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Vážení a milí přátelé, 

v úvodu dnešního vydání našeho 

časopisu bychom Vám rádi 

poděkovali za trpělivost a pochopení 

současné nelehké situace.  

Prakticky celý svět bojuje s novou 

hrozbou v podobě nové infekce s 

označením Koronavir. 

Výrazná omezení běžného života se 

nevyhnula ani našemu Luxoru. Proti infekci se lze bránit jen prevencí, tzn. 

důkladným mytím rukou, omezením vzájemných kontaktů a hlavně 

optimismem a vírou, že vše se v dobré obrátí. 

Takže milí přátelé, hlavu vzhůru, bude zase dobře. A nezapomínejme se při 

tom řídit příslovím, že veselá mysl je půl zdraví. 

S přáním jen všeho dobrého a hlavně pak toho nejdůležitějšího, čímž je pro 

nás nepochybně zdraví. 

Za celý kolektiv pracovníků Luxoru 

Váš Jaromír Novák 
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V roce 2019 jsme mimo pravidelné každodenní aktivity uspořádali dalších 94 akcí  

a 14 setkání se zajímavými osobnostmi v tzv. „Křesle pro hosta“. Velmi pozitivně byla přijata 

aktivita – pondělní hra Bingo. Nově od roku 2019 pravidelně spolupracujeme s místními 

mateřskými školkami a pořádáme pravidelné mezigenerační setkávání s dětmi a našimi 

seniory. Náplní setkání je společné tvoření, zpívání a trávení hezkých chvil.  

Mezi nejlépe hodnocené aktivity patřily Dny evropského státu, v roce 2019 se uskutečnil Den 

Litvy, Den Estonska, Den Srbska a Den Bulharska. Zpětnou vazbou pro nás bylo vysoké 

uznání úrovně a práce našeho zařízení od všech zástupců zúčastněných zemí.  

Postupně se snažíme dále zlepšovat podmínky života v našem Domově obyvatel. Pořídili jsme 

nový mobilní vozík, polohovací křeslo, instalovali přídavný pohon na stávající mechanický 

vozík, který ulehčí pracovníkům dopravu klientů mimo domov. Zakoupili jsme na pokoje nové 

lednice a televizory. Byl instalován Wi-fi rozvod po celé budově Domova. 

V rámci technické úpravy a opravy budovy byla provedena oprava okapů, střechy, tepelných 

čerpadel, výměna světel na chodbách a v kancelářích, opraven výtah, provedena výmalba 

RHB a kanceláří, obnoven povrch na centrálním balkoně, vyměněny venkovní balkonové 

dveře, odstraněna zemní vlhkost v suterénu, provedena výměna centrálního rozvaděče a 

proběhla modernizace vstupní haly. Do kuchyně byl zakoupen nový konvektomat. Do prádelny 

jsme zakoupili novou průmyslovou pračku na 20 kg prádla. 

 Obnova provozu rehabilitace (nové rozvody vody, podlahy, obklady aj.) 

 Generální oprava kotelny 

 Rekonstrukce osvětlení v budově 

 Nová fasáda budovy 

 Modernizace výpočetní techniky  

 Zajištění příjmu televizního vysílání DVBT 2 na všech pokojích 

 Instalace komunikačního zařízení klient – pracovník pro přivolání pomoci mimo lůžko. 

 Pořízení hydromasážní vany na ruce 

 Malování pokojů a společných prostor 

 Zajistit nad běžné aktivity minimálně 10 Křesel pro hosty a dalších 70 akcích včetně 

dvou Dnů evropského státu za účasti velvyslance dané země 



 3 

Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G.M. Poděbrady 

Na prvním letošním tvořivém setkání seniorů a dětí z Mateřské školy T.G.M. všichni 

společnými silami vyráběli z papíru a vaty sněhuláky. Tvorba šla všem od ruky, děti se 

vzájemně s klienty doplňovaly a výsledek stál za to. Společná díla vystavíme na chodbách 

Domova. (13. 01. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení Turnaje v Bingu  

Po další sérii deseti kol v oblíbené soutěži v Bingu jsme dnes vyhlašovali nové vítěze. Na 

třetím místě jsme pogratulovali paní Marií Nedbalové, která získala 30 bodů. Druhou příčku 

obsadily dvě dámy se stejným počtem 40. bodů – paní Ludmila Kovaříková a paní Dagmar 

Jebavá, která se umístila již potřetí v celkové soutěži. A vítěznou pozici s 50. body obsadila 

paní Miloslava Rambousková. Všechny výherkyně získaly diplomy a dárkovou tašku plnou 

překvapení. Gratulujeme! Po vyhlášení jsme zahájili další desetikolovou sérii. (13. 01. 2020)  
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Sbírka na opuštěná a zraněná 
zvířátka 

Tak jako každý rok, ani v prosinci 2019 

nezapomněli zaměstnanci i klienti Domova 

na „Sbírku na opuštěná a zraněná zvířátka“. 

