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č. 1/2016 
 

Vážení a milí přátelé, 

dnešní úvodní slovo k jarnímu vydání našeho časopisu si dovoluji začít citátem 

jednoho známého klasika - „Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme 

se nezasmáli“. 

A tak vám všem chceme spolu s celým kolektivem pracovníků Luxoru popřát, 

aby se Vám s přicházejícími slunečnými dny splnila nejčastěji vyslovovaná přání – 

a tím je především pevné zdraví. 

 

A aby Vás současně provázela dobrá 

nálada a již zmiňovaný úsměv - Váš, 

sousedů i nás zaměstnanců Luxoru. 

Váš   

Jaromír Novák 
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Jako každý rok i letos se v prvním čísle časopisu „Náš Domov“ ohlédneme 

za minulým rokem, abychom mohli zhodnotit, jak jsme se snažili naplnit naše poslání. 

Posláním Domova je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou 

soběstačností v podmínkách blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň 

umožnit klientům, aby zůstali součástí místního společenství. 

Ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb spolupracujeme s mnoha 

organizacemi např.: s městem Poděbrady, Výborem pro seniory a handicapované při 

městském úřadu Poděbrady, Českým červeným křížem, Centrem zdravotních 

a sociálních služeb Poděbrady o.p.s., s nemocnicemi v blízkém okolí a kluby 

(Parkinson klub a Klub důchodců Poděbrady) v neposlední řadě s Caniterou 

Poděbrady - Klinická logopedie a centrum canisterapie a Regionálním tiskem 

(Poděbradské noviny a Nymbursko), který zveřejňuje společenské události konané 

v Domově. 

Domov nabízí klientům také tyto pravidelné aktivizační činnosti:  

- Kondiční cvičení na židlích (RHB, jídelna s ergoterapeutem) 

- Poslech hudby na harmoniku s panem S. Měchurou 

- Projekt ”Četba do domu“ – spolupráce s městskou knihovnou v Poděbradech 

- Návštěvy faráře Mgr. Th. Bohumila Bašteckého 

 

- Literární klub      - Posezení s panem ředitelem 

- Povídání u čaje      - Klub přátel hudby 

- Dechovka s kávou     - Univerzita třetího věku 

- Vystoupení ZUŠ (1x měsíčně)   - Filmový klub 

- Bohoslužby      - Kurz pečení 

- Výtvarný kroužek     - Společenské hry na jídelně 

- Film pro pamětníky     - Křeslo pro hosta 

- Tvořivý pátek      - Biblická hodinka 

- Canisterapie      - Výbor obyvatel 

 

Kromě těchto pravidelných aktivit byla zajištěna celá řadu kulturních a zábavných 

vystoupení. Dle možností a zájmu obyvatel i výlety. V počátku roku se konala 
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canisterapie se slečnou Pánkovou a fenkou Sněženkou a oslava 23. výročí pobytu 

v Domově klientky paní Marie Šnekové. V březnu vystoupil pan Karel Šedivý 

s písněmi “Karla Hašlera“. Paní Ing. Bajtelrová navštívila Domov při canisterapii 

s fenkou Agátou, konala se oslava MDŽ s kytičkou, kapela Velenka zahrála 

k masopustu spojeného se staročeskou zabíjačkou a vystoupili hudebníci z umělecké  

agentury Viola. Klienti se také mohli zúčastnit přednášky o zdravé výživě a doplňcích 

stravy např. Goji, která podporuje a posiluje zdraví. V dubnu Domov navštívil pan 

Macháček a představil klientům Rataract klub. Nechyběly také oslavy velikonočních 

svátků a 21. 04. proběhla v Domově první svatba k 66. výročí manželů Mocových. 

