
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 1/2018 
Vážení a milí přátelé, 

vzpomínáte si na naše často opakované heslo „tělo může zestárnout, ale naše srdce jen 

tehdy, když mu to sami dovolíme“? 

A tak se snažme, právě s nadcházejícími dny co nejvíce potěšit z probouzející se přírody, 

ze zpěvu ptáků, krásy rozkvétajících květin  a  po těle i duši hladících slunečních 

paprsků. A hlavně nezapomínejme na dobré vzájemné soužití tím, že jeden pro druhého 

budeme mít pochopení, vlídné slovo a úsměv na tváři. A  myslete i na sebe tím, že se 

vynasnažíte co nejčastěji využívat široké nabídky našich aktivit.  

Za celý kolektiv pracovníků 

Luxoru Vám přeji příjemné, 

a ve zdraví a spokojenosti 

prožité nadcházející jarní, 

slunečné dny. 

 

Za celý kolektiv pracovníků 

Luxoru 

Váš Jaromír Novák 



 

 

Další rok je za námi, a abychom si připomněli, co jsme si vytyčili a co se nám 

společnými silami podařilo, přestavujeme vám přehled některých ze stanovených cílů: 
 

 

 Zakoupení klimatizace do prostor jídelny z důvodu zlepšení podmínek při stolování 

a zkvalitnění ovzduší při pořádaných společenských akcích. 

Cíl byl splněn. Jídelnu je možné po celý rok klimatizovat a dopřát tak klientům nejen 

v době stravování příjemné prostředí a svěží vzduch. 
 

 Snížení kapacity (počtu třílůžkových pokojů a zvýšení počtu dvoulůžkových pokojů). 

Cíl bohužel nebyl splněn. O službu Domov pro seniory je velký zájem, za minulý rok 

bylo přijato 118 žádostí.  
 

 Zajištění dalších dvou parkovacích míst pro potřebu Domova. 

Cíl byl splněn. Přímo před budovou Luxoru jsou dvě parkovací místa. Místa jsou 

vyhrazená jako zásobovací. Parkovací místa jsou určena hlavně pro sanitní vozy rychlé 

záchranné služby, lékaře zařízení, závozům s pomůckami pro potřeby klientů aj.  
 

 Pokračování ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. s Parkinson klubem 

Poděbrady – pořádání společných setkání a turnajů spol. her nebo s dalšími Domovy 

pro seniory ve Středočeském kraji). 

Cíl byl splněn. Dne 10. 04. 2017 klienti vystavovali své výtvory na Velikonoční výstavě 

na KÚSK. Dne 11. 05. 2017 se klienti zúčastnili již 

8. ročníku Lyského pětiboje v domově pro seniory 

Na Zámku. Dne 22. - 25. 06. 2017 klienti Domova 

vystavovali své práce na akci Šikovné ruce našich 

seniorů… pro radost a potěšení… v Lysé nad 

Labem. Dne 19. 09. 2017 se uskutečnil 

v prostorách Domova Luxor Poděbrady Turnaj 

„Člověče nezlob se!“, kterého se zúčastnila čtyřčlenná družstva z tří nedalekých 



domovů pro seniory. Klienti Domova dne 21. 09. 2017 navštívili domov pro seniory 

Annu v Českém Brodě a zúčastnili se 5. ročníku Českobrodských hrátek.  
 

 Další zlepšení podmínek pro pobyt klientů (vybavení pokojů, klimatizace na jídelně). 

Cíl byl splněn. Pro zlepšení podmínek byl Domov dovybaven polohovacími lůžky, 

televizory a ledničkami. Dále byl zakoupen zahradní gril a slunečníky na zahradu 

Domova. Jak pro klienty pobytové služby, tak i pro klienty ambulantních služeb 

Komunitního centra byl zakoupen Thera Trainer Tigo. Thera Trainer Tigo je 

terapeutický a zdravotnický přístroj určený pro zlepšení mobility osob s omezenou 

pohyblivostí. Je vhodný pro trénink nohou i horní části těla. Klienti, při používání 

tohoto přístroje, mohou sedět na pevné židli nebo na mechanickém vozíku. Přístroj 

mohou ovládat pouze proškolené osoby. Přístroj je vybaven ovládací jednotkou 

a displejem s barevnou dotykovou obrazovkou. Klienti na tomto přístroji mohou 

procvičovat jak pasivně, tak aktivně hybnost dolních a horních končetin, ale také 

kognitivní funkce – cílené cvičební programy.  
 