Podařilo se nám vybrat rekordní částku 

9.396,-Kč, kterou jsme rozdělili pro zvířátka 

do záchranné stanice na Huslíku a na 

Útulek pro psy v Poděbradech. Všem 

přispívajícím moc děkujeme. (17. 01. 2020) 

 

Křeslo pro hosta - Ing. Pavel Kárník Spolek pro aktivní život v 

Poděbradech. 

Naše první pozvání v letošním roce přijal v 

rámci aktivity „Křeslo pro hosta“ pan Ing. 

Pavel Kárník ze Spolku pro aktivní život v 

Poděbradech. Náš host podnikl již popáté 

pěší túru do španělského Santiaga de 

Compostela. Pan Kárník cestuje s 

vybaveným cca 10 – 12 kilo vážícím 

batohem, dále vlastní „pas poutníka“, kterým 

se prokazuje na ubytování a do pasu též 
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získává razítka, aby bylo průkazné, jaká místa již navštívil. Celkem ušel již téměř 4.000 km 

Po cestě potkává mnoho zajímavých lidí různých národností i věkových kategorií. Popovídá si 

s nimi, mnohdy společně dojdou až k levnému ubytování pro pěší turisty, tzv. „alberge“, které 

je rozmístěno při pěších trasách a je označeno speciálními cedulemi. Mezi zajímavá místa, 

které náš host navštívil je poutní místo Fatima, které je označováno za „moderní Vatikán“ s 

krásným náměstím, kdy je z kaple slyšet církevní hudba. Tyto cesty jsou určitě velmi 

dobrodružné, relaxační a zajímavé, ale i časově náročné. Děkujeme našemu hostu a budeme 

se těšit na další setkání. (17. 01. 2020) 

 

Křeslo pro hosta - RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., emeritní 

vědecký pracovník Akademie věd ČR 

Již potřetí přijal naše pozvání v rámci aktivity „Křeslo pro hosta“ RNDr. Vladimír Rudajev, 

DrSc., emeritní vědecký pracovník Akademie věd ČR, který tentokrát přišel povídat na téma 

„O životě“. Nejdříve klientům 

představil samotnou 

Akademii věd, kde působil 50 

let svého života. Vyprávěl o 

zemětřesení a dalších 

přírodních katastrofách ve 

světě. Posluchači kladli různé 

otázky, například co je pro 

našeho hosta v životě 

nejdůležitější. Odpověď zněla, že to, co můžeme sami v životě ovlivnit, své chování, vztahy k 

lidem, být férový a čestný a neměnit své názory, což je velmi zajímavé téma k zamyšlení nad 

tím, že každý bychom měli začít sami u sebe. Jeho opětovná návštěva svědčí o tom, že 

povídání pana Rudajeva dokáže klienty zaujmout a budeme se těšit na další shledání!  

(24. 01. 2020)  

 

Křeslo pro hosta - Ing. Jan Kocmánek 

Na páteční dopoledne přijal naše pozvání další významný host – pan Ing. Jan Kocmánek, 

vedoucí střediska Školního statku Poděbrady při Střední zemědělské škole. Náš host 

přestavil blíže slovem i obrázkovou prezentací klientům školní statek, který celkem 

obhospodařuje více než 1500 ha zemědělské půdy a ve svých stájích chová přibližně 600 ks 

skotu, kolem 1000 ks prasat, 50 vlastních či soukromých koní a bezpočet drobnějších 
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hospodářských zvířat. Hlavním posláním Školního 

statku Středočeského kraje je poskytování odborných 

praxí a praktických cvičení pro studenty zemědělských 

oborů, vyučovaných středními školami v celém 

Středočeském kraji. Probíhá zde klasická zemědělská 

výroba s částečnou specializací podle místních 

lokálních podmínek a s ohledem na dlouhodobé 

tendence. Systém praktického vzdělávání je živým, 

neustále se měnícím komplexem, který reaguje na 

specifickou, v zemědělství vykonávanou činnost. 

