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Úvodník
Milí přátelé,
tento úvodník nezačínám zrovna optimisticky a předem se Vám za to omlouvám. 

Jistě jste zaregistrovali v našich médiích, jak to vypa-
dá s financováním, respektive s dofinancováním sociálních služeb, 
ve kterých chybí 2 miliardy. Na tento problém, který se nás velmi 
ožehavě týká stejně tak, jako ostatních pobytových služeb (pobytové 
služby jsou na tom „nejhůře“), jsme upozorňovali kompetentní osoby, 
respektive paní ministryni práce a sociálních věcí i pana premiéra, 
již v lednu letošního roku. Písemné odpovědi zněly vždy vyhýbavě 
a odpovědnost s dofinancováním byla směřována na zřizovatele 
a kraje. Do dnešního dne (24.6.) nemáme žádnou jistotu, v jaké výši 
nám bude (alespoň částečně) pokryt schodek a hlavně – KDY… ? 
Je smutné, že sociální sféra byla a stále je v područí nejistot, v zajetí 

otazníků a nevědomí, co nastane… Osobně vůbec nechápu, jak je vůbec možné, že bylo 
„narychlo“ schváleno zejména Nařízení vlády č. 263/2018 s účinností 1.1.2019, a to bez před-
běžných kalkulací a výpočtů. Jistě bylo správné a potřebné navýšit mzdy a zvláštní příplatky 
zaměstnancům, ovšem za předpokladu, že s rozhodnutím půjde ruku v ruce jasné krytí. 

A tak letní dny budou 
„okořeněny“ čekáním, 
jak se situace bude vy-
víjet a zda budeme mít 
dostatek finančních pro-
středků na chod našeho 
domova i na podzim.

Vážení obyvatelé do-
mova, vážení kolego-
vé, přes všechen tento 
svízelný čas Vám přeji 
krásné slunečné dny, 
hodně času stráveného s Vašimi blízkými, mnoho zážitků z dovolených, nová přátelství… 
Přeji Vám, abyste v letních dnech dobyli hodně energie☺!
S úctou 

Eva Kunátová Holečková
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Citáty 

„Blbé není stáří, ale ty blbé 
kecy těch druhých o tom!“

Miloš Kopecký

„Štěstí je poznat v mládí 

přednosti stáří a stejné štěstí 

je udržet si ve stáří přednos-

ti mládí.“
Johann Wolfgang Goethe

„Láska nepozná stáří.“ 
Stendhal

„Dokud žiješ, uč se! Neče-kej, že moudrost s sebou přinese stáří.“ 

Solón

„Kdyby stáří dodávalo moud-
rosti, byl by dubový pařez 
největším mudrcem.“ Karel Havlíček Borovský

„Když jsem byla mladá, měla jsem hladký obličej a plisovanou sukni. Dnes je tomu naopak.“ 
Victorie Mulligan

„Stupeň úcty ke stáří udává 

stupeň ušlechtilosti a pra-

vé ceny u všech národů a 

kultur.“ 
Ladislav Klíma

„Ženy mají zvláštní vášeň 

pro matematiku: dělí své 

stáří dvěma, zdvojnásobují 

cenu svých šatů, ztrojnáso-

bují plat svých mužů a při-

čítají pět let k věku svých 

přítelkyň.“ 
Marcel Achard

„Nejstrašnější bída je samota 

a pocit, že mě nikdo nepo-

třebuje.“
Matka Tereza www. citaty.net
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Každoroční Adámkovy slavnosti budou i letos zahájeny 23. 8. 2019 v areálu Domova seniorů 
Drachtinka. Stejně tak, jako v letech minulých, přijedou i taneční soubory z dalekých zemí, 
kde hudba a tanec jsou spojeny s výrazným temperamentem, barvami a bujarou náladou. 

