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č. 3/2021 
Vážení a milí přátelé, 

zkracující se dny, červené 

jeřáby, kvetoucí ocúny i chladnější 

rána nám připomínají, že léto končí 

a pomalu nastupuje podzim.  

V tento čas k Vám, jako každý 

rok, přicházíme s podzimním 

vydáním našeho časopisu „Náš Domov“. Časopisu, který je 

především o Vás a pro Vás. 

  Zároveň využíváme příležitosti Vás všechny pochválit. Za 

projevený zájem a snahu být pořád aktivní. A za to, jak se snažíte 

hledat cestu jeden k druhému a vzájemně si pomáhat. Za každý Váš 

úsměv a optimistický přístup, se kterým zvládáte náročné situace. 

Tím vším totiž zároveň naplňujete obsah našich hesel – „Veselá 

mysl je půl zdraví.“ a „Tělo nám sice může zestárnout, ale srdce jen 

tehdy, když mu to dovolíme.“ 

Vážení a milí přátelé, hodně radosti a pohody, nejen při čtení 

nového čísla Našeho domova Vám za celý kolektiv pracovníků Luxoru 

přeje  

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  

 BINGO 

 INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK PAMĚTI 

 PEČENÍ 

 KŘESLO PRO HOSTA 

 POSLECH DECHOVKY S KÁVOU A ZÁKUSKEM 

 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

 
 
 

 
Vyhodnocení „Turnaje v Bingu“ 

Deset týdnů uteklo jako voda a opět jsme udělovali v 

Bingu ceny s diplomy. Tentokrát jsme vyhodnotili pět 

výherců. Na třetím místě se umístili tři klienti s 35 

body – paní Hana Černá, paní Marie Pourová a 

paní Miroslava Marečková.  
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Stříbrnou příčku s 55 body obsadila paní 

Zdenka Hutová a první cenu si odnesl 

s 85 body pan Josef Pavel. Všem výhercům 

gratulujeme a ostatním přejeme hodně štěstí v 

následujících kolech. (24. 05. 2021) 

 
 

 

 

Vystoupení ZUŠ Poděbrady 

Téměř po roce a čtvrt jsme velice 

rádi přivítali pana učitele Měchuru 

a děti ze Základní umělecké školy 

v Poděbradech. Žáci předvedli 

klientům, jaké udělali pokroky za tu 

dobu, kdy jsme se neviděli. Zahrát 

na kytaru, housle, harmoniku a 

další nástroje přišly i nové tváře. I 

když u dětí probíhala výuka distanční formou, bylo vidět, že se všichni 

poctivě připravovali a udělali velký kus práce. Všem děkujeme a budeme se 

opět těšit na další vystoupení! (02. 06. 2021) 

 
 

Křeslo pro hosta – Mgr. Petr Kubant 

Středeční dopoledne měli 
možnost klienti strávit ve 
společnosti již známého hosta 
pana probošta Mgr. Petra 
Kubanta. Tentokrát pan 
probošt vyprávěl na téma: 
„Měsíc květen a úcta k Matce 
Panně Marii“. Povídání bylo 
poutavé, klienti měli po celou 
dobu návštěvy mnoho otázek 

a opět se budeme těšit na další shledání. (02. 06. 2021) 
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Výlet vyhlídkovým vláčkem po Poděbradech 

Krásné a slunečné počasí 

lákalo ven a tak jsme se vydali 

s klienty na plánovanou 

projížďku vyhlídkovým 

vláčkem. Naše trasa vedla 

přes park kolem vodotrysku do 

Studentské ulice, kde jsme 

pokračovali Husovou ulicí až 

na cyklostezku k Labi, viděli 

jsme zimní stadion, novou basketbalovou halu Na Ostende a mnoho 

dalších zajímavých míst. Projížděli jsme dále kolem parníku, zámku 

směrem ke Střelnici až na Soutok, a vraceli se kolem prostor golfového 

hřiště zpět na hlavní hradeckou silnici přes Riegrovo náměstí k domovu. 

