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č. 1/2017 
Vážení a milí přátelé, 

tentokráte úvodní slovo (a rád) začínám pochvalou. A to Vám všem. Za co? Za to, jak 

se každý z Vás snaží v rámci svých možností k dění v Luxoru přistupovat co 

nejaktivněji. 

Výrazně se zvýšil počet těch, kteří před pohodlím na pokoji upřednostňují např. 

některé z nabízených aktivit. A je jedno, jestli je to např. cvičení s Aničkou, nebo 

rehabilitační cvičení s Jakubem, Kamilkou a Martinou, Univerzita třetího věku, 

kroužek pečení či naše společné posezení při písničce na přání. Naplňujete tím obsah 

citátu - Tvé tělo časem zestárne, ale Tvé srdce až tehdy, když to sám dovolíš. 

 

Pohodové, usměvavé a ve 

zdraví prožité nadcházející 

jarní dny Vám za celý kolektiv 

Luxoru přeje 

Váš 

Jaromír Novák 
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Díky ohlédnutí za rokem 2016 si můžeme připomenout, čeho jsme v minulém roce 

dosáhli a zhodnotit, o co je potřeba usilovat letos a v dalších letech. Směr, kterým se 

vedení Domova vydává, je vždy motivovaný potřebami klientů, kteří zde žijí. I když 

není možné, aby byl každý z vás zde zcela spokojený, moc se snažíme se alespoň 

k tomu přiblížit a to nejen zvelebováním Domova a blízkého okolí, ale i přístupem 

personálu, vstřícností, ochotou pomoci a empatií. V minulém roce se podařilo např.: 

 Zabezpečit spolupráci s nutričním terapeutem, který zkvalitní poskytované 

služby v oblast i stravování. 

 Udržet provoz rehabilitace mj. vzhledem k nově uplatňovanému širokému 

základu daně a s tím spojenými komplikacemi v udržení této doplňkové 

činnosti. 

 Zlepšit podmínky pro pobyt klientů (např. ergoterapeutický stůl, vybavení 

pokojů). 

Např. ergoterapeutický stůl slouží klientům k nácviku jemné a hrubé motoriky 

a tím ke zvýšení soběstačnosti. Pokoje byly vybaveny mj. 2 novými 

polohovacími postelemi, byla zakoupena nová povlečení, matrace, na 3 pokoje 

byly instalovány nové televize. 

 Rozšířit nabídku každodenních aktivit pro klienty. 

Program pravidelných aktivit pořádaný Domovem byl rozšířen o aktivitu 

„Odpoledne s iPadem”. iPad je kompenzační a vzdělávací pomůcka. Skladba 

nainstalovaných aplikací (programů) klientům prokazatelně pomáhá ke 

zkvalitnění jejich života, ke zlepšení komunikační dovednosti nebo nalezení 

adekvátního způsobu alternativní komunikace. Velmi oblíbené jsou aplikace, 

které stimulují paměť i další kognitivní (rozumové) funkce a také ty, které 

pomáhají s nácvikem jemné motoriky a grafomotoriky (např. psaní, kreslení).  
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Velice oblíbenou aktivitou se staly antistresové omalovánky, o kterých víme, že mají 

blahodárný účinek nejenom na naši dobrou náladu, ale také působí jako prevence 

Alzheimerovy choroby. Mandaly, květiny a zvířecí motivy jsou mezi klienty 

nejoblíbenější. 

V letošním roce je ještě v plánu zakoupení klimatizace do prostor jídelny z důvodu 

zlepšení podmínek při stolování a zkvalitnění ovzduší při pořádaných společenských 

akcích. Další cíle organizace je možné si přečíst ve Veřejném závazku č. 3/2017, který 

je vyvěšený na každém patře. 

I společenský život v Domově byl velice bohatý. Nový rok jsme začali velkou oslavou 

kulatých narozenin paní E. Havrlantové, která slavila 21. 01. neuvěřitelných 100 let. 

V únoru se konal tradiční masopust s oblíbenou kapelou Poděbradka. Z Olomouce 

k nám zavítal pan Černohouz s hudební produkcí z umělecké agentury Violy. V březnu 

jsme ještě stihli přivítat návštěvu velvyslance z Lotyšska Excellence Alberts Sarkanis 

se svou chotí a na Karla Hašlera a Zdeničku jsme zavzpomínali s panem Karlem 

Šedivým. 

