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č.1/2020                                                                                                                        
 

NOVINY PEČOVATELSKÉ 

SLUŽBY  

Představení nového občasníku 
pečovatelské služby 

Vážení čtenáři, 

ráda bych Vám představila nový „občasník“ pečovatelské služby – noviny, které jsme 

se rozhodli pro Vás vydávat, abychom Vám nejen usnadnili toto náročné období 

způsobené šířením koronaviru COVID-19, které musíme všichni společně zvládnout, ale 

do budoucna i proto, abychom Vám přehledně zprostředkovali důležité informace. 

Rádi bychom Vám touto cestou přinesli trochu radosti a povzbuzení. Chtěli bychom 

Vám nabídnout cvičení pro domácí trénování paměti, seznámit Vás s aktuálním děním, 

srozumitelným způsobem Vás informovat například o změnách v sociálním systému, 

dávkách pro seniory a dalšími informacemi a plánovanými činnostmi v pečovatelské 

službě. Jsme otevřeni všem nápadům a přáním, která nám k obasahu novin sdělíte. V 

tomto prvním čísle se můžete těšit na několik cvičení na trénování paměti, doporučení 

na zvládnutí domácí izolace, ohlédnutí za posledními společnými aktivitami. Dovolte mi 

popřát Vám u čtení zábavu a potěšení.                      Tereza Jindrová 

Setkávání seniorů se školním 
klubem  
 Od čtvrtka 31. října 2019 probíhá setkávání seniorů z pečovatelského domu v Plané 

nad Lužnicí ve školním klubu v místní škole. Tato akce se opakuje pravidelně každý sudý 

týden, jednou za čtrnáct dní. Senioři  společně s dětmi připravují a vyplétají obrázky 

pro ZOO Větrovy. Až dílo dotvoří, plánují podniknout společný výlet za zvířátky a 

obrázky předat. Všechny společné akce by rádi přihlásili do projektu Šťastné stáří očima 

dětí. Děti se během prosince 2019 také se seniory společně zapojili do vánočního  

tvoření. Vyráběli svícen z jablíček, pekli vánočku a zdobili stromeček u radnice.  Cílem 

setkávání je vnímání starší generace, přispění k propojení s mladší generací, které si 

mohou předat jak životní elán, tak i životní zkušenosti. A hlavně zpříjemnit seniorům 

volné chvilky strávené se žáky ve  škole. 
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Velikonoční akce letos se letos neuskuteční, ale už teď se školní klub těší na další 

setkání.  

Foto a text: vychovatelka školního klubu Iveta Staňková 

 

 
 
 
 
 

 

Cvičení na trénování paměti 
 

Ti z Vás, kteří se mnou již nějakou hodinu trénování paměti strávili, ví, že se nemají 

čeho obávat. Smyslem cvičení není zjišťovat, jaké má kdo znalosti. Smyslem cvičení je 

zaměstnávat mozek tak, abychom ho nenechali zakrnět, ale abychom ho naopak 

posílili. Stejně jako svaly. Když se před jednotlivými cvičeními ještě navíc protáhnete, 

projdete se třeba jen po chodbě, uděláte dobře nejen pro své tělo, ale právě i pro 

mozek. Až nám situace dovolí, budu se moc těšit na další osobní hodinu trénování 

paměti, kde si budeme moci jednotlivá cvičení projít společně. Tak pojďme na to.  

 

Cvičení 1.: Osmisměrka. Znáte? Toto cvičení je 
dobré na posílení koncentrace – tj. schopnosti 
soustředit se „tady a teď“. Vaším úkolem je 
vyškrtat v tabulce slova, která jsou uvedená pod 
ní. Písmena, která zůstanou, tvoří tajenku. 



 

3 
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Cvičení 2.: Doplňte známá přísloví a pořekadla. 
Cvičení je zaměřené na vybavování z dlouhodobé 
paměti – tedy toho, co jsme si do ní uložili dříve.  
 

1. Bez práce nejsou………………………………………….. 

2. Co je v domě………………………………………………… 

3. Darovanému koni na zuby……………………………. 

4. Hlad je nejlepší…………………………………………….. 

5. Hloupý kdo dává, hloupější…………………………. 

6. Jablko nepadá……………………………………………….. 

7. Kam čert nemůže, nastrčí……………………………… 

8. Každý chvilku………………………………………………… 

9. Kdo chce s vlky žíti, musí………………………………. 

10. Kdo seje vítr, ……………………………………………….. 

11. Boží mlýny melou pomalu,…………………………… 

12. Devatero řemesel-……………………………………….. 

13. Jak si kdo ustele…………………………………………. 

14. Chybami se………………………………………………… 

15. Dočkej času jako………………………………………… 

16. Kde nic není, ani………………………………………….. 

17. Bližší košile…………………………………………………. 

18. Dvakrát měř, ……………………………………………… 

19. Kdo chce psa bít…………………………………………… 

20. Chytrému napověz, hloupého……………………… 

21. Kdo pozdě chodí,…………………………………………. 

 

Pozn. Proč je důležité trénovat dlouhodobou paměť? Představte si, že Váš mozek je 

dům, který je plný pokojů. V každém pokoji svítí světlo. Každý pokoj představuje nějakou 

informaci, kterou jste si do mozku dříve uložili. Jakmile danou místnost přestanete 

používat, světlo v něm zhasne. A pokud si později chcete na potřebnou informaci 

vzpomenout, těžko ji ve tmě naleznete. Pouze trénováním paměti udržíte světla v domě 

rozsvícená.           
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Cvičení 3.: Ze kterých pohádek jsou tyto věty nebo 
písničky? Opět tím posílíme vybavování 
z dlouhodobé paměti.  
 
a) Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem! 

