
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 2/2018 
Vážení a milí přátelé, 

vítejte u letního vydání našeho časopisu. Kromě nových informací z našeho Domova si 

zavzpomínáme na příjemně prožité chvíle na mnoha společenských akcích, seznámíme 

se s novými klienty i zaměstnanci a procvičíme naši paměť. Také bychom rádi i tímto 

způsobem přispěli k pocitu vzájemné sounáležitosti a vzájemné blízkosti. Velice nám na 

Vás záleží, jsme součástí jedné velké společné rodiny a naším hlavním cílem je trvale 

přispívat k Vaší spokojenosti. 

Prožití nadcházejících letních dní ve zdraví, příjemné pohodě a s veselou myslí Vám  za 

celý kolektiv pracovníků Luxoru 

přeje 

 

 

Váš Jaromír Novák 
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Ve dnech 21. 06. – 24. 06. proběhne na výstavišti v Lysé nad Labem 19. ročník výstava 

Senior – Handicap spojená s výstavou Šikovné ruce našich seniorů, Lázeňským 

veletrhem a Růžovou zahradou. Senioři budou soutěžit v činnostech: ruční práce, 

literární práce a fotografie. Na výstavě budou především k vidění ruční práce všech 

možných technik od háčkování, pletení, vyřezávání, kreslení až po paličkování 

a vyrábění figurek od malých až po velké v životní velikosti. Poskytovatelé sociálních 

služeb tedy i Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb budou prezentovat na 

stánku své služby: 

 

 Domov pro seniory  

 Odborné sociální poradenství (ambulantní služba Komunitního centra) 

 Sociální rehabilitace (ambulantní služba Komunitního centra) 

 

Soutěže Šikovné ruce našich seniorů se za Domov pro seniory se zúčastní paní 

B. Hlaváčková, Z. Hutová, V. Dubnová, M. Fotrová a pan J. Ringer. 

 

Také byl vyhlášen 6. ročník literární soutěže POLABSKÁ VRBA 2018, kterou vyhlašuje 

Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazývá se také soutěží pro 

pamětníky. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma nebo se mohou 

nechat inspirovat tématem, které pořadatel vybere. Tématem pro letošní rok je: „MŮJ 

ŽIVOTNÍ VZOR“. Za DS Luxor, poskytovatel sociálních služeb jsou přihlášeni klienti: 

paní Z. Hutová, paní B. Hlaváčková, paní M. Fotrová a paní A. Mazánková. Cílem 

soutěže je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a 

poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních 

vazeb. 
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Klientům, kteří se aktivně zapojili do soutěží, děkujeme a přejeme, aby i v dalších 

letech vytvořili něco hezkého, co by potěšilo nejen je samotné, ale i návštěvníky 

výstavy.        Zpracovala: M. Kadlecová 

 

Pro připomenutí z minulých aktivit: 

06. 06. 2018: Výlet na poděbradský Soutok 

V červnu jsme díky nově 

zakoupenému velkému automobilu 

rozšířili nabídku aktivit o krátké 

projížďky v Poděbradech a jeho 

okolí. Snažíme se, aby naši klienti 

příjemně využívali volný čas, aby 

navštívili místa, kde jim bylo dobře 

a která znají z mládí. První jízdu 

jsme podnikli na poděbradský 

Soutok Labe s Cidlinou, kde jsme 

poseděli v restauraci, a klienti 

zavzpomínali na doby, kdy tato místa navštěvovali. Vzhledem k omezené kapacitě vozu 

nemůžeme cestovat všichni společně, tak se další klienti mohou těšit na příští výlety, 

které budou následovat.  

 

Mezi další aktivity, které jsme v Domově 

pořádali, patří Křeslo pro hosta. Dne 25. 

05. jsme přivítali paní PhDr. Janu 

Hrabětovou, která je výbornou znalkyní 

města Poděbrad a velmi zajímavě 

vyprávěla a promítala snímky o 

architektonických proměnách města.  
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Další návštěvou byla dne 18. 05. paní spisovatelka a cestovatelka Šárka Denková, která 

je autorkou především společenských románů. U nás vyprávěla o cestování se svým 

partnerem, s kterým procestovala Afriku a Asii (Kambodža, Thajsko, Malajsie, Etiopie a 

Jihoafrická republika), odkud čerpá inspiraci do svých knih. Vydala 14 knih, s sebou 

přivezla několik titulů, např. Tři plus jedna, Horalka, Zašívaná panenka, Nezlomená 

osudem, které si klienti s věnováním autorky mohli zakoupit. 

