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Slovo ředitelky 

 
 
 

 
 
 
Milé čtenářky a milý čtenáři,  
 
vzhledem k tomu, ţe jsem se k 31. 12. 2017 rozhodla na vlastní ţádost ukončit 
své pŧsobení v SENIORu Otrokovice, přišla chvíle na poslední slova psaná 
v našem časopise SENIORská vlaštovka. Moţná budu tentokrát trochu osobní, 
ale kdyţ se ohlédnu zpět, zjistím, jak ten čas letí a kolik toho bylo řečeno a 
napsáno za těch 7 let, co náš časopis vydáváme. 
 
Proţila jsem v otrokovickém SENIORu 11 let svého ţivota, a to nejen toho 
profesního, ale i osobního. Poznala jsem zde mnoho lidí rŧzných povah a 
předností. Byli jste všechno - milí, sympatičtí, pracovití, empatičtí, klidní, 
kreativní, zapálení pro vše, ale i věčně nespokojení, sobečtí, nespravedliví, 
necitliví, lenošní . Přesto se mi někteří z vás hluboce vepsali do srdce, a 
věřím, ţe i po mém odchodu bude příleţitost a chuť se potkávat.  
 
Vím, ţe zde byla řada rŧzných problémŧ a nepochopení mezi mnou, 
pracovníky a uţivateli, přesto doufám, ţe toho příjemného a pozitivního bylo 
mnohem víc. Za ty roky se nám společně s kolegy podařilo vybudovat velkou a 
velmi dobře fungující organizaci, kterou teď s klidným svědomím předám do 
rukou svého nástupce (mimochodem toho ještě v této době neznám). Zárukou 
pokračování klidného domova pro uţivatele a jistot v práci pro zaměstnance je 
město Otrokovice, které si nás vţdy velmi hýčkalo a doufám, ţe tomu bude i 
nadále.  Za to mu patří velký dík. 
 
Všem vám moc děkuji za společně strávené roky a moc bych si přála, aby se 
vám všem i nadále všechno dařilo, byli jste všichni zdraví a šťastní.  
 
Všechny zdravím 
 
Ivana Vardanová – vaše ředitelka 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Kulturní ţivot v SENIORu B 
VÝLET K PŘÍSTAVIŠTI 
Dne 10. července se za hezkého 
slunečného počasí konala  
vycházka za vzpomínkami. Vydali 
jsme se do části Otrokovic zvané 
Přístaviště. Senioři vzpomínali, jak 
to v této části vypadalo kdysi 
dávno a porovnávali, co je tam 
nyní jiného a nového. Vzpomněli 
si na betonový parket, kde dříve 
chodívali na muziku. Příjemná 
procházka byla zakončena malým 
občerstvením ve stánku, který je zde nový u vybudované cyklostezky. 
 

KVÍZ – KRÁSY LÉTA  
Dne 27. července v letním duchu naši 
senioři pokračovali a zúčastnili se 
vědomostního zábavného kvízu na téma 
- Krásy léta. Naši uţivatelé si tak mohli 
ověřit své znalosti pomocí několika 
odpovědí a také nápověd. Všem se 
velmi dařilo a na konci kvízu si všichni 
společně ještě jednou všechny otázky 
prošli, aby si ověřili, zda zrovna ta jejich 
odpověď byla správná.                                      

 

MUZIKOTERAPIE S P. CABÁKEM 

Dne 27. července proběhla příjemná hodinka plná 
krásných lidových písniček pod vedením pana 
Josefa a Zdenka. Všichni naši uţivatelé si ze srdce 
zazpívali písně, které jim byly tak blízké. Tímto moc 
děkujeme za nádherně strávené odpoledne. 
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BUBNY DJEMBÉ 
Měsíc srpen jsme první den v měsíci otevřeli 
také hudebně. Proběhla hodinka celostní 
muzikoterapie, kde si naši uţivatelé mohli 
zahrát na bubny djembé a vytvořili si tak 
vlastní osobitou hudbu technikou 
muzikoterapeutického orchestru. Tímto moc 
děkujeme paní Mirce Veselé, která nám v tak 
horkém počasí pomohla dostat do těla mnoho 

pozitivní energie. 
 

 

 

 

 

CUKRÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM   
Dne 17. srpna se s blíţícím se koncem prázdnin otevřela v naší zahradě 
CUKRÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM s příznačným názvem U dvou 
slunečnic. Uţivatelé mohli ochutnat výborné zmrzlinové i ovocné poháry a 
nechyběly chlazené nápoje a řada lákavých zákuskŧ. Společně 
s rodinami, tak mohli vyuţít příjemného posezení v naší zahradě, která je 
srdcem všech. 
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OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŦ 
Dne 24. srpna se konalo v naší zahradě opékání špekáčkŧ. Všichni si 
zavzpomínali na časy, kdy se svými dětmi i vnoučaty sedávali u ohně, 
opékali buřty, zpívali trampské písně v doprovodu kytary a trávili tak čas 
pohromadě. Všem se tato akce moc líbila a špekáčky z Farma krámu 
opečené na ohni byly opravdu výtečné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HANÁCKÉ KROJE 
Dne 16. srpna jsme pro naše seniory uspořádali kulturní akci s názvem     
"Odpoledne s HANÁCKÝM KROJEM“. Paní Iva Velíšková s dcerou nám 
barvitě popsaly hanácký kroj a zároveň i předvedly jeho oblékání. Na 
závěr nám povídaly zajímavosti z historie krojŧ a jejich tradice. Toto 
odpoledne se všem moc líbilo a za to moc děkujeme. 
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CANISTERAPIE 

Pravidelně probíhala i v letních 
měsících u nás  terapie s pejsky, 
kteří dochází se svojí terapeutkou 
k seniorŧm do pokojŧ někdy aţ 
přímo do lŧţka. Vţdy přinesou 
radost a potěšení a pŧsobí nejen 
terapeuticky, ale i jako příjemné 
zpestření stereotypního dne. Naši 
senioři mají canisterapii ve                       
velké oblibě.  
 

