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č. 2/2017 
Vážení a milí přátelé, 

nadcházející závěr měsíce června může mnohému z nás připomenout vzpomínku na 

školní léta, vysvědčení, kytičku pro paní učitelku nebo tehdy dlouho očekávané 

prázdniny.  

Velmi nás těší, že máte pořád snahu se něco nového dozvědět, něco hezkého vyrobit, 

společně si zazpívat nebo potěšit při pěkné písničce. A tak místo vysvědčení máme pro 

Vás všechny zaslouženou pochvalu. Za to, jak se snažíte být stále aktivní, že neztrácíte 

smysl pro humor a snažíte si 

vzájemně pomáhat. 

Do nadcházejících letních 

měsíců Vám kromě nového 

čísla našeho časopisu 

přidáváme přání ve zdraví 

prožité pohodové a usměvavé 

dny.  

Váš 

Jaromír Novák 
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Ve dnech 22. 06. – 25. 06. proběhla výstava Senior – Handicap spojená s výstavou 

Šikovné ruce našich seniorů, 

Lázeňským veletrhem a Růžovou 

zahradou již jako 18. ročník. Na výstavě 

byli k vidění ruční práce všech možných 

technik od háčkování, pletení, 

vyřezávání, kreslení až po paličkování 

a vyrábění figurek od malých až po velké 

v životní velikosti. Poskytovatelé 

sociálních služeb tedy i Luxor 

Poděbrady, poskytovatel sociálních 

služeb prezentovat na stánku své služby: 

 

 Domov pro seniory  

 Odborné sociální poradenství 

(ambulantní služba Komunitního 

centra) 

 Sociální rehabilitace (ambulantní 

služba Komunitního centra) 

 

Informace o sociálním poradenství byly 

také poskytované na stánkách MPSV – 

Úřadu práce a Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Mezi doprovodný 

program byly zahrnuty např. tvořivé 
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dílny a ukázky různých technik a řemesel, minikurz znakové řeči, ukázky tréninku 

paměti, poslech dechové a lidové hudby a mnohé další. 

Soutěže Šikovné ruce našich seniorů se za Domov pro seniory zúčastnila paní 

J. Hubínková, B. Hlaváčková, 

Z. Hutová, V. Dubnová, 

A. Mazánková, M. Davídková 

a pan J. Ringer. Paní 

Mgr. E. Janovská 

se zúčastnila literární soutěže 

na téma “Zlatý člověk“. 

Každý ze zúčastněných byl 

obdarován propisovací 

tužkou, odznakem a pamětním 

listem.  

Klientům, kteří se aktivně zapojili, děkujeme a přejeme, aby i v dalších letech vytvořili 

něco hezkého, co by potěšilo nejen je samotné ale i návštěvníky výstavy. 

Zpracovala: (K. Soudská) 

 

 

Závratně se blíží doba letních prázdnin a ve městě Poděbrady budou v nadcházejících 

dvou letních měsících pořádány nejrůznější kulturní akce, které dle své libosti či zájmu 

můžete navštívit. Pro inspiraci uvádíme alespoň některé z nich: 

 

02. 07. Oslava 100. výročí bitvy u Zborova - Jiřího náměstí 45, Poděbrady od 10:30 

do 11:30 hod. 

15. 07. Letní jezdecké závody - Stáj 3K Přední Lhota 
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21. – 23.7. Poděbradské swingování, 6. ročník jazzového a swingového festivalu, 

Lázeňská kolonáda 

21. - 23.7. Hundertgang, víkendové setkání majitelů vozů Škoda 1000MB a 100MB, 

soutěž elegance, orientační soutěž, jízda zručnosti, jízda pravidelnosti a rychlostní 

zkoušky 

28. 07. Český ukulele festival - Lázeňské kolonádě 

12. 08. Železný hasič - Velkém Zboží 

12. – 13. 08. Allianz Cup, parkurové závody - JK Obora 

24. – 27. 08. Soundtrack, festival filmové hudby. Lázeňské město Poděbrady bude 

hostit Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady. 

