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č. 2/2012 
 

Vážení a milí přátelé, 

rtuť teploměru, příjemné sluníčko i zpěv ptáků hlásí, že přichází dlouho 

očekávané a pro většinu z nás nejkrásnější roční období.  Je to i čas pro 

vydání jarního čísla našeho časopisu. 

V posledních měsících jsme prošli náročnou etapou výměny podlahových 

krytin v pokojích a jídelně a téměř měsíční odstávkou výtahu. V této 

náročné zkoušce obyvatelé 

a zaměstnanci obstáli na jedničku, 

za což si všichni zaslouží pochvalu. 

Toto vydání Našeho domova přináší 

malé ohlédnutí za příjemnými 

událostmi uplynulého čtvrt roku, 

seznámení s novými obyvateli 

ale i těmi, kteří přispívají svou prací 
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k dobrému jménu Luxoru. Nechybí pravidelné rubriky Naše zdraví 

a podněty k procvičení našich mozkových závitů. A na co se kromě 

krásných jarních dnů můžeme těšit? Máme pro Vás mimo jiné připraven 

výlet do Kutné Hory, turnaj Člověče, nezlob se!, setkání s prvňáčky, pálení 

čarodějnic – opékání buřtů, májovou veselici s kapelou Velenka aj. 

Příjemně strávené chvíle a to nejen při čtení Našeho domova. 

 

        Vám všem přeje  

          Jaromír Novák  

 

Poezie 

 

Tuto básničku napsala 80 letá paní Štěpánka Košinová z domova pro seniory 

v Heřmanově Městci. Paní Košinová ve své básni vyjadřuje společnou myšlenku 

potřeby optimistického pohledu na svět, že nejsme v domově sami, že se máme rádi 

a pomáháme si.  

Pěkné, že? 

Podej mi ruku příteli a nech se klidně vést, 

vždyť na světě je tak krásně a miliony cest. 

Půjdeme loukou zelenou a budeme se smát, 

pokud to srdce dovolí, vždyť na světě jsem rád. 

A dál a dál půjdeme, nejsi na světě sám, 

skřivan nad hlavou vyletí a je tu pole lán. 

Z křižovatky se nevracej, co bylo, nech už spát,  

už jenom co ti zůstalo, snaž se co nejvíc brát.  

Až dojdem k tomu záhonu, kde života je cíl, 

zasaď tu malý kvíteček, ten řekne, žes tu byl. 
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V našem Domově proběhla anketa o nejoblíbenější pracovnici přímé péče. Pojďme 

se podívat, jak to popadlo.  

 

Na prvním místě se umístila paní  

Eliška Basiková. 

Paní Eliška Basiková v Domově pracuje necelých 

pět let. V hodnocení dosáhla 21 hlasů. 

_______________________________________________ 

 

Na druhém místě se umístila paní 

Hladíková Hana. 

Paní Hana Hladíková je v Domově přes  

čtyři roky. V hodnocení dosáhla 18 hlasů. 

______________________________________________ 

 

Na třetím místě se umístily paní  

Martina Smutná a paní Jana Pacovská (vpravo). 

Paní Martina Smutná 

pracuje v Domově přes 

17 let.  

Paní Pacovská Jana 

pracuje v Domově 4 

roky. V hodnocení 

dosáhly 16 hlasů. 
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KLIENTI DOMOVA V měsíci únoru a březnu v Domově probíhaly dotazníky 

spokojenosti se službami Luxoru. Dotazník prováděla nezávislá osoba – 

praktikantka, studentka 3. ročník VOŠ v Praze. Jednotlivé otázky směřovaly 

k zjištění spokojenosti s péčí sester a sociální pracovnic, ochotou personálu, 

ke kvalitě stravy, úklidu a celkové spokojenosti. 

Dotazník spokojenosti vyplnilo 64 z vás. Výsledky jsou následující: 

 Skoro všichni jste uvedli, že jste v Domově spokojeni.  

 Péči pana MUDr. Zezuly jste hodnotili výborně.   

 S péčí všech sestřiček a sociálních pracovnic jste velice spokojeni. 

