
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 3/2018 
Vážení a milí přátelé, 

letošního léta jsme si užili víc než dost 

a mimořádně vysoké teploty i sucho jsme nakonec 

přečkali. Věřme, že blížící se podzimní dny budou 

pohodové, nejen z důvodu změn počasí.  

Chceme Vás touto cestou informovat, co můžeme 

v následujících dnech očekávat u nás v Luxoru. 

Především budeme pokračovat v dalším 

zlepšování podmínek pro život v našem Domově. 

Konečně se dočkáme potřebné výměny všech 

balkonových dveří. Současně dojde k výměně 

a opravě vchodových dveří u každého pokoje. Dalšího zlepšení si slibujeme i od 

přestavby naší sesterny a vymalování společných prostor. Všechny tyto změny k lepšímu 

budou, bohužel, současně vyžadovat i nepříjemnosti a částečná omezení. Prosíme proto 

o trpělivost, podporu a porozumění. 

Samé krásné a bezproblémové nadcházející dny Vám za celý kolektiv přeje 

Váš Jaromír Novák 
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, 

 

První prázdninové pozvání přijala dne 03. 

07. 2018 paní por. Bc. Petra Potočná, 

tisková mluvčí Policie České republiky 

Nymburk. Našim klientům povídala na téma 

„Jak se nestát obětí trestného činu“, jak se 

mají zachovat v konkrétních situacích a jak 

jim především předcházet, aby vůbec 

nenastaly. 

 

Mezi další nové zajímavé hosty, kteří budou pravidelnými návštěvníky Domova, patřili 

také ve dnech 25. 07. a 07. 09. 2018 členové muzikoterapeutické asociace pan Jiří Hampl 

a Ivana Guzková, kteří zahráli a zazpívali především 

známé lidové písničky, spojené s hudebními 

hádankami. Klienti byli našimi hosty aktivizováni 

hrou na rytmické a melodické nástroje, např. 

boomuhackers, tamburíny a další. Na konci 

muzikohraní se naši hosté s každým klientem osobně 

rozloučili, čímž mnoho klientů dojali a potěšili. 

Program byl velmi úspěšný, seniorům se líbil a budeme se těšit na další domluvenou 

spolupráci. Další návštěvu v září hosté absolvovali 

opět na jídelně a poté se věnovali imobilním 

klientům individuálně na pokojích. Jejich program 

měl u našich klientů velmi kladný ohlas, proto jsme 

se rozhodli pro pravidelnou aktivní spolupráci. 
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Další oblíbený tradiční host Domova je 

mořeplavec a cestovatel Ing. Petr 

Polesný, který 31. 08. 2018 poutavě 

povídal o svých zajímavých zážitcích 

za pomocí prezentace krásných 

fotografií z Turecka, které již 

mnohokrát navštívil. Svou poslední 

cestu do této země podnikl naposledy 

před několika týdny před jeho návštěvou u nás, přičemž si přivezl mnoho nových 

poznatků, se kterými se rád podělil s našimi seniory. 

 

Na pondělní dopoledne 03. 09. 2018 přijali naše pozvání manželé Blažkovi z Vinotéky 

Na Kolonádě Poděbradech, která je zaměřena 

na prodej vín pouze z Moravy a Čech. Majitelé 

prodávají vína archivní, přívlastková, jakostní i 

sudová, jejich obchod je spojený s malou 

výstavní galerií. Naši hosté nejen poutavě 

vyprávěli a promítali o vinařství, ale klienti měli 

také možnost ochutnat bílý burčák, který jim 

velmi chutnal. 

 

Ve čtvrtek 13. 09. 2018 odpoledne jsme se s klienty Domova zúčastnili v pořadí již IX. 

ročníku Lyského pětiboje. Tuto všemi domovy 

oblíbenou akci pořádal Domov Na Zámku v 

Lysé nad Labem v zahradních prostorách, kde 

nás čekali organizátoři ve stylových 

westernových kostýmech.  

