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č. 3/2016 
Vážení a milí přátelé, 

léto se s námi definitivně rozloučilo a to letos rychleji, než jsme byli zvyklí. Současné 

počasí  nám připomíná spíše loňský  leden  než říjen. 

Čím se navzdory chladnému podzimu můžeme zahřát  alespoň na duši? Myslím, že se 

mnou budete souhlasit, když řeknu, že  určitě úsměvem. Ten nás nic nestojí a hlavně 

dokáže potěšit a povzbudit. A s úsměvem se hned všechny problémy a bolesti stávají 

menšími. Stále platí staré úsloví, že s úsměvem jde všechno líp. 

 Podzimní měsíc říjen je zároveň  měsícem seniorů.  Je to tedy i příležitost, abychom 

s kytičkou v ruce poděkovali Vám všem za celoživotní práci, lásku, ale i odříkání 

a péči o své nejbližší. Zkrátka dali  Vám najevo, že si Vás vážíme a máme Vás rádi. 

Současně Vám popřáli stálé zdraví, 

štěstí, spokojenost, veselou mysl 

a dobrou náladu. 

 

Za celý kolektiv zaměstnanců Luxoru 

Váš Jaromír Novák 
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Na den 1. října, v den, kdy má svátek Igor, připadá také Mezinárodní den seniorů. 

Tento oslavný den si připomínáme již od roku 1991, kdy OSN (Organizace spojených 

národů) na valné hromadě vyhlásilo Principy přístupu k seniorům. Principy mají pět 

základních priorit: důstojnost, autonomii, seberealizaci, participaci a zabezpečenost. 

Měsíc říjen je také spojen s událostí “Týden sociálních služeb”, během něhož 

se veřejnosti prezentují nejrůznější zařízení po celé České republice. Luxor Poděbrady, 

poskytovatel sociálních služeb, prezentoval tyto služby: 

 

- Domova pro seniory 

- Odborného sociálního poradenství  služby Komunitního centra  

- Sociální rehabilitace     v suterénu budovy 

 

Služby měly tzv. “Dny otevřených dveří” pro veřejnost ve dnech 04. – 05. 10. Nejen 

senioři, ale i lidé v produktivním věku, mladí a děti si mohli prohlédnout prostory 

Domova, Komunitního centra a Rehabilitace, a blíže se seznámit se službami 

a aktivitami, které nabízíme. Programem návštěvy byla např. ukázka pečení, ranní 

kondiční cvičení nebo ukázka společenských her v jídelně Domova.  

 

Ve středu 05. 10. se v našem Domově konal 

turnaj v „Člověče, nezlob se!“, kterého 

se zúčastnily také dva místní Domovy pro 

seniory - Domov pro seniory Anna z Českého 

Brodu a Domov Na Zámku Lysá nad Labem. 

Odměnou pro vítěze byl krásný, a sladký dort 

znázorňující hrací desku s figurkami. 

Všem zúčastněným - hráčům, organizátorům 

a doprovodu, děkujeme za krásné odpoledne a brzy u podobných aktivit nashledanou! 

(zpracovala: K. Soudská, Zdroj: Sociální gerontologie, 2012, str. 60) 
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Ze schůzek VO konaných ve dnech 25. 07., 24. 08. a 22. 09. 2016 by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Od 01. 08. byl navýšen příspěvek na péči o 10%. Na základě této změny byly 

aktualizovány úhrady za poskytované služby formou dodatku. 

- Ve vestibulu domova bylo naistalováno signalizační zařízení monitorující (hlídající) 

pohyb osob. Pohyb je sledován prostřednictvím náramku, který má člověk na ruce. 

V případě potřeby, vzhledem k bezpečnosti, jej mohou nosit klienti (pouze s jejich 

souhlasem), kteří mají sníženou schopnost orientace.  

- Od 01. 09. byly opětovně obnoveny teplé večeře. Studené večeře budou pouze 

ve středu a v době víkendu. 

- Na podnět pana ředitele ke zdravé výživě, aby se například luštěniny objevovaly více 

na jídelním lístku, byla rozšířena nabídka salátů. Nově můžete ochutnat salát z hnědé 

čočky.  