Klienti si jízdu užili a mnozí zavzpomínali a vyprávěli své zážitky z 

dřívějších let. Jízda vyhlídkovým vláčkem je velmi oblíbenou aktivitou 

a máme zájem na tom, aby se jí účastnilo v rámci možností co nejvíce 

klientů. (10. 06. 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka 
 
Čtvrteční dopoledne nám zpříjemnil 
hudebník pan Vladimír Pecháček, 
bývalý člen legendární skupiny 
„Šlapeto“. Náš host nás již navštívil 
před několika lety, takže pro 
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některé klienty nebyl již neznámou 
tváří. Pan Pecháček dříve hrál i v 
Originálním pražském synkopickém 
orchestru, pak ho zaujala i jiná 
muzika a kapely jako již zmíněné 
Šlapeto nebo Hašlerka. Pan 
Pecháček našim klientům zahrál na 
kytaru a zazpíval známé lidové 
písně, především hity Karla Hašlera 

i oblíbené melodie z filmů pro pamětníky. Jeho vystoupení bylo dynamické, 
klienti si zazpívali a zpříjemnili si dopoledne. Děkujeme za návštěvu a 
budeme se těšit na další setkání! (17. 06. 2021) 
 
 
 

Muzikohraní 

Po roce a půl jsme se mohli opět 
setkat s našimi milými hosty, s 
kterými jsme se pravidelně vídávali 
každý měsíc v rámci aktivity 
„Muzikohraní“. Paní Ivana 
Guzková a pan Jiří Hampl našim 
klientům velmi zpříjemnili páteční 
dopoledne, se všemi klienty se 
přivítali, zazpívali a zahráli na 
melodické nástroje. Postupně hráli 

a zpívali všichni zúčastnění. Tak 
jako při minulých návštěvách, 
první část aktivity probíhala 
tradičně na jídelně a poté naši 
hosté potěšili i klienty na pokojích, 
kteří se společných aktivit 
nemohou zúčastnit. Společné 
setkání se opět velmi vydařilo, 
klienti se pobavili a spokojeně 
odcházeli domů. (18. 06. 2021) 
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Předání značky MEZIGENERAČNĚ 
Náš Domov pro seniory je zapojen 
do mezigeneračních aktivit se 
společností „Mezi námi“. I když doba 
pandemie covidu nám neumožnila se 
s dětmi z MŠ T.G. Masaryka 
setkávat osobně, byli jsme v 
pravidelném kontaktu. Děti nám 
posílaly obrázky a pozdravy, které 
naše seniory velice potěšili a 
vyzdobili jsme si obrázky 
společenskou místnost. Dnes jsme obdrželi oprávnění užívat značku 
„MEZIGENERAČNĚ“, kterou jsme si vylepili na dveře. S dětmi a paní 
učitelkami se setkal p. ředitel a poděkoval jim, že se zajímají o seniory a 
zpříjemňují jim dny. Naše spolupráce bude pokračovat i v dalším školním 
roce. (24. 06. 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opékání buřtů 
Pokud opékáme buřty, tak se většinou sejdeme za pěkného počasí v 

zahradních prostorách Domova. V současné době zahrada prochází 

stavebními úpravami, takže se klienti v hojném počtu sešli na jídelně a 

natěšeně čekali za poslechu trempských písní na pochoutku u prostřeného 

stolu s vychlazeným pivem. Dobře se při tom pobavili, všem chutnalo, a 

domů odcházeli s pocitem krásně stráveného a pohodového odpoledne. 

Příště si už budeme 

pochutnávat na 

buřtech v nově 

zrekonstruované 

zahradě!  

