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č. 1/2011 
 

 

Vážení a milí  přátelé, 

společně, byť ne vždy se stejným počtem 

opakování, vstupujeme opět do nového roku. 

Je to příležitost s pokorou si připomenout, co vše 

nám přinesl rok předchozí, ale hlavně 

s optimismem i osobními 

předsevzetími přivítat rok nový. 

A tak jak to mezi přáteli bývá dobrým zvykem, 

dovolte i mně, abych Vám jménem všech zaměstnanců  

do nadcházejícího nového roku popřál 

pevné zdraví, ještě jednou pevné zdraví a zase zdraví, ale taky i štěstí, lásku 

a jenom úsměv na Vašich tvářích. 

 

Váš Jaromír Novák 



 2 

 
 

Mikulášská veselice 

První pondělí v měsíci prosinci jsme i my oslavili 

Mikuláše. O veselou zábavu se nám postaral čert, Mikuláš 

i anděl, kdyţ kaţdému nadělil malý balíček a zahrála 

oblíbená kapela z Velenic. Příjemné odpoledne jsme 

strávili zpěvem známých písniček a tancem.   

 

Vystoupení pěveckého kroužku SPCCH 

 

Pod vedením pana Ing. Krále zazpíval sbor 

seniorek koledy a lidové písně.  

Pěvecký sbor funguje pod organizací Svaz 

postiţených civilizačními chorobami 

v Poděbradech.  Jako poděkování za krásné 

vystoupení pan ředitel obdaroval členky sboru nádhernou květinou. 

Pan Ing. Král zve všechny klienty, kteří by měli zájem stát se členy jeho sboru, 

aby se nahlásili u sociální pracovnice nebo pana ředitele. Pokud budete mít 

někdo zájem, třeba to jen zkusit, tak neváhejte.  

 

Vystoupení pěveckého sboru Velehas 

 

Pěvecký sbor vystoupil pod vedením sbormistryně 

paní Zory Krásné. Sbor nám přichystal krásně 

strávené odpoledne a naladil nás do předvánočního 

času zpěvem koled. 

http://www.firmy.cz/detail/1350061-svaz-postizenych-civilizacnimi-chorobami-svitavy-predmesti
http://www.firmy.cz/detail/1350061-svaz-postizenych-civilizacnimi-chorobami-svitavy-predmesti
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Vystoupení Mateřské školy Proftova Poděbrady 

Mezi bohatý program kulturních akcí patřili 

i předškoláci z místní mateřské školy. Děti si pro 

klienty Domova připravily říkadla, básničky 

i Vánoční koledy. Kaţdý dostal malé přáníčko, které 

děti samy vyrobily. 

 

 

 

Silvestr s panem Váchou 

Na Silvestra jsme pozvali pana Váchu, který 

k nám chodí kaţdý týden se svou 

harmonikou. Na odpoledne bylo připravené 

malé pohoštění a veselá písnička navodila 

dobrou náladu. Panu Váchovi tímto děkujeme 

za spolupráci a budeme se těšit na další 

setkání i v roce 2011. 

 

Hudební odpoledne s panem Lamačem 

Hudebník z Jablonce nad Nisou se svou půvabnou 

zpěvačkou paní Janou Heryánovou Ryklovou  

vystoupil poslední úterý tohoto roku. Potěšil nás 

hrou na housle, krásným zpěvem a hrou na 

zpívající pilu.  
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Paní Kaisová Jana 
 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Příbrami, kde jsem ţila s rodiči a svými 

sourozenci. V Příbrami jsem vystudovala základní školu 

a po základní škole jsem studovala gymnázium v Dobříši. 

Poté co jsem se provdala, přestěhovala jsem se spolu 

s manţelem do Poříčan, coţ je nedaleko odtud. Zde jsem 

několik let podnikala v pohostinství a hoteliérství. Posledním mým trvalým 

bydlištěm byla Ţehuň u Kolína. Určitě tu vísku znáte, je tam proslulý Ţehuňský 

rybník.  

 

Co jste dělala po škole? 

Po škole jsem začala pracovat jako referentka (dovoz tisku) a poté uţ jsem jen 

podnikala s manţelem. Práce mne velmi bavila a vykonávala jsem ji velmi ráda.  

 

Co Vaše rodina? 

Mám jednoho syna, kterému je 37 let. Mám mladšího bratra, který ţije na 

Slovensku a starší sestru, která ţije ve Vimperku. V kontaktu jsem především se 

svoji sestrou, se kterou si velmi ráda dopisuji.  

 

Jak dlouho jste v Domově? 

Od prosince 2010 a jsem tu velmi spokojena.  

 

Jaké máte záliby? 

