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č. 3/2010 
 

Vážení přátelé, 

vítáme Vás u třetího letošního čísla našeho časopisu, 

který je především o Vás a pro Vás. 

Přejeme Vám, aby nadcházející léto bylo příjemně 

teplé a prozářené sluncem, které Vám do těla vlije 

energii povzbuzující Vaší aktivitu, pozitivní naladění 

a celkovou spokojenost. Věříme, že jí zužitkujete do poslední kapičky, ať už jí 

vynaložíte na cokoliv – na námi organizované denní činnosti či na soukromé 

aktivity. 

S přáním příjemně stráveného léta za kolektiv zaměstnanců 

Váš Jaromír Novák 
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Naše město Poděbrady 

Město Poděbrady leží v malebné Polabské nížině na řece Labi 50 km východně od 

hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 190 m n.m. řadí Poděbrady mezi 

nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím.  

Město má 13 400 obyvatel a přibližně stejné množství 

pacientů a návštěvníků město každoročně navštíví. 

Historie Poděbrad sahá daleko před počátky českého státu. 

Původní osada "pode brody" vznikla v blízkosti brodu 

přes Labe. V druhé polovině 13. století získal Poděbrady 

český král Přemysl Otakar II., který v letech 1262 - 1268 

zbudoval na strategickém místě nad řekou kamenný hrad. 

V pozdějších dobách a po četných úpravách byl přebudován na zámek. 

Největšího rozkvětu doznalo panství za pánů z Kunštátu. Významnou osobností 

tohoto rodu byl Jiří z Poděbrad, který byl v roce 1458 zvolen českým králem. V roce 

1472 byly Poděbrady povýšeny na město a obdržely čestná práva a městský znak. 

Dominantou náměstí je jezdecká socha krále Jiřího od Bohuslava Schnircha, která 

patří k vrcholným dílům české monumentální plastiky 19. století, v druhé části 

náměstí pak Mariánský sloup, který byl vztyčen v roce 1765 na památku obětem 

moru zuřícímu ve městě v roce 1714. Na náměstí Jiřího dále najdeme budovu 

Městského úřadu Poděbrady, Městské knihovny (renesanční budova staré radnice) 

a Generální ředitelství Lázní Poděbrady, a.s. 

Pamětihodnosti 

Z náměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje jako kamenný inundační 

most z roku 1831. Podél tohoto mostu dojdeme k Havířskému kostelíku Nanebevzetí 

Panny Marie. Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. Havířský kostelík stojí na místě, 

kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců vzbouřených kutnohorských 

havířů. Dnešní podoba v novogotickém stylu je výsledkem přestavby z roku 1896. 

Autorem plastik na průčelí je B. Schnirch. Za kostelíkem začíná Obora založená v 
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roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí zvěře. Dnešní návštěvníci se 

mohou projít lesem s parkovou úpravou a prohlédnout si jezdecký areál. 

Pokud půjdeme od náměstí směrem na Hradec Králové a projdeme vpravo nejstarší 

uličkou ve městě - Na Dláždění, vyjdeme na náměstí Anežky České s kostelem 

Povýšení sv. Kříže. Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavbami v 

16. a 19. století. 

Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží muzeu. Byla postavena v 

roce 1846 v místě dřevené školy založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům 

slouží i památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta s barokním 

vysokým štítem v průčelí.   

Krajina  

Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí se jmenuje Oškobrh 

(285m n.m.). Město leží na obou březích největší české řeky Labe. U plavební 

komory lze objevit staré labské rameno zvané Skupice. Procházka v této lokalitě 

patří dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy do životního prostředí 

neztratila nic ze své malebnosti, návštěvníky navíc vede naučná stezka s devíti 

zastaveními. Směrem na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná Libický luh. 

Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny, jaký byl v minulosti 

souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší a menší zbytky 

podobných lesních společenstev se nacházejí nedaleko 

soutoku Labe s Cidlinou. 

 

 

Trocha historie Luxoru 

Luxor Poděbrady byl původně postaven jako 

lázeňský penzion soukromým investorem panem 

Josefem Kučerou v roce 1926 a měl kapacitu 

45 lůžek. 
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Po skončení 2. světové války se stal útočištěm českých Židů, kteří se neměli kam 

vrátit. V roce 1948 byl penzion Luxor zestátněn, v roce 1957 se název Luxor úředně 

změnil na název „Židovský domov“. V roce 1959 se přeměnil na „Ústav sociální 

péče pro dospělé“ s kapacitou 81 lůžek a fungoval již jako klasický domov 

důchodců. 

