
č. 3/2017 
Vážení a milí přátelé, 

v každé lidské činnosti  se vždy najde něco, co bychom mohli  a chtěli 

dělat ještě lépe. A v péči o Vás obzvláště. V této snaze někdy může  pomoci 

podívat se, jak to dělají i jinde.  A dnes se  můžeme  poučit i v porovnání s nejlepšími 

 zahraničními  Domovy. V tomto porovnávání  se v Čechách a hlavně  i  v našem Luxoru 

nemáme za co stydět.  Jak s cenou, kterou musí klient zaplatit, tak s poskytovanou péčí 

a nabídkou aktivit. Ostatně   péči o klienty našeho Domova ocenili i velvyslankyně 

a velvyslanci zemí, kteří nás navštívili (mj. z Velké Británie, Dánska, Finska, Holandska, 

Polska, Itálie, Norska). Je pravdou, že zahraniční domovy mají zpravidla většinu pokojů 

jednolůžkových a mají i více  finančních prostředků – a to jak od klientů, kteří platí více 

než u nás, tak z  veřejných zdrojů. Myslím, že se však  většinou shodneme v tom, že 

pokud se dostaneme do  situace, kdy se už neobejdeme bez pomoci, tak tím 

nejdůležitějším nemusí být materiální  podmínky, ale především potřebný  pocit domova, 

v kterém nechybí vzájemná úcta, láska, úsměv a i dostatečná nabídka aktivit. 

K novému číslu našeho časopisu přidáváme  přání  následujících dní prožitých ve zdraví, 

pohodě a taky s  úsměvem na rtech. Za celý kolektiv pracovníků Luxoru  

Váš Jaromír Novák 
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„Miss staré koleno” 

Dne 19. 07. 2017 byla v Domově pro seniory Luxor uspořádána akce „Miss staré 

koleno”. Společenská akce probíhala ve spolupráci s firmou Abena zastoupené panem 

Ing. V. Džambíkem a paní J. Hrutkovou, brněnskou stylistkou.  

Jako porota zasedli: ředitel pan Mgr. J. Novák, vážený host režisér pan Tomáš 

Magnusek, baletní mistr pan Vlastimil Harapes a obchodní ředitel MK Market s.r.o. pan 

MUDr. Milan Veselý. Akce se 

zúčastnilo pět dam, které svou 

prezentací a odvahou dokázali, 

že pobavit se a strávit krásné 

odpoledne je možné v každém 

věku. 

Soutěž „Miss staré koleno” měla 

dvě kola. V prvním kole mohlo 

publikum a porota sledovat 

promenádu soutěžících a jednotlivé dámy se také představily 

v krátkém medailonku. Součástí prvního kola byla také 

recitace básně, části prózy nebo zpěv písně na volné téma. 

Druhého kola se zúčastnily nejen soutěžící, ale také publikum 

a to ve vědomostním kvízu.  

Vítězkami se staly všechny zúčastněné dámy, však první 

místo porota přiřkla paní Haně Černé. Všem zúčastněným 

dámám, paní J. Gabrielové, paní H. Černé, paní J. Havlové, 

paní Z. Hutové a paní B. Hlaváčkové, ze 

srdce gratulujeme.  
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Hudební vystoupení divadla SEMAFOR 

Dne 16. 08. 2017 se uskutečnilo 

hudební vystoupení zpěváků Jany 

Koutné a Jaroslava Beneše z divadla 

SEMAFOR. Kromě divadla Semafor 

je zpěváky možné vidět i v Hudebním 

divadle v Karlíně nebo v muzikálech 

Carmen, Dracula nebo Čas Růží. Pro 

Domov si milá dvojice připravila 

písničkový program „NA 

SEMAFORU ZELENÁ“. Účinkující 

paní Koutná a pan Beneš zazpívali známé hity, např. „Chlupatý kaktus“, „Malé kotě“, 

„Tereza“, „Sladké hlouposti“, „Pramínek vlasů“ a mnoho dalších. Klientům se 

vystoupení velmi líbilo, zazpívali si, společně zavzpomínali na umělce, kteří vystupovali 

v tomto divadle. Velmi děkujeme našim milým hostům! 

