
 

 

 

 

 

 

č. 4/2019 

Vážení a milí přátelé, 

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme 

přátelé…slyšíme v tento čas v jedné z 

nejčastěji hraných vánočních písní.  

A jaké budou ty letošní vánoce? 

Budou opět na blátě? Častá otázka, 

ale to opravdu důležité spatřujeme už 

dávno v něčem jiném. Byť bílé 

vánoce, ty ladovské, by určitě 

potěšily. 

Předvánoční čas pootvírá naše srdce o něco víc, než tomu bývá během 

roku. Právě nyní intenzivněji vnímáme důležitost lásky a vzájemného 

porozumění. V tomto období také víc než jindy myslíme a vzpomínáme na 

své blízké, na to co bylo, co nás čeká a s přibývajícími léty seznam svých 

přání víc a víc zkracujeme. Tím nejdůležitějším a nejčastěji vyslovovaným 

přáním je ZDRAVÍ pro nás a naše nejbližší. 

Za všechny pracovníky našeho Domova Vám přeji příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně a hodně ZDRAVÍ. 

A k tomu i hodně štěstí, lásky, porozumění, spokojenosti a dobré nálady. 

Váš Jaromír Novák
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Den Bulharska 

Svou návštěvou na Den evropského státu nás poctil 

bulharský velvyslanec pan Jordan Parvanov 

s doprovodem. Hosté byli přivítáni již tradičně naší 

kolegyní v národním kroji chlebem se solí a nezbytným 

přípitkem. 

Pan velvyslanec uměl trochu česky, ale mluvil raději 

anglicky a s pomocí tlumočnice velmi poutavě klientům 

přiblížil život v Bulharsku, jeho historii, tradice, kulturu 

a zvyky. Na ochutnání přivezl všem klientům jednohubky ze dvou druhů sýrů a slaný závin. Díky 

tomuto významnému „Dni evropského státu“ si 

klienti k obědu pochutnali na bulharských 

národních specialitách jako je fazolová polévka 

Čorba, dále klienti ochutnali Musaku s 

jogurtem (zapečené brambory s masem, 

rajčaty a jogurtem). Sladkou tečkou na závěr 

byl servírován bulharský moučník „Tikvenik“. 

Hosté si ještě stihli prohlédnout Domov 

a popovídat s klienty. (01. 10. 2019) 

Kroužek ručních prací zase trochu jinak ... 

Navštívila nás paní Ing. Jana Lusková z Poděbrad, 

která se aktivně celý život věnuje ručním pracím. Na 

informativní schůzce seznámila přítomné tvořící 

klienty se svými výrobky, přinesla ukázky prací 

různých technik jako je např. drátkování nebo 

korálkování (tj. spojování korálků pomocí silonu do 

ozdobných tvarů, např. figurek zvířat). Velmi 

zajímavou technikou je např. výroba frivolitek, což je 

ozdobná krajka, která se vytváří pomocí nití a člunku. Paní Lusková měla s sebou i různé náramky, 

andělíčky, výrobky z listů... Některé výrobky jsou jednodušší, některé naopak náročnější, ale všechny 
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byly moc hezké. Na příští schůzku jsme se domluvili, že začneme vyrábět od jednodušší techniky, což 

je výroba náramků (navlékání korálků na drátky). (04. 10. 2019) 

 

Den otevřených dveří, oslava životního jubilea paní Emilie 

Švecové a vystoupení kapely TOX 

V tento den jsme pořádali v Domově  

„Den otevřených dveří“, který se konal v rámci již  

XI. ročníku „Týdne sociálních služeb v ČR“. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout bezbariérové 

prostory Domova, Komunitního centra 

a Rehabilitace. Nejen k této příležitosti, ale 

dodatečně i k Mezinárodnímu dni seniorů, který se 

konal 1. října, ale především i k významnému 

životnímu jubileu naší klientky paní Emilie Švecové, všem 

přišla zahrát odpoledne kapela TOX. Pod vedením 

kapelníka pana Jaroslava Trnky, která klienty záhy 

rozezpívala, rozveselila a pobavila. Naši oslavenkyni 

přišel s kyticí popřát osobně i pan starosta Jaroslav 

Červinka. Pochutnali jsme si na chlebíčcích, zákuscích 

i na velkém narozeninovém dortu. Prožili jsme společně 

krásné odpoledne, celá akce se velmi vydařila!  