 

 

 

 

 

LOUČENÍ S LÉTEM 

Dne 5. září proběhla kulturní akce LOUČENÍ S LÉTEM a to v duchu 
doţínek a lidových krojŧ. Akce se konala v naší zahradě a jsme moc rádi, 
ţe nám vyšlo hlavně počasí. K poslechu nám zahrála kapela rodiny 
Šestákovi, vystoupily krojované ţeny z Tlumačova. Nechybělo i krátké 
vystoupení našich seniorŧ. Bylo podáváno občerstvení ve formě 
grilovaných špízŧ. Akce se velmi vydařila a všichni odcházeli s úsměvem 
a dobrou náladou. 
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KROKOTOURS 

Do nového čtvrtletí 
vstupujeme dne 27. září 
opět aktivně a tradičně 
jsme zahájili oblíbený 
KROKOTOURS. Naši senioři uvítali aktivní vstup 
do podzimního období. Vítězem se stává kaţdý 
účastník, který udělá něco pro své zdraví.  

 

MICHALSKÁ POUŤ 

Naši senioři vyuţili 
poslední víkend v září krásného slunečného 
počasí a v doprovodu pečovatelek vyrazili na 
Michalskou pouť. Zaposlouchali se tam do 
dechové hudby, společně si zazpívali a 
navštívili i jiné doprovodné programy. 
 

 

 

HUDEBNÍ OKÉNKO 

V hudebním okénku jsme si zavzpomínali 
na naše známé zpěváky a skladatele a  
připomenuli si jejich ţivoty a díla. Byla to 
legenda country muziky Michal Tučný,  
připomenuli  jsme si  texty jeho písní, které 
si všichni společně zazpívali. Dále to byl 
zpěvák Waldemar Matuška a 
několikanásobná zlatá slavice Helena 
Vondráčková. Své místo má i váţná hudba. Na našich setkání zazněly 
tóny Leoše Janáčka, Gustava Mahlera či Josefa Suka. Nevzpomínáme 
jen na zpěváky, ale i známé herce např. Bolka Polívku, Milenu Dvorskou  
nebo Petra Rychlého.  

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2043749222523128/2043748942523156/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2043749222523128/2043748942523156/?type=3
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Další pravidelné aktivity v SENIORu B: 

 

VZPOMÍNKY V KUCHYNI 

V rámci pravidelných aktivizačních programŧ  i 
nadále probíhaly oblíbené vzpomínky v kuchyni. 
Většinou jsme si uvařili  
sezónní pokrmy, jako třeba 
cuketové placky.  

 
 
 
Také jsme se věnovali  zpracování meruněk dříve a dnes. 
Další velké téma byla RAJČATA. Letošní úroda rajčat v naší 

zahradě se totiţ opravdu vydařila a tak jsme si 
společně uvařili výborný 
domácí kečup. Také jsme 
připravili křupavý chleba 

    s máslem a rajčetem z 
vlastní zahrádky tak, jak 
jsme to dělávali dříve 
doma svým dětem.  
Společně jsme si  upekli  i 
hruškový či broskvový 
koláč.  

S příchodem podzimu byly tématem BRAMBORY. 
Ty jsme si jen tak upekli s kořením. 
 

 
KRÁSY ČESKA 
V rámci pravidelných  víkendových  
setkávání v cyklu "KRÁSY ČESKA" 
naši uţivatelé tentokráte putovali  na 
VYSOČINU. Poznali tak města 
Třebíč, Lipnice, Hlinsko, Poličku, Ţďár 
nad Sázavou, hrad Pernštejn a kostel 
Zelená Hora. Povídání bylo doplněno 
ukázkou pohledŧ, obrázkŧ a 
promítáním. 
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PROGRAM VE ZNAMENÍ MĚSÍCE 
 
Mezi vyhledávané aktivity patří i pravidelná vzpomínková setkávaní 
v rámci našeho programu „VE ZNAMENÍ MĚSÍCE“.  Věnujeme se zde 
činnostem typickým pro daný kalendářní měsíc a také nejrŧznějším, téměř 
zapomenutým, řemeslŧm.  
 

V uplynulém období 
se uskutečnilo 
setkání věnované 
ŢNÍM. Vzpomínali 
jsme, jak jsme 
sklízeli obilí, jaké 
jsme přitom zpívali 

písně a jaký význam měly pletené věnce a další 
spojitosti s mlácením obilí.  
 

 
V letních měsících vydala naše zahrádka 
nejrŧznější bylinky, které jsme postupně 
čistili a sušili na zimní čas.  
 
Také se loupala kukuřice a při společné 
písničce  šla práce  seniorŧm od ruky.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S příchodem podzimu jsme se věnovali  
přípravě podzimní výzdoby domova. 
Pracovali jsme většinou s tím, co nám 
naše štědrá příroda nadělila. Roztomilé 
jeţky jsme vyráběli ze sena či šišek. 
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Kulturní ţivot v SENIORu C 

 

TRENDY V MÓDĚ 
Dne 4. července se konalo společné reminiscenční 
setkání na téma Trendy v letní módě.  Inspirací bylo 
velké mnoţství letních modelŧ z doby mládí a 
dospělosti našich seniorŧ. K vidění 
bylo i velké mnoţství kabelek, 
slunečních brýlí, kloboukŧ a rŧzné 
vzory letní obuvi. Některé 
z účastnic setkání si vystavené 
modely i samy vyzkoušely. 
 
 
 
 

  VÝROČÍ – T. BAŤA 

U příleţitosti 85. výročí úmrtí T. Bati 
st. se konalo 12. července v areálu 
TOMY  v Otrokovicích na 
Baťově veřejné uctění památky 
tohoto velikána. Této vzpomínkové 
akce se zúčastnili i senioři z budovy 
C, kteří velmi rádi vzpomínají na 
celou "BAŤOVSKOU ÉRU". 

