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Vážení a milí přátelé, 

na úvod bych vám chtěl poděkovat 

a předat pomyslnou kytičkou, protože 

měsíc ŘÍJEN je měsícem oslav 

SENIORŮ. Je dobře, že naše 

společnost a především naše mládež 

je postupně vedena a vychovávána 

k úctě ke stáří. Umět poděkovat, ocenit 

celoživotní práci a bezmeznou lásku. 

Současně chci poděkovat Vám všem za to, jak se v rámci svých možností 

snažíte být stále činní a zapojujete se do námi připravených aktivit. Že se 

stále držíte našeho hesla: „Tělo sice může zestárnout, ale srdce a duše 

pouze když jim to dovolíme.“. 

Takže ke svátku seniorů, obzvláště Vám, kteří patříte do naší společné 

„Luxorácké rodiny“ a které máme rádi, se sluší popřát. Přijměte proto od 

nás všech přání jen všeho dobrého, hodně štěstí a hlavně pak hodně, 

hodně zdraví. Za celý kolektiv pracovníků Luxoru 

Váš Jaromír Novák
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Vyhodnocení turnaje v Bingu 

Dalších deset soutěžních kol uteklo jako voda a naši soutěživí klienti se nemohli dočkat 

na odpolední vyhodnocení turnaje v Bingu.  

 

3. místo - paní Jarmila Gabrielová, 2. místo 

- paní Dagmar Jebavá a paní Zdenka 

Hutová, 1. místo z celého turnaje získal  

pan Josef Cabrnoch.  

Všem výhercům jsme věnovali diplom 

a dárkový balíček složený 

z potravinářských, kosmetických 

a lékárenských produktů. A po vyhlášení 

výsledků jsme zahájili další sérii oblíbené soutěže. (29. 07. 2019) 

 

Křeslo pro hosta – Záchranná stanice 

Huslík 

Pozvání přijal pan Luboš Vaněk, vedoucí 

Záchranné stanice Huslík v Poděbradech. 

Ekocentrum Huslík najdeme v bývalé Klicperově 
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hájovně a je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. 

Pro svou činnost je akreditováno Českým svazem ochránců přírody, svým charakterem 

se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. 

V současné době je největší část věnována environmentálnímu vzdělávání (praktická 

péče o stav světa) mateřských škol, základních škol, či široké veřejnosti. Areál 

ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy a je přístupný 

v otevírací době návštěvníkům. Ti zde mohou shlédnout různá zvířata, především 

ptáky, srnky, krávy, kozy a nově i koně. Náš host klientům poutavě vyprávěl 

o činnostech záchranné stanice, i o zvířatech. Dokonce přinesl na ukázku hada krajtu 

královskou, kterou si všichni přítomní klienti pohladili, a netopýra. Děkujeme našemu 

hostu za návštěvu a budeme se těšit na další zajímavé setkání. (09. 08. 2019) 

 

Muzikohraní s panem Hamplem a paní Guzkovou 

Po měsíci nás opět navštívili již známí hosté 

pan Jiří Hampl s paní Ivanou Guzkovou, kteří se 

věnují muzikohraní. Jako obvykle se nejdříve 

věnovali klientům na jídelně, společně si zahráli 

i zazpívali. Poté potěšili imobilní klienty na 

pokojích. S oběma hosty jsme navázali 

pravidelnou spolupráci a můžeme se těšit na jejich 

návštěvu! 
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Křeslo pro hosta – Chov včel 

Páteční prázdninové dopoledne našim klientům 

zpestřila svou přednáškou paní Kateřina Šulková. 

Velmi poutavě vyprávěla o chovu včel, o jejich 

životě, o praktickém využití včelího vosku a dalších 

zajímavých věcech, které s chovem souvisejí. Této 

zajímavé činnosti se naplno věnuje se svou 

rodinou. Naše milá návštěva přinesla na ukázku 

různé druhy medů, obrázky včel, včelí plásty a předvedla praktickou ukázku výroby 

svíček z včelího vosku. Všichni klienti z přednášky odcházeli s velkým nadšením.  

