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Vážení a milí přátelé, 

při otevření nového čísla 

našeho časopisu zkusme začít 

písničkou Heleny Vondráčkové- 

„Bylo léto, horké léto, tak jak 

léto má být…“ 

Přejme si, aby toto léto bylo 

přesně takovým, jaké si představujeme. Plné sluníčka, radosti a dobré 

pohody. My všichni  pak zkusme ještě přidat  úsměv, dobré slovo, ale 

i pochopení a zájem o druhé. 

Příjemné čtení a hlavně ve zdraví a spokojenosti prožití nadcházejících 

letních dní Vám za celý kolektiv pracovníků Luxoru přeje  

Váš Jaromír Novák 
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I v jarních měsících jsme pořádali mnoho pravidelných i zajímavých aktivit, mezi které patří oblíbené 

„Křeslo pro hosta“, kdy jsme pozvali tyto hosty: paní Hanu Dvořákovou, s přednáškou na téma 

„Dentální hygiena“. Paní Dvořáková vede ještě s kolegyněmi paní Marií Svobodovou a paní Marií 

Farkašovou „Literární klub“ pořádaný každou středu. Dalším hostem byl v květnu recitátor, herec 

a moderátor Jaroslav Brandl a 31. 05. nás navštívila Mgr. Laluchová z lékárny Magistra Poděbrady. 

Vyhodnocení turnaje v „Bingu“ 

Všichni soutěžící se těšili na pondělní 

odpoledne 08. 04. 2019, kdy jsme 

vyhodnocovali hráče, kteří měli ve hře nejvíce 

štěstí a získali nejvíce bodů po deseti kolech 

v turnaji, který se konal od ledna. Hlavní cenou 

byl dárkový potravinový koš, který vyhrála paní 

Němcová Ludmila, dalšími cenami byly balíčky 

s čokoládovými bonbóny pro paní Jebavou 

Dagmar, Ing. Pátou Petru, Nedbalovou Marii 

a Mackovou Helenu. Ostatní hráči, kteří se 

zúčastnili, si odnesli jako pozornost čokoládu. 

Hra se natolik klientům zalíbila, že jsme po vyhlášení první soutěžní série zahájili hned další soutěžní 

kola. 
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Výstava prací klientů zařízení sociálních služeb Středočeského kraje 

Dne 10. 04. 2019 jsme byli prezentovat výrobky 

našich klientů v budově Středočeského kraje v Praze. 

Naši klienti si na Velikonoční výstavu připravili 

velikonočně laděné zápichy do květináčů ve tvaru 

tulipánů a jiné jarní motivy, dále velikonoční kuřátka 

a velikonočně osazené květináče s bazalkou. 

Návštěvníci výstavy se mohli také podívat na 

prostírání, která klienti vyšívají. I my jsme během 

výstavy načerpali novou inspiraci na další tvoření v 

rámci výtvarného kroužku a děkujeme tak Středočeskému kraji za její uspořádání. 

Velikonoční pomlázka 

Velikonoční pondělí 22. 04. 2019 se v Česku nese ve znamení 

tradice, při níž muži dopoledne vyplácejí ženy a dívky pomlázkou 

z vrbového proutí. Každoročně tuto tradici s radostí dodržuje i pan 

ředitel našeho 

Domova, který 

pravidelně přichází 

všechny klientky 

„omladit“ a obdarovat 

velikonočními balíčky 

plných dobrot. Tradičně na naše klienty nezapomněli 

studenti z Hotelové školy, kteří upekli a nazdobili pro 

všechny perníčky, za které děkujeme! 

Vystoupení žáků ze Základní umělecké školy v Poděbradech 

Poslední středu v měsíci k nám vždy zavítají žáci ze ZUŠ 

Poděbrady s panem učitelem, aby se mohli našim 

klientům pochlubit, jaké pokroky dělají ve hře na kytaru, 

housle, harmoniku a dalších hudebních nástrojích. Děti 

jsou velmi šikovné a snaživé, což naši senioři vždy ocení 

velkým potleskem. (24. 04. 2019) 
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Vyhodnocení cyklovýletu 

Od začátku března senioři z našeho Domova 

Luxor pravidelně trénovali fyzickou kondici na 

oblíbeném rotopedu „šlapadle“ při tradičním 

cyklistickém výletu. Každý z účastníků ujel 

virtuální trasu z Poděbrad do centra Kutné 

Hory, která je dlouhá 30 km. Ujeté kilometry 

byly zaznamenávány do připravené mapy. 