 

BESEDA O POVODNÍCH 

Dne 13. července se konala ve 
spolupráci s Městskou knihovnou 
Otrokovice beseda věnovaná 
povodním, které zasáhly naše 
město před 20 lety. Účastníci 
besedy si připomenuli tuto velkou 
tragédii, která mnohým z nich 
zasáhla do ţivota. Poutavé 
vyprávění osudových červnových 
dní bylo doplněno celou řadou 
fotografií.  
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KONCERT 

Dne 19. července se u nás 
konal koncert amerických 
umělcŧ. Hudebníci za 
doprovodu elektrických varhan 
zazpívali nejznámější světové 
melodie napříč nejrŧznějšími 
hudebními ţánry. Zazněly 
například světově proslulé 

operní árie i písně Elvise Presleyho. Chtěli bychom této vzácné 
návštěvě mnohokráte poděkovat za krásný hudební záţitek. 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

Dne 20. července jsme společně 
vzpomínali na známého českého 
zpěváka WALDEMARA 
MATUŠKU, který by letos v 
červenci oslavil jiţ své                  
85. narozeniny.  Na úvod zazněly 
zajímavé informace z jeho 
ţivotního příběhu a názvy jeho 
písní, které měli naši senioři 
nejraději. Poté jsme se společně 
podívali na retro klipy jeho 
nejznámějších hitŧ. 

 
VIDEOKAVÁRNIČKA 
Uţ zase uběhlo čtvrtletí a nás dne         
27. července opět čekala oblíbená 
videokavárnička. U výborného moučníku 
a kávy jsme se společně ohlédli v čase. 
Společně jsme u fotoprezentace 
zavzpomínali na nejzdařilejší akce 
posledního čtvrtletí. 
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                                 ZMRZLINÁDA 

V horkých letních dnech se tento 
týden v SENIORu C konala 
společenská akce s názvem 
ZMRZLINÁDA, aneb „nechám si 
zahrát tu svou“. V příjemném  
prostředí uţivatelé u zmrzlinových 
pohárŧ vzpomínali na své 
nejoblíbenější písničky, které si 
díky vymoţenosti moderní doby 
zvané internet, mohli nechat zahrát. Nechyběla ani 
videoprojekce s retro nahrávkami.  

 

DOŢÍNKOVÉ SLAVNOSTI 

Dne 10. srpna se u nás konaly tradiční  
doţínkové slavnosti. Společně jsme si 
připomenuli tyto staré zvyklosti spojené s 
oslavou skončení ţní. Krojovaná děvčata 
a chlapci předali doţínkový věnec 

hospodářovi a hospodyni a za něj dostali 
bohatý aldamáš. Do této ukázky se 
ochotně zapojili s nadšením i naši senioři. 
Dále proběhla ukázka činností spojených s 
kosením obilí. Té se nadšeně ujal náš 
obyvatel p. Mrlík, který celý svŧj ţivot 
zasvětil práci v zemědělství.  

 

MUZIKOTERAPIE 

Dne 8. srpna proběhlo 
setkání seniorŧ 
věnované muzikoterapii 
s naší terapeutkou 
Tamarou. Senioři se 
seznámili s rŧznými 
hudebními nástroji, které 

je moţné v této terapii vyuţívat. Poté se společně pustili 
do vyjádření svých pocitŧ a emocí prostřednictvím 
zvukŧ. Inspirací byly ţivly přírody, jako je vítr, sníh, 
slunce či déšť. Tím vznikala hudba plná naší energie.  
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       PÁNSKÝ KLUB 

Dne 15. srpna jsme uspořádali PÁNSKÝ KLUB. 
V klubu se sešli pánové z obou našich domovŧ 
a věnovali se „ryze pánskému tématu“ 
MOTOCYKLŦM. Pánové si prohlédli rŧzné 
značky motocyklŧ, poslechli si poutavé 
vyprávění našeho pracovníka údrţby Leoše B., 
který má „vášeň pro motorky“ a náplň dnešního 
klubu připravil. Ochotně také veškeré motorky 
zapŧjčil. Připravena 
byla také zajímavá 

prezentace k tomuto tématu. Senioři v klubu 
vzpomínali na „stroje svého mládí“ a byli 
s náplní tohoto setkání velmi spokojeni.  

 

KLUB PRO ŢENY 

Dne 15. srpna 
se pro ţeny 
našeho domova konal  KLUB PRO ŢENY. To, 
ţe většina ţen miluje květiny, platí i u nás. A 
tak se ústředním tématem klubu staly 

KVĚTINY a jejich 
ARANŢOVÁNÍ.  Ţeny 
se dozvěděly informace 
o současných trendech 

při vázání kytic rŧzných tvarŧ a  
především mohly pozorovat při práci 
aranţérku a naši pracovnici TAMARU, 
které je obor dekorování květin velmi 
blízký. Pod jejíma 
rukama vznikaly 
nádherné kytice, které potěšily oko ne 
jedné z účastnic.  Tato akce se mohla 
konat díky velkorysému daru firmy 
VONEKL s.r.o. Brno a drobnému přispění 
FLOREAHolland s.r.o. z Prahy. V našem 
společenském sále tak mohla vzniknout 
ojedinělá výstava 25 aranţovaných kytic a 
ikeban, jejichţ nádhera potěšila mnohé z nás. 
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SOUTĚŢ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE! 

Dne 17. srpna  jsme uspořádali letní 
seniorské klání v oblíbené společenské 
hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE. Vytvořili 
jsme několik druţstev, ze kterých vzešel 
vítěz. Vítězové poté spolu sehráli 
závěrečnou hru o titul „absolutního 
vítěze“. O to, kdo je vítězem, ale vŧbec 
nešlo. Dŧleţité je, ţe se všichni dobře 
bavili. 