Festival nabídne unikátní interaktivní zážitek pro celé rodiny - kombinace hudby 

a moderních technologií včetně video mappingu.  

 

Informace, kam vyrazit na výlet nebo jaká společenská akce se koná v Poděbradech či 

blízkém okolí, je možné získat v Turistickém informačním centru na adrese Jiřího 

náměstí 19, tel.: 325 511 946. 

  

Otvírací doba: duben – září  

Po - Pá: 9.30 - 18.00 hod    

So, Ne, svátky: 9.30 - 17.00 

hod    

 

 

 (Zpracovala: K. Soudská, 

https://www.ticketlive.cz/cs/event/soundtrack-

podebrady, http://www.polabi.com/) 

 

http://www.polabi.com/
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Ve druhém čtvrtletí se konala schůzka VO dne 27. 04., 30. 05. a 21. 06. a mohlo by být 

pro vás důležité: 

- dne 01. 05. nastoupila do Luxoru Poděbrady nová kuchařka paní Aneta Černá.  

- V měsíci květnu proběhla rekonstrukce přípravny stravy tzv. „kuchyňka“ vedle 

jídelny. Kuchyňka je nově vybavena nerezovými policemi a myčkou na nádobí. 

- Dne 02. 05. proběhlo vyhlášení cyklistického závodu na rotopedu z Poděbrad 

do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna. „Závod“ byl přizpůsoben všem 

klientům, kteří mají radost z pohybu. Ti, kteří jsou upoutání na mechanický vozík 

nebo nemohli z jakýchkoliv jiných příčin jet na kole, používali ruční RHB trenažér. 

Oceněni byli všichni závodníci. 

- Nově byl tým členů Výboru obyvatel o nové členové. Ke stávajícím členům Výboru 

obyvatel panu J. Cabrnochovi, J. Slabihoudkovi, M. Dvořákovi, F. Melicharovi, paní 

J. Gabrielové a Z. Hutové nově vítáme paní J. Havlovou, H. Davidovou, 

M. Dvořákovou, B. Hlaváčkovou, V. Dubnovou a L. Němcovou. Výbor obyvatel má 

nyní 12 členů z řad klientů. 

- Na sociálním úseku působila 14 dní praktikantka paní Martina Khan. 

- Od 01. 06. došlo ke zvýšení ceny úhrady za poskytované služby v Domově pro 

seniory. Strava (racionální, diabetická a plná diabetická) byla navýšená o 7,-Kč/den. 

Ubytování na třílůžkovém pokoji bylo navýšeno o 14,-Kč/den. Ubytování na 

dvoulůžkovém a jednolůžkovém pokoji bylo navýšeno o 16,-Kč/den. Balkon byl 

navýšen o 4,-Kč/den.  

- V rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb byl v červnu realizovaný dotazník 

spokojenosti se stravou. Dotazníku se účastnilo 33 respondentů, což je 47% 

z celkového počtu všech klientů. Většina respondentů stravu podávanou v Domově pro 

seniory hodnotila přívětivě. Náměty respondentů na zlepšení jsou uložené u sociální 

pracovnice. Veškerá zjištění byla také předána paní Tereze Eliášové vedoucí 

stravovacího úseku. 
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- Na jídelně byla naistalována klimatizace. 

- Se zástupci Výboru obyvatel bylo na setkání hovořeno o soukromí klientů na 

pokojích. Každý z klientů má právo na soukromí na svém pokoji. Personál do pokojů 

vstupuje po zaťukání a za přítomnosti klienta, v případě jeho nepřítomnosti s jeho 

svolením. V případě náhledu do osobních úložných prostor klienta personál vždy 

klienta požádá o svolení. 

- Vedoucí stravovacího úseku jedná o novém dodavateli pečiva. 

- Na patrech byl podáván nový vitamínový nápoj místo čajů, které byly podávány 

v předešlých měsících. Nápoj je vhodný i pro diabetiky. 

- Na zdravotním úseku byla přijata posila - všeobecná zdravotní sestra, paní Veronika 

Vojtíšková. 