Než jsme se všichni sešli, mohli jsme posedět 

a při občerstvení poslouchat živou hudbu. Účast 
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přijalo 10 družstev, která závodila v pěti disciplínách, např. v „rýžování zlata“, „hod 

lasem na býka“, „návštěva u šamanky“, „kvízu“ z otázek týkajících se Divokého západu, 

Indiánů…. Bonusovou disciplínou byla výroba totemu, čelenky nebo lapače snů a jeho 

prezentace před ostatními soutěžícími.  

Naše šikovné a tvořivé klientky paní Dubnová, paní 

Hutová a paní Hlaváčková vytvořily pro tuto akci 

v rámci kroužku ručních prací 3 lapače snů. 

Na všechny disciplíny dohlížela tříčlenná porota.  

Naši soutěžící ve složení paní Černá, paní 

Davidová, paní Nedbalová a paní Macková se 

umístili na krásném 3. místě, získali diplom a velký 

proutěný koš plný dobrot. I letošní ročník byl velmi 

úspěšný, akce se všem velmi líbila a budeme se těšit na jubilejní ročník! 

 

Další pozvání v rámci aktivity Křeslo pro hosta přijal 14. 09. 2018 pan Ing. Zbyněk 

Lukavec, ředitel EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady. Náš host 

představil klientům školu, její historii. 

Zdůraznil především to, že jejím hlavním 

profilem je podpora dlouhodobě udržitelného 

způsobu života na Zemi. A právě od toho 

název školy EKO - v rozměru ekologickém, 

ekonomickém a sociálním. Pomyslné tři 

základní pilíře udržitelného rozvoje jsou 

vnitřní filozofií školy, kterou promítá 

do výchovy a výuky. Velmi cenným vkladem do života mladých lidí je skutečnost, že si 

osvojí způsob uvažování a rozhodování v dimenzích udržitelného rozvoje, což by mělo 

být běžné v celé populaci, ale bohužel tomu tak není. V roce 2011 vznikla při EKO 

Gymnáziu Střední odborná škola Multimediálních studií, která dala EKO Gymnáziu další 
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rozměr. Při škole ještě působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, které se 

zaměřuje na další vzdělávání učitelů.  

 

Mezi velmi oblíbené aktivity seniorů patří hudební 

vystoupení, a proto jsme 20. 09. 2018 pozvali pana 

Vladimíra Pecháčka, bývalého člena legendární 

skupiny Šlapeto. Náš host vystudoval Konzervatoř 

v Teplicích, obor 

housle. V letech 

1989 – 1995 hrál v Originálním pražském 

synkopickém orchestru, pak ho zlákala i jiná 

muzika a kapely jako již zmíněné Šlapeto nebo 

Hašlerka. Pan Pecháček našim klientům zahrál 

na kytaru a zazpíval známé lidové písně, hity 

Karla Hašlera i známé melodie z filmů 

pro pamětníky. 

 

Mezi dlouholeté pravidelné aktivity Domova patří i 

Kroužek ručních prací, který nově od 01. 07. 2018 

každých 14 dní vede paní Mgr. Jana Bryxí, sociální 

pracovnice Luxoru. Mezi nové aktivity klientek 

patří např. ubrousková technika, patchwork a další 

nové techniky. 

 

Dalšími pravidelnými aktivitami Domova je 

pondělní hra na harmoniku s panem Měchurou, 

učitelem ZUŠ Poděbrady, v úterý Posezení s panem 

ředitelem Mgr. Novákem, středeční aktivitami jsou 

pečení v Komunitním centru a literární kroužek, 
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ve čtvrtek poslech dechovky při kávě a upečeným dezertem a páteční dopoledne můžete 

strávit na Univerzitě třetího věku, kterou také vede pan ředitel. 

…a na jaké další mimořádné aktivity se můžete těšit? 