V letních měsících se klienti zúčastnili soutěže Lyský pětiboj a Českobrodských 

hrátek, na zahradě Domova se opékali buřty a nechyběl ani výlet vláčkem 

poděbradským parkem a na soutok s Cidlinou. Proběhl Den Polska a Den Švédka 

za účasti velvyslankyně, spojený s besedou a připraveným typickým jídlem daného 

státu. V říjnu, Měsíci seniorů byl Domov otevřen široké veřejnosti, při této prezentaci 

zahrála kapela Velenka. V rámci spolupráce s klubem Parkinsoniků byla uspořádána 

vědomostní soutěž ”Čáp neztratil čepičku”. V posledních měsících roku klienti loupali 

ořechy a pekli cukroví, uspořádala se Mikulášská zábava a další vystoupení, jako 

např.: vystoupení klubu Kvítek, country tance, vystoupení žáků ZŠ TGM, vystoupení 

česko-anglické mateřské školky Mozaika Poděbrady, vystoupení MŠ Proftova 

Poděbrady, vystoupení Střední hotelové školy v Poděbradech a Střední zemědělské 

školy v Poděbradech.  Tradičně proběhla štědrovečerní večeře s panem ředitelem 

a závěr roku ukončila společná oslava Silvestra. 

Lékařskou péči v zařízení poskytoval praktický lékař MUDr. Pavel Zezula spolu 

s dalšími praktickými i odbornými lékaři. V roce 2015 bylo 58 klientů 

hospitalizováno, a to hlavně v nemocnici Kolín, Nymburk, Městec Králové, 

Kosmonosy). 

 

V oblasti stravování mají klienti možnost 2x v týdnu výběr ze dvou hlavních jídel. 

Výběr je možný v úterý, kdy je v nabídce sladký či zeleninový pokrm a ve čtvrtek, kdy 

je možnost výběru pokrmu z masa či ryb. 



 4 

Kapacita Domova je stále 70 lůžek, přičemž za rok 2015 bylo přijato 29 nových 

klientů. Průměrný věk klientů se zvýšil oproti loňskému roku z 83,8 na 84,9 let. 

O klienty se v minulém roce starali: 1 vedoucí sestra, 1 zástupkyně vedoucí sestry, 

5 zdravotních sester (1 MD), 18 pracovníků v sociálních službách, 1 rehabilitační 

sestra, 1 sociální pracovnice, 1 sociálně-aktivizační pracovnice (1-6/2015) spolu 

s technickými pracovníky kuchyně, úklidu a prádelny, administrativními pracovníky 

a panem ředitelem. 

V rámci dobrovolnictví probíhá v Domově Canisterapie ve spolupráci 

s paní Mgr. Ivou Bajtlerovou. Celkem za rok 2015 docházelo do Domova 

15 dobrovolníků, kteří s klienty strávili 213,5 hodin. 

A co se podařilo? 

 Zkvalitnit bydlení - nákup speciálních křesel pro klienty a dovybavení pokojů 

klientů televizory.  

 Zúčastnit se semináře „Demence v obrazech” – prohloubení kvalifikace pracovníků 

v sociálních službách. 

 Zvýšit motivaci pro zaměstnance a dobrovolníky v rámci veřejného uznání (např. 

Cena Ď nebo ocenění v rámci Dne Poděbrad), což vede ke zkvalitnění odváděné 

práce pracovníky Luxoru.   

 Zúčastnit se aktivit, které jsou zaměřené pro seniory (např. Šikovné ruce našich 

seniorů, Dny otevřených dveří v rámci měsíce seniorů, turnaj společenských her, 

spolupráce s Rotaract klubem Poděbrady).      

  

Plány na rok 2016 

 Výmalba vnitřních prostor Domova. 

 Proškolení personálu v oblasti tématiky paliativní péče. 

 Zabezpečení spolupráce s nutričním terapeutem. 

 Zakoupení klimatizace do prostor jídelny z důvodu zlepšení podmínek při 

stolování a zkvalitnění ovzduší při pořádaných společenských akcích. 

 

zpracovala: (K. Soudská, zdroj: Výroční zpráva ze rok 2015) 
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Vážení klienti, nově do časopisu zařazujeme rubriku Krásy Poděbrad a okolí, kde 

Vám budeme pravidelně představovat možná pro Vás známá a Vámi již navštívená 

zajímavá místa, kulturní památky či přírodní oblasti. V prvním čísle si můžete přečíst 

o Přírodní památce Oškobrh. 

 

Oškobrh (285 m n. m.)  

Je rozložitý kopec v okrese Nymburk 

ve Středočeském kraji ležící 8 km 

východně od Poděbrad. Rozkládá se na 

katastrálních územích Opolany, 

Odřepsy, Oškobrh, Dobšice u Žehuně, 

Kolaje a Vlkov pod Oškobrhem. 

Vlastní vrchol leží 2 km severně 

od Opolan. 

