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č. 1/2015 
Vážení a milí přátelé, 

je tomu celkem nedávno, co jsme společně slavili vánoční svátky a příchod nového 

roku. Máme pocit, jako by to bylo včera. 

Přitom tu opět máme jaro, po letošní podivné zimě se příroda znovu probouzí. Začíná 

vonět čerstvostí a znovuzrozením. Sluníčko již příjemně hřeje, začínají kvést prvé 

květiny,  ráno nás probouzí zpěv ptáků. 

Krásnými a tradičními oslavami jara jsou pak velikonoční svátky. Připomínají nejen 

nejvýznamnější křesťanskou událost- tj. zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale i podle tradic 

 jsou důvodem k oslavám a veselí.  

Lidová moudrost říká  veselá mysl – půl zdraví. 

Takže do nadcházejících jarních dnů Vám 

všem přejeme, abyste je prožívali 

ve zdraví, pohodě a především s veselou 

myslí. 

 

                         Váš Jaromír Novák 
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I nadále Domov pro seniory Luxor Poděbrady poskytuje své služby 70 klientům. 

Domov poskytuje tyto služby: ubytování, stravování, úkony péče, ošetřovatelskou 

a rehabilitační péči. 

Péči se snažíme obohatit spoluprací s dobrovolníky a zpestřit četnou nabídkou 

volnočasových aktivit a společenských akcí. 

 Za rok jsme přijali 97 žádostí a celkem je v evidenci 249 žadatelů. 

 V roce 2014 nastoupilo 28 nových klientů z toho 12 mužů a 26 žen. 

 Nadále spolupracujeme v rámci canisterapie (terapie se psem) s paní 

Ing. Bajtlerovou a její fenkou Agátou a slečnou Pánkovou a její fenkou 

Sněženkou. Nově jsme zahájili práci s paní Bc. Koubkovou a jejím psem Ešlym. 

 Proběhla plánovaná změna psychiatra, opět v Domově ordinuje paní 

MUDr. Katarina Pelnařová (rozená Halajová). 

 Klienti Domova se zúčastnili turnaje Člověče, nezlob se!. Protihráčem byl 

místní Klub Parkinsoniků. Výherkyněmi byly paní M. Davídková, 

J. Gabrielová, M. Macková, J. Záhorová, J. Hubínková a paní Z. Hutová. 

 V říjnu, měsíci seniorů, se Domov zúčastnil týdne sociálních služeb  

a zrealizoval dny otevřených dveří pro veřejnost.  

 Klienti Domova se zúčastnili soutěže Šikovné ruce našich seniorů 2014 v Lysé 

nad Labem. Oceněni byli pan J. Ringer a paní J. Gabrielová. 

 Do provozu byl plně zaveden konvektomat, který přispěje ke zkvalitnění 

podávané stravy a pomůže s dodržováním dietních potřeb klientů.  

 Byla provedena oprava výmalby chodeb a pokojů klientů. 

 

A jaké jsou plány do roku 2015? 

 Zkvalitnění bydlení - nákup speciálních křesel pro klienty.  

 Rozšíření nabídky výběru stravy - přidat alespoň jeden další den, kdy si klienti 

mohou zvolit ze dvou variant jídel. 
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 Zajistit ekonomické prostředky pro rozšíření počtu pracovníků v přímé péči. 

 Zúčastnit se aktivit, které jsou cíleně zaměřené pro seniory (např. Šikovné ruce 

našich seniorů, Den otevřených dveří v rámci měsíce seniorů, Turnaj 

společenských her). 

 Zrealizovat focení kalendáře na rok 2016 s klienty Domova. 

 (Výroční zpráva za rok 2014) 

 

 

 
   

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, proto si zaslouží svou pozornost 

v prvním jarním čísle našeho časopisu. Velikonoce jsou většinou lidí vnímány jako 

svátky jara, zrození, případně jako záležitost čokoládových zajíčků, vajíček 

a pomlázek. Ano, je to tak, ale jen částečně. 

Pro křesťany jsou Velikonoce největšími svátky v roce – jsou dokonce důležitější než 

Vánoce. Jsou to svátky, které vystihují podstatu křesťanství. 