 Technické řešení častého ucpávání odpadů, oprava tepelných čerpadel, střechy, 

okapů, koupelen, dovybavení kuchyně, výměna mycí linky, instalace nové pračky. 

Cíl byl splněn. V roce 2017 byly rekonstruovány koupelny klientů spolu s opravou 

odpadů. Proběhla servisní kontrola a oprava tepelných čerpadel a jako každoročně byly 

vyčištěny okapy. Do kuchyně byla pořízena nová plynová pánev a robot RE22. 

V neposlední řadě proběhla rekonstrukce kuchyňky – výdejny stravy pro klienty 

a zaměstnance Luxor Poděbrady – zakoupena nová mycí linka a regály. V prádelně byla 

pořízena nová pračka na 13kg prádla. 
 

 Další rozšíření a podpora aktivit pro klienty, mj. každé pololetí pořádat Den 

evropského státu za účasti velvyslance dané země. 

Cíl byl splněn. V roce 2017 byl v lednu pořádaný Den Finska  

za účasti velvyslankyně paní Heleny Tuuri.  

Dne 16. 06. 2017 pozvání přijal v rámci Dne Itálie 



velvyslanec pan J. E. Aldo Amati a 23.  11. 2017 navštívil Domov při příležitosti Dne 

Švýcarska velvyslanec pan Rolf Ott. 
 

 Úprava bezbariérového přístupu na zahradu Domova. 

Cíl byl splněn. Bezbariérový přístup byl rekonstruován v měsíci dubnu 2017. Pro 

klienty Domova je tak usnadněn přístup do prostor zahrady i na mechanických vozících. 

 

 Pořízení audiosystému k ozvučení jídelny. 

Cíl byl splněn. Byl zakoupen mobilní mikrofon s reproduktorem. 

 

I na rok 2018 plánujeme mnoho dalšího, aby se vám, naši milí klienti, žilo lépe a byli jste 

s poskytovanými službami spokojeni. Předně budeme usilovat o zkvalitnění bydlení, a to 

tím, že, provedeme: 

- Rekonstrukci dámských a pánských toalet na patrech Domova. 

- Opravíme balkonové dveře na vašich pokojích a bude provedena nová instalace 

topných těles do celého zařízení Luxor Poděbrady. 

- Vymalujeme pokoje a společné prostory. 

Dále rozšíříme volnočasové aktivity o další Dny evropského státu a budeme moci 

realizovat výlety po blízkém okolí v novém prostorném a vícemístném automobilu. 

 (Zapsala: K. Soudská, zdroj: Veřejný závazek 2018) 

 

 

Ve třetím čtvrtletí se konala schůzka VO dne 19. 01., 20. 02. a 21. 03. a mohlo by být pro 

vás důležité: 

- V ledna 2018 byly navýšeny ceny pedikúry paní Votavové. Stříhání a úprava nehtů 

vzrostla o 20,-Kč a odstraňování otlaků a zrohovatělé kůže o 10,-Kč. Ceník je 

zveřejněn na nástěnce na každém patře. 



- V létě je plánována výměna všech topných těles v celé budově Luxor a s tím bude 

spojena i výmalba všech pokojů a společných prostor. 

- Za rok 2017 bylo klientům rozneseno vyúčtování za poskytované služby a výpis 

z depozitního účtu. 

- Od měsíce ledna jsou k dispozici nově zrekonstruované koupelny. K možným 

nedostatkům nebo požadovaným úpravám se můžete, vážení klienti, vyjádřit na 

dalších schůzích Výboru obyvatel nebo u vedení Domova. 

- V měsíci únoru byl zvýšen výskyt respiračních onemocnění a byly omezeny 

společenské aktivity. 

