
 

 

 

 

 

 

č. 1/2022 
Vážení a milí přátelé,  

v úvodním slově k dnešnímu 

vydání našeho časopisu 

musím Vám všem vyslovit 

poděkování a uznání za to, jak 

jste v klidu a s pochopením 

zvládli další náročnou 

covidovou vlnu. 

Věřme, že alespoň u nás 

v Luxoru  se spolu 

s nastupujícími jarními 

slunečními paprsky  opět vrací lepší časy. Těšit se můžeme na společné 

akce na naší zahradě např. opékání buřtů nebo poslech hudby. A za pár dní 

oslavíme svátky jara – Velikonoce. 

A tak Vám  s  celým kolektivem  zaměstnanců přejeme, aby se Vám 

s přicházejícími jarními dny splnilo nejčastější přání a tím je především 

pevné ZDRAVÍ. A aby Vás současně provázela dobrá nálada a úsměv Váš, 

sousedů i  nás, pracovníků Luxoru. 

Váš  

Jaromír Novák 
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 INDIVIDUÁLNÍ REHABILTACE 

 KONDIČNÍ CVIČENÍ S ERGOTERAPEUTKOU 

 CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRACOVNICEMI 

 LITERÁRNÍ KLUB 

 POSEZENÍ S PANEM ŘEDITELEM PŘI HUDBĚ  

 TURNAJ V BINGU 

 INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK PAMĚTI 

 KROUŽEK PEČENÍ 

 POSLECH DECHOVKY S KÁVOU A  

         ZÁKUSKEM 

 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU S PANEM  

         ŘEDITELEM 

 KŘESLO PRO HOSTA 

 MUZIKOHRANÍ  
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ŽS Václava Havla – Dárky pro DS Luxor 
Žáci ZŠ Václava Havla se svými učiteli ukázali, že o Vánocích se má 

myslet i na druhé. Spojily se třídy 1. B, 5. A a 5. B a děti připravily pro 

každého našeho seniora dáreček. V krabici každý našel osobní 

přáníčko, vánoční dekoraci, kalendář, malý dárek, perníčky a obrázek 

malovaný od srdce. Dětem a učitelům děkujeme, naši senioři byli mile 

překvapeni, že si na ně někdo vzpomene a hned měli hezčí Vánoce. 

(16. 12. 2021) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ovoce pro klienty a zaměstnance Luxoru 
Rodina jedné naší klientky pravidelně myslí na všechny 

klienty a zaměstnance DS Luxor. Tentokrát pro nás 

objednali zásobu vitamínů v podobě ovoce – banánů, 

mandarinek a hroznového vína. Pracovníci vše rozdělili, 

aby se dostalo na každého klienta i zaměstnance. 

Děkujeme, všichni si pochutnali na sladkém ovoci.  

(21. 12. 2021) 

 
 
 
 

MŠ TGM – vánoční výzdoba 
Celý rok spolupracujeme s MŠ TGM, která nám nosí výrobky 

a výzdobu do našeho Domova. Dostali jsme tyto krásné ryby, 

kterými jsme si vyzdobili jídelnu a schodiště. Dětem i paním 

učitelkám děkujeme a přejeme bohatého Ježíška a těšíme se 

na spolupráci v roce 2022. (21. 12. 2021) 
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Křížovky pro LUXOR 
Tři dobří lidé se domluvili a pro klienty Domova se rozhodli 

zabalit na 70ks křížovek s velkými písmeny. Dárečky jsme 

dali pod stromeček a každý luštitel si mohl vybrat, co se mu 

líbilo. Naši klienti si mohou zpříjemnit celý rok 2022 luštěním. 

Děkujeme za dárky. (21. 12. 2021) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vánoční svátky a Silvestr 2021 
Vánoční svátky, pro většinu z nás citlivé období, 

jsou za námi. Je dobré říci, že senioři v Luxoru je 

prožili v pohodě. S dárky, neodmyslitelným 

kaprem a bramborovým salátem, společným 

povídáním, zpíváním koled, modlitbou 

a vzájemným přáním toho nejcennějšího - zdraví 

pro všechny.  