Klienti se také v květnu 

účastnili sedmého ročníku 

Lyského pětiboje. Z osmi 

soutěžních družstev se 

umístili na 2. místě.  

Domov navštívila při 

příležitosti Srdce pro 

seniory spisovatelka a moderátorka Marie Formáčková a pan Dr. Ing. Jiří Peřina a jako 

hudební doprovod přijala pozvání zpěvačka Jana Kociánová. V měsíci květnu se konal 

další den evropského státu a to Den Holandska. Pozvání přijal velvyslanec pan Eduard 

Hoeks v doprovodu svého diplomatického personálu. 

V červnu, klienti, kteří se aktivně účastní výtvarného kroužku nebo individuálně ve 

svých volných chvílích tvoří, se se svými výtvory účastnili výstavy Senior - Handicap: 

aktivní život a Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. První prázdninový 

měsíc byla upořádána přednáška na téma nedoslýchavost, kterou vedla paní Mgr. 
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Marie Rakušanová. V září prezentovali klienti Domov na Českobrodských hrátkách 

v Českém Brodě v Domově pro seniory Anna.  

Další kulaté životní výročí, nádherných 100 let, 

oslavil dne 12. 09. pan M. Dvořák. Na oslavě 

nechyběl výborný dort a oblíbená kapela 

Poděbradka. Na oplátku Domovu pro seniory 

v Lysé nad Labem a v Českém Brodě byl 

uspořádán v říjnu v Domově turnaj v Člověče, 

nezlob se!. Další kulaté výročí krásných 90. let 

dne 12. 11. oslavila v kruhu rodinném paní M. Kurková. Několikrát náš Domov také 

navštívila paní Ing. Bajtlerová v rámci canisterapie s pejsky a mnoho dalších akcí. 

Všem, kteří náš Domov navštívili a navštěvují, moc děkujeme. (Zpracovala: K. Soudská) 

 

Jaro jsme přivítali podle kalendáře v pondělí 20. 03. Jarní rovnodennost označuje 

právě ten okamžik, kdy slunce prochází na své cestě z jihu na sever přes nebeský 

rovník. Tato událost signalizuje začátek jara na severní polokouli. Na jižní polokouli 

právě začíná podzimní období. V den, kdy začíná jaro, jsou bílý den a noc stejně 

dlouhé. Ale pozor! Pokud se budeme bavit o naprosto přesně stejné hodnotě délky dne 

i noci, tak ta nastává většinou ještě před dnem 

rovnodennosti. Rovnodennost probíhá na celém 

světě ve stejný den, avšak je přizpůsobena místnímu 

času. Dny jsou delší, jelikož zemská osa je 

nakloněna ke Slunci, v zimě je zase od Slunce 

odkloněna. Jarní rovnodennost začíná buďto 19., 20. 

nebo 21. března. Předtím než se začalo pro toto období využívat označení „jaro,“ bylo 

nazýváno jako období půstu. Ve starověkém Řecku byla bohyní jara Persefona. Ta se 

stala manželkou Háda, boha podsvětí, takže byla nucena opustit všechny své blízké 
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a žít s ním v podzemí. Její matka, mocná Démétér, se však nedokázala své dcery vzdát. 

A tak na jaře smí Persefona vyjít z podsvětí za svou matkou, díky čemuž se raduje celý 

svět, rozkvétají květiny a vše se zelená. Na podzim pak dívka odchází zpět do 

podsvětí, což má za následek smutné podzimní sychravé počasí, uvadání květin či 

opad suchého listí. Vajíčko je symbolem plodnosti. Říká se, že je možné jej postavit 

vzpřímeně (třeba na stůl) jen jeden den v roce – v den jarní rovnodennosti. Největším 

svátkem jara naší kultury jsou Velikonoce, které se stanovují na neděli následující po 

prvním jarním úplňku. V anglicky mluvících zemích se na Velikonoce pořádá tzv. 

„egg hounting“ – lov vajíček, tato tradice se každoročně udržuje např. i v Bílém domě. 

