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č. 2/2014 
Vážení a milí přátelé, 

nadcházející dny potěší především naše školáky, neboť přichází doba dlouho 

očekáváných prázdnin. My dospěláci na toto krásné období můžeme a většinou i rádi 

už jen vzpomínáme. 

Dnes se pokoušíme přispět k vylepšení Vaší pohody dalším letním číslem našeho 

časopisu. V něm bychom chtěli především pogratulovat všem, kteří se rozhodli změřit 

své síly v „Cyklistickém maraton 2014 - Od pramene Labe“. 

Poděkování  rovněž patří Vám všem a to za účast na našich aktivitách. Za to, jakým 

způsobem bojujete s pohodlností, únavou a v mnohých 

případech i se zdravotními potížemi. Oceňujeme, že se 

snažíte přes všechny své problémy  být aktivní, a  že 

máte snahu stále se seznamovat s novými poznatky. 

Zkrátka, že se snažíte pro sebe ale i  pro své okolí něco 

udělat. 

Za všechny zaměstnance Luxoru příjemný letní čas 

a to nejen při čtení našeho časopisu. Vám přeje  

Jaromír Novák 
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Turnaj v Člověče, nezlob se! 

 

První pololetí roku 2014 od února do června se klienti mohli v rámci kroužku “Hravé 

úterý„ zúčastnit turnaje Člověče, nezlob se! a dalších stolních her. Kromě této hry 

se také hrála Dáma a karty. 

Nejoblíbenější karetní hry byly 

Lízaný mariáš a Prší. 

 

Výsledky z jednotlivých her byly 

pravidelně zapisovány a pak 

vyhodnocovány. Celkem bylo 20        

hráčů a 15 utkání. 

 

 

Umístění  

 

1. místo paní Zdenka Hutová – velká gratulace. Paní Hutová 

dosáhla celkem 11 vítězství. 

2. – 3. místo paní Jarmila Gabrielová a paní Marie Davídková  

 pan Josef Kratochvíl a pan Ing. Luděk Drbal – velká gratulace.  

 

Všichni zúčastnění dostali za své umístění 

nebo za účast diplom.  

Vítězové navíc byli oceněni krásnými 

cenami.  

 

 

(zpracovala: Kristýna Soudská) 
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„Cyklistický maraton 2014 - Od pramene Labe“ 

 

V květnu a červnu se konal cyklistický maraton v jízdě na rotopedu. Celkem bylo 

najeto 209,30 km.  

Závodu se účastnili jak ženy, tak i muži. 

Nejmladšímu závodníkovi bylo 63 let 

a nejstaršímu 96 let. Startovní čára byla 

u pramene Labe a nejdelší úsek ujel 

pan Jan Ringer.  

Panu Ringerovi se podařilo ujet neuvěřitelných 110,15 km a za své úsilí 

získal 1. místo v podobě zlaté medaile. Hlavní sladkou cenou pro všechny závodníky 

byl marcipánový dort. 

 

Na dalších místech se umístili: 

2. místo pan Karel Miškovský  59,84 km 

3. místo pan Václav Král  23,01 km 

 

Na dalších místech: 

paní Mária Bednářová  1,44 km 

pan Antonín Procházka  4,77 km 

pan Rudolf Vašíček  8,05 km 

pan Václav Polák   1,69 km 

pan Ing. Luděk Drbal  0,35 km 

Všem účastníkům děkujeme. Jste 

úžasní, že jste našli sílu a chuť 

se zúčastnit a dokončili jste závod.  

Doufáme, že si příští rok opět maraton 

zopakujeme. 

 

 
(zpracovala: Mgr. Milada Stehlíková, Kristýna Soudská) 
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Paní Jiroudková, oceňujeme a chválíme Vás, že trénujete a chodíte s chodítkem. 

Pokud to jen trošku půjde, vytrvejte a choďte dál. 

Paní Melicharová, jsme rádi, že Vás vidíme, jak trénujete chůzi, je moc důležitá. 

Držíme Vám palce, ať vám to šlape! 

Pane Dudku, oceňujeme, že máte chuť se učit novým věcem. Přejeme Vám šťastné 

a bezpečné vyjížďky. Prosíme Vás, buďte opatrný! 

Pane Sedláčku, děkujeme Vám za každý úsměv a pozdrav, který nám věnujete. 

Paní Vašíčková, jsme rádi, že máte zájem chodit na vycházky s námi a manželem. 

Budeme se snažit, abychom Vás vždy spolu s manželem vzali do parku a na fontánu. 

Paní Bednářová, děkujeme Vám za rozveselení. Takové vtipy, které vyprávíte vy, 

jsme dlouho neslyšeli. 

Pane Nováku, děkujeme Vám za příspěvky do našeho časopisu ze schůzek Výboru 

obyvatel. Také si ceníme věcných připomínek, které přispívají ke zvýšení kvality 

poskytovaných služeb. 