Přání šťastného a veselého roku 2022 ze 

silvestrovské oslavy vám všem posílají obyvatelé 

poděbradského Luxoru. 

 
 

 
 
 

Křeslo pro hosta - Vladimíra 
Kvíčerová  
Našim prvním hostem v novém roce, který přijal 

pozvání v rámci aktivity „Křeslo pro hosta“, byla 

paní Vladimíra Kvíčerová, která našim klientům 

povídala o vzniku Čech a významných 

osobnostech. Poutavé vypravování náš host 

spojil i s poslechem hudby. Aktivity se klienti 

zúčastnili v hojném počtu a všichni odcházeli 

velmi spokojeni. Děkujeme paní Kvíčerové za 

její návštěvu! (07. 01. 2022) 
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Vyhodnocení Turnaje v Bingu 
Počátkem ledna jsme vyhodnocovali a předávali ceny v Bingu. Třetí místo obsadila paní Marie 

Pourová, druhou příčku obsadila paní Hana Černá a zlatou výherkyní se stala paní Marie 

Malá. Všem výherkyním jsme pogratulovali a budeme pokračovat v dalším souboji o hodnotné 

ceny! (10. 01. 2022) 

 
 

 
          3. místo paní Pourová 

 

    2. místo paní Černá H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              1. místo paní Malá 
 

Křeslo pro hosta - Vladimíra 
Kvíčerová 
Paní Vladimíra Kvíčerová, která již byla u nás 

před 14 dny na besedě o české historii. 

Povídání se klientům natolik líbilo, že dnes 

přišla znovu, aby vyprávěla o dalších 

historických postavách v dějinách Čech. Pro 

relaxaci zvolila též muzikoterapii. Děkujeme 

za návštěvu. (21. 01. 2022) 
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Rozdělení peněz ze sbírky na opuštěná zvířátka 
Již tradičně jsme pořádali předvánoční sbírku na opuštěná nebo nemocná zvířátka. Tentokrát 

se nám podařilo vybrat od zaměstnanců a klientů LUXORu částku 15.355,-Kč, kterou jsme 

spravedlivě rozdělili po 5.000,-Kč mezi kočičí útulek „CATKY“, útulek pro pejsky „HARYK“ a 

záchrannou stanici „HUSLÍK“. Za zbylou částku jsme zvířátkům koupili různé pamlsky. 

Děkujeme všem, kteří přispěli!! 

 

 

Dar od studentů Hotelové školy Poděbrady 

Studenti místní hotelové školy se spolu se 

svou profesorkou paní Procházkovou 

rozhodli přispět našim seniorům finančním 

darem na ceny v „Turnaji v bingu“. Za 

vybranou částku 5.000,- Kč koupíme ceny 

pro výherce v turnaji, který probíhá po celý 

rok. Dar převzal pan ředitel Novák od 

zástupkyň studentů Elišky Benešové, 

Kateřiny Chybové a Terezy Škopkové. 

(04. 03. 2022)   
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Květiny pro ženy 
V tomto významném dni pan ředitel obdaroval 

všechny klientky a zaměstnankyně Domova 

krásnou jarní květinou - petrklíčem. Kytička ženy 

potěšila a na jejich tvářích vykouzlila nádherný 

úsměv! A odpoledne se již mohou i muži těšit na 

společnou oslavu MDŽ s kapelou Poděbradka! 

(08. 03. 2022)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava MDŽ na jídelně 
Po dopoledním věnování kytiček i poděkování všem ženám panem ředitelem se klienti těšili na 

odpolední oslavu Mezinárodního dne žen. Tu jsme společně oslavili s kapelou Poděbradka, se 

kterou jsme si zazpívali (někteří i zatancovali) známé písničky. Popovídali si při výborném 

občerstvení, které se skládalo z chlebíčků a zákusků. Klienti si připíjeli pivem, rumem nebo 

i vaječným likérem. Zábava měla hojnou účast, celý den oslav se vydařil, klienti odcházeli 

s pocitem příjemně stráveného odpoledne! (08. 03. 2022) 
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Křeslo pro hosta - Anna a Ema Semiánovy 
Pozvání v rámci aktivity „Křeslo pro hosta“ přijaly spisovatelky a cestovatelky Anna a Ema 