Kopec je kulturně významný. Na jižním vrcholu bývala zřejmě keltská osada, 

na severním vrcholu byly odkryty zbytky středověkého kostelíka. Převážnou část 

kopce zabírá chovná obora muflonů, která je nepřístupná. Je to nejvyšší bod 

Nymburské kotliny. Větší část kopce je chráněna jako Přírodní památka Oškobrh. 

Pověsti 

O původu jména vypráví mnoho pověstí. Podle jedné pojmenovali vrch formani, kteří 

na sebe při zdolávání kopce volali: „Vozko, brzď!“ Z toho prý vzešlo jméno 

Voškobrh. Podle jiné verze zněl pokřik „Vozka brk“ (brk – narazil a převrátil vůz). 

Naposledy se v lidovém podání objevuje služebník knížete Slavníka Ošek, který měl 

nalézt v jeskyni na kopci zatoulaného syna slavníkovského velmože Radima. 

Zakladatel rodu Slavníkovců proto vrch pojmenoval po věrném sluhovi: Oškovrch, 

Oškobrh. 

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1kobrh) 
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Rozhovor s manželi Janatkovými 

Odkud pocházíte? 

Pan Jiří Janatka pochází z Nymburka a jeho 

manželka paní Zdenka Janatková z Prahy.  

Co jste dělali po škole? 

Paní Janatková vystudovala reálné gymnázium 

a po škole se starala o nemocnou maminku 

a věnovala se rodině. Pan Janatka absolvoval 

obchodní akademii a nejprve pracoval v soukromé 

výrobě lihovin Wantoch a spol. v Nymburce a poté dělal vychovatele mládeže 

v učňovské škole obchodní.  

Co vaše rodina? 

Pan Janatka a paní Janatková mají dvě dcery. Starší Helenka má dva syny a žije 

v Praze. Mladší Ivanka má dvě dcery a žije v Nymburce.  

Jak dlouho jste svoji? 

Pan Janatka a paní Janatková se brali na Městském úřadě v Nymburce v roce 1950, 

takže jsou svoji 66 let.  

Jaké máte záliby? 

Paní Janatková dříve ráda pletla pro celou rodinu, nyní však jí to zdraví už neumožňuje 

a tak ráda čte romány. Pan Janatka miluje sport a dříve provozoval lehkou atletiku. 

Rád také píše a sepsal soubor pamětí. V současně době vyplňuje volné chvilky 

vystříháváním hvězd stříbrného plátna z časopisů a novin.  

Co byste popřáli? 

Pan Janatka a paní Janatková přejí celému Domovu šťastný rodinný život a štěstí 

až do konce žití.  
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Rozhovor s paní Bohumilou Hlaváčkovou 

 

Odkud pocházíte? 

Paní Hlaváčková je rodačka z Nymburka. 

S manželem žila v Brandýse nad Labem, ale po jeho 

smrti se opět vrátila do rodného města.  

 

Co jste dělala po škole? 

Paní Hlaváčková vystudovala 4. měšťanku a poté 

absolvovala sociálně právní kurz, aby mohla 

vykonávat úřednici na sociální odboru ONV, kde pracovala 30 let. Po smrti manžela 

začala pracovat na Městském úřadě v Nymburce. 

 

Co vaše rodina? 

Paní Hlaváčková je vdova a bezdětná. Její tatínek byl cestář a maminka byla 

v domácnosti a starala se o ni a jejího o rok mladšího brášku. V současné době jsou její 

rodinou děti bratranců a sestřenic.  

 

Jak dlouho jste v domově? 

Paní Hlaváčková je v Domově necelý měsíc, zatím si zvyká, ale líbí se jí zde.  

 

Jaké máte záliby? 

Paní Hlaváčková ráda čte vše, co se týká historie, ráda poslouchá klasickou hudbu 

a dříve milovala malování. 

 

Co byste popřála ostatním? 

Hlavně životní pohodu a veselou náladu.  

 

Rozhovor s panem Faulhammerem 

Odkud pocházíte? 

Pan Faulhammer se narodil U Červeného domu 

v Praze a jako dítě bydlel v Praze v Záběhlicích. 
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Oblíbeným místem jeho dětství byla skála, kde si s kamarády nejraději hrával 

na loupežníky a četníky.  

