
 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 3/2022 
Vážení a milí přátelé, 

v každé naší činnosti se 

vždy dá najít něco, co 

bychom mohli a chtěli 

dělat ještě lépe. A 

obzvláště u nás, 

v Luxoru, v péči o Vás. 

Inspirací ke zlepšení naší práce může pomoci i to, jak to dělají 

jinde. A dnes máme možnost načerpat zkušenosti nejen u nás, ale 

i v porovnání s nejlepšími zahraničními domovy pro seniory. 

V tomto porovnání se v našem Luxoru nemáme za co stydět. Jak 

s cenou, kterou u nás musí klient zaplatit, tak i s poskytovanou 

péčí a zejména nabídkou aktivit. Ostatně péči o naše klienty 

vysoko ocenila i poslední návštěva velvyslankyně Chorvatska, 

podobně jako se nám dostalo uznání úrovně našeho Domova od 

předchozích návštěv velvyslanců mj. z Velké Británie, Dánska, 
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Polska, Finska, Itálie, Bulharska, Norska, Lucemburska, Lotyšska, 

Estonska, Litvy a mnoho dalších. 

Pro naši práci v Luxoru stále platí, že tím nejdůležitějším je pro 

nás vytvoření pocitu DOMOVA, ve kterém nechybí vzájemná úcta, 

láska, úsměv a i dostatečná nabídka aktivit. 

K novému číslu našeho časopisu přidáváme přání následujících 

dní prožitých ve zdraví, pohodě a s úsměvem na rtech. 

Za celý kolektiv pracovníků Luxoru  

Váš Jaromír Novák 

 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  

        DEZERTEM 

 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
        S PANEM ŘEDITELEM 

 KŘESLO PRO HOSTA 

 MUZIKOHRANÍ  
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Kroužek pečení 

Kroužek pečení probíhá každou středu, kde se schází stálá skupina klientek. Pečeme 

dle sezónní nabídky a dnes jsme dostaly červený rybíz. Rychlá buchta s rybízem 

a drobenkou chutnala všem. (23. 06. 2022) 

 
   
 

 

 

 

 

 

Muzikohraní 

Na muzikohraní přijeli naši známí 

a oblíbení hosté – paní Ivana Guzková 

a pan Jiří Hampl. Nejdříve se sešli s 

našimi klienty ve společenské místnosti, 

kde si všichni zazpívali a zahráli, a poté 

se přemístili ke klientům na pokoje. 

Muzikohraní patří mezi oblíbené aktivity, 

na které se klienti vždy velmi těší.  

(28. 06. 2022) 
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Křeslo pro hosta - probošt Petr Kubant 

Do „Křesla pro hosta“ přijal pozvání pan 

probošt Kubant, který je naším 

pravidelným hostem. Povídání věnoval 

křesťanským misionářům, kněžím 

a bratrům ze Soluně - Konstantinu 

a Metodějovi. Pan probošt, tak jako při 

každé své besedě, dokázal klienty svým 

přednesem zaujmout a i proto se budeme 

těšit na jeho další návštěvu.  

(30. 06. 2022) 

 

Křeslo pro hosta - Mgr. Petr Horák 

Dopoledne strávili naši klienti ve 

společnosti milého hosta pana Mgr. 

Petra Horáka, který přišel povídat 

o svých cestovatelských zážitcích 

z Indie. Náš host svou poutavou 

přednášku zpestřil zajímavou 

obrázkovou prezentací i svým stylovým 

oblečením. (19. 08. 2022) 

 
 

Posezení s panem ředitelem na zahradě 

Využili jsme krásného slunečného dopoledne a pravidelnou aktivitu "Posezení s panem 

ředitelem" jsme zorganizovali na naší 

zahradě. Klienti si nechali zahrát 

písničky na přání a všichni si společně 

vychutnávali výborný burčák, který nám 

věnovala paní Hana Procházková.  

