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č. 4/2016 
Vážení a milí přátelé, 

tak nám  další rok opět  utekl  a snad i opět ještě rychleji než ten předchozí.  Závěr 

starého roku a počátek  nového je pro nás příležitostí se zamyslet, co nám tento rok 

 vše dobrého přinesl a zároveň, co nám všem  ten nový  přinese. Životní zkušenost 

nám pomohla rozlišit a docenit ty největší a nejdůležitější životní hodnoty – a  jistě se 

mnou budete souhlasit, že to je zdraví a láska. 

A tak Vám všem jménem všech zaměstnanců Luxoru Poděbrady přeji do nového roku 

2017 pevné zdraví, aby se Vám zdravotní problémy vyhýbaly a pokud  by se přeci jen 

nějaké vyskytly, tak aby se Vám dařilo je úspěšně a v pohodě zvládat. 

A k tomu hodně štěstí, lásky, 

spokojenosti a dobré nálady.  

Tak šťastný a veselý nový rok! 

 

Za celý kolektiv pracovníků Luxoru 

 

Váš Jaromír Novák 
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Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, 

která jim předchází a slouží jako příprava na narození Ježíše Krista. Vánoce patří 

k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 

25. prosince a Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera (večer 

24. prosince) do svátku Křtu Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První 

záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma. 

V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc 

na Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer (vigilie) vánoční slavnosti. Samotné 

Vánoce podle křesťanské tradice (respektující starší židovskou zvyklost počítání 

nového dne od soumraku) začínají s vyjitím první večerní hvězdy 24. prosince. 

K Vánocům se pojí množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky 

(betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 

Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha 

zemích vnímány převážně jako svátky 

pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví 

společně bez ohledu na své náboženské 

přesvědčení. 

 

V Česku nemá vánoční stromek dlouhou 

tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského 

divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal 

prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských 

měšťanských rodinách. 

Na vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky 

vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš veliký 

zájem. Více se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým 
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pečivem, perníkem a především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či 

rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové 

svíčky. 

 

Do venkovských stavení pronikaly ozdobené 

vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do 

první světové války bývala v mnoha 

domácnostech pouze ozdobená smrková nebo 

jedlová větev. Lidé doma mívají obvykle 

borovice, jedle, smrky nebo umělé stromky. 

 

Na náměstí ve městech se často umísťují 

velké vánoční stromy. Poprvé tento byl 

Strom republiky postaven na brněnském 

Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem 

Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, 

kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, 

v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se 

o vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku 

na pomoc všem opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů 

byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské 

Svatopetrské náměstí.  

 

Rovněž rozšířené je vánoční zdobení živě rostoucích stromů. Nejvyššími živě 

rostoucími vánočně ozdobenými stromy v Česku jsou smrk v Mladkově 30,57 m (k 1. 

12. 2013), smrk na Kvildě 26,5 m, smrk ve Valašské Bystřici 24,75 m, smrk ve Žďáru 

nad Sázavou 22,47 m a smrk v Postoloprtech 20,46 m. 

(Zpracovala: K. Soudská) 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek 
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“iPady v rukou našich seniorů” 

 

Nejenom v zahraničí se používání komunikační elektroniky seniory a osobami 

se zdravotním postižením stává standardem. My jsme se inspirovali u našich českých 

kolegů – speciálních pedagogů ze Speciální 

základní školy v Poděbradech. Na půdě této 

školy vznikla v květnu 2011 iniciativa iSEN, což 

je celorepubliková platforma pro sdílení 

informací o využívání iPadů ve vzdělávání. O 

tom, že iPady nejsou „hračkou“, ale 

kompenzační a vzdělávací pomůckou se od 

letošního roku mohou přesvědčit i obyvatelé 

našeho domova. Skladba nainstalovaných 

aplikací (programů) seniorům prokazatelně 

pomáhá ke zkvalitnění jejich života, ke zlepšení 

komunikačních dovednosti nebo nalezení 

adekvátního způsobu alternativní komunikace.  

 

(Práce s tabletem paní J. Gabrielová) 

 

Velmi oblíbené jsou aplikace, které stimulují paměť i další kognitivní (rozumové) 

funkce a také ty, které pomáhají s nácvikem jemné motoriky a grafomotoriky (např. 

psaní, kreslení). Díky iPadům můžeme optimálně realizovat reminiscenční 

(vzpomínkovou) terapii. V neposlední řadě mohou tato zařízení našim seniorům 

umožnit kontakt s jejich blízkými, kteří je z nejrůznějších důvodů nemohou 

navštěvovat osobně. Zájem a nadšení klientů, kteří s iPady pracují, přináší také radost 

nám, pracovníkům domova, kteří tuto aktivizační činnost zaštiťují. 

