
 

 

 

 

 

 

č. 2/2020 

Vážení a milí přátelé,  
 

nejprve musíme poděkovat Vám 

všem za trpělivost a pozitivní přístup 

ke všem omezením, kterým  jste 

vzhledem k pandemii museli čelit. 

S novou, pro celý svět víc než 

náročnou situací jste se dokázali 

vypořádat, jak se říká, bez ztráty 

květiny. 
 

Pochvala a vysoké uznání patří též všem pracovníkům našeho Domova, 

kteří se o Vás starali. 
 

I když dochází k uvolňování a návratu k chodu života před karanténou, 

pořád ještě nemáme vyhráno. Je potřeba i nadále dbát ve zvýšené míře na 

hygienická opatření, zejména na mytí rukou, větrání a nošení roušek. 

Snažme se současně každý přispívat k dobré pohodě a náladě. 

Nezapomínejme na starou zkušenost, že veselá mysl je půl zdraví.  
 

Hezké chvíle při čtení našeho časopisu a hlavně krásné, usměvavé a ve 

zdraví prožívané léto 

Za celý kolektiv pracovníků Luxoru 

 přeje Váš Jaromír Novák 
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Pravidelné cvičení s rehabilitačními pracovnicemi 

Počasí je nádherné, slunečné, ale stále platí přijatá vládní opatření, která důsledně 

dodržujeme. Od 09. 03. 2020 platí zákaz návštěv, klienti nemohou chodit na vycházky, na 

které byli někteří zvyklí.  

Ale právě proto, že je krásné počasí a máme k dispozici v zadní části objektu zahradu, začaly 

rehabilitační pracovnice každé dopoledne před obědem s malou skupinkou klientů cvičit. 

Klienti byli zvyklí na každodenní cvičení s ergoterapeutkou i na další aktivity, což jim začíná 

chybět, takže jsou nyní velmi rádi za tuto činnost na čerstvém vzduchu.(23. 04. 2020) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posezení na zahradě s hudbou a kávou 

Naši klienti nevyužívají nyní zahradních prostor pouze ke cvičení, ale mají každý den po 

obědě, pokud je slunečné počasí, možnost posedět v omezeném počtu lidí, poslechnout si 

hudbu, kterou reprodukuje na přání pan ředitel. K poslechu písniček na čerstvém vzduchu 

popíjejí kávu či jiné nápoje. (23. 04. 2020) 
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Četba pana ředitele klientům 

V době karantény se všichni snažíme vymýšlet, jak bychom klientům zpříjemnili dlouhé chvíle 

na pokojích. Jednou z dalších zrealizovaných činností jsou každodenní rozhlasové relace 

pana ředitele, které slyší všichni po celém Domově. Po úvodních aktuálních informacích 

a pokusu dodat trocha optimismu následuje čtení na pokračování. Začali jsme pohádkou  

„O Květušce“ od Františka Hrubína, následovaly povídky Šimka a Grossmana a od pondělka 

navazuje čtení knihy „Bylo nás pět“ od Karla Poláčka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čarodějnice 

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou 

v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Každoročně tento svátek 

slavíme s klienty na zahradě, zapálíme oheň, opečeme buřty, které zapíjíme vychlazeným 

pivem. Bohužel dnešní situace nám oslavu této tradice neumožnila, ale i tak jsme si poseděli 

s klienty, kteří se vystřídali ve dvou skupinách na zahradě. Zapálili jsme oheň, uvařili kávu 

a zaposlouchali se do melodií na přání, které pouštěl pan ředitel. I když jsme neslavili 

klasickým způsobem, zahradní posezení za krásného počasí si klienti pochvalovali a domů 

odcházeli spokojeni. (30. 04. 2020) 
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Nabídka knih pro klienty 

V Domově na chodbách v každém patře mají k dispozici klienti malé knihovny, kde si mohou 

zapůjčit beletrii. Knihy pravidelně obměňujeme, měníme žánry dle předchozího zjištěného 

zájmu. Kromě menších knihoven mají klienti k dispozici ještě velkou knihovnu na jídelně, kde 

najdou spíše odbornější literaturu. 