- V říjnu, měsíci seniorů, byl Domov ve dvou dnech otevřen pro veřejnost a konal 

se zde turnaj “Člověče, nezlob se!” viz. str. 2 

- Ve dnech 07. – 08. 10. 2016 proběhly volby do Krajského zastupitelstva 

Středočeského kraje a jedné třetiny Senátu ČR. V Domově mohli volit ti klienti, kteří 

mají trvalé bydliště v Domově, nebo klienti, kteří měli voličský průkaz.  

- Vedoucí provozu pan J. Zach zajistil odborníka na revizi elektrospotřebičů. Ti, kteří 

vlastníte elektrospotřebič (např. varná konvice, nabíječka na mobilní telefon), prosím, 

nechte si jej zkontrolovat. Bez provedené revize není možné, abyste spotřebič 

používali. 

- Na zdravotním úseku budou pravidelně každou středu od 07:00 – 11:00 hodin 

vypomáhat studentky oboru Zdravotní sestra ze Střední zdravotní školy Nymburk. 

- Na úseku RHB (rehabilitace) s naším Domovem spolupracuje nová lékařka paní 

MUDr. Hájková. V případě potřeby rehabilitace, prosím vás, klienty, obraťte se na 

paní Veckovou - vedoucí sestru. 
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- Na sociální úsek budou docházet od měsíce října do konce roku dvě praktikantky 

sl. Kristýna Fundová a sl. Sabina Zelinková. V době letních prázdnin byla na tomto 

úseku praktikantka sl. Hana Kmochová. 

- V Domově byly přivítány nové paní pečovatelky, paní Ivana Kramerová, Hana 

Malatinová, Ivana Hloušková a Věra Vyklátilová. Všem pracovnicím přejeme, ať se 

jim u nás dobře pracuje.   

 (zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

 

 

 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Paní Zdenko Hutová, Jarmilo Gabrielová, Jaroslavo Havlová a pane Jaroslave 

Slabihoudku, děkujeme Vám, že jste náš Domov reprezentovali v turnaji “Člověče, 

nezlob se!”. Jsme rádi, že máte ještě tolik energie a účastníte se společenských aktivit.  

Paní Drahuško Zoubková, jsme moc rádi, že máte snahu, a najdete si některé 

dopoledne a zapojíte se mezi nás. Moc rádi Vás uvidíme na harmonice nebo 

písničkách na přání.  

Paní Antonie Rosenbergová, všímáme si Vašeho optimismu, děkujeme, že přispíváte 

k dobré náladě, o kterou se snažíme, aby v Domově panovala.  

Pane Františku Melichare, moc Vás chválíme, že rehabilitujete a věnujete svou 

pozornost zlepšení chůze. I naším zájmem je, abyste byl co nejvíce soběstačný 

a samostatný. 

Viktore Sedláku, děkujeme Vám, že se staráte o kytičky, které jsou umístěny 

na mezipatrech našeho Domova. 

Paní Mário Fotrová, moc si vážíme, že velice dobře vycházíte a máte se rádi spolu 

s paní Stanislavou Janatovou. Je vidět, že nalézt přátelé je možné v jakémkoliv věku. 
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Paní Jano Vašíčková, vždycky když se na nás hezky podíváte, víme, že to bude 

dobré. Moc Vás chválíme, že jste měla zájem pracovat s iPadem (to je malá 

obrazovka, která reaguje na dotyk a je možné na ní např. kreslit) a nakreslila jste 

krásné obrazce. 

Paní Marie Šneková, děkujeme Vám, za léta velmi dobré spolupráce. Moc si vážíme, 

že nám pomáháte.  

Paní Boženo Tichá, chválíme Vás, že se snažíte a výtahem jezdít na jídlo do jídelny. 

Někdy to není až tak lehký úkol, jak by se mohlo zdát.  Budeme se i my snažit, abyste 

to tak zvládala i nadále. 

Pane Václave Černý, všichni, které jste obdaroval, ručně vyrobenou hvězdičkou 

z lesklého papíru, Vám moc děkují a oceňují, že jste náramně manuálně zručný. 

Ať se Vám další výrobky jen daří! 

 

 

 

 

 

 

červenec - září 2016 

 

Jaroslava Havlová   01. 07.  

Jarmila Hofmanová  21. 07. 

