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Vážení klienti, zaměstnanci 
a přátelé 
Domova pro seniory v Lukově!

    Mám  velkou radost, že v době, 
kdy dobrých zpráv je pomálu, Vám 
mohu nabídnou další krásnou událost 
v našem Domově. Po otevření nově 
zrekonstruované zahrady, přichází-
me se čtvrtletníkem, jehož první číslo 
právě dostáváte do rukou. Chtěli 
bychom Vás touto cestou infor-
movat, pobavit a pozvat Vás na akce, 
které pro Vás připravujeme. Zároveň 
se zde můžeme ohlédnout za 
uplynulým obdobím.
   Pominu-li poslední náročné období, 
pak se v Domově odehrává celá řada 
krásných akcí, o kterých budeme 
psát. Vzpomenu-li rozsvěcení vánoč-
ního stromu s bramborákem, grilo-
vání špekáčků, slavnostní otevření 
zahrady, tak věřím, že jich bude stále 
víc, pokud to situace dovolí.
   Letošní léto nás příliš netrápilo 
úmornými vedry. Věřím, že jste jej 
prožili v krásných venkovních prosto-
rách zahrady, atria nebo v okolí Do-
mova. 
   Náš Domov pečuje o 203 klientů    
a od ledna 2021 bude změněn poměr 
klientů domova pro seniory a do-
mova se zvláštním režimem. Celé 2. 
oddělení, které má 55 lůžek, bude ve 
zvláštním režimu. Nyní postupně 
dochází k tomu, že klienti, kteří jsou 
na 1. a 3. oddělení a mají buď Alz-
heimerovu chorobu či jinou formu 
demence se stěhuji na 2. oddělení, 
kde pro ně bude bezpečnější pro-
středí. Mnozí klienti k nám přichází   
a postupem času se jejich psychický 
stav zhorší. Vzhledem k tomu, že 
máme převahu dvoulůžkových poko-
jů, dochází pak k situacím, kdy mně 
někteří z Vás chodí prosit, abych 

řešila problém se spolubydlícím, kte-
rý díky demenci v noci nespí, křičí či 
se jinak projevuje. Takové soužití je 
potom pro mnohé z Vás útrpné ač-
koliv jste třeba několik let vycházeli 
dobře a rozuměli si. Věřím, že zvýše-
ní kapacity domova se zvláštním 
režimem tuto situaci alespoň z části 
vyřeší. 
   Čeká nás podzimní období, které 
zase přinese různá proti Covidová 
opatření. Určitě budeme stále nosit 
roušky a já Vás chci požádat, abyste 
se chránili a opravdu tato opatření 
dodržovali. Vím, že jsou Vám dlouhé 
dny, ale buďte, prosím, opatrní a řiď-
te se doporučeními vedoucích a vrch-
ní sestry.
   Při mém setkání s Vámi v začátku 
roku jsem přislíbila schůzky Vás 
klientů s vedením Domova. Bohužel 
zákaz shlukování a shromažďování 
nám zabránil, abychom taková set-
kání uskutečnili. V podzimním čase 
se budou zřejmě opakovat opatření, 
která byla nastavena Krajskou hy-
gienickou stanicí. Obracejte se, 
prosím na vedoucí oddělení, která 
Vaše informace předá na schůzkách 

se mnou.
   Uvědomuji 
si, že jsem     
v úvodu psala 
o radosti z to-
ho, že si s Vá-
mi můžeme 
psát, ale píši 
jen o věcech, 
které asi ne-
vnímá řada    
z nás radost-

ně ani pozitivně. Tak mi tedy dovolte, 
abych Vám popřála klidné dny s pod-
zimním Sluníčkem.

Ing. Michaela Procházková
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SLAVNOSTNÍ  OTEVŘENÍ  
ZAHRADY

P
řestože už nějaký čas zahradu užíváme, došlo k jejímu slavnostnímu 
otevření až nyní. Slunečný den a krásné prostředí umocnily krásnou 
příležitost k oslavě. Zahrada byla krásně vyzdobená. Moc děkuji všem, kdo 

se o to zasloužili. Rovněž mám radost z květin, které nám darovali lidé na základě 
naší výzvy. Teď už jsou krásně vzrostlé.