- Novou členkou ve Výboru obyvatel se stala paní Hana Černá. 

- V denní místnosti Komunitního centra je umístěn přístroj Thera Trainer Tigo. 

Jedná se o rotoped, na který je možné docházet šlapat. Bohužel je časová kapacita 

využití tohoto přístroje omezena, proto je nutné, aby se všichni zájemci v nějakém 

časovém harmonogramu vystřídali. Pro více informací, se prosím, domluvte s paní 

Bc. A. Hrochovou. 

- V měsíci únoru byla provedena anketa na případné zakoupení mycí mísy na vlasy. 

Na základě výsledků mycí mísa zakoupena nebude. Podrobnější informace 

o výsledcích ankety jsou k nahlédnutí u sociální pracovnice. 

- V měsíci březnu proběhnul dotazník spokojenosti. Dotazníku se účastnilo 52 

klientů. Klienti uvedli, že jsou z 94% v Domově spokojeni. Cítí se zde bezpečně 

s dostatkem soukromí. Zrekonstruované koupelny jsou hodnoceny kladně. 

Spokojenost je také s úklidem a službami prádelny. Další podrobnosti jsou 

k náhledu u sociální pracovnice. 

- Nově bude brán v pátek od 16. 03. žitný chléb místo světlého. Tato změna byla 

učiněna z důvodu zkvalitnění poskytované stravy. 

- Na Výboru obyvatel se také řešila stravovací omezení vznikající v důsledku 

dodržování diabetické stravy. Diabeticky jsou upravovány pouze tři druhy salátu 

z celého sortimentu, které se nabízejí. Saláty už nově umělými sladidly 

doslazovány nebudou a bude používán cukr. Čaje na patrech jsou vhodné i pro 



diabetiky a jsou doslazovány sirupy, které obsahují cukr nebo Stévii (přírodní 

sladidlo). Čaje na jídelně podávané ráno k snídani a jsou neslazené. V neděli nově, 

také diabetici, budou mít k snídani vánočku. Vše konzultováno s nutriční 

terapeutkou. V neposlední řadě si i diabetici budou moci v úterý, když je výběr ze 

dvou hlavních chodů, vybrat některé ze sladkých jídel. 

- Byla aktualizována směrnice “Návaznost Luxoru Poděbrady, poskytovatele 

sociálních služeb na další dostupné zdroje”, kde jsou uvedeni poděbradští lékaři, 

lékárny, restaurace a další instituce, které můžete využít. Směrnice je vyvěšena na 

patrech Domova. 

- Na chodby v každém patře budou pořízeny čističky vzduchu, které budou umístěny 

na stěnách. 

 (Zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

Dvacátý třetí ročník zimních olympijských her v roce 2018 se koná v jihokorejském 

Pchjongčchangu. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 9. února a ukončení se pak 

uskuteční 25. února 2018. Pchjongčchang je jihokorejský okres v provincii Kangwon. 

V okrese k roku 2013 žilo 43 666 obyvatel. Nachází se v horách Tchebek ve vzdálenosti 

180 km východně od Soulu. 

Pchjongčchang je tak třetí či čtvrté asijské město, které hostí zimní olympijské hry. 

Prvním asijským městem bylo Sapporo v Japonsku v roce 1972, druhým bylo japonské 

Nagano v roce 1998. Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, může být dle 

různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie. 

Sporty, které jsme mohli na ZOH sledovat, byly: 

Alpské lyžování 

Biatlon 

Boby 

Běh na lyžích 

Krasobruslení 

Akrobatické lyžování 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kangwon_(Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea)
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tchebek_(poho%C5%99%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nagano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#Hranice_mezi_Evropou_a_Asií


Lední hokej 

Saně 

Skoky na lyžích 

Rychlobruslení 

Curling - týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co 

nejpřesněji do vyznačeného prostoru. 

Severská kombinace - je zimní sport, kombinující skoky na lyžích i běh na lyžích. 

Short track - rychlobruslení na krátké dráze. 