Hana Kahlová   04. 08. 

Růžena Bičišťová   05. 08. 

Božena Semerádová  10. 08.  

Václav Černý   17. 08. 

Hana Davidová   01. 09. 

Milada Kašparová   08. 09. 

Miroslava Serbusová  20. 09.  

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 
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červenec - září 2016 

 

Božena Vepřeková  09. 07.  

Růžena Kropíková   26. 07. 

Anna Kišová   01. 08.  

Miloslava Bobková  26. 08.  

Jaroslava Hofmanová  05. 09.  

Jaroslava Asmanová  10. 09.  

Milada Kašparová   24. 09. 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s paní Hanou Davidovou  

 

Odkud pocházíte?   

Narodila jsem se v Rakovníku, kde jsem také chodila 

do školy. Do Poděbrad jsem se přivdala a 60 let jsem 

bydlela s manželem ve dvoupokojovém bytě, ve kterém 

nyní žije má vnučka.  

 

Co jste dělala po škole? 

Po škole jsem musela jít hned pracovat. Moje maminka 

zemřela, když jsem byla malá a druhá náhradní maminka 

mě ve studiích nepodporovala. Když jsem potřebovala kabát na zimu, tak jsem 
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si na něj musela sama vydělat. Pracovala jsem ve firmě OTTA - Mýdlo Rakovník 

a později v Azbestosu Zvěřínek. 

 

Co vaše rodina? 

Byla jsem dlouhá léta vdaná a měla jsem jednoho syna. Často jsme cestovali, jezdili 

pod stan na hory a k moři. S manželem jsme rádi jezdili na kole např. do Nymburka na 

hradby nebo na soutok Labe s Cidlinou. Nyní mám už pouze vnučku a vnuka. Radost 

mi dělá také neteř, která žije v Praze a sem do DS za mnou jezdí na návštěvy.  

 

Jak dlouho jste v domově? 

V DS jsem od prvního září a stále si zvykám. Je pro mě velice obtížné zvyknout si na 

nové prostředí, ale musím pochválit, jak se zde dobře vaří. 

 

Jaké máte záliby?  

Nyní už pouze čtení knížek, ale dříve jsem zpívala, tancovala, hrála divadlo. Chodila 

jsem také cvičit do Sokola, ale to už je dávno pryč. Zůstaly jenom hezké vzpomínky. 

Mám radost, když za mnou přijdou kamarádky z domu, kde jsem dříve bydlela a 

můžeme si povídat o tom, co je v domě a ulici nového.  

 

Co byste popřála ostatním? 

Klientům bych přála více zdraví, aby se lépe snášeli a byli na sebe hodní. 

Zaměstnancům bych také přála pevné zdraví, aby byli přívětiví a vydělali si více 

peněz. 

(Zpracovala: Bc. Jana Málková, Dis.) 

 

 

 

Rozhovor s panem Václavem Černým 

 

Odkud pocházíte? 

Narodil jsem se před 85 lety v pražské části Řepy. Jsem ze čtyř sourozenců. Bohužel 

nám maminka zemřela, když jsme byli ještě malí. Mládí jsem se sourozenci strávil 
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v Sušici. Také jsem byl u tetky, která měla hospodářství. Převážnou část svého života 

jsem strávil v Klučově u Českého Brodu. 

 

Co jste dělal po škole? 

Jsem vyučený lakýrník. Když za minulého režimu rušili 

podnikání a brali pracovníky soukromníkům, tak jsem 

šel pracovat jako brigádník do dolů. Zde jsem byl 

až do vojny. Na vojnu jsem šel na dva roky do Rokycan 

u Plzně. Po vojně jsem dělal dělníka na stavbách v okolí, 

abych to měl co nejblíž domů. Taky jsem pracoval 

na metru, razil jsem metro. Byla to vážně těžká práce.  

 

Jak dlouho jste v domově? 

V Domově jsem od půlky srpna roku 2016. 

 

Co vaše rodina? 

Rok po vojně jsem se oženil. Moje manželka se jmenovala Danislava a pocházela 

z Lysé nad Labem. Bydleli jsme v rodinném domě. Spolu jsme měli dva kluky. Syn 

Luboš bydlí v Sendražicích u Kolína a syn Vašek žije v zahraničí. Od syna Luboše 

mám dvě vnoučata. 