Ve Skandinávii se zase příchod jara slaví jako Ostara, podle starého germánského 

pohanského svátku. Často nás na jaře přepadne tzv. „jarní únava,“ jenž je reakcí 

našeho těla na vyšší teploty i změny v jídelníčku oproti zimnímu období. Na jaře 

rozkvétají první květiny, nazývané efemeridy (sněženky, bledule, krokusy). Ty jsou 

závislé hlavně na světle, proto rozkvétají ještě dříve, než dojde k olistění stromů, které 

by je zastínily. Také v tento čas uklízíte svá obydlí? Pokud u Vás doma zrovna probíhá 

jarní úklid, nezoufejte. První písemná zmínka o jarním 

úklidu pochází již z roku 1857. Jaro už je tady, tak si toto 

radostné období vychutnávejte plnými doušky.   

Zdroj: http://www.pocasicz.cz/aktuality-o-pocasi/aktuality-471/20-

fascinujicich-faktu-o-jaru-2557 

 

V prvním čtvrtletí se konala schůzka VO dne 09. 03. a mohlo by být pro vás důležité: 

- Dne 22. 03. proběhla akce Masopust se zabijačkovými hody. K poslechu byla 

pozvána kapela Poděbradka. Akce se velice líbila. 

- Mezi klienty byl větší ohlas, že velice chutnají špalíčky s uzeným, které byly 

k večeři. Tento pokrm se bude vařit na přání častěji.  
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- Na chodbách v nádobách jsou uvařené čaje. Čaje budou na patra vařeny celé jaro. 

V letních měsících budou vystřídány šťávami. Čaje a šťávy jsou vhodné i pro 

diabetiky. 

- Nově byla navázána spolupráce s nutriční terapeutkou paní Janou Urbišovou, která se 

bude ve spolupráci a vedoucí sestrou a vedoucí stravovacího úseku podílet na tvorbě 

jídelníčků.  

- Klienti se dotazovali na testy na onemocnění „Alzheimer”. Tyto testy provádí jen 

lékař. V případě zájmu, prosím, oslovte svého praktického lékaře. 

-  Na pozici pracovníka v sociálních službách zde v Domově konali praxi pan Rostislav 

Jech a pan Petr Hellik.  

- V tomto roce proběhne rekonstrukce koupelen a toalet na patře. V současné době 

probíhá výběr firmy, která bude rekonstrukci realizovat. 

- V plánu je také ozvučení jídelny, které zajistí, aby byl slyšet zpěvák či řečník na 

pořádaných společenských akcích. 

- Na měsíc květen je plánován výlet do místní ZOO Chleby. V případě projevení 

zájmu bude výlet uskutečněn. 

- Dne 10. 04. se v Praze na Krajském úřadě Středočeského kraje uskuteční velikonoční 

výstava, kde budou prezentovány výrobky, které klientky vytváří na výtvarném 

kroužku. 

    (Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

leden - březen 2017 

 

Ladislav Bartoš   03. 01. 2017 

Hana Černá    04. 01. 2017 

Helena Vohňová   13. 01. 2017 
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Margit Burianová   24. 01. 2017 

Zdeněk Čáp    01. 02. 2017 

Alenka Hýblová   03. 02. 2017 

Vlasta Kellerová   16. 02. 2017 

Jaroslava Fejfar   22. 02. 2017 

Marie Dvořáková   28. 02. 2017 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

leden - březen 2017 

 

Daniela Chmelíková  12. 01. 2017  

Krista Wolfová   17. 01. 2017 

Květoslava Hanušová  23. 01. 2017 

Mária Bednářová   02. 02. 2017 

Jiří Janatka    07. 02. 2017 

Drahuška Zoubková  19. 02. 2017 

 

 

 

 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Pane Ladislave Bartoši, dovolte nám Vás pochválit a ocenit Vaše umění hry na 

harmoniku. Děkujeme Vám, že zastupujete některé účinkující na jídelně v jejich 

nepřítomnosti. 

Pane Jaroslave Fejfare, chválíme Vás, jak se dobře orientujete po Domově, i když 

Vás trápí oslabený zrak. 
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Paní Alenko Hýblová, chválíme Vás, že jste se zapojila do cyklistického závodu, 

i když jste si myslela, že to bude velmi těžké. Šlapání Vám jde výborně. Vydržte až do 

konce. 