Křesťanské Velikonoce mají svůj základ v židovství. Právě v době židovských 

Velikonoc byl Ježíš mučen, zabit a vzkříšen – tímto dostávají Velikonoce úplně jiný 

rozměr. 

Velikonoce z pohledu katolické liturgie popisují Velikonoce dne jednotlivých dní 

od Zeleného čtvrtka až po Boží hod Velikonoční, což je neděle. Neodmyslitelně patří 

k Velikonocím i půst. 

Půst 

Jak jistě víte, samotná příprava na Velikonoce začíná dobou postní. Prvním dnem 

tohoto období je Popeleční středa. Vzhledem k tomu, že Velikonoce se slaví v neděli 

po prvním jarním úplňku, má toto období značné časové rozpětí – takže i postní doba 

začíná začátkem února nebo taky v polovině března. Křesťané v tento den striktně 

dodržují půst od masa (zrovna tak jako na Velký pátek), jíst mají jen málo, vhodné je 

odřeknutí si i jiných požitků – sladkostí, televize apod. Jde zde o ochotu přiblížit 

se Bohu v modlitbě, připravenost a o ztišení se.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
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Zelený čtvrtek 

Slaví se připomínka Poslední večeře Páně. Kněží umývají vybraným mužům 

(zpravidla ministrantům) nohy, tak, jak je Kristus umýval svým učedníkům na 

znamení služby a pokoření se. Během této bohoslužby také „odlétají zvony do Říma“. 

Ztichnou zvony, zvonky, varhany a i svěcenou vodu byste v kropenkách hledali marně.  

Velký pátek 

Den umučení Krista. Pro křesťany den velmi přísného postu a den smutku. 

Je to jediný den v roce, kdy se neslaví mše svatá, pouze Velkopáteční obřady (čtení 

pašijí, smutečních zpěvů, rozjímání před křížem a svatého přijímání). Ve většině 

kostelů je pak odkryt Boží hrob.  

Bílá sobota 

Název Bílá je odvozen ze starověku, kdy se v tento den křtilo. Křtěnci se na znamení 

čistoty a nového života oblékali do bílého oděvu – odtud název Bílá. 

Ve večerních hodinách se konají slavnostní bohoslužby – tzv. Velikonoční vigilie. 

Často bývají v pozdějších hodinách než běžné večerní bohoslužby. 

Křest přijímají nejen noví křtěnci, ale při této bohoslužbě obnovují své křestní sliby 

všichni přítomní – zapálením svíce a pronášením specifické modlitby. Velikonoční 

vigilií začíná doba Velikonoční. 

Boží hod velikonoční neboli Velikonoční neděle 

V kostelech se světí mazance a velikonoční pokrmy a celá církev se raduje 

ze vzkříšeného Krista, který vstal z mrtvých právě o této noci, čímž  „zlomil pouta 

smrti a dal celému tvorstvu nový život“. (slova velikonoční liturgie) 

Tak, jako postní období trvalo 40 dní, stejnou dobu trvá i doba Velikonoční. 

Nejslavnějším obdobím je pak Velikonoční oktáv – to je týden od Božího hodu 

do příští neděle. Velikonoční doba končí Slavností seslání Ducha sv. 

Na závěr bych si vypůjčila slova z kázání jednoho kněze: 

„Bůh udělá všechno, co může, aby nám dal poznat svou lásku. Na nás je, jestli ji 

přijmeme.“   

(zdroj: http://www.vasedeti.cz/vase-pribehy/tradice-a-zvyky-nejen-v-nasi-rodine/krestanske 

velikonoce/ 24. 03. 2015) 

http://www.vasedeti.cz/vase-pribehy/tradice-a-zvyky-nejen-v-nasi-rodine/krestanske
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Paní Mazánková, udělala jste úžasný pokrok a moc Vás chválíme. Léto si můžete užít 

na lázeňské kolonádě, na kterou si sama zajdete.  

Paní Havrlantová, děkujeme Vám, že jste na fotografiích v místních novinách při 

přebírání předplatného denního tisku reprezentovala klienty našeho Domova. 