Věřím, že Vás potěšila cimbálová muzika z Kašavy, buřtíky i pivo. Bylo pro mě hez-
ké vidět, jak se usmíváte a pohupujete v rytmu písniček. Moc děkuji i zaměst-
nancům, kteří vyváželi klienty i s po-
stelemi. Ikdyž je před námi podzim, 
věřím, že ještě najdete slunečné 
chvíle k posezení venku.
 Abychom nemuseli nikoho stě-
hovat, jsou prostory bývalé kotelny 
připraveny jako Covid-zóna. Z tohoto 
důvodu Vám budou zpřístupněny až 
po ukončení všech opatření.
 Stále používáme označení 
„bývalá kotelna“. Byla bych ráda, 
kdybychom našli nový název pro tyto 
prostory. Máte nějaký nápad?

Přeji Vám hodně slunečných dní.

Ing. M. Procházková, ředitelka
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menuji se Edita Habartová a na 

Jpozici vedoucí zdravotnického 
úseku v DS Lukov pracuji právě 

jeden rok. 
 Byl to rok a nejen pro mě, ale    
i pro všechny zaměstnance a klienty, 
velmi náročný. Rok plný změn, naří-
zení, karanténních opatření a omeze-
ní. Byli jsme nuceni ve velmi krátkém 
čase reagovat na aktuální vývoj 
koronavirové pandemie a plnit na-
řízení vlády. Potýkali jsme se s nedo-
statkem ochranných pomůcek, 
materiálu a personálu.  Z nařízení Mi-
nisterstva zdravotnictví jsme museli 
část domova přizpůsobit režimu 
izolace, což obnášelo na přechodnou 
dobu přestěhovat klienty z jejich 
domovských pokojů. 
 Po skončení nouzového stavu 
se chod domova pomalu dostával do 
běžného režimu, i když některá opa-
tření zůstávají stále v platnosti. I přes 
tato omezení nezahálíme a snažíme 

se co nejvíce zvyšovat kvalitu oše-
třovatelské péče o naše klienty. 
 V letošním roce jsme navázali 
spolupráci s Mobilním hospicem 
Strom života. Tento Mobilní hospic 
nám pomáhá společně pečovat o ne-
vyléčitelně nemocné, u kterých byla 
vyčerpána veškerá možnost léčby 
vedoucí k uzdravení, přejí si zůstat 
doma a důstojným způsobem prožít 
závěr svého života. Společně posky-
tujeme zdravotní a lékařskou péči dle 
nejnovějších poznatků paliativní 
medicíny. 
 Pro zefektivnění léčby ran jsme 
začali spolupracovat s týmem spe-
cialistů na vlhké hojení ran. Klienti    
s chronickými ranami se musí často 
smířit s bolestí a sníženou kvalitou 
života. Pomocí moderních přípravků 
optimálně pečujeme o chronické rány 
a urychlujeme tak proces hojení. 
 V příštím roce se zaměříme na 
posílení rehabilitace a zavedení 

nových rehabilitačních 
prvků v péči   o naše kli-
enty. V nově zrekonstru-
ované zahradě budou mít 
klienti možnost využít 
léčebných pohybových pří-
strojů, díky kterým mohou 
aktivně či pasivně procvi-
čovat končetiny a kom-
penzovat tak nedostatek 
pohybu. 
 Věřím, že dosahujeme 
spokojenosti našich klien-
tů, protože udržení sobě-
stačnosti, podpora zdraví   
a jejich blaho je našim 
společným cílem.   

 
Mgr. Edita Habartová

Vedoucí zdravotnického 
úseku

DS Lukov

Neříkej, že nemůžeš, když nechceš.
Protože přijdou velmi brzy dny,

kdy to bude daleko horší.
Budeš pro změnu chtít
a pak už nebudeš moci.

