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č. 3/2014 

Vážení a milí přátelé, 

přáním i snahou všech pracovníků našeho Luxoru je společný život Vás všech 

co nejvíce zpříjemnit a vytvářet pocit skutečného domova. 

Rádi bychom Vás zbavili i všech starostí a problémů. To se nám ale i při sebevětší 

snaze asi nepodaří. Pokusíme se tedy alespoň přispět ke zlepšení Vaší pohody 

a spokojenosti novým číslem našeho časopisu. 

V tomto vydání  řada z Vás nalezne zasloužené poděkování, představíme vám novou 

kolegyni a nové klienty, můžete se seznámit se zápisy 

z Výboru obyvatel za třetí čtvrtletí tohoto roku, 

potrénovat si paměť a v neposlední řadě si 

připomeneme říjen - Měsíc seniorů a Dny otevřených 

dveří. 

Za celý kolektiv zaměstnanců Luxoru Vám přeji 

příjemné nadcházející dny a to nejen při čtení našeho 

časopisu.   Váš 

      Jaromír Novák 
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Jako každý rok, tak i letos je tu říjen - Měsíc seniorů. I naše 

zařízení bude mít v rámci „Celostátního týdne otevřených dveří 

sociálních služeb“ zpřístupněný Domov veřejnosti.  

 

Dny otevřených dveří se budou konat v úterý 07. 10. a ve středu 

08. 10. Od 09:00 do 15:00 hod mají možnost si zájemci o naše služby a široká 

veřejnost prohlédnout naše prostory: 

- „Domov pro seniory“ 

- „Rehabilitaci“ 

- „Komunitní centrum“ 

Program: 

Úterý 

 Ukázka kondičního cvičení se seniory na jídelně od 9:30 hod do 10.00 hod. 

 Klub přátel hudby s panem ředitelem na jídelně od 10:00 do 11.00 hod. 

 Posezení s hudbou na jídelně od 14:00 hod do 16.00 hod. 

Středa 

 Ukázka pečení v denní místnosti Komunitního centra od 9:00 do 11:00 hod. 

 Ukázka kondičního cvičení se seniory na jídelně od 9:30 do 10:00 hod. 

 Literární klub na jídelně od 10:00 do 11:00 hod. 

 

 

Ze schůzek VO konaných ve dnech 22. 07., 26. 08. a 22. 09. 2014, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Členové Výboru obyvatel velice uvítali jasná tištěná pravidla, která byla roznesena na 

pokoje. Jedná se o informaci: „V případě vyhlášení požárního poplachu vyčkejte na 

pokoji na pokyny personálu, které budou vyhlášeny místním rozhlasem.“ Pro 
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zdravotní sestřičky byl předán a nalepen na sesterně pokyn, jak v případě požárního 

poplachu jednat. 

- Upozornění pro klienty: 

 NIKDY nepůjčujte peníze pracovníkům domova ani nikomu cizímu. Pokud by 

se stalo, že by od Vás někdo z personálu chtěl peníze, ihned to nahlaste vedení 

Domova nebo to napište a vhoďte do schránek důvěry, které jsou umístěné 

v přízemí vedle jídelny nebo ve druhém patře. 

 Informujte své příbuzné, že nemohou vstupovat do přípravny jídel (kuchyňka 

v přízemí vedle jídelny) z hygienických a zdravotních důvodů. Pokud budete 

potřebovat uvařit kávu nebo budete potřebovat zapůjčit nádobí, požádejte 

pracovnici kuchyňky, která vás ráda obslouží. 

- Velice se klientům líbily společenské akce: projížďka vláčkem po Poděbradech 

a okolí a opékání buřtů na zahradě Domova. Klienti chválí akce, které příjemně 

zpestřují pobyt v domově seniorů. 

- Blíží se zima a chladnější počasí, z tohoto důvodu nás čeká zahájení topné sezony. 

Pokud budete mít problém s vytápěním pokoje, případně jiné problém týkající 

se údržby obraťte se na vedoucího provozu pana Josefa Zacha. 

- Pochvala pro personál kuchyňky a kuchyň. Klienti oceňují chutnou úpravu jídel 

a kvalitu stolování na jídelně.   

- V úterý a ve středu, dne 07. – 08. 10. 2014 se uskuteční 

v Domově „Dny otevřených dveří“. V čase od 09:00 do 15.00 

bude Domov otevřený pro případné zájemce o naše služby, kteří 

by se chtěli podívat a zjistit jak se žije v Domově pro seniory. 

- Dne 10. října po 14 hodině se budou konat volby do Senátu na 

jídelně Domova. Bližší informace budou na nástěnkách ve 

všech patrech Domova. 