K velkým stavebním úpravám pak došlo v roce 1997 a v roce 2003. V současné době 

kapacita Luxoru je 70 lůžek  

s 8 jednolůžkovými, 19 dvoulůžkovými a  

8 třílůžkovými pokoji. 

(z internetových stránek města Poděbrady a kroniky 

Luxoru vybral Mgr. Jaromír Novák) 

 

 

Profily zaměstnanců Luxoru 

Paní Ing. Hana Souralová – ekonom, účetní organizace 

V Luxoru jsem začala pracovat po více než ročním 

působení na Městském úřadě Poděbradech 

a předchozí mateřské dovolené. Ještě před 

mateřskou dovolenou jsem pracovala na centrále 

mezinárodní společnosti Ahold Česká republika 

v Praze a dále v Kauflandu.  

Přejít z podnikatelské sféry do oblasti rozpočtové byla pro mě změna vskutku veliká. 

Vystudovala jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě, fakultu ekonomickou se 

zaměřením na podnikatelství a management.  

Pocházím z Moravy, z nádherných Jeseníků, hornaté a drsné krajiny, kam se velmi 

ráda s rodinou vracím. Mé rodiště – Jeseník – je městečko asi tak veliké jako 

Poděbrady, také lázeňské, jen je odtamtud všude daleko. 
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Ve volném čase nerada zahálím, aktivity volím s ohledem na našeho 6ti letého syna, 

ale ráda si jdu navečer sama zaběhat, zaplavat, anebo všichni i s manželem vyrážíme 

na kola.V zimě běžky, nebo lyžování. 

Luxor má pro mě dva významy. 

První, ten pracovní – je to velká výzva a napínavé utkání s čísly, zákony, nařízeními, 

úkoly, boj s časem, požadavky a neustálými změnami předpisů a postupů. 

Druhý, ten osobní – je to dům plný milých a usměvavých lidí, kde každý má svůj 

životní příběh a hodnotu a kde i kolegové – zaměstnanci tvoří příjemnou partu. 

A tak se každý den, věřte nebo ne, do práce těším. 

Kristýna Soudská, Dis. – sociální pracovnice  

V organizaci Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních 

služeb Domov pro seniory pracuji již dva roky. Během 

předchozího studia na vyšší odborné škole jsem zde 

absolvovala praxi. Na základě praxe a studia sociální 

práce jsem se dostala k tomuto povolání a této organizaci. 

Pracuji na pozici sociální pracovnice, náplní mé práce je 

převážně vedení agendy žadatelů o sociální služby a klientů domova a dále pomoc 

při uplatňování práv klientů, jejich aktivizace, aj. 

V současné době studuji na vysoké škole Univerzita Hradec Králové obor Sociální 

a charitativní práce. Kromě studia trávím svůj volný čas sportem, četbou a s přáteli. 

Hlavním mým koníčkem je aerobik a jízda na kole, v letních měsících také plavání. 

Zajímavou četbou jsou pro mě knihy a časopisy odborného zaměření. 

Pocházím z Pardubického kraje, kde žije převážná část mé rodiny, nyní však žiji už 

několik let v Poděbradech a Nymburce.  

(zpracovala Bc. Radka Novotná) 
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Představujeme paní  ČÁSLAVSKOU  RŮŽENU 

91 let 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se ve Velenicích a tam jsme prožila 

skoro celý svůj život. Chodila jsem tam do 14 let do 

obecné školy. 
 

Co jste dělala po škole? 

Šla jsem do služby k jedné movité rodině 

v Poděbradech. Starala jsem se jim o chlapce. Měla 

jsem se tam velice dobře, chovali se ke mně, jako bych byla členem rodiny. Ve 

službě jsem u nich byla 4 roky, pak jsem se vrátila domů. 

Chvíli jsem byla v domácnosti a poté jsem pracovala v JZD, kde jsem byla skoro do 

svých 70 let. 
 

Co vaše rodina? 

V 19 letech jsem se vdala, manžel byl o pár let starší. Prožili jsem spolu krásný život. 

Strávili jsme spolu 60 let. Byla jsem s ním velice šťastná. Mám dva syny. 