Snahou tohoto pracoviště je maximálně motivovat 

studenty k práci a lásce ve zvoleném oboru, aby se prakticky uplatnili jak přímo ve výrobním 

procesu, tak v zemědělském managementu. Náš host se zúčastňuje se studenty různých 

výstav s hospodářskými zvířaty, kde již sklidili mnoho úspěchů. Školní statek je dlouhodobým 

pravidelným dodavatelem mléka Polabských mlékáren, a.s. Poděbrady, od nichž již několikrát 

získal diplom za celoroční dodávky mléka v nejvyšší kvalitě. Přednáška našeho hosta upoutala 

pozornost našich klientů, náš host zaujatě vyprávěl a bylo na něm vidět, že je to skutečně 

člověk, který je na svém místě a do práce chodí s chutí, nadšením a elánem! (31. 01. 2020)  

 

Hudební vystoupení - Martin Krulich „Hudební cesta časem“ 

Dnešní dopoledne strávili naši klienti ve společnosti našeho známého hosta pana Martina 

Krulicha, který nás již navštívil potřetí, tentokrát v hudebně zábavném programu pod názvem 

„Hudební cesta časem“. Náš host je kapelníkem a zakladatelem country-rockové skupiny ŽIVÁ 

HUBA. Jeho program byl plný 

písniček od Waldemara 

Matušky, Jiřího Suchého, 

Karla Zicha, ale zazpíval i 

lidové písně. Pan Krulich měl 

na závěr pro naše klienty 

připraveno překvapení - v 

rámci procvičení a posilování 

motoriky 15ti minutové 

modelování zvířátek z 

modelovacích balónků. Každý 



 7 

klient dostal speciální modelovací balónek a společně si zkusili „vyrobit“ pejska. Napřed všem 

zřetelně a srozumitelně vysvětlil postup „jak na to“, ale klientům, kterým se dařilo méně, 

pomohl, takže si nakonec všichni z jeho vystoupení zvířátko z balónku odnesli! A na úplný 

konec čekalo naše klienty ještě jedno překvapení, kdy každý dostal časopis pro seniory. 

Vystoupení našeho hudebního hosta se klientům velmi líbilo, zazpívali si, zatleskali do rytmu a 

všichni odcházeli nejen s dobrou náladou, ale i dárečky.(04. 02. 2020)  

 

Mezigenerační setkání – MŠ T. G. M. 

Po měsíci k nám opět zavítaly k tvůrčímu 

mezigeneračnímu setkání paní učitelky s 

dětmi z MŠ T. G. M. Tentokrát s klienty 

vyráběly karnevalové škrabošky za pomocí 

prstových barev, kterými dělaly obtisky 

rukou. Nejdříve klienti obarvili ruce dětem, 

kterým se to velmi líbilo, a poté děti klientům, 

kteří se vůbec nebránili a také pobavili. Příští 

týden nás čeká masopust, tak masky určitě využijeme! (10. 02. 2020) 

 

Den LUCEMBURSKA 

Svou návštěvou na Den evropského státu nás 

poctil lucemburský velvyslanec pan Gérard 

Léon Pierre Philipps s chotí a doprovodem 

fotografa pana Josefa Luxemburga a paní 

tlumočnice. Hosté byli přivítáni již tradičně naší 

kolegyní v národním kroji chlebem se solí a 

nezbytným přípitkem.  

Pan velvyslanec a pan Luxemburg, který je Čech, velmi 

poutavě klientům přiblížili život v nejmenším státě 

Evropy, jeho historii, tradice, kulturu a zvyky. Na 

ochutnání přivezli naši hosté všem klientům zeleninové a 

sýrové jednohubky a slané pečené pochutiny.  

Díky tomuto významnému „Dni evropského státu“ si 

klienti k obědu pochutnali na lucemburských národních 
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specialitách jako je fazolková polévka Bohnenschlupp. Dále klienti ochutnali Hong am Reisleck 

(kuře na smetaně, víně a žampiony). Sladkou tečkou na závěr byl servírován moučník 

„Quetschentaart“.  