 Stravu v našem Domově jste hodnotili také kladně. Například jste uváděli, 

že byste uvítali také smažená jídla, bramborový salát a častěji buchtičky se šodó.  

 100 % od Vás dostal úklid. Děkujeme paním uklízečkám a pracovnicím přímé 

péče za jejich výbornou práci. 

PŘÍBUZNÍ KLINTŮ Dále jsme se ptali i Vašich příbuzných, zda jsou spokojeni 

s tím, jak se o vás staráme. Dotazník spokojenosti vyplnilo 12 příbuzných, což je 

poměrně málo, ale i tak si těchto informací velice vážíme. Vaši příbuzní si myslí 

následující: 

 Příbuzní považují péči našeho personálu za velmi dobrou.  

 S péčí pana MUDr. Zezuly a i s jiným vaším lékařem jsou převážně spokojeni.  

 Sestřičky, rehabilitační sestřičky a sociální pracovnice si chválí. 

 Také si vaši příbuzní chválí spolupráci s naším personálem. Nejvíce komunikují 

se sociální pracovnicí a sestřičkami.  

 Úklid v našem domově hodnotí kladně.  

 Z dotazníku vyplývá, že je velmi dobrá spolupráce mezi vašimi příbuznými 

a naším personálem, čehož si velmi vážíme.  

 Jedním z postřehů uvedeným v dotazníku, jsou chybějící parkovací místa jak pro 

sanitku, tak i pro osobní auta rodinných příslušníků. 
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Ocenění Luxoru Poděbrady, poskytovatele sociálních služeb 

Zastupitelstvo města Poděbrady dne 22. února 2012 ocenilo vedení Luxoru 

Poděbrady u příležitosti 540. výročí 

povýšení Poděbrad na město za pozitivní 

přeměnu celého domova, vytvořené 

podmínky pro aktivity obyvatel a současně 

i podstatné rozšíření nabídky služeb pro 

veřejnost.  

 

08. 03. 2012 Oslava MDŽ a masopust se zabíjačkou 

Mezinárodní den žen jsme oslavili nejen s 

květinou, ale i kapelou Velenka, která 

hrála celé odpoledne nejrůznější písně s 

harmonikou. Výbornou náladu také 

navodila zabijačka, kde si klienti mohli 

pochutnat na jitrnicích, prejtu nebo na 

pravé černé polévce. 

 

29. 03. 2012 Den Ukrajiny 

Čtvrteční dopoledne jsme strávili 

s tajemníkem ukrajinského 

velvyslanectví. Kromě výborného vína 

jsme také mohli ochutnat ukrajinské 

speciality jako je boršč, šašlik 

s pohankovými placičkami a kartošky.  
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Paní Kukalová Jindra 
 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Budiměřic. V dětství jsem se s rodiči přestěhovala do Nymburka a tam 

jsem prožila skoro celý život. 
 

Co jste dělala po škole? 

Chodila jsem do měšťanky v Nymburce. Po té jsem se vyučila švadlenou – dámskou 

krejčovou. Pracovala jsem ve firmě, která šila dětské oděvy např. bundičky, kalhoty, 

šatičky a kabátky. 

 

Co Vaše rodina?  

Měla jsem syna a dceru, kteří mi dali čtyři vnoučata. Od vnoučat již mám 

4 pravnoučata – Martina, Kubu, Alana a Tomáše. 
 

Jak dlouho jste v Domově? 

V domově jsem 3 měsíce. Líbí se mi tu, je tu čisto, sestřičky jsou hodné a pomáhají. 

Ráda chodím se sestřičkami na procházky po Poděbradech, kde si připomínám místa, 

která znám ze svého mládí. 
 

Jaké máte záliby? 

Svůj volný čas jsem hodně trávila s dětmi a při tom jsem šila. Také jsem ráda chodila 

na výlety k Labi, kde jsme se koupali, hráli volejbal s kamarády.  

V domově se mi líbí nabídka aktivity, a když mi to zdraví dovolí, tak se ráda 

zúčastním.  
 

Co byste vzkázala ostatním klientům a zaměstnancům? 

Je to tady krásné, člověk se tu může usadit na stará kolena a má tady pochopení. 

Pracovníkům přeji elán do práce a klientům zdraví a spokojenost. 