V současné době má pět vnoučat a čtyři pravnoučata. Všichni mi dělají velikou 

radost a mám je moc ráda. 
 

Jak dlouho jste v Domově? 

V květnu jsem tu právě 11 let. Jsem zde velice spokojená, všichni pracovníci jsou 

hodní a mám je ráda.  
 

Jaké máte záliby? 

Ráda si čtu hlavně vesnické romány. Občas sleduji v televizi různé příběhy. Pokud 

mě nic nebolí, jdu se projít kousek do parku. Tady v Domově se účastním skoro 

všech aktivit. Chodím cvičit na rehabilitaci, poslechnout si muziku i na různá 

vystoupení.  
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Co byste popřála ostatním klientům i zaměstnancům? 

Hlavně všem přeji hodně zdraví, šetřete se a mějme se rádi. 

(zpracovala Dana Šlemínová) 

 

Nebojíme se učit novým věcem! 

Počítačový kurz v Komunitním centrum 

Hazlitt: „Um ění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést 

velká břemena.“ 

Po celý život je člověk obklopen světem výchovy a vzdělávání a 

jeho významná úloha je civilizačním vývojem neustále upevňována.  

Práce s počítačem přináší člověku možnost naučení se novým dovednostem 

a rozšíření vlastních schopností. To významně napomáhá k aktivnímu naplňování 

volného času, pěstování a rozvíjení zájmové činnosti.  

Účastníci PC kurzu se během něj naučí pracovat s myší, klávesnicí, psaní textu 

na počítači a dále se seznámí s Internetem - vyhledávat informace, zprávy a osvojí si 

práci s elektronickou poštou nebo komunikaci s ostatními uživateli. 

Klienty kurzů jsou především lidé s nějakým handicapem nebo senioři. 

V současné době kurzy navštěvuje 8 klientů, mezi kterými je i jeden klient LUXORu 

pan Karel Miškovský.  

Pan Miškovský je v hodinách aktivní a snaživý. Má zájem o rozvoj svých znalostí 

a schopností v oblasti výpočetní techniky. Velmi dobře se orientuje na internetu, 

zvládá základy Wordu, naučil se formátovat  obrázky. Na výstavě v Lysé nad Labem 

se spolu s ostatními klienty PC kurzu prezentoval vytvořenou koláží.  

Dalším klientem LUXORU, který by rád pronikl do tajů počítačové techniky, 

je pan ing. Bambas. Ten začne kurz navštěvovat od července. 

Počítač se pro klienty kurzu stává „přítelem“ a nezbytným pomocníkem, ale 

také komunikačním prostředkem pro navázání nových kontaktů a přátelství. Díky 

kurzu se klientům pozvedne i sebevědomí, popřípadě se některým zlepší i psychický 

stav. 
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Proto neváhejte, následujte příkladu vašich spolubydlících a přijďte se 

vzdělávat. Jsme v Komunitním centru pro Vás každý čtvrtek od 8,00 do 14,00 

hod. a v pátek od 8,00 do 10,00 hod. 

Těší se na Vás 

Mgr. Vlasta Dubinová, lektorka  
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                    KŮŇ - PŘÍTEL A POMOCNÍK ČLOVĚKA 
                                           

 

                                                 
1 Autor koláže „K ůň – přítel a pomocník člověka“ Karel Miškovský  
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POVÍDÁNÍ O NAŠEM ZDRAVÍ  

Co je cukrovka - diabetes mellitus ?2 

Diabetes mellitus (úplavice cukrová - cukrovka) je celoživotní onemocnění 

projevující se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. V České republice je nyní 

asi 750 000 diabetiků (údaj z konce r. 2006) a tento počet se zvyšuje každým rokem 

o 5 - 6 %. Navíc se předpokládá, že 300 000 lidí o svém onemocnění zatím neví.  

Proč a jak vzniká cukrovka? 

Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo 

nedostatečného využití hormonu inzulínu. Inzulín je 

produkován ß-buňkami slinivky břišní a umožňuje krevnímu 

cukru - glukóze (který se do krve dostává zpracováním 

přijímané potravy) přesun z krve do buněk, pro které je glukóza hlavním zdrojem 

energie. Přítomnost glukózy v krvi se nazývá glykémie. Hodnoty glykémie se měří 

a uvádějí v jednotkách zvaných milimol na litr (mmol/l). 