JAN  WERICH
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Poslyšte, sestro, když na mne hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima.

Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.

Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.

Tohle to vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mne nic nevíte.

Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám 
dostala.

Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva 
deset let,
s bratry a sestrami slád život jak med.

Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý 
smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.

A když mi bylo pár let po dvaceti
já chtěla šťastný domov pro své děti,

Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat po paměti.

A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.

Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.

Však začala doba zlá, můj manžel zesnul 
v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi 
zavřel bránu.

Život jde dál, mé děti mají vrásky,
a já jen vzpomínám, na ně a na dny lásky.

Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jen 
kámen.

Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije,
A srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.

Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.

Otevřete oči, sestřičko, teď když to 
všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu.
Teď už MNE uvidíte!

Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné. Personál 
nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali a báseň pak putovala 
po celé nemocnici a dál…

Báseň stařenky

Tento text by se měl stát povinným studijním materiálem pro veškerý pečující 
personál i pro rodiny.
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Význam výživy u seniorů

 tomu, aby člověk až do vyš-

Kšího věku zůstal fit a aktivní, 
přispívá podstatnou měrou 

také skladba stravy. Mnozí lidé se 
domnívají, že u starších lidí už 
nezáleží na tom, jakou stravu při-
jímají, ovšem pravý opak je pravdou. 
S ohledem na častá chronická one-
mocnění, která nás ve vyšším věku 
trápí, může být právě správná vý-
živa, tedy nezbytnými živinami 
vyvážená strava, naším užitečným 
pomocníkem ke zvládání problémů, 
které mohou nastat v důsledku 
různých nemocí. 
 Energetická potřeba během 
stárnutí klesá asi o dvě procenta za 
jedno desetiletí. Důvody tohoto 
poklesu jsou snížení fyzické aktivity  
a současný úbytek především aktivní 
tělesné hmoty. Pokles energetického 

výdeje ve stáří ale neznamená, že 
starý člověk potřebuje méně jíst. 
Důležité je to, co jí.
 Strava seniorů by neměla být 
méně kvalitní než u osob středního 
věku a to hlavně proto, že s postu-
pujícím věkem vstřebávání nepostra-
datelných živin a jejich využitelnost 
klesá. U seniorů je také třeba počítat 
se sníženou obranyschopností orga-
nismu v důsledku oslabení imunitních 
funkcí. Velmi důležitá je i skutečnost, 
že pokud je zhoršena výživa seniora  
a navíc ještě omezena jeho hybnost, 
velmi rychle dochází ke ztrátám 
svalové tkáně. Zde je dobré si připo-
menout, že i srdce a bránice jsou 
svaly a že v důsledku nedostatečné 
výživy mohou svůj objem a funkč-
nost ztrácet.
 Jak by tedy strava starších lidí 
měla vypadat?
 Měla by být hlavně mnoho-
stranná, proměnlivá a měla by 
zajišťovat adekvátní příjem všech 
důležitých látek. Znamená to mno-
hem pečlivější výběr potravin. Neo-
pomenutelnou součástí stravy se-
niorů jsou potraviny bohaté na 
bílkoviny. Mezi ně patří především 
mléko a rozmanité mléčné výrobky, 
tvaroh, sýry, maso a ryby. Do jídel-
níčku je vhodné zařazovat také 
brambory, jelikož kromě plnohod-
notných bílkovin jsou také dobrým 
zdrojem vitamínů a obsahují i jód.    
V žádném případě nelze upustit od 
zeleniny a ovoce, protože zásobí tělo 
poměrně velkým množstvím mine-
rálních látek, vitamínů a vlákniny. Je 
sice nejvhodnější konzumovat 
zeleninu v syrovém stavu, nicméně 
pokud to s ohledem na možné 
konzumační problémy vždy nejde, je 
samozřejmě vítaná i zelenina tepelně 
upravená. Luštěniny jsou také dů-
ležitou složkou přirozené stravy. 
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Jejich bílkovina sice není plnohodnot-
ná, ale jsou bohaté na vlákninu, která 
je nezbytná nejen ve vyšším věku. 
 Jak nedostatečná výživa, tak    
i nadměrná výživa má ovšem nebla-
hé důsledky pro organismus a je 
nutné se vyvarovat obojího. Obezita 
sebou přináší riziko vzniku cukrovky 
a také má neblahý vliv na pohybové 
ústrojí člověka, jelikož nadměrná 
hmotnost klouby neúnosně zatěžuje. 
Starší lidé by měli tedy omezit příjem 
příliš tučných jídel a nadměrný přísun 
sladkostí bohatých na cukr.
 Závěrem lze konstatovat, že 
správná výživa není samospasitelná, 
jako snad žádné jednotlivé opatření. 
Může však významně přispět k tomu, 
aby se člověk i ve vysokém věku cítil 
dobře a může také sloužit jako pre-