Za realizační tým zpravovaly 

Bc. Jana Málková, DiS a Mgr. Anna Radechovská, DiS 
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Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Pane Václave Černý, velice Vám děkujeme za vánoční hvězdičky, které jste vyrobil, 

a nyní nám zdobí jídelnu. 

Pane Jane Ringere, děkujeme Vám, že jste nám pomohl a naloupal ořechy, ze kterých 

se pekli vanilkové rohlíčky. 

Paní Marie Ješutová, oceňujeme a jsme moc rádi, že jste se s chutí zapojila 

do společenského dění v Domově.  Ať se vám pobyt v Domově líbí. 

Paní Marie Kohoutová, chválíme Vás, že se snažíte trénovat a pravidelně zdoláváte 

schody jak dolů, tak i nahoru. 

Paní Boženo Semerádová, chválíme Vás, že se ráda učíte novým věcem a pracujete 

s iPadem.  

Pane Eduarde Macháčku, velice jste nám udělal radost, že se zajímáte o dění 

v našem Domově, čtete pečlivě nástěnky, máte zájem o dobrovolníky a účastníte 

se společenských akcí konaných v Domově. 

Paní Milado Mrázková, jsme moc rádi, že si pomalu zvykáte v našem Domově, moc 

nám na tom záleží, aby se Vám zde dobře žilo. 

Kolektivu klientů na pečení moc děkujeme, že na vánoční 

svátky napekli lahodné a křehké cukroví. 

 

 

Ze schůzek VO konaných ve dnech 25. 10., 22. 11., a 29. 12. 2016, by mohlo být pro 

vás důležité: 

- Od 06. 10. byla zrušena tzv. “druhá směna” na jídelně. Nově byly stoly 

rozestavěny, tak aby se všichni klienti vešli do jídelny najednou a mohli stolovat 

společně.  
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- V měsíci říjnu proběhla revize všech spotřebičů, které jsou na elektrickou energii. 

Kontrolovány byly např. varné konve, nabíječky na mobilní telefony, lampičky aj. 

- Členové výtvarného kroužku pod vedením Mgr. M. Stehlíkové vytvořili vánoční 

výzdobu, za což moc děkujeme. Také dne 28. 11. na první adventní neděli byly 

rozneseny vánoční stromečky, spolu s vánočním stromečkem na jídelně a výzdobou 

terasy a vestibulu. 

-  V listopadu se na jídelně konala akce “Nedoslýchavost” pod odborným vedením 

paní Mgr. Marie Rakušanové. 

- Novým členem Výboru obyvatel se stal pan František Melichar. Doufáme, pane 

Melichare, že schůzky a náplň Výboru obyvatel budou splňovat Vaši představu 

a povedou k realizaci mnoha dobrých věcí. 

- Klientům Domova byl představen nový psychiatr MUDr. Martin Sládek.  

- Probíhá vyjednání o nástupu nové nutriční terapeutky, která by spolupracovala 

s vedoucí sestrou paní D. Veckovou a vedoucí stravovacího provozu paní 

T. Eliášovou. 

- Salátový pult byl v podzimních měsících inovovaný o luštěninové saláty z čočky 

a fazolí ve variaci se zeleninou nebo cibulkou a uzeným masem. 

- V listopadu probíhala inventarizace veškerého majetku v budově Luxoru. 

- Na sociálním úseku vykonávaly praxi sl. K. Fundová, která v Domově bude do 

dubna 2017 a sl. S. Zelinková, která svou praxi ukončila dne 16. 12. 2016. 

- Na jídelně proběhla informační schůzka týkající se právních norem, směrnic 

a dalších vnitřních předpisů týkajících se pobytu v Domově. 

- Členové výboru obyvatel pochválili všechny pracovníky Domova, děkují za dobrou 

péči, chutnou stravu a vstřícné jednání.    

- Výbor obyvatel, který se měl konat dne 29. 12., byl z důvodu chřipek zrušen. 

- Za Výbor obyvatel, přejeme všem klientům a zaměstnancům mnoho štěstí a zdraví do 

nového roku 2017. 

