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č. 3/2015 

Vážení a milí přátelé, 

 

stále rychleji ubíhající dny nám skutečně někdy mohou připadat jako všední 

a jednotvárné. Naší společnou snahou však je, aby i do takových dnů jsme dovedli 

vkládat něco pěkného, nač rádi vzpomeneme, něco krásného, nač se těšíme. A přitom 

většinou stačí velmi málo, co dokážeme každý a nic nás to nestojí. 

Například, že hned po probuzení někoho radostně oslovíme, že někomu řekneme vlídné 

a laskavé slovo nebo že se na někoho usmějeme. 

Že prostě i my sami se pokusíme rozdat trochu 

radosti, a tím vložíme něco svátečního do šedivých, 

obyčejných dnů. 

Hodně radosti a pohody a to nejen při čtení dalšího 

nového čísla Našeho domova Vám všem za celý 

kolektiv pracovníků Luxoru přeje 

                   Váš 

Jaromír Novák 
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Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl 

totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi 

Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou 

všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterými 

se potýkají, jako například zneužívání starších lidí. V Česku odstartovala kampaň „Nech 

mou babičku na pokoji“ namířená proti diskriminaci seniorů. 

V druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměrná délka života o celých dvacet let. 

Během následujících dvaceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělého 

světa starší než 60 let. Stárne však i starší obyvatelstvo, generace seniorů. Typickým 

obrázkem je dnes jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodičů. 

 

V roce 1998 byly formulovány i Zásady OSN pro seniory 

Participace - uznání a respektování stáří jako normální součást života a období, kdy 

stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti.  

Vytváření a využití zdrojů - starší lidé se podíleli a podílejí na vytváření společenských 

zdrojů a mají také proto nezpochybnitelné právo na jejich nediskriminované využívání 

Důstojnost - starší lidé mají právo na důstojnost svého života a to také a zejména 

v situaci nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdrav. postižením či chronické nemoci. 

Nezávislost - starší lidé se stejně tak jako všichni občané lidské společnosti mohou 

svobodně a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou žít, zda budou pracovat, kdy 

odejdou ze zaměstnání a budou se věnovat jiným činnostem.  

Péče - zvláště znevýhodnění starší lidé by měli mít možnost využívat péči a ochranu 

rodiny a komunity v souladu se systémem kulturních hodnot, který je vlastní jejich 

společnosti. Potřebují zdravotní péči, která jim umožní zachovat či navrátit optimální 

možnou úroveň fyzické a duševní pohody, zabrání nemoci či ji oddálí, a sociální 

a právní pomoc, která jim pomohou zajistit jejich autonomii, ochranu a péči. 

(zdroj: http://www.hospiccheb.cz/rubrika/zpravy/1-rijen-mezinarodni-den-senioru.html, zpracovala: 

K. Soudská) 

http://www.hospiccheb.cz/rubrika/zpravy/1-rijen-mezinarodni-den-senioru.html
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

 

Paní Hutová, děkujeme Vám za všechny, které jste obdarovala krásnými květinkami 

a roztomilými medvídky. Moc se Vám to daří. 

Pane Viktoro, chválíme Vás, že navštěvujete aktivity pořádané naším Domovem. Jsme 

rádi, že zaujmeme tak náročného posluchače a diváka jako jste Vy. 

Paní Šedinová a paní Jitřenko Nováková, všímáme si, jak dobrý vztah mezi sebou 

máte, a děkujeme Vám, že si vzájemně pomáháte a jste k sobě tolerantní. 

Paní Dubnová, jsme rádi a děkujeme Vám, že navštěvujete paní A. Kišovou, Vaši 

bývalou spolubydlící, a kamarádku paní M. Kronusovou. Určitě je pro dámy Vaše 

návštěva povzbuzením. 

Paní Chmelíková, chválíme Vás, že se snažíte být co nejvíce soběstačná. Jste 

příkladem i pro ostatní klienty. 

Pane Hájku, děkujeme Vám za doprovod na Českobrodské hrátky v Domově 

pro seniory Anna. Jsme rádi, že jste s námi jel a pobavil se. 

Paní Šinkmanová, chválíme Vás, že jste v sobě zase našla sílu účastnit se dění 

v Domově i mimo něj. Žít ve společnosti je pro každého člověka velmi důležité. 

Paní Janatová, děkujeme Vám za každý vtip, kterým rozesmějete náš personál. 