(16. 08. 2019) 

 

 

 

 

 

Výlet autem do Jabkenic 

Po parném víkendu jsme se rozhodli uskutečnit 

plánovaný výlet s klienty do Jabkenic. Po cestě jsme si 

o obci v mladoboleslavském okrese popovídali a už se 

těšili, až vše shlédneme na vlastní oči. Během cesty 

nám začalo vydatně pršet, což nás neodradilo a výlet 

jsme pojali jako okružní 

jízdu. Viděli jsme 

muzeum a památník 

skladatele Bedřicha 

Smetany, který zde 
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mnoho let žil. Dojeli jsme autem k jabkenické oboře a kolem kostela se starobylou 

zvonicí se vraceli zpět přes Loučeň kolem zámku. I přes nepřízeň počasí panovala 

dobrá nálada, klientům se výlet líbil a budou se těšit na další „podnikavou cestu“.  

Křeslo pro hosta – Vinné sklepy Kutná Hora 

Pozvání v tento slunečný den přijal pan Petr 

Jílek, sklepmistr rodinného vinařství Vinné 

sklepy Kutná Hora s.r.o, který vyprávěl 

zajímavosti o vzniku vinařství a o výrobě vína. 

Biodynamické vinařství vzniklo před 16 lety, 

dnes je se 

svými 54 

ha druhé 

největší v Čechách. Jako jediné vinařství v 

Čechách jsou držiteli respektované biodynamické 

certifikace DEMETER. Jsou „soběstačným 

statkem“, mimo jiné vlastní 100 ha pastvin a cca 80 ovcí. Vinařství je výjimečné tím, že 

nepoužívá žádnou chemii ke zpracování vína a téměř ve všech činnostech je 

zastoupena ruční práce, např. ve sběru, na 

zelených pracích, v míchání aj. Náš host zaujal 

nejen svým zajímavým vyprávěním, ale také 

tím, že přivezl na ochutnávku 2 druhy vína – 

Muškát Ottonek 2018 a Rulandské modré 

2017, která všem chutnala. (23. 08. 2019) 

 

Kouzelnické vystoupení 

Do našeho domova poprvé zavítal mistr 

kouzelník Waldini se svým iluzionistickým 

magickým vystoupením. Během necelé hodinky 
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jsme byli svědky mikromagie s kuličkou a prstýnkem, obdivovali jsme obratnost jeho 

rukou při kouzlech s kartami, bankovkami i ohněm. Doslova jsme „zírali", když se mu 

najednou v rukou zničehonic objevila krásná živá hrdlička Natálka, kterou jsme si mohli 

všichni pohladit. Do svého 

zajímavého vystoupení zapojoval 

klienty i zaměstnance, kteří se 

tak stávali přímými účastníky 

triků a zároveň kouzelníkovými 

asistenty. V běžném životě lidé 

nemají rádi, když je někdo klame 

a šidí, ale toto vystoupení jsme si 

pořádně užili, dobře jsme se 

pobavili a rádi jsme se nechali trošičku „tahat za nos". Některým z nás ale kouzelnické 

triky mistra Waldiniho dlouho ležely v mysli a nedaly nám spát. (26. 08. 2019) 

„Českobrodské hrátky“ 

Na středeční zářijové odpoledne jsme přijali 

pozvání do DS ANNA Český Brod, kde 

každoročně pořádá místní Domov aktivitu pod 

názvem „Českobrodské hrátky“. Vypravili jsme 

se s triem soutěžících – panem Jaroslavem 

Slabihoudkem, paní Jarmilou Gabrielovou a 

s paní Marií Nedbalovou, abychom plnili úkoly 

se „soupeři“ z dalších zařízení jako byli Domov 

Hačka se sídlem v Olešce, Domov Na Hrádku Červený Hrádek, Zvoneček Bylany, 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, Centrum péče 

