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Únor
je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v
roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29 dní.
Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název
měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto
dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách.
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem
v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném
roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup
neměnil. Varianty původně římského (respektive
latinského) názvu Februarius obsahuje většina
evropských jazyků.
Pranostiky na únor
Únor bílý – pole sílí.
Únorová voda – pro pole škoda.
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a
v kobyle hříbě.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se
na poli neurodí.

Březen
Pojmenování březen nám může asociovat dva
různé výrazy - březí nebo bříza a z nich také
vycházejí dvě teorie o původu tohoto slova. Jedním
vysvětlením je, že jsou v této době samice zvířat
březí a rodí se mláďata. S tím se nám připomíná
také březňák - zajíc vržený v březnu. Druhý výklad
říká, že březen je měsícem, kdy začínají rašit břízy.
Z evropských jazyků známe názvy jako March
(anglicky), März (německy) nebo mars
(francouzsky), které vycházejí z latinského slova
Martius. To označovalo měsíc zasvěcený
římskému bohu války a ochránci zemědělství
Martovi. I ve staročeštině bylo používáno
pojmenování měsíce s tímto základem - mařec.
Pranostiky na březen
Bouřka v březnu klade na dobrý rok.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Březen hřmí – květen sněží.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam
budem, máj – vyženem kozy v háj.
Čerpáno z internetu z Wikipedie

Oslava Vánoc
Každoročně se na Palatě pořádá vánoční posezení
ve velké kulturní místnosti. Tento rok to bohužel
nebylo možné, proto každý úsek oslavil Vánoce po
svém.
Například klienti z úseku D, za pomoci
aktivizačních pracovnic Verči a Dany, napekli
cukroví. Na ručních pracích klienti vyráběli
vánoční věnce a různé další vánoční dekorace.
Poté se všichni sešli v denní místnosti, kde za
doprovodu klavíru a vánočních koled společně
nazdobili vánoční stromek.

Personál i klienti se sešli 23. prosince u stromečku.
Hrály se zde a zpívaly nacvičené koledy, došlo i na
kávu, cukroví, vaječný likér a společné vzpomínání
na již prožité Vánoce a tradice. Během této
vánoční pohody Ježíšek nadělil několik dárků jak
pro klienty, tak pro úsek.

Tímto moc děkujeme za krásné dárky.

Na Palatě máme rehabilitaci a to na vysoké
odborné úrovni. Stalo se, že v pokoji netekla voda.
Oprava vodovodního potrubí si vyžádala několik
dnů. A tak jsem dostala nabídku vanové koupele
v naší rehabilitační místnosti. Jenomže jsem nebyla
schopna do té vany vstoupit. A tak paní
rehabilitační Marta přinesla „zvedák.“ A to je tak
důmyslné zařízení. Na zvedák jsem si sedla, ten se
dal nad vanu, zvednul mě, otočil se a ponořil mě
do příjemně teplé vody ve vaně. Druhá paní
rehabilitační Jana přinesla relaxační pěnu. Já se
příjemně vykoupala a paní Jana mi šampónem
odborně umyla hlavu. Po vypuštění mýdlové pěny
jsem se osprchovala a paní Marta mě opět
zvedákem zvedla nad vanu, přesunula vedle a tak
jsem si mohla sednout na pohodlnou židli vedle
vany. Toto vše bylo nutné uvést do provozu, aby se
náš postižený klient mohl pohodlně vykoupat
v případě, kdy několik dnů netekla voda.
Další postižení mi způsobilo velkou bolest
ramene. Takže jsem se bez bolesti ani neoblékla,
ani nemohla cokoliv udělat. A opět nastoupila paní
Jana se skoro 4 týdenní rehabilitací. Při léčení
tohoto bolavého ramene použila tyto procedury:
biolampu, vakuovou pumpu, kafrovou masáž,
ruční masáže a rašelinové obklady. To vše bylo
rozvrženo do pravidelných časových intervalů.

