
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 4/2017 
Vážení a milí přátelé, 

také Vám připadá, že to vlastně bylo včera, kdy jsme oslavovali vánoce a příchod nového 

roku? No a on mezi tím uběhl celý dlouhý rok.  Připomeňme si, že to byl rok, v kterém 

jsme měli příležitost společně se poučit i pobavit díky široké nabídce každodenních 

aktivit. Zároveň se nám podařilo výrazně zlepšit prostředí a vybavení našeho společného 

Domova. K těm největším změnám došlo mj.  ve vybavení kuchyně a prádelny, máme 

8 nových polohovacích lůžek, dva nové televizory, novou klimatizaci a ozvučení jídelny, 

nové sprchovací lůžko, zvedací zařízení, pohybový stroj, plynový gril  

se slunečníky na zahradu a  dvě čističky vzduchu. Na všech patrech bylo 

opraveno zábradlí na balkonech. Nejnáročnější investici jsme 

zahájili v prosinci a to generální rekonstrukcí koupelen a  výměnou 

všech radiátorů. Do začátku  nového roku již máme připravenu na 

 všech  patrech přestavbu toalet.  

Do nového roku Vám přeji, aby byl neméně tak úspěšný jako ten 

právě končící, příjemné prožití vánočních svátků a  co jiného než 

hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. 

Za celý kolektiv pracovníků Luxoru   Váš Jaromír Novák 



 

V České republice jsou Vánoce slaveny 24. prosince a předchází jim advent, což je 

období čtyř neděl před vánočními svátky.  Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše 

Krista. Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 25. prosince 

a Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) 

do svátku Křtu Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav 

Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma. 

Advent je doba radostného očekávání příchodu 

Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba 

rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba 

adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány 

zábavy, svatby a hodování. 

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. 

Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, 

jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo 

nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly 

domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod. 

S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. Tradičním 

symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou 

podobu, v České republice nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) 

a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice 

zapalování svíček na věncích přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící 

o svátcích zvaných Chanuka. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době 

jsou především kladeny na stůl.  

Vánoce jsou slaveny v mnoha zemích různým způsobem, stejně jako je to u mnoha 

křesťanských tradic. Tato pestrost vánočních zvyků odráží místní tradice a často 



začleňuje pohanské zvyky. Oslavy Vánoc byly církvemi přizpůsobeny s ohledem 

na temperament obyvatel dané země, tak, aby bylo křesťanství a jeho podstata 

srozumitelnější a bližší lidem. 

Vánoce, spolu s Velikonocemi, jsou obdobím nejvyšší návštěvností kostelů. V některých 

katolických zemích lidé organizují náboženská procesí ve dnech předcházejících Vánoce. 

Dárky jsou předávány ve většině zemí na Štědrý den. 

Adventní a vánoční vazba je zdobena přízdobami, které 

mají nejen dekorativní charakter, ale obsahuje i symboly. 

Adventní a vánoční vazba také bývá používána jako 

součást církevní liturgie. Slouží ale především k dekoraci 

obydlí, společenských prostor i veřejných prostranství 

během adventu a Vánoc. Jakékoliv vazby a aranžmá, 

včetně smuteční a dárkové vazby, v tomto období bývají 

obvykle ovlivněny tradicemi a atmosférou svátků 

a zohledněno provedení v souladu s uvedenými 

svátečními zvyky. Některé z uvedených dekorací jsou používány se zapálenými 

svíčkami, nebo v jejich blízkosti, což bývá zdrojem bezpečnostních rizik. Vánoční a 

adventní dekorace si v ČR v 21. století často připravují i sami uživatelé. 

Vánoční dekorace mají dlouhou historii. V 15. století bylo zaznamenáno, že v Londýně 

bylo vánočním zvykem každý dům a všechny farní kostely zdobit cesmínou, břečťanem, 

chvojím, a stálezelenými dřevinami. Tvar 

srdčitých listů břečťanu měl symbolizovat 

příchod Ježíše, zatímco cesmína měla být 

ochranou proti pohanům a čarodějnicím. Trny 

a červené bobule cesmíny symbolizovaly 

trnovou korunu ukřižovaného Spasitele a jeho 

krev. 

