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č. 4/2014 

Vážení a milí přátelé, 

ať chceme nebo ne, opět se blíží konec roku a s ním i vánoční svátky. Nadchází doba, 

kdy se většina z nás bude oddávat vzpomínkám a oprašovat zážitky zasunuté hluboko 

v naší mysli. K vánočním svátkům patří nejen stromeček a kapr, ale i zvyk obdarování, 

který se udržuje již po staletí a má především upevňovat kontakty mezi lidmi. 

Dárkem je i dobré slovo, pohlazení,  úsměv. A takový dárek si můžeme v našem 

Luxoru nadělit vzájemně. Adventní čas  pootvírá lidská srdce o něco víc, než tomu 

bývá během roku, kdy daleko intenzivněji cítíme důležitost lásky 

a lidského porozumění. Ponořte se i Vy do této sváteční atmosféry 

a užijte letošní Vánoce ve zdraví a pohodě. 

Udělejte si  i  chvilku jen sami pro sebe, pro své vzpomínky 

a myšlenky. I takové okamžiky potřebujeme k načerpání nových 

sil a energie. 

Do nadcházejícího nového roku  2015 Vám všem pak přeji hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti a vzájemného pochopení.   Váš  Jaromír Novák 
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Den Velké Británie 

Jednou z  nejzdařilejších akcí roku 2014 byl Den Velké Británie, který se konal 16. 01. 

2014. Svou návštěvou nás poctila velvyslankyně 

paní Jan Thompson se svými kolegy. Paní 

velvyslankyně klientům Domova představila svou 

zemi a následně odpovídala na dotazy klientů. 

Klienti Domova obdrželi od paní Thomson sladkou 

pozornost nádherný dort s anglickou vlajkou 

a anglické víno. Akce se velice líbila. 

 

Projížďka výletním vláčkem 

Jako každoročně, tak i letos 20. května 

se uskutečnila projížďka výletním vláčkem 

po Poděbradech a okolí. Velkou výhodou této 

aktivity je, že se jí mohou účastnit skoro všichni 

klienti, kteří mají zájem. Vláček si pro klienty přijíždí přímo k Domovu a projíždí 

celým lázeňským parkem. Cílem projížďky je soutok řek Labe a Cidliny.  

 

Mikulášská zábava 

Prosinec je měsíc plný společenských akcí. 

04. 12. do Domova zavítal Mikuláš, anděl 

a čert. Pro každého klienta měl Mikuláš plný 

balíček sladkých a zdravých dobrot.   
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Ze schůzek VO konaných ve dnech 22. 10., 26. 11. a 29. 12. 2014, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Od měsíce listopadu se již při vyplácení důchodu nevybírá fond Výboru obyvatel, ze 

kterého se kupovali např. kytičky k jubileím nebo platili společenské akce na jídelně. 

- Na výboru obyvatel se vždy bude projednávat, co se za zbylé peníze z fondu Výboru 

obyvatel zakoupí. 

- Pravidelně je z fondu Výboru obyvatel financován Kurz pečení ve výši 100-Kč/ 

týdně. Zde se pečou buchty, které jsou pro všechny klienty k dispozici na jídelně 

během Dechovky s kávou. 

- Dne 12. 11. 2014 proběhla informační schůzka na jídelně. Opětovně se připomínaly 

platné směrnice a metodiky, podle kterých se řídí pravidla soužití v Luxoru. Pokud 

se někdo nemohl na schůzku dostavit, veškeré materiály jsou k zapůjčení u sociální 

pracovnice. 

- V měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstva města Poděbrad a Senátu ČR. 

- Společenské prostory a prostory kuchyně byly vymalovány. 

- Od 01. 11. 2014 v Luxoru uklízí nová firma CFS s.r.o. v čele s panem Sojkou. 

- Prosíme všechny klienty Domova, chovejte se nejen k sobě navzájem, 

ale i k personálu nejvíce však k sestřičkám podle pravidel slušného chování.  

- Personálu připomenuto, že pokud jde klient na vyšetření, informujte ho den předem, 

aby se klient mohl nachystat. 

-  V měsíci lednu budou volby do Výboru obyvatel za členy, kteří nás opustili nebo 

jsou dlouhodobě nemocní. Navrhnutí členi jsou: p. Louč, pí Hutová, p. Hájek 

a p. Cabrnoch. 

- Klienti chválí personál stravovacího úseku za pokrmy v období vánočních svátků. 

(zpracovala: Bc. K. Soudská) 
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Pane Viléme Žďánský, chválíme Vás, že se snažíte dodržovat Domácí řád, jen 

dávejte pozor, abyste nekouřil ve vestibulu. 