- V případě dovolené smluvního lékaře pana MUDr. P. Zezuly je zastupujícím lékařem 

pan MUDr. J. Pivoňka. O případné dovolené smluvního lékaře zařízení budou klienti 

informováni vedoucí sestrou paní D. Veckovou. 

   (Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

duben - červen 

 

Bohumila Prudká   11. 05. 2017 

Jan Pavlíček    26. 06. 2017 

Květoslava Bášová  27. 06. 2017 

 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 
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duben - červen 

 

Eva Holečková   04. 05. 2017  

Karel Tylš    15. 06. 2017 

Mgr. Klára Chramostová  26. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Pane Miloslave Dvořáku, dovolte nám Vás pochválit a ocenit, že se aktivně účastníte 

debat na společenské akci „Den evropského státu“.  Svědčí to o Vašem přehledu 

a rozhledu o aktuálním dění nejen v České republice ale i na celém evropském 

kontinentu.  

Paní Jarmilo Gabrielová, Zdeňko Hutová, Bohumilo Hlaváčková, Jaroslavo 

Havlová a Hano Černá, děkujeme vám, že jste se rozhodli a zúčastníte se akce „Miss 

staré koleno“, která se bude konat dne 19. 07. 2017 v našem Domově pro seniory. Na 

této akci se budeme velice snažit Vás podpořit a dopřát vám, vašim rodinám i divákům 

hezky strávené odpoledne. 

Paní Ludmilo Němcová, chválíme Vás, že máte trpělivost a i přes potíže se zrakem se 

snažíte naučit ovládat výtah a jezdíte na jídelnu nejen na jídlo, ale i na jiné aktivity.  
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Pane Viktore Sedláku, jsme rádi, že spolu s paní M. Farkašovu zabezpečujete 

literární kroužek. Je potřeba, aby měl každý člověk nějaké své koníčky, kterým se rád 

věnuje a ještě lépe je, když to potěší i ostatní. Děkujeme Vám, že se zajímáte o ostatní 

klienty a pomáháte. 

Paní Zdeňko Hutová, Bohumilo Hlaváčková, Marie Davídková, Jarmilo 

Gabrielová a Věro Dubnová, jsme moc rádi, že jste se vy všechny zapojily do 

trénování paměti. Trénování paměti formou nejrůznějších křížovek, přesmyček, 

doplňování přísloví či hledání rozdílů je nejen zábavné, ale i dobrou prevencí proti 

zapomínání, ale také výbornou prevencí proti demenci nebo např. Alzheimerově 

chorobě. 

   (Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

 

 

Rozhovor s paní Helenou Vohňovu 

 

Původně pocházím z východního Slovenska, 

narodila jsem se v Kapušanech u Prešova. Byla 

jsem jedináček, sourozence jsem neměla, což 

mi přišlo líto, ale jen jako dítěti. Tatínek byl 

Čech a tak jsem se ve dvou letech přestěhovala 

spolu s rodiči do Poděbrad. Celý život jsem 

prožila zde, chodila jsem tu na základní školu, 

následně na gymnázium. Vysokou školu jsem 

studovala dálkově. Oborově jsem se zaměřila 

na tělovýchovu a zeměpis. Poté jsem začala 

vyučovat. Bavilo mě to, nějak jsem se živit 

musela. Rodinu jsem nezaložila, děti nemám. 
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Mou celoživotní zálibou se stal sport. Závodila jsem, běhala sprinty, kde jsem vyhrála 

v krajském kole. Celostátně jsem zvítězila ve štafetě, dokonce jsem zkusila 

i košíkovou. Do penze jsem se pilně snažila fyzicky udržovat v kondici. 

 Vzpomínám i na své zahraniční cesty - Švýcarsko, kam mi tehdy vyšlo pozvání, 

Jugoslávii a především na Afriku - Konekri. Tam se mi velice líbilo. Kamarádka 

tam  učila české děti na konzulátu, její manžel pracoval na vysílači. Byl to pro mne 

obrovský zážitek - ostrovy a moře, kam jsem se chodila koupat.  