I v nelehkých časech a každodenních starostech je potřeba se zastavit a zasmát. 

Paní Rosenbergová, jsme moc rádi, že se Vám v našem Domově líbí. Vaše spokojenost 

je pohlazením pro celý náš personál. 

Pane Katrlíku, vždy když jste veselý a máte dobrou náladu, tak to 

povzbudí i nás. Děkujeme Vás, za mnoho dalších úsměvů. 

Paní Kubíčková, chválíme Vám, že jste projevila zájem o aktivity 

pořádané Domovem a chodíte se sestřičkami na procházky ven.  
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červenec - září 2015 

 

Bohumil Katrlík   02. 07. 2015 

Anna Kišová   15. 07. 2015 

Marie Ticháková   14. 08. 2015 

Miloslav Dvořák   19. 08. 2015 

Marie Kronusová   25. 08. 2015 

Antonie Rosenbergová  03. 09. 2015 

Vlasta Štěrbová   30. 09. 2015 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

červenec - září 2015 

 

Danuše Sedlatá   10. 07. 2015 

Emílie Pokorná   09. 08. 2015 

Josef Kratochvíl   11. 08. 2015  

Miltiádes Kirrytopulos  13. 08. 2015 

Věra Krauzová   29. 08. 2015 

Zdeňka Purkrábková  19. 09. 2015 
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Ze schůzek VO konaných ve dnech 23. 07., 20. 08., a 24. 09. 2015, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Na úseku rehabilitace od 01. 07. nastupuje nová fyzioterapeutka paní Hana 

Lingrová, DiS. 

- Do jídelníčku byly zařazeny pravidelně ryby. Jsou to ryby jak sladkovodní, tak 

i mořské.  Ryby mají v jídelníčku úspěch, stále více si je klienti objednávají. Pochvala 

vedoucí stravovacího provozu, kuchařkám i klientům. 

- Během prázdnin byl omezený provoz kuchyně, a proto bylo v týdnu méně teplých 

večeří. Od září v kuchyni pracuje nová paní kuchařka paní Daniela Pavelková 

a opět budou čtyři teplé večeře v týdnu (Po, Út, Čt a Pá). 

- Dne 22. 09. proběhl na jídelně Den Švédská. Navštivila nás zástupce švédské 

velvyslankyně, k ochutnání byly i švédské speciality a celá akce byla završena 

typickým švédským pokrmem k obědu.  

- Dne 09. 09. se naši klienti zúčastnili akce Českobrodské hrátky. Byl to již třetí 

ročník utkání poskytovatelů sociálních služeb nejen pro seniory. Za náš Domov 

se v devíti disciplínách utkaly klientky paní V. Burianová, J. Gabrielová, 

M. Třešňáková a paní V. Dubnová. Jako pánská podpora pro celé družstvo byl pan 

L. Hájek. Všech devět disciplín klientky zvládly na výbornou. Děkujeme Vám 

za dobrou reprezentaci! 

- Dne 10. 08. byl vyhodnocen dotazník spokojenosti za rok 2015. Z výsledků 

vyplývá, že 85% klientů je v Domově spokojeno. Personál i lékaři, kteří k nám 

dochází, byli hodnoceni velmi dobře od 88% a výše. Více jak 70% klientům chutná 

strava, která se v Domově vaří a stejný počet oceňuje a dochází na společenské akce, 

které jsou pořádané Domovem. Nejoblíbenější aktivitou je cvičení a hudba. 

- Od 01. 09. jsou obnoveny aktivity – hra na harmoniku s panem Měchurou, literární 

klub s paní Marií Svobodovou a paní Marií Farkašovou, a canisterapie. 
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- Od 01. 11. 2015 bude nová smlouva a směrnice týkající se úhrad za poskytované 

služby a vratek. Každý z klientů bude mít podepsanou novou smlouvu a budou 

nastavena nová pravidla za neodebranou stravu. V případě nepřítomnosti se bude 

vracet pouze za hodnotu potravin. Více informací u sociální pracovnice. 

- Měsíc říjen je měsíc seniorů. Ve dnech 06. a 07. 10. bude náš Domov otevřen pro 

veřejnost. Dále dne 07. 10. vystoupí v Domově kapela Velenka.  

 (zpracovala: K. Soudská) 

 

 

 

Rozhovor s paní Marií Kronusovou 

 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Hrůtově, okres Třebíč. 