Takže po 4 týdnech postižená klientka může bez
bolesti vykonávat všechny důležité pohyby
s ramenem. Bez těchto vymožeností bych patrně
trpěla bolestmi až do dneška. Přitom všem je nutné
obdivovat veškeré odborné vybavení, při kterém je
pamatováno i na estetiku a pobyt na rehabilitaci je
tak o to příjemnější. A nelze opomenout i
společenské jednání odborných rehabilitačních
pracovnic.
Růža Kulísková

Pivo
Pivo je zdravý,
to každý lékař praví,
Mysl občerstvuje,
srdce posiluje,
Plodí samou radost,
nepřipouští starost.
Miroslav Jeníček

Oslava paní Hanzlíkové 90. let
Dne 5. 1. 2021 oslavila paní Jaroslava Hanzlíková,
významné narozeniny 90 let. Po obědě se ke
slavnostně vyzdobenému stolu na denní místnosti
dostavili klienti z úseku D a personál. Všichni
přišli se srdečnou gratulací a přáním. U kávy a
pohoštění si všichni příjemně popovídali, poslechli
známé písničky, zazpívali a zatančili. Paní
Hanzlíková byla s průběhem oslavy spokojená a
my jí touto cestou přejeme hodně zdraví a osobní
spokojenosti do dalších let.

O
Oslava narozenin na denní místnosti

Oslavenkyně paní Jaroslava Hanzlíková

Společný kulturní život v roce 2020
Pandemie, která propukla v uplynulém roce 2020,
její první vlna na jaře a druhá vlna na podzim,
která ještě pokračuje i v novém roce 2021,
ovlivnila životy všech lidí. Ve velké míře byl
zasažen také život kulturní. V případě našeho
Domova Palata, kam za námi kultura nejvíce
dochází zvenčí, bylo naše vyžití doslova
paralyzováno
nutným
zákazem
návštěv
v zařízeních sociálních služeb. Na jaře platil tento
zákaz od poloviny března až do konce května. Na
podzim potom od poloviny září až do konce roku a
dále i v roce novém. Sečteme-li obě doby, bylo to
půl roku a dnes již více. Přesto jsme se ještě
zpočátku omezení mohli setkat v naší velké
kulturní místnosti alespoň na společné kavárně
s hudbou z CD, případně ještě i se zpěvem pana
Václava Vomáčky, či Nikoly Svobodové s
doprovodem piana. Vše společné se však zastavilo
po dalším nutném opatření, když se obyvatelé
Domova museli úplně přestat scházet mimo své
úseky. Od té doby zůstala kulturní místnost
prázdná. Jako jiskra naděje nám však v jarním
období zasvítila možnost pořádání akcí „Zpívání
pod okny“, které jsme využili celkem čtyřikrát.
Namísto pod okny jsme se však spolu s živou
hudbou setkali v našem venkovním areálu, i když

také za omezených podmínek. Mohli jsme tak ale
přivítat muzikanty skupiny Red Cross Band, která
funguje pod Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Praha 1, společný koncert
dětského pěveckého sboru Coro Piccolo Praha a
houslistky Markéty Janouškové a koncert Honzy
Jareše. Nakonec také Michala Davida s
programem,
věnovaným
jako
poděkování
především zaměstnancům domovů pro seniory, ale
i seniorům v nich, kteří tolik nemohou sledovat
koncerty přes internet. Jaro brzy přešlo do léta a
my se mohli konečně trochu nadechnout a zazpívat
si. Obnovili se společné aktivity, kavárny uvnitř a
oblíbené grilování venku. Přesto jsme se ještě báli
vypravit s klienty hromadně mimo Domov. To se
podařilo až v srpnu, kam se přesunul náš
pravidelný červnový výlet na parník na Vltavě.
Opět v naší zahradě se v srpnu konal také Den
otevřených dveří, spojený tentokrát s grilováním a
koncert Pražského salónního orchestru. Koncem
léta jsme ještě stihli návštěvu minizoo ve Stanici
přírodovědců DDM hl. m. Prahy na Smíchově (se
třemi skupinami klientů) a alespoň dvakrát
navštívit poníky v rámci hippoterapie. Potom se
bohužel zase všechno uzavřelo. Situací v průběhu
roku bohužel velmi utrpělo naše setkávání
s divadlem a poezií, ať už mimo Domov, nebo i u

