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č. 2/2015 
Vážení a milí přátelé, 

z nadcházejících letních dnů mají určitě největší radost školáci. Potěšení a radost 

z toho, že se nemusí dva měsíce chodit do školy se nás už tak moc netýká - a to nejen 

proto, že „naše“ Univerzita třetího věku navzdory prázdninám není přerušena. Letní 

měsíce se Vám opět snažíme zpestřit dalším číslem našeho časopisu. V něm krom 

pravidelných rubrik představujeme novou vrchní sestru- paní Romanu Malinovou.  

Zároveň spolu s velkým poděkováním za dlouholetou a obětavou práci v Luxoru 

Poděbrady přejeme všichni paní Haně Kuncové, která  

odchází do důchodu, jen vše dobré a ať ve své další  

životní etapě je jen víc než spokojená. 

No a Vám vážení přátelé přejeme příjemné  

a pohodové léto. 

 

Za celý kolektiv Luxoru 

 

Váš Jaromír Novák 
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Za první pololetí roku 2015 se někteří klienti zúčastnili soutěží, které bychom Vám 

chtěli přiblížit. Všem klientům, kteří náš Domov reprezentovali, udělujeme velké díky 

a budeme se nadále snažit vás v těchto aktivitách podporovat. 

1) Polabská Vrba 

Soutěž „Polabskou vrbu” vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s městem 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být 

seniorem“, proto se i naši senioři v zastoupení paní Jarmilou Gabrielovou a paní Mgr. 

Eliškou Janovskou zúčastnili soutěže. Téma letošního ročníku znělo "HISTORKY 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC“. Výsledky soutěže budou v měsíci červnu. Za účast v soutěži 

Vám moc děkujeme.   

2) Lyský pětiboj 

Soutěž „Lyský pětiboj” je pořádána Domovem na Zámku v Lysé nad Labem. Šestého 

ročníku soutěže jsme se zúčastnili ve složení paní Alena Mazánková, paní Věra 

Dubnová, paní Jarmila Gabrielová a pan Karel Miškovský. Soutěže se zúčastnilo sedm 

organizací pro seniory a Luxor Poděbrady se umístil na 2. místě. Všem klientům, kteří 

k výbornému umístění přispěli, moc děkujeme. 

3) Šikovné ruce našich seniorů 

Soutěž „Šikovné ruce našich seniorů” je součástí 

výstavy Senior - handicap : aktivní život 2015. Tento 

rok byl uspořádán již 16. ročník. Soutěže se zúčastnil 

pan Jan Ringer, který vystavoval čtyři vyšívané obrazy, 

paní Jarmila Gabrielová, paní Mocová Božena, paní Mgr. Eliška Janovská a paní Olga 

Buchnerová, které přispěly literární tvorbou a klienti z rukodělného kroužku, kteří 

vytvořili z textilií košík s jablky a vyšívaný strom s ptactvem.    

Oceňujeme Vaši chuť a talent tvořit!!! 

(Zpracovala: K. Soudská) 
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Pane Cabrnochu, všímáme si dobrých vztahů, které udržujete s ostatními klienty, 

a děkujeme Vám za to. Mějme na paměti, nebuďme lhostejní, buďme přátelští. 

Pane Fajte, chválíme Vás za nezměrné úsilí v účasti na aktivitách, které navštěvujete. 

Přáli bychom si více takto aktivních lidí. 

Paní Burianová, oceňujeme, jak jste se sžila s kolektivem a děkujeme Vám za obrazy, 

které zdobí naší jídelnu. 

Paní Fotrová, jsme rádi, že jste navázala vztah se slečnou  dobrovolnicí a snažíte 

se v rámci svých možností se zapojovat do nabízených aktivit. 

Paní Pruknerová, chválíme Vás za aktivitu v Klubu přátel hudby. 

Paní Třešňáková, děkujeme Vám za nabídnutá přátelství a účast ve Výboru obyvatel. 

Paní Zelená, děkujeme Vám, že se Vaším příchodem stal pokoj, který společně 

obýváte se spolubydlícími veselejší a také za dobré vztahy, které udržujete. 