V Luxoru jsem spokojená, už si ani nepamatuji, kdy jsem přišla. Nemohu si stěžovat, 

s prostředím jsem se sžila, vaří tu dobře. Všem spolubydlícím a zaměstnancům přeji, 

aby se jim tu líbilo, spokojenost, ale hlavně: berte život takový, jaký je! 

 

Rozhovor s paní Boženou Kozákovou 

 

Dětství jsem prožila v Nových Zámcích, kde se 

narodili i všichni mí sourozenci. Se mnou 

musela maminka do Jičína. Nakonec jsem se 

provdala do Dymokur, kde jsem strávila 57 let. 

V tomto kraji se mi líbilo. Vychodila jsem 

základní školu různě po okolních vesnicích. 

Učení mě moc nebavilo, dále jsem studovat 

nešla. Tehdy bylo zájemců o učení dost a já se 

na školy nedostala. Zůstala jsem doma, starala 

se o bratra Pepíka. Měla jsem ještě další dva 

sourozence (celkem jsme byli čtyři - dva kluci a dvě holky). Ve věku deseti let mi 

zemřela maminka. Táta se znovu oženil, s druhou maminkou jsem ale měla pěkný 

vztah. Tatínek mi sehnal místo ve Spolaně, v laboratoři jsem pracovala 10 let. Našla 

jsem si tam kamarádku, která mě navštívila i zde v domově pro seniory. Po Spolaně 

jsem nastoupila do skladů Ministerstva vnitra v Dymokurech. 

Sama jsem porodila 2 děti - syna Miloše a dceru Marcelku. Manžel zemřel roku 2002, 

prožila jsem s ním pěkná léta, manželské soužití hodnotím jako harmonické. Byl to 
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nimrod, myslivectví ho hodně bavilo, cvičili jsme doma honící psy. Já se zajímala 

o pletení. Pletla jsem na své děti i vnoučata, ještě před rokem jsem zvládla uštrykovat 

ponožky, ale nyní mi už zdraví neslouží, hlavně ta dýchavičnost je nepříjemná. 

Na některé činnosti již nemám sílu. 

V Luxoru jsem od 13. prosince. Jsem tu spokojená a všem bych popřála zdraví 

na prvním místě. 

 

Rozhovor s paní Vlastou Kellerovou 

 

Narodila jsem se tady v Poděbradech, celý 

život jsem prožila v městské části Na hrázi. 

Město i jeho okolí se mi líbilo, byla jsem 

zde spokojená. Po základní škole jsem se 

učila na švadlenu, tedy správně dámskou 

krejčovou. Touto profesí jsem se živila 

celý život a musím říci, že jsem pracovala 

vždy pečlivě. Nikdo si nikdy nestěžoval, že 

bych ušila něco špatně. Kromě toho mě 

bavilo vyšívání, tancovačky, vlastně se zajímám o hodně věcí. Baví mě i sledovat 

televizi např. Televarieté s panem Dvořákem a paní Bohdalovou. Teď mi již zdraví 

nedovoluje vykonávat věci, které jsem dělala dříve. 

S rodiči jsem měla hezký vztah, to stejné mohu říci i o bratrovi. Když nastal čas, 

provdala jsem se a založila rodinu, manžel pocházel z Hostomic a pracoval jako 

instalatér-topenář.  Narodily se nám 3 děti-dvě dcery a syn. Bohužel jedna z dcer již 

zemřela, druhá za mnou dojíždí až z Plzně. Jsem obyčejná žena, plnila jsem si své 

ženské povinnosti a život beru, tak jak to je. Vše se přihodilo tak, jak mělo. 

V Domově jsem teprve 14 dní, na pokoji se mi líbí, se spolubydlícími vycházím dobře. 

Celkově jsem tu spokojená a přeji všem ostatním, aby se jim tu rovněž líbilo. Klientům 

a zaměstnancům přeji hlavně zdraví a spokojenost. 

