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č. 1/2021 
Vážení a milí přátelé, 

všichni jsme  v uplynulých týdnech 

a měsících  prošli velmi těžkou zkouškou. 

Zdá se, že to nejhorší je však už za námi.  

To, že jsme v této opravdu náročné situaci 

obstáli, vděčíme především  obětavosti 

a nasazení našich zaměstnanců, ale také 

díky optimismu a víry, kterou jste si po 

celou dobu uchovávali. A že jste se snažili 

držet i našich hesel- veselá mysl půl zdraví a že naše tělo může sice 

zestárnout, ale srdce jen tehdy, když mu to dovolíme. 

Z vlastní zkušenosti víme, jak nám pomáhá aktivita  a jak může být  den 

příjemnější, pokud v něm nechybí úsměv a pohoda. 

S celým kolektivem pracovníků Luxoru Vám přeji, aby se všem splnila 

nejčastěji vyslovovaná přání - a tím je především pevné zdraví. A aby vás 

současně doprovázela dobrá nálada a již zmiňovaný úsměv. Váš, sousedů 

i nás všech zaměstnanců Luxoru. 

Za celý kolektiv pracovníků Luxoru 

 přeje Váš Jaromír Novák
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Prosinec 2020 
Pandemická situace nedovolila našim obyvatelům strávit vánoční svátky v kruhu svých 

nejbližších. Po několika týdnech se však poprvé mohli sejít ve společné "Luxorácké" rodině při 

Štědrovečerní večeři. Nechyběly dárky, kapr, bramborový salát, ale hlavně pohoda a dobrá 

nálada.  
 

Každoročně míváme v Domově bohatý adventní program, který 

jsme bohužel v tomto roce nemohli našim klientům dopřát. 

Jsme velmi rádi, že naši příznivci na nás nezapomněli, a byli 

jsme s nimi v písemném i telefonickém kontaktu. V těchto 

dnech před Vánoci na nás mysleli a přinesli drobné dárečky. 

Dostali jsme např. krásná vánoční přáníčka s cukrovím od dětí 

z mateřských školek, mnoho výkresů a dalších milých 

pozorností, za které velmi děkujeme!  

 

Sociální pracovnice zapojili klienty do projektu Ježíškových vnoučat, takže každý klient, který 

projevil zájem, dostal malý dárek často i s milým osobním přáníčkem.  

 

Všem Ježíškovým vnoučatům děkujeme, že myslí na seniory 

a zpříjemnili jim svátky. 
 

Jak tedy naši senioři nyní tráví svůj volný čas? 
Každé pondělí mohou klienti navštívit od 10:00 hod. na jídelně „Turnaj v Bingu“, následující 

všední dny ve stejný čas mohou navštívit nejoblíbenější aktivitu, kterou je  

„Posezení s písničkami na přání“ s panem ředitelem.  

Na těchto aktivitách je nutné, aby klienti nosili roušku a seděli maximálně ve 4 u stolu.  

Mezi další každodenní aktivity patří možnost se zapojit do individuálního i kolektivního 

rehabilitačního cvičení s našimi fyzioterapeuty.  

Pracovnice Komunitního centra se individuálně věnují klientům s tréninkem paměti. Mezi další 

aktivitu patří práce s IPady, kde si kromě her a kvízů mohou klienti prohlížet fotografie různých 

minulých aktivit, kterých se nemohli zúčastnit.  

 

 

Důležité je, že klienti neztratili sociální kontakty, ještě 

více jsme si s nimi povídali. Snažili jsme se alespoň touto 

formou jim trochu nahradit rodinu, se kterou měli pouze 

telefonický kontakt nebo využívali videohovor přes 

aplikaci Whatsapp.  
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ARMÁDA ČR pomáhala při zvládání nákazy  

covid 19 v našem Domově 
 

Nákaza Covid19 v našem domově propukla 10. 11. 2020, bohužel se 

nakazila větší část zaměstnanců i klientů. Vedení domova požádalo 

u zřizovatele Středočeského kraje o pomoc při zajištění péče o nemocné 

klienty.  