Doubrava, Domov seniorů Úvaly, Městské centrum 

kompletní péče Benátky nad Jizerou a domácí DS 

ANNA Český Brod. Po vřelém přivítání zaměstnanců 

Domova v kazetovém sále a po úvodním slovu paní 

ředitelky a starostou města Český Brod, vystoupením 
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tří skupin mažoretek a počátečním výborném občerstvení, jsme začali soutěžit v devíti 

disciplínách: kolo štěstí, výtvarná dílnička, hmatový kvíz, skládání kostek, hod na 

kroužky, šipky, hod míčem do koše, pétanque a kuželky. U plnění úkolů jsme se 

pobavili, klienti disciplíny splnili svědomitě na výbornou. Na této společné akci zvítězila 

všechna družstva! Po ukončení aktivit všichni klienti dostali od paní ředitelky 

upomínkové dárky, pamětní list a poté jsme si  společně poseděli, občerstvili se a 

zazpívali s panem Karlem Máchou, který přišel jako každý rok zahrát známé a oblíbené 

melodie. Klienti byli s výletem spokojeni, velmi si ho chválili a byli rádi, že ho 

absolvovali. (11. 09. 2019)   

 

 

 

Chceme pogratulovat k narozeninám 

následujícím klientům a popřát mnoho zdraví 

a štěstí v dalších letech. 

ŘÍJEN 

paní Gabrielová Jarmila, paní Nedbalová Marie, paní 

Kubíčková Ludmila, paní Fotrová Mária  

a paní Maršonová Květa. 

LISTOPAD 

paní Kurková Marie, paní Kovaříková Ludmila, pan Tábořík Jaroslav, 

pan Ondra Jindřich 

PROSINEC 

paní Davidová Hana, paní Geržová Miloslava, paní Jebavá Dagmar,  

paní Hýblová Alenka, paní Tichá Božena, pan Pučelík Josef, pan Slabihoudek Jaroslav 
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Ve třetím čtvrtletí se konaly schůzky VO ve dnech 30. 07. a 10. 09. mohly by být pro 

vás důležité tyto informace: 

- Stále využíváme služeb dvou kadeřníků – slečny Kronusové a pana Řeháka, 

kteří se střídají po 14 dnech. V případě zájmu o ostřihání je potřeba to sdělit 

sociálním pracovnicím, které předávají seznam vždy konkrétnímu kadeřníkovi. 

- Pedikérskou činnost vykonává kromě paní Votavové i paní Iveta Kadlecová, 

v případě zájmu se hlaste, prosím, na sesterně. 

- Cvičení na RHB probíhá dvakrát v týdnu – ÚTERÝ A ČTVRTEK od 9 hod. 

- 11. 09. se v Domově Anna Český Brod konaly Českobrodské hrátky, děkujeme 

soutěžícím klientům za účast – panu Jaroslavu Slabihoudkovi, paní Jarmile 

Gabrielové a  paní Marii Nedbalové. 

- Dne 08. 10. proběhne u nás „Den otevřených dveří“, součástí bude odpolední 

posezení s hudební produkcí kapely TOX a občerstvením. 

(Zpracovala: M. Kadlecová) 

 

říjen – prosinec 

 

Jarmila Novotná     11. 07. 2019 

Margit Burianová     22. 07. 2019 

Libuše Nezavdalová     14. 08. 2019 

Otakar Vlk      26. 08. 2019 

Naděžda Jičínská, PhDr.    18. 09. 2019 

Dagmar Kurková     24. 09. 2019 

Věra Holubová      28. 09. 2019 
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říjen - prosinec 

Růžena Zajíčková     01. 07. 2019 

Jiřina Urbánková     17. 07. 2019 

Naděžda Jičínská, PhDr.    26. 07. 2019 

Stanislava Korychová     21. 08. 2019 

Jaroslav Hlušička     28. 08. 2019 

Jitka Krejčíková     23. 09. 2019 

Kráčmarová Vlasta     30. 09. 2019 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

Paní Růžena Zajíčková 

Narodila jsem se v Podmokách u Městce Králové. Žila jsem s rodiči, dvěma bratry a 

sestrou v rodinném domku. Po ukončení základní školy jsem se vyučila v Novém Boru 

brusičkou skla a celý svůj profesní život jsem brousila ve 

Sklárně v Městci Králové. 