Paní Heleno Vohňová, jsme rádi, že alespoň někdy, např. při Masopustu nebo na 

narozeninové oslavě paní Elišky Janovské, jste přišla mezi ostatní. Je nám moc líto, že 

většinu času trávíte na pokoji. 

Paní Milado Mrázková a paní Boženo Kozáková, jsme moc rádi, že jste se spolu 

dobře sžily a dobře se vám společně bydlí. 

Pane Miloši Jánský, chválíme Vás, jak dobře a pravidelně rehabilituje chůzi. Moc 

Vám přejeme, ať jste v chůzi stabilní a máte dost sil. 

   (Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

 

 

Rozhovor s paní Miladou Mrázkovou 

 

Narodila jsem se v Křečkově okres Poděbrady. 

Sourozence jsem měla dva. Byli jsme, dvě holky 

a kluk. Sestra se jmenovala Antonie a bratr 

Josef. Od 1. do 5. ročníku jsem chodila do školy 

v Křečkově a od 6. do 8. ročníku jsem chodila 

do Poděbrad. Když jsem vyšla školu, šla jsem se 

učit na švadlenu, tam jsem byla ale jen měsíc. 

My jsme pracovali v zemědělství, a protože zde 

byli Němci, nemohla jsem chodit dále do školy, 

ale musela jsem pracovat na poli. S manželem jsme se seznámili na muzice. Manžel 

byl z Rašovic, to byla vesnice vedle. Brali jsme se hodně mladí. Pracovala jsem 

v živočišné výrobě v zemědělství až do důchodu. Práce to byla těžká. Doma jsme 
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pěstovali a chovali všechno, na co si vzpomenete od prasat, slepic, hus, kachen, 

králíků až po zeleninu. I v důchodu jsem ještě dva roky pracovala. Doma jsem byla 

v Rašovicích. S manželem jsme měli tři holky. Nejstarší je Věra, pak Vlasta a 

nejmladší se jmenuje Alena. Také mám 6 vnoučat a 8 pravnoučat. V důchodu o mě 

pečovala dcera Vlasta, moc si toho cením a chtěla bych jí za to poděkovat. Na některé 

věci jsem už neměla sama sílu, špatně chodím a špatně slyším, potřebovala jsem od 

rodiny pomoc. 

Ve volných chvílích zde v Luxoru spíše odpočívám a sleduji televizi. Se spolubydlící 

paní Kozákovou si rozumíme, ještě jsme se ani nepohádaly. V Domově jsem od 

poloviny prosince minulého roku a líbí se mi tady a také tu dobře vaří. 

 

Rozhovor s paní Marií Ješutovou 

 

Narodila jsem se v Chebu a v pěti letech jsme se 

stěhovali do Sokolče v Poděbradech, kde jsem začala 

chodit do první třídy. Od 6. do 9. třídy jsem dojížděla 

do Poděbrad a pak jsem chodila na SŠSS (Střední 

škola společného stravování) dnešní ”hotelovka”. 

Mám pět sourozenců, o které jsem se spolu 

s maminkou starala. Nejstarší sestra je Zita. Po mně 

byla Marie, bratr Jan a Vít, Václava a nejmladší 

Hedvika. Všichni bydlí nedaleko Poděbrad, akorát 

sestra Vendulka je až z Litoměřic. Do práce jsem chodila do Hotelu Praha, byl na 

Riegerově náměstí a dělala jsem pokladní v kuchyni. Potom jsme dělala servírku na 

cizinecké jídelně v Libeňském domě. To mě bavilo nejvíce. Také jsem pracovala pod 

Pramenem v lahůdkářství a vyráběla jsem chlebíčky.  

Po nemoci jsem šla do invalidního důchodu. Předtím jsem ráda sportovala, jezdila na 

bruslích, v Sokolči jsme měli vždy zamrzlé dva rybníky, v zimě lyžovala, jezdila na 

kole a chodila plavat. Teď už se ráda dívám na televizi, ve volných chvílích navštěvuji 

svoji maminku, kde pletu šály a ráda maluji. V Domově jsem chvíli a líbí se mi zde. 
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Doma jsem se o sebe nedokázala sama postarat, mám zde vše zajištěné, tak mi to 

vyhovuje.  