Mezi další vzácné hosty, kteří přijali 

pozvání do našeho Domova, patřil pan 

Ing. Pavel Benák, ředitel Pivovaru 

Nymburk spol. s.r.o. Náš host velmi 

poutavě vyprávěl nejen o historii 

pivovaru, ale i o výrobě piva či jeho 

exportu. K pivovaru Nymburk, který byl 

založen v roce 1895, patří neodmyslitelně Bohumil Hrabal a Postřižiny. Nymburský 

pivovar užívá jako obchodní značku pro tuzemský trh název Hrabalova díla Postřižiny – 

Postřižinské pivo. Název Postřižinské pivo dal nymburskému pivu sám spisovatel a 

rovněž písemný souhlas k užívání značky. Pivovar vaří šest druhů světlých piv, jedno 

pivo tmavé a jeden polotmavý speciál, které náš host přivezl klientům na degustaci k 

neméně dobrému obědu. Děkujeme za návštěvu!  
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Mezi další významné pozvané hosty patřil 

pan Lukáš Rudolfský, generální ředitel 

rodinného vinařství Vinné sklepy Kutná 

Hora, s.r.o. Vinařství založil v roce 2002 

jeho otec pan Stanislav Rudolfský a od 

roku 2005 převzal řízení společnosti právě 

náš host. Společnými silami se pustili do obnovování zašlé slávy pěstování vinné révy na 

Kutnohorsku, jehož tradice sahá do 12. století. Vinařství sídlí v nádherných prostorách 

kláštera Řádu svaté Voršily v Kutné Hoře. Nachází se v něm nejenom vinotéka, ale 

především dvě degustační místnosti pro pořádání ochutnávek pro menší i velké skupiny. 

Pan Rudolfský vyprávěl o révě, kterou pěstují v optimálním množství tak, aby 

nepoškozovali životní prostředí. Při jejich činnosti naopak zlepšují půdu a navrací ji 

původní živost, kultivují krajinu, dělají ji pestřejší a zdravější pro zachování dalším 

generacím. Jako jediné vinařství v České republice i na Slovensku jsou držiteli 

respektované biodynamické certifikace DEMETER. Náš host přivezl na ochutnávku také 

různé druhy vína, které všem přítomným chutnaly.  

Zpracovala: M. Kadlecová 

 

Galerie Ludvíka Kuby so 12. 5. – ne 1. 7. 

výstava: Jaroslav Klát: Průniky realismu a abstrakce. Otevřeno Út–Ne 10–12 13–18 hod. 

Vstupné 20 Kč  

Symfonický a komorní orchestr z Velké Británie út 19. 6. 15:00 Lázeňská kolonáda  

Zveme Vás na XXI. ročník koncertního cyklu Charitas. Symfonicý a komorní orchestr z 

Velké Británie - Durham University Palatinate orchestra Kdy: 19. 6. 2018 od 15:00 hod. 

Vstupné zdarma  

Taneční večer se skupinou Applause út 19. 6. 19:00 Restaurace Swiss  

https://www.lazne-podebrady.cz/galerie
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/882
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/872
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
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Zveme Vás do restaurace Swiss, kde od 19 do 22 hodin zahraje skupina Applause.  

Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer st 20. 6. 19:00 Libenský - kavárna  

Zveme Vás na pravidelné hudební večery k tanci i poslechu. Večer Vám zpříjemní 

světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání Standy a Lenky Keith. 

Od 19:00 do 22:00. Vstupné: 40 Kč  

Ta naše písnička česká st 20. 6. 19:00 sál Lázeňské kolonády  

Koncert hvězdy české dechovky Jiřího Škváry, známého zpěváka ze Šlágru. Přijďte se 

potěšit nejznámějšími písničkami a evergreeny s hudebním doprovodem. Lázně 

Poděbrady, a. s. / sál Lázeňské kolonády / vstupné 50 Kč.  