Semiánovy. Anna Semiánová se mimo jiné ve svém civilním životě věnuje výuce plavání dětí a 

její dcera Ema je studentkou a herečkou. V současné době hraje v muzikále „Šumař na cestě“ 

v Městském divadle Mladá Boleslav. V roce 2020 obě opustily stereotyp všedních dnů a 

vydaly se spolu pěšky na moravsko-slezskou část camina – Svatojakubské poutní trasy – z 

Opavy do Mikulova. Jaké to je, když matka s dcerou absolvují takovou cestu a společně sdílí 

slunce, déšť, prach, bláto, žahavé kopřivy, komáry, vlídná přístřeší a laskavé lidi okolo? Tak 

právě o tom nám obě přišly vyprávět s pomocí obrázkové prezentace i se svou knihou „Dvě na 

cestě“. Děkujeme za jejich milou návštěvu a především zajímavé vyprávění! (14. 03. 2022)   
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Chceme pogratulovat k narozeninám následujícím klientům a 
popřát mnoho zdraví a štěstí v dalších letech. 

 

LEDEN 

Paní Vlasta Kráčmarová, paní Helena Vohňová,  

paní Věra Dubnová, paní Marie Pivokonská  

ÚNOR 

Paní Miroslava Marečková, paní Růžena Kocnerová,  

paní Emilie Černá, paní Emilie Veselá, paní Zdenka Čeňková 

BŘEZEN 

Paní Marie Štaflová, pan Josef Pavel  

 

 

leden -  březen 2022 

Vorlíčková Jena    30. 01. 2022 

Sýkorová Hana    13. 02. 2022 

 

prosinec 2021 – březen 2022 

 

Říha Pavel     16. 12. 2020 

Pánková Kateřina    09. 02. 2022 

Süsmilchová Růžena   01. 03. 2022 

Přejeme všem příjemný pobyt. 



 10 

Marie Siřínková 
Narodila jsem se v Hryzelích. Do měšťanské školy 

jsem chodila v Horních Krůtách. Vyučila jsem se ve 

středisku pro zemědělství. V zemědělství jsem 

pracovala téměř celý život. Mezi mé záliby patřilo 

pletení a šití pro rodinu, hlavně pro děti. Byla jsem 

dvakrát vdaná. S prvním manželem jsem měla dceru a 

syna, ale brzy jsem ovdověla. Vdala jsem se podruhé 

a s manželem jsem měla skvělý vztah a měli jsme se 

moc rádi. On měl také děti z předchozího manželství. 

Žili jsme spolu v Kolíně, můj zdravotní stav nebyl úplně 

dobrý a hodně mi pomáhal. Děti se také střídaly a 

pomáhaly nám, co jsme již nezvládali. Bohužel manžel mi v říjnu 2021 zemřel, což mě velice 

zasáhlo. Velikou oporou mi byla moje dcera, která za mnou sem do Domova chodí.  

Kateřina Pánková 
Narodila jsem se na česko-německém pomezí. Pocházím 

z 5 sourozenců. Vyučila jsem se malířkou porcelánu. 

S manželem Evženem jsme měli 3 děti – 2 syny a 1 dceru. 

V roce 1965 jsem se přestěhovala z Teplic v Čechách do 

Poděbrad. Zde až do důchodu jsem pracovala ve zdejších 

sklárnách. Ráda jsem luštila křížovky, pletla a háčkovala. 

Hodně jsem se věnovala vnoučatům, kterých mám 7 – 4 holky 

a 3 kluky. Moji největší radostí jsou teď pravnoučata – Štěpán, 

Šimon a Madlenka. 

Růžena Süsmilchová  
Narodila jsme se v Kochánkách u Mladé Boleslavi. Měla jsem tři děti – 2 dcery a jednoho 

syna. Se synem jsem žila v rodinném domku. Pracovala jsem v zemědělství a starala se 

o domácnost. Měla jsme svou zahrádku, a dokud mi to můj zdravotní stav dovoloval, ráda 

jsem na ní pracovala. Když už se o mě syn nemohl starat, žila jsem v Domově pro seniory ve 

Mšeně u Mělníka. Nyní jsem se přestěhovala do Poděbrad, abych byla blíž své dceři, která 

bydlí v Pečkách. 