Ve dvanácti letech jsem se přestěhovala 

do Kněžic, okres Jihlava. Z Kněžic 

do Čechtína a z Čechtína na dva roky 

do Prahy. Po Praze jsem žila v Brodcích, okres 

Jihlava. Kvůli práci jsem se přestěhovala 

do Poděbrad, kde jsem se seznámila se svým mužem. Potkali jsme se v hospodě, kam 

jsem každý den chodila se džbánem pro pivo. Bylo to v hotelu Paříž. 

Co jste dělala po škole? 

Mám osmiletou obecnou školu. Pracovala jsem jako služebná pro rodinu Horákovu, 

která vlastnila brusírnu. Starala jsem se o domácnost, o pole a pásla jsem husy. Svou 

práci jsem milovala, bylo to příjemné prostředí. Pracovala jsem v LUXORU jako 

kuchařka a k tomu jsem chodila uklízet na Žižkov do školky, kde mi pomáhal můj 

manžel. V LUXORU jsem pracovala až do důchodu. 

Co Vaše rodina? 

Maminka pracovala na poli a v lese. Dostávala za práci 5Kč za den. Tatínek pracoval 

jako zedník a v lese, kde měl 7Kč za den. Mám sedm sourozenců. Čtyři bohužel zemřeli 
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a dva jsou naživu (bratr a sestra). S manželem máme tři syny a všichni jsou instalatéři. 

Manžel dělal práci všeho druhu a před třiceti lety zemřel. 

Jaké máte záliby? 

V mládí jsem neměla čas na kulturu. Měla jsem moc práce. Mám ráda hudbu- šlágr, 

procházky v přírodě a ráda jezdím na výlety. 

Slovo na závěr 

Celý můj život byla práce všeho druhu. 

 

Rozhovor s panem Bohumilem Katrlíkem 

 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Mochova, kde jsem se narodil. 

V roce 1941 jsem se oženil a přestěhoval jsem 

se do Poděbrad. S manželkou jsme se poznali 

na poště. Já jsem pracoval na poště v Mochově 

a manželka na poště v Poděbradech. Poznali 

jsme se přes telefon. 

Co jste dělal po škole? 

Studoval jsem obecnou školu a měšťanku. Potom jsem z Mochova dojížděl do Prahy 

do Karlína a pracoval ve firmě Havelka. Ve firmě jsem se učil a jezdil na strojnické 

montáže. Také jsem dělal na poště v Mochově. Má poslední práce byla v Libici nad 

Cidlinou v zemědělské firmě jako soustružník. 

Co Vaše rodina? 

Maminka byla žena v domácnosti a tatínek pracoval v cukrovaru. Manželka pracovala 

na poště a máme jedno syna, který pracoval na vysílači v Poděbradech. Syn je teď 

už v důchodu. 

Jaké máte záliby? 

Rád jsem chodil na fotbal v Poděbradech na Jiskru. Sledoval jsem fotbal v TV, který 

komentoval pan Laupr. Teď už mě nic nebaví. 
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Slovo na závěr 

Víte je to těžký, zůstal jsem sám. Docela se mi tady v Domově líbí, ale kdybych mohl 

být u syna, tak jdu k němu. 

  

Rozhovor s paní Antonií Rosenbergovou  

 

Odkud pocházíte?  

Narodila jsem se v Praze a žila jsem 7 let v Kobylisích. Poté jsem se s rodiči 

přestěhovala do Poděbrad, kde jsem vystudovala rodinnou školu. Byla to odborná škola 

ženských povolání. V roce 1950 jsem se vdávala a měla svého prvního syna. Avšak 

roku 1961 přišel rozvod. Roku 1965 jsem se opět vdala a s manželem jsme měli 

druhého syna. Manžel pracoval jako účetní. 

Co jste dělala po škole? 

Pracovala jsem jako vychovatelka v Dymokurech v utečeneckém ústavu pro řecké děti. 

V Poděbradech jsem pracovala jako servírka v lázních od roku 1954 až do důchodu. 

Co Vaše rodina? 

Jak už jsem řekla, s manželem jsme měli dva syny. Mladší syn pracuje jako technik 

v Pískové Lhotě a starší je truhlářem ve Velkém Zboží. Moje maminka s tatínkem měli 

živnost. Bylo to řeznictví u katolického kostela. 

Jaké máte záliby? 

Dříve jsem hodně četla. Zajímám se o českou a antickou historii.  