Paní Vodičková a paní Gabrielová – děkujeme Vám za básničku, kterou 

reprezentujete náš domov v soutěži od firmy Dentimed. Snad vyhrajeme! 

Všem účastníkům cyklistického maratonu, hráčům Člověče, nezlob se! 

a karetních her, gratulujeme a děkujeme, že jste se zúčastnili. 

 

 

 

Ze schůzek VO konaných ve dnech 29. 04., 09. 06. a 26. 06. 2014, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Schůze Výboru obyvatel byla v měsíci dubnu odložena z důvodu nepřítomnosti 

několika členu výboru. Na další schůzi bylo stanoveno a připomenuto nejen členům 
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výboru, ale i personálu, proč je důležité alespoň jedenkrát měsíčně se společně 

scházet. Schůzky Výboru obyvatel jsou vždy několik dní dopředu zveřejněny na 

nástěnkách ve všech patrech Domova a dále budou připomínány rozhlasem. Prosím 

přistupujte k těmto jednáním zodpovědně. 

- Prosíme personál přímé péče, aby dbali na to, aby každý klient měl u sebe 

signalizační zařízení, kterým se může dovolat pomoci. Signalizační zařízení dávejte 

hlavně klientům ležícím na lůžku a klientům sedícím na křeslech nebo na invalidním 

vozíku. 

- Strava je v posledních měsících velice chválena. Případné připomínky či návrhy 

na nové pokrmy směřujte přímo na vedoucí stravovacího úseku paní Terezu 

Eliášovou. 

- Prosíme všechny klienty, dbejte na čistotu na toaletách. Neustále se opakuje, že je 

a nejen ve třetím patře Domova znečištěna toaleta. V každém případě si můžete na 

pomoc přivolat personál. Od 01. 07. bylo zavedeno opatření kontroly toalet. 

Pracovníci Domova budou několikrát denně toalety zvlášť kontrolovat, abychom 

Vám mohli dopřát příjemné prostředí a pohodlí. 

Pochvala: 

Členové Výboru udělili pochvalu paní uklízečce Andree Homolkové a Evě 

Bacílkové, za jejich dobře odvedenou práci. 

(zpracoval: František Novák, Kristýna Soudská) 

 

Letní soutěže 

Náš Domov pro seniory se zúčastnil v letních měsících 

několika soutěží. V první řadě se jedná o soutěž 

O nej…časopis domova pro seniory roku 2013, 

kterou pořádá Domov pro seniory Heřmanův Městec. 

Dále klientky našeho domova soutěží se svou básní 

v soutěži firmy Dentimed o hodnotné dárky. A v neposlední řadě jsme se zúčastnili 

možnosti žádat o sponzorský dar od České pošty, a.s. Žádali jsme o tři polohovací 

křesla pro Vaše větší pohodlí. 
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duben - červen 2014 

Josef Ryšavý   09. 04. 2014 

Zdeňka Vrtišková   07. 05. 2014 

Pavlína Ehrlichová  12. 05. 2014 

Miluška Zikmundová  02. 06. 2014 

Ludmila Kubíčková  04. 06. 2014 

Josef Černý    17. 06. 2014 

Vlastimil Viktora   18. 06. 2014 

Anna Kracíková   30. 06. 2014 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

duben – červen 2014 

Květoslava Zahrádková  30. 04. 2014 

Božena Tenková   04. 05. 2014 

Květuše Růžičková  21. 05. 2014  

Jana Országová   23. 05. 2014 

Josef Ryšavý   27. 05. 2014 

Vlasta Dudková   29. 05. 2014 

Jindřich Kristl   15. 06. 2014 

Jiří Macháček   18. 06. 2014 
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Rozhovor s paní Jiřinou Kubíčkovou  

 

Odkud pocházíte?   

Pocházím z Nymburka, je to mé rodné město. 

Také jsem v Nymburce studovala střední školu. 

Poté jsem se přestěhovala do Poděbrad.  

 

Co jste dělala po škole? 

Po škole jsem pracovala ve výrobně léčiv, 

například při výrobě glukózy, fruktózy a dalších 

léčiv. 

 

Co vaše rodina? 

Mám syna Jaroslava a vnuka Kubu. Syn i vnuk bydlí v Praze v Malešicích. Vnuk 

hodně cestuje. 

 

Jak dlouho jste v domově? 

V domově jsem asi od 03. 06., krátce. V domově se mi líbí. 

 

Jaké máte záliby? 

Mezi moje záliby patří procházky, výlety, kultura a hudba. 

 

Co byste vzkázal ostatní klientům a zaměstnancům? 

 Aby byli hodně zdraví a příjemní. 

 (zpracovala: Barbora Škochová) 

 

Rozhovor s paní Zdeňkou Vrtiškovou 

 

Odkud pocházíte?  