01. 10. 2018 v 10:00 hod. Mezinárodní den seniorů – návštěva dětí MŠ Na Hrázi 

03. 10. 2018 ve 12:30 hod. odjezd se 4 soutěžícími na „Českobrodské hrátky“ do DS 

ANNA Český Brod 

05. -06. 2018 – Volby do zastupitelstev obcí 

09. 10. 2018 – Den otevřených dveří DS Luxor, od 14:00 hod. vystoupení kapely 

Veleňanka 

10. 10. 2018 – opékání buřtů 

16. 10. 2018 – od 14:00 hod. turnaj ve společenské hře: „Člověče, nezlob se!“ 

19. 10. 2018 od 10:00 hod. přednáška s ochutnávkou vína pana Jiřího Mašaty 

24. 10. 2018 od 14:00 hod. návštěva dětí z MŠ Labská Poděbrady 

26. 10. 2018 od 9:00 hod. Muzikohraní 

… a mnoho dalších aktivit! Podrobnější informace budou zveřejněny na nástěnkách 

a vyhlášeny ranním rozhlasem.      (Zpracovala: M. Kadlecová) 

 

Ve třetím čtvrtletí se konala schůzka VO ve dnech 31. 07., 28. 08. a 24. 09. a mohlo by 

být pro vás důležité: 

- Od července dochází do Domova pan Jiří Hampl a Ivana Guzková, kteří v rámci 

muzikoterapie hrají klientům nejen na jídelně, ale i na pokojích. V případě zájmu 

se můžete obrátit na sociální pracovnici. Muzikoterapie bude probíhat 1x měsíčně. 

- Problémy s televizním signálem řešíme s panem Zachem změnou kabelu 

a přijímačem signálu. 
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- Na podzim jsou plánovány rekonstrukce za účelem zlepšení a zkvalitnění 

podmínek v Domově. O každé změně budete informování na nástěnkách 

na patrech. Plánované rekonstrukce: 

 oprava sesterny (doba trvání 2 – 3 týdny) 

 oprava a výměna vchodových dveří pokojů 

 výměna balkonových dveří (doba trvání 2 týdny) 

 malování společných prostor Domova  

-  Žádáme všechny klienty Domova docházejících na jídelnu, aby chodili na jídlo 

ve stanovený čas, aby nedocházelo k zpomalováním provozu (např. odvoz jídel 

na pokoje). Děkujeme.       (Zpracovala: J. Bryxí) 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Rádi bychom poděkovali našim dámám z kroužku ručních prací, které vyrobily lapače 

snů a pomohly nám tak ke krásnému 3. místu v Lyském pětiboji. 

Děkujeme dámám z pokoje č. 6 paní Novotné, Štěříkové a Nachtigalové za to, jak jsou 

milé. 

Touto cestou děkujeme pánům Cabrnochovi, Jánskému, Kotýnkovi a Táboříkovi, 

za to, jak zvládli stěhování a změnu pokojů s úsměvem. 

Děkujeme dámám z pokoje č. 11 paní Dvořákové, Zelené a Suchánkové za to, jak 

u nich v pokoji vždy vládne dobrá nálada.  

(Zpracovala: J. Bryxí) 

červenec – září 

Otakar Vlk     13. 07. 2018 

Marie Holanová    31. 07. 2018 
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Božena Tichá    01. 08. 2018  

Libuše Nezavdalová   03. 08. 2018 

Vlasta Janouchová    10. 08. 2018 

Ludmila Kovaříková   15. 08. 2018 

Věra Kubíková    20. 08. 2018 

Josef Veselý    04. 09. 2018 

Miroslava Stejskalová   21. 09. 2018 

Věra Jirousková    26. 09. 2018 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

červenec – září 

 

Stanislav Šťastný    04. 07. 2018 

Františka Vybíralová   20. 07. 2018 

Božena Maličká    24. 07. 2018 

Jaroslava Šafaříková   25. 07. 2018 

Bohumila Kuchařová    04. 08. 2018 

Miluška Pilařová    08. 08. 2018 

Jaroslava Vrbská    14. 08. 2018 

Alena Svobodová    26. 08. 2018 

Miroslava Ouředníková   14. 09. 2018 

Vlasta Tichá    14. 09. 2018 
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Rozhovor s paní Vlastou Janouchovou 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se, vyrůstala jsem a celý život žila 

v Žehuni v rodinném domku. Chodila jsem zde 

i do školy, až po 5. třídy jsme začala chodit do měšťanky 

ve Velkém Oseku.  