(08. 10. 2019) 
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Grilování buřtů 

Do poslední chvíle jsme se rozhodovali, zda poslední 

grilování buřtů v tomto roce připravíme na zahradě nebo 

na jídelně. Nakonec nepřízeň počasí rozhodla za nás 

a sešli jsme se v teple na jídelně, kde venkovní oheň 

nahradil 

alespoň ten na 

obrazovce, 

který spolu 

s trampskými 

písničkami pomohl vytvořit pohodovou a příjemnou 

atmosféru. (09. 10. 2019) 

 

Turnaj „Člověče, nezlob se!“ 

Uspořádali jsme v našem Domově již čtvrtý ročník 

turnaje ve společenské hře „Člověče, nezlob se!“. 

Soutěže se zúčastnili klienti z Domova Na Zámku 

Lysá nad Labem, Domova pro seniory z Kolína, klienti 

z ANNA Český Brod, noví soutěžící ze SeneCura 

SeniorCentrum Kolín a naše smíšené družstvo ve 

složení: paní Zdenka Hutová, paní Hana Černá, pan 

Jaroslav Slabihoudek a pan Josef Veselý.  

Z každého Domova přijeli 4 soutěžící a po úvodním seznámení a pohoštění mohlo začít utkání týmů. 

Byly připraveny 4 soutěžní stoly, kde vždy seděl zástupce z jednotlivého Domova. Všechna utkání byla 

napínavá, společně jsme fandili a užili mnoho legrace! U hráčského stolu jsme umístili soutěžní listinu 

se jmény hráčů, kam jsme zapisovali pořadí, počet bodů a čas.  

Hlavní cenu, kterou byl dort s motivem hry „Člověče, nezlob se“, 

získal DS Kolín. Na stříbrné příčce se umístili hráči z LUXORU, 

třetí příčku obsadil Domov Na Zámku Lysá nad Labem, na 

„bramborové“ pozici se umístil SeneCura SeniorCentrum Kolín a 

další místo obsadil Domov ANNA Český Brod. Hráči, kteří 
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obsadili druhé až páté místo, si odvezli stejné ceny – dárkový balíček. (16. 10. 2019) 

 

Vyhodnocení 3. kola turnaje v Bingu 

Uběhlo dalších deset kol turnaje v Bingu a naši 

nedočkaví klienti se těšili již na třetí vyhodnocení. 

Tentokrát jsme udělovali ceny především díky 

sponzorskému daru ředitele hypermarketu TESCO 

Poděbrady panu Jiřímu Šterclovi, kterému patří velké 

poděkování. Dvě třetí pozice obsadily paní Hana Černá 

a paní Dagmar Jebavá, druhé místo obsadili tři klienti: 

pan Josef Cabrnoch, paní Mária Fotrová a paní Ludmila 

Němcová. Vítězkou celého turnaje se stala paní Zdenka 

Hutová. Všem soutěžícím jsme věnovali diplom a dárkový balíček složený z potravinářských 

a kosmetických produktů. Výhercům gratulujeme a můžeme zahájit další sérii oblíbené hry.  

21. 10. 2019) 
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Miss panenka senior – UNICEF 

Naše klientka paní Hutová se zúčastnila soutěže o „Miss panenku senior“, 

která probíhala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. Vyrobená 

panenka soutěžila s ostatními z dalších sociálních služeb v kraji. Smyslem 

bylo vydražit panenky v rámci projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“, 

kdy bude dán příspěvek na očkování dětí v rozvojových zemích. Panenku si 

paní Hutová pojmenovala Tonička. (29. 10. 2019) 

Společná tvorba na Vánoční výstavu na KÚ Středočeského kraje 

Sešly jsme se s klientkami, abychom společnými silami vytvořily výrobky na Vánoční výstavu, která se 

konala 27. listopadu na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze. Začaly jsme vánočními přáníčky, 

papírovými anděly, tvořily jsme ozdobné svícny. Na příští setkání máme naplánovanou tvorbu 

přírodních ozdob na stromeček a svícnů ze dřeva.(07. 11. 2019) 

 

 