(30. 08. 2022) 
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Křeslo pro hosta – Michal Kozák 

Pozvání v rámci aktivity "Křeslo pro 

hosta" přijal student čínštiny pan 

Michal Kozák, který přišel povídat o 

svých cestovatelských 

i studentských zážitcích z Číny 

a Tchai-wanu. Aby bylo povídání 

ještě zajímavější, přinesl si 

i fotografickou prezentaci. 

Děkujeme našemu milému hostu 

za jeho návštěvu a především za 

přednášku o oblastech, o kterých 

jsme se dozvěděli spoustu nových 

informací. (02. 09. 2022) 
 
 

Výlet vyhlídkovým vláčkem po Poděbradech a okolí 

Snažíme se využívat krásných 

dnů, proto jsme se tentokrát 

vydali na výlet vyhlídkovým 

vláčkem po Poděbradech.  

Naše cesta vedla z Luxoru 

kolonádou kolem vodotrysku, 

projeli jsme Studentskou ulicí k 

ZŠ Václava Havla na Husovu 

ulici směrem k Labi. Projeli jsme 

přes Ostende kolem parníku, dále přes Střelnici až na Soutok, kde jsme měli zastávku 

na občerstvení. Někteří klienti si vychutnali kávu, jiní pivo nebo zmrzlinu. Výlet se velmi 

vydařil, po cestě jsme si popovídali, poděbraďáci zavzpomínali a všichni byli moc 

spokojeni. (05. 09. 2022) 
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Navázání spolupráce s Dětským 
domovem se školou Býchory 

Poprvé jsme mezi námi přivítali paní 

vychovatelku se třemi chlapci z Dětského 

domova se školou z Býchor. Naši hosté se 

seznámili s některými klienty, s kterými si 

popovídali a vyjeli s nimi už i na procházku. S 

mezigeneračními setkáními máme již výborné 

zkušenosti z předchozích návštěv dětí z 

mateřských a základních škol, tak jsme velmi 

rádi, že nás budou navštěvovat další děti. 

Děkujeme a budeme se těšit na příští 

schůzku. (09. 09. 2022) 

 
 
 

Křeslo pro hosta – MUDr. Jan Česák 
Dnes jsme přivítali pana doktora 

Jana Česáka, který se věnoval celý 

život pacientům na ortopedii.  

S našimi klienty se ale věnoval 

tématu energetické medicíny – jak 

správně pracovat s vlastní energií k 

dosažení zdraví a pohody.  

(09. 09. 2022) 

 
 
 

Oslava svátku Marušek 
Dne 12. září slaví svátek všechny Marušky, kterých v Domově bydlí celkem 16! Proto 

jsme jim v dopoledních hodinách popřáli s kytičkou a odpoledne jsme uspořádali 

oslavu. K přípitku i bohatému 

občerstvení nám přijela 

zahrát kapela 

PODĚBRADKA, která 

dokáže vždy klienty 

rozveselit a rozezpívat. 

Společné setkání se velmi 

vydařilo, oslavu si užily nejen 

Marušky, ale s nimi i všichni 

ostatní! (12. 09. 2022) 
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Hudební vystoupení – Roman Hampacher 

Poprvé jsme mezi námi 

přivítali pana Romana 

Hampachera, který je 

pastorem a především 

výborným kytaristou, 

zpěvákem, pedagogem a 

autorem nevšední hudby. 

Vydal několik hudebních alb, 

poslední s názvem Šohaji. 

Našim klientům zahrál známé 

písničky, které si mnozí s 

radostí s naším hostem 

zazpívali. Děkujeme 

a budeme se těšit na další setkání. (15. 09. 2022) 

 
 

Křeslo pro hosta – Ing. Pavel Benák 

Mezi další vzácné hosty, kteří přijali pozvání do našeho Domova, patřil pan Ing. Pavel 

Benák, ředitel Pivovaru Nymburk spol. s.r.o. Pan ředitel nás navštívil již potřetí, za což 

jsme všichni velmi rádi. Náš host dokáže velmi poutavě vyprávět nejen o historii 

pivovaru, ale i o osobních setkáních se zajímavými lidmi. Setkal se například osobně 

i s Bohumilem 

Hrabalem, s herci z 

filmu Postřižiny, a zažil 

s nimi různé příhody. 