                                   OLYMPIÁDA PODZIMNÍCH ČINNOSTÍ 
Dne 15. září se u nás konala olympiáda tradičních 
podzimních činností. Senioři měli moţnost 
vzpomínat a prakticky si vyzkoušet sběr brambor, 
zavazování naplněných pytlŧ, skládání dřeva, 
věšení kukuřice na „hambálky“ a nakládání sena do 
„koleček“ vidlemi. Z 
tváří seniorŧ bylo 
vidět, ţe jim tyto 
činnosti připomenuly 
domov a práci na 
zahrádkách, které 
byly nedílnou 
součástí jejich ţivota. 

 
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 
Dne 20. září se v našem domově uskutečnily krojované 
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY. Součástí bohatě 
připraveného programu byly i ukázky tradičních 
hodových zvyklostí např. jak krojovaná chasa ţádá o 
povolení hodŧ starostu, či  jak si jde stárek  na hody pro 

svoji stárku a ţádá její 
rodiče o povolení. 
Nechybělo ani dobré 
vínečko, domácí 
koláčky, náš ořechový 
likér a především dobrá nálada. Tančilo 
se a zpívalo za doprovodu DUA 
MORAVÁCI.  
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  Svatováclavké hody 

 

 

 

 

 

 

 

 DEN PRO ZÁTOPKOVI 

Dne 21. září u příleţitosti 
95. výročí narození Emila a 
Dany Zátopkových jsme 
v rámci našich společných 
vzpomínkových setkání 
společně zavzpomínali na 
tyto české sportovní 

legendy. V rámci vzpomínání jsme zhlédli i 
krátký dokument s autentickými záběry z jejich 
sportovní kariéry. 

 

 

ČESKÉ HRADY A ZÁMKY 

Dne 27. září se u nás konala zábavná                                                 
vědomostní soutěţ na téma „ČESKÉ HRADY A 
ZÁMKY“. Během kvízu jsme měli za úkol 
odpovídat na rŧzné otázky, které se týkaly 
těchto památek 
České republiky. 
Při odpovědích 

jsme se vţdy dozvěděli rŧzné zajímavosti 
a měli jsme moţnost prohlédnout si 
památky i na pohlednicích a v broţurách. 
Nejvíce všechny přítomné upoutaly 
pamětihodnosti našeho regionu. 
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MICHALSKÁ POUŤ 

Dne 31. září se naši senioři 
zúčastnili tradiční Michalské poutě u 
nás na Baťově. Za pěkného počasí 
si měli moţnost v parku před 
Společenským domem poslechnout 
vystoupení dechové hudby 
HANAČKA z Břestu. 

 

Aktivita v rámci programu „Ve znamení měsíce“: 

 

V červenci se senioři setkali u oblíbeného společného vaření. Protoţe 
jejich cuketová zahrádka jiţ vydala úrodu, pustili se do přípravy a 
smaţení cuketových placiček s ovesnými vločkami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále se konalo setkání s příhodným názvem 
OKURKOVÁ SEZÓNA. Seniorky se zaujetím 
popisovaly nejrŧznější recepty pro zavařování okurkŧ a 
pro okurkové saláty. Také si společně připravili 
netradiční okurkový pokrm řeckého pŧvodu tzaziky s 
koprem a okurkovou limonádu s mátou. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 17 ~ 
 

 
Ještě jsme si společně uvařili meruňkovou 
marmeládu. Vynikající marmeládu vyuţijeme při 
našem společném pečení a vaření. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na začátku srpna se senioři pustili do zpracování zeleniny z naší 
zahrádky. Z rajčat a papriky jsme si uvařili pravé maďarské LEČO 
s klobásou.  
 
Srpnové setkání se neslo ve znamení TÁBOŘENÍ A STANOVÁNÍ. 
Nechyběla nám ani spousta dobových předmětŧ jako například ešus, 
čutora, spacák, malý stan či táborový oheň.  
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V září se pomalu blíţí sklizeň brambor a 
tak jsme si společně usmaţili 
BRAMBORÁKY. Vzpomínalo se, jak se 
dříve doma brambory sklízely, jak se 
uskladňovaly a také jaké rŧzné pokrmy se 
z brambor doma vařily.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
V září jsme si také společně 
upekli ŠVESTKOVÝ 
KOLÁČ. Zároveň jsme 
společně zavzpomínali, jaké 
koláče jsme připravovali 
dříve doma a jak jsme 
vyuţili úrodu švestek na 
domácí povidla nebo plnění 
knedlíkŧ. 

 
Senioři se také sešli u tradiční podzimní činnosti -  loupání a čištění 
usušených fazolových luskŧ z našich zahrádek. Úroda fazole bude vyuţita 
v zimním období, kdy společně v rámci vaření připravíme tradiční jídla z 
této luštěniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2029570563940994/2029570840607633/?type=3
https://www.facebook.com/1643301169234604/photos/pcb.2029570563940994/2029570840607633/?type=3
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Taky jsme se věnovali tématu 
„ZPRACOVÁNÍ DÝNÍ“. Povídali jsme 
si o tom, jak naši senioři dýně 
zavařovali nebo sušili jadérka a také o 
rŧzných trendech a receptech 
moderního vaření z dýní. Zároveň 
jsme si společně upekli DÝŇOVÝ 
KOLÁČ se zázvorem a skořicí. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový vzpomínkový program – „Nejznámější večerníčky“: 
 
V srpnu a září se u nás konala společná setkání 
v rámci nového vzpomínkového cyklu s názvem 
„Nejznámější večerníčky minulých let“. Jako 
první jsme si zavzpomínali na večerníček 
SPEJBLA A HURVÍNKA. Při našem druhém 
setkání byly tématem KRKONOŠSKÉ 
POHÁDKY. V rámci cyklu vzpomínáme na 
tvŧrce či postavy večerníčkŧ  také máme 
moţnost zhlédnout ukázky některých z nich. 
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Připravujeme pro Vás 
 

PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU B –IV. ČTVRTLETÍ 2017: 

ŘÍJEN 

Volba MISS „staré koleno“ – akce ve spolupráci s firmou ABENA 

Videokavárna  - ohlédnutí v čase 

Návštěva wellness centra Baťov 

SENIORská univerzita III. věku: přednáška -  Krajina mého srdce 

Vědomostní kvíz – KRÁSY PODZIMU 

Návštěva solné jeskyně 

LISTOPAD 

Vzpomínkové setkání u příleţitosti památky zesnulých 

Slavnostní ukončení KROKOTOURS 

Mezigenerační setkání s dětmi 

Vystoupení ţenského pěveckého sboru Otrokovice 

Koncert skupiny NÁVRATY 

Slavnostní ukončení SENIORské univerzity III. věku  

PROSINEC  

Přineste si zvoneček, rozsvítíme stromeček, aneb  rozsvícení vánočního 

stromu 

Mikuláš, čert a anděl v mých vzpomínkách 

Vánoční koncert  ZUŠ Studánka 

Předvánoční  tvŧrčí DÍLNA 

Společné vánoční setkání 

Silvestrovské posezení 

Další pravidelné akce: 

HUDEBNÍ OKÉNKO – Frederik Chopen, Petr Iljič Čajkovskij, Jakub Jan Ryba,  
Naďa Urbánková, Karel Zich, Petra Janŧ 
 

Program VE ZNAMENÍ MĚSÍCE  - kříţaly, loupání ořechŧ, podzimní móda, svatý 
Martin, draní peří, přástky, pečení vánočního cukroví 
 
VZPOMÍNKOVÝ CYKLUS ZNÁMÉ OSOBNOSTI – Květa Fialová, František Peterka, 
Jiří Sovák. 
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PLÁNOVANÉ AKCE SENIORU  C – IV. ČTVRTLETÍ 2017: 

 

ŘÍJEN 

Volba MISS „staré koleno“ – akce ve spolupráci s firmou ABENA 

Videokavárnička,  aneb co všechno odnesl čas 

Vzpomínkové pásmo - Prezidenti našeho ţivota 

Přednáška na téma -  Krajina mého srdce 

Ohnivý říjen ve znamení FLAMENGA 

Program „Ve znamení měsíce“: loupání fazole, zpracování úrody jablek,  

sklizeň zeleniny z naší zahrádky 

 

LISTOPAD 

Radost z pohybu - dopoledne s taneční terapií 

Přednáška na téma -  Záţitky z cest po ALBÁNII 

Hudební medailon Josefa Zímy, aneb vzpomínáme na „VLACHOVKU“ 

Lucerničkové odpoledne v átriu domova 

Koncert skupiny NÁVRATY – pásmo „Pletky paní operetky“ 

Program „Ve znamení měsíce“: dušičková vazba, sušení kříţal, výroba 
vánočních ozdob, vaříme ze zelí 

 

PROSINEC  

 Rozsvícení vánočního stromu v átriu domova 

 Mikulášská kavárnička 

Mikuláš, čert a anděl v mých vzpomínkách 

 Adventní koncerty  - Dolinečka ze Starého Města, Tetičky z Kunovic  

 Vánoční posezení, aneb Vánoce plné tradic 

 Zábavné loučení s rokem 2017  

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

svícnŧ a ozdob, bylinkové čaje, svařené víno. 
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Aktuality SENIORu 
 

 
PROJEKT „Splněná přání“ – BUDOVA B 

 

V rámci tohoto projektu se symbolickým názvem 
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ plníme přání našim 
seniorŧm.Tentokrát  jsme splnili přání jedné z našich 
seniorek, která si celý ţivot zakládá na svém vzhledu a 
ve svých mladých letech ráda nosila paruky. Jejím 
velkým přáním je vypadat stále hezky a upraveně i 
nyní ve stáří. A tak jsme oslovili firmy vyrábějící paruky 
s prosbou o dar. Tímto děkujeme paní Mgr. Kamile 
Černé a firmě https:// www.jillylenau.cz/pricesy/za 
nádhernou darovanou paruku, která naší uţivatelce 
splnila přání, udělala jí obrovskou radost a velmi jí sluší. 

 
Podařilo se nám splnit  přání také další  z 
našich seniorek, která si velmi přála navštívit  
svou rodnou vesnici Pohořelice. Setkala se 
tak se svou rodinou i místními rodáky a 
zavzpomínala na svŧj ţivot v této nedaleké 
vesničce. „Spousta věcí se změnilo, ale 
vzpomínky nám zŧstanou navţdy“, sdělila 
seniorka, kdyţ se z výletu vrátila plná dojmŧ 
a spokojenosti.  

 
A do třetice jsme splnili přání ještě jedné 
z našich seniorek, která se k nám 
přistěhovala aţ ve svých 90-ti letech. Jiţ 
několik let se neviděla se svojí švagrovou. 
Ta ţije jiţ 11 let na Charitě sv. Aneţky 
Otrokovice, coţ není od nás zase aţ tak 
daleko. Přáním bylo zprostředkovat toto 
setkání. V doprovodu pečovatelky se 
v polovině měsíce července místní 
hromadnou autobusovou dopravou společně 
vypravily na návštěvu do Domova pro seniory v Charitě sv. Aneţky 
Otrokovice. Jejich rodinné setkání bylo velice dojemné. Obě si i po letech 
měly dlouhou dobu co vyprávět a na co vzpomínat a byly velice rády, ţe se 
zase viděly. 