Odpoledne s lidovou hudbou čt 21. 6. 14:00 Restaurace Swiss  

Zveme Vás na hudební odpoledne k tanci a poslechu. Svými písničkami Vás rozveselí 

Poděbradské duo. Od 14:00 do 17:00 Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer pá 22. 6. 19:00 Libenský - kavárna  

Večer Vám zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání 

Standy a Lenky Keith. Od 19:00 do 22:00. Vstupné: 40 Kč  

Komentovaná prohlídka / Jaroslav Klát: Průniky realismu a abstrakce so 23. 6. 14:00 – 
15:00 Galerie Ludvíka Kuby  

Komentovaná prohlídka výstavy Jaroslav Klát: Průniky realismu a abstrakce s 

kurátorkou, PhDr. Barborou Půtovou, Ph.D. et Ph.D. Začátek ve 14:00 hod. Vstup volný a 

zdarma.  

Taneční večer se skupinou Applause so 23. 6. 19:00 Restaurace 
Swiss  

Zveme Vás do restaurace Swiss, kde od 19 do 22 hodin zahraje 

skupina Applause. Vstupné: 40 Kč  

Křeslo pro hosta s Felixem Slováčkem so 23. 6. 19:00 sál 
Lázeňské kolonády  

Hvězdný večer s vynikajícím saxofonistou Felixem Slováčkem, který je známý také jako 

hudební skladatel a dirigent. Působil v Orchestru Karla Vlacha, později v Orchestru 

Ladislava Štaidla a v současné době řídí svůj big band. Vstupné: 60 Kč. 

UNI BIG BAND VAMBERK ne 24. 6. 15:00 lázeňská kolonáda  

Přijďte si zpříjemnit odpoledne na lázeňskou kolonádu.  

Odpoledne s lidovou hudbou po 25. 6. 14:00 Restaurace Swiss  

Svými písničkami Vás rozveselí Poděbradské duo. Od 14:00 do 17:00 Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer po 25. 6. 19:00 Libenský - kavárna  

https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/864
https://www.lazne-podebrady.cz/hotel-libensky
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/764
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/853
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/868
https://www.lazne-podebrady.cz/hotel-libensky
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/833
https://www.lazne-podebrady.cz/galerie
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/877
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/760
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/836
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/854
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/866
https://www.lazne-podebrady.cz/hotel-libensky
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Večer Vám zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání 

Standy a Lenky Keith. Od 19:00 do 22:00. Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer se skupinou Applause út 26. 6. 19:00 Restaurace Swiss  

Zveme Vás do restaurace Swiss, kde od 19 do 22 hodin zahraje skupina Applause. Přijďte 

si poslechnout hudbu k tanci i poslechu. Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer st 27. 6. 19:00 Libenský - kavárna  

Večer Vám zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání 

Standy a Lenky Keith. Od 19:00 do 22:00. Vstupné: 40 Kč  

Staropražští heligonkáři st 27. 6. 19:00 sál Lázeňské kolonády  

Koncert heligonkářů pod vedením Martina Malého. Soubor hraje písničky staropražské, 

jihočeské i moravské na dnes již historické Harmoniky. Vstupné: 60 Kč  

Odpoledne s lidovou hudbou čt 28. 6. 14:00 Restaurace Swiss  

Svými písničkami Vás rozveselí Poděbradské duo. Od 14:00 do 17:00 Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer pá 29. 6. 19:00 Libenský - kavárna  

Večer Vám zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání 

Standy a Lenky Keith. Od 19:00 do 22:00. Vstupné: 40 Kč  

Taneční večer se skupinou Applause so 30. 6. 19:00 Restaurace Swiss  

od 19 do 22 hodin zahraje skupina Applause. Vstupné: 40 Kč  

Hudební festival Musica Poděbrady 2018 - Karlovarský symfonický orchestr so 7. 7. 
16:00 Lázeňská kolonáda  

V Poděbradech vznikne nový Hudební festival Musica Poděbrady 2018 Festival 

organizují Lázně Poděbrady, a.s. a Město Poděbrady. Ředitelem festivalu je dirigent Leoš 

Svárovský. Bude se jednat o tři koncerty vážné hudby.   