V průběhu výletu se také účastníci seznamovali 

s fotografiemi a historií i současností památek v centru Kutné Hory. Cílem výletu byl Chrám 

sv. Barbory. Dnes 02. 05. 2019 byl výlet slavnostně ukončen. Každý z účastníků byl odměněn 

diplomem, medailí a dortem, o který se podělili s ostatními obyvateli domova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v kuželkách v Kolíně 

Ve čtvrtek 16. 05. 2019 po snídani jsme vyjeli se třemi 

klienty na turnaj v kuželkách do soukromého zařízení 

SeneCura Senior centrum v Kolíně, kam kromě nás 

pozvání přijali také další naši „soupeři": Domov pro seniory 

– Městské sociální a zdravotní služby Kolín a SeneCura 

Hradec Králové. Každý Domov vytvořil tým ze tří členů, 

domácí soutěžící byli v přesile dvou družstev. Po vřelém 

uvítání paní ředitelky pořádajícího Domova se všech 
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5 družstev zapojilo do soupeření v kuželkách v devíti kolech, která byla do poslední chvíle velmi 

napínavá. Pravidla byla předem jasná i nekompromisní: byla rozlosovaná družstva na pořadí v soutěži, 

poté každý hráč házel po jednom hodu v každém kole a po třetím soutěžícím byly sečteny body za 

poražené kuželky. Padaly i tresty za přešlapy v podobě odečtu bodu. Pokud se někomu podařilo 

porazit všech deset kuželek, získal dvojnásobný počet bodů. Celkovým pořadím na konci soutěže ještě 

mohli zamíchat ředitelé Domovů, kteří klienty na akci doprovázeli. Po velkém a urputném boji se naši 

klienti, po usilovném fandění, umístili na krásném 

třetím místě a získali diplom a každý balíček. 

Vítězem této soutěže se stalo družstvo ze SeneCury 

Hradec Králové, které obdrželo kromě diplomu také 

větší dárkový balíček. Po turnaji jsme měli ještě 

možnost ochutnat místní kuchyni a prohlédnout si 

prostory Domova, kterým nás paní ředitelka 

provedla. Naši soutěživí klienti prožili krásné a pestré 

dopoledne, sportovní akce byla vydařená.  

 

Výlet vyhlídkovým vláčkem 

I když nám počasí úplně nepřálo, vydali jsme se 

17. 05. 2019 na dlouho očekávanou projížďku 

oblíbeným vyhlídkovým vláčkem. Naše trasa vedla k 

nádraží, podél parku kolem Léčebny Dr. Filipa, 

Studentskou a Husovou ulicí jsme přejeli k Labi, viděli 

jsme zimní stadion i výstavbu nové basketbalové haly 

Na Ostende. Projížděli jsme dále kolem vyhlídkové lodi, 

podél zámku směrem ke Střelnici a vraceli se kolem prostor 

golfového hřiště zpět na hlavní hradeckou silnici přes 

Riegrovo náměstí k nádraží a domů. I přes mírnou nepřízeň 

počasí si klienti jízdu užili a mnozí zavzpomínali na své 

zážitky z dřívějších let. Jízda vyhlídkovým vláčkem je velmi 

oblíbenou aktivitou a máme zájem na tom, aby se jí účastnili 

téměř všichni klienti. Proto máme ještě domluvený další 

termín – v pátek 21. 06. 2019. 
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Den Srbska 

V letošním roce jsme již potřetí pořádali Den 

evropského státu (21. 05. 2019). Tentokrát nás 

svou návštěvou poctila srbská velvyslankyně paní 

Vera Mavrić s doprovodem tlumočnice. Hosty 

jsme přivítali tradičně v národním kroji s chlebem 

se solí a šumivým sektem na přípitek. Sympatická 

paní velvyslankyně velmi poutavě klientům 

přiblížila život v Srbsku, jeho historii, tradice, 

kulturu a zvyky. Na ochutnání přivezla všem 

klientům slovinské jídlo – slaný závin a minizákusky. 

Tradičně si díky tomuto významnému dni klienti k obědu 

pochutnali na srbských národních specialitách jako je 

polévka Čorba (zeleninovo-masová) nebo Srbská Sarma 

s dušenou rýží (plněný zelný list). Sladkou tečkou na 

závěr byl servírovaný srbský dezert. Hosté si ještě stihli 

prohlédnout Domov a popovídat s klienty.  

 

Opékání buřtů 

Poprvé v letošním roce jsme si naplánovali opékání 

buřtů na zahradě. I když jsme se domnívali, že na 

konci května nám bude počasí více přát, tak jsme se 

bohužel dočkali deštivého dne (22. 05. 2019), což 

nás ale od plánované akce neodradilo. Buřty jsme 

opékali na zahradě pod stříškou na grilu a klienti 

mezitím natěšeně čekali na jídelně u prostřeného 

stolu s vychlazeným pivem. Poté si za poslechu 

trempských písní pochutnali na do zlatova 

opečených buřtech s hořčicí, křenem a chlebem. 