Do Domova pravidelně po předchozí domluvě dochází i knihovnice paní Matúšková z Městské 

knihovny Poděbrady, která konkrétním klientům přináší knihy, o které mají zájem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zahradní aktivity stále pokračují 

Využíváme každého dne, kdy nám počasí přeje, neprší, je slunečno a můžeme pobývat 

s klienty v zahradních prostorách Domova. Dopolední cvičení s rehabilitačními pracovnicemi 
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i odpolední aktivitu, kdy si poslechnou písničky na přání, si klienti velmi oblíbili a těší se na ně. 

Toto odpoledne bylo pro klienty ještě příjemnější, protože k pravidelné kávě každý dostal 

osvěžení ve formě polárkového dortu jako pozornost od majitele Spa hotelu Felicitas pana 

Tržického. A kdo se nezúčastnil zahradního posezení, pochutnal si na zmrzlině na pokoji nebo 

na balkóně. 

Od 25. 05. 2020 zahradní prostory využívají také klienti, kteří tu stráví čas se svými blízkými, 
kteří je přišli navštívit.  

 

 

 

 

 

 

 

Hudební vystoupení skupiny MGO 

Po dlouhé koronavirové pauze se naši klienti 

těšili na hudební vystoupení, které se 

původně mělo konat v zahradních prostorách 

Domova. Bohužel, počasí nám vůbec nepřálo, 

proto se celá akce konala na jídelně. Přijelo 

pět členů kapely MGO (Malý garážový 

orchestr) s bohatou výbavou hudebních 

nástrojů.  

Nedočkaví a natěšení klienti se začali scházet 

již o hodně dříve, než akce měla začít. Kapela začala hrát známé písničky od Olympicu, Věry 

Martinové, Smokie, country písně, pop rock. Mezi klienty panovala výborná nálada, zazpívali 

si, kdyby bylo více místa, určitě by si i zatancovali! Čím déle kapela hrála, tím více byli všichni 

uvolnění, rozjaření a po téměř dvouhodinovém vystoupení odcházeli se spokojenými tvářemi 

domů. (19. 06. 2020) 
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(Zpracovala: M. Kadlecová, D. Mašindová) 

 

MOTORICKÝ A KOGNITIVNÍ TRÉNINK 

Společné aktivity byly po delší dobu ve všech domovech pro 

seniory zrušeny, přesto jsme se snažili alespoň o individuální 

aktivity. Jednou z nich byla jízda na trenažéru Thera training 

Tigo („jízda na rotopedu“). Během tohoto cvičení jsme trénovali 

nejenom dolní končetiny, ale i 

kognitivní složky paměti. Tuto 

aktivitu pravidelně navštěvuje cca 

22 klientů jednou, nebo dle 

potřeby, i vícekrát v týdnu. V době 

omezení provozu Komunitního 

centra jsme se snažili, abyste 

využívali tuto aktivitu, co nejvíce. 

Chtěli bychom poděkovat všem, 

kteří motorický a kognitivní trénink 

využívají a s úsměvem zlepšují svojí fyzickou i psychickou 

kondici. 

 

V Komunitním centru pro Vás dále pravidelně jednou v týdnu 

připravujeme trénink paměti. Tato aktivita je také individuální. Ukázka tréninku paměti je na 

konci každého vydání našeho časopisu. 

(Zpracovala: Bc. Málková, Bc. Hrochová) 
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Chceme pogratulovat k narozeninám následujícím klientům a 

popřát mnoho zdraví a štěstí v dalších letech. 
 