(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 
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Helena Bucháčková 
Jmenuji se Helena Bucháčková. Narodila jsem se v Nymburce a žila jsem 

v Třebestovicích. Základní školu jsem navštěvovala v Sadské, poté jsem 

vystudovala Střední zdravotnickou školu v Kolíně - obor všeobecná 

sestra. Po maturitě jsem vystudovala VOŠ obor diplomovaný 

fyzioterapeut. Pracovala jsem v Praze na klinice komplexní rehabilitace - 

Monada. Další kroky mě zavedly do Poděbrad - Hotel Bellevue, pak jsem 

pracovala v Dětské léčebně Dr. Filipa v Poděbradech, kde mě práce 

s dětmi velice bavila. V Poděbradech žiji přes 20let. Jsem vdaná a mám 

3 děti. Ráda sportuji, běhám, chodím do divadla. 

 

Lenka Koutová 
Dobrý den, jmenuji se Lenka Koutová. V Luxoru pracuji od března 

letošního roku. Před tím jsem pracovala jako terénní osobní 

asistentka v Kolíně, chodila jsem za klienty domů. Druhým rokem 

studuji na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Mám tři 

dospělé dcery, vnučku Andělku a vnuka Toníka. Ve volném čase 

ráda chodím do přírody a věnuji se vnoučatům. Těším se na 

spolupráci s Vámi a přeji Všem pevné zdraví. 

Zuzana Rubešová 
Dobrý den, jmenuji se Zuzana Rubešová a je mi 24 let. V Luxoru pracuji od roku 2017. Tento 

rok v lednu jsem se vrátila po mateřské dovolené. Mám dvě dcery - Karolínku a Emilku. Ve 

svém volném čase jsem s rodinou, často chodíme na procházky nebo navštěvujeme přátele. 

Mám ráda přírodu, jízdu na kolečkových bruslích a kole. Nejvíce času trávím se svými dětmi 

a pokud možno i s partnerem. Když je příležitost, jezdíme na výlety a užíváme si chvíle spolu. 

Do práce jsem se těšila na své kolegyně a samozřejmě i na Vás klienty. Do budoucna bych 

Vám všem přála hlavně zdraví a spokojenost. Ať se Vám tu s námi líbí.  

 

(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 

Zdroje použitých obrázků: 
 https://www.seekpng.com/ipng/u2w7w7r5a9t4o0q8_vector-royalty-free-download-bingo-stuffing-rotary-bingo/ 

 https://br.pinterest.com/lucianaalmeidagomes91/cuidador-de-idosos/ 

 https://dechovka.eu/index.php/welcome/editorial/1150-free-scores-noty-zdarma-kostenlose-noten 

 https://www.dvorakasyn.cz/o-nas/aktuality/cim-voni-jaro-636.html 

 https://unizdrav.cz/jak-usnadnit-seniorum-pohyb 

 https://www.dtest.cz/clanek-8069/test-polotucneho-mleka-2020 

https://www.seekpng.com/ipng/u2w7w7r5a9t4o0q8_vector-royalty-free-download-bingo-stuffing-rotary-bingo/
https://dechovka.eu/index.php/welcome/editorial/1150-free-scores-noty-zdarma-kostenlose-noten
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Margit 

Slimáková:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Se souhlasem Margit Slimákové 
Expertka na výživu Margit Slimáková 

 

Kupte si závaží, jezte bílkoviny a zeleninu. 

Vyřešíte zácpu i úbytek svalů 
Senioři už většinou diety moc neřeší, pokud netrpí diabetem. Přitom právě oni by si měli dávat 

pozor na to, co jí, protože mnoho potravin na ně může mít neblahý vliv. Toto věčné téma navíc 

nabírá na intenzitě v době, kdy se všechno rapidně zdražuje. Specialistka na zdravotní 

prevenci a výživu Margit Slimáková v rozhovoru pro České důchody popsala, co jíst a čemu se 

naopak vyhnout, aby neutrpělo vaše zdraví ani peněženka. 