Paní Ludmilo Čiperová, chválíme Vás, že máte zájem a účastníte se aktivit na 

jídelně. Vždy Vás na jídelně při jakékoliv aktivitě rádi uvidíme. 

Pane Multiádesi Kiryttopulosi, velice si ceníme, že jste u nás v Luxoru rád. Budeme 

se snažit, abyste se zde cítil jako doma. 

Pane Bohumile Waltre, děkujeme Vám, za Vaši stále dobrou náladu. Váš úsměv nás 

vždy potěší. 

Paní Věro Cachovanová, vážíme si toho, že i přes Váš zdravotní stav jste sebrala 

všechny síly a přijdete občas na nějakou aktivitu.  

Paní Aleno Svobodová, ceníme si Vaší skromnosti, i když jste tichá jako myška, 

víme, že jste mezi námi. Můžete se na nás kdykoliv obrátit. 

Pane Svatopluku Pavelko, děkujeme Vám, že jste přivítal a pomohl si zvyknout 

v našem Domově Vašemu novému spolubydlícímu panu Ladislavu Hájkovi. Není to, 

ač by se mohlo zdát, samozřejmostí. 

Paní Mário Fotrová, děkujeme Vám, za krásný životní příběh, který jsme nám 

poskytla do časopisu „Náš Domov”.  

Mnoho z Vás, kteří v Luxoru žijete, jste prožili takové životní příběhy, které by stálo 

za to zaznamenat, a kdo je neprožil, tak neuvěří. Každý z nás prožil nějaké těžkosti 

ale i radosti, proto buďme k sobě milí, shovívaví a trpěliví.   

Poděkování pro pana ředitele 

Za všechny zaměstnance Luxoru děkujeme Vám, pane řediteli, za lidský přístup 

ke klientům a kolegiální přístup k zaměstnancům.  
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říjen - prosinec 2014 

 

Libuše Brůžková    30. 10. 2014 

Božena Mocová   31. 10. 2014 

Ladislav Hájek   12. 11. 2014 

Emílie Martínková  19. 11. 2014 

Mária Fotrová   02. 12. 2014 

Josef Cabrnoch   09. 12. 2014 

Růžena Zuzáková   15. 12. 2014 

Kiryttopulos Muldiádes  16. 12. 2014 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

říjen – prosinec 2014 

 

Jana Kurfürstová    23. 10. 2014 

Miluška Vacková    24. 10. 2014 

Janák František    31. 10. 2014 

PaedDr. Eva Lauermannová CSc. 08. 11. 2014 

Emílie Martínková   27. 11. 2014 

Václav Polák    27. 11. 2014 

Růžena Čáslavská    02. 12. 2014 

Vladislav Dudek    08. 12. 2014 

Zdenka Vodičková   18. 12. 2014 

Marie Suchanová    29. 12. 2014 
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Rozhovor s paní Ludmilou Čiperovou  

Odkud pocházíte a jaká byla vaše profese? 

Pocházím z Kamilova. Žili jsme tam s celou 

rodinou v rodinném domě. Měli jsme pole 

a hospodařili jsme. Obstarávala jsem jak pole, tak 

i zvířata. Měli jsme prasata, krávy a drůbež. 

 

Co vaše rodina? 

Jsou to tři holky Ludmila, Alena a Magdaléna a jeden kluk Otakar. Každý den mě 

z rodiny někdo v Domově navštěvuje. Každý má už i svou rodinu, proto mám osm 

vnuků a deset pravnuků. Moje rodina bydlí v okolí Městce Králové, Jičína a Střihova, 

nedaleko ode mne.  

 

Jak dlouho jste v Domově? 

Jsem zde tři měsíce. Líbí se mi tu a jsem zde spokojená. Také tu dobře vaří. Nejraději 

mám omáčky a guláš, také mi chutná knedlovepřozelo. 

 

Jaké máte záliby? 

Někdy koukám na televizi, sleduji převážně seriály, někdy trošku čtu a chodím 

na vycházky s rodinou. Chodím také na jídelnu na kondiční cvičení a na kulturní akce. 

 

Co byste vzkázala ostatním klientům a zaměstnancům? 

Spokojenost, zdraví a dlouhá léta. 

(zpracovala: P. Poncarová) 

 

Rozhovor s paní Annou Kracíkovou 

Odkud pocházíte? 

Jsem z vesničky Malý Vestec u Křince. Bydlela jsem v rodinném domě se svou 

rodinou a manželem. Pět roků jsem již sama. 
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Co jste dělala po škole? 

