
 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 2/2022 
Vážení a milí přátelé,  

spolu s letními dny 

k Vám přicházíme 

s novým číslem našeho 

časopisu, který je 

především o Vás a pro 

Vás. 

Přejme si, aby toto léto 

bylo přesně takové, 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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 INDIVIDUÁLNÍ REHABILTACE 

 KONDIČNÍ CVIČENÍ   

        S ERGOTERAPEUTKOU 
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        PRACOVNICEMI 
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 POSEZENÍ S PANEM ŘEDITELEM PŘI HUDBĚ  

 TURNAJ V BINGU 
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 KROUŽEK PEČENÍ 

 POSLECH DECHOVKY S KÁVOU A  

        ZÁKUSKEM 

 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

        S PANEM ŘEDITELEM 

 KŘESLO PRO HOSTA 
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Tvořivá činnost s dobrovolníky 
Pondělní odpoledne jsme se společně s našimi 

třemi dobrovolníky paní Alexandrou, paní 

Ludmilou a panem Vladimírem věnovali našim 

klientům a tvořili velikonoční výrobky 

a výzdobu. Další týden jsme jeli na Velikonoční 

výstavu do Prahy, kde jsme náš Domov 

prezentovali se společnými výtvory.  

(28. 03. 2022) 

 

 

Muzikohraní 
V tomto roce jsme opět 

přivítali známé tváře paní 

Ivanu Guzkovou a pana 

Jiřího Hampla, kteří vždy 

svou příjemnou 

a optimistickou hudbou 

i náladou přijedou potěšit 

naše klienty. Nejdříve zahráli 

klientům, kteří se sešli na 

jídelně. Poté jako vždy 

navštívili klienty na pokojích, 

kteří se nemohou do společenské místnosti dostavit. Děkujeme a už se těšíme na další 

plánovanou návštěvu. (29. 03. a 26. 04. 2022) 

 

 

Křeslo pro hosta – Hana 
Dvořáková 

Páteční dopoledne strávili klienti ve 

společnosti paní Hany Dvořákové, 

která do Domova dochází pravidelně 

jednou za 14 dní ve středu na aktivitu 

„Literární klub“. Tentokrát v rámci 

„Křesla pro hosta“ přišla povídat 

o dentální hygieně. Přednáška byla 

velmi zajímavá a klientům se líbila. 

(8. 4. 2022) 
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Hraní společenských her 
Mezi pravidelné aktivity Domova jsme 

zařadili „Hraní společenských her“. Klienti si 

mohou přijít zahrát v pondělí odpoledne 

oblíbené „Člověče, nezlob se!“, domino, 

šachy, dámu, solitér nebo karty.  

(11. 4. 2022) 

 

 

 

Kroužek pečení – Velikonoční 
beránek 

Kroužek pečení se schází každou středu. 

Na velikonoční období upekly klientky 

„velikonočního beránka“ z tvarohového a 

ořechového těsta. Ochutnávka proběhla 

při dechovce s kávou.(13. 4. 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční pondělí s pomlázkou 
Po Božím hodu velikonočním přichází 

Velikonoční pondělí s tradicemi, mezi které 

mimo jiné patří vyplácení žen pomlázkou z 

vrbového proutí. Tuto tradici dodržuje i pan 

ředitel, který každoročně nezapomene přijet 

a „omladit“ všechny klientky Domova. 

Velikonoční balíčky plné dobrot nedostávají 

pouze ženy, ale myslíme s nimi i na muže.  

(18. 04. 2022) 
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Křeslo pro hosta – Vladimíra 
Kvíčerová 
Mezi naše pravidelné hosty v rámci 

aktivity „Křeslo pro hosta“ patří paní 

Vladimíra Kvíčerová. Našim klientům má 

stále co povídat ohledně historie našeho 

národa a vše vždy zpestří hudebními 

ukázkami známých autorů. (22. 4. 2022)   

 

 

Vystoupení žáků ZUŠ Poděbrady 

Po delší době jsme u nás opět přivítali 

žáky Základní umělecké školy v 

Poděbradech, kteří nám v doprovodu 

pana učitele Skleničky přišli zahrát na 

různé hudební nástroje. Vystoupení se 

klientům velmi líbilo. Žáci za námi 

budou opět docházet v pravidelných 

měsíčních intervalech a my, 

posluchači, budeme moci posoudit 

jejich hudební pokroky. (27. 4. 2022) 