         

 Rozhovor s panem Ladislavem Bartošem 

 

Narodil jsem se v Záhornicích u Městce Králové. 

Už jako desetiletý kluk jsem pomáhal tátovi vozit 

prasátka do Prahy a jezdil s koníkem do Křince na 

nádraží. Z Křince jsem jezdil pak zpátky sám. Ve 

škole jsem pak spal. A jelikož učitelé byly také 

muzikanti, a hráli u nás, přišli s tím za tatínkem, že 

ve škole spím. Otec to bral s humorem a řekl na to, 

nechte ho spát. Jinak jsem prospíval velmi dobře. 

Výuční list jsem měl také velmi dobrý.  Od pěti let 

hraju na housle, můj oblíbený nástroj byl pozoun, 

baskřídlovka a eufonium a eftuba. Na vojně jsem 

byl u vojenské kapely a tam jsem foukal pozoun a eftubu podle potřeby a naším 

kapelníkem byl štábní kapitán, proto byla vojna jako pohádka. S kapelou jsme jezdili 

do Lužence, Košic a Prešova. Byl jsem vyučený řezník a uzenář a po otci jsem převzal 

živnost v roce 1942 až do roku 1954. Pak přišla stranná vláda a musel jsem skončit 

s řemeslem. Dva roky jsem jezdil s traktorem GT54  a pak jsem šel ke dráze.  Na dráze 

jsem byl až do důchodu. Byl jsem posunovač, vedoucí posunu a nakonec nádražní. 

Doporučili mě pak na klidnější místo do Městce Králové. V Hradci Králové jsem 

sloužil 22 let. V důchodu jsem spokojen. Stále se mi líbí ženy. Od 20 let také rád 

maluji, mám rád veškerý sport, fotbal, hokej tenis a hlavě ta muzika, ta mě drží až do 

teďka a to malování taky. Dalším koníčkem je zahrada a kytky. Mj. jsem měl 30 arů 

zahrady a 30 ovocných stromů – jabloně, šestky, meruňky, broskve, třešně a hroznové 

víno. Také mi říkali jahodový král, měl jsem 1 ar jahod a sklízel jsem přes 100kg 

jahod. Měl jsem dceru a ta pracovala jako hlavní sestra v nemocnici Městec Králové. 

Bohužel zemřela v roce 2011 v březnu. Syn je vyštudovaný inženýr v Praze. Bydlí 
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v Kunraticích a pracuje ve spořitelně a jeho žena taky. Dohromady mám pět vnoučat. 

V Domově jsem spokojen. 

(Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

 

Rozhovor s paní Ivanou Hlouškovou 

Jmenuji se Ivana Hloušková, do Luxoru jsem nastoupila 

v říjnu loňského roku. Většinu svého života jsem prožila 

v nedaleké Sadské. Vystudovala jsem střední zdravotní školu 

v Praze, obor Všeobecná zdravotní sestra. 

Od mala jsem hrála na akordeon a flétnu. Mám ráda přírodu, 

tanec, ráda si poslechnu i pěkné písničky- nejraději pak od 

Michala Davida. Jsem svobodná matka, mám sedmiletého 

syny Arnoštka. Do Luxoru mě přivedl upřímný zájem o 

práci se seniory. Tato práce mě baví a naplňuje. Našim 

milým seniorům přeji šťastná a veselá léta a především pak to nejdůležitější - a to je 

pevné zdraví. 

(Zpracovala: I. Hloušková) 

 

 

Jarní únava- kde se bere a jak jí předcházet? 

Jarní únava je typickým příznakem končící zimy. Mnozí z nás s ní mají problémy 

a někteří ji naopak nikdy nezažijí. Ráno se vám nechce vylézt z teplého pelechu 

a přes den byste se tam nejraději vrátili. Jarní únava je celkem běžnou záležitostí. 
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Nejedná se ale o žádnou nemoc, která by nás postihovala pravidelně každý rok. 

Hlavní příčina je vcelku známá, nedostatek slunečního svitu. Není ale jediná. 

Nedostatek sluníčka 

Hlavní příčinou je tedy nedostatek slunečního záření. Sluníčka je ještě stále poskrovnu. 