Paní Bobková a paní Knittlová, chválíme Vás, že se zúčastňujete aktivit, které náš 

Domov nabízí. Jsme rádi, že jsou aktivity pořádané Domovem pro Vás atraktivní.  

Paní Zelená, moc nám na Vás záleží a je naším přáním, abyste se zde cítila dobře 

a v bezpečí. V případě jakýchkoliv starostí, neváhejte a obraťte se na personál, který 

Vás milerád vyslechne. 

Pane Ringere, velice Vás chválíme a obdivujeme Vaši ruční práci. Obrazy, které 

vyšíváte, si zaslouží daleko většího odivu, než který jsme schopni vyjádřit.  

Paní Rubáčková, jsme rádi, že máte stále dobrou náladu a nešetříte úsměvem. 

Pane Šimáni a pane M. Nováku, chválíme Vás, že se snažíte najít společnou cestu 

ke společnému soužití na pokoji ještě spolu s panem V. Fajtem. Víme, 

že to na třílůžkovém pokoji není jednoduché. Mějte prosím trpělivost a pochopení. 

Paní Buchnerová, jsme moc rádi, že si s novou spolubydlící paní Zelenou rozumíte. 

Vždy nám záleží na tom, aby si nově příchozí klient a klient, který už na pokoji bydlí, 

spolu navzájem vyhovovali. Myslíme si, že se to ve Vašem případě povedlo. 

 

 

Ze schůzek VO konaných ve dnech 26. 01., 25. 02., a 25. 03. 2014, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Při výdeji stravy si každý může říci, jak velkou porci požaduje. V případě pocitu 

hladu ve večerních hodinách je vždy v kuchyňce uložen chléb s máslem či sýrem, 

který je Vám k dispozici. Personál Vám chléb na požádání donese. 
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- Nově jsou v jídelníčku zvýrazněny alergeny, které mohou obsahovat jednotlivá 

jídla. V případě, že na některou potravinu máte alergii, neprodleně tuto informaci 

nahlaste vedoucí sestře či její zástupkyni.  

- 15. 01. 2015 proběhly volby do Výboru obyvatel. Nově byli zvoleni tito členové: 

Josef Cabrnoch, Ladislav Hájek a Josef Černý. 

- Je plánována změna Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro 

seniory. V případě, že by změně smlouvy, budou informace uveřejněny na nástěnce. 

Osobní konzultace je možná u sociální pracovnice ve 4. n. p. 

- Od 01. 04. 2015 bude v jídelníčku možnost výběru ze dvou jídel. Výběr jídel 

ze dvou varant je tedy v úterý a ve čtvrtek. 

- Byl posunut výdej stravy pro klienty, kteří stolují na pokoji. Večeře je podávána 

o 30 minut déle než doposud. 

- Léky na spaní podává zdravotní sestra ve směně v době od 21 do 22 hodin. 

- Další nová navržená členka výboru je paní Alena Mazánková. Volby proběhnou 

v měsíci dubnu. 

- O víkendu ve dnech 28. – 29. 03. 2015 proběhl úklid balkonů. 

- Klienti udělili pochvalu ošetřujícímu personálu za dobrou péči. 

 (zpracovala: Kristýna Soudská) 

Motto Goethe:  

 „Zestárnout není umění – umění je to snést.” 

 

 

 

leden - březen 2015 

 

Emílie Pokorná   05. 01. 2015 

Miloslava Bobková  07. 01. 2015 
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František Turinský  14. 01. 2015 

Blažena Knittlová   28. 01. 2015 

Božena Barnetová   29. 01. 2015 

Jitřenka Nováková   30. 01. 2015 

Helena Šedinová   03. 02. 2015 

Jiřina Pluhařová   04. 02. 2015 

Věra Zelená   12. 03 2015 

František Vavruška  13. 03. 2015 

Miloslav Novák   17. 03. 2015 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

leden - březen 2015 

 

František Novák   11. 01. 2015 

Josef Louč    13. 01. 2015 

Ludmila Bonková   17. 01. 2015  

Jarmila Hájková   17. 01. 2015 

Rudolf Vašíček   26. 01. 2015 

Jozef Zelmanovič   19. 02. 2015 

Josef Černý    27. 02. 2015 

Miloslav Ješuta   09. 03. 2015 

Antonín Procházka   21. 03. 2015 
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Rozhovor s paní Miloslavou Bobkovou 

 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v roce 1923 v Krchlebích 

u Nymburka. Můj tatínek byl legionářem na italské 

frontě. Bojoval v I. světové válce. Naše rodina, 

tatínek, maminka, já a bratr, žila na malém 

hospodářství. Dědeček zdědil hospodu, později ji 

vyměnil za větší hospodářství. Maminka nám 

zemřela, když mi bylo 8 let, bratr byl ještě mladší. 