 (Zpracovala: M. Khan) 
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Rozhovor s paní Michaelou Vančurovou  

 

Jmenuji se Michaela Vančurová. Pocházím z Kolína. 

Jsem vdaná. S manželem Jiřím jsme spolu již 10 let. 

Máme dva syny Lukáše a Honzu. Ze zvířátek jsme si 

pořídili modrou andulku, kluci jí říkají Nikola. Za 

hezkého počasí s rodinou rádi jezdíme na kolech. 

V Luxoru jsem začala pracovat jako pracovnice 

kuchyňky a obsluhuji vás na jídelně od prosince 

minulého roku. Moc se mi tu líbí. Je zde vlídný 

kolektiv pracovníků. I vás, seniory, jsem si velmi oblíbila. Přeji Vám všem hodně 

zdraví a spoustu krásně prožitých dnů, které se vám budu snažit co nejlépe zpříjemnit. 

(Zpracovala: M. Vančurová) 

 

Rozhovor s panem Michelem Elstnerem 

 

Jmenuji se Michel Elstner. Od 06. ledna 2017 jsem 

zaměstnán v Domově pro seniory Luxor. Vystudoval 

jsem Střední školu gastronomie a služeb v Severních 

Čechách. Od roku 2013 se pohybuji v sociálních 

a zdravotnických zařízeních. Pocházím 

z Libereckého kraje a mám ještě tři sourozence, se 

kterými máme vzájemně dobré vztahy. Nyní bydlím 

s manželkou v centru města Nymburk. K mým 

zálibám patří kresba, četba, příroda, zvířata a hlavně 

sport. Rád bych popřál všem pevné zdraví, klientům spokojené žití a zaměstnancům 

dobře strávené dny v práci v Domově pro seniory Luxor.        (Zpracoval: M. Elstner) 
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Rozhovor a paní Ivanou Kramerovou 

 

Milí klienti, jmenuji se Ivana Kramerová a pocházím ze 

severu Čech, Šluknovského výběžku. Z města Varnsdorf, 

kde jsem se narodila a prožila dětství. Od mala jsme 

se věnovala sportu. Moje srdeční záležitost byla atletika, 

kterou jsem provozovala 13 let. Mám dvě dospělé dcery 

a dva vnuky. V roce 2016 jsem se přestěhovala 

do Poděbrad. Jako pracovník přímé péče pracuji osm let. 

Práci mám moc ráda. Snažím se naslouchat a porozumět 

všem klientům, protože jsme tady pro ně. Přeji všem 

klientům hodně zdraví a dobré nálady. 

(Zpracovala: I. Kramerová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Poděbradech pod záštitou Městského úřadu Poděbrady vznikla nová služba pro 

seniory - Senior taxi. Tato služba je v provozu od první poloviny minulého roku. 

Služba je určena  občanům, kteří dosáhli 70 let, starším a držitelům  ZTP či ZTP/P bez 

omezení věku. Službu si lze objednávat na mobilním telefonním čísle 720 955 764 

(běžný tarif - operátor O2).  Taxi je možné si objednat během celého dne (24 hodin).  

  

Službu Senior taxi je třeba objednávat telefonicky minimálně jeden den předem. 

Pokud bude služba objednána v den přepravy, provozovatel přepraví osoby, jen pokud 

mu to bude dovolovat volná kapacita. 
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Cena za přepravu je stanovena na 15,- Kč za jednu jízdu, přičemž jedna jízda je 

cesta tam, cesta zpět je považována za další jízdu. Pokud z jedné adresy absolvuje 

jízdu více osob, za přepravu zaplatí pouze jedna, doprovod cenu přepravy nehradí. 

Každá osoba bude moci v jednom  kalendářním měsíci absolvovat maximálně 8 jízd. 

Služba bude zajišťována v pracovních dnech, vždy od 6,30 do 14,30 hod. 

 

Každá oprávněná osoba, která poprvé využije tuto službu je povinna podepsat souhlas 

se zpracováním osobních údajů pro účely evidence služby senior taxi. Osobní data 

budou ověřena z dokladu totožnosti – OP nebo průkaz ZTP, ZTP/P.  