Co jste dělala po škole? 

Po škole jsme pomáhala rodičům starat se 

o hospodářství. Pracovala jsem také jako kuchařka 

ve školní jídelně a před důchodem jsem pracovala v Kolíně v čokoládovnách. 

Připravovala jsem zde cukr na sladkosti.  

Co Vaše rodina? 

S manželem se nám narodily dvě děti, syn a dcera. Mám 2 vnučky a jsem trojnásobnou 

prababičkou 3 kluků.  

Jak dlouho jste v Domově? 

V Luxoru jsem od 10. srpna 2018 a moc se mi tady líbí. Mám skvělou spolubydlící, se 

kterou si rozumím, a chodíme společně na aktivity.  

Jaké máte záliby? 

Nejvíc mě asi baví televize, především zprávy a dechovka.  

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Především přeji všem klientům, aby byli zdraví a spokojení. Zaměstnancům chci 

poděkovat za ochotu a říct jim, že je mám moc ráda. 

 

Rozhovor s panem Otakarem Vlkem 

Odkud pocházíte? 

Narodil jsem se a žil jsem v Českém Brodě. Po svatbě jsem se s manželkou přestěhoval 

do Peček, kde jsem bydlel dosud. 
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Co jste dělal po škole? 

Po vystudování Střední železniční dopravní školy 

v České Třebové jsem nastoupil do Depa Kolín, kde jsem 

se připravoval na strojvedoucího. Po složení zkoušek 

jsem pracoval jako strojvedoucí.  

Co Vaše rodina? 

S manželkou se nám narodily dvě dcery, dále mám 

jednoho vnuka a jsem už pradědeček. Celá rodina mi dělá 

velkou radost. 

Jak dlouho jste v Domově? 

Do Luxoru jsem nastoupil 13. července 2018. Jsem 

celkem společenský člověk a rád se bavím v kolektivu. V Domově se mi moc líbí a jsem 

zde spokojený.  

Jaké máte záliby? 

Mezi mou velkou vášeň a záliby patří vlaky a lokomotivy, byl jsem rád, že jsem měl tu 

čest a mohl jsem být strojvedoucím i na parních lokomotivách, což byla moje srdeční 

záležitost. S manželkou jsme měli záliby jízdu na kole, turistiku a tanec. V současné době 

se mohu věnovat čtení, sledování televize a poslechu rádia. 

Co byste popřál ostatním klientům a zaměstnancům? 

Ať jsou tady všichni spokojení. 

 

Rozhovor s paní Ludmilou Kovaříkovou 

Odkud pocházíte? 

Jsem rodačkou z Ovčár u Kolína, kde jsem strávila své dětství. 

Po sňatku jsem se s manželem a dětmi odstěhovala 

do Velkého Oseku.  

Co jste dělala po škole? 

Celý život jsem pracovala jako dělnice v dřevařských 

závodech ve Velkém Oseku.  

Co Vaše rodina? 

Mám 2 děti, 4 vnoučata a jsem už trojnásobnou prababičkou. 
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Jak dlouho jste v Domově? 

Do Luxoru jsem nastoupila 15. srpna 2018 a moc se mi tady líbí. Ráda chodím 

na všechny aktivity, které v Domově máme. 

Jaké máte záliby? 

Velice mě baví číst noviny a časopisy, zajímám se o dění okolo sebe. Také si ráda 

povídám a sleduji televizi. 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Přeji všem, aby tu byli spokojeni tak jako jsme já.   

 

Rozhovor s paní Libuší Nezavdalovou 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Jičíně, kde jsem i studovala obchodní akademii. Podstatnou část 

životě jsem strávila v Jablonci nad Nisou a ve Vratislavicích nad Nisou. 7 let jsem 

bydlela ve Zbožíčku, odkud jsem se v roce 1992 přestěhovala do Poděbrad.  

Co jste dělala po škole? 

Pracovala jsem jako finanční referentka. 

Co Vaše rodina? 

Mám jednoho syna a jednu vnučku.  

Jak dlouho jste v Domově? 