Klienti poslouchali se 

zájmem, ale také kladli 

panu řediteli různé 

otázky. V současné 

době se v pivovaru vaří 

dvanáct druhů piv. 

Některé z nich – světlé, 

tmavé i další speciály, 

náš host přivezl 

klientům na degustaci 

nejen během 

přednášky, ale i k neméně dobrému obědu.  

(16. 09. 2022) 
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Koncert žáků ZUŠ Poděbrady 

I tento školní rok pokračuje spolupráce našeho 

Domova s místní Základní uměleckou školou 

a pořádáme hudební koncerty žáků. Jako první 

vystoupili nejmenší, co hrají na kytaru první 

akordy. Dále si naši senioři mohli poslechnout 

hru na harmoniku, housle a zazpívat i známé 

písničky. Další setkání s muzikou jsme si již 

domluvili na říjen. (21. 09. 2022) 

 
 
 
 
 

Křeslo pro hosta – Jan Řehounek 

Naše pozvání přijal spisovatel pan Jan Řehounek. Ten po roce 1989 pracoval jako 

novinář v regionálních novinách, později se stal šéfredaktorem týdeníku Nymbursko, 

poté šéfredaktorem a vydavatelem týdeníku Polabské listy a šéfredaktorem 

Středočeských listů. Od roku 2003 je manažerem veletrhů a výstav. Kromě toho je 

„volným novinářem“ a majitelem nakladatelství. Mimo psaní se zabývá fotografováním, 

regionální historií. Je zakládajícím členem Společnosti přátel starého Nymburka 

a Klubu čtenářů Bohumila Hrabala. Je členem Spolku českých bibliofilů a Obce 

spisovatelů. Píše především literaturu faktu a literaturu pro děti, k dnešnímu roku již 

vydal 55 úspěšných knih a jak sám říká, největší úspěch měla jeho prvotina „Pověsti z 

Kaplanky“, která se zařadila i mezi povinnou četbu studentů. Náš host klientům 

vyprávěl i o svém životě, o setkáních s panem Bohumilem Hrabalem, ale přečetl 

i úryvek povídky. (22. 09. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Grilování na zahradě 

Už jsme ani nevěřili, že se ještě letos 

sejdeme na zahradě, ale počasí nám 

přálo, tak jsme se rozhodli, že 

odpoledne strávíme s klienty na 

čerstvém vzduchu a budeme grilovat 

buřty. Klienti za poslechu 

reprodukované hudby s chutí popíjeli 

kávu, vaječný likér a k buřtům nesmělo 

chybět vychlazené pivo. Užili jsme si 

hezké, slunečné odpoledne a klienti 

odcházeli domů s úsměvem na tváři. 

(26. 09. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T. G. Masaryka 

Poprvé v novém školním roce jsme přivítali děti z MŠ 

T. G. Masaryka, které dorazily v doprovodu svých 

učitelek i s novým zástupcem z mezigeneračního 

projektu Mezi námi, o.p.s. Sešli jsme se na jídelně a 

děti s našimi seniory tvořili koláže. Při společné 

činnosti si popovídali a výsledkem byly nádherné 

práce, které jsme si vystavili. Tato setkání jsou velmi 

oblíbená, děti jsou skvělé a dokáží našim klientům 

zpříjemnit den. Už se všichni těší na další tvůrčí 

setkání! (29. 09. 2022) 
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 Kroužek pečení – Jablečný závin 

V podzimním čase jsme na kroužku pečení dostali krásná jablíčka a domluvili se, že 

upečeme jablečný závin. Každá účastnice má svůj osvědčený recept, a tak dělaly dva 

druhy těst. Ve čtvrtek na setkání s dechovkou jsme pohostili ostatní klienty krásně 

vypečenými záviny. (12. 10. 2022) 
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Loučení s létem – opékání buřtů na zahradě 