Pomoc zajistila Armáda ČR, kdy se u nás vystřídaly 3 skupiny po šesti vojácích od 16. 11. do 

23. 12. 2020 z velitelské roty 14. pluku logistické podpory z Pardubic. Vojáci své poslání plnili 

na výbornou. Vyznačovali se vysokou profesionalitou, ochotou a empatickým přístupem. Svým 

skvělým a obětavým nasazením zajišťovali nejen všestrannou péči o klienty, ale poskytovali 

klientům a zaměstnancům i významnou psychologickou podporu.  

Pan ředitel zaslal jménem svým i všech zaměstnanců a klientů poděkování jejich veliteli. 

Po ukončení pomoci, se ještě za námi přijeli podívat a popřát klidné vánoční svátky a přinesli i 

nějaké dárečky pro klienty i zaměstnance. 

Jsme rádi, že v naší Armádě ČR pracují takový skvělí lidé a profesionálové.  

Velice děkujeme a přejeme hodně zdraví všem. 
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Návštěvy u klientů v Domově 
Současná situace v souvislosti s covidem 19 nám neumožňuje pořádání společenských 

programů a aktivit, jak jsme byli doposud zvyklí. Situace není pro nikoho jednoduchá, 

obzvláště pak pro obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory. Platí zde nadále přísná 

hygienická pravidla, lepší zprávou je, že již za určitých podmínek je možné navštívit klienty 

domova. 

 Návštěva musí mít potvrzení, že prodělala covid-19 v době 90 dnů před návštěvou nebo 

absolvovala v posledních 48 hodinách test na covid-19, který je negativní.  

 Návštěva probíhá po předchozím objednání ve vyhrazených prostorách Domova po 

dobu max. 15 minut.  

 Samozřejmostí je při v stupu použití desinfekce, změření tělesné teploty a použití 

vlastního respirátoru typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  

 
Další veselejší zprávou je, že opět přijímáme nové klienty. 
 
 

Štědrovečerní večeře na jídelně 24. 12. 2020  
 

Po dlouhé pauze, která byla způsobena Covidem 19, se mohli naši klienti setkat při 

štědrovečerní večeři. Po slavnostním přípitku si pochutnali na kapříku, bramborovém salátu a 

rozbalili dárky. Celý večer doprovázela dobrá nálada a úsměv na tváři. 
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Sbírka na opuštěná a zraněná zvířátka 
Ani na konci loňského roku nezapomněli naši klienti a zaměstnanci na tradiční předvánoční 

sbírku na opuštěná a zraněná zvířata.  

Do sbírky se zapojila i Armáda ČR, která nám vypomáhala v nejtěžší covidové pandemii. Díky 

všem zúčastněným se nám podařilo vybrat rekordní částku 11.100,-Kč, kterou jsme rozdělili: 

 Záchranné stanice na Huslíku,  

 Útulek pro psy v Poděbradech a na  

 Útulek pro opuštěné kočky.  

 

Všem přispívajícím moc děkujeme! (07. 01. 2021) 
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Veškeré aktivity jsou nabízeny individuálně při zachování všech 
epidemiologických opatření, aby bylo ochráněno zdraví Vás klientů  
a i pracovníků! 
 

 INDIVIDUÁLNÍ REHABILTACE 

 POSEZENÍ S PANEM ŘEDITELE PŘI HUDBĚ 

 BINGO 

 INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK PAMĚTI 

Nabídka bude dle možností upravována. 
 

Chceme pogratulovat k narozeninám následujícím klientům a 
popřát mnoho zdraví a štěstí v dalších letech. 
 