ČERVENEC 

Paní Květoslava Pavlová, paní Olga Buchnerová, pan Josef 

Cabrnoch, paní Marie Dvořáková, paní Jana Fialová, paní 

Bohumila Hlaváčková, paní Jaroslava Třešňáková, Olga 

Bednářová 

SRPEN 

Paní Marie Pourová, paní Alena Fliegerová, paní Miloslava 

Rambousková, paní Jiřina Urbánková, pan Bohumil Waltr, pan Jaroslav Málek, Hana 

Hrušková, pan Josef Šťovíček 

ZÁŘÍ 

Paní Stanislava Korychová, paní Marie Ješutová, paní Helena Macková, paní Marie 

Šneková, pan Václav Prudký, paní Jarmila Vitková 

 

 

duben- červen 

Marie Štěříková     09. 04. 2020 

Lidmila Suchánková     18. 04. 2020 

Věra Jirousková     22. 04. 2020 

Emilie Švecová     23. 04. 2020 

Marie Kurková           14. 05. 2020 

Vlasta Janouchová     24. 03. 2020 

Miloslava Dařílková     29. 05. 2020 
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duben - červen 

Václav Kára      18. 05. 2020 

Miroslava Marečková    19. 05. 2020 

Marie Dlouhá     26 05. 2020 

Hana Sýkorová      01. 06. 2020 

Jana Fialová      09. 06. 2020 

Jaroslava Třešňáková    09. 06. 2020 

Hana Hrušková     16. 06. 2020 

Olga Bednářová      19. 06. 2020 

Josef Šťovíček      24. 06. 2020 

Blažena Štejfová     24. 06. 2020 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

Marie Dlouhá 

Narodila jsem se v Praze. Pracovala jsem 40 let jako úřednice u Vojenské správy. Jezdila 

jsem ráda na chalupu v Chouzové, kde jsem trávila čas od jara do podzimu.  Od úrazu kyčle a 

než jsem nastoupila do DS jsem byla v nemocnici Příbram na rehabilitačním oddělení. Ráda 

čtu knihy, zajímá mě historie. Měla jsem moc ráda práci na zahrádce.  

Václav Kára 

Narodil jsem se v Sokolči. Dětství a mládí jsem strávil na statku 

ve Stráži pod Ralskem. Vyučil jsem se automechanikem. 

V Osečné, nedaleko Stráže jsem se seznámil s manželkou a 

odstěhovali jsme se zpět do Sokolče, kde jsme postavili rodinný 

dům. Celý život jsem pracoval v TONĚ Pečky. Mezi mé koníčky 

patřily auta a motorky. Svého času jsem byl schopen opravit 
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snad všechno s motorem. V manželství se mi narodila dcera Dagmar, mám dvě vnoučata – 

Dagmar a Vladislava. Druhou mou zálibou bylo hospodaření. Když jsem byl plný sil, chovali 

jsme ovce, kozy, prasata, býky, krávy i včely. Po smrti své ženy jsem zůstal sám v domě 

s jezevčíkem Žerykem. Velkou oporou mi je vnuk s rodinou, kteří se o mě velmi starali. Vnučka 

se vdala do Liberce. Mám čtyři pravnoučata: Andreu, Michala, Martina a Dagmar.  

Jana Fialová 

Narodila jsem se v Sadské, pocházím z rodiny strojvedoucího, jsem nejstarší se čtyř sester. 

Ve svém rodišti jsem strávila dětství a poté jsme se s rodiči přestěhovali do Oskořínku. 

Pracovala jsem v mládí jako švadlena, později lesní dělnice a ošetřovatelka skotu v JZD. 

Vdávala jsem se v necelých 18 letech. S manželem jsem žila od roku 1960 až do jeho smrti 

v roce 2016. Od roku 1983 jsem bydlela v Praze a již jako invalidní důchodce jsem byla 

zaměstnána na recepci zdravotního střediska. Mám tři děti – dva syny a dceru, pět vnuků a tři 

pravnuky. V roce 2018 jsem již nezvládala bydlet sama v Praze, tak jsem se přestěhovala do 

Nymburka. Zde bydlí můj nejstarší syn a z důvodu imobility jsem si pronajala bezbariérový byt 

v domě s pečovatelskou službou, kde jsem bydlela do nástupu do Domova. 

