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Konec starého a po čátek nového roku je pro 
nás pro všechny p říležitostí, abychom 
popřáli rodinným p říslušník ům, p řátel ům 

a známým.  
Dovolte, abych i já Vám 
všem jménem zam ěstnanc ů 
Luxoru Pod ěbrady pop řál 
dostatek toho, čeho si 

v život ě, a obzvlášt ě 
s p řibývajícími lety, ceníme nejvíce – 
a tím je zdraví. 
Současn ě pak št ěstí, lásku, pohodu 
a spokojenost. 
Takže – š ťastný a veselý rok 2010!  
Váš Jaromír Novák 
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Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova 

paní Marie Macalíková 

91 let 

„Hlavně zdraví, štěstí a spokojenost celé rodině a 

samozřejmě obyvatelům i zaměstnancům 

Luxoru.“ 

paní Alena Svobodová 

64 let 

"Všem přeji zdravíčko a spokojenost" 

 

 

 

paní Zdenka Bezuchová 

86 let 

"Hlavně zdraví!" 

 

pan Ing. Jaroslav Bambas 

78 let 

"Luxoru bych přál samozřejmě větší dotace, ale 

hlavní jsou vztahy mezi lidmi, a to nejen vztahy mezi 

námi a sestrami, ale i mezi námi, obyvateli Domova 

vůbec. Přeji mu, aby tyto vztahy byly stále dobré." 
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paní Jarmila Pávová 

97 let 

"Všem, kteří nám pomáhají, bych přála, aby 

s námi měli i dál trpělivost." 

paní Milada Mrázková 

87 let 

"Našemu Domovu není třeba přát nic, vše je jak má 

být!" 

 

 

Rozhovor s klienty Domova pro seniory Luxor Poděbrady 

Vážení klienti, 

v minulém čísle našeho časopisu jste měli možnost se seznámit se 

zaměstnanci Domova pro seniory Luxor Poděbrady. V dalších číslech 

bychom Vás rádi seznámili také s některými z klientů Domova, kteří nám 

budou chtít o sobě sdělit pár slov. 

V tomto čísle se dozvíte něco o paní Kristě Wolfové a panu Ing. Luďkovi 

Drbalovi. 

Paní Krista Wolfová 
72 let 

Jste původem přímo z Poděbrad? 

Do Poděbrad jsem se přistěhovala s rodiči ve dvou 

letech. Prožila jsem zde dětství a školní léta v pěkném 

rodinném prostředí. Po maturitě jsem odešla do Prahy 
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a dálkově jsem studovala vysokou školu, kterou jsem bohužel nedokončila. 

V Praze jsem prožila krásných čtyřicet let. Bohužel začátkem 90. Let mi zemřeli 

během pěti let nejbližší příbuzní a já zůstala sama. 

Kam jste se pak uchýlila? 

Po několika operacích páteře jsem byla neschopná sama se o sebe postarat, proto 

jsem byla nějakou dobu u vzdálenějších příbuzných, ale chtěla jsem žít sama 

pro sebe, nebýt úplně závislá nebo na obtíž. 

Tak jste se tedy dostala do Domova? 

Podala jsem si žádost o pobyt v Domově. Nejprve jsem byla několik let 

na lůžku, po několika návštěvách nemocnice jsem se začala s pomocí přátel 

pohybovat na vozíčku.  

Spousta lidí bere vozíček jako překážku, jak se na to díváte Vy? 

Pro mne osobně byl vozík vlastně vstup do dalšího života. Začala jsem chodit 

do divadla, kina a na koncerty. V poslední době jsem pro větší bolesti musela 

své aktivity omezit, ale doufám, že se k nim budu moci co nejdříve vrátit. 

V Domově je mnoho různých aktivit. Účastníte se některých? 

Jak jsem už řekla, můj zdravotní stav mi právě nedovoluje se moc účastnit, 

protože se i na vozíčku musím podpírat rukama, ale nechávám si na pokoj nosit 

cvičení k trénování paměti a to mě opravdu baví. 

Jak se cítíte v Domově? Jste spokojená s péčí? 

Jsem opravdu ráda, že třetí fázi svého života prožívám zde v Luxoru. Jsem tady 

nadmíru spokojená už celých 12 let. Nikdy jsem se nesetkala s nějakou 

neochotou ze strany jakéhokoli pracovníka tohoto Domova a chtěla bych jim 

touto cestou poděkovat. 

Není tedy nic, na co byste si chtěla stěžovat? 

Bude to znít jako lichotka, ale není.  
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Máte nějaké novoroční přání? 

Všem tady bych přála hlavně zdraví, protože toho je nejvíce potřeba, 

a samozřejmě mnoho štěstí.  

Pan Ing. Luděk Drbal 

82 let 

Když se řekne „domov důchodců“ spoustu lidí 

napadne ten známý předsudek, že jde o něco 

špatného, jak se na to díváte Vy jako klient 

Domova? 

Tento dojem vzbuzuje už to samotné slovo „důchodce“. Podle většiny lidí jde 

o člověka, vyřazeného z pracovního procesu, tedy z normálního života vůbec. 

Ti, kteří neviděli, jak takový domov funguje, nemohou správně posoudit, o co 

jde. Jsme tu jako velká rodina. 