 

Oslava životního jubilea paní Miloslavy Lejnarové 
Tento den byl především velmi významný pro naši klientku paní Miloslavu Lejnarovou, 

která s námi slavila krásné kulaté životní jubileum – 100 let !!! K této významné události 

nám přijel zahrát pan Vít Pecka, který klienty rozezpíval, rozveselil a pobavil. Naši 

oslavenkyni jsme všichni popřáli hlavně hodně zdraví, štěstí i to, aby nám všem 
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v Domově rozdávala své milé úsměvy a pohodu. Paní Lejnarové přišly osobně popřát s 

krásnými kyticemi i zástupkyně z Krajského úřadu Středočeského kraje a okresní 

správy sociálního zabezpečení. Po slavnostním přípitku jsme si pochutnali na 

chlebíčcích, zákuscích i na velkém narozeninovém dortu. (28. 04. 2022) 

 

Opékání buřtů na zahradě 
Všichni jsme se těšili na první letošní opékání buřtů na zahradě. Počasí nám přálo, 

bylo krásně, slunečno, a tak jsme se mohli společně sejít, abychom si zazpívali 

trempské písně, pobavili se a dali si špekáčky s pivem! Klientům chutnalo a byli rádi z 

příjemně stráveného odpoledne. (4. 5. 2022) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Canisterapie 
V pátek dopoledne nás poprvé navštívila paní Anna 

Bártová se psím doprovodem border kolií Sky. 

Klienti na pokojích si pejska pohladili, pomazlili se s 

ním, vyfotili, dávali mu granulky a ke všem mohl 

i do postele. Ale hlavně si i popovídali s paní 

Bártovou o pejscích, jejich výcviku i osobních 

zkušenostech s chovatelstvím. (06. 05. 2022) 
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Křeslo pro hosta – PhDr. Ladislav Langr 
Na aktivitu Křeslo pro hosta přijal naše 

pozvání PhDr. Ladislav Langr - český 

publicista, organizátor kulturního, 

sportovního a společenského života a od 

roku 2010 pátý polistopadový starosta 

města Poděbrady. Náš host vyprávěl 

o historii Poděbrad a jejich významných 

osobnostech. A dokonce i jednu historickou 

osobnost přivedl – Kunhutu ze Šternberka, 

první manželku krále Jiřího z Poděbrad, 

kterou v dobovém kostýmu předvedla paní 

Marcela Svobodová. Ta je již našim 

klientům známá z literárního klubu, který 

pořádáme v našem Domově. (6. 5. 2022) 

 

Lyský pětiboj 
Ve čtvrtek odpoledne jsme se s klienty Domova zúčastnili jubilejního XI. ročníku 

Lyského pětiboje s tématem „Pohádka mládí“. Organizátoři z Domova Na Zámku v 

Lysé nad Labem nás přivítali v kostýmech pohádkových bytostí. Před soutěžemi 

posedělo všech osm družstev při občerstvení a poslechu pohádkových melodií. Po 

přivítání pana ředitele v kostýmu Krakonoše jsme začali soutěžit v pěti disciplínách, 

např. v „hodu míčkem“ nebo v pohádkovém kvízu. Dále jsme závodili ve „Večerníčkově 

skládačce“, vybírali jsme pohádkové předměty, ale i zachraňovali princezny. Volnou 

disciplínou a zároveň domácím úkolem byla výroba, vaření nebo napsání „Pohádky 

mládí“, kterou jsme splnili. Přivezli jsme upečené domácí Honzovy buchty s povidly 

a tvarohovou náplní a ještě jsme odprezentovali báseň, kterou složila naše klientka 

paní Zdenka Hutová. Pro doprovody družstev si domácí připravili bonusovou disciplínu, 

která mohla také zamíchat 

celkovým pořadím. Tentokrát 

jsme stříleli z luku. Na všechny 

disciplíny dohlížela tříčlenná 

porota, která hodnotila kreativitu, 

nápad a vtip body. Náš tým ve 

složení pí. Rákosníková, 

pí. Marečková, pí. Macková, 

pí. Janoušková a p. Slabihoudek 

se umístili na krásném 5. místě a 

získali balíček s cenami. 