Křeslo pro hosta - Ing. Pavla Benáka, ředitele Pivovaru Nymburk 

Přivítali jsme v rámci aktivity „Křeslo pro hosta“ dalšího 

vzácného hosta pana Ing. Pavla Benáka, ředitele 

Pivovaru Nymburk spol. s.r.o. Náš host u nás byl 

poprvé loni, jeho přednáška byla velmi poutavá 

a zajímavá. Pan ředitel vyprávěl nejen o historii 

pivovaru, ale i o výrobě piva či jeho exportu. Dnes nám 

pan ředitel vyprávěl s pomocí videoukázek především 

o technologii výroby a o dalších zajímavostech 

spojených s pivovarem. Náš host neopomněl vyprávět 

zajímavé historky i o Bohumilu Hrabalovi, který byl neodmyslitelně spjat k nymburským pivovarem, ve 

kterém žil téměř 30 let. Nymburský pivovar užívá jako obchodní značku pro tuzemský trh název 

Hrabalova díla Postřižiny – „Postřižinské pivo“. Na tento název dal písemný souhlas k užívání značky 
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sám spisovatel. Klienti nejen se zájmem poslouchali a kladli různé otázky, ale měli též možnost 

ochutnat všech šest druhů světlých piv a také i polotmavý speciál, který pan ředitel přivezl. Na pana 

Ing. Benáka si ještě klienti vzpomněli při obědě, který též zapíjeli lahodným mokem. (08. 11. 2019) 
 

Hudební vystoupení Tomáš Ringel 

Dalším vzácným hostem v Domově byl mladý zpěvák s 

výjimečným talentem Tomáš Ringel. O tom, že má 

nádherný hlas nás přesvědčil ihned úvodní písni od 

Righteous Brothers z filmu Duch. Poté pokračoval 

dalšími známými melodiemi, především od skladatele 

Karla Svobody z repertoáru Karla Gotta – „Jdi za 

štěstím“, „Lady Karneval“, „Kávu si osladím“, „Stín 

katedrál“. Dále jsme měli možnost si poslechnout písně 

od Johna Lennona, Pavla Nováka i Franka Sinatry. 

Tomáš Ringel nyní účinkuje v několika muzikálech, např. Bídníci, Casanova, Adam a Eva, The Adams 

Family a od roku 2016 vystupuje v muzikálu Čas růží v Hudebním divadle Karlín. Zpěvu se věnuje od 

roku 2010, kdy se objevil v talentové soutěží televize Nova, kde postoupil do finále. Od té doby se 

intenzivně věnuje zpěvu pod vedením pana učitele Pavla Towena Veselého. Od roku 2014 úzce 

spolupracuje se zpěvačkou Evou Pilarovou a vystupovali spolu na jejím jubilejním koncertu s názvem 

„55 let na scéně“ v brněnském Mahenově divadle a pražské Lucerně. Vystoupení se všem líbilo a 

určitě se budeme těšit na další návštěvu! (20. 11. 2019) 

 

Mikulášská zábava 

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách zavítal do 

našeho Domova Mikuláš se svou družinou. 

Zpočátku některé hříšníky trochu postrašil čert, 

který předčítal z „Knihy hříchů“ celoroční prohřešky. 

Ale Mikuláš naopak mnoho „dobrých duší“ 

pochválil, což se čertovi ale vůbec nelíbilo. I přes 

malé prohřešky byl každý klient obdarován 

balíčkem plným „pekelných“ dobrot. A jako minulý 

rok nás navštívil i letos pan ředitel Ing. Šulc z 

firmy MODEL Obaly, a.s. Nymburk v doprovodu 

paní personalistky Ferfecké, kteří našim klientům 

přinesli milé dárky. Tradičně nemohlo chybět bohaté občerstvení složené z chlebíčků, zákusků, kávy, 

vaječného likéru a rumu. Ke skvělé náladě přispěla i kapela PODĚBRADKA, při které jsme si společně 
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s Mikulášem, čertem i andělem zazpívali a zatancovali. Zábava se maximálně vydařila, všichni 

odcházeli rozjařeni, spokojeni a plni dojmů. (5. 12. 2019) 

 

DALŠÍ PROBĚHLÉ AKCE: 

27. 09. 2019 Muzikohraní 

25. 09. 2019 Vystoupení žáků ze ZUŠ Poděbrady 

19. 09. 2019 Vinobraní s prvním burčákem a muzikou 

07. 10. 2019 Den otevřených dveří 

14. 10. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Labská Poděbrady 

18. 10. 2019 Křeslo pro hosta - pan Jiří Merta – předseda Spolku houbařů v Poděbradech - 