Napsaly: M. Brunová, Mgr. J. Bochezová 
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Setkání pamětníkŧ Baťovy éry 
Jiţ téměř před rokem se u nás v 
SENIORu uskutečnilo  setkání 
absolventŧ a pamětníkŧ Baťovy školy 
práce a zaměstnancŧ fy Baťa. Poté 
následovalo v SENIORu B setkání 
s panem Karlem Halberštátem, 
novinářem a členem Klubu absolventŧ 
Baťovy školy práce Zlín. Právě ten nám 
při své návštěvě u nás nabídl 
zprostředkování dalšího setkání s ostatními „baťovci“ ve vile T. Bati ve 
Zlíně. Toto setkání se uskutečnilo v rámci pravidelných Klubových střed 
se zajímavými hosty. Jednu zářijovou středu jsme se tedy s některými 
absolventkami Baťovy školy práce a příznivci „baťovcŧ“ vydali na cestu do 
Zlína. Na úvod nás přivítal p. Halberštát, který nám pověděl o historii vily 
T. Bati a dále nám poskytl i její komentovanou prohlídku.  

 
Pod záštitou Klubu Absolventŧ Baťovy 
školy práce byla ve vile uskutečněna 
přednáška s názvem „O Baťovském 
letectví“, při níţ historik Mgr. Jan Herman 
ve vile Tomáše Bati posluchače ve 
stručnosti seznámil se základními aspekty 
a rozvojem leteckého podnikání firmy Baťa 
mezi léty 1924-1945. Nejdříve bylo 
pojednáno o nákupu prvního firemního 

letadla v roce 1924 a budování zlínského letiště v místech dnešního 
Dopravního podniku ve Zlíně naproti Baťovy nemocnice. Kvŧli rozvoji 
města toto letiště po několika letech přestalo dostačovat, proto Tomáš 
Baťa na radu svého přítele, československého diplomata Huga Vavrečky 
nechal vybudovat nové letiště v Otrokovicích. Nejdříve to bylo v prostoru 
dnešního areálu Toma na Baťově, v polovině 
roku 1931 bylo otevřeno nové moderní letiště 
o pár kilometrŧ jiţněji, kde existuje dodnes. 
Letecké oddělení zde testovalo svá nově 
vyrobená letadla, veřejnost jej vyuţívala při 
leteckých dnech i vyhlídkových letech, a od 
roku 1937 zde pravidelně přistávala 
vnitrostátní linka na trase Brno – Zlín – 
Piešťany. Na závěr přednášky byli posluchači 
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krátce seznámeni s osudy pracovníkŧ letiště a pilotŧ v prŧběhu 
Protektorátu a druhé světové války, kdy část z nich pŧsobila v domácím i 
zahraničním odboji. 
Bylo to pro všechny zajímavé a příjemně strávené odpoledne. Mnozí 
z našich seniorŧ  ještě nikdy ve vile T. Bati ve Zlíně nebyli. A také jsme se  
dozvěděli  spoustu zajímavostí o Baťovském letectví. Toto všechno by se 
však nikdy neuskutečnilo, nebýt vysloveného přání jedné z našich 
seniorek.  
             Napsala: Mgr. J. Bochezová 

PROJEKT „Splněná přání“ – BUDOVAC 
 

V evidenci našich nesplněných přání jiţ delší dobu bylo 
zapsáno, ţe jeden z našich seniorŧ velmi touţí po tom, 
navštívit PŘÍSTAVIŠTĚ, kde jiţ dlouhá léta nebyl. A tak 
jsme se dali dohromady a 18. srpna se za hezkého 
slunečného počasí konal společný výlet k přístavišti. Senioři 
vzpomínali, jak to v této části Bahňáku vypadalo kdysi 
dávno a porovnávali, co je tam nyní jiného a nového. Počasí 
nám přálo a tak se celý výlet velmi vydařil a budeme na něj 
dlouho vzpomínat. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Jedna naše milá seniorka pracovala dlouhá léta na nádraţí 
v Otrokovicích ve vozovém depu a moc ráda na práci zde 
vzpomíná a ráda se tam 

vrací. Velice si přála 
podívat se tam i letos. A 
tak jsme doprovodili 
nejen ji, ale i další naše 

seniory, které lákalo, podívat se na novou 
podobu otrokovického nádraţí. Dne 8. září jsme 
se za hezkého počasí společně vydali na tento 
výlet. Po prohlídce nádraţí jsme celý výlet 
zakončili příjemným posezením v cukrárně. 

       Napsala: Mgr. Věra Berková 
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TÝM  NAŠICH KUCHAŘŦ SENIORka SE ÚČASTNIL GULÁŠFESTU 
 
Úplně první ročník otrokovického 
GULÁŠFESTU se konal v sobotu      30. září 
2017 na Lanáčku -  v dětském lanovém centru 
vedle koupaliště na „Bahňáku“.  Zúčastnilo se 

deset profesionálních i amatérských týmŧ 
v krásném prostředí a za širokého zájmu 
veřejnosti.  
 
 

Náš tým s názvem SENIORka ve sloţení Kateřina 
Dočkalová, Jana Chytilová, Iva Baťová a Pavel 
Kolomazník  - jedná se o pracovníky naší kuchyně 
- se umístil na krásném 3. místě jen s velmi 
těsným odstupem za vítězným gulášem. Guláš 
jsme vařili z hovězích líček, byl tam guláš kančí, 
srnčí, krŧtí a jiné,  takţe návštěvníci měli široký 
výběr. Porota hodnotila chuť, barvu a kvalitu 

masa. Neopomenula hodnotit i 
další sloţky jako je výzdoba stánku, 
kreativita týmu a čistotu na pracovišti. Na samotném hodnocení se 

podíleli mimo porotu i návštěvníci, kteří si mohli zakoupit degustační 
porce. Ti, kteří nechtěli hodnotit si mohli koupit porci celou, a v tomhle 
ohledu prodaných celých porcí jsme byli naprosto nejlepší. 
 

