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č. 1/2014 
Vážení a milí přátelé, 

k přicházejícímu nejhezčímu období celého roku, kterým nepochybně jako je, 

se snažíme přispět dalším číslem časopisu Náš Domov. 

V pravidelných rubrikách Vám mj. představíme tři nové obyvatele – paní Dagmar 

Horskou, pana Josefa Louče a pana Antonína Procházku. Připomeneme si původní 

nejvýznamnější křesťanský svátek Velikonoce, který je nejen oslavou Zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista, ale i současně časem oslav a veselí. 

Pokusíme se Vám přiblížit naši kuchyni, přidáme 

zprávu z Výboru obyvatel, seznámíme Vás 

s Výroční zprávou za rok 2013, a ti co budou mít 

chuť, si mohou prověřit svoji paměť a postřeh. 

K Vaší dobré pohodě bychom rádi přispěli celou 

řadou akcí, které máme pro Vás připraveny. 

Za celý kolektiv pracovníků Luxor přeji příjemné, 

ve zdraví a spokojenosti prožité nadcházející, 

slunečné, jarní dny. 

Váš Jaromír Novák 
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I nadále Domov pro seniory Luxor Poděbrady poskytuje své služby 70 klientům. 

Domov poskytuje tyto služby: ubytování, stravování, úkony péče, ošetřovatelskou 

a rehabilitační péči. 

Péči se snažíme obohatit spoluprací s dobrovolníky a zpestřit četnou nabídkou 

volnočasových aktivit a společenských akcí. 

 Došlo ke změně psychiatra, kdy místo MUDr. M. Sládka jsme začali 

spolupracovat s MUDr. S. Neupauerovou.  

 Byl posílen personál o sociálně – aktivizační pracovnici paní 

Mgr. M. Stehlíkovou, která má kancelář v 5 n. p.  

 Vzhledem ke zkvalitnění podávané stravy byly do jídelníčku zařazeny alespoň 

1x týdně ryby. 

 Byla opravena zahrada s jezírkem, kde bylo vytvořeno posezení pod slunečníky. 

 Zakoupil se i drobný majetek, např.: ledničky na pokoje, kde ještě chyběly, 

stolky k lůžku, elektrická lůžka a pojízdná křesla. 

 

A jaké jsou plány do roku 2014? 

 Plánovaný návrat psychiatra paní MUDr. K. Halajové. 

 Zavedení a znovuobnovení některých spol. aktivit – výtvarný kroužek; kroužek 

spol. her; turnaj v Člověče, nezlob se!; cyklistický závod aj. 

 Zúčastnit se týdne sociálních služeb a otevřít náš Domov na dva dny veřejnosti. 

 Zúčastnit se soutěže Šikovné ruce našich seniorů 2014 v Lysé nad Labem. 

 Plné zavedení nového přístroje - konvektomatu do provozu v kuchyni. 

 Postupná oprava výmalby chodeb a pokojů. 

 Řešit zvýšenou potřebu personálu vzhledem ke sníženému množství 

poskytovaných dotací. 

(Výroční zpráva za rok 2013) 
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Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista, k čemuž došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování 

se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti židovského svátku pesach, který je památkou 

vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Zmrtvýchvstání připadá na 

1. neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Symbolem 

Velikonoc je především beránek.  

Beránek představoval v židovské 

tradici Izrael jako Boží stádo, které vede 

Hospodin. Židé na Velikonoce pojídali 

beránka jako připomínku svého 

vysvobození z Egypta. V křesťanství je 

beránek jedním ze symbolů Ježíše 

Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry, on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti 

ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Bohoslužba 

velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství 

Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se zapaluje velikonoční svíce.  

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol 

nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. 

V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života 

a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk 

tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec 

o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. 

V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, 

jako symbol nesmrtelnosti. 

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/30
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
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Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma 

přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou 

neděli a pálení v příštím roce o Popeleční středě. 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé 

velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby.  

(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce 17. 03. 2014) 

 

 

 

 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Paní Buchnerová, oceňujeme a chválíme, že jste navázala dobrý vztah se svou 

dobrovolnicí. Přesně jako u Vás, bychom byli rádi, kdyby dobrovolníci fungovali 

i u jiných klientů. 