Podzim již vypukl ve své barevné kráse a my využili 
slunečného dne, abychom se rozloučili s létem. 
Příjemné posezení na zahradě jsme si zpříjemnili 
poslechem písniček a dobrým občerstvením. Pro 
každého klienta jsme opekli buřta a k tomu i něco 
dobrého popili. Těšíme se zase na další setkání na 
zahradě, ale až v příštím roce. 
(12. 10. 2022) 
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Dne evropského státu - Den Chorvatska 
Návštěva velvyslankyně Chorvatska paní Ljiljany Pancirov s doprovodem byla již 

v pořadí 22. návštěvou velvyslance evropského státu v LUXORU při pořádání „Dne 

evropského státu“. Hosté, kteří přivezli klientům i pro Domov prezenty, byli přivítáni již 

tradičně naší kolegyní v národním kroji chlebem se solí a nezbytným přípitkem. Cílem 

těchto dnů je seznámení se s danou zemí, kdy velvyslanec představí svou zemi, 

zodpoví otázky obyvatel a kuchařky v tento den uvaří speciality dané oblasti. Dnes 

jsme si pochutnali na polévce maneštre istrijské, králíkovi po chorvatsku s těstovinami 

a sladkou tečkou byl dezert gibanica. Pro klienty Domova je to nejen možnost dozvědět 

se a poznat něco nového, ale i příležitost pěkně se obléknout a vědět, že jsou stále 

váženými a zaslouženými členy naší společnosti, za kterými jezdí i tak významné 

osobnosti, jako jsou velvyslanci evropských zemí. (21. 10. 2022) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 
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Gratulujeme k narozeninám následujícím klientům a popřát mnoho zdraví  

a štěstí v dalších letech. 

ČERVENEC 

Paní Květoslava Pavlová, paní Marie Jiroušová, paní Olga Bednářová, paní Marie 

Dvořáková, pan Ing. Jaroslav Peca, paní Jaroslava Třešňáková 

SRPEN  

Paní Marie Pourová, paní Alena Fliegerová, paní Hana Hrušková, 

paní Jiřina Urbánková, pan Jaroslav Málek, pan Josef Šťovíček, 

paní Marie Volejníková 

ZÁŘÍ 

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

Macková, paní Marta Urbanová, paní Marie Šneková, paní Marie Rákosníková, paní 

Zdenka Hubalová, paní Miloslava Lhotáková 

ŘÍJEN 

Paní Jarmila Gabrielová, paní Hana Paříková  

 

 

ČERVENEC - ŘÍJEN 2022 

 

Süsmilchová Růžena   30. 07. 2022 

Březinová Ludmila   09. 08. 2022 

Schnurpfeilová Hana   03. 10. 2022 

Košátková Miloslava   04. 10. 2022 

Třísková Emilie    16. 10. 2022 

Kubát Josef     22. 10. 2022 
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ČERVENEC - LISTOPAD 2022 

Březinová Ludmila   08. 07. 2022 

Schnurpfeilová Hana   09. 08. 2022 

Matisová Ludmila    09. 09. 2022 

Novotná Eva    10. 10. 2022 

Třísková Emilie    13. 10. 2022 

Váňa Jaroslav    01. 11. 2022 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

Ludmila Matisová 
Narodila jsem se v roce 1947 v Horních Datyních 

a až do své svatby jsem žila ve vesnici s rodiči 

a 2 sestrami.  

S prvním manželem jsme se přestěhovala do 

Ostravy a narodila se nám dcera Monika. Pak jsem 

se rozvedla a žila 10 let sama s dcerou. Poté jsem 

se vdala podruhé a v roce 1992 jsem se jen 

s manželem Zdeňkem přestěhovala do Poděbrad, do 

domu po jeho rodičích. Pracovala jsem jako 

zdravotní sestra. V Ostravě to bylo na krevním 

centru a po přestěhování do Čech jsem byla 

zaměstnaná v Nymburské nemocnici na oddělení 

dlouhodobě nemocných.  

Teď mám radost z vnoučat od dcery i od manželova syna – celkem 2 vnučky a 3 vnuci. 