S manželem jsme také bydleli v Podmokách, kde jsme si 

opravili a upravili domek se zahradou, na které jsem pěstovala 

zeleninu a záhonky, kde jsem měla kytičky. 

Mám syna, dvě vnoučata a dvě pravnoučata. Mezi mé další 

koníčky, mimo zahrádky patřilo vyšívání a čtení. V Luxoru jsem 

třetí měsíc a jsem spokojená. 
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Paní Jiřina Urbánková 

Narodila jsem se v Bratislavě. Základní školu jsem 

dokončila na Praze 6. Dále jsem studovala střední 

zdravotnickou školu v Praze obor laborant. Byla jsem také 

v rámci školy členkou pěveckého souboru. Pracovala jsem 

v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, kde jsem 

pracovala, až do důchodu na pozici laborantka. Manžel 

pracoval na Akademii věd ČR a žili jsme v Praze. Mám dvě 

dcery Martinu a Hanu. Měli jsme chatu v Krkonoších, kam 

jsem velice ráda jezdila. Také jsem ráda hrávala volejbal. 

Ráda jsem chodívala na společenské akce, divadlo nebo výstavy. Po smrti manžela 

jsem se přestěhovala do Poděbrad. Ráda se účastním všech aktivit v domově. Mám 

zde nejraději literární klub vedený paní Marií Svobodovou. V domově se mi moc líbí.  

 

 

Paní Stanislava Korychová 

Narodila jsem se v Nymburce jako jedináček. V mládí jsem chodila do základní školy 

v Nymburce. Ze začátku jsem pracovala jako pěstounka v mateřské školce. Mám 

jedinou dcerku Alžbětu. Od roku 1964 do roku 1994 jsem pracovala v Okresním ústavu 

národního zdraví, nejdříve jako sekretářka a poté jako účetní až do důchodu. Mezi 

moje koníčky patřilo pletení, vyšívání, četba. Na dovolenou jsem častokrát jezdila do 

Harrachova, který mám ráda. Ráda jsem chodila s dcerou do divadel v Praze. Vždy 

jsme si koupili program z představení a máme z nich sbírku. Ráda poslouchám rádio a 

také mám ráda moderní hudbu. Mezi mé oblíbené interprety patří například Karel Gott, 

skupina Queen, Helena Vondráčková, Waldemar Matuška. 
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Pan Jaroslav Hlušička 

Narodil jsem se v Černé Hoře u Dymokur. V mládí jsem 

chodil do základní školy v Dymokurech a rád jsem 

hrával fotbal. V Městci Králové jsem se vyučil 

automechanikem. Oženil jsem se v 22 letech a 

s manželkou měl 2 syny. V Kolíně jsem dělal sociální 

právní školu. Rád jsem cestoval a navštěvoval hrady a 

zámky.  Při zaměstnání jsem vystudoval večerní školu, 

abych mohl učit. Pracoval jsem ve Středním 

zemědělském učilišti a vyučoval jsem opravu zemědělských strojů v Libici n. Cidlinou. 

Dále jsem pracoval na Okřínku ve funkci personalisty až do důchodu. Mezi mé koníčky 

v současné době patří sledování televize a procházení po kolonádě.  

 (Zpracovala: D. Mašindová T. Seidl - praktikant) 

 

Naďa Madyariy 

Jmenuji se Naďa Madyariy a pocházím z Ukrajiny. V České 

republice žiji již přes 20 let. Po škole jsem pracovala v Luxoru 

3 roky. Poté jsem odjela na stáž do Anglie. Po roce jsem 

znovu začala pracovat zde v Luxoru. Práce zde mě velice 

baví. Mezi mé záliby paří zahrádka, vaření a procházky. 

