na velký 
průvod v televizi. Tyto svátky jsem vždy prožívala ve Zlíně. Nejpěknější byly za 
života Tomáše a Jana Bati. Tehdy byl velký průvod všech dělníků z baťovy 
továrny. Každá budova měla své alegorické vozy. Při průvodu hrálo mnoho 
hudebních kapel a odpoledne se všude na hřištích, náměstích tancovalo. Ve 
Zlíně se vždy za života Baťů velmi 1. Máj slavil. Teď se vždy díváme na l. Máj 
v televizi. Slaví se v Praze velkým průvodem. 

Prožívám poslední dny svého života v sociálním zařízení v Otrokovicích. 
Musím se spokojit s televizí, protože již nikde nemohu jít sama. Příští měsíc 
v květnu budu mít 93 let. To je velmi vysoký věk a málo kdo se ho dožije.  
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RADOSTNÁ NÁVŠTĚVA 
 
V neděli odpoledne se otevřely dveře od mého pokoje a objevil se v nich 

můj mladší syn Evžen, za ním jeho syn, můj vnuk s manželkou a jejich 
synáček, můj sedmý pravnouček. Měla jsem velkou radost. Chlapeček má 14 
měsíců a je velmi podobný na svého otce, mého vnuka Evžena a začíná 
chodit. Byli u mne do čtyř hodin. Vnuk stále žije ve Vídni a přijíždí k rodině 
v pátek odpoledne a v neděli v noci se vrací. Emigroval za komunistů do 
Rakouska a má velmi dobré zaměstnání. Po emigraci dostal hned dobré místo 
ve Vídni, protože uměl jazyk německý a anglický. Pracuje ve Vídni více jak 20 
let. 

Až pozdě se oženil a vzal si vdovu se dvěma dětmi, které adoptoval. 
Spolu mají třetího malého Maxmiliána. Mám velkou radost, že jsem se dožila 
sedmého pravnuka. 
 11. května v neděli odpoledne přišel za mnou můj starší syn Richard. Moc 
jsme se spolu pobavili. Vzpomínal na dobu, kdy přijel ještě svobodný z Prahy 
do Zlína. Nastoupil v továrně Svit v chemickém oddělení. Po měsíci práce měl 
být poslán do Španělska. Začal se učit španělsky a nakonec tam vyslali člena 
komunistické strany. Ze Španělska přijel mladík, který se jmenoval křestním 
jménem Emil a syn ho přivezl k nám domů. Všichni jsme se s ním skamarádili, 
ale mluvit s ním mohl jen syn - španělsky. Emilek byl velmi milý, příjemný a 
stále usměvavý černoušek. Všichni jsme ho měli rádi. Zavzpomínali jsme si se 
synem na dávný čas před půl stoletím a moc jsme se nasmáli. 
   
   
 MÉ NAROZENY 
 
 17. května, den mých narozenin připadl tento rok na sobotu 2014. 
 Můj starší syn Richard s ženou Miluškou a rodina jeho dcery Radanky přijeli 
společně s rodiči se svými auty a synem Ríšou, který chodí do páté třídy 
sportovní plavecké školy ve Zlíně. Jejich syn, můj pravnuk mě předal 
s gratulací velkou  bonboniéru. Přijeli již v pátek po zaměstnání k večeru. 
Miluška, žena mého syna přinesla celý plech napečeného cukroví a pěkně 
jsme se společně pobavili. Vyřídili mi vzkaz od svého syna, že dopoledne 
v sobotu přijede jejich syn, můj vnuk s celou svojí rodinou mi blahopřát k mým 
devadesátiletým narozeninám.  