Po škole jsem pracovala šest roků jako pomocná švadlena. Po mateřské dovolené jsem 

šla pracovat do Dřevařských závodů Zábrdovice u Křince. Manžel byl truhlář, tak jsem 

potom pracovala s ním až do důchodu. 

 

Co vaše rodina? 

Mám jednu dceru Vlastu a syna Vratislava. Oba mě navštěvují, se synem se vidíme 

každý den. Každý už má také svou rodinu a mám i pravnuka. 

 

Jak dlouho jste v Domově a jaké máte záliby? 

V Domově jsem asi od června. Moc se mi tu líbí. Jen když potřebuji jet k doktorovi, 

tak potřebuji doprovod, jinak to všechno zvládám. 

 

Jaké jsou Vaše záliby? 

Ráda sleduji televizi, ale jen někdy, špatně slyším, luštím křížovky a čtu časopisy. 

Také jsem ráda venku na procházce, když je hezké počasí. 

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Všem přeji zdraví a spokojenost. Personálu navíc přeji trpělivost s klienty. 

(zpracovala: P. Poncarová) 

 

 

Rozhovor s panem Ladislavem Hájkem  

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Velkých Chvalovic. Zde jsem žil celý 

život. Ke své obci mám velmi vřelý vztah, žil jsem tam 

rád a byl jsem spokojený. S manželkou jsme žili 

v rodinném domě. Rád jsem pracoval na zahrádce, 

pěstoval ovocné stromy, zeleninu, květiny a byl jsem 

i členem včelařského spolku. 

 

Co jste dělal po škole? 

Po ukončení povinné školní docházky jsem se vyučil truhlářem a potom jsem studoval 

průmyslovou školu. Pracoval jsem jako truhlář a ještě jako mistr odborného výcviku. 
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Před rokem 1953 jsem nastoupil na vojnu, která trvala 31 měsíců. Zažil jsem zvolení 

nového presidenta i měnovou reformu. 

S manželkou, která pocházela z Moravy, jsem vychoval tři syny. Vychovali jsme 

je velmi dobře, mají mezi sebou dobrý vztah a zde mne pravidelně navštěvují. 

 

Jak dlouho jste v Domově?  

Do DS Luxor jsem nastoupil 12. listopadu. Zatím se v prostředí orientuji a hledám 

další náplň svého života. 

 

Jaké máte záliby? 

Rád sleduji TV, čtu knihy (hlavně ty slabé). V rodinném domku jsem choval angorské 

králíky, psa a kočku. Rád jsem pracoval na zahrádce a ještě stále se zajímám 

o včelařství. Velmi rád bych se účastnil aktivit na jídelně.  

 

Co byste popřál ostatním klientům a zaměstnancům? 

Všem bych přál mnoho zdraví, a také aby si ho každý chránil. Zaměstnancům přeji 

mnoho trpělivosti s klienty. Jsem zde spokojen, k péči a k pobytu nemám žádné 

výhrady 

 (zpracovala: P. Poncarová, Mgr. M. Stehlíková) 

 

Rozhovor s paní Márií Fotrovou  

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se na Slovensku ve vesničce 

Zlatníky. S rodiči a pěti sourozenci jsme bydleli 

v malém domečku. Měla jsem dva bratry a dvě 

sestry. V šestnácti letech jsem musela na nucené 

práce. Němci mě poslali do Žatce. Pracovala jsem 

tam dva roky a nemohla jsem studovat. Chtěla jsem 

studovat střední zdravotní školu.  

 

Co jste dělala po škole? 

Utekla jsme zpátky na Slovensko, v roce 1943 jsem pracovala v lese jako lesní dělnice. 

V roce 1945 jsem sháněla práci, pracovala jsem na řepné kampani v Čechách. V roce 

1948 jsem se přestěhovala do Čech do Tachova. Bylo to v období kůrovcové kalamity. 



 9 

Vařila jsem pro lesníky na Zlatém potoce, to je blízko hranic u Rozvadova. Tam jsem 

žila do roku 1957.  

 

Co Vaše rodina? 

Po Vánocích jsem se poznala se sympatickým, vystudovaným lesníkem a vzali jsme 

se. Můj manžel pocházel z Jabkenic. V roce 1951 se nám narodil syn Mirek. Narodil 

se na Slovensku, žila jsem tehdy u svých rodičů, protože manžel byl na vojně. V roce 

1953 jsem se ze Slovenska stěhovala do Zlatého potoku za manželem. Narodila se nám 

dcera Marie. Do roku 1957 jsme žili na Zlatém potoce, pracovala jsem jako kuchařka. 