(Zpracovala: K. Soudská) 
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Rozhovor s paní Ludmila Němcová 

Narodila jsem se ve Strážku, který je součástí 

okresu Žďár nad Sázavou. Po válce v roce 1945 

jsem žila v Brně a zde v Poděbradech žiji už celých 

65 let. Pocházím ze čtyř dětí a jsme od sebe o čtyři 

roky a v současné době mi zůstal jen bratr. Jsem 

vyučena jako prodavačka. Obor jsem studovala 

v Poděbradech v Lidovém spotřebním domě 

Jednota. Tím jsem se živila do doby, než jsem 

otěhotněla a porodila. Po mateřské jsem působila 

jako vrátná na studentských kolejích, kde jsem pak 

byla 7 let. Po úrazu jsem nastoupila do invalidního 

důchodu. V roce 1954 jsem se vdala. S manželem máme 2 děti, dceru a syna. Synovi 

je 60 let a žije v Brně, kde působí jako vedoucí dopravy. Dceři je 59 let a vystudovala 

oděvní průmyslovku. Po škole pracovala jako módní návrhářka v Polabanu. Nyní 

vlastní svoji firmu. Manžel byl technický kontrolor v Tatře v Kolíně. Letos jsem se 

s ním bohužel rozloučila. Radost mi však dělají čtyři vnoučata. Nejstarší vnučce od 

syna je 37 a pracuje jako finanční poradkyně. Vnukovi též od syna je 34 let a 

vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Živí se jako ekonom. Vnukovi od dcery je 

34 let a působí ve Vodafonu jako manager. Vnučce je 28 let a také má vystudovanou 

Vysokou školu ekonomickou. Mimo vnoučat mám ještě čtyři pravnoučata. Rodina mě 

navštěvuje, jak jen je to možné a máme mezi sebou velmi krásné vztahy.  

V domově pro seniory Luxor žiji 14 dní a velice se mi tu líbí. Do Domova jsem chtěla 

sama, a to z důvodu zdravotního stavu. V Domově navštěvuji aktivity jako je cvičení, 

hudba nebo předčítání. Mezi mé záliby patřilo pletení, háčkování, čtení románů 

a jiných žánrů či hlídání dětí. V 10 letech jsem utrpěla nádor na mozku a nyní tyto 



 8 

záliby nezvládám. V současnosti ráda poslouchám rádio, sleduji TV či poslouchám 

audioknihy. 

Zaměstnancům domova bych ráda popřála mnoho trpělivosti. Všem ale také přeji 

šťastný a spokojený vstup do Nového roku 2017. 

 

 

Rozhovor s paní Klárou Chramostovou  

Pocházím z Bratislavy, kde jsem se přímo 

narodila. Sourozence nemám. Bydlela jsem 

v činžovním domě ve druhém patře. 

V Poděbradech žiji více jak čtyřicet let.  

Vystudovala jsem Gymnázium a po střední 

škole nastoupila na farmaceutickou fakultu. 

Vzdělání jsem absolvovala na Slovensku.  

Prací v lékárně jsem se živila celý život. Na 

Slovensku jsem pracovala dva a půl roku, poté 

jsem přijela do Čech.  

S manželem jsem se seznámila v České republice a kvůli němu jsem se sem 

i přistěhovala. Byla jsem s ním více jak čtyřicet let. Můj muž byl elektroinženýr 

a pracoval v Nymburku ve výpočetní stanici. Před pěti lety zemřel. S manželem jsem 

měla jedno dítě. Dceru Klárku, ta si vydělává v obchodním domě tu v Poděbradech 

a je jí 48 let. Manžel měl ještě dvě děti z předchozího vztahu. Dceru Gabrielu a syna 

Borise. Ti se živí prací v kanceláři, a to mimo Poděbrady. Gabriele a Borisovi je více 

jak 50 let. Naše rodinné vztahy jsou dobré a děti mě občas navštěvují. Ráda čtu, ale 

méně než tomu bylo dříve. Baví mě romány a také si ráda přečtu časopisy. Dále sleduji 

televizi nebo poslouchám rádio. 

V Luxoru jsem 14 dní. Před nástupem do Domova jsem v Poděbradech bydlela 

v přízemní bytě. Jsem tu spokojená a líbí se mi tu. Všem přeji velmi trpělivosti 

a výdrže. Mimo to také, aby se jim tu líbilo.   
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Rozhovor s paní Marií Kordovou 

Narodila jsem se v Kunovicích, které 

spadají pod Uherské Hradiště. Bydlela 

jsem tu v rodinném domě. V Poděbradech 

jsme s mužem žili ve dvojpokojovém bytě 

v osmém patře. 

Vystudovala jsem Vysokou školu 

pedagogickou v Olomouci. Po promoci 

jsem začala učit v Ostrožské Nové Vsi 

a později v Kunovicích češtinu a dějepis. 

