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č.2/2020                                                                                                                        
 

NOVINY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Aktuální dění 
Milí senioři, 

dovolte mi na úvod poděkovat Vám všem za to, jak statečně zvládáte tuto náročnou dobu. 

Jsme si vědomi, jak těžké je pro Vás nevidět se se svými blízkými a být po většinu času 

zavřeni ve svých domácnostech.  

V rámci pečovatelské služby se snažíme dbát co nejvíce na Vaši ochranu. Stalo se pro nás 

běžným standardem používání ochranných pomůcek – roušek, rukavic, brýlí, popř. 

jednorázových zástěr. Udržujeme si odstup, ale věřte, že i nám bližší kontakt s Vámi chybí.  

Během posledního měsíce jsme se dočkali i řady příjemných chvilek. Za ně vděčíme 

především plánským skautům, kteří pro Vás pravidelně píší dopisy. Snad Vám dělají radost. 

Děkuji Vám všem, kteří na dopisy odpovídáte. Je krásné číst vzájemnou korespondenci. 

Snažím se všechny dopisy shromažďovat a jednou z nich třeba vznikne vzpomínková kniha. 

Skauti jistě potěšili všechny také kynutými kuřátky a velikonočními perníčky.  

O nemalou radost se postarala Mateřská škola pohádka, která pro všechny seniory v DPS 

nachystala velikonoční pytlíčky. Nezapomeňte 1. května mezi 11:00 a 12:30 hod 

postouchat Rádio České Budějovice– dočkáte se od nich písničky na přání.  

Je mou milou povinností podělit se také o to, že i my jako organizace se dočkáváme 

podpory z okolí. Nejen od města Planá, ale také od řady dobrovolníků, kteří nám pomohli 

našít dostatečné množství roušek, několik plánských firem nám věnovalo ochranné 

pomůcky a desinfekci. Ale především – přestože si povětšinou nepřejí být jmenovaní, i Vaši 

blízcí jsou si vědomi náročné situace, kterou všichni společně prožíváme a přispěli na naši 

činnost a zvýšené náklady finančním nebo materiálním darem. Velmi si toho vážíme.  

Jakmile nám situace dovolí, plánujeme obnovit společná setkávání v rámci volnočasových 

aktivit. Zpočátku bude probíhat dozajista v omezeném počtu osob. Brzy Vás budeme 

informovat. Společně zvládenem vše.  

                                Tereza Jindrová 



 

2 

Jak se chovat v době koronaviru 
očima Šimona Staňka 

Student Soběslavského gymnázia Šimon Staněk pro Vás namaloval komix „Jak se chovat v době 
koronaviru“ – jak se mu povedl, posuďte sami.  

 
 

Soutěžní kvíz s názvem „Významní  
rodáci  a  hosté  v  Plané  nad  

Lužnicí“ 
Pokuste se odpovědět na následující otázky týkající se známých osobností majících určitý 

vztah k Plané. Ti z Vás, kteří budou znát správné odpovědi, mi je mohou jednoduše přinést 

do kanceláře, nebo je předat prostřednictvím své pečovatelky. Odpovědi napište na kousek 

papíru a podepište se. Na všechny, kdo se zúčastní, bude čekat malá odměna. A všichni 

ostatní se správné odpovědi dozví v příštím čísle našich novin. 

1. Jak se jmenuje spisovatelka na obrázku, která napsala mnoho 

knížek pro mládež, např. knihu „Říkali mi Leni“? Do Plané jezdila 

do vily rodiny Pavlíků, která se nachází u Ústrašické silnice. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Jak se jmenuje spisovatel a autor mnoha populárních večerníčků, 

který jezdil do Plané o dovolené rybařit?  

 

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

 

 

 

3. Jak se jmenuje světový rekordman ve vrhu koulí a v hodu diskem, který pocházel 

z plánské osady Lhota Samoty, kde se i narodil? 

  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Jak se jmenuje česká atletka, běžkyně, holka z Plané nad Lužnicí, bývalá pošťačka, 

která se závodila za PSK Olymp Praha?  

 

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

 

5. Jak se jmenuje herec a majitel pražského Divadla Bez zábradlí? Do Plané jezdil již 

od dětských let za babičkou a dědou. Později koupil v Plané u 

rybníka Hejtman chalupu.  

 

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

 

6. Který spisovatel bydlel v domě v Příčné ulici č.p. 145, kde také 

dopsal svůj román „Zámek“? 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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Cvičení na trénování paměti 
 

Připravila jsem pro Vás další cvičení na trénování paměti. Předtím, než začnete pracovat, je 

vhodné, abyste se trochu protáhli. Projděte se například po bytě. Nebo jen zkuste na židli střídavě 

několikrát zvednout jednu a pak druhou nohu. Dejte ruce v bok a ukloňte se vlevo a pak vpravo. 