Po roce 1957 jsme se přestěhovali do hájenky v Kluku. Tam jsme žili i s dětmi, celá 

rodina. V roce 1980 jsme se přestěhovali do Sokolče a tam jsem žila až do odchodu 

do Luxoru. V červnu letošního roku jsem náhle onemocněla, zhoršil se můj zdravotní 

stav a byla jsem převezena na oddělení následné péče do Městce Králové. Zde jsem 

zůstala tři měsíce, další tři měsíce jsem pobývala v Kutné Hoře a v prosinci jsem byla 

přijata do tohoto zařízení. 

 

Jak dlouho jste v Domově? 

V domově seniorů Luxor jsem od 2. prosince. 

 

Jaké máte záliby? 

Ráda jsem vařila, nyní ráda sleduji TV, čtu. 

 

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Zaměstnancům přeji, aby náročnou práci, kterou vykonávají, vydrželi a aby měli 

hodně trpělivosti s klienty, a přeju jim hodně zdraví. 

Sama bych si přála zase chodit, nejprve s podporou a později s kolečkovým 

chodítkem. Chtěla bych co nejvíce navštěvovat rehabilitaci.  

(zpracovala: P. Poncarová, Bc. Mgr. M. Stehlíková) 
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Dobrý den,  

jmenuji se Milada Stehlíková. Bydlím nedaleko Poděbrad v Přední Lhotě. Mám 

hodného manžela, dvě děti a tři vnoučata. Je mi 55 let a pracuji zde v Luxoru již více 

než rok jako sociálně aktivizační pracovnice. Před třemi 

lety jsem zde pracovala jako dobrovolnice, četla jsem 

klientům knížky, povídala jsem si s nimi a naslouchala 

jejich vyprávění. Tato zkušenost pro mě byla podnětem 

ke změně zaměstnání a po 35 letech práce s počítači 

jsem začala pracovat s lidmi tady v Luxoru. Mám ráda 

lidi, fotografuji, zachycuji vzpomínky, ráda tvořím 

a pracuji rukama. Chtěla bych vás všechny pozvat 

na aktivity, které pro vás připravujeme na jídelně nebo 

v Komunitním centru.  

        Milada Stehlíková 
 

(zpracovala: Mgr. M. Stehlíková) 

 

 

 

 

Vážení klienti,  

ráda bych Vám připomněla tři fotografie, na kterých je zachycena historie Domova 

Luxor. Pro srovnání jsem místa znovu vyfotografovala, posuďte sami, jak se změnila. 
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Fotografie poskytla paní Miroslava Adamcová - fyzioterapeutka na rehabilitačním 

oddělení, všichni ji určitě znáte, kdo docházíte na cvičení na rehabilitaci nebo z osobní 

rehabilitace u Vás na pokoji.   

 

A nyní k fotografiím: 

Rok 1992     Fotografie pochází z roku 1992. Jídelna 

a přípravna jídel (kuchyňka) doznaly změn, ale 

asi byste je poznali.    Rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1992         Rok 2014 

Oproti roku 1992 

je v přípravně stravy 

zcela nové vybavení 

s myčkou na nádobí, 

ledničkou s mrazákem 

a výkonnou pákovou 

baterií.  

Nově se také předělávali 

okna a balkonové dveře 

v celé budově Luxoru. 
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Největší změnou je proměna suterénu v Komunitní centrum. Podle slov paní 

Adamcové, tam, kde je nyní Komunitní centrum, kde pořádáme Kurz pečení 

a Výtvarný kroužek, byla dříve kuchyň. Na fotografii je zachycen pan Cetl, hlavní 

kuchař. Později, kdy byla kuchyň přestěhována do nových prostor pod Dům  

Rok 1992            s pečovatelskou službou, byla v této 

místnosti denní místnost a jídelna pro 

zaměstnance.  

Vyprávění paní Adamcové bylo velmi 

zajímavé. Zajímavé byly aktivity, například 

tajné výlety, kdy rehabilitační pracovnice 

jezdila spolu se zdatnými klienty na kole. 