„Zajímavosti a mýty o houbách 

21. 10. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Na Hrázi 

23. 10. 2019 Ruční práce s Ing. Luskovou a vystoupení ZUŠ 

24. 10. 2019 Muzikohraní 

25. 10. 2019 Křeslo pro hosta - Ludmila Kubová - nejchudší země v Evropě – Moldavsko 

29. 10. 2019 Ruční práce s Ing. Luskovou 

01. 11. 2019 Křeslo pro hosta - pan Ing. Bohuslav Kohout – ředitel firmy Maso Jičín, s.r.o se synem 

panem Pavlem Kohoutem (regionálním manažerem) 

04. 11. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G. Masaryka 

15. 11. 2019 Křeslo pro hosta - plk. Mgr. Marek Šmíd, vrchní komisař Policie ČR v Nymburce 

22. 11. 2019 Kouzelnické vystoupení - paní Stanislavy Šimkové 

02. 12. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G. Masaryka 

03. 12. 2019 Tvořivé setkání s žáky ZŠ Plaňany 

09. 12. 2019 Vystoupení Hotelové školy Poděbrady 

10. 12. 2019 Děti z MŠ Proftova zazpívaly koledy 

12. 12. 2019 Vystoupení country tanců Poděbrady 

14. 12. 2019 Vystoupení smíšeného církevního sboru sv. Cecílie 

16. 12. 2019 Vánoční vystoupení žáků ze ZŠ T.G.M. Poděbrady 
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18. 12. 2019 Vystoupení dětí z MŠ Montessori 

  Vystoupení žáků ze Základní umělecké školy 

19. 12. 2019 Vystoupení pěveckého sboru KVÍTEK pod vedením Mgr. Věry Froňkové 

Projekt Ježíškova vnoučata – osobní předání společného dárku pro klienty od 

studentek z Prahy s vánočním hudebním vystoupením   

 

Chceme pogratulovat k narozeninám následujícím 

klientům a popřát mnoho zdraví a štěstí v dalších 

letech. 

LEDEN 

paní Kráčmarová Vlasta, pan Hlušička Jaroslav,  

pan Viktora Vlastimil, paní Vohňová Helena a paní Dubnová Věra, 

pan Ringer Jan, paní Dařílková Miloslava, pan Černý Václav. 

ÚNOR 

paní Krejčíková Jitka, paní Zajíčková Růžena, paní Veselá Emílie, 

paní Novotná Alena, pan Fajt Václav. 

BŘEZEN 

pan Melichar František, paní Sůvová Vlasta, pan Ing. Pavel Josef.  

 

 

Ve čtvrtém čtvrtletí se konaly schůzky VO ve dnech  

22. 10., 26. 11. a 17. 12. a mohly by být pro vás důležité tyto informace: 

 

 Kadeřnice Šárka dochází 1x měsíčně, bude ještě navázaná 

spolupráce s novou kadeřnicí, aby se zvládla uspokojit vysoká 

poptávka po této službě. Informace budou včas na nástěnkách. 
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Pokud má někdo zájem o službu kadeřnice, zapište se v kanceláři sociálních 

pracovnic nebo požádejte o předání informace pracovnici přímé péče.  

 Pedikérskou činnost vykonává v současné době pracovnice přímé péče paní 

Iveta Kadlecová. Je v jednání navázat spolupráci ještě s externí pedikérkou. 

 Změna digitálního vysílání TV bude řešit vedoucí provozu pan Zach 

s odborníkem panem Lacinou, změna by měla proběhnout v dubnu 2020. Všem 

bude zachováno televizní vysílání. 

 Vedoucí sestra upozornila, že je od prosince 2019 zaveden doplatek na 

inkontinentní pomůcky – vložky (1. stupeň inkontinence). 

 Upozornění všem klientům, aby své mobilní telefony nenabíjeli přes noc, 

hrozí nebezpečí vzniku požáru, již se takovéto případy staly v jiných 

zařízeních. 