nás a také naše jinak bohatá spolupráce
s mateřskými školami. Děti nemohly přijít k nám
do Domova, ani my za nimi v rámci jejich akcí.
V létě měly prázdniny a tak jsme se vlastně vůbec
nesetkali. Jako mírná kompenzace deficitu divadla
působilo čtení herečky paní Kateřiny Březinové a
jejích kolegů do našeho rozhlasu, které mohli
slyšet všichni obyvatelé i zaměstnanci Domova.
Ještě počátkem roku 2020 jsme uspořádali pěkný
masopustní průvod celým Domovem, zakončený
masopustní kavárnou. Byla to velmi veselá akce,
rej masek a společný zpěv. Zůstala pěkná
vzpomínka na společné setkání, kterých jsme dříve
zažívali více. Na konci roku se podařilo alespoň
společné rozsvícení vánočního stromu venku před
vchodem do budovy, doprovázené zpěvem
vánočních koled a Domovem také prošel Mikuláš.
V době podzimního uzavření to byla další společná
jiskřička a věříme, že nebude poslední. Jak to jen
situace dovolí a budeme se moci opět společně
setkávat, připravíme opět společný kulturní
program. S většinou účinkujících jsme se spojili
před Vánocemi a slyšeli mnoho pozdravů všem a
slov naděje pro budoucí setkávání. Ze srdce si
přejeme, ať se to vyplní a těšíme se brzy
nashledanou.
Martin Průcha

Zimní poezie
„Když posloucháte Skácelovou poezii, cítíte, jak
vás hladí a zároveň se vrývá pod kůži. Najdeme
v ní všechno, co nás životem provází, co nás trápí
i těší. Je zde láska, sny, pábení, víno, dětství
i stárnutí, samota i stesk, radost i květy léta. Svět
Skácelův je jako lék, který bereme na svou
nemocnou duši, jež potřebuje uklidnit, pohladit
a nasát živou energii.“
- MIK HERMAN

Vteřina v ledu
A den je tichý, křehký jako skořápka.
Uvnitř je slunce, také celé bílé.
I sníh je bílý, stromy, střechy, sníh.
I tato vteřina, i tato bílá chvíle.
Chvíle
Za žádnou pravdu na světě.
Ale jestli chceš, za malý pětník ticha.
Je chvíle, která půlí krajinu.
Pokorný okamžik, kdy někdo za nás dýchá.
Přípitek
Ještě si přiťukneme a vypijem to tiše.
Nikomu nepovíme, co víno o nás zná.
A spadne hvězda. Tenká jako plíšek.
A voda blízko mostů bude stříbrná.

Druhým autorem, kterého Vám chci představit, je
spisovatel Jiří Žáček. Jak on sám smýšlí o poezii,
jsem našla na jeho autorských stránkách.
Čím je pro mne poezie? Způsobem myšlení,
myšlení hlavou i srdcem. Poezie je permanentní
pokus obnovit ztracenou vnitřní harmonii ve světě
plném dysharmonie. V jejím silovém poli tají
ledovce předsudků a z pouště všednosti klíčí
zázračná vegetace. Básně se píšou mj. z vášnivé
touhy vzepřít se každé definitivnosti, protože co je
definitivní, je mrtvé. Poezie je trvalá vzpoura proti
všemu, co život mrzačí a ničí. Poezie je – slovy
Halasovými – „krví svobody“. A pořád pro mne
zůstává jedinečnou možností porozumět sám sobě.
A skrze sebe světu.
JIŘÍ ŽÁČEK
Můj přítel yeti
Někdy mě v noci navštěvuje yeti.
Ve dne se nikdy neodváží blíž.
Bílá srst voní dalekými světy.
Ty o něm nevíš, ty už dávno spíš.

Přišel sem pěšky? Nebo přijel drahou?
Možná jich světem bloudí mnohem víc.
Prohlíží si tě, voňavou a vlahou,
a potom teskně vyje na měsíc.

Přechází bytem, rádio ho vzruší,
z lampy má hrůzu. Už ho dobře znám.
Mlčíme spolu v esperantu duší.
Někdy mám pocit, že jsem to já sám.
Někdy mě v noci navštěvuje yeti,
můj přítel yeti u mě hledá skrýš.
Vykouří se mnou dvě tři cigarety
a zmizí do tmy. Co ty o něm víš…
BERNARDÝNŮM TŘIKRÁT SLÁVA
Když je sníh a led a jíní,
jásá srdce bernardýní.
V zimě, ba i na jaře
zachraňuje lyžaře.
Vyčmuchá je pod lavinou,
nebojte se - nezahynou!
Vyhrabe je, přinese,
je to jeho profese.
Neřeční a rovnou jedná,
je to práce zodpovědná.