vence různých onemocnění, případ-
ně dopomoci k rychlejší a úspěšnější 
rekonvalescenci po prodělaném 
onemocnění. O velkém vlivu výživy 
na zdraví člověka už dnes není po-
chyb, tudíž věnovat se tomuto téma-
tu jistě zasluhuje naši plnou pozor-
nost. Je třeba si uvědomit, že jídlo je 
naše ,,energie“, která nám umožňuje 
absolvovat všechny další aktivity.     
A tak jako auto nepojede bez pohon-
ných hmot, tak ani naše tělo nebude 
správně fungovat, pokud mu nedo-
dáme dostatek potřebných živin 
prostřednictvím vhodné skladby 
potravin. 

Miroslava Chromá, 
nutriční terapeut
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Vážení hosté,
 Musím se předem přiznat, že 
mám velkou trému mluvit před vámi.
 Jsem dlouholetá obyvatelka 
domova a je to již třetí paní ředitelka 
za dobu mého pobytu. Ale to, co 
dokázala naše paní ředitelka Ing. 
Michaela Procházková, je neuvě-
řitelné. Její nápad vytvořit z louky na 
kopečku krásnou zahradu plnou 
květin, klidu a ticha – nenacházím 
slova díků – DĚKUJEME. Moc si toho 
vážíme. Sedávalo se před domovem, 
téměř u cesty, kde je velký provoz 
aut. Většina z nás pozorovala také 
stavbu z oken. 
 Z posezení na nové zahradě 
mám malou perličku – slyšíme kos-
telní zvony, které odbíjejí čas každé 

tvrt hodiny, také kolem nás běhala 
veverka. Tak tomu se říká romantika.
 Ještě mám prosbu: je pro nás 
velký sport a zábava hra ruské 
kuželky. Pravidelně jsme pořádali 
turnaj a účastnili se i klienti z okolních 
domovů – z Loučky, z Luhačovic, 
Burešova a z dalších a my jezdíme na 
oplátku k nim. Poháry z těchto 
turnajů jste si mohli prohlédnout ve 
vstupu do domova. Snad se najde 
časem nějaký sponzor, aby se u nás 
obnovil prostor pro toto, pro nás 
velmi vítané, zpestření života v na-
šem domově. 
 Děkuji za pozornost a ještě 
jednou velké díky.
                               Věra Horáková

Dobré ráno všem. 
Věnujte mi, prosím, chvíli pozornosti.
 Ještě není konec neskutečné 
události, která zasáhla celý svět. 
Nikdo jsme si nedovedli představit, 
co bude.
 Rozhodla jsem se poděkovat 
všem zaměstnancům domova za nás 
obyvatele, nemůžu najít ta slova 
díků. Proto děkujeme. Co pro nás dě-
láte je velmi náročné. Chci jenom říci, 
že jsme si toho všichni vědomi, co pro 
nás děláte. 
 Věřím, že budou brzy pro nás   
i lepší zprávy. Nazvala jsem si situaci 
„vězení v hotelu”. 
                               Věra Horáková

PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  KLIENTŮ

Poděkování od paní Horákové v našem rozhlase 18.4.2020

Projev při otevírání zahrady.
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ovolte mi, abych Vám před-