Co jste studovat, a dělal po škole? 

Pan Faulhammer studoval Střední odbornou školu Průmyslovou v Praze obor 

Elektrotechnik a po škole nastoupil na pozici kovoprojektanta, kde působil 8 let. Poté 

začal pracovat v ČKD jako elektrotechnik a po čtyřech letech začal rozvážet pečivo 

pro Holešovickou pekárnu, kde setrval až do důchodu. Dodnes vzpomíná, jak bylo 

náročné vstávat v půl třetí ráno, aby vše stihl rozvést. 

Co vaše rodina? 

Maminka pana Faulhammera se jmenovala Anežka a narodila se ve Voticích a starala 

se o domácnost. Jeho tatínek František pocházel ze Šumperka a pracoval v továrně 

Podhajský. Pan Faulhammer má z prvního manželství dceru Mirku a vnoučata Klárku 

a Přemka. S druhou manželkou Helenou mají syna Petra, který má syna Péťu a dcery 

Aničku a Evičku. Od vnučky Evičky se pan Faulhammer dočkal pravnučky Pepinky. 

Velikou radost panu Faulhammerovi dělá vnuk Péťa, který pravidelně dochází 

do Domova a u kávy si s dědečkem povídá. 

Jaké máte záliby? 

Pan Faulhammer dříve velice rád hrál šachy a Mariáš. S úsměvem vzpomínal 

i na časy, kdy se proháněl se svým autem Škoda 125. Mimo jiné má v oblibě i četbu 

beletrie. 

Co byste popřál ostatním? 

Všem klientům i zaměstnancům přeje hlavně hodně zdraví a štěstí.  

(Zpracovala: Mgr. A. Radechovská, DiS.) 

 

 

 

 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Paní Věro Dubnová, děkujeme Vám za vřelé přijetí nových klientů a Vaši ochotu jim 

pomáhat s adaptací na nové prostředí. 
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Paní Zdeňko Hutová, velice si ceníme Vaší laskavosti a ochoty pomáhat manželům 

Janatkovým. 

Paní Magdaleno Miláčková, jsme moc rádi, že jste začala chodit na aktivity a máte 

z nich radost. Doufáme, že Vás zase na některé aktivitě potkáme. 

Paní Věro Zelená, chválíme Vás, že pečujete a máte velmi dobré vztahy s Vašimi 

spolubydlícími paní Drahuškou Zoubkovou a paní Lidmilou Suchánkovou. 

Pane Viktore Sedláku, chválíme Vás, za dobrovolnickou práci ve spolupráci s paní 

Marií Farkašovou v literárním klubu. Jsme moc rádi, že je Vaším zájmem potěšit 

předčítáním i klienty docházející do Denního stacionáře Kluk. Také oceňujeme, že jste 

se stal členem Komise města Poděbrady pro oblast sociální, zdravotní, 

handicapovaných občanů a seniorů. 

Pane Svatopluku Pavelko, děkujeme Vám, že se snažíte tlumočit potřeby Vašich 

spolubydlících pana Františka Turinského a pana Miloslava Faulhammera. Víme, 

že se pánové ne snadno vyjadřují, proto si toho moc ceníme. 

Paní Jarmilo Hubínková, děkujeme Vám, že jste stále tak aktivní a snažíte se např. 

na kroužku pečení se vším, co je potřeba, pomoci. 

 

Jmenuji se Anna Radechovská a je mi 26 let. Pocházím 

z Peček u Kolína a v současnosti žiji s přítelem Robertem 

ve Vrbčanech.  Vystudovala jsem Střední odbornou školu 

v Poděbradech obor Veřejnosprávní činnost, Vyšší 

odbornou školu v Praze obor Sociálně právní, bakalářské 

studium Andragogika, personalistika a magisterské 

studium Speciální pedagogika. Mám dva sourozence, 

o dva roky staršího bratra Honzu, který má s přítelkyní 

Lucií tříletého syna Sebastiána a pracuje jako projektant a o deset let mladší sestru 
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Kristýnu, která v Praze studuje Střední odbornou školu sociálně právní. Moje maminka 

Romana je vyučená kuchařka a v současné době pracuje v Rabbitu v Poděbradech. 