(Zpracovala: N. Madyariy) 

Zdroje použitých obrázků: 
http://www.czechspecials.cz/news-articles/5-tipu-pro-houbare 

https://www.kytice-expres.cz/kvetiny-online/shine.html?gclid=EAIaIQobChMIp8atoNG05AIVjumaCh1HEQgmEAQYBCABEgKQUPD_BwE 
https://nguoimygocviet.net/cach-pha-nuoc-chanh-mat-ong-bo-duong-cuc-de-ngay-tai-nha.html/honey-lemon-and-ginger-for-cough 
https://www.zdravotnickydenik.cz/2014/10/seniori-nechodi-na-ockovani-umiraji-zbytecne-na-chripku/ 
http://obrazky.superia.cz/jidlo/narozeninovy_dort.php 

http://www.czechspecials.cz/news-articles/5-tipu-pro-houbare
https://www.kytice-expres.cz/kvetiny-online/shine.html?gclid=EAIaIQobChMIp8atoNG05AIVjumaCh1HEQgmEAQYBCABEgKQUPD_BwE
https://nguoimygocviet.net/cach-pha-nuoc-chanh-mat-ong-bo-duong-cuc-de-ngay-tai-nha.html/honey-lemon-and-ginger-for-cough
https://www.zdravotnickydenik.cz/2014/10/seniori-nechodi-na-ockovani-umiraji-zbytecne-na-chripku/
http://obrazky.superia.cz/jidlo/narozeninovy_dort.php
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CHŘIPKA A OČKOVÁNÍ 

Chřipka je vysoce nakažlivé virové 
onemocnění vyskytující se po celém světě - v 
chladném období s menším počtem 
slunečních dní v oblastech mírného pásu a 
většinou během teplé vlhké sezony v 
tropických oblastech.  

V České republice je vrchol výskytu infekce 
většinou v období od ledna do března, ročně 
bývá hlášeno 850 000 – 1 200 000 
onemocnění, skutečný výskyt je však ještě 
vyšší. Chřipka není banálním onemocněním, 
o čemž svědčí každoročně vysoký počet obětí ve světě mezi 250-500 tisíci. V ČR 
si virus chřipky vyžádá stovky až tisíce lidských životů ročně následkem samotné 
infekce virem, v důsledku současné infekce i s jiným původcem nebo zhoršením jiné 
chronické nemoci např. cukrovky, astmatu, hypertenze apod. 

Při poslední chřipkové sezóně bylo hospitalizováno z důvodu závažného průběhu 
chřipky na oddělení ARO nebo JIP přes 600 osob. Téměř třetina z nich nemoci 
podlehla. (zdroj: SZÚ)   

Zdroj chřipkové nákazy 

Mezi lidskou populací se šíří chřipkové viry A, B, C. Chřipka A probíhá v explozivních 
epidemiích, chřipka B probíhá spíše v lokálních, pomaleji se šířících epidemiích. 
Chřipka C se vyskytuje pouze sporadicky, vyvolává mírná onemocnění, nejčastěji u 
dětí. Virus typu A je značně nestabilní, často mutuje. Přenáší se nejčastěji vzduchem v 
kapénkách, které pocházejí z dechu, kašle nebo kýchání infikovaných osob, ale i 
kontaminovanýma rukama, jež se dotknou obličeje. Proto je chřipka tak snadno 
přenosná.  