  
Vyšlo pěkné počasí a návštěvnost této akce 
byla opravdu velká a tak šly uvařené guláše 
doslova „na dračku“ a snědlo se vše do 
posledního sousta. Program celé akce byl 
velmi bohatý a uţ nyní po prvním ročníku 
konstatovali pořadatelé, ţe byla laťka 
nastavena hodně vysoko a překonat ji 
v dalších ročnících bude hodně těţké. Také 
pořadatelé přislíbili, ţe na 99,9% se druhý 
ročník této soutěţe uskuteční opět na Lanáčku. A my jako tým nebudeme určitě 
chybět a budeme doufat, ţe i tak pěkné třetí místo ještě vylepšíme. 

 
Nám VŠEM se tato akce, kde jsme reprezentovali 
naši organizaci, strašně moc líbila, a uţ nyní 
přemýšlíme nad tím, jak v příštím roce vylepšíme 

taktiku a náš stánek. Fandit nám přišli i naši 
senioři v doprovodu pečovatelek, coţ nás potěšilo. 
  
                            Napsal: Pavel Kolomazník 
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S příchodem podzimu ZAHRADNÍ TERAPIE nekončí 

 

I v letos na jaře či v létě 
jsme se společně 
věnovali činnostem 
spojeným s přírodou a 
našimi zahradami u 
budovy B i C. Odborníci 

by řekli, ţe u nás 
probíhá pravidelná 
zahradní terapie. Co si 
pod tímto pojmem 
představit? Tato terapie 
je proces (aktivity, činnosti), ve kterém jsou pro zlepšení 
naší fyzické kondice, stavu mysli a naší nálady  vyuţívané 
rostliny a s rostlinami související zahradnické práce.  

Příroda a zahradnické činnosti byly většinou součásti ţivotního příběhu kaţdého 
z Vás. Zaţili jste těţkou práci, zahradničili jste, aby jste zajistili pravidelný přísun 
potravin pro svoji rodinu, měli jste svoji oblíbenou zahrádku či květiny, chodili jste do 
přírody a na výlety, setkávali jste se na zahrádkách se svojí rodinou či přáteli.  

Dávalo Vám to hluboké uspokojení a pocit smysluplnosti. A nyní je tolik věcí, kterých 
jste se museli vzdát. Všechny tyto zmíněné skutečnosti nás vybízejí k přemýšlení, 
jak Vám co nejvíce přiblíţit alespoň něco málo z toho, co bylo neodmyslitelně spjato 
s Vaším ţivotem. Proto vytváříme moţnosti pro zahradničení a tradiční činnosti 

spojené s přírodou a ročními obdobími. 

U nás vyuţíváme nejrŧznější formy zahradní terapie 
od těch aktivních, kdy dochází k Vašemu zapojení do 
zahradnických prací či zpracování plodin a bylin, aţ 
po formu pasivní, kdy jde o pouhé vnímání zahrady a 
přírody. I při pozorování rostlin a ţivočichŧ mŧţeme 
mít skutečnou radost... ,vţdyť člověka mnohdy potěší 
maličkosti. Je dokázáno, ţe pohled na zeleň (byť jen 

z okna) uklidňuje mysl, sniţuje svalové napětí, 
obnovuje v těle přirozené pochody a posiluje imunitní systém. 
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Aktivní zahradní terapie – to je práce, která je pro 
naše tělo zároveň fyzickým cvičením. Při práci si 
uvědomujeme, co vše ještě dokáţeme, zvládáme a 
naše sebevědomí sílí. A nejen to – zlepšuje se i 
naše duševní zdraví a sniţuje se stres. 

Období jara bylo obdobím příprav na léto – byl to 
čas pro vysévání a poté i jednocení jednotlivých 
rostlinek. Tyto práce jsme většinou prováděli 
v teple našeho domova. Letos jsme předpěstovali 
např. afrikány, cínie a rajčata. 

Velkým pomocníkem jsou 
pro nás v našich zahradách  
vyvýšené záhony, které 
umoţňují pracovat i lidem 
upoutaným na invalidní 
vozík nebo těm, kteří mají 
obtíţe s ohnutím zad. 
V záhonech pěstujeme 
především zeleninu a 
v budově B i bylinky. Neţ 
jsme sklízeli plody naší 
práce po jejich nasazení, 
nás čekalo období 
opakovaného kypření pŧdy, 

zalévání či zaštipování. 

 
A pak přišla konečně úroda. Letos jsme sklidili nadměrně velkou úrodu rajčat a 
paprik. Z rajčat jsme uvařili výborný kečup nebo zeleninové lečo. Také jsme 
opakovaně sklidili cukety, ze kterých jsme uvařili vynikající placičky. 

 
Pravidelně jsme se starali o naše krásné letničky – 
k péči patřilo nejen zalévání, ale i odstraňování 

odkvetlých květŧ či kypření pŧdy v květináčích.  V 
rámci zahradní terapie sklidili naši senioři i úrodu 
bylinek, které připravili na sušení. Všechny  budou poté 
vyuţity v zimních měsících k přípravě nápojŧ a 

pokrmŧ. Nyní naše zahrádky pomalu zazimujeme. A co 
budeme dělat? Budeme se věnovat pěstování 
pokojových květin a na jaře zase znova zasejeme! 
 

Napsala: Mgr. Věra Berková 
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V SENIORU JSME VOLILI MISS 

 
 

Tentokráte udělala redakce tohoto časopisu výjimku a přináší Vám ţhavé 
informace o velmi povedené akci, která se u nás konala nyní v měsíci říjnu. Dne 

4. října se v SENIORu Otrokovice se konala celorepubliková populární akce MISS 
staré koleno pořádaná firmou ABENA a jejími spolupracujícími partnery. Autorka 
projektu paní Jana Hrutková, která 
je zároveň známou brněnskou 

stylistkou, se nechala inspirovat 
seriálem České televize "Ţivot je 
ples" a protoţe jí šlo hlavně o 
humorné pojetí celého projektu, dala 
akci humorný název „MISS staré 
koleno“. 
  