 

Purpura, kadidlo a františek jsou názvy pro 



různé aromatické směsi nebo látky, které se pražením, nebo pomalým hořením (bez 

plamenů) používají k provonění příbytků nebo kostelů o Vánocích vonným kouřem. 

Dále také vánoční strom je někým považován za křesťany převzatou pohanskou tradici, 

pocházející z rituálu zimního slunovratu, jenž zahrnoval použití stálezelených větví, 

s ohledem na pohanské uctívání stromu. Podle životopisů z osmého století Æddi 

Stephanus, svatý Bonifác (634–709), misionář v Německu, zaťal sekeru do dubu 

věnovaného Thorovi a ukázal na jedli, se slovy že je vhodnější objekt uctívání, protože 

ukazuje na nebe a má trojúhelníkový tvar, který, jak řekl, je symbolem Nejsvětější 

Trojice. Moderní tradice vánočního stromu podle dostupných zdrojů pochází z Německa 

18. století, ačkoliv mnozí tvrdí, že Martin Luther založil tuto tradici již v 16. století. Mezi 

další symboly Vánoc patří například betlém, květina zvaná “vánoční hvězda”, vánoční 

koledy, prskavky, rozdávání dárků, Tří králové aj. 

 

Vánoce jsou vidět i na každém kroku v Luxoru nejen 

vánočními stromečky, ale i výzdobou, kterou 

vytvářely klientky na výtvarném kroužku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent, https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce 

Zpracovala: (K. Soudská, M. Kadlecová) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent


 

Poslední akcí realizovanou v prosinci v roce 2017 byla naplánována rekonstrukce 

koupelen. Koupelny jsou rekonstruovány na každém patře, vždy v kombinaci bílo 

žlutého nebo bílo oranžového obložení.  

Koupelny jsou nyní rekonstruovány s těmito cíli: 

- oprava odpadů, které byly v havarijním stavu, 

- funkčnost (snadná manipulace s pomůckami na koupelně, jak pro klienty, tak i pro 

personál), 

- hezké a příjemné prostředí, 

- zajištění větší intimity při výkonu hygieny a fyziologické potřeby, 

- snadno udržitelná čistota na použitých materiálech, 

- bezbariérovost (koupelny vhodné zejména pro seniory – dostatek madel, zvýšené wc, 

umyvadlo ve výšce i pro klienty na mechanickém vozíku, barevná rozeznatelnost ploch). 

Jak se rekonstrukce koupelen povedla, můžete zhodnotit na níže uvedených fotografiích. 

PŘED      PO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘED       PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

Ve třetím čtvrtletí se konala schůzka VO dne 27. 10., 01. 12. a 20. 12. a mohlo by být pro 

vás důležité: 

- V měsíci říjnu proběhla výmalba kuchyně a přilehlých prostor. 

- Paní pedikérka Jana Plachá v říjnu ukončila svou činnost v Domově pro seniory. 

V současné době pedikéru vykonává pouze paní Radka Votavová. 

- Na balkonech bylo během října opraveno zábradlí. Zábradlí je nyní bezpečné 

a navíc nebrání ve výhledu na krásy Poděbrad. 

- Dne 02. 11. proběhla informační schůzka pro klienty Domova, na které si klienti 

mohli připomenout důležité směrnice a předpisy týkající se pobytu v Domově pro 



seniory, jakou jsou např. Smlouva o poskytování sociální péče, Domáčí řád, 

Vyřizování a evidence stížností aj. 

- V listopadu proběh dotazník spokojenosti týkající se poskytovaných služeb 

s otázky týkajících se bydlení, úklidu, stravy až po přístup personálu. Detailnější 

výsledky jsou k náhledu u sociálních pracovnic. 