Vernisáž / Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu so 7. 7. 18:00 – 
20:00 Galerie Ludvíka Kuby  

Zveme Vás na zahájení výstavy Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském 

Jadranu, které se uskuteční v sobotu 7. července 2018 od 18 hodin v Galerii Ludvíka 

Kuby. Těšíme se na Vaši návštěvu! Od 18:00 do 20:00 hod. Vstupné: Zdarma  

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu ne 8. 7. 10:00 – ne 26. 8. 
18:00 Galerie Ludvíka Kuby  

Zveme Vás na výstavu Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu, která 

potrvá do 26. srpna 2018. Těšíme se na Vaši návštěvu! Otevřeno Út–Ne 10–12 13–18 

hod. Vstupné 20 Kč.  

Komentovaná prohlídka / Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu so 
14. 7. 16:00 – ne 15. 7. 17:00 Galerie Ludvíka Kuby  

https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/873
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/867
https://www.lazne-podebrady.cz/hotel-libensky
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/759
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/855
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/869
https://www.lazne-podebrady.cz/hotel-libensky
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/878
https://www.lazne-podebrady.cz/restaurace-swiss
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/762
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/881
https://www.lazne-podebrady.cz/galerie
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/884
https://www.lazne-podebrady.cz/galerie
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/885
https://www.lazne-podebrady.cz/galerie


 8 

Komentovaná prohlídka výstavy Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském 

Jadranu s autory Šumných stop v Chorvatsku, režisérem Radovanem Lipusem a 

architektem Davidem Vávrou. Začátek 16:00 hod.  

Šumné stopy v Chorvatsku / Radovan Lipus, David Vávra / projekce + beseda so 14. 7. 
19:00 – 22:00 Restaurace Swiss  

Zveme Vás na filmovou projekci Šumných stop v Chorvatsku a besedu s autory projektu, 

režisérem Radovanem Lipusem a architektem Davidem Vávrou. Vstupné: 70 Kč.  

Hudební festival Musica Poděbrady 2018 - symfonický orchestr Hradec Králové so 4. 8. 
19:30 Lázeňská kolonáda  

V Poděbradech vznikne nový Hudební festival Musica Poděbrady 2018 Festival 

organizují Lázně Poděbrady, a.s. a Město Poděbrady. Ředitelem festivalu je dirigent Leoš 

Svárovský. Bude se jednat o tři koncerty vážné hudby.  

Soundtrack festival čt 30. 8. – ne 2. 9.  

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK PODĚBRADY 2. ročník Na 

přelomu srpna a září se pro Vás chystá jedinečná akce, kterou si nesmíte nechat ujít. 

Soundtrack Poděbrady nabídne živé orchestry a big bandy, pop a rock kapely i 

elektroprojekty.  

Narozeniny regionu so 8. 9. 12:30 Lázeňská kolonáda  

Český rozhlas Region oslaví své narozeniny u nás v Poděbradech na Lázeňské kolonádě. 

Přijďte si užít letní odpoledne plné hudby, zábavy a soutěží moderátorů, redaktorů i 

dramaturgů jednotlivých pořadů.      Zdroj: www.lazne-podebrady.cz 

Ve druhém čtvrtletí se konala schůzka VO dnech 24. 04., 23. 05. a 28. 06. a mohlo by být 

pro vás důležité: 

- V dubnu bylo u zábradlí směřujícím do parku je nainstalované nové signalizační 

zařízení (zvonek na sesternu), kterým může klient přivolat pomoc v případě 

potřeby dostat se do budovy Luxoru. 

- Na jídelnu a na chodbách budou během července dány nové podsedáky na židle a 

lavice, které budou lehce vyměnitelné a pratelné. 

https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/886
https://www.lazne-podebrady.cz/galerie
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/763
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/837
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/879
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- Od června 2018 došlo ke změně dodavatele nákupu potravin, nákupy se 

objednávají stejným způsobem jako doposud. Nákupy zajišťuje JEDNOTA, 

spotřební družstvo v Nymburce, OD Jiří Poděbrady. 

- Od 01. 06. 2018 máme novou kadeřnici paní Janu Vajasovou. Kadeřnice bude 

docházet dle domluvy, minimálně 1x14 dnů. Nový ceník je uvedený na nástěnkách 

na patrech.  