Letošní zahájení folklórních slavností bude ovšem zcela výjimečné. Ptáte se v čem? Součástí 
programu je plánované vystoupení našeho pěveckého sboru Drachtinka pod taktovkou paní 
Miluše Štikové a hudebním doprovodem paní Aleny Peškeové. Tímto Vás všechny zveme 
a těšíme se na společné setkání s nejen rozdílnými kulturami a národnostmi, ale možná 
i s věkově „nejstarším“ pěveckým sborem v Česku! 
Celoživotní vzdělávání považuji za nesmírně důležité. Nejen pro nás osobně, neboť pokud 
člověk umí nasávat nové informace, pak roste i jeho osobnost. Důležité je i pro naše okolí. 
Je pravděpodobné, že informace, které člověk načerpá, také předá v pozitivním smyslu těm 
okolo sebe…
Naší snahou je umožňovat našim 
pracovníkům kvalitní vzdělávání 
a současně nezapomínáme i na naše 
kolegy ze sociální sféry u jiných po-
skytovatelů. Dnes již mohu říci, že 
již tradičně konáme odborné kon-
ference na různá témata, která jsou 
buď ožehavá nebo z našeho hledis-
ka důležitá. Z tohoto důvodu jsme 
pro Vás připravili konferenci s názvem „Křehký senior“, která se bude konat dne 8. 10. 2019 
v MFC Hlinsko od 9.00 – 16.00 hodin. Ústředními tématy bude oblast zdravotní péče a výživy. 
Jednotlivé příspěvky přednesou erudovaní lékaři, kteří se problematikou dlouhá léta zabývají 
a také sami praktikují své poznatky v praxi. V rámci programu budou i vstupy společností, 
které působí na českém trhu v nejen sociální a zdravotní sféře. Za velmi významný krok 
vnímám navázání spolupráce s APSS ČR, pod jejíž hlavičkou v letošním roce konferenci 
pořádáme a na jejíž webových stránkách, v sekci institut vzdělávání, se budete moci přihlásit.

Tímto Vás na plánovanou konferenci srdečně zvu! 

Pozvánky
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Báseň

Správná volba – Kacafírek!
Jako holubice má tisíc pírek,
tolik má Kacafírek úkolů,
které zaměstnají naši hlavu.
  

Ještě že máme v mysli písničky,
které zpívaly naše babičky.
Jinak bychom úkol nesplnili
a do losování se nedostali!

Luští babička, děda i vnučka,
slovní hříčky nejsou hračka!
Luští dcera, luští vnuk,
že něco popletem – to je fuk.
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DRACHTINKA
Dne 17. 5. 2019 se uskutečnilo posezení členů a přátel pěveckého sboru Drach-
tinka. Dlouho očekávané akce se k radosti nás všech zúčastnila paní ředitelka 

E. Kunátová Holečková a pan farář Vrbiak, kte-
rý v Hlinsku i v Domově seniorů Drachtinka dříve působil. 
Vládla velmi uvolněná a přátelská atmosféra. 
Po společném přípitku a poděkování paní ředitelky i ostat-
ních byly nakrojeny dorty, speciálně ozdobené pro naše 
zpívající muže a ženy, 
a rozdávaly se pečené 
houslové klíče. Za jed-

ním dlouhým stolem jsme si za kytarového doprovodu 
pana faráře všichni společné zazpívali písničky nejen 
trampské, a také jsme si srdečně popovídali. Společným 
setkáním jsme chtěli našim členům pěveckého sboru 
moc poděkovat za jejich výbornou a obdivuhodnou prá-
ci. Jsme rádi, že se na zkouškách stále scházíme v tak 
hojném počtu.

Děkujeme! A jak se zpívá 
v naší znělce: „Ač bude 
léto, zima, mráz, budem' 
se těšit příště zas.“

A. Peškeová a M. Štiková
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Chtěl bych dnes přinést zamyšlení o užitečnosti stáří, protože se mi zdá, že se vytrácí úcta 
ke stáří, rodičům, prarodičům. A stejně tak mám dojem, že mnoho starších lidí propadá po-
citu, že jejich úloha už skončila, že nemohou být užiteční, přinést něco důležitého, pomoci.

„Stáří je jediná možnost, jak se dožít vysokého věku. 
Mnozí by se rádi dožili vysokého věku, ale nechtějí být staří.“ 

Prohlásil kdysi Miloš Kopecký, v tom cítátu je velká pravda. 

Jednoho dne člověk s údivem zjistí, že mu tělo v té či oné oblasti začíná vypovídat službu. 
Dřív šlo všechno automaticky, aniž by o tom musel přemýšlet. V mysli i v srdci se cítí ještě 
mladý, ale síly ubývají. Musíme to prostě nějak strávit. A potom někdy dojde k tomu, že se 
nám pohled rozšíří a my najednou vidíme svět jinýma očima.

„Stáří pro mě už není vězením, ale balónem, ze které-
ho je vidět dál a mám přesnější perspektivu.“

M. L. Kaschnitzová

Nezastupitelnost stáří
Babičky většinou vyprávějí hodiny svým vnoučatům o svém životě, například o službě u sed-
láka. Nebo příběhy z konce války, jak u nich na dvoře byli rusáci. Často děti poslouchaly 
a chtěly ten příběh vyprávět zas a znovu. Rádi sedávaly za stolem a těšily se o čem bude 
babička, nebo děda vyprávět. Často se z těchto příběhů v budoucnu utvoří charakter dítěte, 
budou určujícím pro jeho život na dlouhá léta. 
 Moudrost podložená léty praxe, nadhled toho, který už viděl mnohé a dokáže z toho 
množství vybrat věci důležité a určující (to nemůže udělat mladík, pro kterého je vše stejně 
nové, ten nemůže vědět, jaký pohled na konkrétní věc bude mít za 30-40 let).