Tatínek se znovu oženil, druhá maminka byla o deset let mladší než tatínek. Narodil 

se jim další syn, můj nevlastní bratr. Do školy jsem chodila také v Krchlebích.  

 

Co jste dělala po škole? 

Po celou dobu školní docházky jsem měla samé jedničky. Tatínek mě ale do žádné 

další školy nedal, protože potřeboval, abych pracovala na hospodářství. 

 

Co vaše rodina? 

Vdala jsem se za sedláka z Krchleb.  Zdědil hospodářství ve Vestci u Křince. 

Přestěhovali jsme se tam. Bydleli jsme s babičkou, dala nám nejen majetek, ale 

vychovala naše dva syny. Měla jsem hodného manžela. Oslavili jsme spolu zlatou 

svatbu. Byli jsme spolu 51 let a náhle zemřel na infarkt.  

Synové si postavili své domy. Mám čtyři vnoučata. Na  hospodářství ve Vestci jsem 

zůstala sama. Zdraví a síly začalo ubývat a proto jsem se rozhodla jít do Domova. 

 

Jak dlouho jste v domově? 

V Domově jsem od 7. ledna 2015. Zvykla jsem si tady, líbí se mi tu. Jsem spokojená 

s péčí ošetřovatelek a nic mi zde nechybí. 
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Jaké máte záliby? 

Velmi ráda jsem chodila do kostela. Zde navštěvuji sobotní bohoslužby. Mám ráda 

velké společenské a hudební akce na jídelně. 

 

Co byste vzkázala ostatním klientům i zaměstnancům? 

Chtěla bych vzkázat ostatním klientům a zaměstnancům, aby byli k sobě ohleduplní. 

Přeji všem hodně zdraví a spokojený život v Domově. 

 (zpracovala: Mgr. Milada Stehlíková) 

 

Rozhovor s panem Josefem Cabrnochem 

Odkud pocházíte? 

Narodil jsem se v Křečkově a prožil jsem zde 

celých 81 roků. Do školy jsem chodil do Poděbrad.  

 

Co jste dělal po škole? 

Celý život jsem pracoval ve sklárnách 

v Poděbradech. Nebyl jsem vyučen, přesto jsem 

vše zvládl a naučil se foukat sklo a později jsem 

vyráběl lisované sklo. Práce ve sklárnách nebyla lehká, ale velmi mě bavila. 

 

Co vaše rodina? 

Svoje vlastní děti jsem neměl, ale vyženil jsem dva syny. Těším se ze tří vnoučat 

a dvou pravnoučat. Velmi často mě všichni 

navštěvují. Zde v Luxoru mě také navštěvuje i bratr 

s manželkou. 

 

Jak dlouho jste v domově? 

V Domově jsem od 9. prosince 2014. Zvykl jsem si 

tady, líbí se mi tu. Připadám si tu jako v hotelu. Sestřičky se o mne hezky starají a jsem 

spokojený.  
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Jaké máte záliby? 

Navštěvuji téměř všechny aktivity, které se zde v Domově konají. Cvičím, chodím 

na kroužek pečení, na výtvarný kroužek. Rád chodím na společenské a hudební akce 

na jídelně. 

 

Co byste vzkázal ostatním klientům i zaměstnancům? 

Chtěl bych všem popřát zdraví a spokojenost. Mým přáním je, aby se zde v Domově 

klienti k sobě chovali laskavě a slušně, aby si vážili sami sebe, ale i ostatních a aby 

si vážili i vstřícnosti vedení a ošetřovatelského personálu.   