- V letních měsících budou spíše studené večeře s ohledem na teplé počasí a 

omezený provoz kuchyně z důvodu dovolených.  

- Domov má od května nový vůz, který je vícemístný. Nyní budeme moci pořádat 

výlety po okolí.         (Zpracovala: J. Bryxí) 

 

duben – červen 

Jindřich Ondra    09. 05. 2018 

Bohumila Kuchařová   22. 05. 2018  

Miloslava Rambousková   13. 06. 2018 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

duben – červen 

Ladislav Bartoš    30. 04. 2018 

Božena Tichá    10. 05. 2018 

Helena Zalabáková   10. 06. 2018 
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Rozhovor s paní Bohumilou Kuchařovou 

Odkud pocházíte? 

Jsem rodačka z Poděbrad a celý život jsem zde 

prožila, jenom 7 let jsem žila v Kostelní Lhotě. 

Měla jsem 2 sestry, které, již bohužel, nežijí. 

Jsem vdova, prožila jsem s manželem celý život, 

žili jsme jeden pro druhého, nikam nechodili, 

vystačili si sami. 

Co jste dělala po škole? 

Jsem švadlena, pracovala jsem 10 let v Polabanu, 

poté ze zdravotních důvodů jsem prodávala bílé 

nádobí, také jsem pracovala v líhni kuřat. 

Co Vaše rodina? 

Mám dceru, která žije s manželem v Praze a dospělého vnuka.  

Jak dlouho jste v Domově? 

Do Luxoru jsem nastoupila 22. května 2018, jsem zvyklá být sama, i když mě dcera 

velmi často navštěvovala, doma jsem trávila posledních 30 let o samotě.  

Jaké máte záliby? 

Mezi mé koníčky patřilo vyšívání, pletení, v současné době čtení knih a sledování 

televize 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Ostatním klientům a zaměstnancům přeji hlavně hodně zdraví, aby se měli dobře a vše 

zvládali.         (Zpracovala: M. Kadlecová) 
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Rozhovor s paní Janou Bryxí 

 

Jmenuji se Jana Bryxí, je mi 29 let, pocházím z nedaleké 

vesničky Kostelní Lhoty a již 3 roky bydlím s manželem 

v Poděbradech. Vystudovala jsem gymnázium v Poděbradech 

a vysoké školy v Hradci Králové a Pardubicích.  

Dříve jsem pracovala jako sociální pracovnice na městském 

úřadu v Poděbradech. Do Luxoru jsme dříve docházela jako 

dobrovolnice, praktikantka i brigádnice. Práce mě velice baví a 

jsem ráda, že jsem dostala možnost Vám být nápomocná. 

Ve volném čase se věnuji vedení dětí ve skautu. S manželem, mojí sestrou Danou a její 

rodinou rádi podnikáme výlety po okolí. Velkou část volného času věnuji také svým 

dvěma pejskům Ferdovi a Bártovi.       (Zpracovala: J. Bryxí) 

 

Rozhovor s paní Radkou Vaníčkovou 

 

Jmenuji se Radka Vaníčková. V Luxoru pracuji od 01. 05. 

2018 jako pracovník úklidu. Bydlím v Sokolči. Jsem vdaná, 

mám syna Ondřeje. Mezi mé koníčky patři vaření, čtení a 

práce na zahrádce.  

(Zpracovala: R. Vaníčková) 

Zdroje použitých obrázků: 
https://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/okrasne-maky-na-zahrade-jednolete-

vytrvale-a-skalkove/ 

http://zahrada.bydleniprokazdeho.cz/zahrada/jarni-kvetiny-a-aranzma-v-interieru.php,  
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O pánevním dně možná část populace neslyšel a nejspíš se jedná o mužskou část, ovšem i 

pro muže má pevné a zároveň dobře fungující pánevní dno své nesporné přednosti 

potřebné pro kvalitní život. 