Dobře se při tom pobavili, všem chutnalo, a domů 

odcházeli s pocitem krásně stráveného a pohodového odpoledne. Budeme se těšit na slunečné 

počasí, abychom si pochutnali na buřtech na čerstvém vzduchu. A už máme další termín opékání buřtů 

– ve středu 26. 06. 2019 v 15:30 hod. na zahradě!  
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X. ročník Lyského pětiboje 

Ve čtvrtek odpoledne jsme se s klienty Domova zúčastnili 

jubilejního X. ročníku Lyského pětiboje, tentokrát 

s cirkusovou tématikou. Organizátoři z Domova Na Zámku 

v Lysé nad Labem nás přivítali ve vkusných cirkusových 

kostýmech. Než jsme se všichni sešli, mohli jsme posedět a 

při občerstvení poslouchat živou hudbu. Účast přijalo jako loni 10 družstev, která závodila v pěti 

disciplínách, např. v „hodu na Klauna“ nebo ve „zkoušce pozornosti“, kdy si soutěžící museli 

zapamatovat rozmístění knoflíků a poté je sami sestavit na 

správná místa. Dále proběhl „kouzelníkův řetěz“, kdy hráči 

vysvobozovali přivázaného medvěda, který byl uvězněn 

pod osmi zámky, a ve „kvízu“ skládající se z devíti otázek 

týkajících se cirkusového prostředí. Volnou disciplínou 

a zároveň domácím úkolem byla výroba pouťových růží, 

kterou jsme splnili, přivezli a náš tým odprezentoval básní. 

Pro doprovody družstev si domácí připravili bonusovou 

disciplínu, která mohla také zamíchat celkovým pořadím. Na všechny disciplíny dohlížela tříčlenná 

porota složená z pracovníků z Městského úřadu Lysá 

nad Labem, která hodnotila kreativitu, nápad a vtip body 

od jedničky do desítky. Naši soutěžící ve složení 

pí. Černá, pí. Davidová, pí. Nedbalová a p. Slabihoudek 

se umístili na krásném 4. místě, získali účastnický list 

a balíček s plyšovým medvědem a dalšími drobnostmi. 

Desátý ročník byl velmi vydařený, svítilo nám sluníčko, 

a všem se velmi líbil! 

 

 

 

 

 

 

(Zpracovala: M. Kadlecová) 
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Ve druhém čtvrtletí se konaly schůzky VO ve dnech 23. 04., 24. 05. a 25. 06. a mohly by být 

pro vás důležité tyto informace: 

- Stále využíváme služeb dvou kadeřníků – slečny Kronusové a pana Řeháka, kteří se 

střídají po 14 dnech. V případě zájmu o ostřihání je potřeba to sdělit sociálním 

pracovnicím, které předávají seznam vždy konkrétnímu kadeřníkovi. 

- Pedikérskou činnost vykonává kromě paní Votavové i paní Iveta Kadlecová, v případě 

zájmu se hlaste, prosím, na sesterně. 

- Výtvarný kroužek povede paní Procházková, která domluvenou další schůzku 25. 06. 

ve 14 hod. na jídelně, na kterou jste srdečně zváni. 

- 30. 5. se v Domově Na Zámku konal Lyský pětiboj, děkujeme soutěžícím klientům – 

panu Slabihoudkovi, paní Davidové, paní Černé a paní Nedbalové za účast a za 

„vybojování“ krásného 4. místa z 10. družstev. 

- Ve dnech 13. 06. – 16. 06. proběhla výstava „Šikovné ruce seniorů“ v Lysé nad Labem, 

děkujeme všem, kteří zde prezentovali svou tvorbu – paní Dubnové, paní Hutové, 

paní Hlaváčkové a panu Ringerovi!  

(Zpracovala: M. Kadlecová) 
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PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D. 

 

  

duben - červen 

Vlasta Sůvová     29. 04. 2019 

Květa Maršonová     07. 05. 2019 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

                 duben - červen 

Alena Mazánková     22. 04. 2019 

Miroslava Čadilová     26. 04. 2019 

Jaroslava Havlová     22. 06. 2019 
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Paní Dagmar Kurková 

Jsem rodačka z Poděbrad, ale část života jsem 

spolu s manželem prožila v Ostrově u Karlových 

Varů. Vystudovala jsem rodinnou školu, 

a pracovala jsem v kanceláři v Jednotě. Mám 

jednoho syna Pavla a dvě vnoučata – Honzu 

a Michalu. Dále mám i dvě pravnoučata Nelu 9 let 

a Jonáše 4 roky. Mezi mé koníčky patřilo šití 

a pletení. V domově jsem od března a velice jsem 

tu spokojená. Účastním se cvičení na jídelně a ráda jezdím na vozíku ven. Navštěvuje 

mě tu kamarádka ze školy, se kterou si ráda posedím u kávy, dortíku a příjemného 

popovídání. Ráda si přečtu hezkou knihu. 