- Do Domova dochází nová dobrovolnice paní Jana Bernášková. Paní Bernášková 

krom toho, že je velice sympatická a komunikativní dáma, tak také nádherně 

paličkuje. V případě zájmu o paličkování nebo o jiné rukodělné práce se obraťte 

na sociální pracovnice. 

- Od prosince jsou v Domově jako kmenové zaměstnankyně přijaty paní na úklid. 

Každá ze třech pracovnic má na starosti své patro a další určené prostory. Vedoucí 

pracovnic úklidu je paní Dana Vecková (vedoucí sestra). 

- Nově byl zakoupen čisticí parní stroj. S tímto strojem může pracovat jen zaučený 

personál. Zaučení pracovníci v sociálních službách tento stroj používají na čistění 

postelí, židlí a kompenzačních pomůcek.  Pára je velice účinná při ničení bakterií 

a rozpouští špatně odstranitelné nečistoty. 

- V lednu proběhne valorizace důchodů. V základní výměře se důchod zvýší o 150,-

Kč a v procentní výměře důchod vzroste o 3,5%. 

- Od prosince probíhá výměna topných těles v celém Domově. Výměna bude zcela 

bez stavebních úprav, proto se nikterak nedotkne Vašeho pobytu v Domově. 

Nejprve budou topná tělesa vyměněna na koupelnách a následně na pokojích 

a v ostatních prostorách Domova. 

- Na úseku přímé péče nastoupila nová pečovatelka paní Martina Jandlová. Přejeme 

paní Jandlové, ať se Vám práce v Domově líbí a těší Vás.  

- Na úseku přímé péče se loučíme a panem Michelem Elstnerem, který ke konci 

roku své povolání v Domově ukončuje a zároveň přejeme hodně štěstí a mnoho 

úspěchů v dalším povolání a také v soukromém životě. Taktéž i pro pana Jakuba 

Michnu, pracovníka rehabilitace, který také ukončuje svůj pracovní poměr. 

(Zpracovala: K. Soudská) 



 

říjen - prosinec 

 

Františka Vybíralová   03. 10. 2017 

Miloslava Dařílková   24. 10. 2017 

Helena Macková    24. 10. 2017 

Jindřiška Kantorová   26. 10. 2017 

Jarmila Vitková    30. 10. 2017 

Božena Nachtigalová   29. 11. 2017 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

 

říjen - prosinec 

 

Marie Davídková    13. 10. 2017 

Božena Kozáková    13. 10. 2017 

Burianová Věra    20. 10. 2017 

Miluše Třešňáková   21. 10. 2017 

Jarmila Táboříková   11. 11. 2017 

 

 

 

 



 

Celému kolektivu výtvarného kroužku děkujeme za krásnou, pestrou a veselou 

výzdobu, která zdobí celý Domov v předvánoční době. Výzdoby si 

můžete všimnout, jak na jídelně a chodbách, tak i na pokojích 

klientů a v kancelářích. 

 

Celému kolektivu kroužku pečení, moc si vážíme, že jste nám všem napekli několik 

druhů sladkého vánočního cukroví, které tak dokreslilo 

vánoční atmosféru. V nadcházejícím roce se také těšíme 

na další buchty, koláče nebo slané pochoutky, které se 

vám v kuchyni podaří. 

 (Zpracovala: K. Soudská) 

 

Rozhovor s paní Helenou Mackovou  

Narodila jsem se ve městě Čorváš v Maďarsku, 

kde jsem žila do svých 19 let. Poté jsem bydlela 

v Liptovském Mikuláši a poté jsem se seznámila 

s manželem a od roku 1949 jsme bydleli 

v Poděbradech. Narodili se nám 2 děti – dcera 

Helena a syn Bronislav. Mám vnoučata Terezku, 

které je 20 let a ještě studuje, Tomášovi je 23 let a 

nejstaršímu vnukovi Patrikovi je 45 let. 