Jsem ráda, že jsem mohla zůstat v Poděbradech i po úmrtí manžela a můžu žít zde 

v domově pro seniory, kde se mi líbí. Všem přeji zdraví a hezké dny.  
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Eva Novotná 
Žila jsme celý život v Poděbradech. Moji rodiče dlouhá 

léta školničili v ZDŠ  - nyní Gymnázium ve Školní ulici. 

Pocházím ze tří dětí – byly jsme tři dívky. Celý život 

jsem pracovala – šila pro místní firmu Borecký. Vdala 

jsem se za Františka Novotného, takže jsem měla 

stejné příjmení za svobodna i vdaná . Ve spokojeném 

manželství se nám narodila dcera Jana a syn František. 

Od padesáti let jsem vdova a žila jsem sama. Rodina je 

pro mě vším. Mám 4 vnoučata – Lenka, Mirek, Jana 

a Tomáš a od nich již 7 pravnoučat – Fanda, Toník, 

Anežka, Matěj, Simona, Jana a Eliška. Před 

nastěhování do Luxoru jsem bydlela ve vedlejším domě 

s pečovatelskou službou. 

 

Marie Sedláčková 
Narodila jsme se v roce 1927 jako Marie Janáková. 

Provdala jsem se za Františka Sedláčka, s kterým jsem 

vychovala dceru a syna.  

Celý život jsme pracovala v zemědělství. Pracovala jsem 

i dál v důchodovém věku. Starala jsem se celý život o 

svého mladšího bratra, který byl svobodný. S manželem 

jsme prožili společných 55 let.  

V 85 letech mě postihla mozková příhoda, která mě 

upoutala na lůžko. Šest let se o mě zvládala starat 

rodina. V roce 2018 jsem byla přijata do soukromého 

domova v Poděbradech. Když ho v létě zavírali, 

přestěhovala jsme se do Luxoru. Zde jsme velice 

spokojená a děkuji za péči. 
 

(Zpracovala: 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://www.pigy.cz/novinky/podzim/ 

 https://www.denik.cz/veda-a-technika/neurologove-myslenka-mozek.html 

https://br.pinterest.com/lucianaalmeidagomes91/cuidador-de-idosos/
https://www.pigy.cz/novinky/podzim/
https://www.denik.cz/veda-a-technika/neurologove-myslenka-mozek.html
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Denisa Fišerová 

Jmenuji se Denisa Fišerová a žiji v krásném městě 

Poděbrady. Je mi 34 let. Vystudovala jsem COP Nymburk. 

Mám ráda práci s lidmi, a proto se jí věnuji již několik let. 

Vím, že starší lidé potřebují milé slovo, pochopení, 

povzbuzení a radost ze života. Dříve jsem hrála tenis, 

basketbal a věnovala se mnoha sportům. Nyní svůj čas 

trávím s přáteli a rodinou. 

 

 

 

 

 

Lubomír Kadlec 
Jmenuji se Lubomír Kadlec, narodil jsem se v jižních 

Čechách v Dačicích. Mám dvě starší sestry. Po 

základní škole jsem se vyučil obráběčem kovů 

a pracoval jsem v nástrojárně v Dačicích. Poté jsem se 

seznámil se svou manželkou Marcelou a přestěhoval 

jsem se za ní do Poděbrad. V Kolíně jsem si dodělal 

maturitu a pracoval 20 let ve firmě Model obaly a.s., 

která má pobočku v Nymburce. Mám dvě děti – syna 

a dceru. Volný čas věnuji rodině a rád si něco opravím 

ve své dílně.  

Do Luxoru jsem nastoupil 1. října na místo vedoucího 

provozu, zatím se se vším seznamuji, ale práce se mi 

zde líbí. 
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Alzheimerova demence 
Vážení klienti,   

vychází další číslo Vašeho oblíbeného časopisu, dovolte 

mi proto, abych vás v něm seznámila s tématem, které 

se týká našeho zdraví. Tentokrát bude povídání o 

nemoci, která může postihnout kohokoliv z nás a tou 

nemocí je Alzheimerova demence. Tato nemoc 

narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných 

kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá 

nejčastější příčinou demence, která vede postupně 

k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného 

člověka. Začíná pozvolna, nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není 

schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Nastávají problémy s vyjadřováním, 

rozhodováním, nemocný nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Celkově se mění celá 

osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe 

postarat.  

