
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

č. 4/2018 
Vážení a milí přátelé, 

opět po rychle uběhlém roce máme příležitost vnímat předvánoční atmosféru. Vánoční 

čas pootvírá naše srdce o něco víc, a my daleko 

intenzivněji cítíme důležitost lásky a lidského 

porozumění. Myslíme, vzpomínáme na své blízké a 

bilancujeme. K vánočním svátkům patří nejen stromeček 

a tradiční kapr, ale i zvyk obdarování, který se udržuje 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. 

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

myšlenky. I takové okamžiky nám mohou pomoci k 

načerpání nových sil a energie. Závěr roku je současně příležitost k tomu, abychom si 

vzájemně popřáli to, co pokládáme v životě za nejdůležitější, a tím je nepochybně zdraví.  

Za všechny zaměstnance našeho Luxoru Vám přeji šťastné a veselé prožití vánočních 

svátků a hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2019. 

Váš Jaromír Novák 



 2 

Vánoce nejsou pouze dárky, stromeček a pohádky, jsou to i kouzelné české tradice, které 

nás provázejí vánočním časem. Vybrali jsme pro Vás několik tradic, které zná určitě 

každý z nás. 

Hvězdička v jablku přinese zdraví 

Nejznámějším a technicky naprosto nenáročným 

vánočním obyčejem je krájení jablíček. Jablko se 

překrojí příčně v půli (ne od stopky k „bubákovi“!) a 

poté se zkoumá, zda je ve středu hvězdička – ta prý 

předznamenává zdraví v příštím roce. Neblahým 

znamením je naopak červík či jádřinec ve tvaru kříže. 

Jablečná jadérka prozradí počasí v příštím roce 

Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave na hladinu, tolik 

bude v příštím roce suchých měsíců. Jablka by měla být tuzemská. 

Pantofel přinese ženicha 

Házení pantoflem či botou bylo osvědčeným prostředkem, jak zjistit, zda bude 

nadcházející rok pro nezadanou dámu rokem, který jí přinese partnera. Žena by se 

v takovém případě měla postavit zády ke dveřím, do pravé ruky vzít botku a hodit ji 

za sebe. Pokud bota míří špičkou ke dveřím, bude svatba! V opačném případě se vdavek 

nedočká. 

Černý ořech černou budoucnost značí! 

Podobně jako z jablíček můžeme věštit také z vlašských ořechů. Každý člen rodiny si 

vezme jeden ořech a rozlouskne ho. Černý vnitřek předznamenává neštěstí a smutek, 

zdravý oříšek naopak štěstí a radost. 

 

https://www.blesk.cz/vanoce-zvyky
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Lodičky z ořechů nás dovezou k rodinné pohodě 

Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým voskem malé svíčky. Počet 

lodiček odpovídá počtu členů rodiny. Svíčky zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného 

vody. Pokud se lodičky drží u sebe, bude rodina pohromadě. Jestliže se nějaká vzdálí, 

vydá se její majitel do světa. 

Roztavte olovo, popusťte fantazii 

Sady k lití olova lze již běžně zakoupit, a to včetně návodu a často i nápovědy, co by 

který tvar měl předurčovat. Pokud nemáte „odborné instrukce“, je jen na vás a vaší 

fantazii, co vám ve vodě ztuhlé tvary prozradí o vaší budoucnosti. Nemáte-li olovo, lijte 

do vody vosk! 

Vánočka a hrášek štěstí 

Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný výhradně na Štědrý den. Ať tak či onak, 

nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko suchého hrachu, kdo jej najde, bude mít celý rok 

štěstí! 

Šupinky z kapra se vyplatí! 

V žádném případě nezapomeňte schovávat do peněženky šupinu z vánočního kapříka, ta 

vám zajistí dostatek financí pro příští rok! 

Darujte jmelí, darujte štěstí 

Darovali jste svým blízkým jmelí? Ne? Ještě to můžete napravit. Darované jmelí 

ochraňuje před nemocemi a přináší do domu spokojenost a štěstí. 

 

 

Na Mezinárodní den seniorů přijali 

pozvání paní učitelky s pěti nejmenšími 

dětmi ve věku 2 – 3 let ze soukromé MŠ 
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Na Hrázi Poděbrady. Mezigenerační dopolední setkání klientů s dětmi bylo veselé, 

společně si všichni zazpívali písničky, zahráli na hudební nástroje, popovídali si. Děti 

obdarovaly „babičky a dědečky“ krásnými dárečky, které naše klienty velmi potěšily. 

Společné setkání se velmi vydařilo, děti byly milé, bezprostřední a všem děkujeme 

za zpestření všedního dne!  