LEDEN 

Paní Vlasta Kráčmarová, paní Helena Vohňová, paní Hana Sýkorová, 

paní Věra Dubnová  

ÚNOR 

Paní Miroslava Marečková, paní Růžena Kocnerová, paní Emilie 

Veselá, paní Alena Novotná, paní Zdenka Čeňková 

BŘEZEN 

Pan František Melichar, pan Josef Pavel  
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říjen 2020- leden 2021 

Nachtigalová Božena    08. 11. 2020 

Durdík Jiří      13. 11. 2020   

Buchnerová Olga     16. 11. 2020 

Sůvová Vlasta     17. 11. 2020 

Prudký Václav     18. 11. 2020 

Pučelík Josef     21. 11. 2020 

Waltr Bohumil     21. 11. 2020 

Hlaváčková Bohumila    25. 11. 2020 

Maršonová Květa     26. 11. 2020 

Cabrnoch Josef     26. 11. 2020 

Lojdová Vlasta     27. 11. 2020 

Ringer Jan      27. 11. 2020 

Vitková Jarmila     28. 11. 2020 

Štejfová Blažena     29. 11. 2020 

Krejčíková Jitka     30. 11. 2020 

Hlušička Jaroslav     01. 12. 2020 

Šimáň Josef      10. 12. 2020 

Hýblová Alenka     13. 12. 2020 

Zajíčková Růžena     01. 01. 2021 

Kára Václav      03. 01. 2021 

Davidová Hana     06. 01. 2021 

Soukupová Věra     16. 01. 2021 

Brunerová Irena     28. 01. 2021 

Ukončení smlouvy o poskytování služby: 
Helena Hamplová     18. 01. 2021 

 

 

říjen 2020 – leden 2021 

 

Nováková Eva     07. 10. 2020 

Svobodová Věra     14. 10. 2020 

Krejčík Oldřich     22. 12. 2020 
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Čeňková Zdenka     30. 12. 2020 

Větrovcová Emilie     30. 12. 2020 

Hubalová Emilie     07. 01. 2021 

Brunerová Irena     08. 01. 2021 

Lejnarová Miloslava     14. 01. 2021 

Vokněrová Miroslava    15. 01. 2021 

Janoušková Věra     18. 01. 2021 

Šimek Josef      19. 01. 2021 

Šimková Jiřina     19. 01. 2021 

Vokounová Marie     19. 01. 2021 

Kocnerová Růžena     25. 01. 2021   

Přejeme všem příjemný pobyt. 

Zdenka Hubalová 

Pocházím ze 4 dětí, 2 sestry již zemřely, mám o 16 let mladšího 

bratra, s kterým jsme si rozuměli a jeden čas u mě i bydlel. Bratr 

se o mě nemohl starat, má amputovanou nohu. Byla jsem dvakrát 

vdaná, obě manželství byla bezdětná. Poté jsem se upnula na 

svého bratra a jeho rodinu. Jsem vyučená švadlena, pracovala 

jsem v různých profesích, naposledy jako dělnice v továrně. 

Bydlela jsem v rodinné domku, chovala drůbež, měla jsem vždy 

psa a kočky. Na zahrádce jsem pěstovala zeleninu, květiny. Ráda 

jsem i vařila a pekla a šila pro sebe i rodinu. 

Oldřich Krejčík 

Narodil jsem se v obci Hradišťko u Kerska, kde jsem chodil do základní školy. Vyučil jsem se 

sedlářem v Praze. Až do důchodu jsem pracoval v ŽOS Nymburk. V roce 1960 jsem se oženil 

a přestěhoval do Velkého Zboží. Mám syna a dceru, dva vnuky. Staral jsem se o německého 

ovčáka jménem Zina a o kocoura.  
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Emilie Větrovcová 

Narodila jsem se na Kladně, kde jsem žila do svých 85 let. 

Mám jednu dceru a dvě vnoučata, pravnoučata. Měli jsme 

chatu u Berounky, kterou jsem měla velmi ráda. Pracovala 

jsem jako účetní. Měla jsem harmonické manželství, v roce 

2015 bohužel manžel zemřel, což jsem nesla velmi těžce. 

