
ZDRAVOTNÍ PORADNA 
Vám napoví, jak zatočit se 
stresem  a úzkos�.. 
Více na straně 2 

VÍTĚZOVÉ  
KUŽELEK 
V domově jsme pořá-
dali turnaj  
Více na straně 4 

MASOPUST 
Jak jsme u nás slavili 
masopust? 
Více na straně  3 

Slavili jsme svátek žen 

Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměst-

návání dě�. V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. 

Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec 

diskriminace v zaměstnání. Svátek v naši zemi je částečně poznamenán svou komunis.c-

kou minulos�, kdy se ho komunis.cká poli.cká elita v Československu zmocnila k využi� 

své propagandy. Jde však o den uznávaný v různých částech světa. Připomínat a oslavovat 

tento den je velice důležité, neboť to znamená pod-

porovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy 

a muže v zaměstnání, poli.ce, vzdělání, rodině a ve 

veřejném životě vůbec. Je nutné dále prosazovat 

rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích. 

Navíc je nutné dále bojovat za ženská práva, kte-

rých se tam ženám nedostává ještě ani nyní, 

v 21. stole�. MDŽ nám tedy připomíná, že boj za 

ženská práva a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus 

cesty, dlouhý kus cesty má ale ještě před sebou. 

PROČ SE SLAVÍ MDŽ ? 
 

Ačkoli se mezinárodní den žen slaví každý rok 

8. března, základní myšlenka tohoto svátku není 

dnes už tolik známá. Přinášíme článek, který objas-

ňuje původ tohoto svátku. 

V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy z tex.l-
ních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další 
stávkou, spojenou s �mto svátkem, byla stávka šva-
dlen v New Yorku v roce 1908.  



S úzkos� a stresem se setkáváte téměř denně. Vyvolávají je situace, se kterými se zde 

často setkáváte. Je to především změna prostředí, nemoc, bolest, konflikty 

v mezilidských vztazích nebo nadměrné požadavky na výkon, kterého nemůžeme do-

sáhnout. V následujících řádcích Vám poskytneme návod, jak se s důsledky úzkosA a 

stresu snadněji vyrovnat a hlavně, jak jim předcházet.  

Abychom dokázali se stresem bojovat, musíme si nejprve říct, co to stres je. Stres je při-

rozená reakce organismu na požadavky, které jsou na něj kladené. Nežijeme ve vzducho-

prázdnu a vlivům okolí jsme vystavováni neustále.  Záleží jen na kvalitě a množství těchto 

podnětů. Souhrn podnětů se nazývá zátěž. Pokud zátěž ak.vizuje, podněcuje a rozvíjí, 

působí na organismus pozi.vně. Pokud zátěž nezvládáme, působí nega.vně až destruk-

.vně a stává se stresem, který může vážně ohrozit zdraví. 

Jak stresu předejít? 

♦ Nejdůležitější je zdravý a dostatečný spánek. 

♦ Nenechte se trápit boles�, nestyďte se požádat sestru o pomoc 

♦ Důležitá je tělesná ak.vita, při které se vyplavují endorfiny. Endorfiny jsou přírodní 

opiáty těla, které nás zbavují stresu a přinášejí nám potěšení. Všeobecně se ví, že se 

endorfiny uvolňují při cvičení a že jde o látky, které vám dodají pocit štěs�. Cvičení 

ale není jediným způsobem, jak endorfiny uvolnit. Pomůže Vám například úsměv. 

♦ Můžeme nabídnout jízdu na rotopedu v příjemném prostředí naši rehabilitace, pra-

videlná kondiční cvičení. Neodmítejte cvičení na pokoji! Využijte nabídky naši foto-

terapeu.cké místnos., kde můžete relaxovat v masážním křesle. 

♦ Pokud se cí�te osamoceni a máte zájem o společníka či společnici, obraťte se na 

vrchní sestru, která Vám pomůže vybrat vhodného kandidáta. 

♦ Navštěvujte naši ak.vizační místnost, kde Vám pracovníci pomou vybrat vhodnou 

činnost, která Vás zaujme. Účastněte se pravidelných tréninků pamě., které jsou 

zdraví prospěšné. 

♦ Pokud dojde ke konfliktu, snažte se zachovat chladnou hlavu a nerozšiřovat podsta-

tu sporu, který vede k výbuchu emocí a nepřátelství. Po odeznění konfliktní situace 

zkusme odpouštět. 

Podaří-li se Vám alespoň částečně tyto zásady dodržovat s velkou pravděpodobnos� se 

výrazně sníží stresové situace v životě. 

                                                                                                           Jana Kunetková, vrchní sestra 
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Zažíváte pocity úzkosA? Povíme Vám jak na ně... 