Jako dárek dostali všichni klienti nástěnný kalendář, který se skládá z fotografii, které nafotil 

náš host pan Luxemburg. Hosté si ještě stihli prohlédnout Domov a popovídat s klienty. Poté s 

panem ředitelem navštívili Sklárny Bohemia a.s., prohlédli si prostory poděbradského zámku, 

kde se mohli i občerstvit. Poté byli přijati generálním ředitelem v Lázních Poděbrady a.s. 

Děkujeme všem přítomným za milou a vstřícnou návštěvu. (14. 02. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni jsme se těšili na dnešní 

oslavu Masopustu, což je třídenní 

svátek - slavnostní období mezi 

Vánocemi a postní dobou. Naše 

pozvání na tuto výjimečnou akci 

přijala paní Mgr. Aneta 

Heřmanová, radní Krajského 

úřadu Středočeského kraje, 
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kterou přivítal pan ředitel květinou a tradičně kolegyně v národním kroji s chlebem a solí. 

Klienti si pochutnali na masopustních dobrotách, mezi které patří jitrnice, jelita, tlačenka a další 

pochutiny, které zapíjeli lahodným vychlazeným pivem. Někteří si rádi dali i rum. Sladkou 

tečkou ke kávě byla podávána 

ořechová bábovka. K výborné zábavě 

přispěla oblíbená kapela 

Poděbradka, která klientům zahrála i 

písničky na přání a nechyběla ani 

gratulace pro klientku, která slavila 

kulaté narozeniny! Mezi klienty patří 

tato akce k velmi oblíbeným, všem se 

líbila, zazpívali si, najedli se a už se 

těší na další akci! Děkujeme paní 

radní i muzikantům za jejich 

návštěvu.  

(19. 02. 2020)  

 

Křeslo pro hosta - Mgr. Helena Psotová 

Na dnešní oblíbenou aktivitu „Křeslo pro hosta“ přijala 

naše pozvání paní Mgr. Helena Psotová, úspěšná 

poděbradská rodačka, která zaujala naše klienty 

zajímavým povídáním o svém životě, především o studiu 

herectví. Na závěr návštěvy předvedla ukázku ze 

žonglování, což sklidilo velký úspěch u přítomných klientů. 

Děkujeme našemu milému hostu za sympatickou 

návštěvu. (28. 02. 2020) 

 

Mezigenerační setkání – MŠ Na Hrázi 

Pondělní dopoledne strávili klienti ve společnosti 

dětí z Mateřské školy Na Hrázi, které přišly v 

doprovodu paních učitelek. Nejdříve si všichni 

zazpívali „Kočka leze dírou“, „Pec nám spadla“, 

„Travička zelená“. Poté začali tvořit z papíru 
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skládanou sněženku, kterou nalepili na barevné papíry.  

Po vydařených dílech si ještě jednou na rozloučenou 

společně zazpívali. (02. 03. 2020) 

 

 
 

 

Křeslo pro hosta - Jiřího Hlávky 

Celý páteční den byl věnován především 

ženám a oslavám Mezinárodního dne žen, 

který jsme slavili nejdříve návštěvou 

celoživotního divadelního ochotníka pana 

Jiřího Hlávky. Své vyprávění, které věnoval 

ženám a jejich oslavám, prokládal krásnými 

verši a písněmi. Náš host je velice 

všestranný člověk, věnuje se nejen recitaci, 

ale i skládáním básní a malbě olejovými barvami. Pan Hlávka povídal o svém pestrém 

profesním životě, vyučoval na základní škole přírodopis, angličtinu a hudební výchovu, 

věnoval se dětským aktivitám jako vedoucí na táborech, byl ředitelem divadel. (06. 03. 2020) 

 

MDŽ s kytičkou 

A tak jako každý rok, ani letos nezapomněl pan 

ředitel všechny klientky na přivítání jara obdarovat 

krásnou jarní květinou – petrklíčem, čímž všechny 

velmi mile překvapil a na jejich tvářích vykouzlil 

krásný úsměv. (06. 03. 2020) 
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MDŽ s kapelou Veleňanka 

Odpoledne se uspořádala oslava 

Mezinárodního dne žen s kapelou 

Veleňanka, se kterou jsme si zazpívali 

známé písničky. Také jsme si popovídali při 

výborném občerstvení, které se skládalo z 

chlebíčků a zákusků. Klienti si připíjeli na 

zdraví.  