Přestěhovala jsem se do Senior Parku v Sokolči, abych byla 

blíže své dceři. Bydlela jsem tam tři roky. Ráda si povídám o 

přírodě, zvířatech, cestování. Mám ráda společnost a 

poslouchám rádio. Do Domova jsem šla, protože ztrácím 

zrak i sluch, přestěhovala jsem se sem koncem prosince 

2020. 

 

 

Zdenka Čeňková 

Narodila jsem se v Praze, bydlela jsem v Českém Brodě, 

v Praze a nakonec v Hradci Králové. Ovdověla jsem, když mi 

bylo 56 let. Znovu jsem se vdala, ale posléze rozvedla. Mám 

dceru Dagmar, která bydlí v Poděbradech, vnučky Šárku a 

Hanku a pravnoučata Honzu a Natálii. Mám středoškolské 

vzdělání, celý život jsem pracovala jako úřednice v Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze. Byla jsem manuálně zručná, 

háčkovala jsem, malovala obrázky. V důchodovém věku jsem 

vystudovala Univerzitu třetího věku v Hradci Králové. Zajímala 

jsem se o dění ve světě, o aktuality z domova, zdravotnictví. 

Mám ráda zvířata, měla jsem dva psi – jezevčíky Rina a 

Dulínka. Ráda jsem četla, poslouchala rádio, miluji kulturu, 

divadlo, výstavy. 

 

Marie Vokounová 

Narodila jsem se v Ratenicích, kam jsem chodila do 5. třídy na 

základní školu a poté jsem jezdila do Peček. Vyučila jsem se 

švadlenou a tuto profesi vykonávala celý život v Pragoděvu Kluk a 

Triola Poděbrady. Ve 24 letech jsem se vdala, do dvou let se nám 

narodil syn Karel a za další dva roky dcera Jana. Pracovala jsem 

ráda na zahrádce. Také jsem hodně pletla a šila pro rodinu a 

známe. Nyní jsem již cca 30 let v důchodu, před 10ti lety jsem 

ovdověla. Mám vnoučátka i pravnoučátka. 
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Věra Janoušková 

Narodila jsem se ve vesničce nedaleko Nového Bydžova, která se 

jmenuje Skochovice. Zde jsem prožila celé dětství a mládí až do 

roku 1954. Pak jsem se vdala a začala žít s manželem v Hořátvi u 

Nymburka. Jsem vyučená dámskou krejčovou, práce mě velmi 

bavila a měla jsem zákaznice ze širokého okolí. Pracovala jsem i 

jako skladová dělnice v hořátevské firmě Léčiva, kde jsem i 

v důchodu vypomáhala na vrátnici. V roce 2010 jsem ovdověla. 

Jsem společenská, ráda jsem tančila. Mám dvě dcery a od nich 

dva vnuky a jedno pravnouče.  

 

 

(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 

 

 

Jaroslava Zedníková 
 
Vážení a milí klienti, jmenuji se Jaroslava Zedníková. Jsem 

zaměstnaná v tomto Domově od 01. 11. 2020. Před tím jsem 

několik let pracovala v Domově pro seniory v Rožďalovicích. 

Bydlím ve vesničce Bošín v rodinném domku se zahrádkou. Mám 

15ti letého syna Tomáše. Ráda poslouchám hudbu, čtu historické 

romány, pečuji o květiny a zahrádku. Ráda chodím na procházky 

se psem. 

Všem klientům Domova LUXOR i mým kolegům přeji hodně 

zdraví, pohody a dobré mezilidské vztahy. 

 
 

Eva Ottová 
Jmenuji se Eva Ottová, letos mi bude 59 let. Žiji sama v malém 

panelákovém bytě v Poděbradech. Ve volné chvíli ráda čtu, luštím 

křížovky a sudoku, jezdím na výlety na kole. 

V předešlém povolání jsem pracovala na České poště jako 

doručovatelka, později jsem rozvážela noviny a letáky a 

naposledy v zázemí, kde jsem přijímala a vydávala balíčky. 