Slunce je zdrojem světla a tepla, tedy zdrojem života. Chybí nám tedy to hlavní, 

abychom načerpali novou energii. Tu nám nenahradí ani sebelepší osvětlení a vytápění 

domů. Sluníčko je prostě sluníčko. Pokud ale bude jen trochu chtít, vyrovnáme se s 

tímto dočasným handicapem v podobě nedostatku hřejivých a blahodárných paprsků 

pomocí jiných „vychytávek“.  

Z nedostatku světla mohou ovšem vznikat, a mnohdy vznikají různé psychické 

problémy. Celou zimu jsme čerpali z tajných rezerv nasbíraných během léta, nyní je 

ovšem naše tělo na pokraji sil. Stává se, že kvůli tomu jsme dost náladoví, podráždění, 

pociťujeme únavu a tělesnou vysílenost.  

Sportem ku zdraví 

Chceme-li tedy předejít jarní únavě nebo ji odstranit je pro nás vhodné načerpat nové 

síly. Kromě toho, že by tělo mělo dostatečně regenerovat, např. při spánku (doporučuje 

se minimálně 7 hodin čistého nerušeného spánku denně). Po zimě jsme celí rozlámaní. 

Je dobré se jít projít třeba s pejskem nebo s přítelem. 

Přizpůsobení jídelníčku 

Tomuto období bychom měli přizpůsobit i svůj jídelníček. Za našich babiček bylo 

pravidlem držet cca 6 týdnů před Velikonocemi půst. Jednak kvůli tomu, že se maso za 

celou zimu již spotřebovalo, jednak proto, že se tělo potřebuje vyčistit. Tím nechci říct, 

že nesmíte jíst maso, jen byste ho měli alespoň párkrát za týden nahradit zeleninou 

a ovocem. Doplníte tak nezbytně nutné vitamíny, minerály a stopové prvky.  

Vitamín B1 najdeme v kvasinkách, slupkách obilí (otruby), tmavém chlebu, játrech 

a vůbec v mase, samozřejmě v pivu, také v mléku a luštěninách. Potřebujeme ho kvůli 

pozitivnímu vlivu na metabolismus cukrů. Máme-li ho nedostatek, trpíme únavou, 

nechutenstvím, případně zácpou či bolestmi hlavy. Zdrojem vitamínu B2, který je 

součástí enzymů jsou také kvasnice a maso, mimo jiné vnitřnosti, vejce, sýry 

a obiloviny. Kvůli jeho nedostatku můžeme trpět záněty kůže nebo průjmy. Vnitřnosti, 
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maso i mléko obsahují vitamín B12, který je taktéž součástí enzymů a jeho nedostatek 

se projevuje chudokrevností. Samozřejmě nejznámějším vitamínem je vitamín C. Jeho 

zdrojem jsou paprika, černý rybíz, kiwi, citrusy, jahody, rajčata, také brambory, zelí, 

dokonce květák, salát, okurky. Zelí například měli na svém každodenním jídelníčku 

naši předkové. Díky jeho přítomnosti v těle netrpíme tolik únavou, malátností a jsme 

odolnější vůči okolním vlivům. Dalšími vitamíny jsou A, D, E a K. Z minerálních 

látek přijímáme potravou sodík, vápník, železo, chlór, flór. Ty jsou součástí enzymů 

a podílejí se na stavbě kostry.  

Velmi důležité je také přijímání většího množství tekutin. Ty tělo pročistí a zbaví 

škodlivých látek. Stejně tak rozproudí ve spolupráci s pohybem náš krevní oběh, který 

zaktivuje naši nevyužitou energii.  

Odbourání stresu 

I když je to problém spíše celoroční, měli bychom se především v této době snažit 

omezit stresové situace, které vyčerpávají naše už tak vysílené tělo. Stres totiž vede 

k tvorbě volných radikálů, které pokud se v nás hromadí, mají negativní vliv na vnitřní 

rovnováhu organismu. Je tedy potřeba odpočívat, sportovat a vyvarovat se 

nepříjemným situacím. Podíl na vzniku volných radikálů má i zhoršující se životní 

prostředí.  

Nemoc 

Kromě všech výše uvedených příčin jarní únavy je tu ještě jeden zásadní bod, a to jsou 

nemoci. Během zimních měsíců jsou mnozí z nás nachlazení, trpí rýmou nebo kašlem. 