Hudební představení „TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ” 

Dne 21. 08. 2017 navštívili Domov zpěváci a herci Petr Kubec a Kateřina Klečková. Pro 

klienty Domova měli umělci připravený komponovaný hudební pořad o historii české 

lidové hudby. Klienti tak mohli, v melodiích slavných autorů jako byli Karel Hašler, 

Jaromír Vejvoda a další, zavítat do 

krásných míst naší vlasti. Právě mnohé 

lidové písně jako jsou například 

„Červená sukýnka“, „Večer za 

Strahovskou bránou“, „Ta naše 

písnička česká“ a „Na břehu Blanice“ 

často pomáhaly překlenout i velice 

těžká období našeho národa.  

Zpracovala: (K. Soudská, M. Kadlecová) 
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Milí klienti na podzim pro Vás připravujeme: 

19. 09. 2017 Turnaj v Člověče, nezlob se!

Turnaj se uskuteční v prostorech Domova pro seniory na jídelně. Soutěžit proti sobě 

budou 4 týmy, kromě domácích i Anna Český Brod Domov pro seniory, Domov Na 

Zámku Lysá nad Labem a Domov pro seniory Kolín. 

21. 09. 2017 Českobrodské hrátky

Anna Český Brod Domov pro seniory  pořádá v září každoročně tzv. Českobrodské 

hrádky. Letos je to už pátý ročník. Za náš Domov se této akce zúčastní čtyřčlenný tým, 

který bude reprezentovat Luxor Poděbrady v souboji mezi ostatními domovy seniorů.  

02. 10. 2017 Výlet do ZOO Chleby

Na pondělní říjnové odpoledne je připraven výlet do nedaleké ZOO Chleby, kde budou 

k vidění kromě domácích zvířat i pavilony pro gibony, langury, expozice surikat a mnoho 

dalších. Zajímavostí je obří akvárium, které původně sloužilo filmařům k natáčení 

Vodníka z Erbenovy Kytice.  

03. 10. 2017 Den otevřených dveří

Během týdne sociálních služeb v České republice se otevírají dveře mnohých zařízení na 

území celé České republiky, aby se veřejnost a zájemci o tyto služby mohli podívat 

a seznámit se se sociálními službami a jejich nabídkou podpory a pomoci. Náš Domov 

i s doprovodným programem bude pro veřejnost otevřený v úterý 03. 10. Klienti Domova 

se mohou těšit na kapelu Veleňanku a drobné občerstvení.  

11. 10. 2017 Opékání buřtů

Zakončení babího léta se uskuteční na zahradě Domova a to 

opékáním buřtů.  
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20. – 21. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V těchto dnech proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Každý kdo je dle zákona 

způsobilý volit, má právo volit, a to přímo v Domově. Klientům, kteří budou mít zájem 

se volby účastnit a nemají trvalé bydliště v Domově, bude zajištěno, aby zde mohli volit.  

 (Zpracovala: K. Soudská, M. Kadlecová) 

Ve třetím čtvrtletí se konala schůzka VO dne 18. 07., 22. 08. a 18. 09. a mohlo by být pro 

vás důležité: 

- Řešena připomínka č. 3/2017 týkající se stravy. Připomínka byla anonymní, proto

byla vyvěšena na nástěnce. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

- Probíhá výběrové řízení na rekonstrukci koupelen. Koupelny by měli být

rekonstruovány na konci měsíce října. O plánovaných krocích budete informováni

na nástěnkách.

- Od 28. 08. 2017 nabízí své pedikérské služby paní Jana Plachá. Paní Plachá

pracuje v Pivních lázních v Poděbradech. Pedikéru je možné využít jak

v prostorách Domova pro seniory, tak i v Pivních lázních.

- Klienti byli upozorněni, že není možné ze svého jídla např. obědu stravovat jinou

osobu. Každý z klientů a i ze zaměstnanců má zaplacený pouze jeden oběd. Přidat

si jídlo je samozřejmě možné, ale pouze v případě, že osoba sní svou porci.

Odnášet zbytky jídla např. v krabičkách z jídelny není možné.

- Vaření odpolední kávy bylo pevně ustanoveno na 13 hod.