Paní Janovská, jsme rádi, že máte zájem o canisterapii. V současné době k nám 

dochází sl. Pánková se Sněženkou. Sněženka je krásná, ale trošku divoká fenka. 

Pokusíme se zajistit klidnějšího pejska, aby mohl za Vámi do lůžka.  

Pane Králi, díky za aktivní účast na společných aktivitách, vždy jsme rádi, že Vás 

vidíme. Televize na jídelně je Vám k dispozici. 

Paní Purkrábková, děkujeme Vám za každý den, kdy s námi komunikujete. Velice 

si Vaší snahy vážíme. 

Paní Rubáčková, vždy nás velice potěšíte Vaším úsměvem. S veselím jde všechno 

lépe. Děkujeme Vám, že přináší optimistickou atmosféru. 

Paní Tenková, jsme rádi, že máte stále dobrou náladu a nešetříte úsměvem. 

Paní Országová, hezky se s Vámi povídá. Pokud budete mít potřebu pohovořit 

si o čemkoli, dejte nám vědět. Uděláme si čas a budeme Vám naslouchat. 

Paní Šneková, děkujeme Vám, že nám nosíte vzorky do laboratoře. Vážíme si toho. 

Celý kolektive, který chodíte pravidelně péct, děkujeme, že nám na dechovku vždy 

upečete chutnou buchtičku, která voní ve všech patrech domova.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Di%C4%8Dky
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Ze schůzek VO konaných ve dnech 23. 01., 25. 02., a 21. 03. 2014, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Ve schránce důvěry byla anonymní připomínka, která se týkala novin a zákusku 

ke kávě. Vysvětlení připomínky bylo zveřejněno na nástěnce. Pro připomenutí jde 

o následující: počet výtisků novin chodí do Luxoru málo, proto by bylo dobré, abyste 

si je mezi sebou půjčovali a přečtené noviny vraceli na stolky na patrech. Zákusek ke 

kávě je podáván na dechovce vždy ve čtvrtek v 10 hod. na jídelně. Klienti, kteří chodí 

péct, dostávají ještě jeden zákusek zvlášť.  

- Od 01. 01. 2014 je aktualizovaná Smlouva o poskytnutí služby sociální péče 

v domově pro seniory a směrnice O Úhradách a vratkách -  viz. nástěnka.  

- Od 01. 01. 2014 je nový Ceník poskytovaných zákl. služeb pro rok 2014 - viz. 

nástěnka. 

- Probíhá dotazník spokojenosti pro rok 2014. Pokud budete mít zájem, prosím 

vyplňte dotazník a vyjádřete svou spokojenost či nespokojenost. Vyplněný dotazník 

můžete hodit do schránky důvěry na přízemí nebo na druhém patře, případně 

odevzdat u kohokoliv z personálu. 

- Do kuchyně byl zakoupen nový přístroj zvaný KONVEKTOMAT. Více v článku 

o stravovacím provoze. 

- Proběhla ochutnávka pečiva, kde zástupci Výboru obyvatel hodnotili 5 dodavatelů 

pečiva. V ochutnávce byly jak slané tak i sladké produkty. 

- Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Vše bude 

na nástěnkách, prosím sledujte je. 

Pro členy výboru: Rádi bychom uvítali, kdyby všichni, kteří jsou právoplatnými 

členy Výboru obyvatel, docházeli v čas a pravidelně na schůze, které jsou 1x za 

měsíc. Tímto vyzýváme i členy personálu, aby se pravidelně účastnili schůzek. 

 

(zpracovala: Kristýna Soudská) 
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leden - březen 2014 

Dobiáš Václav   28. 01. 2014 

Kurfürstová Jana   06. 02. 2014 

Janák František   10. 02. 2014 

Horská Dagmar   13. 02. 2014 

Záhorová Jarmila   21. 02. 2014 

Procházka Antonín  06. 03. 2014 

Louč Josef    10. 03. 2014 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

leden - březen 2014 

Jelínek Josef   21. 01. 2014 

Javůrková Marie   31. 01. 2014 

Čápová Danuše   01. 02. 2014  

Dobiáš Václav   04. 02. 2014 

Ing. Hebr Lumír   13. 02. 2014 

Lehká Marie   01. 03. 2014 

Niedermitrlová Libuše  01. 03. 2014 
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Rozhovor s paní Dagmar Horskou 

 

Odkud pocházíte?   