Jak by se měli lidé nad padesát, šedesát let zdravě stravovat? Aby to bylo zdravé a 

zároveň si to mohli dovolit finančně? 

To, co platí úplně pro každého, je, že zdravé jezení není žádná raketová věda. Je to relativně 

jednoduché a v podstatě každý můžeme jíst zdravě. Základem zdravé stravy je skutečné jídlo. 

To jsou základní potraviny minimálně průmyslově zpracované a jídla z takovýchto potravin. Na 

webové stránce cojist.cz je průvodce skutečným jídlem. 

Jaká jsou pravidla? 
Pravidlo číslo jedna platí úplně pro každého. Na základě toho skutečného jídla můžeme jíst 

velmi rozdílně. Jsou někteří z nás, kteří budou jíst více třeba rostlinnou stravu, a někteří, kteří 

budou jíst více živočišnou stravu. U těch moderních směrů bych to přirovnala k tomu, že tady 

máme vegetariány, makrobiotiky a na druhé straně máme zastánce paleo stravy nebo 

nízkosacharidových strav. 

To všechno je možné, není vůbec potřeba počítat gramy, porce, energii, kalorie. To není 
důležité. Důležité je, aby to bylo skutečné jídlo. A můžou to být různé směry. 
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Tím skutečným jídlem myslíte, že to není polotovar, tedy že to není něco ze 
supermarketu za 50 korun? 
Vysoce průmyslově zpracovaný produkt, to je opak. Skutečným jídlem jsou základní potraviny. 

Jakékoli potraviny rostlinného původu, ideálně když jsou vyrostlé z kvalitní půdy a jakékoli 

potraviny živočišného původu. Zase ideálně když jsou to zvířata kvalitně krmená, se kterými 

se slušně zachází. A minimálně průmyslově upravené potraviny, to je klasický příklad bílý 

plnotučný jogurt nebo tvaroh. Nejsou to jogurty doslazované, odtučňované, obarvované a 

podobně. Je velmi jednoduché, jak to rozlišit, na již zmíněném webu to je detailněji popsané. 

Když to člověk začne jíst a zvládne to vědomě 2 až 4 měsíce, začne vnímat, co z toho 

skutečného jídla mu dělá lépe, hůře, jestli je typ, který potřebuje jíst více masa, nebo fazole, 

jestli potřebuje zeleninu více tepelně upravenou, nebo syrovou. Dokud člověk jí vysoce 

průmyslově zpracované jídlo, spoustu polotovarů, nevnímá skutečné potřeby svého těla, ale 

chutě – cukr, dochucovadla, takovou tu závislost na nezdravostech. 

Takže začít jíst skutečné jídlo a potom vnímat, respektovat potřeby svého těla, popřípadě 

sledovat svůj zdravotní stav. Což je s věkem čím dál tím více důležité, protože v průběhu let 

nastupují nemoci, zdravotní potíže a s těmi mohou být spojena některá stravovací omezení. 

Potíže se stravitelností mléka  
Co ve vyšším věku není dobré jíst? 

S věkem je úplně typické, že se zhoršuje třeba stravitelnost 

mléka, protože se snižuje množství enzymů, které nám štěpí 

mléčný cukr laktózu. S věkem lidé hůře tráví mléko, ale pořád 

ještě většina z nich může zakysané mléčné výrobky, kde je 

mléčný cukr už částečně nějakým způsobem uložený. 

Jaká jsou specifika vyššího seniorního věku? 

Základním problémem u seniorů důsledkem věku je ztráta svaloviny, která vede k tomu, že 

lidé mají horší koordinaci. Máme velmi časté pády, zlomeniny krčků a podobně. To všechno 

souvisí se ztrátou svaloviny. Člověk nemá balanc, neudrží tu koordinaci. A s tím ještě souvisí 

poruchy imunitního systému. 