Přijeli auty: můj mladší syn Evžen se ženou a se svým synem stejného 
křestního jména, který žije a pracuje ve Vídni. Také jeho syn přijel se ženou a 
14 měsíčním synem, kterého vidí jednou týdně. Za komunismu emigroval do 
Rakouska. Tam dostal hned zaměstnání. Obsadil dobré místo, protože uměl 
německy a anglicky. Místo je dobře placené a bylo by škoda je opustit. Zde by 
takové nenašel. Každý týden v pátek odpoledne přijíždí a v neděli večer 
odjíždí. Jeho žena nemusí pracovat a může se starat o své děti. Byla vdova a 



~ 33 ~ 
 

měla dvě děti, které syn adoptoval. Dcera Iveta chodí do střední umělecké 
školy v Brně a syn Denis do osmé třídy základní třídy. Všichni mají stejné 
jméno JECHO a mají se rádi. 
 Na své narozeniny jsem viděla své potomky, kteří bydlí blízko mne. 
Ostatní mě vzdálení psali e-mailem k narozeninám. Nikdy nezapomněli. Mám 
velkou rodinu a jsem šťastná. Měla jsem jen dva syny. Dnes mám kromě synů i 
5 vnoučat a sedm pravnoučat. 
 
 STÁŘÍ  
  

Poslední období se mi denně hlásí. Začínám již méně chodit a více 
odpočívat. Nohy mám zdravé, ale srdíčko je nemocné a nemohu popadnout 
někdy dech a musím si usednout nebo lehnout. Srdce má také 93 let jako já a 
neslouží již tak čerstvě jako v mladších letech. Včera večer před spaním 19. 
května jsem začala plakat. Cítila jsem se moc opuštěná. Návštěvy z rodin, 
které přicházejí ke mně se žádný z nich nezeptá, zda potřebuji pomoc. Chvíli 
posedí, popovídáme si a odejdou. 
 Jsem již hodně stará a každou chvíli si udělám ránu na ruce nebo na 
noze a musím pak chodit s obvazem. Nejhorší je, když úraz mám na pravé 
ruce. Bývá pak ruka obvázaná a má levá ruka je velmi nešikovná.  
 Nejraději rovně ležím v posteli a přemýšlím. Také hodně čtu. Na 
procházky chodívám se svým vozíčkem a velmi často jej zastavuji a chvíli na 
něj usedám. Nohy mě připadají těžší a nejsou již tak pohyblivé a srdíčko 
špatně dýchá. V devadesáti třech letech se začalo u mne projevovat vysoké 
stáří.  
 Dnes je 29. května čtvrtek a v kalendáři je napsaný svátek Maxmiliána.  
Toto jméno má můj poslední sedmý pravnouček od vnuka Evžena. Má teprve 
15 měsíců. Budu psát synovi, jeho dědečkovi, aby rodičům vyřídil mé přání 
k narozeninám potomka. 
       

OSLAVY 
 
Chystají se velké stodvacetileté oslavy od založení firmy BAŤA jak ve 

Zlíně, tak v Otrokovicích. Od začátku tohoto roku mohou lidé navštěvovat 
besedy věnované této slavné události. 

Začátkem měsíce června přibyl zápis do České knihy rekordů za největší 
obrazec z písku k výročí narození T. Bati. Akci uspořádala ZŠ Mánesova 
z Baťova na jejich sportovním hřišti u školy.  Nejpěknější pohled na obrazec byl 
ze střechy školy. 

 Zlínský mrakodrap se v měsíci květnu pyšnil šálou upletenou v ZŠ 
Trávníky. Žáci upletli šálu 200 m dlouhou, kterou uvázali na nejvyšší budovu 
v továrně. Visela až na zem. Školáci se utkali při matiné věnovaném Baťům. 
Úspěch měla i beseda Letem světem s firmou Baťa. Od června do srpna 
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mohou občané i přijíždějící zájemci poznat baťovské bydlení v domcích a 
dozvědět se, jak tehdy lidé trávili čas po práci v té době. Od června do srpna 
mohou se dozvědět o životě ve Zlíně a v Otrokovicích za Baťova života. Bude 
uspořádaná výstava od června do 7. září v Městské galerii Baťa Zlín a 
Otrokovice. V měsíci září oslavy vyvrcholí slavnostním večerem se skupinou 
Melody Makers. 