Velmi ráda čtu detektivky a také ráda sleduji televizi, kde mám své oblíbené 

pořady.  

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Všem přeji šťastný Nový rok, hlavně hodně zdraví a štěstí.  
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Paní Sedlatá Danuše 

Odkud pocházíte?  

Generačně z Nymburka. 

 

Co jste dělala po škole? 

Vystudovala jsem reálné gymnázium v Nymburce. 

Převáţnou část svého ţivota jsem se věnovala hře na 

klavír a učila jsem při osvětové besedě. Dálkově jsem 

si dostudovala kantořinu a poté jsem se tomu předně věnovala.  

 

Co Vaše rodina? 

Byla jsem šťastně vdaná 49 let. Manţel byl velice vzdělaný filosof. Mezi jeho 

záliby patřila hudba - jazz. Mám jednoho syna, je to JUDr. advokát v Nymburce. 

Syn má tři děti, všichni jsou právníci. Nejmladší je Kačenka, která je ve třetím 

ročníku na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nejstarší syn, který 

bydlí v Liberci a má zde svou advokátní kancelář má uţ dva syny Matěje 

a Mikuláše. 

 

Jak dlouho jste v Domově? 

Do Domova jsem se přistěhovala nedávno v prosinci minulého roku. Jsem velice 

ráda, ţe zde mohu s Vámi všemi ţít. 

 

Jaké máte záliby? 

Velmi ráda čtu hlavně tedy beletrii, poslouchám váţnou hudbu, a nejraději mám 

děti. 

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Zdraví, poděkování pracovníkům Domova za trpělivost a laskavost ke starým 

lidem. Mezi klienty zdvořilost, ohleduplnost. Kaţdý jsme jiný a přesto všichni 

staří a je třeba se chápat navzájem. 

(zpracovala Michaela Malátová, Anna Radechovská) 
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Jmenuji se Ing. Minaříková Bohuslava a pracuji zde 

jako vedoucí stravovacího provozu. 

 

Pracuji v Luxoru od 1. 12. 2010, po dobu mateřské 

dovolené paní Terezy Eliášové. Jsem opět v oboru, který 

mám ráda. A pracuji s lidmi a pro lidi, mám radost 

z plnění cílů. 

 

V praxi jsem byla zaměstnána v hotelnictví a ve školním stravování. Učila jsem 

pak celý ţivot na zdejší Hotelové škole - ekonomické a odborné předměty, 

potom i v Městci Králové. Vystudovala jsem Hotelovou školu v Praze, Vysokou 

školu ekonomickou, obor Cestovní ruch a sluţby a další. 

 

Mám dvě velké děti a tři vnoučata, všichni mi dělají velkou radost. Ţiju se svým 

partnerem ve Velenicích, v chalupě s velkou zahradou, s krásným Geniem Loci. 

Pocházím z Prahy, dětství jsem proţila na Českobrodsku. 

 

Ve volném čase cestuji, pracuji na zahradě a v domě, čtu nejraději zprávy typu 

www.osel.cz a naučnou literaturu, zajímám se o všechno, nikdy se nenudím. 

Do práce se těším. Jsem ráda, ţe se spolu potkáváme. 

 

Vzkaz pro klienty i zaměstnanci: 

Do nového roku 2011 přeji všem  obyvatelům Domova i všem zaměstnancům 

plné zdraví, štěstí, vzájemné porozumění a pohodu! 

 

 

http://www.osel.cz/
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Zdravý spánek 

Zdravý spánek 

Spánek je základní fyziologickou potřebou nezbytnou pro správnou funkci 

organismu. Jeho význam spočívá především v regeneraci centrálního nervového 

systému. Beze spánku či při jeho nedostatečné kvalitě nemůţe dojít 

k potřebnému zotavení, coţ se projeví zhoršením myšlení, sníţením pozornosti 

a pocitem únavy následující den. Trvá-li tento stav delší dobu, dochází 

k výraznému sníţení kvality ţivota a hrozí riziko vzniku a rozvoje závaţných 

duševních onemocnění.  

PROČ MUSÍME SPÁT: 

 Základním významem spánku je obnovení rozumových funkcí. Tyto 

schopnosti jsou nezbytné pro myšlení a řízení organismu.  

 Spánek má také význam pro tvorbu krátkodobé i dlouhodobé paměti. Při 

nedostatečně kvalitním spánku tedy dochází ke zhoršenému učení. 

Zároveň také klesá rychlost a přesnost reakce na určitý podnět.  

 Spánek je důleţitý pro vylučování hormonů. Pohlavní hormony, hormony 

kůry nadledvinek (například kortizol) jsou vylučovány především ve dne. 

V období spánku pak převaţuje například vylučování růstového hormonu. 