 

Jaké máte záliby? 

Ruční práce, co najdu, tak z toho něco udělám.  Dělám hlavně hvězdičky. Také sleduji 

televizi, něco čtu a nenudím se zkrátka. Vytáhnu šuplík a vyskočí na mě papír 

a drátky, vždycky se zabavím. Doma jsem měl spoustu hlavolamů, jako třeba 

Rubikovu kostku. Také jsem měl zahrádku, to byla moje záliba.  

 

Co byste popřál ostatním? 

„Aby se tu měli dobře a byli spokojení!” 

 

 (Zpracovala: K. Soudská) 
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Rozhovor s paní Danou Veckovou  

Jmenuji se Dana Vecková a od měsíce srpna pracuji jako vedoucí sestra ve Vašem 

domově. Původně jsem vystudovala ekonomickou školu v Kolíně, ale práce v tomto 

oboru se mi nelíbila. Nastoupila jsem proto jako pracovnice sociální péče do Domova 

Rožďalovice, kde jsem setrvala až do roku 2016. Již od začátku jsem věděla, že se chci 

dále věnovat tomuto zaměstnání a proto jsem se rozhodla doplnit si vzdělání v tomto 

oboru. Při práci jsem vystudovala střední zdravotní 

školu v Mostě a poté jsem absolvovala i pomaturitní 

studium v Brně, které již bylo cíleně zaměřeno 

na obor geriatrie.  

V Rožďalovicích nadále bydlím a do Poděbrad 

pouze dojíždím. Mám dvě dospělé dcery, Terezku 

a Klárku. Terezka je také zdravotní sestra a pracuje 

na oddělení kardiochirurgie v nemocnici Motol. 

V současné době je na mateřské dovolené se synem 

Kryštofem, který v listopadu oslaví 1 rok. Narození 

Kryštůfka nejen mě, ale i celé mojí rodině způsobilo 

velkou radost a všichni mu věnujeme každou chvilku našeho volného času. Moje 

mladší dcera Klárka momentálně pracuje v softwarové firmě SAP, kde má možnost 

využít svou znalost jazyků. Kromě vnoučka je mou další zálibou cestování, procházky 

s kamarádkou a četba.  

Na závěr bych nám všem ráda popřála hodně zdraví 

a spokojenosti v Domově Luxor. 

(Zpracovala: D. Vecková) 
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Rozhovor s paní Kamilou Zradičkovou 

Jmenuji se Kamila Zradičková a ve vašem domově 

pracuji na pozici fyzioterapeuta od letošních 

prázdnin. Narodila jsem se v nemocnici v  Městci 

Králové a dětství jsem prožila v nedaleké vesnici 

v Pískové Lhotě. Po studiu na střední zdravotnické 

škole v Nymburce jsem odešla studovat obor 

fyzioterapie do Prahy na vyšší odbornou 

zdravotnickou školu. Po absolutoriu jsem začala 

pracovat na rehabilitaci v nemocnici v Městci 

Králové, kde jsem strávila 17 let. V průběhu těchto 

let jsem si „odpočinula“ na dvou mateřských dovolených a přestěhovala se do Peček. 

Tam žiji se svými dvěma syny a manželem. Ráda sportuji, v létě kolo, kolečkové 

brusle a v zimě lyžuji. Veškerý volný čas věnuji koníčkům svých dětí a dalšímu 

vzdělávání ve svém oboru. 

 (Zpracovala: K. Zradičková) 

 

 

 

 

 

 

12 dobrých rad při nachlazení, kašli a rýmě 

Zima tradičně přeje nachlazením a chřipkám. Existuje řada různých tipů, které by měly 

pomoci při léčbě. Možná jste si dosud o některé z těchto rad mysleli, že funguje. 

Přečtěte si v článku, které opravdu fungují a jakým je lepší se vyhnout. 