- Na zdravotním úseku byl na praxi medik pan Václav Ulrych. Pan Václav Ulrych

bude dále vypomáhat na úseku přímé péče.

- Od 18. 09. na zdravotní úsek na pozici zdravotní sestry nastoupila paní Jana

Matternová.

- Od podzimu byla na patrech nahrazena šťáva čajem. Čaj je vhodný i pro diabetiky.
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- Dne 19. 09. proběhl v Domově turnaj v Člověče, nezlob!, kterého se zúčastnili

čtyři zařízení. Luxor Poděbrady byl na druhém místě a místo vítězné obsadil

Domov pro seniory Kolín. Kolínskému týmu ze srdce gratulujeme.

- Od 20. 09. probíhá oprava zábradlí na balkonech. Na další informace o vývoji

oprav se můžete dotázat vedoucího provozu pana Josefa Zacha.

- Řešeno koupání klientů, v jiných hodinách, něž dopoledne. Pokud je někdo z vás,

kdo by měl zájem o koupel např. odpoledne nebo večer nahlaste se u pracovnic

přímé péče. Ráno a dopoledne je velice hektické. Dopoledne tak budete mít

dostatek času na snídani a nabízené aktivity.

- Dne 02. 11. bude na jídelně uspořádána informační schůzka pro všechny klienty

Domova. Infomační schůzka se bude týkat smlouvy, směrnic a dalších vnitřních

předpisů, které jsou stěžejní pro poskytování sociální služby Domov pro seniory.

 (Zpracovala: K. Soudská) 

červenec - září 

Václav Prudký 11. 07. 2017

Alena Fliegerová  18. 07. 2017

Jitka Exnerová 19. 07. 2017

Josef Pučelík 10. 08. 2017

Vladimír Schnábl  11. 08. 2017

Božena Maličká  16. 08. 2017

Karel Kotýnek 17. 08. 2017

Jarmila Táboříková 31. 08. 2017

Marie Nedbalová  26. 09. 2017

Přejeme všem příjemný pobyt. 
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červenec - září 

Stanislava Janatová 06. 07. 2017

Mgr. Eliška Janovská 20. 07. 2017

Magdalena Miláčková 30. 07. 2017

Svatopluk Pavelka  10. 08. 2017

Jiřina Pluhařová  25. 08. 2017

Marie Kordová 16. 09. 2017

Ludmila Jandlová  18. 09. 2017

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Pane Jaroslave Slabihoudku, dovolte nám Vás pochválit a ocenit za Vaše pochopení, 

nadhled a ohleduplnost při zasedacím pořádku na společenských akcích v jídelně. 

Je dobré, že nemáte problém si sednout kamkoliv a neuplatňujete si nárok na danou židli 

či místo v jídelně. 

Paní Boženo Maličká, jsme moc rádi, že jste si v našem Domově zvykla a vytvořili jste 

s Vašimi spolubydlícími dobrou partu. 

Pane Miloši Jánský, chválíme Vás, že máte zájem a odhodlání rehabilitovat chůzi. 

Budeme Vás držet palce, ať se Vám daří! 

Paní Marie Kohoutová, chválíme Vás, že pravidelně trénuje chůzi na čerstvém 

vzduchu. Přejeme Vám mnoho ušlých kilometrů. 
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Pane Ladislave Bartoši, jsme rádi, že jste opět mezi nás ostatní zavítal a navštěvujete 

aktivity pořádané Domovem.  

Paní Marie Šneková a pane Jane Ringere, chválíme Vás a obdivujeme za neutuchající 

nasazení při vyšívání. Vytváříte krásné výrobky, ať vám tvůrčí činnosti ještě dlouho 

vydrží.                (Zpracovala: K. Soudská) 