Opakujte alespoň 5x. Poté se posaďte pohodlně na židli – nohy mějte na šířku pánve, seďte rovně, 

lokty položené na stole. Je důležité, aby se nohy ani ruce nekřížily. Prohýbejte ruce v zápěstí - 

několikrát stiskněte ruce v pěst a pak protáhněte prsty. Několikrát se nadýchněte do hrudníku a 

pak vydechněte. Neuškodí, když se napijete. To vše má vliv na řádné prokrvení mozku. Dnešní 

cvičení bude zaměřeno na téma „Jídlo a potraviny“. Pojďme na to. 

Cvičení 1.: Vyjmenujte co nejvíce potravin nebo jídel 
začínajících na písmeno „P“. 
 
Např.: paprika, pstruh, párek. Prosím, pokračujte: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cvičení 2.: Doplňte známá přísloví související s jídlem 
nebo potravinami:  
 

1. Koho chleba jíš, …………………………………………… 

2. Někdo rád holky, …………………………………………. 

3. Jablko nepadá ……………………………………………… 

4. Bez práce …………………………………………………….. 

5. Zadarmo ……………………………………………………… 

6. Dočkej času …………………………………………………. 

7. Hlad …………………………………………………………….. 

8. Žízeň je ………………………………………………………... 

9. Sytý ………………………………………………………………. 

10. S jídlem …………………………………………………………. 
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11. Pozdní hosti ………………………………………………….. 

12. Tak dlouho se chodí se džbánem ………………….. 

13. Jez do polosyta, ……………………………………………… 

14. Snídani sněz sám, …………………………………………. 

 

Cvičení 3.: Tradiční národní jídla 
 
Pokuste se spojit stát s jeho tradičním nebo i méně známým jídlem. 

SLOVENSKO     SUSCHI  

VELKÁ BRITÁNIE    SOLJANKA  

NĚMECKO     PIZZA 

ITÁLIE      KEBAB  

FRANCIE      FISH AND CHIPS (tj. ryba a hranolky) 

JAPONSKO     BAGETA 

MAĎARSKO      HALUŠKY 

RUSKO      EINTOPF 

TURECKO      GULYÁS  

 

Německý Eintopf, jídlo z „jednoho hrnce“, patří k 

nejstarším tradičním jídlům. Jedná se přitom o značně 

zahuštěnou polévku s různými přísadami, srovnatelné 

např. s bramborovou polévkou (často se název Suppe, 

tedy polévka, alternativně i používá). Pokrm se skládá z 

různých druhů zeleniny (mrkev, čočka, pórek, hrášek, 

brambory a další) a z různých druhů masa (i drůbežího) či párků a buřtů.  
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Cvičení 4.: Níže uvedené čtyři pojmy jsou spojené 
společným nadřazeným pojmem nebo společným 
názvem. Jeden z nich však k ostatním třem 
nepatří. Vaším úkolem je pojem, který k ostatním 
nepatří škrtnout.  Např.: 
 

JABLKO  HRUŠKA  TŘEŠEŇ  OKURKA 
(Mezi ostatní pojmy nepatří okurka – nejedná se o ovoce.) 

 

1. MAJORÁNKA PEPŘ KEČUP BOBKOVÝ LIST 

2. MOUKA OLEJ SŮL CUKR 

3. CHLÉB HOUSKA RÝŽE ROHLÍK 

4. BRAMBORY RÝŽE TĚSTOVINY CIBULE 

5. OKURKA MRKEV PETRŽEL BRAMBORY 

6. TUŇÁK TRESKA KAPR MAKRELA 

7. VĚTRNÍK LASKONKA ČOKOLÁDA VĚNEČEK 

8. BANÁN ANANAS JABLKO CITRON 

9. TVAROH RAMA MLÉKO JOGURT 

10. ŠPENÁT MRKEV ZELÍ SALÁT 

 

Cvičení 5.: Přesmyčky. Změnou pořadí písmen 
utvořte názvy jídel a pokrmů. 
 
ULŠGÁ     …………………………………… 

ÁSÍVČOKV    …………………………………… 

KYEDKNLÍ    …………………………………… 
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AKYAČPILN    …………………………………… 

KPNÁY     ……………………………………  

RDŠŮLT     …………………………………… 

ORBBAVÁMRO ÉVLKPOA …………………………………… 

ŠKHAYLU     …………………………………… 

AULABNIBN    …………………………………… 

MBRKAOBRÁ    …………………………………… 

KOČČA AN KLOYSE   …………………………………… 

ANÁBKKATRY    …………………………………… 

PKROÁOV ČKMÁOA  …………………………………… 

AZEMCAN    …………………………………… 

AJDULKA     …………………………………… 

VÁBBOKA    …………………………………… 

 
Cvičení 6.: Tento úkol se nebude týkat pouze jídla. 
Vaším úkolem je napsat k níže uvedeným 
mnohovýznamovým slovům co nejvíce jejich 
významů.  
Např. OKO – oko na polévce, na hlavě, na punčoše, rybí oko 
atd.  
 