Dstavila aktivizaci druhého 
oddělení Domova pro seniory 

v Lukově. Naší hlavní a tzv. vlajkovou 
lodí při uskutečňování aktivizačních 
činností, pro lidi trpící demencí a Al-
zheimerovou chorobou, jsou hlavně 
reminiscenční terapie. Tyto terapie se 
zakládají na podnětu vzpomínkových 
aktivit. Výborně se zde uplatňuje 
práce s dlouhodobou pamětí, a to ze-
jména na oddělení zvláštního režimu. 
Základem je vzpomínková aktivi-
zace, která si klade za cíl vybavit si a 
připomenout některé činnosti z mi-
nulých let, spojených se životem 
toho, kterého člověka. Mezi ně patří 
například vzpomínky na dětství, 
mládí, studia, ale také v další etapě 
života se nabízí jiné vzpomínky na-
příklad na svatbu, rodinu a děti, dovo-
lenou, zaměstnání, přátelé a spousta 
dalších životních událostí a věcí. 
Během takové vzpomínkové aktivi-
zace je dobré navodit vždy atmosféru 
oné události. Toto se většinou děje 
obrázkovou a interaktivní formou.    
S klienty je veden rozhovor na dané 
téma a často se stává, že klienti ve-
dou následně dialog i vzájemně mezi 
sebou, což je přínosem i pro zvládání 
komunikace mezi vrstevníky.
 Jinou, neméně oblíbenou akti-
vizační činností, je pečení, vaření a vů-
bec příprava společných dobrot. 
Během pečení a vaření si povídáme   
o receptech, které dříve naši klienti, 
zejména klientky, připravovali v ro-
dinách. Rovněž i zde opět vzpomí-
náme, jak a co se peklo a vařilo u nich 
doma a tím se dozvídáme o různých 
krajových specialitách. Nedílnou sou-

částí všech aktivit je zpívání. Máme 
totiž mezi klienty a klientkami mnoho 
tzv. zpěváků, kteří si rádi zanotují     
a proto se často z aktivizační míst-
nosti ozývá zpěv písniček různého 
druhu a žánru. Rovněž samotný po-
slech hudby, zejména lidových písní, 
je pro naše klienty a klientky oblíbe-
nou činností v rámci aktivizace.

AKTIVIZAČNÍ  ČINNOST 
DRUHÉHO  ODDĚLENÍ

Canisterapie - zvláštní režim

Pečení
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 Další z řady aktivizačních 
terapii jsou ruční práce, mezi něž pat-
ří především výtvarné aktivity a pří-
prava výzdoby, vztahující se k ročním 
obdobím. Tyto činnosti nám zároveň 
slouží k procvičování drobné motori-
ky rukou. K tomu se vztahuje i další 
aktivizační činnost, který se nazývá 
smyslová aktivizace. Zde se klade 
důraz, jak na procvičování drobné 
motoriky rukou, tak i zapojení všech 
smyslů, které pomáhají člověku cítit 
a prožívat život a zároveň vedou k upev-
ňování fyzické kondice a zvládání 
každodenních běžných činností.
 Všechny výše popsané aktivi-
zační činnosti bychom ovšem ne-
mohli uskutečňovat, pokud bychom 
neměli vhodné aktivizační pomůcky  
a potřeby. Díky sponzorství Ježíško-
vých vnoučat a podpoře vedení 
Domova pro seniory v Lukově jsme 
získali hodnotné, a hlavně potřebné 
pomůcky, které nám tuto činnost 
umožňují. Takovým přínosným dár-
kem je canisterapie, která má v zása-
dě dvojí účinek – první je psychoso-
ciální a tím druhým účinkem je vliv 
fyziorehabilitační. Obojí se dobře 
uplatňuje při aktivizaci lidí s demencí 
a Alzheimerovou chorobou.
 Nutno připomenout, že veške-
ré naše aktivity nám před nedávnem 
zhatil Covid – 19. V této době bylo 
zejména zapotřebí věnovat všechno 
úsilí péči o seniory a jejich základní 
potřeby. Aktivizační činnosti musely 
jít stranou, avšak v nedávné době, při 
uvolnění všech restriktivních opat-
ření, se k aktivizaci vracíme a věříme, 
že opět budeme moci s našimi klienty 
kvalitně pracovat v rámci aktivizač-
ních činností.
 Závěrem bych chtěla poděko-
vat všem, kteří nás v naší aktivizační 
činnosti podporují a pomáhají tak 

našim klientům příjemně prožívat 
volný čas v domově.