Do Luxoru jsem nastoupila 3. srpna 2018, nyní čekám na novou spolubydlící a věřím, že 

si spolu budeme rozumět.  

Jaké máte záliby? 

Mou velkou zálibou je šití.  

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Klientům bych chtěla popřát spokojenost v Domově a zaměstnancům plno sil a zdraví.  

           (Zpracovala: J. Bryxí) 
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Rozhovor s paní Jaroslavou Kernovou 

Pěkný den, na seznámení s Vámi píši něco málo o mě. Je mi 30 

let, mám téměř dvanáctiletou dceru Leonu, jsem rodačka 

z Kolína, ale celé své dětství jsem prožila na vesnici nedaleko 

Lipna v Jižních Čechách. Od roku 2001 jsem žila v Nymburce 

a nyní žiji s dcerou třetím rokem v Poděbradech. Dosud byla 

prioritou má dcera, nyní bych se ale ráda usadila v zaměstnání mě blízkém a dodělala si 

vzdělání a kvalifikaci. Práce s Vámi mě velmi baví a jsem vždy ráda, když mohu někomu 

z Vás udělat lepší den alespoň úsměvem. Můj koníček jsou kytičky, kterých mám doma 

přes třicet a s dcerou chodím na koně, kde se učí jezdit a i přes věk, kdy už mají děti své 

zájmy, se snažíme trávit čas společně.    (zpracovala: Jaroslava Kernová) 

 

Rozhovor s paní Vladislavou Dvořákovou 

Dobrý den, ráda bych se Vám představila. Moje jméno je 

Vladislava Dvořáková a narodila jsem se v roce 1966. Bydlím 

v Sokolči, kam jsem se přivdala. Mám jednu dceru, které je 34 

let a ročního vnoučka, který mi dělá jen samou radost. Mojí 

zálibou je práce na zahrádce u našeho domku. Všem klientům 

přeji především hodně zdraví a ať se Vám všem daří.   

     (zpracovala: Vladislava Dvořáková) 
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Emoce jsou součástí našich dní a určují, jak moc budeme v pohodě či naopak 

v nepohodě. Nepříjemné emoce – nuda, netrpělivost, nejistota, strach, neklid, úzkost, 

bolest, podrážděnost, vztek, frustrace, zklamání, deprese; jsou součástí našich dní. 

Nevyhnou se nikomu z nás. Avšak někteří lidé jsou více v pohodě, co dělají jinak? 

Znamená to snad, že lidé, kteří jsou v pohodě, nestěžují si a nezažívají nespokojenost, 

nemají žádné problémy? Ne. Pouze se rozhodli, že na ně nebudou citově reagovat. Pěstují 

si posilující pozitivní emoce. Dokáží svoji pozornost přesměrovat k věcem, které jim 

přináší lepší pocit. Není to o věcech a lidech zvenčí, ale je to o vašem nitru. 

Pohodu ani nepohodu vám nezpůsobí nikdo a nic z venku. Vy sami ji máte plně 

pod kontrolou. Vychází z vašeho nitra. Už slyším některé lidi, jak říkají, že nemůžou být 

v pohodě, když nemají peníze, trvalý vztah, vysokou školu…, ale moje zkušeností 

podložené zjištění je, že dokud nebudete ve vnitřním klidu, peníze, partneři i veškerý 

úspěch od vás budou utíkat. Až budete v pohodě, peníze a vše, co chcete, budou 

následovat. Vše je závislé na tom, jak se cítíte. V posledních dnech mě baví čím dál víc 

pozorovat lidi kolem mě. Všimla jsem si, že někteří lidé negativním emocím podléhají 

a jen ztěžka se umí dostat do pohody. Přímo si v negativních pocitech libují a snaží se je 

přenášet na ostatní. A diví se, že mají málo peněz, žádného nebo špatného partnera, 

špatnou práci… V poslední době jsem se hodně naučila. I já jsem se dostala do situací, 

které mi nepřinášeli jen příjemné pocity, ale naopak úzkost a stres. Ale jsem v pohodě. 