Jedenáctý ročník byl velmi 

vydařený, bylo nádherné počasí 

a všem se výlet velmi líbil! (19. 05. 2022) 
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Výlet vyhlídkovým vláčkem 
Objednali jsme si krásné, 

slunečné počasí a vydali jsme se 

s klienty na dlouho očekávanou 

projížďku oblíbeným 

vyhlídkovým vláčkem. Naše 

trasa vedla přes park k 

vodotrysku, přes kolonádu kolem 

květinových hodin, dále jsme 

Studentskou a Husovou ulicí 

přejeli k Labi, kde jsme projížděli 

kolem vyhlídkové lodi, podél 

zámku směrem ke Střelnici až k 

soutoku, kde jsme měli 

přestávku na občerstvení. Klienti 

se osvěžili pivem, limonádou a 

také zmrzlinou. Někdo si dal 

i kávu. Poté jsme se vraceli 

kolem prostor golfového hřiště 

zpět na hlavní hradeckou silnici 

přes Riegrovo náměstí domů. 

Klienti si jízdu užili a mnozí 

zavzpomínali na své zážitky z 

dřívějších let. Jízda vyhlídkovým 
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vláčkem je velmi oblíbenou aktivitou a máme zájem na tom, aby se jí účastnili téměř 

všichni klienti. Proto si domluvíme ještě další termín.(20. 05. 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení Turnaje v Bingu 

Po deseti kolech „Turnaje v bingu“ jsme opět vyhodnocovali a předávali ceny a diplomy 

výhercům. Třetí místo obsadila paní Petra Pátá, druhou příčku obsadila paní Jitka 

Kacbundová a zlatou výherkyní se stala paní Marie Rákosníková. Všem výherkyním 

jsme pogratulovali a budeme pokračovat v dalším soutěžení! (30. 05. 2022) 

 

   Petra Pátá   Jitka Kacbundová        Marie Rákosníková 
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Kroužek pečení – Rybízová buchta 

Kroužek pečení probíhá každou středu, kde se schází stálá skupina klientek. Pečeme 

dle sezónní nabídky a dnes jsme sehnali červený rybíz. Rychlá buchta s rybízem a 

drobenkou chutnala všem. (22. 06. 2022) 

 

 

Hudební vystoupení – Vladimír Pecháček 

Pan Vladimír Pecháček býval členem legendární 

skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje 

Havelky. Nám přišel zpříjemnit dopoledne 

krásnými písničkami, které si doprovodil hrou na 

kytaru. Od srdce si klienti zazpívali lidové, 

staropražské písničky  nebo i písně Karla 

Hašlera. Klienti vystoupení odměnili krásným 

potleskem a už teď těší na další jeho návštěvu. 

(23. 06. 2022) 

 

 

 

 

 

 
(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 
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Gratulujeme k narozeninám následujícím klientům a popřát mnoho zdraví  

a štěstí v dalších letech. 

DUBEN 

Paní Ludmila Němcová, paní Petra Pátá, paní Věra Janoušková, 

paní Marie Fuksová, paní Zdenka Hutová, paní Marie Siřínková, 

paní Miloslava Lejnarová 

KVĚTEN 

Paní Miroslava Vokněrová, pan Pavel Říha, paní Jiřina 

Sponnerová, paní Jiřina Šimková, paní Marie Dlouhá, paní Jarmila Chudobová 

ČERVEN 

Paní Hana Černá, paní Jitka Kacbundová 

 

duben -  červen 2022 

Kovaříková Ludmila   15. 04. 2022 

Nezavdalová Dobromila   25. 04. 2022 

Fabianová Hana    12. 05. 2022 

Veselý Josef    18. 05. 2022 

Šimek Josef    28. 05. 2022 

Rambousková Mioslava   27. 06. 2022 

duben - červen 2022 
 

Řepásková Jitka, Mgr.   27. 04. 2022 

Chudobová Jarmila   05. 05. 2022 

Málková Božena    31. 05. 2022 

Pěničková Marie    20. 06. 2022 

Sedláčková Marie    21. 06. 2022 

Přejeme všem příjemný pobyt. 
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Mgr. Jitka Řepásková 
 

Narodila jsem se v Kolíně. Měla jsem 2 bratry, jeden 

chodil do gymnázia do Spořilova a poté přešel na 

gymnázium do Kolína. Druhý se vyučil strojním 

inženýrem a zemřel v 92 letech. Sama jsem 

vystudovala gymnázium v Kolíně a poté jsem se 

přihlásila na Karlovu univerzitu na obor pedagogika, 

kde jsem se specializovala na tělocvik a zeměpis. 