 

Pan ředitel nezapomněl ani na ženy, které zpívají v 

kapele Veleňanka, a obdaroval je též květinou. 

Zábava i celý den oslav se vydařil, klienti byli 

spokojeni. (06. 03. 2020) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 V současné době jsou celorepublikově z důvodu šíření COVID-19 zavřeny 

všechny Domovy pro seniory a další objekty zajišťující sociální služby a 

zdravotnická zařízení. Z tohoto důvodu jsme zrušili plánovanou návštěvu 

velvyslankyně z Rumunska, návštěvu PhDr. Jany Hrabětové z Polabského muzea, 

návštěvy dětí z mateřských škol a ZUŠ a pana Ing. Vondrušky z divadelního 

souboru Vojan. 01. 04. 2020 máme plánovanou návštěvu velvyslankyně z Irska a 

další aktivity, tak uvidíme, jaký bude sled událostí. 
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Chceme pogratulovat k narozeninám následujícím klientům a 

popřát mnoho zdraví a štěstí v dalších letech. 
DUBEN 

Paní Ludmila Němcová, paní Anna Kracíková,  

paní Ing. Petra Pátá, pan Josef Šimáň, paní Zdenka Hutová,  

pan Jiří Durdík, paní Vlasta Janouchová, pan Viktor Sedlák 

KVĚTEN 

Pan Josef Veselý 

ČERVEN 

Paní Věra Jirousková, pan Vladimír Schnábl, paní Božena Nachtigalová,  

paní Hana Černá, pan Karel Kotýnek, paní Věra Zelená, paní Marie Štěříková,  

paní Helena Hamplová 

 

 

Ve čtvrtém čtvrtletí se konaly schůzky VO ve dnech  

28. 01. a 26. 02. a mohly by být pro vás důležité tyto informace: 

 Kadeřnice Šárka Kronusová dochází dle domluvy zpravidla 1x 

měsíčně, navázali jsme od 24. 01. 2020 spolupráci ještě s novou 

kadeřnicí paní Svobodovou, aby se zvládla uspokojit vysoká 

poptávka po této službě. Ceníky mají stejné, jsou vyvěšeny na 

nástěnkách. Pokud má někdo zájem o službu kadeřnice, zapište se v kanceláři 

sociálních pracovnic nebo požádejte o předání informace pracovnicím 

v sociálních službách.  

 Pedikérskou činnost vykonává v současné době pracovnice přímé péče paní 

Iveta Kadlecová a od 27. 01. 2020 jsme navázali spolupráci ještě s externí 

pedikérkou paní Tvarohovou, která vykonává „mokrou“ pedikúru za částku  
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200,-Kč. Zapisujte se také v kanceláři sociálních pracovnic nebo požádejte o 

předání informace pracovnicím v sociálních službách.  

 Pan Jaroslav Slabihoudek ukončil členství ve Výboru obyvatel, novou členkou 

se stává paní Jiřina Urbánková 

 V dohledné době bude uvedeno do provozu nové signalizační zařízení mezi 

klientem a ošetřovatelským personálem v podobě hodinek nebo zařízení na krk. 

Zařízení je dokonalejší v případě pádu nebo nouze klienta 

 Vrchní sestra upozornila na nové právní úpravy od 01. 01. 2020 ohledně 

předepisování inkontinentních pomůcek 1. a 2. stupně a výši jejich doplatků. Za 

3. stupeň se nedoplácí, vždy rozhoduje lékař.  

 Klienti byli spokojeni s akcí Masopust, kde hrála kapela Poděbradka. 

 Proběhne výměna televizních přijímačů díky novému vysílání DVBT2. 

  

 

 

 

leden - březen 

 

Vlastimil Viktora     24. 01. 2020 

Vlasta Kellerová      14. 02. 2020 

Mária Fotrová     14. 02. 2020 

Václav Černý     23. 02. 2020 

Věra Kubíková           04. 03. 2020 

Jarmila Procházková    15. 03. 2020 
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leden - březen 

Marie Lacinová     06. 01. 2020 

Jaroslav Málek     03. 02. 2020 

Danuše Senohrábková    19. 02. 2020 

Marcela Kvasničková    21. 02. 2020 

František Šanc     09. 03. 2020 

Jarmila Procházková    10. 03. 2020 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

Paní Danuše Senohrábková 

Narodila jsem se na statku v Opočnici v rolnické 

rodině. Měla jsem dvě sestry, já byla nejstarší. 