Mezi mé záliby patří hlavně čtení napínavých thrillerů nebo detektivních románů, ráda 

se bavím s přáteli a cestuji. Myslím si, že jsem komunikativní, dochvilná a empatická, 

na druhé straně dokáži být náladová a přehnaně upřímná.  

(zpracovala: Mgr. A. Radechovská, DiS.) 

 

 

Ze schůzek VO konaných ve dnech 28. 01., 22. 02., a 21. 03. 2016, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Mezi nové členy Výboru obyvatel vítáme pana Jaroslava Slabihoudka a pana 

Miloslava Dvořáka. V hlasování o přijetí nových členů do Výboru obyvatel 

se zúčastnilo 55% klientů, kteří vyslovili souhlas, že si přejí, aby pánové byli členy 

Výboru obyvatel.  

-  V měsíci lednu proběhla valorizace důchodů. Každý důchod byl navýšen o 40,-Kč. 

Dále v únoru každý klient obdržel jednorázový příspěvek ve výši 1.200,-Kč.  

- Od 21. 02. 2016 opětovně začne probíhat Výtvarný kroužek s paní Mgr. Miládkou 

Stehlíkovou na jídelně Domova. Všichni jste srdečně zváni. 

- Během měsíce února klienti obdrželi vyúčtování úhrady (bydlení + strava) 

a vyúčtování depozitního účtu za rok 2015. 

- V měsíci únoru byla klientům dána na vědomí změna, která se týká cílové skupiny 

naší služby Domov pro seniory. Od 01. 01. 2016 jsou do evidence a následně pak 

se stávají klienty pouze osoby starší 65 let. S výjimkou osob mladších 65 let, které 

mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující 

je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu). 

- Klienti udělili pochvalu pracovnicím kuchyně za výborné občerstvení a sestřičkám 

za péči a jejich přítomnost v době Vánoc a Silvestra, kdy každý má být se svými 

bližními. 
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- Upozornění pro všechny klienty Domova – v poslední době se stalo, že se klientům 

ztratila finanční hotovost, prosím vás, dávejte si na své peníze pozor. Každý z vás, 

má možnost uzamknout si noční stolek či šatní skříň. Dále můžete vyžít možnosti 

pokladny a peníze si uložit. Pokladna je ve 4. nadzemním podlaží (ve výtahu patro 

č. 3) u paní Nadi Štěrbové. 

- Na sociální úsek od února nastoupila nová sociální pracovnice paní Mgr. Anna 

Radechovská, DiS. 

- Uskutečnil se Den Lotyšska, který měl velmi kladné ohlasy, jak ze strany klientů, tak 

i ze strany velvyslance pana A. Sarkanise. 

- Na úsek rehabilitace od března nastoupil pan Mgr. Dalibor Novák a od dubna 

pan Bc. Jakub Michna. 

- Do přímé péče nastoupila od března nová pečovatelka paní Magdalena Píšová. 

- Na úseku zdravotní péče jsou na praxi všeobecné sestřičky a pracovnice v sociálních 

službách.             (zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

leden - březen 2016 

 

Jaroslava Asmanová   06. 01. 2016 

Oldřich Hrobský   11. 01. 2016 

Zdenka Janatková   19. 01. 2016 

Miroslav Faulhammer  08. 02. 2016 

Bohumila Hlaváčková  23. 02. 2016 

Vlasta Tichá   03. 03. 2016 

Jiří Janatka    09. 03. 2016 

Marie Kohoutová   23. 03. 2016 

Přejeme všem příjemný pobyt. 
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leden - březen 2016 

 

Karel Miškovský   01. 01. 2016  

Věra Dobiášová   11. 01. 2016 

Ladislav Hájek   31. 01. 2016 

Zdeňka Macková   12. 02. 2016 

Milena Pruknerová  28. 02. 2016 

Oldřich Hrobský   03. 03. 2016 

Emílie Havrlantová  16. 03. 2016 

Helena Nováková   20. 03. 2016 

Marie Kronusová   26. 03. 2016 

 

 

 

Dovolte mi krátké zamyšlení nad správným stravováním. 

Měli by se starší lidé stravovat jinak? Pravděpodobně ano, protože existují 

fyziologické důvody, proč by starší lidé měli dávat velký důraz na svou stravu. Strava 

by měla být taková, aby přispívala k celkové dobré zdravotní kondici a vitalitě 

a současně by měla být chutná a přispívat k dobré životní úrovni.   