Skeleton - je zimní sport podobný bobování. Závodník sjíždí dolů v důsledku působení 

zemské gravitace v ledovém korytě na speciálních nízkých saních vleže na břiše hlavou 

napřed. Saně pro skeleton vypadají jen jako tenká deska – na polstrované desce s držadly 

jsou zespodu připevněny ocelové nože, které kloužou po ledové dráze. 

Snowboading - je na sněhu provozovaný zimní sport podobný surfingu. Je provozován 

na snowboardu - prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce, které je pro jízdu na 

sněhu uzpůsobeno. 

 

Českou výpravu na Zimních olympijských hrách 2018 

tvořilo 94 sportovců. Česko mělo své zástupce ve všech 

sportech kromě curlingu a skeletonu. 

 

Medaile vybojovali: 

 lyžařka a snowbordistka Ester Ledecká (2× zlato),  

 rychlobruslařka Martina Sáblíková (stříbro),  

 biatlonisté Michal Krčmář (stříbro), Veronika Vítková (bronz),  

 snowboardistka Eva Samková (bronz), 

 rychlobruslařka Karolína Erbanová (bronz). 

 

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Curling , https://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A1_kombinace, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skeleton, https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skeleton_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ester_Ledeck%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martina_S%C3%A1bl%C3%ADkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Kr%C4%8Dm%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veronika_V%C3%ADtkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Samkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Erbanov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Curling
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A1_kombinace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skeleton


 

leden - březen 

 

Jaroslava Šafaříková   15. 01. 2018 

Miluška Pilařová    17. 01. 2018  

Zdeňka Kůlová    24. 01. 2018 

Věra Holubová    26. 01. 2018 

Miroslava Ouředníková   01. 02. 2018 

Jaroslav Tábořík    05. 02. 2018 

Jarmila Novotná    06. 02. 2018 

Květoslava Pavlová   05. 03. 2018 

Marie Staňková    07. 03. 2018 

Emílie Švecová    23. 03. 2018 

Marie Štěříková    26. 03. 2018 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

leden březen 

 

Jarmila Hubínková   06. 01. 2018 

Berta Píšová    11. 01. 2018 

Ludmila Čiperová    16. 01. 2018 

Miloslav Dvořák    17. 01. 2018 



Jindřiška Kantorová   17. 01. 2018 

Zdeněk Čáp     23. 01. 2018 

Květoslava Bášová   26. 01. 2018 

Marie Kohoutová    27. 02. 2018 

Zdeňka Kůlová    01. 03. 2018 

Jitka Exnerová    12. 03. 2018 

Marie Macková    13. 03. 2018 

 

 

 

Prostřednictvím této rubriky, by rodina paní Marie Mackové, se kterou jsme se se 

zarmouceným srdcem rozloučili dne 13. 03. 2018, ráda poděkovala všem zaměstnancům, 

kteří v Luxoru pracovali a nadále pracují za osobní přístup a péči. Paní Macková 

v Domově pro seniory prožila osm let. V Domově se paní Mackové velice líbilo. Najevo 

to dávala svou veselou povahou a úsměvy, kterými obšťastňovala nejen personál, ale 

i ostatní klienty. Paní Macková velmi ráda četla a navštěvovala aktivity pořádané 

Domovem, hlavně hudební pořady a vystoupení Lidové školy umění v Poděbradech. 

Mezi klienty Domova byla paní Macková oblíbená, s laskavostí se vždy ujala nového 

klienta a pomohla mu se začlenit do soužití v Domově,  

které bývá leckdy po nastěhování obtížné. 

  

„Kdo byl milován, není zapomenut …” 

 

 

 

 (Zpracovala: K. Soudská) 



 

Rozhovor s paní Věrou Holubovou 

 

Odkud pocházíte? 

Dětství jsem prožila v Klučově u Českého Brodu. 

Poté jsem se vdala do Peček a po nějaké době 

jsme se s rodinou přestěhovali do Dobřichova, 

což je nedaleko Peček.  

 

Co jste dělala po škole? 