Narodila jsem se v Hlinku v Čechách, odkud 

se rodiče přestěhovali do Chrudimi a později 

do Jičína. Mládí jsem prožila v Českém ráji. 

Je to opravdu překrásné místo. V Poděbradech žiji 

od té doby, co jsem nastoupila do zaměstnání. 

 

Co jste dělala po škole? 

Po škole jsem dále studovala na pedagogické fakultě obor Tělesná výchova a jazyk 

anglický. Začala jsem učit na poděbradském gymnáziu, kde jsem učila převážně 

tělesnou výchovu. Dále jsem učila na hotelové škole angličtinu. 

 

Co vaše rodina? 

Byla jsem vdaná a měla jsem velice hodného manžela. Mám syna Ivu, který má už své 

dva syny Tomáše a Davida. 

 

Jak dlouho jste v domově? 

Jsem zde krátce a jsem velice spokojená. Doufám, že mě zde nadále čeká klidné stáří. 

 

Jaké máte záliby? 

Ráda čtu, pracuji s angličtinou, poslouchám rozhlas a televizi. Mou nejoblíbenější 

knihou je Babička od Boženy Němcové, kterou nesmírně obdivuji, že i přes problémy 

ve vlastním životě dokázala napsat knihu plnou optimismu. 

 

Co byste vzkázala ostatní klientům a zaměstnancům? 

Zaměstnancům chci poděkovat za vstřícnost a pohodu, kterou v Domově vytváří. 

Ostatním spolubydlícím přeji štěstí, zdraví a pohodu. 

(Zpracovala: Kristýna Soudská) 
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Rozhovor s panem Josefem Loučem  

 

Odkud pocházíte?   

Narodil jsem se ve Strakách, žil jsem zde celý život. Měli 

jsme zde s manželkou domek, a protože jsem se o dům 

nemohl starat, přepsal jsem ho na vnuky. 

 

Co jste dělal po škole? 

Do školy jsem chodil ve Strakách a v Čachovicích, 

studoval jsem na střední škole v Městci Králové. Celý 

život jsem pracoval v zemědělství. Začínal jsem jako 

kočí, potom jsem pracoval jako vedoucí polní zeleniny. Určoval jsem místa setí 

polních rostlin, rozděloval jsem práci pro zaměstnance na poli. Deset let jsem pracoval 

jako hlavní zootechnik. JZD ve Strakách bylo spojeno s dalšími okolními vesnicemi. 

Dalších dvacet let až do odchodu do důchodu jsem pracoval jako předseda JZD. 

Pracoval jsem jako předseda okresního výboru svazu družstevních rolníků 

a místopředseda vědeckotechnické společnosti na okrese Nymburk. Na sjezdu JZD 

jsem byl zvolen předsedou revizní komise UV Svazu družstevních rolníků v tehdejší 

federativní republice. 

 

Co vaše rodina? 

S manželkou jsme společně žili 52 let. Nyní jsem sám. Mám syna a dva vnuky. Syn 

žije v Poděbradech, vnuk, vystudoval VŠ (Mgr.) žije také v Poděbradech, druhý vnuk 

je podnikatel v pohostinství a žije v Mladé Boleslavi. Domek ve Strakách má jako 

rekreační chalupu. 

 

Jak dlouho jste v domově? 

V DS Luxor jsem více než týden. Líbí se mi zde, zatím se seznamuji s domovem 

a lidmi v něm. 
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Jaké máte záliby? 

Mezi moje záliby patří sledování TV, sleduji hlavně sport. Navštívil jsem i některé 

aktivity na jídelně, hudební pořady posezení s harmonikou, dechovku. 

 

Co byste vzkázal ostatní klientům a zaměstnancům? 

 Aby měli jeden pro druhého pochopení, chápali problémy druhých. 

 

 (zpracovala: Mgr. Milada Stehlíková) 

 

Rozhovor s panem Antonínem Procházkou 

 

Odkud pocházíte?  

Narodil jsem se v obci Okrouhlo na okrese Praha východ. 

Zde jsem chodil do obecné školy, potom jsem chodil do 

školy v Jílovém u Prahy.  

 

Co jste dělal po škole? 