 (zpracovala: Dana Mašindová ) 
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Paní Čížková Libuše 

 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Opolan. Žila jsme tam 60let.  Do 

Poděbrad na Žižkov jsme se přestěhovali až 

v době, kdy manžel přestal pracovat, a oba 

jsme byli v důchodu. 

 

Co jste dělala po škole? 

Vyučila jsem se švadlenou. Tím jsem se také celý život živila. Šila jsem 

v Poděbradech ve velkém závodu u Špačků. Hlavně se šilo dětské a kojenecké 

oblečení. 

 

Co Vaše rodina?  

Vdávala jsem velmi mladá v 21 letech. S manželem jsme měli dvě děti holku 

Libušku a kluka Zdislava. Oba už mají své děti. Také mám hodně pravnoučátek. 

 

Jak dlouho jste v Domově? 

V domově jsem teprve 3 měsíce a moc se mi tu líbí.  

 

Jaké máte záliby? 

Dříve mě hodně bavilo šít a pak jsem se věnovala hlavně zahrádce. Kytičky to je 

moje.  

 

Co byste vzkázala ostatním klientům a zaměstnancům? 

Aby se Vám všem zde velice líbilo.     

 

(zpracovala: Kristýna Soudská) 

 



 8 

 

 

Paní Štěrbová Naďa  

Kde bydlíte a odkud pocházíte?  

Jmenuji se Naďa Štěrbová. Pocházím z malé vesničky 

u Městce Králové. Nyní bydlím se svým manželem 

a dvěma dospívajícími syny ve Slovči. Před třemi lety se 

naše domácnost rozrostla o pejska Olíka, který se stal 

nejrozmazlovanějším členem našeho rodinného týmu.  

 

Jaké máte koníčky?  

Mou zálibou je pěstování kytiček, pečení a četba.  

 

Kde jste dříve pracovala?  

Po ukončení studia jsem byla zaměstnaná 16 let v nemocnici v Nymburce.  

 

Jak dlouho pracujete v Luxoru?  

V Luxoru pracuji od července 2008 na pozici personalistka, mzdová účetní, pokladní 

a asistentka ředitele. Přivedla mě sem především chuť pracovat v přátelském 

kolektivu a potřeba pomáhat lidem, kteří pomoc nejen potřebují, ale určitě si ji za 

svoji celoživotní práci zaslouží. Náplní mé práce je kromě jiného i vedení depozitní 

pokladny, kdy denně přicházím do styku s klienty našeho domova, kteří si ke mně 

přicházejí vkládat či vybírat peníze na své osobní potřeby a přání. Tato práce mě 

naplňuje hlavně proto, že okamžitě vidím odezvu na tvářích našich seniorů. 

 

Vzkaz pro klienty a zaměstnance: 

Všem přeji, aby se jim práce i život v domově líbil, k tomu hodně zdraví, štěstí, 

optimismu a pohody.  
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Paní Iva Tichá 

 

Kde jste dříve pracovala? 

Dříve jsem pracovala v občanském sdružení Spirála, 

které pomáhá dětem, seniorům a postiženým. 

 

Proč jste se rozhodla pracovat právě v Luxoru? 

Důvodů proč pracovat zde bylo více. Práce ve Spirále pro mě byla velmi psychicky 

i časově náročná. Neměla jsem moc času na sebe a své blízké, a když jsem čas měla, 

tak jsem byla z práce velmi unavená. Velice mi vadilo, že jsem musela hodně 

cestovat a pracovala jsem převážně sama. Pokud klient, o kterého jsem pečovala, 

nemohl komunikovat, tak jsem si neměla s kým popovídat. V Luxoru se mi líbí. Je tu 

úžasný kolektiv lidí, se kterými se mohu o své radosti a strasti podělit. Také 

nemusím tolik cestovat.  

 

Kde bydlíte? 

Bydlím v Sendražicích u Kolína. 

 

Jaké máte koníčky? 

Velmi mě baví práce na zahradě. Ráda pěstuji rostliny, je to pro mě relaxace. 

Momentálně jsem také novopečená babička, jelikož mám dvě vnoučátka. 

 

Co Vám v Luxoru dělá radost? 