Nabídne jim horký grog,
ať jim zpevní vratký krok.
Každou zimu se to stává bernardýnům třikrát sláva!
Připijme jim na zdraví,
že jsou na nás laskaví.

Doufám, že Vám naše zimní okénko s poezií
alespoň trochu přispělo k příjemné zasněžené
náladě a zkrátilo čekání na příchod jara. Na další
pokračování s poezií se těšte opět na jaře.
Čerpáno z internetových stránek jskacel-poezie.sweb.cz,
jiřizacek.cz a obrázek z lidovky.cz.
-Alena Zahálková

Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě
Canisterapie
Canisterapie, jak název napovídá, je způsob léčby
založený na kontaktu a komunikaci se psem. Je to
název používaný jen v Česku, ve světě se s ním
nesetkáte. Tam canisterapii řadí pod obecnější
kategorie se zkratkami AAA, AAE nebo AAT,
což jsou činnosti, vzdělávání nebo terapie
prováděné za účasti zvířat, která samozřejmě
zahrnují i psy. V mezinárodním srovnání naší
canisterapii chápeme jako sjednocení především
AAA a AAT. tedy propojení aktivizace a terapie.
Třetí kategorie, AAE (vzdělávání) se pod
canisterapii zahrnuje většinou jen při aplikaci u
dětí.
Canisterapie přináší lidem prospěch v několika
oblastech:
* Pes představuje komunikační most mezi klientem
a psovodem, případně v širším působení s
ošetřujícím personálem zařízení, ve kterém se
klient nachází. Přítomnost psa motivuje ke kladení
otázek, k vzpomínání a sdělování pocitů a
zkušeností.
* Je klinicky dokázáno, že přítomnost psa v
blízkosti člověka způsobuje pokles krevního tlaku,
tepové frekvence a vede k celkovému zklidnění.

* Přítomnost psa motivuje k pohybu a pomáhá tak
cvičit hrubou motoriku. Je to třeba otočení na
posteli, posazení na posteli, sehnutí ke psovi na
zemi nebo chůze se psem na vodítku.
* Komunikace se psem může pomáhat zlepšovat i
jemnou motoriku. Například při hlazení psa,
kartáčování
psa,
tahání
za
srst
nebo
prozkoumávání hmatem. Dá se aplikovat i bazální
stimulace psím jazykem. Klient sevře do pěsti
pamlsek a pes se jazykem a tlamou snaží jemně
ruku otevřít.
* Pes může pomoci při naplňování potřeby těsného
kontaktu s živým tvorem. Tedy alespoň do určité
míry, především pokud není možný kontakt s
člověkem.
* Pes může při tak zvaném polohování kontaktně
prohřívat a uvolňovat spastické svaly nebo
artrotické klouby a předávat energii. Pes má zhruba
o 2°C vyšší tělesnou teplotu než člověk, prohřívání
je proto nenásilné, postupné a příjemné. Klasické
jsou například způsoby přes podkolení jamky, kdy
klient leží na zádech a pes leží napříč pod jeho
pokrčenými koleny. Nebo poloha pro prohřívání
zad, kdy klient leží na boku a pes je opřený o jeho
záda svým bokem nebo rovněž zády.
* Kombinací výše zmíněných metod může pes
uvolňovat celkovou tenzi klienta.

* Dobře vycvičený pes může ve spolupráci se
zkušeným psovodem pracovat na odstranění
kynofobie klienta.
* Přítomnost psa může významně pomáhat při
odstraňování jiných fobií.
* A poznámka k aktuální situaci - canisterapie
psychosomatickým působením na člověka dokáže
zlepšit imunitu. Ne nadarmo si loni na jaře v Číně
všimli, že lidé, kteří mají domácího mazlíka a
především psa, mají lehčí průběh Covid-19.
Lidé i psi se na vzájemný kontakt musí těšit. Pes to
nemůže od základu dělat jako naučenou činnost, to
by nefungovalo, naučenou musí mít jen techniku a
ovladatelnost a mít zkušenosti s hospodařením s
energií. Proto jsou starší a zkušenější psi v terapii
lepší a mohou jí provozovat déle v jednom kuse.
Důležitý je čas. Pes by terapii neměl dělat déle než
asi 1 hodinu denně (zkušení psi 1,5 -2 hodiny, i
podle druhu práce) a maximálně dvě hodiny za
týden. Velmi dobré je, když mohou jít návštěvy do
určité míry ráz na ráz. Protože zkušený pes už ví
kam jde, těší se na práci a jak tělesně tak psychicky
se na nadcházející činnost nastaví. Každé čekání,
ať už před začátkem terapie nebo mezi
jednotlivými návštěvami, pro něj neznamená
relaxaci, ale spíš zbytečné unavování a plýtvání