ANO, neboli, které rady bychom si měli vzít k srdci: 

 

Srážení horečky  

Zvýšenou teplotu není nutné srážet, ale pokud horečka vystoupí nad 38 stupňů, měly 

by nastoupit léky, případně i zábaly. Déletrvající horečka může být pro tělo 
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nebezpečná. V případě, že trpíte nachlazením nebo rýmou, dostačují léky s obsahem 

paracetamolu (Paralen) nebo kyseliny acetylsalicylové (Aspirin, Acylpyrin). Při 

chřipce, která bývá provázena většími bolestmi hlavy nebo kloubů, jsou vhodné léky 

s obsahem látky ibuprofenum (Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen). Působí zároveň 

protizánětlivě. 

 

Zvýšení přísunu vitamínů  

Vitamíny by měly být běžnou součástí nejen naší stravy, ale i základním kamenem 

v prevenci proti chřipce. Důležité je zajistit tělu jejich přísun pravidelně. Když přijde 

nemoc, tak jejich konzumaci ještě zvýšit. Nezbytná je čerstvá zelenina a ovoce nebo 

šťávy, dostatek tekutin a naopak omezení alkoholu či kouření. Zvýšit přísun vitamínů 

lze také vitamínovými doplňky. 

 

Normální mluvení při chrapotu 

Ideální je zůstat doma a nemluvit. Pokud tuto možnost nemáte, raději se snažte šeptání 

nebo sípání vyhnout. Vaše hlasivky tím unavíte ještě více, než kdybyste mluvili. 

Zkuste třeba Vincetku ve formě sirupu nebo minerální vody. Můžete inhalovat různé 

soli nebo bylinné odvary. Při chrapotu je také důležitý vlhčí vzduch v místnosti. 

 

Koupání v horké vodě při rýmě  

Ucpaný nos je trápení spojené s každou rýmou. Pomůže od něj rozšíření cév 

v končetinách, čímž dojde k odkrvení sliznic v nose. Napusťte si do vany nebo 

umyvadla horkou vodu. Ideální je, když budete ruku nebo nohu pomalu nořit do vody. 

Postupně můžete přitočit ještě více horkou vodu. Touto procedurou se zmenší pocit 

ucpaného nosu. 

 

Užívání klasických léků i homeopatik  

Ideální je samozřejmě užívat jeden typ léků. Ale nutností to není. Pokud chcete 

vyzkoušet jak klasické léky, tak ty homeopatické, nejlepší je rozdělit si tyto skupiny 

léků do určitých období dne. Ráno třeba užívat homeopatika a večer klasické léky, 

mezitím jen jednu z těchto skupin. Při srážení horečky sáhněte spíše po léku, pro 



 12 

zmírnění dalších příznaků postačí homeopatikum. Určitě jste už slyšeli 

o Oscillococcinu, které se užívá buď preventivně, nebo při chřipce. 

 

Nahrazení látkových kapesníků papírovými  

Papírové kapesníky jsou obecně praktičtější než látkové. Zvláště v případě rýmy 

se k nim obracejte spíše. Odřete si jimi nos méně. Látkové kapesníky mnohem více 

zadržují bacily a vy je znovu vdechujete. Oproti tomu papírový kapesník použijete 

a ihned vyhodíte. 

 

NE, aneb co je lepší zapomenout: 

 

Srážení zvýšené teploty  

Zvýšená teplota (do 38 stupňů) je důležitý obranný mechanismus. Tuto teplotu není 

nutné srážet léky na horečku. Mnohem více pro své tělo uděláte, když zalehnete 

do peřin, budete v klidu a co nejvíce spát. Kombinované léky typu Coldrex neléčí 

nemoc samotnou, spíše zmírňují další projevy (rýmu, kašel). 

 

Neomezené konzumování vitamínů  

Snažit se do těla v době nemoci dostat co nejvíce vitamínů nemá smysl. Pro každý 

vitamín je spočítána denní doporučená dávka a zvýšení konzumace některého vitamínu 

je zbytečné. Někdy může předávkování vitamíny (hypervitaminóza) spíše uškodit. 

Nemocný člověk má tendenci spořádat co nejvíce citrusů. Tělo ale nadbytek neumí 

vstřebat a vyloučí jej močí. Vitamin C může dokonce způsobit průjem. Pokud užíváte 

vitamíny ve formě tabletek, denní spotřebu najdete vždy na obale. 