Rozhovor s paní Květoslavou Bášovou 

Pocházím a narodila jsem se v Nymburce. Od 6 

do 28 let jsem žila v Drahelicích, což je část 

Nymburka směrem na Lysou nad Labem. Mám 

jednoho sourozence, sestru Jitku Sedláčkovou, 

která je o 13 let mladší než já a žije také 

v Nymburce. Do Domova mě jezdí navštěvovat 

spolu s dcerou.  Vyučila jsem se dámskou 

krejčovou. Osm let jsem dělala v Moděvě a pak 

do 55 let v Pragoděvu. V Nymburce se se šili jen 

dětské věci a v Poděbradech zase kabáty. Hodně se šilo do Ruska. V Pragoděvu jsem 

byla v tiskárně, tiskly se tam visačky na hotové výrobky. S manželem jsme měli dvě děti, 

syna Petra a dceru Renatu. Bohužel jsem brzo ovdověla a už jsem se neprovdala. Dcera 

Renata bydlí v Drahelicích a snacha Hana v Jankovicích. Všechny vnoučata Magda, Jirka 

a Lukáš také zůstali v Nymburce. Pouze vnučka Olča je v Praze. Mám také už čtyři 

pravnoučátka. Na celou svou rodinu jsme moc pyšná 

a držíme pospolu.  

Ve volném čase čtu ráda knihy hlavně románky, 

bavilo mě pletení, ale teď už to nejde. Taky někdy 
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sleduji televizi. V Domově jsem pomalu tři měsíce. Jsem zde spokojená a dobře tu vaří. 

Všem klientům a zaměstnancům přeji hodně zdraví a spokojenost. 

Rozhovor s manželi Prudkými 

Narodila jsme se v Sokolči a v osmi letech mi zemřel tatínek, tak jsme byli s maminkou 

sami. Sourozence nemám. Po základní škole jsem chodila na stření školu. Moje první 

práce byla v Pátku Závod Druchemia a jezdila jsme tam na kole. Vyráběli se tam náplně 

od zapalovačů a lepidla. Poté jsme šla do ZPA Pečky a tam jsme se spolu s manželem 

seznámili. Manžel pochází z Poděbrad, je ze šesti dětí, druhý nejstarší.  

Do školy jsem chodil do Poděbrad. Mám tři roky obecné školy a pět let měšťanky. 

Z Poděbrad jsem odešel na Ostravsko do školy Geologického průzkumu a po absolvování 

třech let jsem šel na 

vojnu. Po vojně jsem 

nastoupil v Pečkách, a 

jak říká manželka, zde 

jsme se seznámili. Brali 

jsme se, když mi bylo 23 

let a manželce 21 let. 

V PVA jsem si udělal 

výuční papíry na soustruh a pak jsem 17 let jezdil jako řidič z povolání od státního 

podniku Ovoce zelenina, s. p. Po úrazu, kdy mi odebrali řidičské oprávnění na řízení 

motorových vozidel, mě podnik zaměstnal jako údržbáře. Po úraze jsem také dostal 

částečný invalidní důchod.  

S manželkou máme dva kluky, Václava a Milana. Syn Václav žije v Poděbradech, má 

dvě děti, kluka a holku, Martina a Verunku. Syn Milan je ze Sokolče, také má dvě děti, 

dceru Simonku a syna Milana. 

Ve volném čase manželka ráda pletla, teď už ale nemůže, ráda vařila, pekla cukroví 

a buchty. Já jsem dělal hodně okolo baráku a bavilo mě dělat okolo auta, měli jsme 

banánovou ladu a 19 let na ni nebyla jediná oprava. Také rád čtu knihy, časopisy 
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i noviny. V Domově to jde, jsme spokojeni, že jsme mohli být tak brzo spolu. Všem 

klientů a zaměstnancům přejeme, aby se jim zde líbilo, tak jako nám. 

(Zpracovala: K. Soudská) 

Rozhovor s paní Marcelou Kadlecovou  

Narodila jsem se v Městci Králové a celý život bydlím 

v Poděbradech, kde jsem absolvovala Gymnázium, poté 

jsem studovala na Vyšší odborné sociální škole v Praze 

obor „Sociální práce“. Po absolutoriu jsem pracovala 

1 rok na OSSZ v Kolíně, poté skoro 20 let na Úřadu práce 

v Kolíně na oddělení trhu práce. V Luxoru pracuji od 01. 

04. 2017 jako sociální pracovnice. Práce s lidmi mě velmi

těší, máme výborný kolektiv, jsem spokojená. 