Absolvovala jsem rodinnou školu v Poděbradech. 

Pracovala jsem na statku. Vdala jsem se v roce 1952 

a v roce 1956 se nám narodila dcera Ivana a v roce 

1958 dcera Jindřiška. Pracovala jsem v cihelně, 

později v Jednotě v Nymburce v restauraci jako 

kuchařka a servírka. Po ukončení provozu jsem 

pracovala v Lázních Poděbrady jako kuchařka. Když 

jsem odešla do důchodu, věnovala jsem se zahrádce 

a pečovala o zvířata (slepice a psi). Mám dvě vnoučata – Lukáše a Barboru. V roce 2009 jsem 

ovdověla. Jsem věřící, v Opočnici jsem se starala mnoho let o chod kostela. Mám ráda 

společnost a ráda si povídám. 
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Pan Jaroslav Málek 

Narodil jsem se v Kamenném Zboží, kde jsem 

bydlel s prarodiči. Když jsem se oženil, bydleli 

jsme s manželkou v paneláku, kde jsme 

vychovali tři děti: dceru Lenku, která nyní 

pracuje v Auto Louda, a.s., dceru Moniku, 

která pracuje z domova pro firmu Škoda Mladá 

Boleslav a zpracovává návrhy na počítači. Syn 

Jaroslav bydlí v Kovanicích a pracuje jako 

zedník. Díky mé snížené mobilitě jsme si s 

manželkou koupili domek v Nymburce. Vyučil jsem se soustružníkem a celý život jsem 

pracoval na železnici jako strojvedoucí. Velmi mě bavilo kutilství. Máme tři vnoučata – Lauru, 

Matěje a Vojtu a čtyři pravnoučata. 

 

Paní Marcela Kvasničková 

Narodila jsem se v Chlumci nad Cidlinou, ale 

s rodiči jsem žila na Dlouhopolsku. Měli jsme 

hospodářství – pole, koně, dobytek. Měla jsem 

tři sourozence – dvě sestry a jednoho bratra. 

Nyní žije už jen bratr. Na základní školu jsem 

chodila na Dlouhopolsku a do měšťanky 

v Městci Králové. Pak jsem šla pomáhat 

mamince do hospodářství, protože zemřel 

tatínek. Vdávala jsem se ve 20letech a 

s manželem jsem se přestěhovala do Kněžiček. 

Mám jednoho syna Jaroslava a od něj dva 

vnuky. Jednomu vnukovi je 30let, který pracuje v Kanadě jako pilot a druhému je 23 let a 

studuje v Praze Vysokou ekonomickou školu. Byla jsme v několik zaměstnání, pracovala jsem 

například v sadařství, mateřské školce a jako poštovní doručovatelka. Mezi mé koníčky patřila 

zahrádka. 
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Pan František Šanc 

Pocházím ze 4 dětí – sestry Hana a Věra a bratr 

Pepík. Dětství jsem prožil v Polepech u Kolína, 

vyučil jsem se kovosoustružníkem a celý život jsem 

pracoval v oboru. Mí sourozenci jsou již mrtví. 

Pocházím z muzikantské rodiny, hrál jsem na 

housle, harmoniku, pozoun a bubny, v mládí jsem 

hrál v tanečním orchestru - Osvětová Beseda. 

Přestěhoval jsem se do Libice nad Cidlinou kvůli 

práci a bytu. Mám manželku Alenu a vychovali jsme 

dvě dcery – Ivanu a Alenu a obětavě se věnovali vnoučatům – Janovi, Petrovi a Elišce. Kromě 

hudby mě bavilo zahrádkaření, miloval jsem přírodu, pěší turistiku a hodně jezdil na kole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje použitých obrázků: 
 http://fotecky-kolaze.blog.cz/en/1503/easter-wallpapers-velikonocni-tapety 

 https://zahrada.bydleniprokazdeho.cz/zahrada/jarni-kvetiny-a-aranzma-v-interieru.php 

 https://www.borovansko.cz/kultura/calendar-detail/21-tradicni-radosticky-masopust 

 http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pdf 

 https://meteobox.cz/zpravy/483756-vyhled-pocasi-jaro-a-jen-slabe-ochlazeni-v-pulce-tydne/ 