 

Pití horkého mléka s medem při kašli  

Traduje se recept užívat na kašel nebo chrapot horké mléko s medem. Řada lidí ale 

dobře ví, že při kašli mléko a obecně mléčné výrobky nejsou vhodné. Mléko totiž ještě 

více zahušťuje hlen. Dávejte si také pozor na používání medu. Je sice velmi zdravý, 

ale řadu lidí dráždí ke kašli. 
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Popíjení horkého černého čaje s citronem  

V období, kdy kašlete a smrkáte, je černý čaj nejhorší možnou variantou. Zahušťuje 

totiž hlen. Mnohem vhodnější bude ovocný nebo zelený čaj. Koupit se dá také řada 

směsí přímo určených pro léčbu nachlazení. Opatrně také s dochucením čaje citronem. 

Vitamíny z tohoto citrusu zničíte rozkrojením kovovým nožem i zamícháním kovovou 

lžičkou. 

 

Neustálé smrkání při rýmě 

Dalo by se říci, že čím víc smrkáme, tím se zvyšuje pocit ucpaného nosu. 

Ve skutečnosti hlen není tím, co nám nejvíce znepříjemňuje život. Může za to zduřelá 

sliznice, která brání volnému dechu. Leckdy je lepší sáhnout po kapkách nebo spreji 

do nosu. Kapky pomohou zmenšit otok, sprej naředí hlen. Používat byste je měli ale 

s rozmyslem, nejlépe jen v dny, kdy je rýma nejintenzivnější. Tyto přípravky jsou 

považovány za návykové a mohou po více dnech zduření ještě znásobit. Smrkejte 

opatrně a jemně, abyste si nezpůsobili další komplikace. 

 

Kombinování více druhů kapek proti kašli  

Kašel je stejně jako zvýšená teplota obranný mechanismus pro tělo. Umožňuje totiž 

zprůchodnění dýchacích cest. Abyste dokázali zvolit správnou léčbu, je nutné nejprve 

určit, jakým typem kašle jste onemocněli. Základní dělení kašle je na suchý a vlhký. 

Vlhký kašel vzniká pohybem hlenu v dýchacích cestách. Potřebujete léky na 

usnadnění odkašlávání, které se užívají nejpozději do pěti odpoledne. Suchý dráždivý 

kašel může vznikat na začátku zánětu nebo v důsledku jiného dráždění. Na něj 

potřebujete léky s tlumicími účinky, které se užívají před spaním. Nikdy neužívejte 

oboje léky společně! 

Věříme, že Vám tyto zásady v době chřipkových onemocnění 

pomohou. 

(Zpracovala: D. Vecková, Zdroj: 

https://www.lekarna.cz/clanek/12-dobrych-rad-pri-nachlazeni-

kasli-ryme/) 
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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.  

Jana M. + Anička H. 

 

ANAGRAMY 
PŘEHOZENÍM PÍSMEN UVEDENÝCH PODSTATNÝCH JMEN UTVOŘTE 

SLOVESA 

Příklad: TOČNA - NATOČ 

ZÁTKA - 

TLAPKA - 

TROUBA - 

TITUL  - 

 

PŘEHOZENÍM PÍSMEN UVEDENÝCH PODSTATNÝCH JMEN UTVOŘTE 

JINÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 

Příklad: KOTEL - LOKET 

OPAK  -  

SKÁLA - 

KOST  - 

KOLOS - 

 

ČÍSLA K SOBĚ 
 

SPOJTE VŽDY DVĚ ČÍSLA TAK, ABY JEJICH SOUČET DÁVAL 

DOHROMADY 100 

 

57     84 

16     79 
63     43 

21     44 

56     37 

 

 



 15 

 

HÁDANKA 
Tahle holka modrooká, pořád sedí u potoka, když si nohy trochu smočí,  

sluníčko jí svítí z očí. Co je to? 

 

…………………………………………………….. 

 

NAJDĚTE DVA VÝZNAMY 
 

KANÁL ………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 

ATLAS ………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 

ŠKRALOUP ………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 

 

RÉBUS 
 

PODAŘÍ SE VÁM VYLOŠTIT RÉBUSY? 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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V jarním vydání našeho časopisu jsme si představili Antistresové 

omalovánky nebo také omalovánky pro dospělé, jako výbornou 

prevenci Alzheimerovy choroby.  

Dnes Vám nabízíme oblíbenou mandalu. 

 

 
 