Vyjmenujeme si 10 příznaků, které by nás měly varovat, neměly by nás však vystrašit. 

Pokud přece jen máme nějaké pochybnosti, je na místě vyhledat praktického lékaře. 

Ten provede určité základní testy a podle výsledků rozhodne o doporučení návštěvy 

specialisty, který provede komplexnější vyšetření. 

1. ZTRÁTA PAMĚTI, KTERÁ OVLIVŇUJE SCHOPNOST PLNIT BĚŽNÉ 
PRACOVNÍ ÚKOLY 
Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a 
vzpomenout si na ně později, je normální. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou však 
zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později. 

2. PROBLÉMY S VYKONÁNÍM BĚŽNÝCH ČINNOSTÍ 
Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev stát v 
kastrolu na sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící 
Alzheimerovou chorobou ale připraví jídlo a nejen že ho zapomenout dát na stůl, ale 
zapomenou i na to, že ho vůbec udělali. 

3. PROBLÉMY S ŘEČÍ 
Každý má někdy problém najít správné slovo, ale člověk s Alzheimerovou chorobou 
zapomíná i jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými, a jeho věty pak nedávají 
smysl. 

4. ČASOVÁ A MÍSTNÍ DEZORIENTACE 
Každý někdy zapomene, jaký je den a kam vlastně jede, to je normální. Ale lidé s 
Alzheimerovou nemocí se ztratí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se tam dostali, 
ani jak se dostanou domů. 
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5. ŠPATNÝ NEBO ZHORŠUJÍCÍ SE RACIONÁLNÍ ÚSUDEK 
Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, které 
mají na starosti. Lidé s Alzheimerovou nemocí úplně zapomenou, že nějaké dítě 
existuje. Mohou se i nesmyslně obléknout, například si vezmou na sebe několik košil 
nebo halenek najednou. 

6. PROBLÉMY S ABSTRAKTNÍM MYŠLENÍM 
Placení složenek anebo sledování účtů kreditní karty může někoho vyvést z míry, když 
je trochu komplikovanější než jindy. Člověk s Alzheimerovou nemocí může úplně 
zapomenout, co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat. 

7. ZAKLÁDÁNÍ VĚCÍ NA NESPRÁVNÉ MÍSTO 
Každý někdy někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou nemocí 
dává věci na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky nebo hodinky do cukřenky. 

8. ZMĚNY V NÁLADĚ NEBO CHOVÁNÍ 
Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s Alzheimerovou nemocí ale podléhá 
prudkým změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne návalu 
hněvu, i když k tomu nemá žádný zjevný důvod. 

9. ZMĚNY OSOBNOSTI 
Lidské povahy se běžně do určité míry mění s věkem. Ale člověk s Alzheimerovou 
nemocí se může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy velmi zmateným, 
podezíravým nebo ustrašeným. 

10. ZTRÁTA INICIATIVY 
Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, zaměstnáním nebo 
společenskými povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť do práce opět brzy 
dostaví. Člověk s Alzheimerovou nemocí může propadnout naprosté pasivitě 
a potřebuje neustále podněty, aby se do něčeho zapojil. 

Každý občas zapomene, kde vlastně zaparkoval své auto a jak se jmenuje ten člověk, 
se kterým se před týdnem seznámil. Také úplně zdraví lidé ve stáří zapomínají některé 
informace. 
Alzheimerova nemoc však postihuje nejen paměť, ale také komunikační schopnosti, 
myšlení, úsudek, učení a má vliv na společenský i pracovní život člověka. 