Paní Zoubková, oceňujeme Vaší snahu zapojit se do dění v Luxoru a účast 

na pořádaných společenských akcích. 

Pane M. Nováku, chválíme Vás, že pravidelně trénujete chůzi po schodech. 

Je to prospěšné nejen pro fyzický stav, ale i mysl. 

 

 

 

Ze schůzek VO konaných ve dnech 30. 04., 02. 06., a 30. 06. 2014, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Ke konci měsíce dubna jsme se rozloučili s paní Mgr. Miladou Stehlíkovou, která 

se v našem Domově věnovala individuálnímu plánování a aktivitám. Aktivita Kurz 

pečení a Společenské hry na jídelně vede paní Bc. Anička Hrochová. 
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- Do jídelníčku byla zařazena nová potravina, která se nazývá TOFU. Tofu se vyrábí 

srážením sójového mléka. Tofu má mnoho zdraví prospěšných účinků, 

např.: snižují hladinu cholesterolu v krvi, chrání a zlepšují stav kardiovaskulárního 

systému, působí preventivně před vznikem některých druhů rakoviny, je vynikajícím 

zdrojem kvalitních bílkovin a v neposlední řadě působí příznivě proti osteoporóze 

(Zdroj: http://www.tofu.cz/) 

- Na každém patře je umístěn nápojový barel. V letním čase zde budou pro vaše 

občerstvení šťávy. Barely se pravidelně doplňují. Jsou vhodné i pro diabetiky. 

- V měsíci květnu proběhlo v celém našem Domově praní záclon a závěsů. Na všech 

pokojích byste měli mít čisté a pověšené záclony a závěsy. 

- Od 01. 06. 2015 na pozici vedoucí sestra nastoupila paní Bc. Romana Malinová. 

Klienti i zaměstnanci přejí nové paní „vrchní”, aby se ji v našem Domově líbilo 

a příjemně se jí zde pracovalo. 

- Změna času zamykání hlavních dveří Domova přesunuto z 20:00 hod. 

na 21:00 hod. Pokud byste potřebovali se do Domova dostat v pozdějších hodinách, 

můžete si od zdravotní sestřičky ve směně vyžádat k zapůjčení klíč, kterým 

si odemknete a poté ho opět vrátíte. 

- V době prázdnin nebudou aktivity: pondělí – pan Měchura hra na harmoniku, 

středa – Literární klub. 

- V době prázdnin se budou z provozních důvodů podávat studené večeře. 

- V době letních prázdnin jsou na kuchyňce slečny brigádnice, prosíme všechny 

klienty o vstřícnost a pochopení v případě drobných nedostatků. 

 

PRO VŠECHNY KLIENTY DOMOVA 

 

Prosíme všechny klienty, kteří alespoň trošku mohou, aby docházeli na stravu 

(snídaně, oběd, večeře) na jídelnu. Pokud by někdo z Vás nechtěl jíst před 

ostatními, je možné, abyste docházeli na druhou směnu, která je doposud neobsazená. 

 

 (zpracovala: K. Soudská) 
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duben - červen 2015 

 

Věra Dubnová   09. 04. 2015 

Miluše Třešňáková  06. 05. 2015 

Drahuška Zoubková  11. 05. 2015 

Marie Kurková   20. 05. 2015 

Věra Burianová   22. 05. 2015 

Daniela Chmelíková  15. 06. 2015 

Miloslav Svoboda    24. 06. 2015 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

duben - červen 2015 

 

František Vavruška  01. 04. 2015 

Božena Barnetová   29. 04. 2015 

Růžena Zuzáková   15. 05. 2015  

Miluška Zikmundová  12. 06. 2015 

Václav Král    17. 06. 2015 

Božena Mocová   23. 06. 2015 
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Rozhovor s paní Marií Kurkovou 

 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Křečkova. Zde jsem se i narodila 

a žila zde celý život. Do školy jsem však 

docházela do Poděbrad, kde jsem vystudovala.  