Jsem 18 let vdaná, mám 2 děti, 12ti letého syna Lukáše 

a 6ti letou dceru Lucii. Ve volném čase společně s rodinou plánujeme aktivity, rádi 

podnikáme túry po horách.          (Zpracovala: M. Kadlecová) 

Rozhovor s paní Anetou Černou 

Jmenuji se Aneta Černá. Jsem vdaná, mám 3 děti: syny Ladislava, Honzu a dceru 

Kristýnu. S manželem a dětmi žiju na samotě u lesa v části městyse Loučeň Patřín. 

V Luxoru pracuji od 01. 05. 2017 jako kuchařka. Práce mě velmi baví, 

je zde příjemný kolektiv. Doufám, že vám moje výtvory chutnají.  

Přeji všem klientům hodně zdraví a spokojenosti.  

(Zpracovala: A. Černá) 
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Prevence pádů ve vyšším věku 

Až třetina osob nad 65 let upadne alespoň jednou ročně, polovina z nich opakovaně. Pády 

mohou být pro starší osoby velmi nebezpečné, protože starším lidem hrozí kvůli křehkým 

kostem a kloubům mnohem častěji vážné úrazy. Pády mohou také vyvolávat psychické 

problémy, ztrátu sebejistoty a deprese. 

Příčiny pádů můžeme rozdělit na vnitřní a vnější, přičemž většina pádů vzniká 

z kombinace několika příčin. Vnitřní příčinou jsou zdravotní stav – např. zhoršený zrak, 

sluch citlivost i zpomalené reakce na podněty, užívané léky či celková kondice seniora. 

Vnější příčinou pádů mohou být uklouznutí na podlaze či zakopnutí o překážku 

(rohožku, kobereček, stoličku,…) 

Pádům se ale z velké části dá předejít. Důležité je udržovat si přiměřenou kondici – snažit 

se o pravidelnou chůzi či posilování nohou a nácvik rovnováhy. 

U vnějších příčin můžeme částečně předejít pádů úpravou prostředí, kde bydlíme 

a používáním vhodných kompenzačních pomůcek (hole, chodítka, berle). Důležité je 

dobré osvětlení místnosti a rozsvícení si i v noci, když jdeme na záchod. Kompenzační 

pomůcky musíme mít v pořádku. Nesmí nám klouzat po podlaze (výměna špuntů u berlí, 

sjetá kolečka u chodítka, atd.) ani být jakýmkoliv způsobem poškozené. Ale nejvíce 

důležité je nošení vhodné 

obuvi. Senioři se spoléhají na 

to, že mají celý život stejnou 

velikost obuvi. Neuvědomují si 

ale, že lidská noha se stejně 

jako celé tělo může s věkem 

velmi měnit. To, co nám 

sedělo ve třiceti letech, nemusí 

vyhovovat v šedesáti. 
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Číslování bot se navíc mezi jednotlivými výrobci často liší, vnitřní délka stélky nemusí 

odpovídat uváděné velikosti. Proto je nutné boty vyzkoušet na obou nohách a projít se v 

nich. Určitě je vhodné samotný nákup obuvi přesunout do odpoledních hodin. V té době 

je noha nejobjemnější. Právě ve vyšším věku nejsou otoky končetin žádnou výjimkou, na 

což je určitě nutné brát zřetel. Vhodné jsou boty z přírodních materiálů, tedy z kůže nebo 

přírodní tkaniny. Syntetické materiály zadržují vlhkost a mohou způsobovat vznik plísní.  

Při pohybu po bytě či budově je nutností vybavit se kvalitní, pevnou a neklouzavou obuví 

(tj. obuví s pevnou patou nebo páskem přes patu, aby obuv nesklouzávala z nohy). Chůze 

v látkových pantoflích je to pro klienta stejně nebezpečná jako nevhodně 

rozestavený nábytek. Měli bychom vybírat obuv s podrážkou z kvalitního nesmekavého 

materiálu se vzorkem, který má dobrou přilnavost k povrchu i na kluzké ploše. V zimě na 

náledí je pak možné zabránit uklouznutí také použitím takzvaných nesmeků, které lze 

nasadit na jakoukoliv obuv. 