Po přistěhování do Poděbrad jsem učila 

dva roky v Nymburce a následně na to 

v Poděbradech na škole Zdeňka Nejedlého. Poté jsem onemocněla a v roce 1990 

nastoupila do částečného invalidního důchodu, při kterém jsem pracovala v knihovně 

na staré budově, která je dnes opravena. To bylo mé poslední zaměstnání. 

S mužem jsem se seznámila v Poděbradech, kam jsem byla poslána na léčení se 

srdcem. Po osmi letech známosti jsem se za něho provdala. Děti nemáme. Manžel byl 

zaměstnán v lázních. Měl čtyři sestry a dva bratry. Letos v květnu manžel zemřel. 

Dnes mi pomáhají potomci jeho nejstarší sestry Jany. Ta pracovala jako ředitelka 

mateřské školy. Na sestru svého manžela Janu jsem se velmi upnula, a to zřejmě z toho 

důvodu, že já nikdy sourozence neměla.  

Po smrti svého muže jsem se psychicky zhroutila a byla hospitalizována v nemocnici 

Nymburk. Poté mě přeložili do Městce Králové a odtamtud jsem byla poslána sem do 

Luxoru, konkrétně 20. 6. 2016. Zde mám vše potřebné a jsem tu spokojená. Občas mě 

navštíví příbuzní a známí z Moravy. Dříve jsme s manželem rádi jezdívali do lázní 

v Luhačovicích, kde jsme navštěvovali moji maminku. Vždy jsem ráda četla, a to mi 

zůstalo do dnes. Ráda si přečtu knihy od Boženy Němcové či Aloise Jiráska. Také ráda 

čtu historické časopisy. Mimo knih ráda sleduji televizi.  

Přeji všem hlavně zdraví, trpělivost, klid, přátelství, a aby jeden druhému pomáhal. 

 (Zpracovala: S. Zelinková) 
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říjen - prosinec 2016 

 

Alice Cabrnochová   19. 10. 2016 

Ludmila Němcová   14. 11. 2016 

Miloš Jánský   16. 11. 2016 

Mgr. Klára Chramostová  18. 11. 2016 

Marie Ješutová   22. 11. 2016 

Hana Vačkářová   23. 11. 2016 

Jaroslava Vrbská   08. 12. 2016 

Dagmar Jebavá   12. 12. 2016 

Božena Kozáková   13. 12. 2016 

Milada Mrázková   15. 12. 2016 

Ing. Petra Pátá   16. 12. 2016 

 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

říjen - prosinec 2016 

 

Jaroslava Asmanová  10. 09. 2016  

Milada Kašparová   24. 09. 2016 

Vilém Žďánský   03. 11. 2016 

Miroslava Serbusová  04. 11. 2015 
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Alice Cabrnochová  04. 11. 2016 

Jana Vašíčková   12. 11. 2016 

Ludmila Černá   13. 11. 2016 

Jaroslava Rubáčková  30. 11. 2016 

Hana Vačkářová   02. 12. 2016 

Jitřenka Nováková   02. 12. 2016 

Růžena Bičišťová   12. 12. 2016 

Stanislav Smetana                     29. 12. 2016 

 

 

 

 

 

Rozhovor a paní Kamilou Aronovou 

Jmenuji se Kamila Aronová a od 1. října tr. jsem 

zaměstnaná jako pečovatelka ve vašem Domově. 

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu 

v Poděbradech a po maturitě jsem nastoupila jako 

úřednice k Okresnímu soudu v Nymburce. 

Po organizačních změnách koncem minulého 

roku,  které se dotkly i mne, jsem se rozhodla pro 

absolvování rekvalifikačního kurzu "Pracovník 

v sociálních službách" a pro odchod z tohoto 

zaměstnání. Kurz mě velmi bavil a při povinné 

praxi v Domově pro seniory v Lysé nad Labem jsem se ujistila, že do budoucna chci 

pečovat o seniory a našla jsem si práci ve vašem Domově, kde jsem zatím moc 

spokojená, a práce mě baví.  

Bydlím v malé vesnici Zábrdovice u Křince v zrekonstruovaném rodinném domku po 

mé babičce a dědovi. Mám dva již dospělé syny Pavla a Michala. K mým zálibám patří 

čtení, návštěvy divadelních představení a koncertů, cestování, ráda chodím do 
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přírody,  v létě moc ráda s mým tatínkem houbařím a chodím na procházky s našimi 

pejsky. Všem klientům Domova Luxor i mým kolegům přeji hodně zdraví, pohody a 

dobré mezilidské vztahy.         