Josef Šťovíček 

 

Narodil jsem se 19. 08. 1943 v Poděbradech. Po ukončení 

základní školní docházky jsem se vyučil jako zámečník a po 

vyučení pracoval v ŽOS Nymburk až do roku 1998. V roce 2000 

jsem nastoupil do Skláren Bohemia. Tuto dobou začaly mé 

dlouhodobé zdravotní problémy. Jsem ženatý. V mládí jsem 

aktivně hrál fotbal, nyní ho sleduji rád v televizi. 

 

 

Hana Sýkorová 

Pracovala jsem v Tesle v Kolíně, ve firmě zaměřující se na 

výrobu stolních rádií. I přesto, že se jednalo o náročné 

zaměstnání, ráda na svoji bývalou práci vzpomínám. Mým 

nejoblíbenějším jídlem je tradiční řízek s bramborovým 

salátem, který mě nikdy neomrzí.  Svůj den si nedokáži 

představit bez hrnku své oblíbené kávy a k tomu něco 
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dobrého na zub. Mou největší vášní je však hudba, ráda si poslechnu písně všeho druhu, 

nejvíc mě ale za srdíčko chytne dechovka.  

Jaroslava Třešňáková 

Pocházím z malé vesničky Kolaje, která se nachází kousek od 

Městce Králové. V již zmíněném Městci Králové jsem pracovala 

nejdříve jako prodavačka potravin a později jako drogistka, kde ráda 

vzpomínám na svého bývalého šéfa. Moji rodiče hráli ochotnické 

divadlo, kam jsem je ráda chodila podporovat. Jsem jedináček a 

ráda jsem vždy pomáhala slabším. Mým nejoblíbenějším jídlem jsou 

smažené houby, nikdy nepohrdnu žádnou sladkostí či jinou 

dobrotou. Mezi mé záliby patří poslech hudby a čtení knih. Největší 

radostí je pro mě návštěva vnoučat a pravnoučat.  

 
 

(Zpracovala: M. Ralbovská- praktikantka, M. Kadlecová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje použitých obrázků: 

 https://zahrada.bydleniprokazdeho.cz/zahrada/jarni-kvetiny-a-aranzma-v-interieru.php 

 https://sites.google.com/site/rocniobdobiivt/home/jaro 

 https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/%C4%8Cesko/1.Kraje/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj/Pod%C4%9Bbr
ady 

https://zahrada.bydleniprokazdeho.cz/zahrada/jarni-kvetiny-a-aranzma-v-interieru.php
https://sites.google.com/site/rocniobdobiivt/home/jaro
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/%C4%8Cesko/1.Kraje/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj/Pod%C4%9Bbrady
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/%C4%8Cesko/1.Kraje/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj/Pod%C4%9Bbrady
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SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ  

Naši klienti pan Josef Veselý a paní Emílie Veselá jsou již řadu let členy Sdružené obce 

baráčníků, a proto jsme se dohodli vám tento spolek přiblížit trochu více. 

První spolek baráčníků vznikl v Kolíně roku 1873. 

Bylo to období zakládání mnoha druhů různých 

vzdělávacích, podpůrných a vlasteneckých 

sdružení. Baráčníci se starali o podporování 

vdov, sirotků, chudiny a tuto činnost spojovali 

s vlastenectvím. 

Jméno "Baráčníci" vzniklo od názvu hostince, kde 

byl spolek baráčníků ustanoven a kterému se 

lidově říkalo "Baráček". Znamená to tedy, že baráčníci nejsou žádnou společností lidí, kteří by 

vlastnili jakýkoliv dům nebo i sebemenší baráček, ale sdružením lidí, kteří mají kladný vztah k 

myšlence zrozené v "Baráčku", a to udržovat staročeské zvyky a tradice a uchovávat 

původní kroje Čech, Moravy a Slovenska. 

Od samého začátku v 80. letech 19. století se jednalo o spolek nepolitický, složený ze všech 

tříd kolínského obyvatelstva, který pomáhal jak svým členům, tak i mnoha dary širokému okolí, 

hlavně Ústřední matici školské a Národní jednotě pošumavské. Baráčnická myšlenka získala 

brzy své příznivce i za hranicemi města Kolína a toto hnutí se postupně rozšířilo téměř do 

celých Čech, do Vídně i Spojených států Amerických. 