V porotě zasedli: 
Ing. Ivana  Vardanová 

ředitelka SENIORu Otrokovice 
pan  Pavel  Kolomazník 
vedoucí stravovacího úseku 
paní  Miloslava  Abrlová 

dobrovolnice centra SENIORu  Otrokovice 
VIP host 
herec Zdeněk  Junák 

 Pět našich odváţných seniorek 
„proměnila“ stylistka nápaditými modely, 
doplňky i líčením. Úspěšnost proměny 
potvrdily bouřlivé reakce publika i 
personálu. V rámci prvního kola dámy 
oslnily nejen výkony recitačními a 
pěveckými – ale tři z nich i velmi 
zdařilými kreacemi tanečními. Tzv. 
„mimo soutěţ“ zazpívala za doprovodu 
kytary paní Marie Kovaříková a kromě 

bouřlivého potlesku byla oceněna i kyticí 
z rukou pana Zdeňka Junáka. 
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V rámci přípravy soutěţících na druhé kolo vystoupil 
host – pan Zdeněk Junák – a potvrdil svou pověst 
šarmantního baviče. Historky z divadelního ţivota i 
natáčení Četnických humoresek a zpěv s kytarovým 
doprovodem měly velký úspěch.  

  
Soutěţící dámy nastoupily do druhého kola „změněné“ 
pomocí nápaditých doplňkŧ, coţ opět vyvolalo bouřlivý 
potlesk a potvrdily své znalosti i v rámci zábavného 
kvízu z filmŧ pro pamětníky, popř. našich známých 
zpěvákŧ. Do akce bylo „zataţeno“ i publikum, které 
mohlo vyzkoušet své znalosti… . 
  

Nakonec nastalo slavnostní 

vyhlášení – jako na kterékoliv 
soutěţi Miss – tzn. fanfáry, 
obálky se jmény vítězek, 
květiny a dárky od firmy 

ABENA. Dárky a květiny 
obdrţely všechny soutěţící, 
neboť v očích publika vyhrály 
všechny ! Šerpu vítězce předal 

pan Zdeněk Junák. 
  

Na prvním místě se umístila paní Ludmila Zbořilová (87 let), na druhém místě 
paní Anděla Bartová (85 let) a na třetím  místě pak paní Marie Hoffmannová (85 
let). Obdiv samozřejmě zaslouţí i další soutěţící – paní Jarmila Timkovičová (69 
let) a paní Aneţka Kopecká (83 let). 
  
Na závěr pak jako vţdy proběhlo fotografování s VIP hosty, rodinou i přáteli. 

Společně jsme proţili velmi příjemné odpoledne, které zpestřilo ţivot obyvatelŧm 
domova. 
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SENIORSKÉ TURNAJE POKRAČUJÍ! 
 

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle 
našeho časopisu, zaloţili jsme letos v naší 
organizaci novou tradici, která se týká  
pořádání sportovních turnajŧ pro seniory v 
našich domovech.  
 
A tak se 16. srpna po turnaji v PETANQUE, 
který byl v červnu v budově B, konal turnaj 
v ŠIPKÁCH  v budově C. Senioři měli 

moţnost změřit své síly v této sportovní disciplíně a také 
to byla krásná příleţitost se zase potkat, povyprávět si a 
zavzpomínat u kávy a dezertu. 

 

 

 

 
 
Dne 14. září jsme ještě uspořádali přátelský 
turnaj v oblíbeném pétanque  mezi našimi 
budovami B, C a hostem, který se do hry zapojil, 

byl i Domov se zvláštním reţimem z nedaleké obce Kvasice. Hra se všem moc 
líbila. Celý turnaj byl v přátelském a sportovním duchu.  

 
Tento turnaj zakončil letošní SENIORSKÁ klání a 
nyní nám uţ zbývá těšit se na to, jaké sportovní 
záţitky nám přinese rok 2018.    
 
                              Všem SPORTU ZDAR! 
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Finanční podpora sociálních sluţeb poskytovaných 
SENIORem Otrokovice 

 

Od roku 2015 je zajišťována podpora sociálních sluţeb poskytovaných 
příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice prostřednictvím 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních sluţeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2017, v celkové výši 15.723.700,- Kč.  
 
Zlínský kraj se dále podílí na financování sluţby domova se zvláštním 
reţimem z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit na území Zlínského 
kraje pro rok 2017 v celkové výši 141.000,- Kč. 

V roce 2017 se do financování sociálních sluţeb poskytovaných naší 
organizací zapojily také domovské obce našich uţivatelŧ, ţádosti o dotaci 
vyhovělo statutární město Zlín, které podpořilo odlehčovací sluţby 
celkovou částkou 22.000,- Kč a obec Halenkovice 1.600,- Kč, kde se 
jedná také o podporu odlehčovacích sluţeb. 

Pobytové sluţby domovy pro seniory, domov se zvláštním reţimem a 
odlehčovací sluţby poskytujeme ve dvou budovách SENIOR B, K. 
Čapka 1615 a SENIOR C, tř. Spojencŧ 1840 v Otrokovicích, zde sídlí i 
sluţba denní stacionář. Pečovatelskou sluţbu poskytujeme na území 
města Otrokovic a v nejbliţším okolí, zázemí je vybudováno v domech 
s pečovatelskou sluţbou Nivy 283 a Hlavní 1161 Otrokovice. 
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Pro volnou chvíli 
 
 
 Sudoku:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mandala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Motto, citát: 
 

 
„Ţádný moudrý člověk netrestá proto, ţe se stala chyba, nýbrţ aby se neopakovala.“  

 

                                                           Lucius Annaeus Seneca 
 
 
 

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

 
Další číslo vyjde koncem ledna 2018 

7     2 4   

 6     7 9  

 2  7     1 

1   3 6     

  3     1  

6 4     9  3 

  6  4  1   

8 1    6    

 7   9 8    