 

http://fotecky-kolaze.blog.cz/en/1503/easter-wallpapers-velikonocni-tapety
https://zahrada.bydleniprokazdeho.cz/zahrada/jarni-kvetiny-a-aranzma-v-interieru.php
https://www.borovansko.cz/kultura/calendar-detail/21-tradicni-radosticky-masopust
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pdf
https://meteobox.cz/zpravy/483756-vyhled-pocasi-jaro-a-jen-slabe-ochlazeni-v-pulce-tydne/
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O KORONAVIRU A JAK SNÍŽIT RIZIKO 

NAKAŽENÍ 
1. Co je koronavirus? 
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. 
Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým 
stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových 
struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, 
jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je 
dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute 
Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome). 
Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 
(původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se 
objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází 
jedenáctimilionové město Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, 
dostalo označení COVID-19. 

2. Jak se onemocnění COVID-19 přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. 
kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních 
a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu 
od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené 
nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle. 

3. Jaké jsou příznaky onemocnění? 
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost, 
kašel, bolesti svalů či únava. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového 
zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. 

4. Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit? 
Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat 
základní hygienická pravidla. V současné době Ministerstvo zdravotnictví 
nedoporučuje cestovat, v případě nezbytných zahraničních cest je třeba 
kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR.  
 

Doporučujeme: 
 často si mýt ruce vodou a mýdlem 
 vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní 
 používat například i dezinfekci na ruce na bázi 

alkoholu 

http://www.mzv.cz/
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 dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku a další 
předměty denní potřeby 

 nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob 
 chránit se při kontaktu s ostatními, používat roušku, 

případně respirátor  
 při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží 

nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou! 
 

 
 
5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou 
imunitou. Také to zatím vypadá, že pro těhotné ženy riziko zvýšené není. Ukázalo se, 
že i u dětí je zatím, podle dostupných informací, virus snášen dobře. 

6. Existuje vakcína proti nákaze COVID-19? 
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto onemocnění. 
Na vývoji a distribuci nové vakcíny se pracuje. 

7. Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění? 
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé 
infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této 
infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. 
K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění 
COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách 

i Světová zdravotnická organizace (WHO). 

8. Jak řeší ČR na šíření epidemie COVID-19? 
Česká republika zavedla celou řadu opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším 
v zemích EU. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní 
referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou ve stálé 

https://www.who.int/
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pohotovosti. Situaci aktivně řeší Bezpečnostní rada státu, Ústřední epidemiologická 

komise a vláda ČR. Sledujte zavedená opatření na webu ministerstva zdravotnictví. 

9. Jak se virus šíří v České republice? 
V České republice se první pozitivní případy objevily 1. března 2020. V polovině března 
již šlo o více než 250 pozitivních případů. Aktuální počty najdete v aplikaci, která výskyt 
onemocnění na území České republiky přehledně mapuje. 

10. Kde všude ve světě byla již infekce koronavirem prokázána? 
Infekce virem SARS-CoV-2 již byla prokázána ve většině zemí světa. Aktuální stav 
šíření nákazy můžete sledovat na našich stránkách, na 

webu: www.worldometers.info/coronavirus/ či na stránkách Světové zdravotnické 

organizace (WHO). 

11. WHO vyhlásila ve světě stav pandemie. Co to konkrétně znamená? 
Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o 
výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové 
období. Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po závažnější antigenní změně 
chřipkového viru (španělská chřipka aj.). Rovněž šíření SARS zvládnuté za značné 
náklady bylo vážnou hrozbou. Pandemii představuje i od prosince 2019 probíhající 

epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19). Za pandemii ji Světová 

zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020. V minulosti se celosvětové 

pandemie týkaly zejména chřipky, dále také moru, cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 
20. století je velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo v roce 2018 
zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou obyvatel subsaharské Afriky. 

12. Co doporučuje WHO a další mezinárodní organizace v souvislosti 
s koronavirem?  
Pro tyto situace používá MZ prostředek pro urgentní výměnu informací, tzv. Early 
Warning and Response System. Jedná se o uzavřený systém, díky kterému můžeme 
průběžně komunikovat na každodenní bázi s ostatními státy. Dále se MZ účastní 
pravidelných telekonferencí Výboru pro zdravotní bezpečnost EU (angl. HSC-Health 
Security Committee), kde jsou sdíleny informace. Konkrétně informace o tom, jaký je 
epidemiologický vývoj a dále v rámci telekonference zaznívají odborná a relevantní 
vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). 