(27. 06. 2021) 
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Křeslo pro hosta – Ing. Pavel Vybíral 
Dalším vzácným hostem, který 
přijal pozvání do Domova, byl 
generální ředitel Poděbradských 
mlékáren, a.s. pan Ing. Pavel 
Vybíral. Náš host nastoupil do 
firmy v roce 1986, v současné 
době s manželkou řídí největší 
tvarohárnu v zemi, kterou budovali 
téměř 30 let. Pan ředitel vyprávěl pomocí videoprojekce o výrobcích, 
které rodinná firma nabízí – od jogurtů, tvarohů, másel, až po různé 
druhy sýrů, které především vyrábí v sýrárně ve Varnsdorfu. 
Poděbradské mlékárny byly jedni z prvních, kteří začali zpracovávat 
mléko v BIO kvalitě a vyrábět BIO mléčné výrobky. Dnes je Matylda 
nejprodávanějším BIO mléčným výrobkem v České republice. Klienti 
měli také možnost se ptát našeho hosta na různé zajímavé otázky, ale 
také ochutnat výrobky, které pan ředitel přinesl. (23. 07. 2021) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slavnostní otevření zahrady 

Konečně nastal dlouho očekávaný 

den „D“, kdy jsme mohli společně 

slavnostně otevřít nově 

zrekonstruovanou zahradu. Pořídili 

jsme nové podlahy, velkou markýzu a 

nové stoly se židlemi. Po úvodním 

slovu pana ředitele nechybělo ani 

přestřižení pásky s fanfárou, kterého 

se zodpovědně ujmuly dvě klientky. 
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K příjemnému posezení a bohatému občerstvení v zahradních prostorách 

nám přijela zahrát známá kapela „Poděbradka“, která vždy dokáže klienty 

rozezpívat a pobavit. Odpolední nálada byla výborná, všichni přítomní 

hodnotili akci za velmi vydařenou, byli spokojeni a určitě by uvítali další 

společenskou akci v zahradních prostorách. (11. 08. 2021) 

 
 
 

 
 
 

 

Křeslo pro hosta – Michal Karban 
Pozvání k nám přijal další vzácný host pan Michal Karban – asistent 

prodeje rodinného vinařství Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o, který poutavě 

vyprávěl o vzniku vinařství a o výrobě vína. Vinařství vzniklo před 18 lety 

a dnes je se svými 54ha druhé největší v Čechách. Jako jediné vinařství v 

Čechách jsou držiteli respektované biodynamické certifikace DEMETER. 

Vinařství je výjimečné tím, že nepoužívá žádnou chemii ke zpracování vína 

a téměř ve všech činnostech je zastoupeno ručními pracemi. Náš host 

zaujal nejen svým 

zajímavým vyprávěním, ale 

také tím, že přivezl na 

ochutnávku několik druhů 

vín – bílá: HiTRS, Ryzlink 

rýnský, Muškát, Hibernal, 

dále růžové Regent Rosé 

a červené Svatovavřinecké. 

Všechna vína byla výborná! 

Děkujeme za návštěvu!  

(20. 08. 2021) 
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Chceme pogratulovat k narozeninám následujícím klientům 
a popřát mnoho zdraví a štěstí v dalších letech. 
 

ČERVENEC 

Paní Květoslava Pavlová, paní Olga Bednářová,  

paní Marie Dvořáková, pan Ing. Jaroslav Peca,  

paní Jaroslava Třešňáková, paní Hana Fabiánová 

SRPEN 

Paní Marie Pourová, pan Oldřich Líbal, paní Alena Fliegerová, paní Hana Hrušková, 

paní Miloslava Rambousková, paní Jiřina Urbánková, pan Jaroslav Málek,  

pan Josef Šťovíček 

ZÁŘÍ 

Paní Stanislava Korychová, paní Marie Ješutová, paní Marie Vokounová, paní Helena 

Macková, paní Anna Pokorná, paní Marie Šneková, paní Marie Rákosníková, paní 

Zdenka Hubalová  

 

květen 2021- září 2021 

Vanc Josef      01. 05. 2021 

Kubala Oldřich     18. 05. 2021  

Šustr Josef      18. 06. 2021 

Zahajský Zdeněk    20. 06. 2021 

Melichar František     13. 07. 2021 

Matyáš Antonín     16. 07. 2021 

Šípková Vlasta     27. 07. 2021 

Novotná Alena     30. 07. 2021  



 10 

Jančar Otakar    26. 08. 2021  

Svobodová Věra    28. 08. 2021 

Krejčík Václav    01. 09. 2021 

Kracíková Anna    05. 09. 2021 

 