Také ráda poslouchám vážnou hudbu. 

Slovo na závěr 

Stáří by nebylo zlé, kdyby nebylo tolik bolesti a nemocí. Stáří potká každého z nás. 

 

Rozhovor s paní Marií Tichákovou 

 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Českém Brodu. Prožila jsem tam dětství. Pak jsem se přestěhovala 

do Poděbrad, kde jsem bydlela se svým mužem. Také jsem bydlela nějaký čas v Libici 

nad Cidlinou a teď jsem opět v Poděbradech. 
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Co jste dělala po škole? 

Pracovala jsem ve Frutě v Úvalech. Tak jsem třídila zeleninu. Pak jsem pracovala 

ve firmě, která vyráběla řezáky na sklo. V Poděbradech jsem pracovala jako 

pečovatelka, uklízela jsem a starala jsem se o jednu starou paní. 

Co Vaše rodina? 

Muž byl zaměstnaný na polích a jezdil s kombajnem. Spolu jsme měli samé holky. 

Jedna se jmenuje Lenka, ta je z Poděbrad, druhá se jmenuje Hana a je z Mostu, třetí 

dcera je Jarča z Libice nad Cidlinou. 

Jaké máte záliby? 

Ráda jsem tancovala a poslouchala hudbu, hlavně dechovku. 

Slovo na závěr 

Přeji všem zdravíčko a spokojenost. Ať se klientům v Domově líbí a zaměstnancům 

ať se dobře pracuje. 

 (Zpracovala: A. Pecková) 

 

 

Rozhovor se slečnou Barborou Suchou 

 

Jmenuji se Barbora Suchá a pocházím z Lysé nad 

Labem a ve svých sedmi letech jsem se přestěhovala 

do Benátecké Vrutice. Do Lysé jsem dojížděla na 

základní školu a poté jsme nastoupila na střední 

zdravotnickou školu do Nymburka. Vyrůstala jsem 

s rodiči a sestrou, která je starší o pět let. V domácnosti 

s námi bydlí ještě pes jménem César, je to zlatý retrívr. 

Jelikož ráda pracuji s lidmi, zajímala jsem se o práci 

v Domově pro seniory v Poděbradech. Tato práce mě velice baví a naplňuje. 
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Je tu spousta klientů, se kterými si ráda popovídám o volném čase. Jsem klíčový 

pracovník a s klienty, kteří jsou mi svěřeni, řeším i jejich starosti. Hodně ráda chodím 

s klienty ven, například na kolonádu, pro něco dobrého k snědku nebo jen tak na kávu. 

Také se ráda zúčastňuji aktivit v podobě vyrábění různých výrobků. Mezi mé koníčky 

patří právě ruční práce, malování, líčení a hlavně móda. Mám ráda zvířata a přírodu. Do 

přírody je mi vždy doprovodem můj věrný kamarád César. Na závěr bych chtěla říci, že 

doufám, že mi bude dále umožněno v Domově pracovat a budu moci dále pomáhat 

lidem, kteří to potřebují. 

Bára Suchá 

(zpracovala: Barbora Suchá) 

Rozhovor s paní Hanou Lingrovou 

Milí čtenáři, ráda bych vám následujícími řádky 

představila sebe, tedy novou fyzioterapeutku 

Domova pro seniory Luxor. Jmenuji se Hana 

Lingrová. Pocházím z východočeského města 

perníku – z Pardubic, kde jsem vyrůstala. 

Po maturitě jsem odešla za studiem fyzioterapie 

do Kladna. Podařilo se mi zde úspěšně dokončit 

školu, poté i najít práci na RHB oddělení v místní 

nemocnici. Osud mě po čase ale vrátil zpět do 

Pardubic, kde jsem nastoupila jako fyzioterapeutka v L. L. Bohdaneč. 