Přes více než 130 let existence není myšlenka baráčníků pouhou historií. V průběhu roku se 

kolínští baráčníci zúčastňují například průvodu Kmochova Kolína, pořádají plesy a po dohodě 

s pracovníky muzea pomáhají oživovat chaloupky Muzea lidových staveb v Kouřimi při 

některých národopisných akcích. 

Mimo pravidelné schůzovní činnosti organizují či se podílí na organizaci Dne matek, MDŽ, Dne 

dětí, rozloučení s rokem, stavění májek, pořádání baráčnických, staročeských plesů a zábav. 

Součástí zábav bývají i staročeské tance, např. Česká beseda. Dále se účastní různých 

místních aktů, jako kladení věnců, slavnostních průvodů apod. Před nacistickou okupací se 

Baráčníci ve velkém účastnili i jiných vlasteneckých akcí. Akce bývají odlišné podle místních 
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zvyklostí vesnice či města. Svérázné jsou i rituály při velkých akcích a schůzích, prováděné 

často v krojích. 

Zajímavé je i tradiční pojmenování členů a funkcionářů organizace. Členové se nazývají 

sousedé a tetičky, členové výboru mají funkce panímaminka, pantatínek, rychtář, místorychtář, 

syndyk (jednatel), berní (hospodář), slídilové účtů (revizní komise), švandymistr (za kulturu), 

vzdělávatel, dráb (dohlíží na pořádek v obci), ponocný, šafář (zabezpečuje občerstvení), 

gratulanti (chodí svým členům gratulovat k narozeninám). 

 

  

Kmochův Kolín 2007 

pan Veselý v průvodu 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
ZDROJ: 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastenecko-dobro%C4%8Dinn%C3%A1_obec_bar%C3%A1%C4%8Dnick%C3%A1 

 http://baracnici.sweb.cz/ 

(Zpracovala: D. Mašindová) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastenecko-dobro%C4%8Dinn%C3%A1_obec_bar%C3%A1%C4%8Dnick%C3%A1
http://baracnici.sweb.cz/
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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. 

Anička a Jana 

Procvičíme si paměť na názvy měst a obcí 

 

Napište ke každému písmenu alespoň 3 názvy města či obce v ČR 

P ____________________________________________________ 

S ____________________________________________________ 

L ____________________________________________________ 

K ____________________________________________________ 

N ____________________________________________________ 

  

Přesmyčky léčivých rostlin 

 

NÍMOVRÝK  ____________  HELNYTROK  ____________ 

NEMÁHŘEK  ____________  TIPRENAKO  ____________ 

LIMAPŠEPKA ____________  NADRKORI  ____________ 

VACHLUHKA ____________  MĚKEČÍS  ____________ 

JOCELITR  ____________  TYKRANÍK  ____________ 
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Verbální logika 

 

Doplňte společnou slabiku 

Příklad:  

ZVÍ  ___ŘE___  TĚZ    Přidáním písmen ŘE nám vzniknou nám slova zvíře a řetěz. 

MÍ  _________________________________________________________ DA 

ZÁ  _________________________________________________________ TA 

SRD  ________________________________________________________ NÍK 

VOL_________________________________________________________ LÍK 

Napište mužská a ženská křestní jména na začáteční písmeno 

abecedy 

 

A ………………………… 

B.………………………… 

C………………………… 

D………………………… 

E………………………… 

F………………………… 

H………………………… 

J………………………… 

K………………………… 

L…………………………. 
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M………………………… 

N………………………… 

O………………………… 

P………………………… 

R………………………… 

S………………………… 

T………………………… 

V………………………… 

Z………………………… 

 

Pokuste se vypočítat pyramidu 
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Antistresové omalovánky nebo také omalovánky pro 

dospělé, jako výbornou prevenci Alzheimerovy choroby, již 

známe.  

Dnes Vám nabízíme oblíbenou mandalu. 
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Najděte 10 rozdílů mezi obrázky 

 

 