Ve vývoji stáří jsou určité etapy, které sebou přináší menší či větší fyziologické 

změny. Lidé od 60 - 75 let jsou ve fázi tzv. “mladého stáří“, lidé od 76 - 89 jsou ve fázi 

tzv. “zralého stáří“ a u lidí nad 90 let hovoříme o dlouhověkosti. Vedle fyziologických 

změn podle stáří musíme také přihlédnout k individuálnímu životnímu stylu, 

ovlivněnému kouřením, stresem, nadváhou, nevhodnými stravovacími zvyklostmi 

a onemocněními. U osob ve věku přes 80 let jsou změny provázející proces stárnutí 
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značně intenzivnější. Dochází k úbytku svalové hmoty, chuť na jídlo klesá, jelikož 

degenerují chuťové a čichové buňky. Také potíže s kousáním a polykáním stravy 

mohou způsobit úbytek váhy. I v zažívacím traktu dochází ke změnám, které mohou 

vyvolat potíže při trávení jako např. pálení žáhy, zácpu, snížený příjem vitamínů. Proto 

je velmi důležité dbát, aby vše, co je na talíři i v malé porci obsahovalo velké množství 

živin. Starší lidé by se neměli v jídle odbývat, protože na množství živin v přijaté 

stravě závisí jejich zdravotní stav a kondice. Pravidelný pitný režim je ve starším věku 

také velmi důležitý. Právě tekutiny zodpovídají za transport živin k orgánům. 

Přispívají ke kvalitnímu krevnímu oběhu, činnosti mozku a kvalitnímu trávení. Příjem 

tekutin za den by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 až 2 litrů. Vhodné nápoje jsou čistá 

voda, horká voda, voda s citronem nebo plátkem zázvoru, detoxikační a bylinkové čaje 

(lapacho, kopřivový čaj, zelený čaj, meduňkový čaj, rooibos). Pravidlo, že v životě 

není nic zadarmo, je v tomto případě velmi pravdivé. Čím více pro Vaše tělo uděláte, 

tím více od něho dostanete. A to je přece FÉR!!! 

Od března se spolu se stravovacím a zdravotním úsekem o Váš správný jídelníček 

stará nutriční terapeutka paní Hana Vondráčková. Pokud budete potřebovat konzultaci 

ohledně svého stravování, můžete se prostřednictvím vedoucí sestry nebo vedoucí 

stravovacího úseku objednat k nutriční terapeutce pí. Vondráčkové. 

 

Mojžíšová Marie  

zástupkyně vedoucí sestry 

(zpracovala: M. Mojžíšová, zdroj:www.o-zdravi.eu) 
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Chutě kolem nás 
 

1) Bobkový list natrháme na: 
a) kaparovníku trnitém   
b) vavřínu ušlechtilém  
c) šafránu setém 

 
  
2) Které části těchto rostlin slouží k přípravě koření? Přiřaďte: 
 

a) listy se stonky 1. skořice 
b) květy a jejich části 2. vanilka 

c) plody a semena 3. hřebíček 

d) kůra 4. majoránka 
 

 

 

3) Uveďte rostliny, které jsou zdrojem cukru. 
 

    ………………………………………………… 

 

4) Skořice pochází z usušené vnitřní kůry jednoho druhu: 
a) muškátového ořechu 
b) zázvoru 
c) přímo ze stromu skořicovníku 
d) vavřínu 
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5) Spojte slabiky a najděte názvy koření: 
 
 
AN  VEC   KA   LIBE 
   ÁN 
          
      SKOŘ 
VĚJ  BADY  ŽEL   
 ÝZ   ŠAL 
     JALO      I 
 PŘ 
NEK 
   CHIL    RIKA   BAZAL 
 GANO            
     TYM    
    ČEK       ORE 
  PR    HŘEB   KAR 
   RÝN    KA 
 ČES           REJKA 
     MAJOR    PETR 
   ÍČEK     LI 
          IÁN 
PE     KO  PAP     ÁNKA 
 ROZMA   SATU    ICE  VANIL 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Jarní hádanka 

Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk. Foukl trochu, 
foukl víc - a z obláčku není nic… 
 

Krásné a slunečné jarní dny Vám přeje Jana s Aničkou 