 Mojí celoživotní zálibou je judo. Tento krásný olympijský sport jsem dělala zprvu 

závodně a po návratu do Pardubic začala trénovat začínající judisty. V tento okamžik 

mého života se mi dostalo nabídky trénovat v Novém Bydžově. V tomto nevelkém a ne 

zrovna malebném městečku se pyšní svými četnými úspěchy na evropské úrovni oddíl 

SKP judo Nový Bydžov. Nabídku jsem přijala a zároveň nastoupila na RHB 

v novobydžovské nemocnici a po letech se tu i vdala. Během manželství, které 

nevydrželo dlouho, se mi narodila dcera. Po mateřské dovolené jsem nastoupila na RHB 

oddělení v nemocnici Městec Králové. 
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Rok se s rokem sešel a opět nás čekalo stěhování. V současnosti bydlím s dcerou 

a partnerem v Poděbradech. V tomto krásném městě jsem si našla práci ve Vašem 

Domově, kde se, spolu s mými šikovnými a ochotnými kolegyněmi z rehabilitace, 

staráme o tělesné schránky Vaše i lidí přicházejících do našeho zařízení ambulantně. 

Pevně doufám, že naše vzájemná spolupráce bude fungovat hladce a ke vší 

spokojenosti. 

Hana Lingrová 

(zpracovala: Hana Lingrová, DiS) 

 

 

 

 

 
 

Vážení klienti,  

 

přestože už nám pominula obrovská letní horka, kdy musíme všichni důsledně dbát 

na zvýšený přísun tekutin, dovolte mi, abych se k tomuto tématu ještě vrátila. Sami 

dobře víte, že jste personálem opakovaně na pitný režim upozorňováni. Je to proto, 

že pitný režim funguje jako prevence mnoha onemocnění a velká část populace si jeho 

důležitost neuvědomuje. A to se zdaleka netýká jen starších lidí. U nich je velkým 

oříškem nedostatečný pocit žízně, který vede k sníženému příjmu tekutin. Tento snížený 

příjem neodpovídá tomu, kolik tekutin organismus opravdu potřebuje. Potřeba vody 

je u každého z nás odlišná, obecně lze říci, že bychom 

měli vypít 1,5 – 2,5 l tekutin denně. Dbát bychom měli 

také na to, aby příjem tekutin byl rozložen rovnoměrně, 

tedy aby tělo dostávalo tekutiny průběžně 

a v dostatečném množství. 

A jaké tekutiny jsou ke každodenní konzumaci 

nejvhodnější? Je to samozřejmě pitná voda, ať už 

z kohoutku nebo balená. Dále jsou vhodné slabě 
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mineralizované vody, neslazené čaje či ředěné ovocné džusy.  Naopak se nedoporučují 

„kolové“ nápoje a příliš slazené limonády.  

Jak už jsem se zmínila, řada onemocnění je důsledkem nedostatečného příjmu vhodných 

tekutin. Pokud je pitný režim nedostatečný, omezuje se tvorba potu, organismus 

se přehřívá, snižuje se objem krve a její průtok všemi orgány, krev je nedostatečně 

okysličována.  A toto všechno může vyústit v závažné zdravotní problémy 

a v následnou akutní hospitalizaci v nemocnici. Je lépe tedy všem těmto problémům 

předcházet a to dodržováním pravidelného pitného režimu. Chtěla bych Vás všechny 

tedy tímto poprosit o jeho důsledné dodržování. 

Na závěr bych zdůraznila jednu větu, která shrne vše:  „Bez vody není zdraví!“ 

 (zpracovala: Bc. R. Malinová, zdroj: zdroj Lajčíková Ariana, Podmínka zdraví, 2002) 

 

 

 

     PRA 

KO   SEK     CHOD 
      LÍN 
   DIM      TŘE 
 NÁ    ČÁS     KLAD 
  HA      CHRU 
      BOŇ   PÍ 
   NO     LAV 

 

1) ……………………    5) …………………… 

2) ……………………    6) …………………… 

3) ……………………    7) …………………… 

4) ……………………    8) …………………… 
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Koruna, žezlo a ………………………..          

Hvězdy a ………………………………. 

Ztráty a ………………………………… 

Spodek, svršek, ……………………….. 

Víno, ženy, …………………………….. 

Nebe, peklo, …………………………… 

 

 
 

1. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? ……………… 

2. Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo 

neuvidí. ……………………………… 

 

 

1. Je mazaný, má pod ..................................................... . 

2. Převléká ............... tak, aby měl z věcí vždy co největší prospěch. 

3. Stále chybuje, dělá jednu ................... za druhou. 

4. Budeme si muset utáhnout ............................ a uskromnit se. 

5. Práskl do .................................... a byl pryč. 

6. Kam vítr, tam .......................................... .  

7. Máme z ostudy ......................................... . 

8. Nač stahovat ..................................., když brod je ještě daleko. 

 

 

 Řešení Vám rády osobně povíme. 