 

 

 

květen 2021 – září 2021 

Matyáš Antonín     03. 05. 2021  

Dzurko Ladislav      07. 05. 2021 

Šípková Vlasta              13. 05. 2021 

Zahajský Zdeněk     17. 06. 2021 

Jágrová Marie     18. 06. 2021 

Kukalová Bedřiška     23. 06. 2021 

Líbal Oldřich      25. 06. 2021 

Martinková Ludmila     29. 07. 2021 

Černá Emile      04. 08. 2021 

Jančar Otakar     09. 08. 2021 

Nezavdalová Dobromila    10. 08. 2021 

Fabiánová Hana     11. 08. 2021 

Urbanová Marta     23. 08. 2021 

Svobodová Alena     08. 09. 2021 

Přejeme všem příjemný pobyt 
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Ladislav Dzurko 

Narodil jsem se v Košicích, měl jsem 5 sourozenců, 

nyní žijí jen dvě sestry. Jsem vyučen krejčím v Ústí nad 

Labem. V mládí jsem boxoval, lyžoval, plaval, hrál 

šachy. V roce 1956 jsem se oženil a mám dvě dcery – 

Zlatuši a Jarmilu. Manželka mi zemřela letos v březnu. 

Celý život jsem pracoval jako krejčí a také jako mistr 

v učňovském středisku. Pracoval jsem až do svých 80.ti 

let, ve státním podniku VKUS, poté jako strážný. Mám 

rád přírodu – půdu, zahradu, králíky. Dcera Jarmila žije 

s vnučkou v Poděbradech. V Domově jsem do května a 

všem přeji hodně zdraví. 

 

 

Marie Jágrová 

Narodila jsem se v malé vesnici Jiříkov na Vysočině nedaleko městečka Habry, 

kam jsem chodila se svými třemi bratry do školy. Dnes již nežijí. Rodiče měli 

hospodářství – dobytek, koně, prasata, drůbež, ze kterého celá rodina žila. Po 

nástupu komunistů jim bylo vše zabráno, tatínka a bratra zavřeli, protože nechtěli 

vstoupit do JZD, maminku s dětmi vystěhovali na Kladensko. Vyučila jsem se 

v rodince, kde jsem se seznámila s mým manželem. Narodila se nám dcera 

Ivana a syn Jaroslav, který zemřel před 16 lety. Manžel zemřel před 44 lety, poté 

jsem žila s přítelem Láďou, který po 18ti letém soužití zemřel. Po jeho smrti jsem 

se nastěhovala k dceři, která se o mě starala. Mám 4 vnoučata, od syna Radka a 

Lenku, od dcery Petra a Aničku a 4 pravnoučata: Matěje, Natálku, Petříka a 

Vojtíška. Dcera mi pořídila kočičku. Pracovala jsem 30 let jako kuchařka ve 

sklárně, později jsem vařila v hotelové škole, kde působila dalších 5 let. Jezdila 

jsem do svých 83 let na kole, do té doby než jsem upadla a zlomila si nohu. Do 

Luxoru jsem se přestěhovala v polovině června. 
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Bedřiška Kukalová 

Narodila jsem se před 88.ti lety a celý život prožila v blízkosti Poděbrad. Měla 

jsem dvě sestry – Jiřinu, která je již po smrti a Zdenku, která žije u své dcery a 

její rodiny. Vyučila jsem se švadlenou, ale raději jsem vařila, tak jsem se vyučila 

ještě kuchařkou. Vdala jsem se a celý život jsem prožila s manželem, který před 

deseti lety zemřel. Jeho skon jsem nesla velmi těžce. Mojí celoživotní láskou 

bylo vaření, vařila jsem pro děti v mateřské školce až do důchodu. Práce to byla 

namáhavá, ale dělala jsem jí s láskou. Kromě vaření jsem ráda cestovala 

s manželem, v současné době jsem ve styku se svou sestrou a její rodinou. 