I toto je způsobeno částečně nedostatkem vitamínů a špatným prostředím. 

Nedostatkem některých vitamínů, především vitamínu C ztrácí naše tělo 

obranyschopnost a je tak vystaveno negativním účinkům z vnějšku.  

Jak je doufám z článku patrné jsou všechny faktory propojené a proto je důležité snažit 

se je nějak dostat do rovnováhy. Ale hlavně, buďte optimističtí, vlídní k sobě samým, 

dopřejte si občas nějakou tu radost, rozdávejte úsměvy kolem sebe a ony se vám 

náležitě vrátí. 

autor článku: Mgr. Jana Hájková (Zpracovala: D. Vecková) 
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Zdroje použitých obrázků: 

http://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&foto1=GLU2a1740_jaro.jpg 

http://hobby.idnes.cz/foto.aspx?foto1=MCE32212e_kraslice_vyskrabovane.jpg 

https://www.colourbox.de/browse/natur/fruehling/fruehlingsblumen/krokus/1051 

 

 

Ke každé trojici podstatných jmen se pokuste najít jedno  

slovo – přídavné jméno, které lze spojit se všemi třemi uvedenými 

podstatnými jmény a vytvořit tak běžně používané ustálené spojení.  

Nezáleží na tvaru přídavného jména. 

 
člověk, prohlášení, uznání  …………………………………………………. 

knížka, obloha, krev   …………………………………………………. 

lůj, mýdlo, říje    …………………………………………………. 

stanice, loď, program   …………………………………………………. 

Přidejte ke slovu jedno písmenko, aby vzniklo další slovo. 

Říje  …………………………  Lana  …………………………… 

Mol ………………………….  Hry  …………………………… 

Doplňte křestní jména známých osobností 

Gollová …………………………  Harapes ………………………… 

Skupa  …………………………  Medřická ………………………… 

Chytilová …………………………  Kožená ………………………… 

Havlová …………………………  Mrkvička ………………………… 

Pešek  …………………………  Roden ……………………… 

 

Zábavné počítání 

 
Kolik nohou dohromady mají babička, její dcera, neteř, teta a malá dvojčata? 

....................... 

http://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&foto1=GLU2a1740_jaro.jpg
http://hobby.idnes.cz/foto.aspx?foto1=MCE32212e_kraslice_vyskrabovane.jpg
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Kolik nohou dohromady mají kůň se svým hříbětem, čtyři slepice, pes a dvě štěňata? 

............... 

Kolik nohou dohromady mají dva hospodáři sedící na dvou židlích, kteří mají u svých 

nohou každý svého psa?  ........................... 

Kolik rohů a klů má skupina 4 slonů a 5 nosorožců?  .................................. 

Kolik měsíců má přestupný rok? ............................. 

Podtrhněte v řadě čísel sousedící čísla, jejichž součet  

dohromady činí 9. 

2 3 8 1 6 7 3 4 5 2 6 1 8 2 7 6 2 6 3 8 3 5 7 2 1 8 4 4 4 5 

1 8 2 3 6 5 3 3 6 1 9 3 6 7 3 0 9 4 5 6 4 3 2 8 1 7 1 8 0 9 

 

Najděte 8 rozdílů 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Jarní mandala 
Prevencí  stárnutí mozku je jeho cvičení. Činkami, které musíte denně vzpírat, je 

v tomto případě všechno, co donutí mozek pracovat. „Jsou to nejen křížovky, čtení, 

hraní karet, šachy, ale zejména jakákoli práce s novými informacemi, vymýšlení 

nových postupů a strategií,“ říká Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka 

Gerontologického centra z Prahy 8. Mozek tak přinutíte budovat si nová spoje mezi 

nervovými buňkami.1 Omalovánky pro dospělé jsou vhodnou kreativní aktivitou, která 

je pro náš mozek také důležitá a je jedním ze způsobů prevence Alzheimerovy 

choroby. Dnes jsme pro Vás vybrali jarní mandalu pro dorou náladu. 

 

Hodně sluníčka a příjemné chvíle strávené u tréninku paměti Vám přejí Jana s Aničkou 

                                                
1 http://www.ordinace.cz/clanek/cviceni-mozku-muze-oddalit-alzheimerovu-chorobu/ 