S manželem jsme měli krásné manželství, byl velmi hodný, ale před 27 lety jsem 



ovdověla.  Pracovala jsem v Polabanu a ve Sklárnách v Poděbradech jako dělnice. Mezi 

mé zájmy patřila historie, životopisy lidí, ráda jsem tančila i zpívala. Celý život jsem byla 

pro rodinu, mohu o sobě říct, že jsem byla pracovitá a díky výchově svých rodičů 

morálně založená. V Luxoru se mi velmi líbí, je to můj druhý domov. 

 

Rozhovor s paní Alenou Fliegerovou 

Narodila jsem se v Krakovanech u Kolína 

a pocházím z 6 sourozenců. Byli jsme 3 děvčata 

a 3 chlapci a nyní jsme zbyly pouze dva. 

Tatínek byl zedník, maminka se starala 

o domácnost a děti. Vyšla jsem školu ve 13 

letech, chodili jsme do mlýna pytlíkovat mouku 

a od 16 let jsem začala pracovat v Tesle 

v Kolíně a poté v Týnci nad Labem. V Tesle 

jsem pracovala celý život na různých strojích, 

do doby, než jsem přestala vidět na jedno oko a stala se invalidním. Byla jsem 49 let 

vdaná, s manželem jsme bydleli v rodinném domě v Krakovanech, nyní jsem vdova, 

v domku nikdo nežije. Mám dceru Alenu, který bydlí v Týnci nad Labem a syna Martina, 

který žije v Krakovanech, 2 pravnuky Matěje a Ondráše, druhou vnučku Lucii, která je 

učitelka, bydlí v Sokolči a má 3,5 měsíční Marušku. Mezi mé koníčky patřila práce 

a chov domácí zvěře. Manžel pracoval na prasečáku, společně jsme hospodařili, sbírali 

brambory, řepu. Líbí se mi tady, rodina za mnou často jezdí. 

 

 



Rozhovor s paní Františkou Vybíralovou 

Narodila jsem se ve Vlčích Dolech v okrese Kroměříž. Rodiče měli statek, bylo hodně 

práce. Až v dospělosti jsem vystudovala 

Obchodní akademii v Kroměříži. Byla jsem 

vdaná, měli jsme krásný vztah, manžel byl hodný 

a inteligentní, ale, bohužel, brzy zemřel. Narodili 

se nám 2 děti, syn Pavel, který žije s manželkou 

v Poděbradech, a hodně mě navštěvují a jezdím 

k nim na víkendy a syn Mirek, který bydlí 

v Jablonci nad Nisou a je stavařem. Mám i hodně 

vnoučat, velkou rodinu, máme hezké vztahy. 

Pracovala jsem i v knihkupectví a ve stejném 

domě jsem i bydlela. Mám ráda kulturu, knihy 

a mohla jsem být i u balení obrazu od Švabinského, který měl velkou hodnotu a nyní je 

umístěn na zámku v obrazárně. Obdivuji vás za péči, jakou o nás máte, je to obdivuhodná 

práce. Není to tu jen o jídlu a bydlení, ale i hodně o kulturním vyžití. Máte do detailu 

vymyšlené akce a „nemá to chybu“! 

 (Zpracovala: M. Kadlecová) 

 

Rozhovor a paní Kristýnou Drápalíkovou  

Jmenuji se Kristýna Drápalíková. Pocházím z Kostomlat 

nad Labem. Mám 3 děti. Dříve jsem pracovala jako 

terénní pracovnice v sociálních službách. Jsem velice 

ráda, že zde můžu pracovat, protože mě klienti přináší 

radost a všem přeji krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví. 

(Zpracovala: K. Drápalíková) 



Rozhovor a paní Martinou Jandlovou  

 

 

Moje jméno je Martina Jandlová. Je mi 40 let 

a bydlím v Koutech kousek od Poděbrad. Mám 

dvě děti: Nikolu (16 let) a Davida (13 let). 