Základní školu jsem navštěvovala u nás 

v Klučově. Poté jsem přestoupila na osmiletku do Poříčan. Chtěla jsem se jít učit na 

kadeřnici, ale ze zdravotních důvodů jsem bohužel nemohla. Začala jsem tedy společně 

se svými kamarádkami pracovat v podniku TONA Pečky, kde jsem pracovala přibližně 2 

roky. Poté jsem nastoupila do čokoládovny Velimka, kde jsem strávila 18 let. Moje 

poslední pracoviště bylo v ZPA Pečky, kde jsem působila jako spojovatelka na ústředně. 

Vydržela jsem zde až do důchodu.  

 

Co Vaše rodina? 

Jsem už 3 měsíce vdova, ale s mým manželem Josefem jsme měli velmi šťastné 

manželství a máme spolu 2 děti. Syna Ladislava a dceru Martinu. Oba mě sem jezdí 

navštěvovat. Mám také 4 vnoučata, která mi dělají jen samou radost. Nejstarší je Patrik, 

kterému je 31, Markovi je 28, Kristýnce je 14 a Tomáškovi je 9 let. 

 

Jaké máte záliby? 

Dříve jsem velmi ráda tančila a chodila s přáteli a manželem za muzikou. Ráda jsem 

trávila čas v lese a byla jsem vášnivá houbařka. Také jsem patřila do oddílu Sokol 

Klučov. V dnešní době ráda koukám na televizi, zejména na stanici Šlágr, kde hrají 

spousty mých oblíbených písní. V Domově se mi líbí a ráda se účastním zdejších aktivit. 



Jak dlouho jste v domově? 

V domově jsem od února 2018 a jsem tu velmi spokojená.  

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Aby byli všichni hlavně zdraví, a také jim přeji mnoho spokojenosti, lásky a žádné 

hádky. 
 

 

Rozhovor s paní Jaroslavou Šafaříkovou 

 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Nymburce, kde jsem žila až do svých 

3 let. Poté dostal tatínek nabídku práce v Praze, proto 

jsme se tam společně s celou rodinou přestěhovali. 

Tam jsem vyrůstala, studovala a poté i pracovala. V roce 

1977 jsem se po svatbě se svým manželem přestěhovala 

do Poděbrad, kde jsem až do důchodu pracovala 

a zůstala jsem tu až do dnes. 

 

Co jste dělala po škole? 

V Praze jsem studovala Střední všeobecně vzdělávací školu. Po maturitě jsem nastoupila 

na nástavbu, kde jsem na jazykové škole studovala francouzský a anglický jazyk. Poté 

jsem začala pracovat v cestovní kanceláři ČEDOK. Pracovala jsem v kanceláři jako 

prodejce zájezdů a po nějakém čase jsem dostala práci na 2 roky v New Yorku jako 

delegátka. Po přestěhování do Poděbrad jsem si našla místo ve sklárnách Bohemia, kde 

jsem zajišťovala vývoz skla a domlouvání obchodů na Dálném výchově a ve Francii. 

V důchodu jsem se stále věnovala jazykům a překládala jsem filmové dokumenty. 

 

Co Vaše rodina? 

Moje maminka ještě stále žije a letos jí bude krásných 90 let. Byla jsem 23 let vdaná, ale 

manžel poté bohužel zemřel. Máme spolu 2 děti. Dcera Eva pracuje jako učitelka a je jí 

40 let. Synovi Josefovi je 38 let a pracuje jako strojní inženýr. Největší radost mi ale 



dělají moje 4 vnoučata. Nejstaršímu Mirečkovi je 11 let, Evičce 9, Vašíkovi 3 

a nejmladší je Julinka, které je půl roku.  

 

Jak dlouho jste v Domově? 

V Domově jsem od 15. ledna a zatím to zde hodnotím pozitivně, hlavně práci 

zaměstnanců, kteří jsou pořád usměvaví. 

 

Jaké máte záliby? 

V mládí jsem měla velmi ráda cestování a ruční práce, ale těm už se bohužel dnes 

věnovat nemůžu. V nynější době mezi mé záliby patří především procházky po parku, 

čtení knih a časopisů a sledování cestopisů v televizi.  