Vím, jak s nepříjemnými pocity zacházet a jak se cítit v pohodě. Znovu jsem si 

uvědomila, jaké jsou protilátky na negativní emoce. Stačí jen přehodit výhybku v hlavě, 

v našich myšlenkách a můžeme být všichni okamžitě ok. Mám pro vás moje tajné tipy, se 

kterými i vy můžete být okamžitě v pohodě: 
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Rozdávejte lásku – Láska nám přináší mimořádné pocity blaha. Začíná u každého z nás, 

není někde venku, kde ji většina lidí hledá. Nejprve se naučte mít rádi sami sebe 

a přijmout se, takoví jací jste a poté vám lidé lásku rádi reflektují. Mějte rádi sami sebe, 

ostatní lidi a radujte se ze života. Hledejte v každém člověku a v každé životní situaci to 

dobré. Vnímejte lásku a krásu a rozdávejte ji kolem sebe. Láska je mocný lék a nabíjí 

energií. 

Sdílejte – Naučte se umění dávat. Dávejte svůj čas, pozornost, pomoc, zkušenosti, 

pochvalu…Pocit sdílení s ostatními vás naplní pocity, které předčí cokoliv jiného. Pocit, 

že jste svými slovy nebo činy ovlivnily další lidi, je významný klíč k trvalé životní 

pohodě. 

Buďte vděční – Buďte vděční. Je to tajemství k bohatému a pohodovému životu. Vím, 

že se to v mých článcích opakuje stále a stále dokola, ale má to svůj důvod. Uvedete-li 

do každého svého dne slova vděčnosti, ať už někomu poděkujete osobně či telefonem, 

oceníte vše, co právě teď máte a všechny, kterými jste obklopeni, pocítíte obohacující 

vnitřní klid. Neberte nic, co máte kolem sebe na lehkou váhu, oceňujte to. 

Rozvíjejte svoji vitalitu – K pohodě potřebujeme energii a energii získáme pohybem. 

Při pohybu se tělo nasytí kyslíkem a dodá vám pocity vitality. Když se cítíte vitální 

a zdraví, plní energie, jste lépe vyzbrojeni na překonávání překážek všedních dní. 

Hýbejte se. 

Udržujte si veselou mysl – Jak se říká, veselá mysl, půl zdraví. Radujte se ze života, 

ze zdánlivě malých věcí, z toho, že můžete dýchat, chodit po vlastních nohou, poslouchat 

zpěv ptáků. Mějte z toho radost, smějte se a buďte veselí. Zvýšíte si tím sebeúctu a vaše 

okolí bude také šťastnější. Přemýšlejte optimisticky o svých problémech. Inteligentní lidé 

jsou veselí optimisti, proto se jim v životě daří. 

Zvyšujte si svou sebedůvěru a důvěru k životu – Věřte tomu, že co se vám podařilo 

jednou, podaří se vám zase. Když se vám podaří trochu, podaří se vám i víc. Pomůže vám 

to pouštět se do nových věcí se sebedůvěrou. Zasloužíte si pozitivní emoce a můžete si je 
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vytvářet sami tím, že si budete připomínat své úspěchy z uplynulých let, měsíců 

a týdnů…Věřte životu. Nic se neděje jen tak. Co je potřeba projít, to zkrátka projdete 

a berte si z toho jen to nejlepší, poučení, lekce, které vás posílí. Pozitivní pocity pramení 

z důvěry, že jste vždy ve správný čas na správném místě. Buďte otevření pro cokoliv, co 

se stane. Má to svůj význam. Nikam svůj život netlačte. 

Mějte flexibilní přístup – Pružně reagujte, měňte svůj přístup. Život není strnulost 

a nehybná jistota, ale pohybující se záležitost. Život vás bude neustále překvapovat, 

nikdy ho nebudete mít pod kontrolou, ale pod kontrolou můžete mít svůj postoj k němu. 

Na čem záleží, je, jaký smysl přisuzujete věcem, které se kolem vás dějí. 