Až nedávno jsem se přestěhovala sem 

do Luxoru. 

Co jste dělala po škole? 

Pracovala jsem na poli, měli jsme hospodářství. A protože jsem musela takto pracovat, 

tak jsem ani nepokračovala dále ve studiu. 

Co Vaše rodina? 

Jsem vdova, manžel pracoval také v hospodářství. Mám jednu dceru, která 

vystudovala pedagogickou školu. Už mám také dvě vnoučata - holku a kluka. 

Pravnoučata ještě nemám. 

Jaké máte záliby? 

Moje práce v zemědělství se stala i mým koníčkem. Jinak sleduji televizi, ale žádný 

konkrétní oblíbený pořad nemám. Ráda sleduji vše.  

 

 

Rozhovor s panem Miloslavem Svobodou 

 

Odkud pocházíte? 

Doma jsem byl v Kutné Hoře, kde jsem se také 

narodil. Později jsem žil dva roky v Plzni 

a posledních 33 let v Nymburce. V Kutné Hoře 

jsem vystudoval základní školu, střední školu jsem 



 7 

studoval v Praze a to konkrétně střední průmyslovou školu se zaměřením 

na pivovarnictví. 

Co jste dělal po škole? 

Po škole jsem byl dva roky vedoucí ve sladovně v Kouřimi. Poté jsem 33 let pracoval 

jako sládek v Nymburském pivovaru. 

Co Vaše rodina? 

Jsem již vdovec. Mám jednu dceru z prvního manželství, která bydlí v Kroměříži. 

Z druhého manželství mám dva vyženěné syny. Vnoučata zatím nemám. Mezi mé 

záliby patří sledování fotbalu a fotografuji. 

Slovo na závěr? 

Hlavně aby byli lidé na sebe hodní. A také si přeji být tu kvůli dětem co nejdéle. 

 

  

Rozhovor s paní Miluší Třešňákovou 

 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Mnichovicích u Prahy. V Praze 

jsem se později vyučila švadlenou. Poté jsem 

odešla do Litvínova, kde jsem se i vdala. 

Posledním místem mého pobytu jsou Poděbrady. 

V Luxoru jsem už dva měsíce a jsem zde naprosto 

spokojená, považuji to tu za svůj domov. 

Co jste dělala po škole? 

Jak jsem říkala, jsem vyučená švadlena. Takže jsem celý svůj život šila. A to například 

kostýmy, šaty, sukýnky či halenky. Později jsem asistovala na Městském úřadě 

v Poděbradech při vítání občánků. 

Co Vaše rodina? 

S manželem jsme měli tři syny. Bohužel prostřední zemřel. Nejstarší Pepík (66) žije 

v Pečkách. Nejmladší Zdeněk žije a pracuje v Praze. Také jsem už babička, ale 

prababička ještě ne. Manžel byl vyučen u vodáren a dělal zde montáže.  
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Jaké máte záliby? 

Ráda sleduji staré filmy, například s Vlastou Burianem či Oldřichem Novým. Jinak 

si ráda poslechnu hezké české písničky a ráda se zapojuji do veškerého dění. 

Slovo na závěr? 

Strašně se mi v Luxoru líbí. Jsem zde naprosto spokojená, musím pochválit personál 

i mou spolubydlící. Dále si přeji jen už to zdraví. 

(Zpracovala: M. Bašusová) 

 

 

 

 

 

 

Milí klienti Domova pro seniory,  

ráda bych se Vám na stránkách Vašeho 

časopisu představila. Jmenuji 

se Romana Malinová a jsem nová 

vedoucí sestra ve Vašem Domově. 

Pocházím z nedalekého městečka 

Městec Králové, které mnozí z Vás jistě 

znají. Zde jsem se narodila, chodila do 

školy a prožila celé své dětství. Po 

svatbě se svým manželem jsme se 

odstěhovali do maličké vesničky Běruničky, narodily se nám dvě dcery. Bydlíme 

v rodinném domku, máme tři pejsky a mezi naše společné záliby s manželem patří 

kromě našich dětí jízda na motorce a jsme velkými fanoušky pardubického hokejového 

klubu. 