Je-li v organizmu nedostatek inzulínu nebo není-li dostatečně využíván, dochází ke 

zvýšenému hromadění glukózy v krvi (hyperglykémie). Naopak, není-li přijato 

dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevykrytá 

potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie). Normální 

glykémie u zdravého člověka se pohybuje mezi 4 - 6 mmol/l. 

Odborně je tedy diabetes mellitus poruchou metabolizmu. Zjednodušeně řečeno: 

je to onemocnění, kdy dochází k poruše zpracování cukrů, tuků a bílkovin v 

organizmu. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené zásady 

léčby, může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací. 

Příčina vzniku diabetu není známa, ale je známo několik možných spouštěcích 

faktorů jako např. genetické vlohy a působení vnějšího prostředí (stres, virózy, 

obezita, atd.) či konstituční tělesné faktory (rasa, pohlaví, věk, apod.). 

Z hlediska spouštěcího mechanizmu rozlišujeme několik typ ů diabetu: 

                                                 
2 http://www.mte.cz/cukrovka-diabetes.htm 
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• Diabetes typu 1  

• Diabetes typu 2  

• Gestační diabetes  

• Ostatní specifické typy diabetes mellitus  

Diabetes mellitus typu 1 

Tímto typem diabetu trpí asi desetina všech diabetiků. Projevuje se zhruba do 40 

let věku, nejčastěji v období puberty. Nástup cukrovky je náhlý. Pacient pociťuje 

hlad a žízeň, výrazně častěji močí, pozoruje úbytek váhy, je často unavený. Může 

pociťovat bolesti břicha, změny v dýchání a je mu naměřena vysoká hodnota 

glykémie. U tohoto typu diabetu dochází k úplnému zničení buněk slinivky břišní 

produkujících inzulín, takže v organizmu inzulín chybí. Léčba proto vždy vyžaduje 

celoživotní dodávání inzulínu, pečlivou samostatnou kontrolu glykémií a reakce na 

naměřené hodnoty (selfmonitoring), ukázněnost ve stravování, úpravy dávek 

inzulínu při fyzických aktivitách. 

Diabetes mellitus typu 2 

Tímto typem diabetu trpí naprostá většina diabetiků (asi 85%). Vyvíjí a projevuje 

se v průběhu středního až vyššího věku a je spojen s inzulínovou rezistencí. Hladiny 

inzulínu bývají snížené, ale mohou být i normální, avšak tělo nedokáže inzulín 

využívat. Častější výskyt diabetes je u lidí obézních a lidí se sníženou tělesnou 

aktivitou. U většiny diabetiků typu 2 je onemocnění vzhledem k nenápadnému 

plíživému nástupu rozpoznáno, až když jsou přítomny příznaky pozdních 

komplikací: únava/malátnost, rozmazané vidění, suchá a svědivá kůže, drobné 

a opakované infekty na kůži (hnisání, kvasinky) - špatné hojení ran, ztráta citlivosti v 

rukou či nohou, časté infekce močového traktu, vysoký krevní tlak, vysoký 

cholesterol, různé další cévní potíže (dolních končetin, srdeční, mozkové či 

sexuální). 

Léčba tohoto typu diabetu je různá - vždy však obnáší úpravu životního stylu 

(ukončení kouření, zařazení více pohybových aktivit,…), snížení tělesné hmotnosti, 

vždy je zahájena úpravou výživy a selfmonitoringem. Pokud úprava stravování 
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nestačí, lékař navíc zahájí léčbu perorálními antidiabetiky  - tabletkami nebo 

dodáváním inzulínu. Vždy je nutné současně předcházet komplikacím, popř. je včas 

odhalit a léčit (měřit krevní tlak, vážit se, kontrolovat hladinu tuků v krvi,…) 

Gestační diabetes 

Typ cukrovky, jenž se objevuje zhruba u 3-5% žen během těhotenství. Jedná se o 

poruchu glukózového metabolizmu, kdy produkce inzulínu v ß-buňkách nestačí 

pokrýt zvýšené nároky matky a plodu. Základem léčby gestačního diabetu je úprava 

stravování a pravidelné měření glykémie. 

Cukrovka a dietní opatření 

Důležitá je úprava jídelníčku u všech nemocných trpících cukrovkou. Liší se pro 

cukrovku typu I. a pro cukrovku typu II. 