 

Paní Vlasta Sůvová 

Dětství jsem prožila v Bakově nad Jizerou 

u babičky a dědy. Vystudovala jsem 

zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi. Vdala 

jsem se a s manželem se nám narodil syn 

Rudolf. Pracovala jsem jako zdravotní sestra 

v lázních v Poděbradech a po mateřské 

v ordinaci obvodního lékaře MUDr. Veselého až 

do důchodu. Ráda jsem cestovala a nejdále 

jsem byla v Kanadě. Ale vždy jsem se ráda 

vracela domů do Poděbrad, které mám velice ráda. Manžel pracoval u dráhy, tak jsme 

hodně jezdili vlakem. Od syna mám dva vnuky a dohromady tři pravnoučata – Aničku, 

Tomáše a Káju. Do Luxoru jsem se přestěhovala začátkem března a je mi zde 

příjemně. 



 12 

Paní Květa Maršonová 

Narodila jsem se v Praze a vyrůstala u babičky 

a strejdy v Dobřichově. Vyučila jsem se ve fabrice na 

plechovky v Kolíně na lisařku. V 18letech jsem se 

vdala a přestěhovala se za manželem do Poděbrad. 

Měli jsme spolu tři děti – holku a dva kluky. 

Po mateřské jsem uklízela v kancelářích ve sklárnách. 

Manžel tam pracoval jako brusič. Bavilo mě vařit 

a starat se o rodinu. V domově se mi líbí a ráda 

chodím na cvičení, poslechnout si dechovku a na setkání s panem ředitelem.  

 

 (Zpracovala: D. Mašindová) 

 

Bc. Dana Mašindová 

Jmenuji se Dana Mašindová, je mi 35 let a žiju se svým 

manželem a dětmi v Kostelní Lhotě. Máme rodinný domek, 

kde s námi žije i moje maminka a pes Žofka. Mám dvě 

dcery, které jsou ve věku 4 a 2 roky. V Luxoru jsem 

pracovala již před pěti lety, než jsem šla na mateřskou 

dovolenou. Nyní tu budu pracovat na pozici sociální 

pracovnice. Tuto práci mám ráda a naplňuje mě.  

Mezi mé koníčky patří zahrada, kde pěstujeme zeleninu 

i květiny, ráda jezdím na kole a když zbyde čas, přečtu si hezkou knížku. 

(Zpracovala: D. Mašindová) 

Zdroje použitých obrázků: 
https://zahradkaruvrok.cz/2015/06/co-k-sobe-patri-prece-cerven-a-jahody/ 

https://zahradkaruvrok.cz/2015/06/co-k-sobe-patri-prece-cerven-a-jahody/
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Popletená přísloví - následující věty jsou pomíchaná přísloví. 

 U každé rozepište, ze kterých dvou přísloví se skládá. 

1. Vrána k vráně sedá, až se ucho utrhne. 
 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Lež má krátké nohy, tomu se zelení. 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Bližší košile, nežli holub na střeše. 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Co se vleče, jako husa klasu. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Co mají společného slova? 
 

Pozorně si přečtěte všechna slova v každém řádku  
a napište, co mají tato slova společného 

 

Tabule, křída, lavice, třídní kniha, nástěnka ……………………………………... 

Ponožky, rukavice, tričko, košile, sukně, čepice ………………………………… 

Povídka, román, báseň, esej, fejeton, cestopis …………………………………... 

Koza, švédská bedna, trampolína, hrazda, žíněnka …………………………….. 

Bazalka, kari, šafrán, kmín, majoránka, pepř ……………………………………. 
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Vzpomeňte si na co nejvíce mužských i ženských 
křestních jmen, která začínají na písmeno „J“ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Vzpomeňte si na 10 zvířat, která začínají 
 na písmeno „P“ 

P……………………………  P…………………………… 

P……………………………  P…………………………… 

P……………………………  P…………………………… 

P……………………………  P…………………………… 

P……………………………  P…………………………… 

 

Zeměpisný kvíz 

pokuste se odpovědět na následující otázky 

 

Které české město kromě Prahy má orloj?  ………………… 

Jaká je nejvyšší hora Čech?     ………………… 

Kde pramení Labe?      ………………… 

Jak se jmenuje největší západočeské město známé výrobou piva? ………….. 

Ve kterém městě je nejstarší český kamenný most?   ………………… 
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Trénování pozornosti 
najděte 7 rozdílu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšné trénování paměti a pozornosti Vám přejí Jana s Aničkou 
z Komunitního centra, řešení Vám rády osobně povíme 