(Zpracovala: K. Aronová) 

 

Rozhovor a paní Věrou Vyklátilovou 

Vážení a milí klienti Domova, jmenuji se Věra 

Vyklátilová a od měsíce listopadu se v Luxoru 

starám o Vaše blaho.  

Dlouhá léta jsem pracovala ve firmě Poděbradka, 

a. s., ale po ukončení kurzu sociální péče, jsem 

se rozhodla nastoupit k vám. Mám bratra a sestru, 

s přítelem a naší strakatou kočkou Maxou, bydlíme 

v Domku na okraji Poděbrad, kde vychováváme 

našeho čtyřletého syna Dominika Františka. Péče 

o něj patří k mým zálibám, stejně jako procházky, 

výlety, jízda na kole a pěstování kytiček a bylinek na naší zahrádce. Jsem 

komunikativní a dochvilná. Všem vám přeji příjemné svátky vánoční a hodně zdraví 

do nového roku. 

(Zpracovala: V. Vyklátilová) 

 

 

 

 

 

 

 

Výživa seniorů 

Přáním každého z nás je dožít se stáří aktivně, prožít ho v plném zdraví, fyzické 

i psychické pohodě. Všechny tyto aspekty se pak stávají nesmírným štěstím pro 

člověka samotného, ale i pro jeho nejbližší rodinu, přátele či pečovatele. Faktorem, 

který významně ovlivňuje kvalitu stárnutí a stáří, je mimo jiné i stav výživy. „Jsem 
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starý, už toho tolik nepotřebuji jíst,“ je velmi mylná myšlenka. Pro podporu kvalitního 

života a udržení dobrého zdravotního stavu má adekvátní výživa ve vyšším věku 

zásadní význam. 

 

Všichni, a to bez rozdílu věku, potřebujeme stejné 

živiny – bílkoviny, sacharidy, tuky, vitaminy, 

minerální látky, tekutiny. Během stárnutí však 

dochází k fyziologickým změnám v organismu, 

které mohou ovlivňovat potřebu jednotlivých 

živin. S věkem se snižuje potřeba energie, což ovšem neznamená omezit konzumaci 

kvalitních potravin. 

 

Proto se i my v našem Domově snažíme, aby strava splňovala kritéria plnohodnotné 

stravy pro seniory a zároveň, aby byla stále chutná. Samozřejmě se snažíme vařit dle 

zvyklostí našich klientů a ctíme veškeré tradice, jako jsou Vánoční svátky, Masopust, 

Velikonoce….. Nezřídka přistupujeme k chutím a potřebám našich klientů 

individuálně. I z toho důvodu zde máme 2x v týdnu výběr ze dvou jídel.  

Doufáme, že jste s naší prací spokojeni a přejeme vám stálou chuť k jídlu. 

(Zpracovala: T. Eliášová) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje použitých obrázkách: 

http://www.milujivanoce.cz/cs/temata/show/zvyky-a-tradice/41-lidove-vanocni-obyceje/ 

http://unasnakopecku.blogspot.cz/2013/12/vanocni-stromecek-na-kopecku.html 

http://www.atelierpexeso.cz/events/event/zdobeni-vanocnich-pernicku/ 
http://www.fymc.cz/co-mozna-nevite-o-vitaminu-c/ 

http://www.milujivanoce.cz/cs/temata/show/zvyky-a-tradice/41-lidove-vanocni-obyceje/
http://unasnakopecku.blogspot.cz/2013/12/vanocni-stromecek-na-kopecku.html
http://www.atelierpexeso.cz/events/event/zdobeni-vanocnich-pernicku/
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Najděte dva významy 
 

Panenka ………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 

Taška ………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 

List  ………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………. 
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Osmisměrka 

 

Tajenka: Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíš 

musíme usilovat o to, abychom stáli ………  ………………………. 

 

 

 

Zimní hádanky 
 

Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrhl si podušku, sedlák se selkou běží, 

chtějí sbírat peří. Co je to? 

 

…………………………………………………….. 

 

Čtyři nožky, dvě trnožky, v zimě běží, v létě leží. Co je to? 

 

…………………………………………………….. 
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Rébusy 
 

PODAŘÍ SE VÁM VYLUŠTIT RÉBUSY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antistresové omalovánky jsou relaxací pro lidi na celém světě. Zvířata 

mají pro mnoho z nás stejné psychologické účinky, proto je spojení 

antistresových omalovánek s motivy zvířat  

ideální kombinací. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