03. 10. 2018 „Českobrodské hrátky“  

Na středeční odpoledne jsme přijali 

pozvání do DS ANNA Český Brod, kde 

každoročně pořádá místní Domov 

aktivitu pod názvem „Českobrodské 

hrátky“. Vypravili jsme se s pěticí 

soutěžících – p. Slabihoudkem, p. Pučelíkem, pí Gabrielovou, pí Hutovou 

a s pí. Nedbalovou, abychom plnili úkoly se „soupeři“ z dalších zařízeních. Soutěžili 

jsme v následujících disciplínách: přírodní 

koutek, nápojový kvíz, kulinářský koutek, 

výtvarná dílna, kuželky, hod do koše 

a na kroužky, šipky, pétanque a pexeso. 

Disciplíny byly zábavné, klienti všechny 

zvládli na výbornou, i když v této soutěži 

nešlo o umístění na předních příčkách 

a zvítězila všechna družstva!  

09. 10. 2018 Den otevřených dveří + 

vystoupení kapely Veleňanka 

Celý tento den jsme pořádali v Domově Den 

otevřených dveří, který se konal v rámci již X. 

ročníku „Týdne sociálních služeb v ČR“. Nejen k 

této příležitosti, ale dodatečně i k 

Mezinárodnímu dni seniorů, našim klientům 

přišla zahrát odpoledne všemi oblíbená kapela Veleňanka, která klienty rozezpívala, 
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rozveselila a pobavila. Všichni si pochutnali na výborném občerstvení a odcházeli 

s úsměvem na tváři. 

10. 10. 2018 Grilování buřtů na zahradě 

S napětím jsme očekávali, zda nám bude přát 

počasí a budeme moci opékat buřty na zahradě. 

Měli jsme štěstí, bylo nádherné slunečné počasí, 

a tak jsme 

mohli 

uskutečnit 

poslední letošní grilování. Klienti se sešli v hojném 

počtu, popovídali si a za poslechu reprodukované 

hudby si pochutnávali na buřtech s hořčicí, které 

zapíjeli vychlazeným pivem.  

16. 10. 2018 Turnaj „Člověče, 

nezlob se!“ 

Tento den jsme pořádali v našem 

Domově třetí ročník turnaje 

ve společenské hře „Člověče, nezlob 

se!“. Soutěže se zúčastnili klienti 

z domovů z okolí a naši soutěžící ve 

složení paní Zdenka Hutová, paní 

Jarmila Gabrielová, paní Hana 

Davidová a paní Hana Černá. U každého ze 4 soutěžních stolů seděl zástupce 

z jednotlivého Domova a soutěž mohla začít. Všechna utkání byla napínavá od prvního 

až do posledního hodu kostkou! U soutěžních stolů vládly emoce, každý chtěl zvítězit! 

Hodnotilo se pořadí a počet získaných bodů. Hlavní cenu, kterou byl dort s motivem hry 

„Člověče, nezlob se“, získal DS Kolín. Na stříbrné příčce se umístili naši „bojovníci“ 

z LUXORU společně s Domovem ANNA Český Brod a na třetím místě se umístili hosté 
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z Domova Na Zámku z Lysé nad Labem. Soutěžící, kteří obsadili druhé a třetí místo si 

odvezli stejné ceny – dárkové balíčky.  

06. 12. 2018 Mikulášská zábava 

Ve čtvrtek 6. prosince už 

v odpoledních hodinách zavítal 

do našeho Domova Mikuláš se svou 

družinou, aby s andělem obdaroval 

klienty. I když zpočátku některé 

hříšníky trochu postrašil čert, nebo 

spíš čertice, která předčítala z „Knihy 

hříchů“ celoroční prohřešky. Ale i tak byl každý obdarován balíčkem plným dobrot. 

Nechybělo bohaté občerstvení, které se skládalo z chlebíčků, zákusků, ovoce, kávy, 

punče, vaječného likéru, rumu a vína. 

K výborné náladě přispěla již tradičně 

kapela PODĚBRADKA, která hrála 

téměř nepřetržitě i na přání klientů. 

Kapela zahrála i našemu klientovi panu 

Táboříkovi, který nedávno oslavil 

krásné 90. narozeniny a všichni jsme 

měli příležitost mu poblahopřát. 

Zábava se vydařila, všichni 

odcházeli s výbornou předvánoční 

náladou. 
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11. 12. 2018 Vystoupení Státní Opery: Česká mše vánoční 

V úterý v odpoledních hodinách k nám do Domova zavítali velmi vzácní hosté, členové 

Státní Opery. Ti se postarali o nevšední 

a nádherný zážitek při vystoupení 

s Českou mší vánoční, česky psanou 

církevní skladbou Jakuba Jana Ryby. 