 

 

Emilie Černá 

Narodila jsem se v Pečkách. Jako malá si pamatuji 

válku, kdy jsem musela pomáhat otci v obchodě 

s potravinami. Po dokončení obecné školy jsem 

nemohla na střední školu, protože otec byl 

živnostník, tak jsem se vyučila švadlenou 

v Poděbradech. Poté jsem začala pracovat 

v oděvním podniku Pragoděv, kde mě poslali 

studovat na střední školu. Následující 4 roky jsem 

studovala v Prostějově střední průmyslovou oděvní 

školu. Poslední mé zaměstnání bylo v Kluku, kde 

jsem pracovala jako mistrová odborného výcviku a 

školní referentka. Vdávala jsem se v roce 1958, žili 

jsme s manželem v rodinném domku se zahradou 

v Dobřichově u Peček a narodily se nám 3 děti. Ovdověla jsem v roce 1983. 

Věnovala jsem se dětem, vnoučatům, domácnosti, zahradě a šití. V důchodu 

jsem šila, pletla, sledovala televizi, luštila křížovky a sudoku. V Domově jsem se 

potkala se svou kamarádkou Maruškou a hned jsme si měly co říct. Jsem tu 

krátce od začátku srpna a zvykám si.  
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ALKOHOL A LÉKY: NEBEZPEČNÁ 
KOMBINACE NEBO PŘECEŇOVANÉ RIZIKO? 

 

ALKOHOL A LÉKY NEJDOU 
DOHROMADY. S TÍM TAK NĚJAK 
VŠICHNI POČÍTÁME A JE NÁM 
JASNÉ, ŽE MÍCHAT TYHLE DVĚ VĚCI 
MŮŽE PŘINÉST AKORÁT TAK 
MALÉR. UŽ MÉNĚ NÁM TO ALE 
DOCHÁZÍ V PŘÍPADĚ, KDY SI 
VEZMEME „JEN“ IBALGIN NA 

BOLEST HLAVY A ZA PÁR HODIN JEJ VESELE ZAPÍJÍME SKLENKOU 
VÍNA. JAK TO ALE S ALKOHOLEM A LÉKY JE? SKUTEČNĚ JE TAK 
NEBEZPEČNÉ JE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT? A PROČ ŘADA 
PŘÍBALOVÝCH LETÁKŮ O ALKOHOLU ZCELA MLČÍ?  

Když příbalový leták mlčí 

Pravda je taková, že v případě antibiotik najdete zmínku v příbalovém letáčku 

skutečně jen výjimečně. A podle zákona to není špatně – nic takového se od 

výrobce nevyžaduje. Ten má upozornit na nevhodné kombinace, ale o 

neslučitelnosti léků s alkoholem by měl pacienta informovat primárně jeho lékař, 

případně lékárník. 

Praxe je taková, že pacienty obvykle lékař upozorní již ve chvíli, kdy mu lék 

předepisuje, ale neplatí to stoprocentně, a někdy mu to samozřejmě může také 

vypadnout z hlavy. Mnozí lékaři totiž mohou spoléhat i na to, že zákaz 

konzumace alkoholu během léčby je přeci samozřejmost, na kterou se ani 

nemusí upozornit. Ale možná každý z nás ze své zkušenosti dobře ví, že 

například při bolesti v krku si kdekdo rád vykloktá slivovicí nebo si na lepší 

spánek dopřeje deci vína. 

Jak nebezpečný tedy alkohol v kombinaci s léky může být? 

Problém to může být téměř vždy 

Podle lékařů bychom toto riziko rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Jde 

zejména o případy, kdy se lidem s kocovinou doporučuje vzít si ibuprofen nebo 
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aspirin, ale zbytky alkoholu v krvi mohou v kombinaci s tímto léčivem nadělat 

v těle paseku. Lidé pak riskují vážné poškození jater nebo krvácení do žaludku a 

obzvlášť náchylné jsou v tomto směru ženy. Velké ohrožení představuje tato 

kombinace zejména v těhotenství, kdy může dojít k vážnému poškození plodu ve 

chvíli, kdy žena často o svém těhotenství ještě ani neví. 