silami. Ideální je, když zaměstnanec zařízení
(který při canisterapii stejně musí být) ráno obejde
potenciální zájemce, zeptá se jich, jestli v ten den
budou mít zájem o psa, podle předpokládaných
druhů aktivit seřadí klienty do pořadí tak, aby se
jednotlivé aktivity co možná střídaly, a potom,
když pes přijde, tak jednotlivé návštěvy probíhají
jedna za druhou. Jen s krátkou aktivní relaxací
(třeba potaháním o hračku, nebo aportem) někde
na chodbě při přechodu mezi pokoji v trvání
maximálně několika minut. A následuje další
návštěva.
Na druhou stranu, při samotných návštěvách je
třeba nespěchat. Je dobré dát té situaci čas, jak ze
strany člověka tak ze strany psa. Ze strany člověka,
musí mít klient čas zjistit, kdo to přišel, že s ním
přišel i pes, a mít čas naladit se na kontakt se
zvířetem. V žádném případě se nesmí na rychlost
kontaktu tlačit, aby se klient nelekl. Z druhé strany,
pes musí mít čas zjistit, že klient ho neohrozí, že v
něj může mít důvěru, musí z klienta cítit něco
pozitivního nebo cosi, co vlastní přítomností a
chováním dokáže nějak zlepšit.
Ve světě se terapeutickým zvířetem může stát
většinou každý domácí mazlík, který prokáže, že
má dobrý vztah k lidem. Přitom se nedělá velký

rozdíl mezi psy a ostatními zvířaty. U nás
provádíme mnohem pečlivější a přísnější testování
terapeutických psů - ovladatelnost, socializaci a
speciální dovednosti. Posuzuje se vždy tým člověk
- pes, atestace psa platí jen v případě spolupráce s
daným psovodem, protože s méně zkušeným
psovodem by v zátěžových situacích mohl pes
reagovat zcela jinak, než předvedl při zkouškách.
Není tedy možné terapeutického psa půjčovat.
Zkoušky terapeutických psů (týmů) se na Palatě
konají dvakrát za rok, v jarním a podzimním
termínu.
Canisterapie se na Palatě pravidelně praktikuje
nejméně od roku 2007. Na začátku toho roku jsem
začal se svými psy na Palatu docházet, a to trvá
bez přerušení dodnes. Za tu dobu se se mnou
účastnili návštěv dva moji zlatí retrívři, Indy a
posléze Junior, a spolu s nimi postupně 12 dalších
fenek různých plemen, které jsem v dané době měl
v asistenčním výcviku. Pro zajímavost, naše
nejhojnější psí terapeutická návštěva se odehrála
29.9.2015, kdy mě doprovázeli čtyři velcí psi retrívři Indy, Junior, Betina a labradorka Labi.

V průběhu let se formy a místa konání canisterapie
na Palatě měnily a vyvíjely. V současné době se
ustálily na dvou základních podobách.
První je canisterapeutická skupina ve velké kultuře
v úterý od 9 hodin. Návštěvnost bývá tak kolem
šesti klientů. Obvykle začínáme aktivnější částí,
sedneme si do půlkruhu na židle, psi se pod mým
dohledem volně pohybují od jednoho člověka k
druhému a střídavě komunikují se všemi. Mezi
účastníky mezitím probíhá volná zábava,
vyprávíme si zážitky z poslední doby, povídáme si
o psech a vzpomínáme na události dávno minulé.
Pak následuje klidnější fáze, kterou před léty
mimochodem vymyslel sám Junior. Doprostřed
mezi účastníky postavíme stůl a Junior si na něj
vyskočí a lehne tak, aby na něj všichni pohodlně
dosáhli. Nastává libovolné hlazení, drbání a
probírání psí srsti, jak je komu příjemné. Povídání
při tom samozřejmě pokračuje. Třetí fází je
odměňování psů jednotlivými účastníky. Junior
seskočí na zem, každý z lidí sedících kolem stolu
dostane hromádku pamlsků a postupně si přivolává
psy a odměňuje je pamlsky. Tím skupina končí.
Celková doba trvání je asi 45 minut.
Následují návštěvy v pokojích u klientů, kteří mají
o kontakt se psy zájem, ale nechodí do skupiny