Pocházím z Liberecka. Jako malá jsem tam bydlela s rodiči v bytě. V Liberci jsem také 

chodila do školy a vdávala jsem se zde. Liberec je krásné město.  
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Co jste dělala po škole? 

Celý život jsem pracovala jako úřednice v autoservisu v Poděbradech. 

 

Co Vaše rodina? 

Mám dvě děti, dceru, syna a 4 vnoučata. Pravnoučata zatím ještě nemám. Dcera 

a jeden vnuk bydlí v Německu a zbytek rodiny mám na Moravě. Ráda jsem se starala 

o svou rodinu a četla jsem. 

 

A na závěr … 

Přeji všem moc zdraví. 

(zpracovala: Barbora Škochová) 

 

Rozhovor s paní Miluškou Zikmundovou 

 

Odkud pocházíte?   

Pocházím z Poděbrad z baráčku. Zde jsme 

bydleli sami s manželem a dcerami. 

V Poděbradech jsem také dělala jednoroční 

učební kurz. 

 

Co jste dělala po škole? 

Po škole jsem nastoupila do zaměstnání, 

ale chtěla jsem studovat ekonomickou školu. 

Dělala jsem pomocnou sílu ve skladu. Všechny vydělané peníze šli pak na dodělání 

baráčku, ve kterém jsme žili. 

 

Co vaše rodina? 

Mám sestru, která je o 10 let starší. Mám dvě dcery, 6 vnoučat a 3 pravnoučata. Dcera 

Eva bydlí v Mladé Boleslavi. Jedno vnouče je vystudované magistrem farmacie 

a druhá vnučka si koupila baráček na jihu od Prahy a je letuška. Umí několik řečí. 

Mám ze všech vnoučat a pravnoučat radost. 
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Jak dlouho jste v domově? 

Jsem zde od dubna. Předtím jsem byla v Mladé Boleslavi na Košíku, to je soukromá 

léčebna. Byli tam většinou rodiče poslanců. V Luxoru jsme ráda, k Poděbradům mám 

vztah, celý život jsem zde bydlela.  

 

Jaké máte záliby? 

Mou zálibou je pletení, ale po operaci šedého zákalu špatně vidím. Ráda jsem také 

četla. Také jsem doma měla políčko, kde jsme s manželem a dcerami hospodařili. 

 

Co byste vzkázala ostatní klientům a zaměstnancům? 

Zaměstnancům díky za laskavé slovo, protože každé laskavé slovo potěší. 

A pacientům, aby doufali a věděli, že vše bude lepší. 

(Zpracovala: Barbora Škochová) 

 

Rozhovor s paní Pavlínou Ehrlichovou 

 

Odkud pocházíte?   

Pocházím z Markravce, což to malá vesnice. 

 

Co jste dělala po škole? 

Jsem vyučená švadlena a dělala jsem dámskou 

krejčovou a také jsem šila kabáty. 

 

Co vaše rodina? 

Mám jednu dceru, tři vnoučata a pravnoučata. 

 

Jak dlouho jste v domově? 

Dva týdny. 

 

Jaké máte záliby? 

Záliby už skoro žádné nemám, protože nemůžu už nic dělat. Dříve jsem hlavně šila, 

jak pro nás tak i pro známé. 

 

(zpracovala: Kamila Kupcová) 
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Trénujeme koncentraci pozornosti, dlouhodobou paměť a slovní zásobu.  
 

1. Pokuste se najít v následujících větách NÁZVY ČESKÝCH MĚST. 
 

Poslední den byla také vymalovaná chodba. ……………………….. 

Přivedl i svoji čínskou manželku. …………………………………… 

Nebuďte zalezlí na dvoře. ………………………………………… 

Vůbec jí to nejde k pleti.  ………………………………………… 

Lenka Daňková nastoupila na gymnázium. ………………………. 

Bolela ji hlava celý den.  ………………………………………… 

Pátá borovice byla vyvrácená. …………………………………… 
 

2. Do následujících ustálených slovních spojení doplňte odpovídající BARVY 
vždy tam, kde je vynechaná. 
 

……………………… ekonomika 

karetní hra ……………………… Petr 

telefonní seznam ……………………… stránky 

……………………… paní na zámku v Jindřichově Hradci 

jedovatý pavouk ……………………… vdova 

……………………… bula sicilská 

 

3. Vymyslete MUŽSKÁ NEBO ŽENSKÁ JMÉNA od daných počátečních 
písmen abecedy o zadaném zvyšujícím se počtu písmenek. 
 

V  ___   ___ 

V  ___   ___   ___ 

V  ___   ___   ___   ___ 

B  ___   ___  ___ 

B  ___   ___   ___  ___ 
 

Zdroj: Časopis Sociální služby (autor Mgr. Jitka Suchá); Řešení sdělí Dana Mašindová - soc. pracovnice KC 