HOUBA..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………… 
 
NOHA …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
KORUNA……………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………… 
 
MATKA ..……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
RAMENO..……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
JAZYK ..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….……………………………… 
 
LÍSTEK..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….……………………………… 
 
PERO …..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………… 
 
ZÁMEK …..……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………… 
 
HLAVIČKA.……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………… 
 
Napadnou Vás ještě další mnohovýznamová slova? Napište je: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Moc chválím Vaši aktivitu a skvělou práci! Pokud se vše 

nepodařilo – nevadí. Pokud si s něčím nevíte rady, nevadí - při 

nejbližším setkání se na cvičení společně podíváme.  
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Ještě jeden úkol na závěr. Pokuste se vytvořit co 

nejvíce slov ze zadaného slova, přičemž můžete 

použít jen písmena ve slově uvedená.  

Zadané slovo je: BRAMBORAČKA (Např. brambora, 

rak, brak….) 

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

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

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

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

Vyluštěte si tajenku, kterou pro Vás připravila Terezka Jindrová ml.  

        

1.           Ženské jméno (svátek slaví 24.5.) 

2.           Lesní pohádková bytost 

3.           Pohádková bytost, která má několik hlav 

4.             Po čem jezdí vlak 

5.            Kov, který tavíme o Vánocích 

 

Jak  se  školní klub připravuje  
na  dobročinnou  akci  pro  
obyvatele pečovatelského  

domu  v  Plané  nad  Lužnicí? 
 

Do školního klubu dochází starší žáci. Domluvili se, že přispějí svým šitím 

panenek, panáčků a zvířátek na charitativní akci. Od září v prostorách klubu 

přibývají ale i jiné výrobky. Pletené peněženky, kabelky, pejsci, látkoví zajíčci, 

kočičky, sovy i oblečky pro panenky. Na zpestření akce chlapci a děvčata tvoří 

domečky z krabic, korku, chleba a vymýšlejí dort z víček.  
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Velká pomoc přichází od mladších žáků z prvního stupně na škole. Prvňáčci šijí a 

malují polštáře, druháci plní látkové rybičky voňavou levandulí, třeťáci plní 

ponožky - lichožrouty a jahelníčky. Také nás podporují třídy  čtvrťáků a páťáků. 

Nachystali kreslené obrázky, upekli jídlo pro panenky, upletli chobotnice a 

sněhuláky. Na pomoc přispěchali i šikulové z keramického kroužku s paní 

učitelkou Hanou Dvořákovou. Na prodej chystají keramické motýly. Nezahálí ani 

družina, která napeče slané tyčky a jiné dobroty.  

 Akce se měla uskutečnit 12. května 2020, ale byla odložena z důvodu uzavření 

školy. Ale my neleníme a pracujeme dále z domova. O novém termínu prodeje 

výrobků budeme informovat.  

Školní klub v tomto duchu funguje už čtvrtým rokem. Odbourali jsme závislost na 

počítačích a mobilních telefonech. Raději se účastníme projektů – např. Den 

laskavosti, Zdravá 5, Srdce s láskou darované, šili jsme deku pro bezdomovce, 

četli pohádky na dětském oddělení v táborské nemocnici, sbíráme kaštany pro 

zvířátka, adoptovali jsme dvě zvířátka v ZOO Větrovy. Účastnili jsme se soutěží 

s televizí na Déčku -  ovečka. Vařili jsme s Martinem Svatkem – masterChef. 

Vybojovali jsme s panem učitelem Vladimírem Vochozkou Amose fyzikáře 

v Praze. Díky tomu škola získala 200 000 Kč. Ale hlavním cílem je myslet na druhé 

a pomáhat. To se nám povedlo 7. června 2018  na dražbě výrobků v jídelně školy. 

Na závěr školáci všem poděkovali originální módní přehlídkou. Předvedli 

zajímavé modely vlastní výroby. Vybraná finanční částka 12.794 Kč byla předána 

Domácímu Hospicu Jordán v Táboře. Děti byly za 

tento čin odměněny v projektu Mladý hrdina. 

Částku 15.000 Kč, kterou získaly, opět věnovaly 

Hospicu Jordán.  

Těšíme se na Vás v lepších časech, na chystaném 

prodeji v naší škole.  Na viděnou se školním 

klubem.  

                                         

 

 

 

 

Iveta Staňková 