nebo třeba rádi prožívají kontakt se psem v leže.
Forma kontaktu se psy v pokojích je naprosto
individuální podle přání daného člověka. Klient
může sedět na posteli, pes mu může ležet u nohou,
nebo po jeho boku rovněž na posteli. U ležícího
klienta může pes stát v dosahu na zemi, nebo
rovněž ležet po boku klienta a dotýkat se ho pro
těsnější kontakt. Pes může i na posteli nebo na
zemi provádět polohování a prohřívání částí těla
klienta, jak bylo popsáno výše. Doba trvání
individuální canisterapeutické návštěvy v pokoji je
asi 15 minut.
Tolik k rámcové informaci o canisterapii. Jakmile
to podmínky dovolí, zveme všechny zájemce v
úterý dopoledne do terapeutické skupiny nebo na
individuální návštěvu v pokoji.
Ivan Benda

Logopedická chvilka
V srpnovém čísle časopisu jsem Vám přiblížila
mimo jiné problematiku logopedické terapie na
Palatě. Jen pro připomenutí, jsem se zmiňovala o
odlišné problematice dospělých osob a dětí.
Hovořila jsem o potížích, se kterými se dospělí
mohou potýkat. Vyzdvihla jsem hlavní cíl
logopedické terapie, a to navodit či podpořit
schopnost jakékoliv komunikace, která umožní
dorozumět se s okolím, s rodinou, s personálem;
způsobilost říct si, co potřebují, co si přejí a nepřejí
a zejména je důležité neztratit sociální kontakty.
Logopedická terapie u dospělých není důležitá
pouze sekundárně, tedy v době, kdy má člověk
výrazné zdravotní potíže, ale zejména preventivně,
kdy je potřeba předcházet zdravotním problémům.
Mám na mysli posilování a trénování paměťových
schopností, posilování a trénování obratnosti
jazyka, rtů a mimických svalů.
Možná byste nevěřili, kolik legrace si můžete užít i
v tomto oboru. Jednou z technik podporující tyto
schopnosti jsou tzv. jazykolamy.

Jazykolam je krátká věta či slovní spojení, které se
obtížně vyslovuje. Tím, že překonáváte na první
pohled těžce nevyslovitelné jazykolamy, můžete
získat zkušenosti, které vám napomohou například
k plynulejší výslovnosti, k lepšímu vybavování
pojmů a jazykové obratnosti. Tuto metodu
používají také lidé, kteří se živí mluvením,
například moderátoři, hlasatelé, učitelé atd.
Pojďme si udělat logopedickou chvilku a pár
takových jazykolamů vyzkoušet. Zpočátku jde o
zapamatování si věty či slovního spojení a
odříkávání jazykolamu nejprve pomalu a
srozumitelně. Teprve poté zrychlovat.
Jdeme na to.

1. Jazykolam
„Drbu vrbu“ – rozdělte si slovní spojení na
slabiky „Dr – bu, vr – bu“, až si budete
jazykolam pamatovat, zkuste zrychlovat a
řekněte „Drbu, vrbu“ pětkrát za sebou.

2. Jazykolam
„Nejkulaťoulinkatější“ – opět si slovo rozdělte
na slabiky
„Nej – ku – la – ťou – lin – ka – těj – ší“ Až si
zapamatujete pořadí slabik, zkuste pomalu a
zřetelně vyslovit celé slovo. Poté zrychlujte a
řekněte „Nejkulaťoulinkatější“ pětkrát za sebou.
3. Jazykolam
„Bratře, střes neteř“ – (stře znamená setřást) –
opět si slova rozdělte na slabiky „Bra – tře - střes
- ne – teř“, pomalu a zřetelně vyslovujte a až si
větu zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou
jazykolam vyslovte.
Trénujte se spolubydlícími, přáteli, s rodinou po
telefonu i personálem. Těším se na Vaše
postřehy a připomínky.
Vaše Lenka, logopedka 