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Zaměstnancům hlavně klid na práci a ostatním klientům zdraví a spokojené zaměstnance. 

 

Rozhovor s paní Miroslavou Ouředníkovou 

 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Ratenicích. Před válkou jsme se 

s rodinou přestěhovali do Kamenného Zboží, kde 

jsem v rodinném domečku strávila celý svůj život. 

Bydlela jsem tam až do svého nástupu do Domova. 

Můj otec pracoval jako topič na dráze a maminka 

jako dělnice v hospodářství.  

 

Co jste dělala po škole? 

Studovala jsem 3 měšťanky. Poté jsem se vyučila dámskou krejčovou. Této profesi jsem 

se věnovala dlouhou dobu a kvůli svému synovi jsem šila doma. Ve 42 letech jsem 

nastoupila pracovat na dráhu na soupis vlaků. Vydržela jsem tam až do důchodu a tato 

profese se mi velmi líbila. 

 

 



Co Vaše rodina? 

Měla jsem jednoho bratra, ten ale bohužel zemřel mladý při nehodě. Vdala jsem se za 

manžela Otomara a měli jsme spolu jednoho syna, Miroslava. Mám celkem 3 vnoučata, 

Michala, Ivu a Petru. Největší radost mi dělá mých 6 pravnoučat, která žijí v Zásmukách.  

 

Jak dlouho jste v domově? 

Jsem tady 2 měsíce. Zatím se mi tu líbí, je tu příjemné prostředí a milý personál. 

 

Jaké máte záliby? 

Za mlada mě nejvíce bavily ruční práce a ráda jsem chodila za muzikou. Dnes už mi toho 

můj zdravotní stav bohužel moc nedovoluje. 

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Aby se jim tady líbilo a žili zde v příjemném prostředí.  

 (Zpracovala: M. Szikorová) 

 

Rozhovor a paní Stanislavou Retkovou 

 

Jmenuji se Stanislava Retková a zde v Luxoru pracuji na 

pozici pracovnice úklidu. Bydlím v Lysé nad Labem. 

Vyučila jsem se v rodinné škole v Sadské. Mám 

sedmnáctiletého syna Daniela. Většinou jsme pracovala 

jako pokojská nebo uklízečka. Mezi mé záliby patří 

bruslení na ledě, plavání a jízda na kole. Práce v kolektivu 

mne velmi baví. 

 

(Zpracovala: S. Retková) 



Rozhovor a paní Jitkou Hákovou 

 

Jmenuji se Jitka Háková a je mi 46 let. Mám obchodní 

školu a děti ve věku 25, 20 a 14 let. V minulosti jsem 

pracovala v chráněné dílně v Poděbradech na částečný 

úvazek. V Luxoru pracuji na pozici pracovnice úklidu. 

Jsem spokojená s personálem i panem ředitelem. 

Doufám, že mi zde bude líbit i nadále. 

(Zpracovala: J. Háková) 

 

Rozhovor s paní Lenkou Nedvědovou 

 

Jmenuji se Lenka Nedvědová, narodila jsem se 

v Chlumci nad Cidlinou, kde také žiji. Jsem rozvedená 

a mám dvě dospělé děti. Syna Aleše 29 a dceru Lucii 

24 let. Rodiče bydlí v Chlumci and Cidlinou, sestra 

Zdena žije s rodinou v Kolíně, kde pracuje 

ve zdravotnictví. Jsem vyučená jako prodavačka 

potravin. Pracovala jsem jako prodavačka a vedoucí. 

Ve svém volné čase se ráda starám o zvířátka, hlídám děti, mám ráda hory a také výlety 

na hrady a zámky. Do Luxoru jsem nastoupila od prosince 2017 jako pracovnice úklidu. 

Práce mě baví, ráda klientům zpříjemním jejich pobyt a popovídám si s nimi, aby 

zapomněli na bolest a smutek, který je může tížit. Je tu i příjemný kolektiv sestřiček 

a pečovatelek.  