Je moţné, ţe některé změny hormonálního řízení ve stáří jsou způsobeny 

právě zhoršenou kvalitou spánku.  

 Spánek je rovněţ nezbytný pro imunitu neboli obranyschopnost 

organismu. Ačkoliv krátkodobý nedostatek spánku můţe mít příznivý vliv 

na obranyschopnost, jeho dlouhodobý nedostatek imunitní systém 

podlamuje. 
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KOLIK HODIN DENNĚ SPÁT? 

Odborníci tvrdí, ţe doba spánku by se měla pohybovat mezi 7 a 8,5 hodiny 

denně. Zároveň ale tvrdí, ţe tato hodnota je pouze průměrem. Řadě lidí 

vyhovuje doba kratší, a přitom ţádné problémy nepociťují, jiným zase vyhovuje 

spánek delší. Čas potřebný ke spánkové regeneraci je tedy velice individuální 

a liší se u daného jedince i v průběhu ţivota.  

Obdobně je to s optimální dobou ulehnutí. Některým vyhovuje uléhat později 

a probouzet se v pozdním dopoledni. Jiní naopak preferují odebrat se k spánku 

krátce po setmění a vstávat brzy k ránu. Samotný čas usínání se tedy také nezdá 

být pro kvalitu spánku rozhodující. Pro to, zda spánek skutečně naplní svou 

funkci, je rozhodující jeho kvalita.  

Zdroj: http://www.ulekare.cz/clanek/spanek-11333 

(zpracovala z internetových stránek Michaela Malátová) 

 

 

  
  

Zámek – je nejvýznamnější památkou v Poděbradech. Veřejně přístupná je ale 

pouze bývalá hradní kaple s Památníkem krále Jiřího a severní podzámčí, kde se 

nachází divadlo a kino. Do zámku se vstupuje z náměstí branou se třemi 

štukovými erby z poloviny 16. století. Nad klenutím brány lze najít malá okénka 

s kladkami, pomocí nichţ byl zvedán původní padací most. 

Z původních staveb královského přemyslovského hradu ze 13. století se 

zachovalo přízemí severního a jiţního křídla. Nejvýznamnější částí starého 

hradu je gotická věţ – Hláska. Ve středověku slouţila jako vězení. Síla 

kamenného zdiva věţe je úctyhodná – při desetimetrovém průměru věţe činí 

3,6 metrů. Naproti věţi je 13 m hluboká, do opukové skály vytesaná hradní 

http://www.ulekare.cz/clanek/spanek-11333
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studna, kdysi jediný zdroj kvalitní pitné 

vody pro zámek i celé město. Na vnitřním 

nádvoří zámku je vstup do Památníku krále 

Jiřího, který je umístěn v bývalé hradní 

kapli, a kde se podle dávné tradice narodil 

pozdější český král Jiří z Poděbrad. 

V novodobé historii – krátce po II. světové 

válce byla v zámku zřízena škola „Kolej krále Jiřího, kterou navštěvoval 

i pozdější prezident Václav Havel a reţiséři Miloš Forman a Ivan Passer. Od 

roku 1953 byly v zámku učebny elektrotechnické fakulty ČVUT, v současné 

době zde sídlí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. 

 

Z literárních pramenů připravil Jaromír Novák 

 

 

 

 

 

 

 

Následující zkratky se pokuste dešifrovat, co které písmeno v jednotlivých zkratkách znamená. 

 

JZD ……………………………………………………………… 

ČVUT …………………………………………………………… 

ROH …………………………………………………………….. 

VB ………………………………………………………………. 

SRPŠ …………………………………………………………….. 

MHD ……………………………………………………………… 

PSČ ……………………………………………………………….. 

ČTK ………………………………………………………………. 
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1. „To jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček, jestli se 

neurazíte.“ …………………………………………… 

 

2. „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“  

……………………………… 

 

3. „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš.“ 
…………………………………………… 

 

4. „Nevracej ty sirky do krabičky, jednou se ti to vymstí.“ 

…………………………………………… 

 

5. „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“ 

…………………………………………… 

 

6. „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala.“……………………………… 

 

7. „Maminka mě utírala lopuchem.“  ……………………………… 

 

8. „Zavřete oči, odcházím.“  …………………………………… 

 

9. „Sem se mi dívejte.“  …………………………………………… 

 

10. „ Ručník končí.“   …………………………………………… 

 

A. Pyšná princezna 

B. Kristián 

C. Postřiţiny 

D. Rozmarné léto 

E. Čtyři vraţdy stačí, drahoušku! 

F. Marečku, podejte mi pero! 

G. Vesničko má, středisková 

H. Četník ze Saint Tropez 

I. Jáchyme, hoď ho do stroje! 

J. S tebou mě baví svět

 