Přínosy správně fungujícího pánevního dna 

Přínos z dobře funkčních cviků z pohledu: 

- Muže a ženy: 

o podpora orgánů pánve (uzávěrový sval konečníku, kde je důležitá pevnost, 

síla, elasticita) 

o předcházení inkontinenci 

o může pomoci předejít bolesti zad 

o zlepšení sexuálního požitku 

o může pomoci s problémy nefunkčnosti břišních svalů 

o napomáhá správnému držení těla 

- Muže: 

o prostata (ochablé či nefunkční pánevní dno může mít neblahý vliv na 

prostatu) 

o erekce (správná funkce pánevního dna pomáhá s erekcí) 

- Ženy: 

o správná poloha dělohy – tedy podpora orgánů pánve 

o v období po porodu pomáhá zbavit se možného úniku moči 

o formování zadečku 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI CVIČENÍ 

Pánevní dno se dá posilovat několika technikami. V současné době nejznámější cvičení 

na pánevní dno jsou Kegelovy cviky, které byly vyvinuty v první polovině 20. století 

americkým gynekologem Arnoldem Kegelem. Další možností posílení pánevního dna 

jsou techniky Pelvicore, která je spojována s Norskou profesorkou fyzioterapie Kari Bø. 

Pro milovníky posilování s je možnost cvičení „pohárový dřep" (goblet squat) 

kettlebellem. 

PŘED ZAČÁTKEM CVIČENÍ 

Základem posilování a vlastně veškerého cvičení by mělo být rozpoznání svalů, zda se 

cvičí to, co opravdu cvičit chcete. Pro posilování svalů pánevního dna mohou pomoci 

tyto cviky: 

- Stáhněte svěrací svaly směrem k sobě či „do sebe“. Jedná se o podobné stažení 

svalů, jako kdybyste chtěli zadržet moč 

http://www.tenacz.cz/tenalady/zivot-s-inkontinenci/posileni-panevniho-dna/
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- Jestliže jste stáhli správné svaly, ucítíte pod pánví pohyb svalstva – jakoby směrem 

nahoru. 

- Neměli byste stahovat žádné jiné svaly, jako např.: sedací, stehenní, zádové, břišní 

Jako u každého posilování a cvičení je důležité také správné dýchání a hlavně 

nezadržovat dech. Cviky provádějte vždy s vyprázdněným močovým měchýřem. 

Doporučení ke cvičení: 

- při cvičení vydržte stažení několik vteřin nikoliv minut 

- cviky opakujte pokud možno víckrát denně (vhodné je 3x denně) 

KEGELOVY CVIKY 

Cvik v sed – lehu  

Opřete se rukama o lokty. Nohy pokrčené v 

kolenou. Střídavě se dotýkáme špičkami a 

patami podložky. 

 

Cvik jízda na kole 

 

Opět si polo sedněte – lehněte, jako při cviku při sed-lehu. 

Opřete se o ruce, které jsou pokrčené v loktech. Dále 

pokračujte, jako byste napodobovali jízdu na kole. 

 

 

 

Leh na zádech 

Lehněte si na záda. Nohy pokrčte v kolenou a rozkročte 

přibližně na šířku chodidla. Ruce sepněte natažené za hlavou. 

Pomalu zvedejte lopatky od podložky a zase zpátky. Dýchejte 

pravidelně během cvičení. 
 

Leh – sed 

Položte se na záda. Nohy mírně pokrčte v kolenou. Pomalu 

bez švihu si sedejte tak, abyste si položili dlaně na kolena. 

Sedejte s výdechem. Při lehnutí zpět na podložku se 

nadechujte. 

 

 

PELVICORE TECHNIKA 

Technikou Pelvicore posílíte své svaly a zároveň získáte i lepší stabilitu, a tím pracujete i 

za zlepšení držení těla. Zásadním přínosem této techniky cvičení je však to, že buď 

předchází oslabení močového měchýře, anebo pomáhá léčit stresovou inkontinenci. 
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Některé cviky jsou velmi podobné s Kegelovy cviky, tudíž zde budou uvedeny pouze 

cviky, které se nebyly mezi Kegelovy cviky zařazeny. Díky cvičení Pelvicore se močový 

měchýř posiluje a nepříjemným situacím se tak předchází. Pokud ovšem již únikem moči 

trpíte, je vhodné pro určitý čas používat inkontinenční pomůcky. Lze používat pomůcky 

při inkontinenci pro muže či inkontinenční vložky pro ženy, kde v odkazech naleznete 

vzorky zdarma. 
Cviky: 

Cvik na břiše – posilování pánevního dna 

Lehněte si na břicho, pravou nohu pokrčte tak, abyste leželi v 

pohodlné pozici a čelo si položte na hřbet sepnutých rukou. 