............................................................................................. 

b) Našli moji rádcové, našli, našli??? 

.............................................................................................. 

c) Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cvičení 4.: Jak znáte české filmy a pohádky? 
 
1. Napište, ve které české pohádce zazněl příkaz:  

„Zavaž mi střevíček!“ …………………………………………………  

2. Který(á) z českých herců (hereček) nehrál(a) ve filmu Noc 

na Karlštejně?: 

a) Miloš Kopecký     b) Jana Brejchová    c)  Rudolf Hrušínský   

d) Jaroslav Marvan 

3. Herec František Němec ztvárnil znamenitým způsobem roli 

tatínka v oblíbených filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku 

a Jak dostat tatínka do polepšovny. Čím ve filmech byl? Jaká 

byla jeho profese?  

………………………………………………………………………………………… 

4. V pohádce Mrazík je známá scéna, při které přijde 

k Marfuše na námluvy ženich… Co mu měla  Marfuša - 

nevěsta připravit k jídlu?  Co měl ženich rád?  

………………………………………………………………………………………… 
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5. Ke jménům známých herců a hereček napište jména jejich 

manželek či manželů: 

a) Luděk Munzar        +    

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

b) Libuše Šafránková +    

…………………………………………………………………………………… 

c) Věra Galatíková     +    

…………………………………………………………………………………… 

d) Vlastmil Brodský    +    

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Ve filmu „Byl jednou jeden král“ ztvárnil krále Jan Werich. 

Kdo hrál roli jeho rádce  jménem Atakdále? 

.………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ve třech z uvedených filmů jsme viděli  herečku Natašu 

Gollovou. Zakroužkujte tyto filmy:   

 

Eva tropí hlouposti 

 

Hotel Modrá hvězda 

 

Obecná škola 

 

Drahé tety a já 
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Cvičení 5.: Pokuste se vymyslet co nejvíce slov, 
která začínají a končí na uvedená písmena. 
Cvičením posílíte především svojí schopnost 
kreativity neboli tvořivosti. A ta je důležitá 
v každém věku. 
 

K____________A (např. káva, koala, ….) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

L____________A (např. Lenka….) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

D____________L (např. detail…..) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………

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

M___________O (např. máslo….) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Cvičení 6.: Pokuste se vymyslet větu, která bude 
obsahovat následující tři slova: 
 

1. kniha  váza   motýl 

Např. „Minulý týden jsem dočetla knihu, která měla na 

obalu vázu s motýlem.“ 

…………………………………………………………………………………………… 

2. máslo  nůž   díra 

…………………………………………………………………………………………… 

3. televize  zprávy  kočka 

…………………………………………………………………………………………… 

4. dům   pták   hvězda 

…………………………………………………………………………………………… 

5. rum   zedník  lopata 

…………………………………………………………………………………………… 

6. koště  omáčka  talíř 

…………………………………………………………………………………………… 

A nyní si cvičení trochu ztížíme. Vaším úkolem bude nejdříve 

vymyslet slova začínající na zadaná písmena a z nich 

následně utvořit větu. Nebojte se, buďte kreativní a vtipní. 

Totiž nejlépe si pamatujeme to, co nás něčím zaujme. A čím 

to bude „bláznivější“, tím lépe si věc zapamatujeme. Budu 

se těšit na Vaše výtvory.  
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1. S_________ V__________   M___________ 

Např. Utvořím slova svetr, vlaštovka, moře a následně 

vznikne věta: Protože vlaštovka neměla žádný svetr, musela 

letět k moři za teplem. 

A teď vy: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. M________  K___________ S_______________ 

…………………………………………………………………………………………… 

3. V_________  P___________ M______________ 

…………………………………………………………………………………………… 

4. K_________ L ___________ O ______________ 

…………………………………………………………………………………………… 

5. S _________ M __________ L _______________ 

…………………………………………………………………………………………. 

Došli jste až sem? Zasloužíte si velikou pochvalu. Skvělá práce. 

Pokud se vše nepodařilo – nevadí. Jakákoliv snaha se cení a 

věřte, že každým cvičením jste pro sebe něco udělali. A teď se 

odměňte. Třeba něčím sladkým. Věděli jste, že mozek má 

ohromnou spotřebu cukru? 