Pracovat do LUXORu jsem přišla z toho důvodu, abych se mohla 

v této nelehké době podílet na sociální péči o seniory. 
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Adéla Deimlingová 
 
Jmenuji se Adéla Deimlingová, letos mi bude 30 let. Žiji 

v rodinném domku v menší vesnici kousek od Poděbrad. Mám 2 

malé kluky. O volných chvílích především trávím čas s dětmi, 

jezdím na kole, výlety a ráda peču. V předešlém povolání jsem 

pracovala v drogerii jako zástupce manažera, potom jsem byla 

na mateřské dovolené. 

Do Domova LUXOR jsem nastoupila z důvodu sociálního cítění, 

baví mě práce s lidmi, mám možnost se podílet na celkové péči 

o seniory. 

 
(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 
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Výživa patří mezi základní fyziologické 

potřeby, je důležitou podmínkou zachování 

lidského života a udržení zdraví. Ve vyšším 

věku to pak platí dvojnásob. Výživa ale neplní 

jenom sytící funkci, má i sociálně 

psychologický rozměr a stává se také určitým 

prostředkem prevence nemocí a malnutrice 

(podvýživy). 

Poradit univerzální doporučení nebo obecně 

platný recept na správnou výživu ve stáří 

prakticky nelze. Výživová doporučení jsou 

individuální a liší se v závislosti na věku, 

pohlaví, aktuálním zdravotním stavu, míře 

pohybové aktivity, nemocnosti a výživových 

zvyklostech každého seniora. Dál je nutné zohlednit prostředí, ve kterém daný člověk žije, 

stupeň jeho soběstačnosti a v neposlední řadě i jeho finanční možnosti. Základní zásady 

správné výživy seniorů se ale příliš neliší od pravidel, kterými by se měl řídit prakticky každý 

člověk po celý život. 

Tři základní pilíře správné výživy 
Pravidelnost, pestrost a přiměřenost jsou třemi základními pilíři, jejichž dodržování tvoří základ 

správné výživy. Pravidelnost ve výživě znamená rozložit si stravu do několika menších porcí 

v průběhu celého dne. Je důležité jíst přiměřeně často: optimálně snídat, svačit, obědvat, 

znovu svačit a večeřet. Stejně tak je nutné dodržovat i pitný režim. 

Dalším důležitým výživovým ukazatelem je pestrost, která pomáhá předcházet jak nedostatku, 

tak nadbytku živin. Pestrý jídelníček by měl obsahovat co nejvíc různých druhů potravin – 

obiloviny, pečivo, těstoviny, rýži, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, maso, ryby, vejce, 

luštěniny, ořechy atd. 

Pokud to nezbytně nevyžaduje zdravotní stav daného člověka, strava seniorů by se měla 

vyhnout zbytečným dietním omezením. Určitě není vhodné z jídelníčku vynechat potraviny a 

jídla, které má senior rád. 
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Přiměřená velikost jednotlivých porcí i celkového denního příjmu živin pak zajišťuje, že senior 

netloustne, ale ani nehubne, zkrátka že si udržuje optimální tělesnou hmotnost. U staršího 

člověka je prioritou zejména zabránit podvýživě, a proto je nutné důsledně sledovat množství 

snědené stravy. 

Více koření a dostatečné množství ovoce a zeleniny 
Vyšší věk se vyznačuje častými poruchami chuti, takže je možné při přípravě jídel používat 

větší množství koření. To se ale v žádném případě nevztahuje na kuchyňskou sůl. Naopak 

velmi vhodné jsou bylinky a zelené natě. 

S ohledem na časté potíže seniorů s chrupem nebo na jeho úplnou ztrátu je nezbytné 

přizpůsobit úpravu a konzistenci stravy ‒ pokrmy vařit do měkka, krájet na malé kousky, 

rozmačkat vidličkou, mlít, mixovat, pasírovat apod. Jídelníček každého seniora by měl také 

zahrnovat ovoce a zeleninu, nejlépe v několika porcích denně. S ohledem na zmíněné 

komplikace je často potřeba ovoce a zeleninu upravit oloupáním slupky nebo nastrouháním, 

připravit je na způsob pyré nebo nějaké množství přidat do polévek, nákypů, hlavních jídel, 

příloh, pomazánek, koktejlů, kaší, pudinků apod. 