  

Služba občany může přepravit na území města Poděbrady např.: 

 k praktickým a odborným lékařům, rehabilitačním zařízením  

 k pobočkám České pošty  

 k autobusovému a vlakovému nádraží 

 k místním hřbitovům 

 k nákupním střediskům 

 na Jiřího náměstí a Riegrovo náměstí  

 

Občany bude vozit bílé auto označené logem provozovatele 

 

 

 

 

a logem města  

 
 

(Zpracovala: K. Soudská, zdroj: http://www.mesto-podebrady.cz/informace-k-senior-taxi-v-

podebradech/d-20621) 

 

Zdroje použitých obrázků: 

http://goodmoda.blog.cz/1106/jahody-jsou-lahodne-a-s-minimem-kalorii  

https://tipynavylety.net/vylety/206 

 http://www.apartmanypodebrady.cz/sport-podebrady/brusle-podebrady.htm  
http://www.mesto-podebrady.cz/informace-k-senior-taxi-v-podebradech/d-20621 

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/slunecnice-pestovani-a-prehled-odrud 

http://www.apartmanypodebrady.cz/sport-podebrady/brusle-podebrady.htm
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Najděte v řadě všechny obrázky, které jsou shodné  

se vzorem v rámečku 

 

 

Které slovo nepatří k ostatním a proč? Napište další slovo,  

které by patřilo do dané skupiny 

 

1. paprika, rajče, hruška, ředkvička, zelí    ………………. 

2. papír, kov, dřevo, tulipán, plast     ………………. 

3. paragraf, parašutista, paraván, parazit, polštář  ………………. 

4. Afrika, Evropa, Antarktida, Albánie, Asie   ………………. 

5. advokát, zedník, programátor, doručovatel, sešit  ………………. 

 

Doplňte křestní jména známých osobností 

Burian …………………………   Šplechtová………………………… 

Zedníček …………………………    Šoberová ………………………… 

Adamovská …………………………    Jirásková ………………………… 

Štěpánek …………………………    Šíp  ………………………… 

Hrušinský …………………………    Janžurová ………………………… 
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Najděte 10 slov (podstatných jmen), která začínají na písmena - St 

 
 St …………………………………  St ………………………………… 

 St …………………………………  St ………………………………… 

 St …………………………………  St ………………………………… 

 St …………………………………  St ………………………………… 

 St …………………………………  St ………………………………… 

 

Podtrhněte v řadě čísel ta sousedící čísla, jejichž součet  

dohromady činí 7 

2 3 8 1 6 7 3 4 5 2 6 1 8 2 7 6 2 6 3 8 3 7 5 2 1 8 4 4 4 5 

    1 8 2 3 6 1 3 3 6 1 9 3 6 7 3 0 9 2 5 6 4 3 2 8 1 7 1 8 0 7  

 

Kolik je na obrázku čtverců? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokuste se odpovědět na otázky 
 

Jak se nazývá ta fáze měsíce, kdy měsíc není vidět, protože je k Zemi obrácen 

neosvětlenou stranou?    

……………………………..................... 

Jak se pojmenovává podruhé, někdy i potřetí posečená luční tráva nebo jetelina? 

 

…………………………………………. 
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Letní mandala k vymalování 

Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako 

prostředek pro komunikaci s bohem/hy, ale v dnešní době je to také nástroj pro 

relaxaci a sebepoznání. V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar 

(mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou 

energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud 

tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se 

uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních. Je zde uplatněn princip: "harmonie 

vznikající na papíře se přenáší do nitra tvořícího". Proces může být podporován také 

"moudrostí", která je obsažena v jednoduchých obrazcích a která působí na nevědomé 

úrovni, a to i pokud nejsme s významem obeznámeni.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně sluníčka a příjemné chvíle strávené u tréninku paměti Vám přejí Jana 

s Aničkou 

                                                
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandala 


