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I Z MĚSTA

V Luxoru už mohou 
být zase spolu 

,; 
Text: Monika Langrová
Foto: Marcela Kadlecová 
a Monika Langrová 

Kolem desátého listopadu 
minulého roku onemocněla 
většina pracovníků a klientů 
Domova pro seniory Luxor 
koronavirovou nákazou. Do 
zařízení nastoupili nejprve 
dobrovolníci a poté vojáci. 
Po měsíci bylo zřejmé, že jsou 
v domově z nejhoršího venku. 

Ve středu 9. prosince 2020 se 
mohli dědečkové a babičky po 
dnech izolace společně potkat 
u kávy a písniček na přání. ,,Mám 
z toho příjemný pocit - sešli jsme 

se a klienti se usmívali, zazpívali 
si," řekl ředitel poděbradského 
Domova pro seniory Luxor 
Jaromír Novák. Vyjádřil se 
i k minulým nelehkým týdnům. 
„V domově jsme jedna velká 
rodina. Někteří její členové tu 
bydlí více jak třicet let. A stejně 
jako v jiných rodinách, když se 
vyskytne nějaká nemoc, je to 
problém. Snažili jsme se celou 
dobu držet našich hesel ,veselá 
mysl půl zdraví' a ,tělo nám sice 

může zestárnout, ale srdce, jen 
tehdy, když mu to dovolíme'. 
Skláním se před tím, jak naši 
klienti těžkou situaci zvládli. 
Nesmírné uznání pak míří ke 
všem, kteří se o ně starali." 
Současně podotkl, že od loňské
ho jara až do listopadového 
plošného testování, tedy celých 
sedm měsíců, poděbradský 
domov pro seniory nákaze 
odolával. Objevila se v té. době 
sice u tří pracovnic, ale podařilo 

se ji uhlídat. Plošné testování 
však odhalilo koronavirovou 
infekci u více jak padesátky 
klientů a velké části zaměstnan
ců. Nabízí se otázka, kde se vzala. 
,,To bychom také rádi věděli. 
Možnosti jsou v podstatě tři. 
První, že ji někdo z pečovatelů 
přinesl zvenčí, aniž by to věděl, 
protože se u něj neprojevily· 
příznaky. Druhá varianta je 
taková, že naši klienti museli 
navštívit odborného lékaře 
a mohli se nakazit tam. A posled
ní možností je nákaza ze zboží, 
které bylo do domova dodáno. 
To jsou pouze domněnky, původ 
infekce neznáme. Navíc Luxor je 
speciální v tom, že coby bývalý 
penzion vytváří domácké 
prostředí, v němž mají lidé 
k sobě blízko, ale v případě 
epidemie je to nevýhoda," uvedl 
Jaromír Novák. Pochvaloval si 
okamžiky, kdy lidé projevili 
spoluúčast, nabídli konkrétní 

NOVINYDPODĚBRADY 

pomoc nebo například upekli 
personálu buchty či přinesli jiné 
občerstvení. ,,Na výzvu se nám 
ozvalo šestnáct dobrovolníků, 
osm z nich do Luxoru nastoupilo. 
Neocenitelnou pomocí a obrov
skou psychickou podporou pro 
personál i klienty byli vojáci, kteří 
k nám poprvé přišli dvacátého 
listopadu a kteří vykonávali vše, 
co je v základní péči potřeba." 
V době, kdy vznikal článek (polovi
na prosince) byli zaměstnanci 

domova odhodláni situaci vzít 
co nejdříve do svých rukou, 
přesto uvítali pomoc v. pořadí 
třetí skvělé vojenské party. 
Ta při nástupu do domova týden 
před Vánoci všechny překvapila 
dárky (na foto). ,,Těšíme se na 
úplné obnovení našich pravidel
ných a oblíbených aktivit, asi 
nejvíc pak na společnou zábavu 
s živou hudbou Oldy Hořáka, 
zpěvem a skleničkou vína," 
uzavřel Jaromír Novák. 