„Krásný mladý člověk je hříčka přírody, 
kdežto krásný starý člověk umělecké dílo.“

Goethe

Užitečnost stáří

Zamyšlení nad užitečností stáří
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Potřeba času – trpělivost
Ty nejcennější věci nejsou hned. Před sto lety by tato věta nikoho nepřekva-
pila, ale dnes je až na hranici rouhání. Znáte tu modlitbu, jak se velmi netrpělivý křesťan 
modlí: „Bože, prosím tě snažně a pokorně, abys mi dal trpělivost. Ale prosím tě, hlavně 
rychle!“ Nejcennější věci, ať už jsou z jakéhokoli oboru, mají společnou jednu věc, trpělivost. 
Na skoro všechno existují prášky. Na uklidnění, na rozproudění, na spaní, na nespaní, na nic 
a na všechno. Ale nejsou prášky na moudrost. 

Moudrost se může snoubit jen se stářím. 
Moudrý nemusí být každý starý člověk, ale mladý člověk být moudrým nemůže. Mladý člověk 
se může rozhodnout chytře, občas vychytrale, ale ne moudře. K tomu být moudrý je třeba 
mít mnoho zkušeností, dobře v nich číst, šlechtit je, ladit a jen malinkou část z nich přetavit, 
uzavřít do moudrosti. A právě v tomhle je nezastupitelná úloha starších lidí, našich rodičů 
a prarodičů, přátel a známých. 
Nestačí jenom zestárnout a být nemocným a těžko snesitelným staříkem. I se všemi těmito 
handicapy my mladší potřebujeme ty malinké části jejich životů, ty moudrosti starších, pře-
tavené esence jejich celoživotních příběhů, které pak jsou rozhodujícími jazýčky na vahách 
při našich moudrých životních rozhodnutích. V tom je, dle mého názoru, hlavní úloha stáří 
a jeho nezastupitelnost.

Josef Straka, redakčně kráceno

DRACHTINKA

Pixabay.cz
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„Skautské století v Hlinsku – HRDINOVÉ VÁLKY“
V listopadu 2018 náš Domov navštívil pan Homolka z hlineckého skautského střediska a při-
blížil nám osm příběhů skautů a skautek, na které by se nemělo zapomenout. 

Vlasta

čejková
skautská hrdinka války

  lasta se narodila 15. prosince 1924. Jejím otcem byl hlinecký fotograf Jan Čejka, který
měl ateliér v Husově ulici. V dětství byla Vlasta aktivní skautkou a intenzivně sportovala. Jako
členka Lyžařského odboru Junáka v Hlinsku se zúčastnila řady závodů. Když hlinečtí skauti v roce 1939 
uspořádali mistrovství Čech v běhu na lyžích, podařilo se Vlastě ovládnout závod žen na 6 km. V násle-
dujícím roce zvítězila na republikovém přeboru Svazu lyžařů. Po rozpuštění Junáka trénovala v soukro-
mé lyžařské škole olympionika Cyrila Musila.
 V období protektorátu Čechy a Morava se Vlasta vyučila u svého otce fotografkou. Díky C. Musilovi se 
seznámila s předními osobnostmi domácího odboje. Od 1. září 1944 do 9. května 1945 byla činná ve 
skupině Sečští partyzáni, jež byla součástí jednotky Železné hory. Přepravovala na kole různé radiosou-
částky, ilegální letáky, zbraně, legitimace, pracovní knížky, lístky na benzín, oblečení, žiletky a další před-
měty. Předávala je například parašutistům z výsadku Calcium. Kromě toho vyráběla fotografie na faleš-
né osobní doklady. Jako spojka pomáhala také skupině generála Svatoně, velitele odbojové organizace 
Rada tří. Operovala mezi Sečí, Trhovou Kamenicí, Hlinskem, Svratkou a Novým Městem na Moravě.    
  Vlasta osobně převážela radiostanici Milada, pomocí které udržovali výsadkáři spojeni s Londýnem. 
„Vysílačku povezu na nosiči kola, v ruce na řidítkách budu držet za roh vlající kapesník a ještě si s přebí-
rajícími vyměním heslo,“ popsala tuto utajenou akci necelý rok před svou smrtí. Vysílačka byla zabalená 
do deky. „Na dece byl batoh, ze kterého vyčuhoval koupací plášť, plavky a ručník, jako že jedu z koupališ-
tě. Paní Růženka /Musilová/ mne instruovala, že kdyby mě někdo zastavil a kontroloval, co vezu, abych 
řekla, že jsem to našla ležet při cestě. Že nevím, co to je, že to vypadá jako rádio, že mně bylo líto to tam 
nechat.“Vysílačku nakonec úspěšně předala parašutistům. Během toho dne ujela na kole nejméně 90 
km.
 Po válce Vlasta absolvovala náročný parašutistický výcvik, první svého druhu pro ženy
v Československu. Velitel výcviku Zdeněk Sigmund se později stal jejím manželem. Měli spolu
dva syny. V roce 1970 se přestěhovali do Bratislavy, kde Vlasta 12. června 2007 zemřela.