Udržujte si odhodlanost – Stanovte si své sny, vize, cíle a neúnavně za nimi 

jděte…Odhodlání vám dává pocity síly a energie. Vzbudí kolikrát překvapené obličeje 

lidí kolem vás, kteří jsou unavení a přemlouvají sami sebe, aby šli dál. Vaše neúnavnost 

a odhodlanost je vaší nevyčerpatelnou baterií plnou pocitů vítězství. Nenechte si nikdy 

a nikým ukrást vaše sny. 

Žijte s vášní – Rychleji choďte, mluvte, spěte a pohněte se. Dělejte to, co vás baví. 

Každý den. Buďte neustále v pohybu. Každý den udělejte něco pro splnění vašich snů. 

Mějte cíl, směr, kam v životě jdete a s vášní jděte neustále kupředu. Choďte na semináře 

v oblastech, které vás zajímají. Potkávejte se se stejně naladěnými lidmi. Pocity vášně 

vás přímo přemostí do života, po kterém toužíte. 

Buďte zvídaví – Ptejte se, pátrejte, jako děti. Nepřestávejte se ptát. Pokládejte otázku 

„Proč?“ Budete růst a budete v pohodě. Když se budete ptát, dostanete odpovědi. 

Odpovědi vám přinesou pocit, který vás posune k vaší vyrovnanosti. Píšu vám tyto tipy, 

abyste si je aktivně zařadili do svého života. Každý den jeden nebo více najednou. Záleží 

to na vás. Vždy máte na výběr. Buď se rozhodnete podléhat negativním pocitům, nebo 

posilovat ty pozitivní, které vám lépe slouží. Nestačí je jen vědět, ale hlavně používat. 

Zkuste to a uvidíte, že i ze zamračených dní, kdy většina lidí kolem vás bude nadávat 
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na špatné počasí, stresovat a stěžovat na nedostatek dobra v životě, vy budete nad věcí 

a „podezřele“ se usmívat a libovat si ve své pohodě.  

Autorka článku: Pavla Heřmanovská 
Zdroje použitých obrázků: 
https://www.kvetinykosek.cz/foto-galerie-kvetiny/category/tag?tagid=23 

Zdroje použitých článků 

http://www.priznakytransformace.cz/index.php/prace-na-sobe/1865-pavla-hermanovska-10-tipu-jak-byt-okamzite-v-pohode 

 

Přidejte ke slovu jedno písmenko, aby vzniklo další slovo 

Příklad: Rána – brána, vrána, rázná… 

Mysl ………………………………….   

Káva …………………………………. 

Sto  ………………………………….   

Dole  …………………………………. 

Rak  ………………………………….   

Stela …………………………………. 

Um ………………………………….   

Oko ………………………………….   

Kotel …………………………………. 

Vyluštěte přísloví, která se ukrývají v piktogramech, 

a zapište je do řádků pod obrázky 
 

Když……………………………………………………………………………… 
 

https://www.kvetinykosek.cz/foto-galerie-kvetiny/category/tag?tagid=23
http://www.priznakytransformace.cz/index.php/prace-na-sobe/1865-pavla-hermanovska-10-tipu-jak-byt-okamzite-v-pohode
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Kam……………………………………………………………………………… 

Vzpomeňte si na 10 měst či obcí, začínajících na písmeno 

„S“ 

S………………………………  S……………………………… 

S………………………………  S……………………………… 

S………………………………  S……………………………… 

S………………………………  S……………………………… 

S………………………………  S……………………………… 

Vyluštěte přesmyčky sportovních disciplín 
MONTINDAB  ……………………………. 

NÁZEHÁ   ……………………………. 

NESLABOSÍKRUR ……………………………. 

KLYŽUKE   ……………………………. 

NAVÍPÁL   ……………………………. 

JOHEK   …………………………….  

 

Vymyslete přísloví, ve kterém je PES 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Doplňte následující přirovnání 

Lstivý jako  ………………………………. 

Falešný jako ………………………………. 

Přelétavý jako ………………………………. 
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Kroutit se jako ………………………………. 

 

Pro dobrou náladu si můžete dokreslit obrázek tak, 

že spojíte body postupně podle čísel 
 

 

Úspěšné trénování paměti a pozornosti Vám přejí Jana s Aničkou 

 

Řešení Vám rády osobně povíme!  