Pracovala jsem jako učitelka tělocviku. Mám 

jednoho syna a snacha je právnička. Poté jsem se 

léčila v Českém Brodě. Mám 1 vnuka, který je 

ekonomický inženýr a 2 neteře. Jedna je lékařka a 

druhá je ekonomická inženýrka. Mezi mé koníčky 

patřil basket a jízda na lyžích. 

 

Jarmila Chudobová 

Pocházím z Vrbčan. V pěti měsících jsme se přestěhovali 

na Kubšovku. Vyučila jsem se v Tesle a poté jsem 

pracovala jako spojovací mechanička v Kolíně. Vdávala 

jsem se 20 letech. Narodily se nám 2 děti, dcera Irena a 

syn Jaroslav. Manžel byl vystudovaný zemědělský 

inženýr. Ovdověla jsem před 18 lety. Mám krásných 7 

vnoučat. Mezi mé záliby patří pletení, vaření a práce na 

zahrádce. Jedno z mých oblíbených jídel je koprovka. 

Tady v domově mě navštěvuje syn, skoro každý den. Líbí 

se mi tu a jsem spokojená s dobrou stravou. 
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Božena Málková 
Pocházím z Třebestovic. Měla jsem o 12 let 

mladšího bratra. Vdávala jsem se v 18 letech, 

manželství nevydrželo a poté jsem se vdávala 

ještě jednou. Mám 2 vnučky, 1 vnuka a 

2 pravnučky. Mezi mé záliby patří luštění 

křížovek a starost o zahrádku. Nejraději pěstuji 

růže, které mám také ve svém pokoji, ale také 

zeleninu. Dříve jsem velmi ráda jezdila na kole. 

Mám vystudovanou střední školu v Sadské obor 

klášterní vychování. Navštěvuje mě moje rodina, 

nejvíce syn a dcera. Celý život jsem vykonávala 

účetní práce, poté jsem vypomáhala, kde bylo 

třeba. V domě jsem spokojená a líbí se mi tu. 

(Zpracovala: Marcela Kadlecová, Dana Mašindová – sociální pracovnice) 

Eliška Voglová 

Jmenuji se Eliška Voglová a je mi 21 let. Mám 

vystudovanou střední zdravotnickou školu v Kolíně a tuto 

práci jsem si vybrala, protože se mi líbilo již při praxích 

v nemocnici, jak je na starších lidech vidět, že je potěší 

třeba jen, když se na ně člověk usměje.  

Bydlím s rodiči na Hradišťku 1 u Kolína. Mám dva mladší 

bratry, jeden se jmenuje Štěpán a druhý Vojtěch. 

Jako malá jsem dělala závodně sportovní gymnastiku, a 

později se věnovala i trénování dětí.  

Nyní se ve svém volném čase ráda stýkám s rodinou a přáteli, poslouchám hudbu, 

peču a ráda se věnuji celoročním sportům, jako je třeba jízda na kole, lyžování nebo 

bruslení. 
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Vážení klienti, jako první bychom vám chtěli 

poděkovat, za schovívavost a trpělivost, kterou jste 

projevili. V posledních dvou měsících jsme se potýkali 

s častými poruchami výtahu a s praskáním 

vodovodního potrubí. 

Výtah je v současné době plně funkční, za což jsme 

nesmírně rádi a jeho provoz je bezpečný. Opravdu 

jsme vnímali, že výtah je v našem domově 

nepostradatelný pomocník, který zabezpečuje nejen 

např. rozvoz stravy na patra pro klienty, kteří se nestravují v jídelně nebo vyvezení 

vozíku s prádlem, ale je cestou, jak se dostat na vycházku ven, na vyšetření k lékaři 

nebo na aktivity pořádané na jídelně. 

Neméně podstatné je taktéž i rozvod studené a teplé vody po celém domově. 

V současné době jsou vytvořeny nové rozvody, které se nacházejí pod novými 

podhledy, a je tedy zamezeno dalším možným haváriím. 

V neposlední řadě byl zakoupen nový chladicí box pro uskladnění použitých 

inkontinenčních pomůcek umístěný v garáží.  