A na závěr „domácí úkol“ do příštího vydání novin: Pokuste 

se napsat co nejvíce věcí z vašeho bytu (nebo domu), která 

začínají na písmeno T: (např. topení, talíř…) 

………………………………….………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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Telefonická pomoc a 
doporučení pro seniory 

 

Existuje řada organizací, které reagují na současnou situaci a nabízí seniorům svou 

pomoc. Tyto telefonní linky jsou bezplatné a můžete se na ně obránit se svými obavami 

a jakýmikoliv otázkami, které Vás trápí. Zde uvádíme kontakt na některé z nich: 
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Vzkaz od dětí ze školního klubu 
 
Dobrý den, 
milí senioři a seniorky v této mimořádně těžké situaci bychom vás 
chtěli podpořit a odreagovat od věci, která poslední dobou sužuje celý 
svět. Jednou za čas bychom si pro vás mohli připravit zábavné luštění 
a nějaké hádanky. Doufáme, že tuto situaci všichni ve zdraví přečkáme 
a zase se brzy uvidíme.  
 

S pozdravem Valerie Štamberková, Aneta Široká a Adéla 
Koželuhová  
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Únorové masopustní pečení se 
náramně vyvedlo. Posuďte 

sami. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vzpomenete si, popř. poznáte, 
co jsme pekli v září? 
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Projekt   Zdravá 5 
Již čtvrtým rokem se děti 

ze školního klubu pokouší 

v projektu Zdravá 5 

připravit zdravé svačinky. 

Soutěžící mají za úkol 

připravit pokrm, který má 

obsahovat libovolnou 

zeleninu nebo ovoce. Také 

musí navrhnout, komu 

pohoštění darují.  Tato 

podmínka je tento rok 

zrušena. Letos děti  měly 

připravené tři týmy. 

Chlapecká trojice chtěla pohostit pedagogy v naší škole ke Dni učitelů. Další dámská 

trojka se připravovala potěšit děti z dětského domova v Radeníně. Bohužel škola byla 

uzavřena a pouze tým „Superholky“ připravil pro seniory z pečovatelského domu 

v Plané nad Lužnicí pohoštění k příležitosti MDŽ, která probíhá 8. března. Žákyně 

z pátých tříd ve složení Nela Janovská, Nikola Urbanová a Amálka Khalilová předali 

ovocné chia poháry. To se uskutečnilo ve čtvrtek 5. března 2020 na setkávání seniorů 

ve škole. Na svačince si pochutnala paní Jana Čiperová, Ivana Černá a Jarmila 

Kramperová. Z přihlášených týmů vybere odborná porota 3 nejlepší týmy z každé 

kategorie, které budou odměny věcnými a zážitkovými cenami. Vítězné týmy budou 

zveřejněny 15. 5. 2020 na stránkách Zdravé 5. Velké finále i veřejné hlasování je 

zrušeno z důvodu karanténních 

opatření.Na závěr malé ohlédnutí 

z předchozích ročníků Zdravé 5. 

Máme ve škole šikovné děti. Je toho 

důkazem hned první ročník soutěže 

v roce 2016/2017. V Praze si Modrý 

tým vybojoval druhé místo. V roce 

2017/2018  ten samý tým obhájil 

opět druhé místo. Loňský rok 

2018/2019 byl zatím neúspěšnější. 

V celostátním finále Zdravé 5, které 

proběhlo v sobotu 25. května 2019 v Národním zemědělském muzeu v Praze, ovládl 

tým „Bylinkové zahradnice“ a odvezl si první místo. Vítězky Adéla Koželuhová, Aneta 

Široká  a Šárka Hroudová se v pátek 7. června 2019 rozjely užívat svoji první velkou 

víkendovou výhru do Resortu Hulín u Sedlčan. Budeme držet palce, třeba nebyla 

poslední.                             Za školní klub, foto a text vychovatelka Iveta Staňková 
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Výzva závěrem 
 

 Vzhledem k situaci spojené s šířením koronaviru bychom Vás chtěli požádat především 

o vzájemnou ohleduplnost. Snahou nás všech je ochránit Vás před případnou nákazou. 

Používáme ochranné pomůcky – roušky, rukavice, máme připravený krizový plán, jak 

situaci zvládat. Sledujeme aktuální dění. Vás prosíme, abyste dodržovali vládní nařízení 

a doporučení – omezte vycházení, návštěvy, vydržte dočasně nechodit na poštu nebo 

do obchodu. Telefonujte si více s rodinou a známými. Chráníte tím nejen Vás, ale i nás. 

My vydržíme! Situace nebude trvat na věky! Spolupracujeme s místní poštou a snažíme 

se řešit každý problém. Podle nového nařízení nebude nutné, abyste si museli jít 

osobně na poštu vyzvednout důchod, ale budete moci na základě plné moci pověřit 

jinou osobu k jeho vyzvednutí. Více informací a případný vzor plné moci bude 

k dispozici v kanceláři DPS. Jsme tu pro Vás!  

Vaši pracovníci pečovatelské služby 