(zpracovali: F. Novák, Bc. K. Soudská) 

Vyhodnocení letních soutěží 

Srdečně děkujeme všem, kteří se účastnili letních soutěží a reprezentovali tak náš 

Domov. Bohužel na vavříny vítězů jsme tentokráte nedosáhli. 
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Paní Ludmilo Čiperová, chválíme Vás, že se účastníte volnočasových aktivit, které 

pro Vás a ostatní klienty připravujeme. 

Paní Jarmilo Záhorová, jsme moc rádi, že docházíte na aktivitu Výtvarný kroužek. 

Vždy jsme rádi, že Vás tam vidíme a máte zájem se zapojit. 

Paní Zdeňko Hutová, víme, že se účastníte skoro každé aktivity, kterou pořádáme. 

Děkujeme Vám za Vaši ruku, kterou přidáváte k dílu na Výtvarném kroužku a na 

kroužku Pečení. 

Paní Heleno Nováková, nemohli jsme si nevšimnout, jak máte dobrou náladu. 

Děkujeme Vás, protože je to nakažlivé. Dělá nám radost, když Vás vidíme se usmívat. 

Paní Marie Macková, vážíme si Vaší vytrvalé a kamarádské péče, kterou věnujete 

své spolubydlící. Lidé si mají pomáhat a vy jste toho zdárný příklad. 

Paní Jaroslavo Rubáčková, jsme rádi, že jste tak optimistická, vždy je na Vaší tváři 

úsměv a máte dobrou náladu, kterou rozdáváte ve svém okolí. 

Paní Kristo Wolfová, oceňujeme a chválíme Vás, že díky své bojovnosti se Vám 

podařilo čelit zdravotním problémům. Přejeme Vám hodně zdravíčka! 

Pane Josefe Černý, děkujeme Vám za výraznou pomoc při zprovoznění naší 

„recepce“. Díky Vám máme přehled o návštěvách, které přicházejí do našeho 

Domova.  

Paní Lidmilo Suchánková, chválíme Vás za péči o vlastní zdraví v podobě 

pravidelných procházet za každého počasí. 

Paní Marie Šneková, děkujeme Vám za spolehlivou a vytrvalou pomoc při odnášce 

a donášce zdravotního materiálu na místní polikliniku. 

Pane Václave Fajte, chválíme Vás a jsme rádi, že máte zájem a pravidelně 

se účastníte aktivit v Domově.  

Paní Eliško Janovská, chválíme Vás, že mát chuť se účastnit aktivit a hlavně 

Univerzity třetího věku. 
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Paní Marto Melicharová, paní Marie Davídková a paní Jarmilo Hubínková – 

velice si vážíme, že jste spolu na vašem pokoji navázaly tak dobré přátelské vztahy 

a společně se účastníte aktivit. Byli bychom velice rádi, kdyby se to povedlo i ostatním 

klientům. 

 

 

 

červenec - září 2014 

 

Alena Mazánková   01. 07. 2014 

Emílie Havrlantová  14. 07. 2014 

Svatopluk Pavelka   17. 07. 2014 

Ludmila Čiperová   23. 07. 2014 

Vilém Žďánský   20. 08. 2014 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

červenec – září 2014 

 

Eliška Rückerová   08. 07. 2014 

Mgr. Dagmar Horská  12. 07. 2014 

Eliška Veselá   16. 07. 2014  

Josef Sedláček   09. 08. 2014 
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Rozhovor s panem Josefem Černým 

Odkud pocházíte a jaká byla vaše profese? 

Narodil jsem se v Poděbradech na Žižkově a celý život zde 

žiji. Vystudoval jsem dvě střední školy, Jedenáctiletou 

střední školu v Poděbradech (dnešní Gymnázium) 

a Střední školu sociálně právní v Praze Nad Štolou.  

Po škole jsem pracoval na zámku, na Vysoké škole 

elektrotechnické jako pracovník pro vědu a výzkum. Pracoval jsem zde do roku 1982. 

Potom jsem pracoval jako hospodář na středním odborném učilišti společného 

stravování. Zde jsem pracoval až do odchodu do důchodu. 

 

Co vaše rodina? 

Mám sestru, bydlí v Praze Kamýku.  Nedávno mě byla navštívit. Vnuk žije 

na Slovensku. 

V DS jsem od 17. 6. 2014. Zvykl jsem si a jsem s péčí zaměstnanců spokojený.  

 

Jaké máte záliby? 

Rád sleduji TV, především sportovní přenosy ve fotbale. Dříve jsem byl fotbalovým 

trenérem mladších žáků. S panem Loučem si rád posedím v kavárničce blízko DS. 

 

Co byste vzkázal ostatním klientům a zaměstnancům? 

Aby byli všichni ohleduplní a vážili si jeden druhého. 
 (zpracovala: Mgr. M. Stehlíková) 

 

Rozhovor s paní Alenou Mazánkovou 

Odkud pocházíte a jaká byla Vaše profese? 