Každý, kdo se průvodu masek zúčastnil, věnoval pečlivou přípravu svému kostýmu. V prů-

vodu pak dováděli a žertovali. Záleželo na fantazii každého, jakou masku si vyrobí. My 

jsme se mohli potkat Kasandrou, nebo Kleopatrou. Představitelka hnu� Hippies laškovala 

s Indiánem, nebo Mexičanem. Veselou náladou oplývala Porcelánová panenka, která si 

neváhala zatancovat s divokým Leopardem. V průvodu také dováděly malé dě., které 

představovaly Berušku, Čarodějku a Klauna. Kdo však byl nejdůležitější představitelem 

celého dění byl Medvěd. Medvěd má o Masopustu velký význam. Je symbolem plodnos. 

a hojnos.. Každý si chce s Medvědem zatancovat, nebo mu alespoň podat ruku - „pro 

štěs�“. V našem domově se masopustní zábava povedla. Všichni zúčastnění se rozcházeli 

s úsměvem na tváři a spokojeni s příjemně prožitým odpolednem.  

MASOPUST NEBOLI FAŠANK 
 

Obyčejů a zvyků vážících se na poslední 

masopustní dny bylo mnoho. Každá vesni-

ce, každý kraj byl něčím odlišný a měl svá 

specifika. Všude se toto období uzavíralo 

taneční zábavou. 

Opět po roce se i v domově sešel početný 

masopustní rej masek v čele s medvědem, 

aby přinesl veselí a zábavu. Tuto krásnou 

lidovou tradici jsme si letos připomněli 

v úterý 9. února.  

Bavili jsme se... 
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Zimní, chladné počasí nedovoluje mnoho sportovních 
ak.vit venku. Jedním z halových sportů, při kterém se dá 
skvěle odreagovat a pobavit, jsou kuželky. Jedná se o 
společenskou hru, jež se obvykle hraje v místnos. tomu 
přizpůsobené – v kuželkárně. Ovšem existují i možné al-
terna.vy, jak kuželky hrát mimo speciálně upravené pro-
středí. Takovou možnost měli i obyvatelé domova pro 
seniory. Společenský sál domova se 2. února 2016 pro-
měnil ve sportoviště podobné kuželkárně.  

Deset seniorů se přihlásilo do soutěžního klání. Přišlo také početné publikum, které fan-
dilo a úspěšné hody odměnilo upřímným potleskem. Po dese. kolech máme vítěze!  
1. místo si vybojoval pan Antonín Novák. 2. místo pan Josef NavráAl a 3. místo pan 
Václav Dorazil. Všem ještě jednou blahopřejeme!  

V domově se pravidelně setkáváme při ak-
Avitě, která má název „Trénování paměA“. 
Trénování paměA je efekAvní nástroj proA 
snižování paměťových schopnos�, a záro-
veň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. 
Spojovat trénink s pamě� zní možná trochu 
neobvykle, ale přesto je tato cílená práce s 
vlastní pamě� stejně důležitá, jako udržová-
ní fyzické kondice. Vhodným tréninkem mů-
žeme ovlivnit kvalitu krátkodobé pamě.. 
Možnos�, které nám cílené trénování pa-
mě. nabízí, je skutečně mnoho. Na našem 
pravidelném setkávání usilujeme o procvi-
čení schopnos. koncentrace, pozornos., 
asociací a dalších schopnos� potřebných k 
dobrému zapamatování, tříbíme své smysly 
a tedy smyslovou paměť. Pomocí technik, 
které nám usnadní zapamatování, a kterým 
souhrnně říkáme mnemotechniky, můžeme 
výrazně zlepšit schopnost ukládání informa-
cí do dlouhodobé pamě. a následně si je 
opět vybavit. 
Mnemotechniky jsou známé z dob an.ky. 

Také jsme soutěžili 

Trénování paměA 
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Zdatní an.č� řečníci byli jenom díky nim 
schopni řečnit hodiny a hodiny zpamě.. 
Pomocí mnemotechnik lze informaci, kte-
rou si chceme zapamatovat, účelně a bez 
velké námahy uložit do dlouhodobé pa-
mě.. Mozek je ovšem ochoten uložit pou-
ze informace, které vyhodno.l jako vý-
znamné. Informace atrak.vní a zajímavé, 
aby se odlišila od jiných. Proto na našich 
setkáních bývá veselo, protože víme, že 
snáz si zapamatujeme situaci spojenou s 
určitou vůní, zvukem, příjemným nebo ne-
příjemným zážitkem. Lépe si pamatujeme 
věci neobvyklé, směšné, které si můžeme 
zároveň představit. 
Každý rok se vyhlašuje celosvětová akce 
„Týden uvědomění si mozku“. Národní tý-
den trénování paměA je letos 14. – 20. 3. 
2016.  I my jsme si  našem 
domově tuto významnou 
událost připomněli. Jak? 
Přece ak.vní účas� na tré-
nování pamě.. 