Toto obojí, jak funkce imunitního systému, tak svalovina, jsou závislé na dodávání zejména 

bílkovin. Kvalitní stravy, dostatku bílkovin. Tohle na základě mých zkušeností, ale i spousty 

studií, je jeden z nejčastějších problémů ve starším věku. Protože s věkem mnozí lidé ztrácejí 

chuť k jídlu, schopnost kousat některé potraviny, jedí menší množství potravin anebo nakupují 

nedostatek jídla, protože nemají dost financí. Kupují levnější potraviny a bohužel levnější jsou 

spíš ty nezdravé. Sacharidy, sušenky, koblihy, rohlíky. A nejdražší jsou právě ty bílkoviny. 

Takže oni vlastně ubírají bílkovin. 

Bohužel je to často i v nemocnicích, kde vám místo tvarohu dají koblihu. To je velice špatné. 

My nepotřebujeme ve starším věku vykrmovat koblihami a kaloriemi, ale potřebujeme 

zachovat svalovou hmotu, to znamená ty kvalitní potraviny. 

Proto v tomto věku není vhodné skoro pro nikoho rostlinné stravování, ale je tam důležitý 
příjem kvalitních bílkovin. Senioři jedí spíše menší množství stravy a čím méně toho jedí, tím 
více to musí být výživově bohaté. Jedny z výživově nejbohatších jsou živočišné bílkoviny, o 
tom není debaty. Je to maso, ryby, vejce, popřípadě zakysané mléčné výrobky, i sýry. To jsou 
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potraviny, které na gram hmotnosti mají vysoké množství kvalitních bílkovin a spoustu dalších 
živin jako minerálů a vitamínů. 
Neznamená to, že senior musí jíst dvakrát třikrát denně steak přes půl talíře, to určitě ne. 
Stačí, aby měl v každém z těch tří hlavních jídel kvalitní bílkovinu. I kdyby to bylo pár lžic. Ke 
snídani vajíčka, k obědu kousek kvalitního masa nebo ryby, večer třeba tvarohovou 
pomazánku. Tohle je ten základ, to je to nejdůležitější. Aby tam byla ta kvalitní bílkovina. 
Současně s ní se do těla dostávají kvalitní tuky, protože zdroje bílkovin jsou současně zdrojem 
tuků. Vejce, ryby, ořechy, to všechno má v sobě i tuky. 
Dalším běžným problémem seniorů jsou zácpy a problémy s trávicím traktem, protože mnozí 

z nich se méně pohybují a s tím může souviset i omezení pohybu střev. U těchto lidí je pak 

důležitá zelenina. A u ní pozor. 

Zatímco syrová může být perfektním zdrojem spousty látek, přece jenom je hůře využitelná a 

stravitelná. Proto je s věkem často stravitelnější šetrně tepelně upravená. Nemyslím tím 

zelenina à la česká školní jídelna, kdy je rozvařená k smrti a je nechutná. Ale v podstatě 

šetrně upravená. To může být spařovaná zelenina, blanšírovaná, lehce opražená na másle, 

nebo dříve se dělala v přepuštěném másle do zeleninové polévky. Ideální je zeleninové 

polévky rozmixovat, když člověk hůře tráví. Takové ty krémové zeleninové polévky, ale aby to 

nebyla jenom zelenina, aby se tam přidal masový nebo kostní vývar, abychom tam tu bílkovinu 

přidali. Nebo rozklepli vejce. Toto jsou všechno ideální jídla pro seniory. 

Zmínila jste, že senioři hůře tráví mléko. Ale co já si pamatuju, tak se vždycky říkalo, že 
je dobré pít mléko, aby kosti byly silné a nelámaly se… 

Takhle jednoduché to není. Tam je velký problém, že oni můžou vypít několik litrů mléka, ale 

v okamžiku, kdy mají problém ho trávit, z toho stejně nic moc nezískají. To nefunguje. Je 

důležité, aby nám fungovalo střevo, protože rozhoduje, co přijmeme. Na talíři můžeme přijímat 

všeho dostatek, ale to neznamená, že se to dostane do těla a efektivně se to využije. Takže 

pro mě je důležité střevo. A jestliže něco hůře trávíme, tak to určitě nemá smysl jíst. Že je 

mléko nezbytné pro pevné kosti, to je spíše takové heslo mlékárenského průmyslu. My 

potřebujeme vápník, který ale můžeme přijímat z mnoha dalších potravin. A možná víc 

deficitní než vápník samotný jsou další prvky, které pomáhají ten vápník zabudovat. 