 (Zpracovala: D. Mašindová) 

 

říjen – prosinec 

 

Rosenbergová Antonie     06. 12. 2019  

 

 

říjen - prosinec 

Jana Traxlerová, RNDr.     08. 10. 2019  

Marie Pourová       17. 12. 2019 

Jiří Durdík       20. 12. 2019 

Přejeme všem příjemný pobyt. 
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Paní Jitka Krejčíková 

Narodila jsem se ve Velkém Zboží. Vyrůstala jsem bez 

maminky, žila jsem s tatínkem a bratrem. Pracovala jsem 

v zemědělství. 

S manželem, synem a jeho rodinou jsem žila v rodinném 

domě ve Velkém Zboží, kde máme velkou zahradu, na které 

jsme pěstovali hodně ovoce a zeleniny. Mám manžela, syna, 

dceru a dvě vnoučata. 

Mezi mé koníčky patří knihy, ráda čtu cestopisy a historické 

knihy. Ráda luštím křížovky. Mezi mé další koníčky patřilo šití a výroba dušičkových a 

vánočních dekorací. 

V domově jsem tři měsíce a stále si zvykám. 

 

Paní Vlasta Kráčmarová 

Narodila jsem se ve Starém Kolíně. Žila jsem s rodiči, 

bratrem a dvěma sestrami. Vystudovala jsem Střední 

zemědělskou školu, a převážně pracovala celý život 

v zemědělství. Práce mi byla koníčkem. 

S manželem jsme žili v bytovce, vlastnili jsme pozemek, 

kde jsme měli velké hospodářství. Pěstovali jsme zeleninu 

a chovali dobytek. Mezi mé koníčky patřilo plavání, kolo, 

háčkování, nyní ráda čtu. 

V domově jsem od září a jsem spokojená. 
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Paní Jana Traxlerová, RNDr. 

Narodila jsem se v Pecce u Nové Paky. Byla jsem vychována 

babičkou. Dětství jsem prožila v Poděbradech, rodiče zde 

měli knihkupectví. Vystudovala jsem zdejší gymnázium. Dále 

jsem studovala Přírodovědeckou fakultu v Praze. Své 

vzdělání jsem uplatnila ve svém profesním životě, prognostik. 

Práce mě velmi bavila a byla i životním koníčkem. 

S manželem jsem dlouhá léta žila ve Švýcarsku. Mám bratra, 

dceru a dvě vnoučata. 

V domově jsem od září a jsem spokojená, líbí se mi široká škála aktivit, které Domov 

nabízí. 

(Zpracovala: I. Sedláčková – praktikantka, D. Mašindová) 
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svete%2F&psig=AOvVaw3V5N4OQ0QVchW-o0JHhBiF&ust=1576853695558912 

https://www.femina.cz/wp-content/uploads/2017/12/vanoce-2017-1100x618.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDl_r11bzmAhUF6RoKHUSlDv0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kvetiny-kytice.cz%2Findex.asp%3Fmenu%3D675%26record%3D3582&psig=AOvVaw2QgcTrrB5yQPWg9x1fR4qb&ust=1576671609364418
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDl_r11bzmAhUF6RoKHUSlDv0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kvetiny-kytice.cz%2Findex.asp%3Fmenu%3D675%26record%3D3582&psig=AOvVaw2QgcTrrB5yQPWg9x1fR4qb&ust=1576671609364418
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAhc6RuMHmAhVyxoUKHSVMCLkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ftheins.in%2F2018%2F04%2F24%2Fcabinet-approves-cadre-review-of-secretariat-subordinate-services%2Famp%2F&psig=AOvVaw3a4Mqu6-gE808Ezqv3mEOG&ust=1576835494765148
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAhc6RuMHmAhVyxoUKHSVMCLkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ftheins.in%2F2018%2F04%2F24%2Fcabinet-approves-cadre-review-of-secretariat-subordinate-services%2Famp%2F&psig=AOvVaw3a4Mqu6-gE808Ezqv3mEOG&ust=1576835494765148
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAhc6RuMHmAhVyxoUKHSVMCLkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ftheins.in%2F2018%2F04%2F24%2Fcabinet-approves-cadre-review-of-secretariat-subordinate-services%2Famp%2F&psig=AOvVaw3a4Mqu6-gE808Ezqv3mEOG&ust=1576835494765148
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIy52s-cHmAhVLyhoKHc2DDTMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fit.cleanpng.com%2Fkisspng-owkxzm%2Fpreview.html&psig=AOvVaw1NFdafLEaSGlTLr5W_BmA7&ust=1576847091179912
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIy52s-cHmAhVLyhoKHc2DDTMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fit.cleanpng.com%2Fkisspng-owkxzm%2Fpreview.html&psig=AOvVaw1NFdafLEaSGlTLr5W_BmA7&ust=1576847091179912
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIy52s-cHmAhVLyhoKHc2DDTMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fit.cleanpng.com%2Fkisspng-owkxzm%2Fpreview.html&psig=AOvVaw1NFdafLEaSGlTLr5W_BmA7&ust=1576847091179912
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BIOLAMPA 