(zpracovala: Mgr. Milada Stehlíková) 

  

Vážení a milí klienti,  

jmenuji se Júlia Nádeníková a pocházím ze Slovenska, z Velkých Kapušan. Mám 

slovenské občanství. Na Slovensku jsem žila 28 let a také jsem se tam vdávala. 

Do Čech jsme se přistěhovali s rodinou za prací. Můj manžel je Čech. Máme malého 

chlapce Mirečka. Žijeme v Poděbradech 

v malém domečku. Do naší rodiny počítáme 

ještě pejska a křečka. Zvířátka máme velmi 

rádi.  

S prací zde v Luxoru jsem velmi spokojená, 

líbí se mi tu. Pracuji na pozici pracovník 

v sociálních službách. S klienty si rozumím, 

chápu jejich potřeby, přání i jejich 

problémy.  

 

(zpracovala: Mgr. Milada Stehlíková) 
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Přeci se nebudeme hádat… 

Hádka, nedorozumění, či  konflikt vzniká, když dva, či více účastníků na stejnou věc 

má jiný názor a každý prosazuje jen tu „svou“ pravdu. Přání jedné strany pak může být 

protichůdné k právům nebo touhám i potřebám ostatních. 

Svým jednáním bychom neměli porušovat práva či zájmy ostatních. Poměrně často 

se stává, že jeden chce mít otevřené dveře nebo  okno, někdo má raději klid, druhý 

chce zase poslouchat rádio. A konflikt je na světě. Jak to vyřešit? 

Někdy, a to je bohužel méně častý případ, se taková situace vyřeší 

spontánně, sama od sebe, během času. Spoléhat však na toto 

řešení je nebezpečné, neboť je zřejmé, že náhodná řešení 

konfliktu mohou být nepříznivá. 

Nejlepším řešením je jednání, domluva, tedy řešení konfliktu diskusí mezi účastníky. 

Má to tu výhodu, že obě strany berou výsledek do svých rukou. Je krajně nevhodným 

řešením připustit, aby došlo ke slovním urážkám nebo dokonce k vzájemnému 

fyzickému napadení. Nejzávažnějším řešením je násilí, vydírání, slovní urážení. 

Obě strany jsou na sobě závislé a obvykle spolu musí nadále spolupracovat a žít, proto 

dohody dosažené na základě uznání vzájemných zájmů mohou přinést výsledky, které 

jsou uspokojivé pro všechny zúčastněné. Obě stany něco získají, což je známkou 

opravdového řešení konfliktu. Optimální řešení musí být splnitelné, musí předcházet 

opakovanému objevení sporu. 

Co říci na závěr: Nekažme si život zbytečnými hádkami. Měli bychom se snažit 

pochopit i toho druhého, najít řešení pro obě strany. 

Pamatujme, že s úsměvem a vzájemným pochopením jde všechno lépe a život 

je mnohem krásnější. 

 (zpracovali: ve spolupráci s paní I. Šlechtovou Mgr. J. Novák) 
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1. Vymyslete slova začínající na … 
 

JA        AN 
………………………………    ……………………………… 

 

………………………………    ……………………………… 

 

………………………………    ……………………………… 

 

………………………………    ……………………………… 

 

………………………………    ……………………………… 

 

2. Spojte vždy dvě čísla tak, aby jejich součet dával 

dohromady 222. 
57        203 

75        16 

123        147 

206        165 

19        99 

 

3. Do vynechaných částí uvedených vět doplňte části těla 

tak, aby věta dávala smysl. 
 

Naložila si spoustu starostí na svá …………………… . 

O nic se už nestaral, hodil všechny starosti za ……………….. . 

Už toho mám dost, mám toho po …………………… . 

Nevěřím ti, vodíš mě za ……………………….. . 

To mi spadl kámen ze …………………. 
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4. Najděte 10 rozdílů 

 
 

 
 

Krásné jaro, hodně zdraví, spokojenosti a úspěšné trénování paměti 

Vám přejí Jana Málková a Anna Hrochová. 

 
ZDROJ: vlastní, Kidsfront.com                                                  Řešení Vám rády osobně sdělíme! 

 