Málokdo ví, že mnozí senioři přijímají vápník a pijí mléčné výrobky, jak se jim doporučuje, 

mnohým je dokonce vápník předepisován. Ale i kdyby ten vápník dobře vstřebávali a dostal se 

do krve, je obrovský problém, kdyby neměli dostatek vitamínu K2. Což je dost nedostatkový 

vitamín. Pak hrozí, že se vápník bude usazovat v měkkých tkáních, cévách a povede to 

ke kalcifikaci cév, čímž se zvyšuje riziko nemocí srdce a cév. To není vůbec dobře. 

Potřebujeme nejen vápník, ale potřebujeme také vitamín K2, který, když to zjednoduším, vede 

ten vápník do kostí a zubů, kde se ukládá. Toto bývá častější deficit než vápník. Vitamín K2 

bývá ve fermentovaných potravinách, takže když někdo jí pravidelně kysané zelí, je to 

perfektní. Anebo je v některých sýrech, které jsou z mléka krav, které se pasou na trávě. 

Protože v jejich žaludku se to fermentuje. Ve střevech to částečně vzniká působením 

mikroorganismů, ale musíte mít zdravý mikrobiom. 

Když užíváte vápník nebo vitamín D, tak byste k nim měli užívat i vitamín K2. Na to už jsou 

přípravky. Jenom pozor u seniorů, kteří užívají léky na ředění krve. Tam může být nějaká 

interference, a to musí probrat se svým lékařem. 
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Kosti je nutné zatěžovat  
Jak důležitý je pohyb? 
Je důležité říct, že můžeme přijímat kolik chceme 
vápníku, a i když budeme mít dostatek K2 a dostane 
se do kostí, tak ten vápník v nich nezůstane jen tak 
sedět. On v těch kostech zůstane a zabuduje se 
aktivně jenom tehdy, když ty kosti budeme používat a 
když je budeme zatěžovat. A není to jenom zátěž 
vlastním tělem, ale je to zátěž prací. 

Dříve se rylo rýčem, odhazoval se sníh, těsto se 

šlehalo v ruce, ne v mixéru. To nám strašně v dnešní 

době chybí. Málokdo zatěžuje kosti něčím extra. 

Zatímco mladí chodí do fitness center, pro seniory to 

vůbec není běžné. A spoustě z nich ubyla fyzická 

práce, protože máme elektřinu, která dneska všechno dělá za nás. 

Doporučila bych závaží, která jsou na suchý zip na zápěstí nebo na kotník. To můžou zkusit 

dokonce i téměř ležící a minimálně pohybliví senioři. Můžete si je připnout a dělat s nimi 

cokoliv. Nemůžou spadnout, nemůžou vás zranit. Třeba jenom půlkilové závaží, dvakrát denně 

na 5 až 10 minut, a i když člověk jen sedí. Člověk může zvedat ruce, nohy, zkoušet s nimi 

hýbat. Tohle je přesně zátěž, kterou ty kosti potřebují. 
Spousta seniorů má nechuť k pohybu. Jak to řešit a jaký pohyb doporučit, aby je to 
bavilo? 
Úplně nejpřirozenější, nejlepší pohyb je běžná chůze. Já bych radila začít vždy tím 

nejpříjemnějším. Už jenom to, že si senior po ránu otevře okno a vydýchá se, bude se trošičku 

otužovat u otevřeného okna, to je bezva začátek. První je třeba najít si čas, rozhodnout se a 

začít to dělat. A když člověk zjistí, že mu to je příjemné, když si otevře okno a probere ho ten 

čerstvý vzduch, vydýchá se, možná to povede k tomu, že pak začne trošičku přidávat. Dá si to 

závaží nebo se půjde projít. 

Samozřejmě ideální je, když si na to najde nějakého kamaráda, kamarádku. Spousta seniorů 

místo toho, aby seděli jenom doma, se začnou setkávat třeba na procházce. Najdou si 

někoho, s kým se domluví. Nebo když mají psa, je to úplně ideální. Zkrátka, i kdyby to byly 

jenom drobné procházky, je to úplně nejúžasnější. Mimochodem na tu procházku se s sebou 

dá vzít i to závaží, někdy na ruce, někdy na nohy, tím zvýšíme intenzitu. Za mě má smysl i 

jenom přijít do parku a sednout si na lavičku na nějakou dobu. 