V letech 1992 – 1993 jsem studovala v Kolíně, na 

SOU, obor poštovní a telekomunikační. Poté od 

roku 1995 jsem začala pracovat na České poště 

v Poděbradech za přepážkou. V roce 2001 jsem 

odešla 6 let na mateřskou dovolenou. Po mateřské 

dovolené jsem se vrátila na Českou poštu, ale na pozici poštovní doručovatelky. V roce 

2013 jsem ukončila pracovní poměr a přešla jsem do Nymburka ke společnosti Bartoň 

Market servis na pozici dělnice. V této firmě jsem strávila rok, poté jsem nastoupila do 

Skláren Bohemia v Poděbradech jako prohlížečka skla. 

Ráda se směju a komunikuji s lidmi. Jsem optimistická, komunikativní, spolehlivá, 

laskavá. Mé koníčky jsou procházky se psem, vaření, starost o domácnost, ve volných 

chvílích i čtení knih a hodně času strávím s dětmi. Se svým synem jezdím každý víkend 

na fotbalové zápasy a s dcerou navštěvujeme na místním úřadě taneční kroužek – zumba. 

Jsem ráda, že jsem dostala příležitost pracovat a pomáhat starším lidem. 

(Zpracovala: M. Jandlová) 
 

 

Zdroje použitých obrázků: 

https://www.kamzikuvklub.cz/rady-tipy-zajimavosti/jak-se-slavi-vanoce-ve-svycarsku/ 

http://www.zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/333-cesmina-krasna-uzitecna-i-magicka?do=forumControl-
showAllComments 

https://www.naucmese.cz/kurz/vazba-adventniho-vence 

http://www.historickasidla.cz/dr-cs/934-kostel-povyseni-sv-krize.html&slozka=80767 

http://zgygula.blogspot.cz/p/blog-page_31.html 

http://www.povedenevanoce.cz/vanocni-textova-prani/ 

https://hartley-botanic.co.uk/magazine/theres-a-point-to-poinsettias/ 

https://www.kamzikuvklub.cz/rady-tipy-zajimavosti/jak-se-slavi-vanoce-ve-svycarsku/
http://www.zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/333-cesmina-krasna-uzitecna-i-magicka?do=forumControl-showAllComments
http://www.zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/333-cesmina-krasna-uzitecna-i-magicka?do=forumControl-showAllComments
https://www.naucmese.cz/kurz/vazba-adventniho-vence
http://www.historickasidla.cz/dr-cs/934-kostel-povyseni-sv-krize.html&slozka=80767
http://zgygula.blogspot.cz/p/blog-page_31.html
http://www.povedenevanoce.cz/vanocni-textova-prani/


 

 

„Zdraví jako naše nejčastější přání“ 
 

Co si vzájemně právě v tomto čase nejvíce přejeme? 

Asi se většinou shodneme v tom, že různých přání jsme během našeho života měli hodně.  

Naše přání se postupem času měnila a také i zužovala. Dnes, a to nejčastěji vyslovované 

přání, se týká zdraví. Teprve díky našim životním zkušenostem jsme si postupně začali 

uvědomovat, že právě zdraví je tím nejcennějším, co v životě máme. Dokud o něj 

nepřijdeme, nevážíme si ho, protože jej bereme jako samozřejmost. Jenže zdraví není 

samozřejmostí a nedá se nikde koupit. Proto musíme být zodpovědní za svůj život 

a zdraví si dostatečně chránit. Abychom to mohli dělat, měli bychom znát faktory, které 

na něj mají vliv.  Co tedy nejvíce ovlivňuje naše zdraví? 

Podle Světové zdravotnické organizace to je: 

 životní styl z 50 %, 

 genetický profil (dědičné faktory) z 20 %, 

 životní a pracovní prostředí z 20 %, 

 zdravotní péče z 10 %. 