Vystudovala jsem zdravotnickou školu a od maturity jsem celých 20 let pracovala jako 

zdravotní sestra v nemocnici v Městci Králové. Od letošního června jsem nahradila 

Vámi oblíbenou vedoucí sestru Hanu Kuncovou. Budu se snažit svojí prací 

a přístupem přispět k tomu, aby se Vám v Domově i nadále líbilo, byli jste zde 
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spokojení, a co nejvíce využívali široké nabídky aktivit, které jsou Vám zde 

k dispozici. Zároveň bych Vám všem chtěla popřát také pevné zdraví. Toho bychom 

si všichni měli vážit a pečovat o něj. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, problémy či připomínky, neváhejte se na mne 

obrátit, ráda Vám s čímkoliv pomohu a vždy spolu najdeme společné řešení. Těším 

se na společný život s Vámi všemi.  

Romana Malinová 

 (zpracovala: Bc. R. Malinová) 

 

 

 

 
 

Veselá mysl je půl zdraví 

Toto rčení zná snad každý z nás. Taky však víme, že ne 

vždy je nám do smíchu. Málo platné, veselá mysl a humor 

spolu s písničkou je však jeden z nejúčinnějších způsobů 

jak bojovat s našimi trably. 

Už filosof Immanuel Kant ve své Kritice čistého rozumu 

napsal, že smích vyvolává pocit zdraví a že je vlastně 

lékařem pro naše tělo. Psycholog Sigmund Freud věřil, 

že veselí je vysoce použitelným způsobem, jak působit proti nervovému napětí 

a že humor je velmi účinná terapeutická metoda. 

Přejeme Vám, abyste měli každý den důvod se zasmát ať  již sami, nebo společně 

s našimi zaměstnanci či spolubydlícími. Karel Čapek říkal, že humor je solí země. 

Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.  

Takže snažme se co nejvíce  potěšit a obdarovat 

úsměvem nejen sebe, ale zároveň i všechny kolem nás. 

 

(zpracoval: Podle knihy Anatomie nemoci pro Vás připravil Mgr. 

J. Novák) 
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KRZSYANNAZMJSKAMILAEWSPIPETRAKLFFVCXCEEZTJGMGHKHJJKLS

REBRAKEIVANAKGCXBOŽENAYRVANDANAMDHJULIEKLUMERRQULKS

DIANAQOJNALENATKONDRAZDENALOKSVĚRANATPGABRIELASANDRA

ZGKQIOKJOIUJDAVIDNIJVKXCNVAIWPOASTROMICHALXDRTZVNIONFD

SHELENAHFCBRLENKAOHSAMBSOŇAKI 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 
1. _____________ , _____________, stojíš v pěkné rovině. Šenkuje tam má 
milá, má panenka rozmilá, šenkuje tam ve víně. 
 
2. Okolo _____________ cestička, okolo ______________ cestička, a na ní 
se zelená, a na ní se zelená travička. 
 
3. V _____________ za vojáčka mňa brali, moje vlásky na kraťúčko strihali. 
 
4._____________, _____________ , překrásné město. 
 

 

 
 

Tři muži se potápějí v jezeře, když vylezou z vody, jenom dva mají mokré 

vlasy. Jak je to možné? 
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1. Malý Pavel bloudil po městě. ………………………….. 

2. Karle, vylez z postele!  ……………………….. 

3. Je tu sníh a led a telefon opět nefunguje. ...……….. 

4. Kávu nám už veze bratr.   …………………......... 

 

 
Z písmen uvedených slov se pokuste sestavit co nejvíce možných slov. 
Nesmíte přidávat háčky a čárky, ani použít nějaké písmenko vícekrát než je v 
zadaném sousloví. Můžete vytvářet všechny slovní druhy, i různé tvary sloves. 

 
 

BRUSELSKÁ PAŠTIKA 
 

např.: BRUSLE, RUS, …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 Řešení Vám rády osobně povíme 
 