Příznaky chřipky 

Zdrojem původce nákazy klasické sezonní chřipky je výhradně člověk infikovaný virem 
chřipky, a to od konce inkubační doby, která bývá nejčastěji 1–3 dny, tedy ještě před 
prvními příznaky infekce. Po propuknutí nemoci je člověk nakažlivý asi 3 až 5 dní, děti 
7 až 10 dní. Chřipka začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, 
bolestmi ve svalech, bolestmi kloubů, přecitlivělostí pokožky, malátností, později 
přistupuje suchý kašel. Rýma nebývá. Onemocnění trvá obvykle 2–7 dní a spontánně 
končí po krátké rekonvalescenci uzdravením. U starších, oslabených nebo chronicky 
nemocných osob, které jsou onemocněním nejvíce ohroženy, může vyvolat zápal plic, 
postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně.  

http://cs.medixa.org/nemoci/chripka-2
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Ochrana a prevence chřipky 

Mezi významná preventivní opatření patří zdravý životní styl (aktivní pohyb, otužování, 
dostatečný přísun vitamínů), hygienická opatření (časté mytí rukou, pravidelné větrání 
místnosti, užívání jednorázových kapesníků a ručníků) a očkování. 

V ČR je v porovnání s řadou dalších evropských států proočkovanost proti chřipce stále 
nízká (5–7 %) a obecné povědomí o výhodách i nevýhodách tohoto typu vakcinace 
velmi různorodé. Za vyspělými zeměmi zaostáváme i v proočkovanosti rizikových 
skupin populace (starší a chronicky nemocné osoby) i zdravotnického personálu. 
Častým zdrojem pochybností je obecné podcenění chřipky jako závažného 
onemocnění a neopodstatněná nedůvěra ve vakcíny. Vakcinace proti sezonní chřipce 
se provádí u dětí od 6 měsíců věku, nejdůrazněji je doporučena osobám s 
chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení 
jejich základního onemocnění, a osobám od 65 let věku.  

Uvedený výčet nejrizikovějších skupin v žádném případě neznamená, že by vakcinace 
jiných rizikových skupin či zdravých osob neměla být zvažována nebo prováděna. 
Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či 
bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny 
výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska. Vzhledem k poklesu hladin 
ochranných protilátek a průběžně probíhající změně cirkulujících kmenů se doporučuje 
každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny.  

Nejvhodnější doba pro očkování je období před začátkem chřipkové epidemie, tedy 
od konce září.  Díky neustálému vývoji vakcín jsou v letošním roce k dispozici pouze 
tetravalentní vakcíny, které poskytují očkovaným nejširší možnou ochranu proti 
čtyřem cirkulujícím kmenům chřipky. Ochrana před chřipkou nastupuje 2 týdny po 
očkování.  

Mýty a fakta o očkování proti chřipce 

Chřipku je lepší prodělat než proti ní očkovat 

Chřipka je závažné onemocnění postihující nejen dýchací cesty ale celé tělo. Místní i 
celkovou imunitu tato nemoc značně vyčerpá a v případě kontaktu s jiným původcem 
nemoci může najednou infikovaná osoba bojovat o život. I u chřipky samotné může 
rekonvalescence trvat několik týdnů a úplný návrat do normálu nemusí nastat nikdy. 
Nemálo osob utrpělo kvůli dlouhodobé práceneschopnosti velké finanční ztráty a 
dokonce ztratilo zaměstnání. Navíc i u nekomplikované chřipky je cena léků a vitamínů, 
za které zaplatíme v lékárně často mnohonásobně vyšší než cena vakcíny. 

Když se jednou začne proti chřipce očkovat, musí se pokračovat každý rok, 
jinak bude mít horší průběh 

Očkování proti chřipce každým rokem poskytuje záruku ochrany před touto nemocí, 
zejména před závažným průběhem. Není to však povinností a vynechání dávky v 
žádném případě nezvyšuje riziko závažnosti případné chřipkové infekce, spíše naopak, 
po minulém očkování může přetrvávat částečná ochrana. 
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Vakcíny proti chřipce způsobují mírnou infekci 

Vakcíny obsahují malé části mrtvého viru, nezpůsobují infekci a nemohou očkovaného 
chřipkou nakazit. U malé části očkovaných se po podání vakcíny objevují velmi mírné 
projevy lehké virózy, které jsou vyvolané reakci jejich imunitního systému. Nejsou 
příznakem nemoci, ale důkazem toho, že vakcína funguje a jejich imunitní systém na 
antigeny ve vakcíně intenzivně reaguje. 