Z pohledu způsobu přípravy pokrmů jsou vhodné především vaření, dušení a zapékání. 

Smažení a grilování je lepší se vyvarovat. 

Kultura stolování a pitný režim 
Velmi důležitá je také kultura stolování. V příjemném, hezkém a klidném prostředí a také 

v přirozeném kontaktu s jinou osobou se člověk nají mnohem lépe a více, než když bude jíst 

sám a ve stresu. Proto je potřeba věnovat pozornost i úpravě pokrmu na talíři. 

Senioři bývají často ohrožení dehydratací, protože se zvyšujícím se věkem přirozeně ustupuje 

pocit žízně. Přitom každý člověk by měl v průběhu dne vypít alespoň osm středně velkých 

sklenic. Při zvýšené ztrátě tekutin, například při horečnatých onemocněních, průjmu nebo 

zvracení, při zvýšeném pocení a v horkém počasí, je třeba příjem tekutin ještě zvýšit. Druhy 

nápojů by se měly střídat, ale ty s obsahem kofeinu, stejně jako alkohol se do pitného režimu 

nepočítají. 

(Zpracovala: Tereza Eliášová – vedoucí stravovacího úseku 

zdroj: https://lepsipece.cz/pece-o-seniory/zasady-spravneho-stravovani-senioru/) 

 

Zdroje použitých obrázků: 
 http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/zima-bez-zimy 

 http://www.hygpraha.cz/dokumenty/pravidlo-3r--ruce--rousky--rozestupy-5317_5317_524_1.html 

 https://lepsipece.cz/pece-o-seniory/zasady-spravneho-stravovani-senioru/) 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

 

https://lepsipece.cz/pece-o-seniory/zasady-spravneho-stravovani-senioru/
http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/zima-bez-zimy
https://lepsipece.cz/pece-o-seniory/zasady-spravneho-stravovani-senioru/
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 Pravidelné trénování paměti je důležité pro každého z nás, proto jsme připravili 

další lekci. Přejeme Vám dobrou náladu při tréninku paměti. 

 Vyluštěte zakódované otázky a odpovězte na ně  

 

Ke každé trojici přídavných jmen se pokuste najít jedno slov - podstatné 

jméno, které lze spojit se všemi třemi uvedenými přídavnými jmény a 

vytvořit tak běžně používané ustálené spojení 

 

hluboký, smíšený, listnatý   …………………………… 

minerální, pitná, užitková   …………………………… 

zrající, strouhaný, smažený   …………………………… 

hovězí, slepičí, silný    …………………………… 

disertační, diplomová, těžká   …………………………… 

míchaný, iontový, alkoholický   …………………………… 

hořká, mléčná, bílá     …………………………… 
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Najděte a zapište pojem, který má dva různé významy uvedené níže 

Hudební nástroj - část těla ptáka  ………………………… 

Český skladatel - mléčný produkt   ………………………… 

Luštěnina - součást dalekohledu  ………………………… 

Část dveří - hovorový výraz pro štěstí  ………………………… 

Hmyz - část pušky     ………………………… 

Zbytek jablka - část těla    ………………………… 

Vymyslete, co nejvíce podstatných jmen, která začínají na předponu 

 

VY - ……………………………………………………………………………………… 

POD………………………………………………………………………………………. 
 

Najděte 10 rozdílů 
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Antistresové omalovánky jako prevence Alzheimerovy choroby jsou již 

tradičně součástí našeho časopisu. Dnes Vám nabízíme oblíbenou 

mandalu. 
 

 

 

Příjemné chvíle u tréninku paměti, hodně štěstí a pevné zdraví  

Vám přejí Jana s Aničkou 