Chraňte svá játra i srdce 

Ohrožena jsou logicky hlavně játra, a to zejména v kombinaci s některými typy 

antibiotik a léků proti infekci nebo léků snižujících krevní tuky. Obezřetní by též 

měli být diabetici, kteří si mohou nevhodnou kombinací alkoholu a léků přivodit 

prudký pokles krevního cukru, prudké změny krevního cukru a pády, nebo také 

nevolnost a zvracení. Při požití nitroglycerinu a alkoholu nezřídka dochází k 

výkyvům krevního tlaku, mdlobám a srdečním nebo mozkovým příhodám. 

V kombinaci s některými psychofarmaky pak může alkohol vyvolat agresivní 

chování, nebo naopak velký útlum hraničící až s život ohrožujícím stavem. 

Pozor na předávkování 

Je třeba počítat i s tím, že alkohol také zesiluje a prodlužuje účinnost některých 

léků. Když si pak vezmete běžnou dávku léků, může se stát, že se krátkodobě 

předávkujete. A to může mít s ohledem na typ a dávkování léků různě vážné 

následky. Bohužel možným negativním dopadem může být i útlum dechového 

centra a může dojít i ke smrti. 

Abychom jen nestrašili, jsou samozřejmě léčiva, jimž kombinace s malým 

množstvím alkoholu nevadí. Vždy je ale lepší se konkrétně informovat u lékaře 

nebo lékárníka a nespoléhat jen na to, že v příbalovém letáku takové omezení 

není uvedeno. 

Alkohol nelze doporučit nikdy 

Lékaři i lékárníci se ale shodují na tom, že ze zdravotního hlediska nelze alkohol 

povolit nebo doporučit nikdy. Jde koneckonců o látku, která způsobuje závislost 

a má mnoho negativních dopadů na lidské zdraví. Individuálně může lékař 

doporučit určitý typ alkoholu pro podporu léčby specifického zdravotního 

problému, ale stává se to výjimečně. Lékaři jsou skeptičtí k obecnému 

doporučení typu, že jedna sklenka červeného vína prospívá srdci. Takto 

paušálně to jistě neplatí a není radno se tím řídit. 

Zdroj: www.vitalitis.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. 

Napište 10 ptáků začínajících na písmenko S 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vzpomeňte si, co všechno můžete slyšet na zahradě 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vyluštěte přesmyčky ZVÍŘAT 

GYRT…………………………………..               LECOTO………………………………… 

ŘASKNIV……………………………...               REVKAVE………………………….…. 

SONL…………………………………..                BROKA………………………………… 

ŘETVET……………………………….               LKV……………………………………... 

NPIKOSA……………………………...              ČLEVA…………………………………... 

Doplňte do přísloví BARVU 

Komu se nelení, tomu se ……………….. . Sůl je nad ……………….. . 

……………….. je tráva, fotbal to je hra.  Mluviti ………., mlčeti …………… 

Čtu ráda ……………….. knihovnu.        Snesl bych ti ……………….. z nebe. 

Vy jste šikovný, máte ……………….. ručičky. Vstávej, brzy bude …………… 

den. 
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Vzteky ……………….. . Dnes se mi nic nedaří, je to pro mě ……………….. 

den. 

Po tmě každá kočka ……………….. . Není všechno …………., co se třpytí. 

Vzpomeňte si na co nejvíce druhů hub, které právě začínají růst  
 

Jedlé houby 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Jedovaté houby 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Najděte 12 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://cz.depositphotos.com/vector-images/rozdíly.html 

Příjemné chvíle u tréninku paměti, hodně letního sluníčka 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 letní mandalu. 

 

Zdroj: https://st2.depositphotos.com/2452507/11427/v/600/depositphotos_114275120-stock-illustration-

circle-summer-doodle-flower-ornament.jpg 
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