Cukry jsou velmi důležité pro vyvíjení energie člověka, diabetik si musí hlídat přísun 

cukru. Existují tabulky, které ukazují, kolik cukru která potravina obsahuje. Diabetik 

může používat jídelníček, v němž je přímo uvedeno množství potravin v gramech 

tak, aby dodržel předepsanou dávku živin. 

Cukrovka 1. typu není většinou spojena s obezitou či nadváhou. Základním 

léčebným principem je dát do souladu množství cukrů (sacharidů) v dietě, dávky 

inzulínu a tělesnou aktivitu. V současné době je většina nemocných tímto typem 

cukrovky léčena systémem několika dávek inzulínu denně, který je jim před každým 

větším jídlem (a na noc) podán injekčně. To umožňuje přesně stanovit takovou 

dávku inzulínu, která zabezpečí předání vstřebané glukózy do buněk. Jídelníček 

těchto lidí se zpravidla neliší od jídelníčku zdravých lidí, jen s tím rozdílem, že 

musejí dostávat menší porce asi tak 5 -6 denně. Nedoporučuje se překračovat dávku 

30 gramů cukru denně. V takovém případě je nutné tuto dávku odečíst od 

doporučené denní dávky cukrů. Pro nemocné cukrovkou 1. typu nejsou vhodné 

některé potravinářské výrobky slazené či konzervované sacharózou - jedná se 

zejména o kompoty, marmelády a cukrovinky. Vznik cukrovky typu II. je vyvolán 

většinou obezitou. Obezita představuje základní riziko po pacienta: riziko 

předčasného onemocnění či úmrtí na srdeční infarkt, mozkovou cévní příhodu nebo 
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ischemickou chorobu dolních končetin. Důležité je snížení hmotnosti, tím klesnou 

příznaky cukrovky, poklesne hladina cukru v krvi, proto je velmi kladen důraz na 

dietu. Základem je snížení energetické hodnoty stravy. To často znamená 

konzumovat denně méně než 1800 kcal. Ve stravě je třeba omezit cukry a tuky, 

naopak značný by měl být přísun vlákniny, zejména ve formě zeleniny. Vhodné je 

též ovoce, ale jeho množství se musí vzhledem k obsahu cukru propočítávat. Maso 

pouze rybí a drůbeží. Nevhodný je mléčný tuk a tuk v uzeninách. 

Ani množství bílkovin v potravě nemá být příliš vysoké, protože by zatěžovalo 

činnost ledvin, a to by mohlo vyvolat vznik vyššího krevního tlaku nebo postižení 

ledvin specifickými diabetickými změnami. Je stanoveno 0,9 - 1,0 gram na kg 

tělesné hmotnosti a den.  

Strava diabetiků 

Většina diabetiků II. typu má nadváhu, proto je nejzdravějším a nejlevnějším 

řešením úprava stravy, která vede ke snížení hmotnosti (tím automaticky klesá 

glykemie). Pokud dieta nestačí, je nutno přidat léky (antidiabetika), případně inzulin. 

Pacient by si však měl hlídat složení jídelníčku. Normální hodnoty cukru v krvi 

(glykemie) jsou mezi 3,3 - 5,5 mmol/l. Diabetik musí omezit ve stravě všechny 

sacharidy, nejen sladké. Množství pečiva a příloh diabetolog reguluje podle glykemie 

a hmotnosti pacienta. 

Některé potraviny, zejména takové, které jsou slazené aspartamem (tj. nápoje, 

nízkotučné ovocné jogurty s aspartamem) se v diabetické dietě dobře uplatní. Často 

se však můžeme setkat s sladkostmi pro diabetiky, které se pyšní tím, že jsou bez 

cukru. Avšak slazeny jsou fruktózou nebo jiným sladidlem, které má energetickou 

hodnotu téměř stejně vysokou jako řepný cukr. Vzhledem k tomu, že tyto sladkosti 

jsou většinou velmi bohaté na tuk (až 35% hmotnosti výrobku!!!), jsou pro diabetiky 

naprosto nevhodné. Z tohoto důvodu je nutné číst informace na obalech potravin pro 

diabetiky. Diabetika totiž neohrožuje pouze vysoká hladina cukru v krvi, ale 

kardiovaskulární komplikace, tedy choroby srdce a cév. 

(zpracovala z internetových stránek Bc. Radka Novotná) 