Další aktivita léčba prací – klienti a klientky 

batikovali, pletli, háčkovali ale i párali svetry 

a vyráběli různé předměty. Další zajímavou 

aktivitou byl Dklub - povídání  nad 

fotografiemi u čaje s občerstvením. Dnes máte tuto aktivitu rozdělenou na Povídání 

u čaje a Dechovku s kávou.         Rok 2014 

V Domově se také pořádaly 

velké turnaje v Člověče, nezlob 

se!. Soupeřily mezi sebou týmy 

z Domova pro seniory Lysá nad 

Labem, Rožďalovic a dalších 

domovů.  Velmi zajímavou 

byla možnost rekreace 

s klienty. Nejprve se místo 

rekreace prověřilo, zda je vhodné pro klienty v seniorském věku, rekreace se objednala 

a jelo se. Ubytování bylo v penzionu. Povídání paní Adamcové bylo pro mě velmi 

podnětné a zamýšlela jsem se, jaké aktivity vám ještě nabídnout, které vám zde 

v našem domově chybí. 

(podle vyprávění Miroslavy Adamcové zapsala Mgr. Milada Stehlíková) 
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Bolí Vás něco? 

Můj děda na toto téma rád používal rčení – pokud 

se člověk po šedesátce probudí a nic ho nebolí, tak je 

mrtvý. 

Bolest, jak se určitě všichni shodneme, je v naprosté 

většině případů nežádoucí a nikdo z nás o ní nestojí. 

V našich životech se však vyskytuje často a z mnoha nejrůznějších příčin. Mnozí z nás 

ji berou už jako součást života, kterou je potřeba snášet, případně ji něčím tlumit 

a odsouvat. Bolest vnímá každý z nás individuálně a u každého z nás jde o jinou bolest 

- ať už je to z hlediska místa bolesti, její intenzity, délky trvání, schopnosti ji snášet…  

Odborná literatura definuje bolest jako běžnou reakci organismu na škodlivý podnět. 

Bolest hraje roli nějakého varovného signálu, který nás často uchrání od dalšího 

poškození organismu. Bolest lze dělit z různých hledisek. Zásadním dělením jsou dva 

druhy bolesti: bolest akutní a bolest chronická. 

Akutní bolest trvá pouze několik hodin či dnů, eventuálně i týdnů. Chronická bolest 

je bolest dlouhodobá. Je to například bolest zad, kloubů, hlavy… Většina z nás 

se už naučila s bolestí žít, trpět ji a tlumit. Všichni bychom si přáli, abychom 

se dokázali od všech bolestí oprostit, ale všichni také víme, že ne vždy to jde.  

S dlouhotrvající, nebo často se opakující bolestí bychom se měli svěřit lékaři 

či zdravotní sestře. Měli bychom si uvědomit, že pokud 

najdeme zdroj naší bolesti, máme šanci se ji zbavit. 

Závěrem si společně popřejme co nejvíce pěkných dnů bez 

jakékoliv bolesti!  

(Zdroj: materiály p. Petříkové, zpracoval Mgr. Jaromír Novák) 
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I. Do následujících vět doplňte součást oděvu tak, aby věty dávaly smysl. 
 

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 ......................................... . 

II. Napište ke každému slovu alespoň dva významy. 
 

KANÁL  ……………………………………………… 
    
ŠKRALOUP ……………………………………………… 
 
PUMA  ……………………………………………… 
    
ANDULKA  ……………………………………………… 
       
ATLAS  ……………………………………………… 
 

III. V následujícím shluku písmen jsou skryta různá mužská jména. 

Pokuste se je najít. 
 

NŘÍALJXNUÍAONDŘEJMOELLFGNLGHAPETGNBNEJEIRAOP 
ŠČÍŘVMOJŠMARTINŠJÍÍUJGEKROŽPOLRMICHALEJRIČŽÍVN 
ABTŽLLUKÁŠNANDREUTÁŽNBORETAGBJANIPWERTNUICI 
OZWEBŽNXÁVBASERMIOÍWPAVELNÁŠČÝCFHIJAKEMNBXN 
IÍŘŽČKBHDSNURŽÍÁIVJIŘÍMLOPERGDWRFGVDCMIŘÍŽÝO 
OLKVMPETRKČÍLESRĚAFASERFJÍŽREJICBNOEPVVNNIFČÝJ 
EIVNNITUGBNGJMGHDEKXHFNBKĚREJIADSVLOÍŘŽIUJKI 
VLADIMÍRJÍČERNGFIJHKMVNXSPOKNOUJBIVANMÍORLTOVJ 
GOREFVJINDŘICHMHŠŽIZHLSORIJHKBNUŘHMAREKMNXC 
ETIASJGDZJGFGKJFJGFBŠIMONCNBMNGJHORUTZORELO 
JOSEFMBNXCIUIEALGNJIERNBJFGAPGJBBRADEKMLIRNLO 
GJNGNBKGBNHKLSYOUPIGLK 
 

Řešení sdělí ergoterapeutka – Bc. Anna Hrochová 