Zároveň WHO nabádá země, aby v současné situaci adekvátním způsobem 
zpřísnily mimořádná opatření s cílem snížit možnost dalšího šíření nákazy a 
ochránit české občany, především zvlášť rizikové skupiny náchylné 
k onemocnění. 
 

 (Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/o-koronaviru-a-jak-snizit-riziko-nakazeni/) 
(Zpracovala: D. Mašindová) 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni-a-doporuceni/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
http://www.worldometers.info/coronavirus/
https://koronavirus.mzcr.cz/o-koronaviru-a-jak-snizit-riziko-nakazeni/
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Pravidelné trénování paměti je důležité pro každého z nás, proto jsme 

připravili další lekci. Přejeme Vám dobrou náladu při tréninku paměti. 

Anička a Jana 

 
 

Procvičíme si paměť na jména 

Napište ke každému písmenu alespoň 3 křestní jména 

M ____________________________________________________ 

I ____________________________________________________ 

L ____________________________________________________ 

D ____________________________________________________ 

A ____________________________________________________ 

 

Přesmyčky jídel a potravin 

Vyluštěte dané přesmyčky 

TEJNIRCI _________________ NUŠKA _________________ 

LÁGŠU _________________ KSÁBLOA _________________ 

ČELO _________________ ZÍKŘE _________________ 

FÉLI  _________________ PJETR _________________ 

TRÁJA _________________ RAVÝV _________________ 
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  Přirovnání 

Napište přirovnání 

Např. Má radost jako blecha. 

 

Zpívá jako …………………… Mluví jako ……………………. 

Řve jako ……………………. Dře jako ……………………. 

Spí jako ……………………. Stojí jako ……………………. 

Brečí jako ……………………. Leze jako ……………………. 

 

 

 Najděte jeden společný výraz/společné slovo 

 

VZOR: část obce 
Městec Králové 

 
………VINICE……… 

hospodářská půda 
věnovaná pouze 
jednomu druhu 
plodiny 

                            
zánět sliznice 

 
……………………………… 

 
země v Asii 
 

                               
kostra textu 

 
……………………………… 

soustava svislých nití 
ve tkanině 
 

                        
upravený vchod 

 
……………………………… 

nakladatelství 
 

 
soubor pravidel 

 

 
……………………………… 

 
vyznamenání 

pomůcka pro lezení 
ve výškách 

 

 
……………………………… 

sestavené pořadí 
položek 

                                   
část obličeje 

 

 
……………………………… 

přední část 

 
směr 

 
……………………………… 

 
vzdělávací aktivita 
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hlína ……………………………… stát 
 

 
rozmrzelý 

 
……………………………… 

špatně naladěný 
hudební nástroj 
 

 
pomůcka na česání 

vlasů 

 
……………………………… 

pomůcka na trhání 
borůvek 
 

 
každý druhý rok 

 
……………………………… 

 
potrava pro koně 
 

 
druh ptáka 

 
……………………………… 

 
listnatý strom 
 

 

Uveďte 10 odborností a řemesel končících na –NÍK. 

 

……………………NÍK  ………………… NÍK 

……………………NÍK  ………………….NÍK 

……………………NÍK  ………………….NÍK 

……………………NÍK  ………………….NÍK 

……………………NÍK  ………………….NÍK 
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Napište názvy zvířat na začáteční písmeno abecedy 

 

A ………………………… 

B.………………………… 

C………………………… 

D………………………… 

E………………………… 

F………………………… 

H………………………… 

J………………………… 

K………………………… 

L…………………………. 

M………………………… 

N………………………… 

O………………………… 

P………………………… 

R………………………… 

S………………………… 

T………………………… 

V………………………… 

Z………………………… 
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Najděte 5 rozdílů mezi obrázky 

 

Najděte 10 rozdílů mezi obrázky 



 26 

Antistresové omalovánky nebo také omalovánky pro 
dospělé, jako výbornou prevenci Alzheimerovy choroby, již 

známe.  
Dnes Vám nabízíme velikonoční mandalu. 
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