Přestože většina nemocných je starších 65 let, stává se, že onemocní i lidé 30 až 
50letí. Bývá to kolem 10 % celkového počtu lidí postižených AN. Postihne-li AN takto 
mladé lidi, vše co se týká rodinného života, financí a následné péče o nemocného je 
dost odlišné od problémů, které musí vyřešit nemocný člověk (nebo jeho rodina), který 
onemocní později. 
Každý z nás si určitě v této chvíli položí otázku, zda může udělat něco pro to, aby touto 
nemocí neonemocněl. Ano, určitá prevence existuje. A tuto část bych přenechala 
děvčatům z Komunitního centra, které Vám poradí, co je možné v rámci prevence 
Alzheimerovy nemoci praktikovat. 

Zdroj: http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/ 
 (Zpracovala: Dana Vecková – vedoucí sestra) 

 

 

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/
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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. 

 

Vyluštěte přesmyčky zeleniny 
 

CAKETU  …………………… ŘADEVEKÁK  …………………… 

PUSKATA   …………………… JEČAR   …………………… 

VREKM  …………………… ŘÍNUT   …………………… 

CHÁRH         …………………… KNEŘ   …………………… 

SCHEŘT  …………………… DLUBNEKE     …………………… 

Trénování slovní zásoby 

Najděte 10 slov (podstatných jmen), která začínají na písmena Ka -. 

Ka …………………………………   Ka ………………………………… 

Ka …………………………………   Ka ………………………………… 

Ka …………………………………   Ka ………………………………… 

Ka …………………………………   Ka ………………………………… 

Ka …………………………………   Ka ………………………………… 

Napište 10 potraviny, které začínají na písmeno M 

M ……………………………………..  M …………………………………….. 

M ……………………………………..  M …………………………………….. 

M ……………………………………..  M …………………………………….. 

M ……………………………………..  M …………………………………….. 

M ……………………………………..  M …………………………………….. 
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Napište alespoň 5 podstatných jmen ke každému  
přídavnému jménu - můžete použít všechny rody podstatných 

jmen 
Školní ………………………………………………………………………………….… 

Mléčná ……….………………………………………………………………………..… 

Tučné ……………………………………………………………………………………... 

Dětské  ………………………………………………………………………………..… 

Teplý …….………………………………………………………………………………. 

Kyselý………………………………………………………………………………..…… 

Přírodní ………………………………………………………………………………….. 

Změňte 1 písmeno ve slově, tím vám vznikne další slovo  

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

šálek  ………………..  duben ……………….. 

mouka ………………..  koudel ……………….. 

kašel  ………………..  jepice ……………….. 

firma  ………………..  kabela ……………….. 

šiška  ………………..  norník ……………….. 

Najděte ve shluku písmen názvy českých měst a obcí 

 

MDFJFHAKSHJFLZEMOSTJDKFOGKBMBLSMEJÍČÍNMĚOEJÝNŘLGOZANDK

FPRAHAMDIFKFIGMBKSUIRHGLKFHRADECKRÁLOVÉJSHWĚBDKJGSJDDB

EROUNSJDUFHADUĚDHSJVNFMSŽATECKSJFITHSREVDBFLGKBPLZEŇSH

DZRIFOSNZDFEBCMCJDHFNEIREKLADNOUFJWUDFJSLDJVMBURHFKGLH

ORAŽĎOVICEHSZDUZREKFKSJFKFLVRCHLABÍJDHJFFSFJRNFGHSŽĚMDK

FNVMĚLNÍKDJFUTMGNSHDNVJDKSÝEAŠORFOGJFFKJCMVKUTNÁHORAK

DOFKVLIDJFÝVJGOGÁDBRNOFGISHFNFUISÝEJHFNJCMFKSIDKOLÍNHFZR

ŽWHEIFJSOAZCHRVŠETATYJSIIFJKTMVOWKDIFGMOPAVAIDRÍJGKDMV 

BDJRVYŠKOVDMFUFÁGKRAURNVBDJFJABLKODURJFNDHXPÁNEVDMJ 
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Trénování pozornosti 
 

Dnes jsme pro Vás připravili velký obrázek, ve kterém se pokuste 

najít všechny malé předměty, které jsou pod ním. Tímto cvičením 

trénujete svoji pozornost. 
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 Příjemné chvíle u tréninku paměti, dobrou náladu a pevné 

zdraví Vám přejí Jana s Aničkou 