Česká mše vánoční má ryze pastorální 

ráz, je zasazená do českého prostředí, 

pro svou prostotu i radostnou a svěží 

atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. V současnosti 

představuje Státní opera nejlepší operní scénu v Praze a jednu z nejlepších ve střední 

Evropě. To dokázali i u nás v Domově, kde vystoupení sklidilo velký úspěch, a děkujeme 

všem vystupujícím členům za výjimečný předvánoční zážitek.  

V Domově nás v tomto období navštívily děti z MŠ Labská, se kterými jsme navázali 

spolupráci, a každý měsíc nás budou navštěvovat v rámci společného tvoření. Dále se 

za námi přišly podívat děti z MŠ Proftova, které nás vánočně naladily svými koledami. 

V rámci Univerzity třetího věku přijal pozvání RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., emeritní 

vědecký pracovník Akademie věd ČR, který přišel s velmi zajímavou a poutavou 

přednáškou. Ta klienty zaujala tak, že našeho vzácného hosta pozveme na další setkání. 

Na začátku druhého prosincového 

týdne za námi přišly děti z Mateřské 

školy Montessori Poděbrady. 

Tentokrát děti nezpívaly koledy, ale 

nastudovaly si premiéru operetky 

Červená Karkulka od dua autorů 

Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. 

Děti hrály a zpívaly v krásných 

kostýmech. Vytvořily si i malované kulisy. Představení se všem moc líbilo, děti sklidily 

velký úspěch!          (Zpracovala: J. Bryxí) 
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Ve čtvrtém čtvrtletí se konala schůzka VO ve dnech 25. 10., 20. 11. a 10. 12. a mohlo by 

být pro vás důležité: 

- V prádelně zbývá spousta oblečení, které nemá označení, nebo se označení sepralo. 

Pokud postrádáte nějaké oblečení, obraťte se na pracovníky přímé péče 

a pracovnice prádelny.  

- Na všech patrech došlo k obměně knih, které jsou volně k zapůjčení. 

- Z důvodu vážného onemocnění došlo k výpadku kadeřnice. Snažíme se najít 

náhradu, zatím se však nedaří. Omlouváme se za tyto vzniklé komplikace.  

- Rekonstrukce byla zdárně dokončena, děkujeme všem klientům za trpělivost 

při opravách, které v rámci rekonstrukce ovlivňovaly chod Domova. 

          (Zpracovala: J. Bryxí) 

Chtěli bychom poděkovat a pochválit naše klienty: 

Rádi bychom poděkovali všem našim klientům, kteří se podíleli na vánoční výzdobě 

našeho Domova.  

Děkujeme dámám z pokoje č. 1 paní Veselé, Švecové a Kovaříkové za to, jak u nich 

na pokoji panuje veselá a radostná nálada 

Touto cestou děkujeme celému kroužku pečení, za přípravu vánočního cukroví. 

Velké dík patří Vám všem za trpělivost při rekonstrukcích, které v tomto roce 

probíhaly v našem Domově. 

 

 (Zpracovala: J. Bryxí) 
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říjen - prosinec 

Emílie Veselá     08. 10. 2018 

Miroslava Čadilová    05. 11. 2018 

Věra Andělová     23. 11. 2018 

 

Přejeme všem příjemný pobyt. 

 

 

červenec – září 

 

Marie Holanová    16. 11. 2018 

 

 

Miroslava Stejskalová   31. 10. 2018 

Rozhovor s paní Emílií Veselou 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se, vyrůstala jsem v Sobotíně. 

Co jste dělala po škole? 
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V dětství jsem utrpěla úraz oka, po škole jsem byla doma. Seznámila jsme se se svým 

manželem a přestěhovali jsme se do Ratboře.  

Co Vaše rodina? 

Pocházím z 8 sourozenců, žijí však už pouze 4. Jsem vdaná a můj manžel je také zde 

v Domově, děti nemáme. 

Jak dlouho jste v Domově? 

V Luxoru jsem od 08. října 2018 a líbí se mi tady. Čas trávím na pokoji se svými 

spolubydlícími, nebo chodím s dalšími klienty na chodbu či do jídelny, kde si povídáme.  

Jaké máte záliby? 

S manželem jsme měli největší zálibu, muziku.  

Co byste popřála ostatním klientům a zaměstnancům? 

Především přeji všem klientům, aby byli zdraví a spokojení. 