Pomalými krůčky se tak snažíme zpříjemnit a zkvalitnit pobyt každému klientovi, který 

v našem domově žije. Ať se nám všem jen a jen daří! 

(Zpracovala: Mgr. Kristýna Soudská – vedoucí sociálního úseku) 

 

 

 

Zdroje použitých obrázků: 

 https://www.modry-klic.cz/2018/08/05/modroklicovske-leto/ 

 https://www.seekpng.com/ipng/u2w7w7r5a9t4o0q8_vector-royalty-free-download-bingo-stuffing-rotary-

bingo/ 

 https://br.pinterest.com/lucianaalmeidagomes91/cuidador-de-idosos/ 

https://br.pinterest.com/lucianaalmeidagomes91/cuidador-de-idosos/
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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. 

 

Vyluštěte přesmyčky nápojů 
 

váka   ……………………  jač   …………………… 

lékom  ……………………  mur   …………………… 

okaka  ……………………  ovín élíb  …………………… 

ocovný kejtokl ……………………  vipo   …………………… 

talem   ……………………  fírek   …………………… 

Trénování slovní zásoby 

Najděte 10 slov (podstatných jmen), která začínají na písmena Mr -. 

Mr …………………………………   Mr ………………………………… 

Mr …………………………………   Mr ………………………………… 

Mr …………………………………   Mr ………………………………… 

Mr …………………………………   Mr ………………………………… 

Mr …………………………………   Mr ………………………………… 

Najděte 10 slov denní potřeby (ne potraviny), které začínají na S. 

S ……………………………………..  S …………………………………….. 

S ……………………………………..  S …………………………………….. 

S ……………………………………..  S …………………………………….. 

S ……………………………………..  S …………………………………….. 

S ……………………………………..  S …………………………………….. 
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Doplňte následující přísloví 

Není žalobce, …………………………………………………………………………… 

Podej někomu prst a …………………………………………………………………… 

Všude chleba o …………………………………………………………………………. 

Navrch huj, ……………………………………………………………………………… 

Co sis nadrobil, …………………………………………………………………………. 

Pečení holubi …………………………………………………………………………… 

Hloupý, kdo dává ……………………………………………………………………….. 

Změňte 1 písmeno ve slově, tím vám vznikne další slovo  

Vzor: sádlo – písmenko S změníme na P a máme nové slovo - pádlo 

achát  ………………..  kolář  ……………….. 

fábor  ………………..  hrnec  ……………….. 

gáza  ………………..  dril  ……………….. 

konev ………………..  dílek  ……………….. 

lahoda ………………..  maso  ……………….. 

nos  ………………..  kos  ……………….. 

V následujícím shluku písmen jsou skryta různá ženská jména, 

pokuste se je najít 
AKORDANANALOZVHRJDKSMNSYLVAJDIRJNKDUNFUFMUJANAJRURO 

WEUHEDVIKAJDUEJKASHFUWJCVHJVTRBWEJMARIEHJAUDSIFNVZYKL 

ZLATAJDUDNFCHEICMVMSZDRAHUŠEKANDUFUNSKJCZENŽĚKXÍFMSÝ 

ŽDJDHSJKSAIDMILENAHXCZWJĚÁČJXZFJFOSHENCMILOSLAVAJDKDIFJF 

JDUFNBDROBĚNAHSKDUGFJGLHDITAJCIEMVOGBKŠJDBALDKEBĚLAJF 

USKAROLÍNAHSZDEHFBHFKSZRHFGMARTINAJDHFZWHVKXNZVTNELA 

JXIXJMARKÉTANDIDHJVNHAJSMAGDAJSUNCKVURNGKNELIROMANAJ 

DHMIRIAMHSZGŽWGFJVBXIDEZFNŽELVÍRAJDÁDJNEZCBKDUFGMKDU 
 

Příjemné chvíle u tréninku paměti, dobrou náladu a pevné zdraví  

Vám přejí Jana s Aničkou 
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Trénování pozornosti 
 

Antistresové omalovánky jako prevence Alzheimerovy choroby již  

z našeho časopisu znáte. Dnes jsme pro Vás připravili něco 

nového. Pokuste se ve velkém obrázku najít všechny malé 

předměty, které jsou pod ním. 

 
 

 

 