U starších osob je reakce na očkování příliš nízká a očkování je nechrání 

Přínos očkování je nejvyšší u starších a chronicky nemocných osob, a to zejména 
snížením počtu hospitalizací a úmrtí. I když má daná osoba málo výkonný imunitní 
systém a po očkování proto disponuje nižší hladinou protilátek, částečná ochrana před 
infekcí zabrání těžkému průběhu chřipky a fatálním následkům. 

Chřipky nemívám, očkování tedy nepotřebuji 

Chřipka je vysoce infekční nemoc vyskytující se v rizikové sezóně všude kolem nás a 
zřejmě neexistuje člověk, který by ji za život neprodělal alespoň jednou. I ti nejodolnější 
jí většinou dostanou na život několikrát. První infekce v životě přitom může být i 
poslední. Počet předchozích infekcí nevypovídá o riziku a možné závažnosti další 
chřipkové nákazy. 

Slyšel jsem, že někdo se nechal očkovat a měl ještě těžší chřipku 

Očkování proti chřipce není příčinou těžšího průběhu této infekce. Pokud již z 
uvedených důvodů nemoci nezabrání úplně, zmírní alespoň její průběh. Těžká chřipka 
po vakcinaci je možná jen tehdy, pokud se daná osoba nechala očkovat pozdě a v 
době aplikace vakcíny byla již v inkubační době, případně se nakazila těsně po 
očkování. Tvorba ochranné hladiny protilátek totiž vyžaduje po aplikaci vakcíny 
přibližně 2 týdny. Doporučuje se proto podstoupit očkování včas před příchodem 
epidemie, lepší je však i pozdní vakcinace než žádná. 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.  

(Zdroj: https://ockovacicentrum.cz/cz/chripka) 

(Zpracovala: D.Vecková) 

 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/chripka
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Najděte 10 slov (podstatných jmen), která začínají na písmena St 

St …………………………………  St ………………………………… 

St …………………………………  St ………………………………… 

St …………………………………  St ………………………………… 

St …………………………………  St ………………………………… 

St …………………………………  St ………………………………… 

Najděte 10 slov (ne potraviny), která začínají na písmeno C 

C …………………………………  C ………………………………… 

C …………………………………  C………………………………… 

C…………………………………  C ………………………………… 

C …………………………………  C ………………………………… 

C …………………………………  C…………………….…………… 

Najděte 10 živočichů, jejichž jméno začíná na písmeno L 

L …………………………………   L ………………………………… 

L …………………………………   L ………………………………… 

L …………………………………   L ………………………………… 

L …………………………………   L ………………………………… 

L …………………………………   L ………………………………… 
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Do následujících vět doplňte živočicha tak, aby věty dávaly smysl 

1. Rozumí tomu jako ............................................ petrželi. 

2. Ukázalo se, že měl ve všem pravdu, takže se cítil být na ............. . 

3. Všechno přehání, dělá z ..........................  .........................  . 

4. Má samé průšvihy, je černou .............................. celé rodiny. 

5. Byla překvapená, koukala jako ............................ na nová vrata. 

6. Chodí spát velmi brzy, se ................................ . 

7. Má mírnou povahu, neublížil by ani ........................... .  

Doplňte chybějící slabiky do očíslovaných řádků tak, aby slova 

dávala smysl 

1. ............. MÍ ....................                            ČEK                      KA           STŘÍ 

2. ............. VÍ .....................                                       KO                   STŘE               

3. ............. TI .....................                                  KVĚ                      NÁČ 

4. ............. KAČ .................                                                 NEK                  ZEL  

5. KOU  .............  NÍK                                            PRA                         VAČ 

6. ROZ  ...........  ŠO ........... 

Vypočítejte pyramidu 
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Trénování pozornosti 
najděte 8 rozdílu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšné trénování paměti a pozornosti Vám přejí Jana s Aničkou z Komunitního 

centra, řešení Vám rády osobně povíme 