Kolektiv, z toho mám velkou radost. Velice mě potěšila i pracovní doba, která mi 

naprosto vyhovuje, mám více času na sebe a na rodinu. Radost mi dělají i klienti, 

protože jsou na mě milí a myslím, že mě mezi sebe lehce přijali.  

 

Co byste vzkázala našim čtenářům? 

Hlavně pevné zdraví, a abyste byli v Luxoru spokojeni. 

 (zpracovala: Radechovská Anna) 
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SLOVO VEDOUCÍ SESTRY PANÍ HANY KUNCOVÉ 

 

Vážení klienti, 

chtěla bych Vás informovat o některých pro Vás nepopulárních změnách 

ve zdravotnictví. 

1. Od nového roku podražily léky, proto se snažíme postupně s naším lékařem 

MUDr. Zezulou o změny v medikacích „samozřejmě u koho to lze” za léky 

s minimálním doplatkem. 

2. Pojišťovny nám odmítly proplácet některé úkony z Vaší zdravotní péče, ale 

vy se nemusíte bát. Vždy se budeme snažit zajistit Vám odbornou zdravotní péči. 

Vždyť jsme my sestřičky při závěrečných zkouškách slibovaly  

„sloužím zdraví lidu vždy s úsměvem!”. 

3. Od 01. dubna 2012 se chystá změna plateb inkontinentních pomůcek „vložek, 

kalhotek, podložek” tak uvidíme, co si na nás vymyslí. 

 

Chtěla bych Vás upozornit, že nám začíná jaro, krásné slunné dny, a proto choďte, 

kdo jen trochu můžete, na procházky. Kdo se bojíte chodit sám, požádejte Vašeho 

klíčového nebo i jiného pracovníka o doprovod. 

Jezte dostatek zeleniny a ovoce, které máte k dispozici po celé odpoledne na jídelně. 

Nezapomínejte na pitný režim. Vypijte alespoň 1,5 litru denně. Je to velmi důležité. 

 

Na úplný závěr bych Vás chtěla ještě poprosit: buďte k sobě slušní a pozorní, 

vždyť jsme zde jako jedna velká rodina. Pomoc bližnímu, i když je to jen maličkost 

musí hřát u srdíčka každého z nás.       

 

(zpracovala: Hana Kuncová) 
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Hledejte státy a země 
V dané změti písmen najděte 10 zemí a států 
 

KLODKSMJDUOSMKLDOČZOCMDLKÁCMRAKOUSKOMKLODK
MLOKRUMUNSKOHOPSLMCIOSKMCLSOPRUKLAŘUOFPMKCL
DOIRMCKLODIRKVNĚMECKOMKCLODIRMXÝDMCLSIODŘSIC
MCDÁNSKOLSOPEWOMXÁSOMXLSIITÁLIEDOLKLDMCIOSPM
RUKALICOIDJCNLDIPORLSORUSKOKODIRJLDIOSOKLOAIDSL
FINSKOÁVAKONECNJSKIDJNCKXIDJDSAZERBJKDIJŽÁNMCKI
DJDKMCZSLSODDJČESLOVENSKOJFKDOÍFJSKMCLSOWAKN
WERTVATIKÁNECKLSIJAKOLWIAPOLSKOQKOTRENSKOVALQ 
 

 
 

1. Co pletou chlapci na Velikonoce 
z vrbových proutků? 
2. Velikonoční sladké pečivo ve 
tvaru zvířete je … 
3. Děvčata barví a zdobí … 
4. Na Velikonoční pondělí je  
státní … 
5. Čtvrtek před Velikonocemi má 
přívlastek … 
6. Do květináčů si lidé vysévají …., 
aby jim vzklíčilo a dělalo zelenou 
dekoraci. 
7. Velikonoční bochník s rozinkami, 
mandlemi a křížem nahoře se 
nazývá … 
8. Z vajíček se vylíhne žluté … 
 

TAJENKA: 
…………………………………….. 
Vypište písmena v šedivých polích 
křížovky, jak jdou za sebou, a získáte 
tajenku. 
Správné řešení sdělí Dana Mašindová – 

sociální pracovnice Komunitního centra. 
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