
Dne 31. srpna 2016 jsme se sešli ve 
venkovních prostorách domova pro 
seniory, abychom se rozloučili 
s létem. Tato příležitost byla spojená 
s opékáním špekáčků a notováním 
známých letních písniček za hudeb-
ního doprovodu paní Elišky Bolcko-
vé. Atmosféra byla zpříjemněna pís-
ničkami na přání a tak pro pořadate-
le nebylo překvapením, že se akce 
setkala s velkým úspěchem.  

Co Čech to muzikant, nebo také zahrádkář.  
Pro střední a starší generaci vždy šlo o smyslu-
plné využití volného času. Tato záliba se 
s věkem nevytrácí, jen bohužel zdravotní pro-
blémy někdy nedovolí ohnout záda, či poklek-
nout u záhonku. Mobilní záhonky nabízí mož-
nost jak se potěšit zahradnickou prací a pozoro-
vat jak rostlinka vzkvétá. Mobilní záhonky, kte-
ré díky své konstrukci usnadní práci i osobám 
s omezenou pohyblivostí, jsou od letošního jara 
i v Domově seniorů. Klienti je osázeli kytičkami, 
bylinkami a zeleninou.  

Bylo radostí pozorovat jak bylinky košatí a rostou. Rajčata, 
papriky i okurky nasadily květy a brzy byla úroda. Nejenom 
červená rajčata lákala k nakousnutí, ale i ostatní zelenina. 
Nastal čas pochlubit se svými výpěstky. 
Obyvatelé domova se jednoho letního 
dne sešli na ochutnávce. Ochutnávka 
byla doplněná o čerstvý chléb a domácí 
sýr – Lučinu. Příprava sýru nebyla složi-
tá.  Kuchtění se ujaly naše šikovné seni-
orky, které umíchaly velmi dobrý sýr. 
Škoda, že z  obrázků nelze poznat jak to 
všechno chutnalo!  

Rozloučení s létem 

Mobilní zahrádky 
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SPORTOVÁNÍ V  
DOMOVECH 
Úspěchy našich sportovců.. 
Více na straně 2 

OHLÉDNUTÍ ZA  
PRÁZDNINAMI 
Naše aktivity v období 
prázdnin 
Více na straně 3 

MOBILNÍ ZAHRÁD-
KY 
Sázíme, pěstujeme, 
sklízíme a ochutnáváme 
Více na straně  4 

Turnaj v kroketu 

 

Dne 8. září 2016 se konal, již osmý ročník kroketového turnaje pod záštitou primátora 
statutárního města Přerova pana Vladimíra Puchalského.  
Pozvání přijaly partnerské domovy pro seniory a to Pavlovice 
u Přerova, Prostějov, Radkova Lhota a Tovačov.  Nováčkem turna-
je, byl Domov Pohoda z Chválkovic u Olomouce. A přesto, že byli 
na kroketovém turnaji poprvé, vedli si výborně a obsadili krásné 
4. místo. Počasí nám přálo a my jsme mohli sledovat skvělé kro-
ketové výkony. Domácímu družstvu se bohužel nepodařilo obhájit 
první místo z loňského roku. Zvítězil domov Radkova Lhota. Děku-
jeme všem zúčastněným za přátelskou atmosféru a už dnes se tě-
šíme na další ročník turnaje.  
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V každém domově, který jsme navštívili, 
nás velmi srdečně přijali. Vytvořili pro nás 
přátelské prostředí a při soutěžích byli 
nápomocni. Soutěže se snažili oživit  ne-
tradičními disciplínami. Tak si soutěžící 
měli možnost vyzkoušet například lovení 
míčků z vody lžící, nebo házení kroužků 
na cíl a petanque. 

Setkávání klientů z různých domovů seniorů 
při sportovních kláních je již dlouholetou tra-
dicí . Naši sportovci přijali pozvání DAS Pavlo-
vice, DS Tovačov, DS Prostějov a DS Radkova 
Lhota a na oplátku jsme i my přivítali soutěží-
cí z jiných domovů na sportovním dnu u nás. 
Tradiční setkávání slouží nejen k tomu, aby-
chom poměřili síly, kdo dál dohodí, nebo kdo 
se trefí na střed, ale hlavně, abychom upev-
ňovali naše přátelství. Heslo, které více než 
před sto lety vyslovil baron Pierre de Couber-
tin (zakladatel moderních Olympijských her) - 
„není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, platí 
stále.  

Sportovní dny v domovech pro seniory 

Posilovna pod širým  nebem.  
Na středu 13. července 2016, proběhlo slavnostní otevření 
části přerovského parku Michalov, zaměřeného ho na fitness 
pro všechny věkové kategorie, seniory nevyjímaje. Obyvatele 
domova tato informace zaujala a chtěli se přesvědčit, jak ta-
ková tělocvična v parku vypadá. Všichni byli mile překvapeni, 
že sportovní nástroje mohou bez problémů využívat a ovlá-
dat. Také ocenili, že využívání je kdykoliv volně přístupné ve-
řejnosti. Dobré zprávy se šíří rychle i naši senioři nešetřili 
chválou a slova paní Kašpárkové: „to bylo výborné, musím to 
poradit vnukům“, se rychle šířila domovem.  

Dožínky  
„Svatá Markyta hodila srp do žita“. Znáte ta-
kové přísloví? Ano, jistě. Je to známé přísloví, 
které nám připomíná, že přišel čas žní. Někte-
ří obyvatelé našeho domova si pamatují, kdy 
se lány obilí nesklízely velkými kombajny, ale 
chlapi z chalupy nabrousili kosy a šli sklidit 
úrodu. Ženy pak vázaly z obilí snopy, které se 
odvážely domů. Doma, na mlatě, se obilí vy-
mlátilo cepy. Část vymláceného obilí bylo se-
mleto na mouku a část uskladněno k dalšímu 
použití na jarní výsev. Také si vzpomínají, jaká 
to byla sláva, když bylo „dožato“. Napekly se 
koláče a všichni, kteří pomáhali, zasedli ke 
stolu a slavili. 

Takové vzpomínky se vybavili našim kli-
entům, při jednom odpoledním setkání 
počátkem srpna, kde si upletli malou ky-
tičku z klásků obilí. Zhodnotili kvalitu le-
tošního zrní a ochutnali koláče dozlato-
va upečené. Tako-
vá setkání, podle 
tradice mají být 
veselá, proto i my 
jsme zazpívali, 
v doprovodu kyta-
ry, několik lidových 
písniček 

Vzpomínky na prázdninové měsíce 
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