Biolampa, nebo též biotronická lampa, je výsledkem výzkumu v oblasti laserové 
terapie. Stejně jako nepoměrně účinnější laser, využívá příznivých účinků 
polarizovaného světla na lidský organismus. 

Biolampa patří mezi světloléčebné procedury. 

Charakteristika a účinky biolampy 

Biolampa, stejně jako laser, vydává polarizovaně 
uspořádané záření. (Ve srovnání s laserovým 
paprskem má pouze nižší vlnovou délku záření.) Díky 
tomu její světlo nepůsobí pouze jako obyčejný zdroj 
povrchového tepla, ale má schopnost cíleně proniknout 
do hlubších struktur tkáně a šířit se v ní. 

Polarizované světlo pak v těle snižuje citlivost 
nervových zakončení (zmírňuje bolest), posiluje 
buněčný metabolismus, má protizánětlivé a 
biostimulační účinky. Zlepšuje se prokrvení a 
především urychluje hojení povrchových jizev, bércových vředů, oparů, 
opruzenin apod. 

Aplikuje se buď pomocí stojanového zářiče nebo malého ručního zářiče; doba aplikace 
je individuální, trvá zhruba 5 – 10 minut. 

Využití biolampy 

Biolampa se používá v nemocnicích, ambulancích, kosmetických salonech, 
rehabilitačních a fitness zařízeních, pečovatelských domech a v neposlední řadě 
i v mnoha domácnostech. I DS Luxor tuto biolampu vlastní. 

(Zdroj: https://www.trebonsko.cz/biolampa) 

(Zpracovala: Mgr. Martina Kotýnková) 

 

https://www.trebonsko.cz/biolampa
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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. 

Doplňte pranostiky 

Jak na Nový rok…………………………………………….. 

Na Tři krále ………………………………………………… 

Na Hromnice ………………………………………………. 

Lucie ………………………………………………………. 

Medardova kápě …………………………………………… 

Sv. Anna …………………………………………………… 

Únor bílý …………………………………………………...  

Vyzkoušejte si ve vánočním kvízu, co víte o Vánocích 

Správnou odpověď podtrhněte 

1. V jakém městě se narodil Ježíš?   

Nazaret     Jeruzalém     Betlém 

2. Jak se jmenovala Ježíšova matka?   

Máří Magdaléna     Alžběta     Marie 

3. Kam Ježíše jeho maminka položila, když se narodil? 

do jesliček     do kolébky     do postýlky 

4. Jak se pastýři dozvěděli, že se narodil Spasitel?   

ze snu      od anděla     od ponocného 

5. Jaké dary přinesli mudrci („tři králové“) právě narozenému Ježíšovi? 

zlato, perly, drahokamy      zlato, kadidlo, myrhu     plátno, velbloudy, koně 

6. Kam utekl Josef s malým Ježíšem a jeho maminkou, když ho chtěl zlý král Herodes 

zabít?    

do Babylonu     do Sýrie,     do Egypta
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  Vánoční luštění 

Nejprve podle obrázků doplňte slova do vět. Potom doplňte písmenka do tajenky. 

Tajenka 

A3 F3 E7 A3 E4 C1 C10 A4 C5 A2 B2 D6 C12 E5 E1 F4 

P   P             

 

Adventní čas je ………………………………………………. 



 16 

Antistresové omalovánky nebo také omalovánky pro dospělé, 

jako výbornou prevenci Alzheimerovy choroby, již známe.  

Dnes Vám nabízíme vánoční mandalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a pohody Vám do roku 2020 přejí 

Jana s Aničkou 

Zdroj: https://www.promaminky.cz/uploads/photos/howto/vanocni-mandala-1827/medium/11214328-

1212544665428296-2781137977544813038-n-wd-pt-50183.jpeg 