(Zpracovala: L. Nedvědová) 

 

 

Zdroje použitých obrázků: 
http://www.squashovaliga.cz/novinky/unor-nalosovan, https://www.i60.cz/clanek/detail/3595/proc-milovat-brezen, 

https://www.palms24.com/nl/artikel/665067/Lelie_Stargazer,_2_Bloemen_en_2_Knoppen,_88_cm_x_20_cm_-_Roze.html, 

http://www.coopclub.cz/zdravy_zivotni_styl/jaro-je-doba-zazraku-2/, https://www.info.cz/galerie/sport/30879/olympijska-

analyza-cesko-v-pchjongcchangu-ziska-osm-medaili-ctyri-budou-zlate?foto=1, https://www.kvetiny-majak.cz/smutecni-

kytice-ruze-a-chryzantemy-mala 

http://www.squashovaliga.cz/novinky/unor-nalosovan
https://www.i60.cz/clanek/detail/3595/proc-milovat-brezen
https://www.palms24.com/nl/artikel/665067/Lelie_Stargazer,_2_Bloemen_en_2_Knoppen,_88_cm_x_20_cm_-_Roze.html
http://www.coopclub.cz/zdravy_zivotni_styl/jaro-je-doba-zazraku-2/
https://www.info.cz/galerie/sport/30879/olympijska-analyza-cesko-v-pchjongcchangu-ziska-osm-medaili-ctyri-budou-zlate?foto=1
https://www.info.cz/galerie/sport/30879/olympijska-analyza-cesko-v-pchjongcchangu-ziska-osm-medaili-ctyri-budou-zlate?foto=1


 

 

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

další lekci. Přejeme Vám dobrou náladu při tréninku paměti. 

  

Vyluštěte čtyři slova podle tohoto klíče  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke každé trojici přídavných jmen se pokuste najít jedno slov - podstatné jméno, 

které lze spojit se všemi třemi uvedenými přídavnými jmény a vytvořit tak běžně 

používané ustálené spojení 

 

hluboký, smíšený, listnatý   …………………………… 

minerální, pitná, užitková   …………………………… 

zrající, strouhaný, smažený   …………………………… 

hovězí, slepičí, silný    …………………………… 

disertační, diplomová, těžká   …………………………… 

míchaný, iontový, alkoholický   …………………………… 

hořká, mléčná, bílá     …………………………… 

pravoúhlý, výstražný, rovnoramenný  ……………………………  

 



Najděte a zapište pojem, který má dva různé významy uvedené níže 
 

Hudební nástroj - část těla ptáka  ………………………… 

Český skladatel - mléčný produkt   ………………………… 

Luštěnina - součást dalekohledu  ………………………… 

Ďábel - houba     ………………………… 

Část dveří - hovorový výraz pro štěstí  ………………………… 

Hmyz - část pušky     ………………………… 

Zbytek jablka - část těla    ………………………… 

 

Vymyslete, co nejvíce podstatných jmen (ne křestních jmen)  

začínajících na předponu 

ROZ –  
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

POD –  
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Vyluštěte podle obrázků názvy písniček 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné chvíle u tréninku paměti, hodně štěstí a pevné zdraví  

Vám přejí Jana s Aničkou



Thera Trainer Tigo 

 
 

Dovolte, abychom představili Thera Trainer Tigo, který 

byl pořízen pro Vás, naše klienty. Tento nový, unikátní 

přístroj je určen pro zlepšení mobility osob s omezenou 

pohyblivostí. Motivuje k využití vlastního pohybového 

potenciálu a umožňuje procvičení motorických 

i kognitivních funkcí. Jinými slovy umožňuje procvičit 

horní i dolní končetiny a při využití některých programů 

také podporuje činnost mozku. Při simulaci jízdy na kole 

je možné sedět na židli, v křesle či na mechanickém 

vozíku. Pro ty, kteří nemohou aktivně „šlapat“, nabízí 

možnost pasivní jízdy. Přístroj je umístěn v denní 

místnosti Komunitního centra. Pokud máte zájem  

o jeho využití, kontaktujte paní ergoterapeutku „Aničku“, 

která je kompetentní osobou.  

 

Cesta, kterou jedete 

Ježek 

 

Auta 

 

Brankář 

 