Je důležité být v přírodě. Když dýcháme venku vzduch, když se trošku zapotíme, zvlhčíme tím 

sliznice, které jsou pak odolnější vůči virům, které jsou dneska všude. Klidně, i kdyby tam měl 

člověk víceméně jenom sedět, pořád to má význam. A samozřejmě i ta drobná procházka, 

popřípadě další level procházka se závažím. Tohle všechno jsou fantastické možnosti. A jestli 

je člověk při síle, má chuť a je společenský, tak fantastický pohyb je tanec. 

 (Zpracovala: Dana Vecková) 

Zdroj: https://ceskeduchody.cz/zdravi/margit-slimakova-kupte-si-zavazi-jezte-bilkoviny-a-

zeleninu?fbclid=IwAR0kHjGQEfiljsvTpYSlZdI9SuO6tDkMmfVjJ2jHjm_d_cBc2jcsfNQg71M 

https://ceskeduchody.cz/zdravi/margit-slimakova-kupte-si-zavazi-jezte-bilkoviny-a-zeleninu?fbclid=IwAR0kHjGQEfiljsvTpYSlZdI9SuO6tDkMmfVjJ2jHjm_d_cBc2jcsfNQg71M
https://ceskeduchody.cz/zdravi/margit-slimakova-kupte-si-zavazi-jezte-bilkoviny-a-zeleninu?fbclid=IwAR0kHjGQEfiljsvTpYSlZdI9SuO6tDkMmfVjJ2jHjm_d_cBc2jcsfNQg71M
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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. 

Změňte jedno písmenko ve slově,  

a tím vám vznikne další slovo  

Vzor: sádlo – písmenko S změníme na P a máme nové slovo - pádlo 

konec ………………..  krajta  ……………….. 

hlína   ………………..  dáseň ……………….. 

ocel  ………………..  dílek  ……………….. 

mrav  ………………..  příboj  ……………….. 

rohovka ………………..  laso  ……………….. 

cíl  ………………..  mošt  ……………….. 

Jarní hádanky pro dobrou náladu 
 

Trojdílná sukýnka bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno ... 

Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: „Jsou to 
květy ...! 

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají ... 

Vyluštěte přesmyčky ovoce a zeleniny 

AÁNNB - ………………………..  RUFITPERAG - …………………………. 

PIPAKRA - ………………………  ČAJER - …………………………………. 

RÍZYB - …………………………..  ŠTEGRAN - …………………………….. 

LOMENU - ……………………..  KAKURO - ……………………………… 

NOVÍ - ……………………………  WIKI - ……………………………………. 

NĚDÝ - …………………………..  LASTÁ - …………………………………. 

VOSKBER - ……………………..  DELTA - …………………………………. 

KURHAŠ - ……………………….  NITROC - ……………………………….. 
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Napište co nejvíce věcí, činností, květin, pokrmů či tradic,  
které se týkají JARA nebo VELIKONOC 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Najděte 10 rozdílů 

 

Zdroj: https://www.mksokolov.cz/knihovna-informuje/najdi-10-rozdilu-hledani-pro-deti 

Příjemné chvíle u tréninku paměti, dobrou náladu a pevné zdraví  

Vám přejí Jana s Aničkou 
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ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY  
jako prevence Alzheimerovy choroby jsou již tradičně součástí 

našeho časopisu. Dnes Vám nabízíme oblíbenou jarní mandalu. 
 

 
 
 

Zdroj:https://search.seznam.cz/obrazky/?q=omalovánky+k+vytisknutí+mandala&oq=omalovánky+k+vytisknutí+mandala&aq=1&ms=4288&ks=7&source

id=27425&color=any&size=any&pornFilter=1&productOnly=0&sId=MWgZfOSkmiXFht3W_3vZ&sgId=MC41NjE5MDQ5ODQyMDcxNDI5IDE2NDY

5OTMzMjcuOTc1#docId=724c56c74cb92437 