Z uvedeného vyplývá, že některé faktory není v našich silách ovlivnit. Můžeme však, a to 

významným způsobem, ovlivnit náš životní styl. Je to především životospráva, náš 

jídelníček. O ten se starají především naše kuchařky (a dobře), ale i my bychom měli dbát 

mj. např. na dostatek tekutin, pokud možno ale vynechávat slazené limonády, dopřát 

si ovoce, nekouřit, ale hlavně – být aktivní a snažit se být pozitivně naladěni, zúčastňovat 

se co v největším počtu našich aktivit a udržovat se opět pokud možno stále v dobré 

náladě. Nezapomínejme na lidovou moudrost – že veselá mysl je půl zdraví! Takže, 

snažme se, a to v rámci našich možností, o své zdraví co nejvíce pečovat! 

S použitím statistických údajů připravil    

Mgr. Jaromír Novák 



 

Pravidelné trénování paměti je důležité pro každého z nás, proto jsme připravili 

další lekci. Přejeme Vám dobrou náladu při tréninku paměti. 

  

Doplňte pranostiky         Zimní hádanka 
 

Jak na Nový rok…………………………………………….. 

Na Tři krále ………………………………………………… 

Na Hromnice ………………………………………………. 

Lucie ………………………………………………………. 

Medardova kápě …………………………………………… 

Sv. Anna …………………………………………………… 

Únor bílý …………………………………………………...  Co je to? …………. 

 

Vánoční kvíz 
1) Víte, jak vzniklo a odkud k nám přišlo slovo Vánoce?  

a) z řečtiny 

b) z latiny 

c) z německého Weihnachten 

 

2) Viscum album je rostlina rostoucí v korunách stromů, nejčastěji borovic a jedlí. 

O Vánocích s ní zdobíme byt. Jak jí říkáme? 

a) myrta 

b) barborka 

c) jmelí 

 

3) Co znamená, když svobodné dívce při házení střevícem padne špička směrem ke 

dveřím? 

a) do roka se vdá 

b) do roka otěhotní 

c) do roka ji postihne smůla 

 



Vánoční křížovka 
 

1. Horký nápoj z vína, skořice, cukru a plátku citrónu se hovorově nazývá … 

2. Nejčastější přílohou ke štědrovečerní rybě nebo řízku bývá bramborový … 

3. Některé z vánočních tradic pochází z dob předkřesťanských a souvisí s oslavami 

zimního … 

4. Na vánoční stromeček si věšíme vánoční …  

5. Na adventním věnci si zapalujeme čtyři …  

6. Abychom měli v novém roce hodně peněz, schováváme si kapří … 

7. U nás nosí dětem dárky … 

8. První se o narození Ježíše Krista dozvěděli a přišli se mu poklonit … 

9. V sobotu před čtvrtou adventní nedělí přivážejí skauti betlémské … 

10. Aromatická směs koření, dřevěných smolných pilin a vonných bylin, která je typická 

pro navození vánoční atmosféry, se jmenuje …  

11. Jednou z nejrozšířenějších tradic je pečení vánočního … 

12. Štědrý večer tradičně vrcholí půlnoční … 

13. Báseň Štědrý večer, kterou nalezneme ve sbírce Kytice, napsal Karel Jaromír 

14. Betlém, ve kterém se narodil Ježíš Kristus, se také označuje jako … 

15. Příchod Ježíška po štědrovečerní večeři tradičně ohlašuje cinkání 

… 

16. S prvním sněhem vyrazí děti na nejbližší kopec … 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné chvíle u 

tréninku paměti, 

hodně štěstí a pevné 

zdraví  Vám přejí 

Jana s Aničkou 



Antistresové omalovánky nebo také omalovánky 

pro dospělé, jako výbornou prevenci 

Alzheimerovy choroby, již známe.  

Dnes Vám nabízíme vánoční mandalu. 
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