Mgr. Miroslava Havlíková

Ježíškovy vnoučata

Krátký příběh k zamyšlení…

DVA  VLCI

Jednoho večera vzal starý Indián svého 

vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která 

probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém 
z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je 

zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, 

sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, 

falešnost, namyšlenost, ego. Ten druhý 

je hodný. Je to radost, pokoj, láska, 

naděje, vyrovnanost, skromnost, 

laskavost, empatie, štědrost, věrnost, 

soucit a důvěra.“
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli 

se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého 

krmíš.“
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JSTE  NAŠI  HRDINOVÉ
DĚKUJEME

NN Životní pojišťovně a NN 
Penzijní společnosti Hallfar 
za to, že našim klientům 
i  pracovníkům 
věnovali kytice 
tulipánů 
s děkovnou 
kartičkou, 
které vyzdobily 
náš domov.
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Ve směru šipek provádějte zadané matematické úkony.
Správné řešení bude na nástěnkách na oddělení. 
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Najděte 7 rozdílů.
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Mistr na stavbě kouká, že mu po 
pracovišti 
zmateně chodí dělník a tak za ním 
jde
a ptá se, co dělá.
On na to: „Hledám hranol 20 na 20.”
Mistr říká, že mu pomůže.
Hledají, hledají a vidí je 
stavbyvedoucí
a hned se jde zeptat, co jako dělají.
”Tady Franta hledá hranol 20 na 20.”
A tak stavbyvedoucí taky pomáhá 
hledat.
Když pořád nemůžou najít, najednou 
Franta povídá:
„Víte co, chlapi? Kašlete na to,
já si sednu na kulatinu.”

Angličan se ptá 
Čecha:
„Po které straně 
tu jezdíte?
Po levé nebo po 
pravé straně?”
Čech mu odpoví:
„Mezi dírami, 
kamaráde...”

SMÍCH  JE  KOŘENÍ  ŽIVOTA...
Zastaví náklaďák na červenou, ke 
dvířkům doběhne blondýna a zaťuká 
na okénko.
Řidič ho stáhne a blondýna na něj:
„Jmenuju se Eva, jedu za váma už 
delší dobu a ztrácíte náklad.”
Řidič zakroutí hlavou, naskočí zelená. 
Na příští křižovatce se scéna 
opakuje.
Na třetí červené to řidič už nevydrží, 
vyskočí z nákláďáku, zaťuká na 
okénko auta blondýny, a když ho 
blondýna stáhne, tak řekne: „Já jsem 
nějakej Karel, je zima, jsme v Liberci 
a já sypu sůl na silnici.”

Blondýnka v autoškole sedne do auta a spustí:
„Tak toto je bezpečnostní pás, tím se musím 
připoutat. Ááá, řadící páka, rozumím, na řazení 
rychlostí. Ááá toto je volant, bez něj bychom 
nemohli zatočit. Ááá klíček v zapalování, 
rozumím, s ním nastartujeme motor.”
Najednou se podívá na podlahu, chvíli je ticho  
a pak řekne: „Ááá máme problém. Tři pedály    
a já mám pouze dvě nohy.”

Zpravodaj Z LUKOVSKÉHO PODHRADÍ vycházív nákladu 150 výtisků pro potřeby obyvatel 
Domova seniorů Lukov, Hradská 82 a je neprodejný.Na vydání spolupracují: Edita Habartová, 
Eva Bartošová, Miroslava Chromá, Jitka Geyerová, Michaela Procházková - ředitelka DS,ve 
spolupráci s klienty DS.
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