Pocházím z Peček. Celý život jsem zde bydlela. Po škole jsem 30 let pracovala 

v továrně v Pečkách v Kovopodniku (dnešní SEHAT). Pracovala jsem v lakovně. Byla 

to těžká práce a kovovými prvky, které jsem stříkala barvou. 
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Co vaše rodina? 

Mám tři děti. Nejstarší syn bydlí v Pečkách, pořídil si zde byt. Dcera Ivanka 

si postavila domek v Hořátvi, pracuje v Nymburce, v Jednotě. Dcera Radka pracuje 

v MŠ v Pečkách. Mám pět vnoučat a jednoho pravnuka. V DS jsem asi tři měsíce, 

jsem spokojená s péčí, pobytem i stravou. 

 

Jaké máte záliby? 

Ráda sleduji TV, především seriály. Navštěvuji i společenské akce na jídelně. 

 

 

Co byste vzkázala ostatním klientům a zaměstnancům? 

Přála bych všem klientům, aby si brzo zvykli a líbilo se jim zde. 

 (zpracovala: Mgr. M. Stehlíková) 

 

Rozhovor s panem Vlastimilem Viktorou  

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Peček, je to kousek od Poděbrad. Bydlel 

jsem tam v rodinném domku s manželkou. S dětmi jsme 

se pak přestěhovali do Poděbrad do rodinného domu.  

 

Co jste dělal po škole? 

Jsem vyučený zámečník a také jsem jako zámečník pracoval. Dále jsem pak dělal 

na drahách jako zámečník v dílně. 

 

Co vaše rodina? 

Jsem vdovec a mám dvě děti, dvě holky. Jedna dcera má už svou rodinu a druhá dcera 

teprve rodinu čeká. Všichni se navštěvujeme. 

 

Jak dlouho jste v Domově a jaké máte záliby? 

Jsem tu asi tři měsíce, ale velice mi chybí život, kterým jsem žil dříve. Dělám to, 

co jsem celý život nedělal a nemohu se už věnovat tomu, co jsem dělal dříve. Nejraději 

jsem byl venku na zahradě, mám rád procházky, hudbu a knihy.  
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Co byste popřál ostatním klientům a zaměstnancům? 

Klientům přeji zdraví a pohyblivé nohy, aby mohli uplatňovat své záliby. 

Zaměstnancům přeji více peněž, aby měli větší motivaci k práci. 

(zpracovala: P. Poncarová, Bc. K. Soudská) 

 

 

 

Milí klienti Domova pro seniory,  

dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Jana 

Málková, jsem sociální pracovnicí Komunitního centra 

LUXOR Poděbrady.  

Před čtyřiceti lety jsem se narodila v Orlických horách. 

V tomto kraji jsem prožila krásné dětství a velmi ráda 

se tam, ve volných chvílích, vracím. S manželem již mnoho 

let žijeme v malé obci Odřepsy, která leží nedaleko 

Poděbrad. Jsem maminkou dvou chlapců, Matěje, kterému je osmnáct let a Jakuba, 

kterému jsou čtyři roky. 

Před pár lety jsem se rozhodla změnit svou původní profesi a věnovat se práci, kterou 

mám ráda. Proto jsem na VOŠ vystudovala obor Sociální práce  

a sociální pedagogika. Díky tomuto vzdělání mohu dnes být součástí „Vašeho 

domova“.  

V současnosti studuji na vysoké škole. S některými z Vás se pravidelně setkávám při 

individuálním tréninku paměti. Pokud budete mít  

o tuto aktivitu zájem, můžete se na mě kdykoliv obrátit. 

         Jana Málková 
 

(zpracovala: DiS. J. Málková) 
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1. Najděte co nejvíce slov utvořených z písmen obsažených ve slově: 

KRASOBRUSLAŘKA 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. V každé větě najděte název jednoho jídla/potraviny. 

 Petr se včera neučil, je li to pravda, čeká ho trest.   ………………….. 

 Pan Novák hraje, až se mu kouří z kytary.   ……………………………….. 

 Moje máma solí potraviny velmi málo.   …………………………………… 

 Tohle rychle schovej, Cecilko, než to někdo uvidí.   …………………… 

 Z celého světa se mi nejvíce líbí kraj Čech a okolí.   …………………… 

 

3. Najděte výraz, který se hodí ke každému z trojice uvedených slov. 

 lilie – paní – vrána   …………………………… 

 mládenec – blázen – zákon  …………………………… 

 struny – smysly – situace  …………………………… 

 

4. Přesmyčky – najděte v přeházených písmenech: 

zvíře……………………………………………………KAČOK 

květina………………………………………………..ULPTÁNI 

sport……………………………………………………TOLBFA 

strom…………………………………………………..LTPOO 

Zdroj: vlastní, Mgr. Jitka Suchá                 Řešení sdělí sociální pracovnice KC – J. Málková, DiS. 

 