Jak jste se k nám dostal? 

Do Domova jsem podal žádost se svou ženou. Bohužel kvůli manželčině 

zdravotním stavu jsem nastoupil už sám. I když svoji rodinu mám, nechci být 

na obtíž, a proto jsem zde. 

Jaké aktivity navštěvujete v Domově? 

Téměř všechny. Baví mě tu spoustu věcí – pouštění filmů a dokumentů 

na obrazovce, muzikoterapie… 

Zaznamenala jsem, že jste při muzikoterapii znal mnoho z České mše 

vánoční, je hudba Vaším koníčkem? 

Ano, pocházím z muzikální rodiny. Já sám jsem hrál na saxofon a klarinet 

a moji sourozenci zase na jiné nástroje. Často jsme spolu hrávali. 
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Je něco co byste rád v našem Domově změnil? 

Snad nic. Není na co si stěžovat. Mám zde veškerou péči, kterou bych mohl 

potřebovat. 

Máte nějaké novoroční přání? 

Všem mým „kolegům“ tady bych přál mnoho zdraví, v našem věku je ho 

potřeba víc než dost, a moc spokojenosti. 

Přišel mezi nás Mikuláš s čertem aneb Mikulášská besídka 
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Jak jste byli, nebo nebyli v roce 2009 spokojeni s našimi 

službami 

Vážení klienti, 

jak jistě víte, v našem domově jsme prováděli průzkum spokojenosti klientů. 

Rádi bychom Vás zde v krátkosti seznámili s výsledky průzkumu. 

1. Na otázku, zda jste celkově spokojeni v Domově pro seniory Luxor, 

odpovědělo 92 % z Vás, že je spokojeno, 8 % spokojeno se službami není. 
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2. Se zdravotní péčí bylo spokojeno 88 % klientů, 2 % nespokojeno a 2 % 

klientů neuvedly odpověď. 

3. Se zdravotnickým personálem je spokojeno 92 % z Vás, 4 % uvedly 

nespokojenost a 2% se klientů neodpověděly. 

4. Rehabilitaci jste hodnotili v 76 % odpovědí spokojeno, 24 % nespokojeno 

a 10% bylo bez odpovědi. 

5. Stravu jste hodnotili takto: 

� Pestrost stravy vyhovuje 92 % klientů, 8 % je nespokojeno, 

� 92 % klientů se zdají být porce dostatečné, 8 % porce nevyhovují. 

6. Prostředí jídelny je příjemné pro 85 % z Vás, 2 % nevyhovuje a 13 % se 

nevyjádřilo k dané otázce. 

7. Spokojenost s ubytováním je následující: 

� Nábytek vyhovuje 76 % klientů, 24 % vyslovilo nespokojenost s nábytkem. 

� Osobní prostor na pokojích vyhovuje 78 % klientů, 22 % se zdá být 

nedostatečný. 

� Úklid na pokojích hodnotilo kladně 90% z Vás, 8 % je nespokojeno a 2 % 

klientů se k otázce nevyjádřily. 

� Výzdoba chodeb a schodišť je vyhovující pro 72 % klientů, nevyhovující 

pro 16 % klientů, 12 % se k danému problému nevyjádřilo. 

8. Se sociální pracovnicí, a to s ochotou, včasností a s komunikací, je 

spokojeno 92 % klientů, 4 % klientů vyjádřily svou nespokojenost a 4 % 

klientů se k této otázce nevyjádřily. Pracovní doba sociální pracovnice 

vyhovuje 92 % z Vás, 6 % je nespokojeno, 2 % se nevyjádřily. 

9. S četností aktivizačních programů bylo spokojeno 90 % klientů, 8 % 

nespokojeno a 2 % se nevyjádřily. Výběr aktivit  hodnotilo kladně 82 % 

z Vás, 6 % bylo nespokojeno a 12 % klientů tento problém nehodnotilo. 

10. 67 % klientů odpovědělo, že výbor obyvatel plní svou funkci, 8 % s tímto 

názorem nesouhlasí a 25 % klientů se k této otázce nevyjádřilo. 
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11. Informovanost o službě hodnotí kladně 65 % klientů, 14 % se necítí být 

dostatečně informováno a 21 % tuto problematiku nehodnotilo. 

12. 57 % klientů uvedlo, že ví, kde jsou pro ně informace o službě dostupné, 

18 % neví, jak informace získat. 25 % z Vás tuto otázku nezodpovědělo. 

13. V 80 % případech jste se vyjádřili, že víte, kde a komu můžete předat 

svou stížnost, 14 % neví, 6 % klientů na tuto otázku neodpovědělo. 

Základní informace o průzkumu 
Forma dotazování:  

- dotazník 

Otázky:  

- uzavřené, odpověď ANO, NE 

- polootevřené, pro vyjádření vlastního názoru nebo přání 

Šetření prováděli:  

- pracovnice v sociálních službách 

- někteří klienti, kteří projevili zájem, dotazník vyplňovali samostatně 

Časové rozmezí výzkumu: 

- měsíc listopad 

Počet dotazníků: 

- 70 

Návratnost dotazníků: 

- 49 

 