 

Rozhovor s paní Miroslavou Čadilovou 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Poděbrad. 

Co jste dělala po škole? 

Pracovala jsem v Poděbradech Jitřence na kolonádě, později 

jsem pracovala v kantýně ve sklárnách.  

Co Vaše rodina? 

Velkou radost mi dělají vnoučata a mám ráda rodinné 

oslavy. 

Jak dlouho jste v Domově? 

Do Luxoru jsem nastoupil 05. listopadu 2018.  

Jaké máte záliby? 

Mým velkým zájmem byla zahrádka, kam jsem ráda chodila s manželem, a také moje 

vnoučata. 

 

Rozhovor s paní Věrou Andělovou 

Narodila jsem se v Hrubém Jeseníku do zemědělské rodiny, vyrůstala jsem se svou starší 

sestrou. Po základní škole jsem se vyučila jako krejčová, po svatbě jsem se starala o děti. 
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Pracovala jsem u Českých drah. Po rozvodu jsme se vrátila k zemědělství. S manželem se 

nám narodily 3 děti, nyní žijí již pouze 2. Mám 6 vnoučat, 9 pravnoučat a jedno 

prapravnouče.  

Do domova jsem nastoupila 23. listopadu 2018, jsem tu krátce, tak se teprve 

rozkoukávám.         (Zpracovala: J. Bryxí) 

Rozhovor s paní Renátou Singhovou 

Jmenuji se Renáta Singhová a od narození žiji v Poděbradech. Po základní škole jsem 

absolvovala dvouletý zdravotní obor v Praze. Pracovala jsem ve Vojenské nemocnici 

v Praze a následně v Nemocnice Motol. Mým dalším zaměstnáním byla průvodčí 

u Českých drah. Mám dvě dcery, jedna je žákyní základní školy, druhá studentkou 

střední školy. Práce s klienty mě velice baví, mám ráda i pracovní kolektiv. 

Všem bych ráda popřála veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019. 

(zpracovala: Renáta Singhová) 

Rozhovor se slečnou Barborou Táborskou 

Jmenuji se Barbora Táborská a příští rok mi bude 20 let. Studuji zdravotnickou školu 

v Nymburce, obor zdravotnický asistent. Chci vystudovat diplomovanou sestru, pracovat 

v nemocnici a pomáhat pacientům. Bydlím v Rožďalovicích se svým otcem. Miluju 

zvířata, svou rodinu a kamarády. Jsem velmi komunikativní, společenská a občas i velmi 

hodná.         (zpracovala: Barbora Táborská) 

 

Rozhovor s paní Marií Svobodovou 

Jmenuji se Marie Svobodová, bydlím v Pískové Lhotě se 

svým druhem. Mám 3 dospělé syny a jsme trojnásobná 

babička. Ve volném čase ráda peču a pečuji o svou 
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zahrádku. V sociálních službách pracuji 6 let a tato práce se mi stále líbí.  

(zpracovala: Marie Svobodová) 

 

Rozhovor s paní Ivetou Kadlecovou 

Jmenuji se Iveta Kadlecová a žiju se svým manželem v Chotuticích. Doma s námi bydlí 

ještě 3 psy a kočka. Mám tři dcery a šest vnoučat, se kterými trávím svůj volný čas 

a starám se o své rodiče, kteří jsou nemocní. 

V sociálních službách pracuji už mnoho let. Vždy jsem chtěl a pomáhat seniorům a mám 

tuto práci ráda.        (zpracovala: Iveta Kadlecová) 

 

Tejpování neboli kinesiotapování je metoda funkčního tejpování, vycházející z poznatků 

kineziologie. Touto metodou fyzioterapie lze ovlivnit 

svaly, existují také korekční techniky k ovlivnění vazů, 

šlach či fascií a lymfatického systému. Tejpování lze 

využít i pro korekci jizev a také pro úlevu od bolesti. 

Přesto, že je tato metoda primárně určena pro sportovní 

účely, je nyní z 85% využívána mimo sport. Abychom 

byli konkrétní, jde především o uplatnění ve fyzioterapii, 

pediatrii, neurologii, ortopedii, terapii lymfedému a jizev, 

preventivní medicíně, ergoterapii a mnoho dalších.  