Všichni školáci se pilně připravují, aby zvládli co nejlépe test ve školním 
matiné.  Nejúspěšnější byla škola ZŠ Trávníky. Také měla nejlepší reklamní 
plakát a scénku z obchodu na baťovské téma. Hosty pořadu Letem světem 
byli: historik Zdeněk Pokluda, junior, výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati 
Pavel Velev a přítomný byl komik Josef Náhlovský. Chystají se na velké oslavy 
výročí založení výroby obuvi firmy Tomáše Bati ve 
Zlíně i v Otrokovicích … 

 
 

… bohužel tato kniha již zůstala nedokončena ...  
Paní Elišce Jechové se zhoršil její zdravotní 

stav začátkem června roku 2015, byla i na čas 
hospitalizovaná v nemocnici, a kniha jejího života se 
navždy uzavřela dne 21. června 2015 … 

 
 

 
 
Navždy však zůstane v našich vzpomínkách, ať už při čtení jejích knížek, 

které nám tady po sobě zanechala, tak i připomínkou na její bohatý život plný 
pěkných zážitků, o které se s námi v Domově pro seniory v Otrokovicích vždy 
moc ráda a srdečně podělila.  

Paní Eliška Jechová byla svým životem výjimečná žena, o které se 
zaslouží dále psát, aby neupadla v zapomnění. A to se jistě nestane. 

Stále na ni budou s láskou a úctou vzpomínat její dva synové – Richard i 
Evžen, jejích 5 vnoučat i 7 pravnoučat, celá její další rodina, i spoluobyvatelé a 
zaměstnanci Domova pro seniory - SENIORu B Otrokovice, se kterými se 
v posledních měsících svého života často potkávala a vyprávěla si s nimi.   

 
Kéž by takových lidí bylo na světě víc … 

 
 
 
                        ze zápisků pí Elišky Jechové  

                   přepsala Mgr. Jarmila Bochezová 
                               sociální pracovnice 
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Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných 
SENIORem Otrokovice 

 
 

Od roku 2015 je nově zajišťována podpora sociálních služeb poskytovaných 
příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice prostřednictvím Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016, v celkové 
výši 11.770.000,-Kč.  
Zlínský kraj se dále podílí na financování našich služeb z rozpočtu Zlínského 
kraje k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016 v celkové výši 
410.000,- Kč (podpořené služby: domov se zvláštním režimem a 
pečovatelská služba). 
Žádosti o dotaci vyhovělo statutární město Zlín, které podpořilo domovy pro 
seniory, denní stacionář a odlehčovací služby celkovou částkou 112.000,- 
Kč. 
V roce 2016 se do financování sociálních služeb poskytovaných naší 
organizací zapojily také domovské obce našich uživatelů Napajedla 11.200,- 
Kč (podpořené služby: domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby) a 
Tlumačov 22.600,- Kč (podpořené služby: denní stacionář, pečovatelská 
služba, domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací 
služba). 
Pobytové služby domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem a 
odlehčovací služby poskytujeme ve dvou budovách SENIOR B, K. Čapka 1615 
a SENIOR C, tř. Spojenců 1840 v Otrokovicích, zde sídlí i služba denní 
stacionář. Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Otrokovic a v 
nejbližším okolí, zázemí je vybudováno v domech s pečovatelskou službou 
Nivy 283 a Hlavní 1161 Otrokovice. 
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                             Pro volnou chvíli 
 
 
 

Sudoku:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto, citát: 
 
 

„Sen, který se zdá jen tobě je prostě sen! Sen, který se zdá nám všem 
společně je realita.“ 
           John Lennon 

 
 
Časopis připravily:   Mgr. Věra Berková   a        Jiřina Mišáková 

metodik SENIORu                         administrativa  a recepce                                                         
                                          SENIORu  

                                       
Další číslo vyjde koncem ledna  2017 