Zdroje: 

Beers, Mark H., MD. The Merck Manual of 

Health & Aging, USA: Merck & Co., Inc. 

Topinková, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. 

vydání, dotisk. Praha: Galén, 2010 

http://zena-in.cz/clanek/rada-pro-seniory-

boty-kupujte-odpoledne 

(Zpracovala: A. Hrochová) 

Zdroje použitých obrázků: 

http://www.rajec.com/rajecka-dolina-cz/flora-cz 

https://cz.depositphotos.com/11865156/stock-photo-fallen-yellow-leaf-horse-chestnut.html 

http://www.hotelklik.cz/cz/clanek/140/Podzim_v_Harrachove_od_1100-_Kc_na_vikend_pro_1_osobu/ 

http://fresh.iprima.cz/jak-na-to/dyne-jsou-podzimni-klasika 

https://pixabay.com/cs/%C5%BEaludy-dub-podzim-dubov%C3%A9-listy-1685123/ 

https://cz.depositphotos.com/31700669/stock-photo-colored-autumn-fall-leaves-oak.html 

https://www.kvetiny-brno.cz/cz/darkove-kytice/?fa_kolekce=podzimn%C3%AD%20kolekce 

http://www.rajec.com/rajecka-dolina-cz/flora-cz
https://cz.depositphotos.com/11865156/stock-photo-fallen-yellow-leaf-horse-chestnut.html
http://www.hotelklik.cz/cz/clanek/140/Podzim_v_Harrachove_od_1100-_Kc_na_vikend_pro_1_osobu/
https://pixabay.com/cs/%C5%BEaludy-dub-podzim-dubov%C3%A9-listy-1685123/
https://cz.depositphotos.com/31700669/stock-photo-colored-autumn-fall-leaves-oak.html
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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. 

Přesmyčky 
Přehozením písmenek vyluštěte přesmyčky a podtrhněte to, 

co mezi ostatní nepatří. 

Příklad: TÍRV – ŘEUBO – KEVNÁ – HRVIC – USLENC 

Řešení:   VÍTR – BOUŘE – VÁNEK – VICHR – SLUNCE 

1. ŘÍPAŽ – DABPUŠŤE – KVASMO – AHRPA – EITALI

……………………………………………………………………… 

2. TADLE – EŇLUT – OSŠPRT – OKSLO – VÍSLAK

……………………………………………………………………… 

3. SLACIE – UKAN – ADRVY – EVZEJCE – ETNORÝP

……………………………………………………………………… 

Názvy měst a obcí 

Zkuste si vzpomenout na co nejvíce českých nebo moravských měst či obcí, 

tentokrát začínajících na uvedené slabiky. 

Ba ……………………………………………………………………………… 

Be .……………………………………………………………………………… 

Bí ……………………………………………………………………………… 

Bo ……………………………………………………………………………… 

Bu ……………………………………………………………………………… 

By ……………………………………………………………………………… 
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Čísla k sobě 

Spojte vždy dvě čísla tak, aby jejich součet dával dohromady 90 

57 64 

26 79 

53 33 

11 42 

48 37 

Doplňte následující přirovnání 

držet se jako …………………………………………………………………… 

zmrzlý jako ……………………………………………………………………. 

řve jako ………………………………………………………………………… 

zrak jako ………………………………………………………………………. 

hezký jako ……………………………………………………………………… 

suchý jako ……………………………………………………………………… 

Spojte dvě slabiky dohromady tak, aby vzniklo 10 slov 

ML SE ŘA 

TO   PRA 

LO TAŠ LÍ 

LO BÁT 

KO NEK AU 

MEC   KA 

DA KŘES KA 

HR HA 

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

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

Příjemné chvíle u tréninku paměti Vám přejí Jana s Aničkou. 
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Antistresové omalovánky nebo také 

omalovánky pro dospělé, jako výbornou 

prevenci Alzheimerovy choroby, již známe. 

Dnes Vám nabízíme oblíbenou mandalu  

ve tvaru květiny. 

Zdroj: https://www.dreamstime.com/stock-illustration-round-element-coloring-book-black-white-floral-

pattern-vector-illustration-image63358249 