Jak tejpování funguje – Tejp musíme aplikovat na čistou, odmaštěnou, oholenou 

a suchou pokožku. Tejpovací pásku lepíme na protažený pohybový segment (př. koleno, 

ruka,…), čímž dochází k napínání měkkých tkání a kůže. Poté co vrátíme pohybový 

segment do původní polohy, smrští se i tejp, tudíž můžeme pozorovat „zvrásnění“ tejpu, 

což je jeden ze základních jevů správné aplikace. Toto zvrásnění způsobí nadzvednutí 

kůže, podkoží, vazivového obalu svalu a další, což nám zvětší prostor mezi těmito 
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vrstvami a svalem. Zvětšením tohoto prostoru docílíme snížení tlaku lymfatické a krevní 

cirkulace, také docílíme řady různých elektrochemických změn a snížení tlaku 

na receptory – v důsledku toho pacient pociťuje citelné snížení bolesti.  

Kdy může tejp pomoci – snižuje otok, zmírňuje či zcela odstraňuje bolest, podporuje 

správnou činnost svalů a vazů, napomáhá v řešení lymfedému, napomáhá hojení jizev. 

(zpracovala: Martina Kotýnková) 

Zdroje použitých obrázků: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2057934654242897&set=g.1498440280379490&type=1&theater&ifg=1 

https://www.olomouc.cz/images/clanky/1418810550_GHQJVNLWB968_upload_w640_zoom.jpg 

https://www.fler.cz/zbozi/kytice-s-tulipany-na-vanocni-stul-2185421 
 

Zdroje použitých článků 

https://www.maminka.cz/clanek/10-nejkrasnejsich-ceskych-vanocnich-zvyku-dodrzujete-je-take 
 

Rozšifrujte povolání 

 

 

PŘÍKLAD:  PFCSZI =  KUCHAŘ 
 

AVWMRP …………………… NBHOREVX …………………… 
 

PLNRMRP …………………… GIFSOZI  …………………… 
 

PLEZI …………………… NZORI  …………………… 
 

FXRGVO …………………… KVPZI  …………………… 

Zábavné počítání 

 A = Z B = Y C = X D=W E=V

F = U G = T H= S I=R J=Q

K = P L = O M=N N=M O=L

P = K Q = J R=I S=H T=G

U = F V = E W=D X=C Y=B

Z = A

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2057934654242897&set=g.1498440280379490&type=1&theater&ifg=1
https://www.olomouc.cz/images/clanky/1418810550_GHQJVNLWB968_upload_w640_zoom.jpg
https://www.fler.cz/zbozi/kytice-s-tulipany-na-vanocni-stul-2185421
https://www.maminka.cz/clanek/10-nejkrasnejsich-ceskych-vanocnich-zvyku-dodrzujete-je-take
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   +4 

 

 +5   :6 

 :2    x2 

 
 

 

Vymyslete co nejvíce slov na zadaný kořen slova 
 

--- CHOD---   Příklad: PODCHOD 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Vzpomeňte si na 10 měst či obcí, začínajících na písmeno „B“ 
B……………………………  B…………………………… 

B……………………………  B…………………………… 

B……………………………  B…………………………… 

B……………………………  B…………………………… 

B……………………………  B…………………………… 

Vyluštěte přesmyčky, které se týkají vánočních svátků 
 

KEČROMEST   ……………………………. 

ROVÍKUC    ……………………………. 

BIZDOOČKY   ……………………………. 

LÍJEM    ……………………………. 

PARK    ……………………………. 

VÝBOROBRAM LÁTAS …………………………….  

VENTDANÍ  NĚCEV  ……………………………. 

KOČNÁVA    ……………………………. 

26 

 

 

 

 

___ 
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ŠEJEKŽÍ    ……………………………. 

KYRÁD    ……………………………. 

HODAPO    ……………………………. 

 

VÁNOČNÍ DOPLŇOVAČKA 
 

Znáte české vánoční koledy? Vyzkoušejte se. Doplňte chybějící slova z útržků koled 

na správná místa do křížovky. Dovedete určit, ze kterých písniček jsme je vybrali? 
 

VODOROVNĚ 

3 Paní máma …, koledu nám dala 

5 Tichá …, svatá noc 

6 Z betlémské krajiny … dejte 

9 A co my ti nuzní dáme, … co nemáme 

10 Před tebou padáme, … své skládáme 

11 Já ti … tři kožičky, by zahřály tvé nožičky 

12 Štědrej večer …, koledy přichystal 

SVISLE 

1 … se Kristus pánu, veselme se 

2 Nesem vám noviny, … 

4 Hajdom hajdom … 

7 Pásli … valaši 

8 Chtíc aby …, tak zpívala synáčkovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšné trénování paměti a pozornosti, příjemné vánoční svátky a pevné 

zdraví v roce 2019 Vám přejí Jana s Aničkou z Komunitního centra 
 

Řešení Vám rády osobně povíme 