Školní léta nebyla jednoduchá, každý den 5 km pěšky 

do Jílového a odpoledne 5 km zpět domů a za každého počasí. Vyučil jsem se 

obchodním příručím. Pracoval jsem v Praze a později jsme se s rodinou přestěhovali 

do Městce Králové. V Městci jsem pracoval jako skladník. 

 

Co Vaše rodina? 

Měl jsem dceru a syna. Mám tři vnoučata a dvě pravnoučata, pravnučky. Syn bydlí 

v Kolíně a jezdí mne pravidelně navštěvovat. Před příchodem do DS jsem bydlel 

u syna. 

 

A na závěr … 

V DS se mi líbí, ale mám velké problémy se sluchem. Naslouchátko mi nepomůže. 

Problémy se sluchem jsme měli v rodě, moje sestra také trpěla poruchami sluchu 

a špatně slyšela.  

 

 

(zpracovala: Mgr. Milada Stehlíková) 
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Vážení klienti,  

rádi bychom Vám přestavili náš stravovací úsek, který se stará o pestrost a vyváženost 

Vaší stravy. 

Vedoucí stravovacího úseku je paní Tereza Eliášová. 

Paní Eliášová má kancelář ve 4. n. p. Vedoucí kuchyně 

je paní Jaroslava Veselá. Paní Veselá zde pracuje 

od 01. 09. 1999. Ve svém 

týmu má paní Hanu 

Nechvílovou, která je zde 

nejdéle zaměstnanou 

zaměstnankyní a to od 01. 01. 1974. (paní Jaroslava Veselá)  

Dalším členem je paní Ivana Černá, která zde vaří od 

01. 09. 1997 a nově také paní Alexandru Damovskou, 

která je zde od začátku ledna tohoto roku. 

(paní Ivana Černá) 

Paní Damovská nastoupila za paní Moniku Pospíšilovou, 

která se těší na přírůstek 

do rodiny. Posledním 

členem týmu je paní 

Martina Zeithamlová, 

která se stará o perfektní 

čistotu nádobí v kuchyni.  

 

     (paní Alexandra Damovská) 

 

(vepřová pečeně) 
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Novinkou v naší kuchyni je přístroj zvaný 

KONVEKTOMAT.  

Tento přístroj vypadá jako větší pečící trouba, ale ke 

svému provozu využívá zejména páru. Strava připravená 

v konvektomatu má výrazně menší obsah tuku 

a je chutnější. I zeleninu nám tento přístroj pomůže 

připravit mnohem šetrněji 

bez větších ztrát vitamínů 

a tělu prospěšných látek.  

 

(paní Hana Nechvílová) 

 

Doufáme, že si s námi pochutnáte na připravených 

pokrmech a budete s námi spokojeni i nadále. 

 

 

 

(paní Martina Zeithamlová) 

 
(Konvektomat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně hezkých slunečných dní Vám přeje za celý stravovací úsek  

Tereza Eliášová. 
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Trénujeme slovní zásobu, dlouhodobou paměť a koncentraci pozornosti 

 

1. Rozluštěte PŘESMYČKY (slova, v nichž byla přeházena písmena), která 
označují různé druhy ZELENINY. 
 

ŘSTECH    …………………  RLECE  ………………… 

BICLEROKO  ………………  PTAKUAS ………………… 

ORKUAK ……………………  KRAPIPA  ………………… 

UTKECA ……………………  NÁŠETP  ………………… 

ŽEPTRLE  ………………….  KPÓER  ………………… 
 

2. K uvedeným 3 přídavným jménům vymyslete takové podstatné jméno, 
které lze spojit se všemi třemi uvedenými slovy, že vytvoří některé ustálené 
slovní spojení. 
 

Růžová, zeleninová, okrasná  ……………………… 

Obchodní, činžovní, rodinný  ……………………… 

Záchranný, podvazkový, kýlní  ……………………… 

Příčná, zobcová, Kouzelná  ……………………… 

Ozubené, jízdní, horské    ……………………… 

Zelený, nepopsaný, rodný   ……………………… 

Temná, plavební, advokátní  ……………………… 

Bludný, polární, rodinný   ……………………… 
 

3. Vymyslete co nejvíce slov, která začínají na P a končí na E, 
mohou mít libovolný počet písmen. 
 

P ……………………E 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Zdroj: Časopis Sociální služby (leden/2013), Řešení sdělí Dana Mašindová - soc. pracovnice KC 