Napněte svalstvo pánevního dna co nejsilněji a v této pozici 

držte několik vteřin. Poté uvolněte. Cvičení opakujte asi 6 až 

10 krát a poté vyměňte nohy tak, že vybočíte levou nohou do 

strany, a pravá tentokrát zůstane natažená. 

 

Postranní výtah – cvičení pro postranní svalstvo trupu 

Lehněte si na levý bok a opřete se o své levé předloktí tak, aby 

byl loket pod ramenem. Břišní svalstvo zatahujte ve směru 

k páteři a zvedejte pomalu hýždě od podlahy. Pár sekund 

vydržte nahoře, poté opět uvolněte.  

Cvičení posiluje postranní svalstvo trupu a pánevní dno. 

Opakujte šestkrát a poté změňte stranu. 

 

Pozice na čtyřech 

Klekněte si na kolena a opřete se o ruce (všechny čtyři). 

Kolena přitom zůstávají pod boky a ruce pod rameny. 

Vtáhněte břicho a stáhněte takto hluboké břišní svalstvo. 

Pomalu zvedejte pravou paži a současně levou nohu dozadu.  

Vaše tělo je v jedné linii (paže, záda, noha) Představujte si, že 

se natahujete do dálky od sebe. Poté pomalu ruku i nohu 

spusťte a vyměňte strany. Opakujete 8 až 12 krát po několika 

sériích. Toto cvičení posiluje především hýžďové svalstvo. 
 

Pokud trpíte (nebo vaši příbuzní/známí) inkontinencí (česky nechtěným únikem moči), jsou cviky pro Vás (příbuzné /známe) 

obzvlášť důležité. Výsledky z cvičení jsou patrné po určité době a v mezidobí je vhodné používat prostředky při inkontinenci 
– jak je uvedeno výše. Vzorky zadarmo lze objednat u společnosti TENA na webu www.tenacz.cz 

 

http://www.tenacz.cz/muzi/jak-mit-vse-pod-kontrolou/clanky/uvod-do-problemu-s-inkontinenci
http://www.tenacz.cz/tenalady/vyrobky/
http://www.tenacz.cz/
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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. 

  

Najděte v řadách písmen názvy 15 hradů a zámků  

NVKDOGHLKOSTVNFJKLAHDURPBKFKHFDUEILOKETCBJDOEGHNKLKŘIV

OKLÁTVJDKANMHKARLŠTEJNCHBSFETJGMLCBHAVBKPOTŠTEJNCBSHDUJ

FHLUBOKÁCJFSBAVXHTOČNÍKCNHGTEJEHDZGSBUCHLOVHABSTFČERVE

NÝHRÁDEKJCBSHDZKAMÍKCBHDUMJBOUZOVNSJTRFPČESKÝŠTERNBERK

LAHEUCKNDIKKONOPHFTĚKONOPIŠTĚLFMJHADRXVYSYCHROVKFIOTLTR

OSKY 

Najděte 10 rozdílů 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jarní 

hádanka 
 

Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk. 

Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic. Co je to? 
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Vyluštěte přesmyčky měst 
 

ÝDFARLTN………………………...  ŽIDEOMLAC.……………………… 

CĎARHIOŽVEO……………………  

VEŠONEB.…………………………. 

ŠVYKVO…………………………… VURTON…………………………… 

CHÁOND…………………………...  ČDÍNĚ……………………………… 

Z písmen v tabulce poskládejte nejméně 20 názvů 

povolání. Písmena můžete použít vícekrát. 
 

U P O R 

H Í K N 

T E S Á 

C A L Ř 
 

1 ……………… 6 ……………… 11 …………….. 16 …………….. 

2 ……………… 7 ……………… 12 …………….. 17 …………….. 

3 ……………… 8 ……………… 13 …………….. 18 …………….. 

4 ……………… 9 ……………… 14 …………….. 19 …………….. 

5 ……………… 10 …………….. 15 …………….. 20 …………….. 

  

Úspěšné trénování paměti a pozornosti Vám přejí Jana s Aničkou 
 

Řešení Vám rády osobně povíme 