v

K zamyšlení

Vlasta (smějící se) v junáckém kroji

Vlasta Čejková (s trakařem) tábor 
Na Borku v roce 1939

Jak velkou musela mít Vlasta
odvahu a oddanost při
převážení vysílačky pro
parašutisty?
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Skautské století – Hrdinové války v Hlinsku
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V dnešním čísle časopisu Drachtinka uveřejňujeme druhou část.

otto

Vohryzek
skautský hrdina války

        tto se narodil v Hlinsku 17. září 1912 jako nejstarší ze tří dětí. Jeho rodiče bydleli v 
dnešní Havlíčkově ulici naproti budově židovské synagogy, v níž dnes sídlí městské muzeum. 
V mládí se Otto věnoval amatérskému fotografování, naučil se řídit automobil a podílel se 
na vedení skautů. Na vojně velitelé Ottu charakterizovali jako vážného člověka citlivé povahy. 
Oceňovali jeho pracovitost, svědomitost a velmi dobrou paměť. Byl podle nich poněkud neo-
hrabaný, ale velmi snaživý a ukázněný.
 Otto pracoval jako obchodní příručí. V roce 1941 byl propuštěn z hlinecké kožešnické firmy 
LUKÁŠ. Koncem dubna roku 1942 byl nuceně nasazen na výkopové práce pro Luftwaffe v Sobí-
ňově. V červenci téhož roku pak byl poslán do Moravské Ostravy, kde vykonával náročnou hor-
nickou práci.
 Začátkem prosince 1942 byl Otto společně se svými rodiči a bratrem Jindřichem převezen 
do Pardubic (sestra Elsa byla do Terezína poslána již dříve). Odtud byl po dvou dnech čekání 
společně s dalšími Židy z okresů Chrudim, Hlinsko a Skuteč deportován transportem Cf do 
koncentračního tábora v Terezíně. Transportem Dm byl pak 6. září 1943 poslán do Osvětimi 
společně s dalšími 2 450 osobami. Přežilo jich jen 11. Otto zahynul.

O

K zamyšlení

Dům (naproti muzeu), kde Vohryzkovi bydleli Památník obětem holocaustu
na náměstí v Trhové Kamenici

Proč byli bratři Vohryzkovi
za války nasazeni
na nucené práce?
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Pan Pešava chodil nějaký čas společně se svým tatín-
kem k nám do jídelny Domova na oběd. V kavárně si 
rád dopřával a vychutnával kafe. Jednou mně moje zvě-
davost nedala, sebrala jsem odvahu a poprosila pana 
Pešavu, zda by bylo možné s ním uskutečnit rozhovor 
do našeho časopisu Drachtinka. Pan Pešava ochotně souhlasil. Náš rozhovor se točil okolo 
života v Austrálii, kde pan Pešava dlouhodobě žije. Vyprávěl o krajině, zvyklostech a kultuře 
místních lidí. Velice mě zajímalo, jak se v Austrálii daří seniorům, jak to mají s důchodem 
a se sociálním zabezpečením. Z příjemného rozhovoru jsem vybrala odpovědi, které by Vás 
mohly zajímat. (Mm) 

Austrálie pohledem pana Zdeňka Pešavy
Jak dlouho žijete v Austrálii a kde pracujete?
Asi 30 let. Pocházím z Krucemburku, ale narodil jsem se v Hlinsku. Do Austrálie jsem odjel již 
v době komunismu. S manželkou jsme se poznali na kurzu angličtiny, ona je Francouzka, máme 
spolu dvě děti, ty se narodily v Syd-
ney. Domy tam jsou moc drahé, tak 
jsme se přestěhovali na druhou stranu 
Austrálie k moři do Perthu, kde tehdy 
bylo bydlení levné. Jednopokojový byt 
v Sydney stál stejně jako v Perthu čtyř-
pokojový dům, který jsme si koupili, 
a v Perthu jsme zůstali. Do Česka jez-
dím jednou za dva roky. Předtím jsme 
spláceli dům a dětem platili školy.

Austrálie – zamyšlení a rozhovor

Austrálie

www.pixabay.com
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Mohu se vás zeptat, jak se v Austrálii žije starým lidem, seniorům?
Starým lidem se asi žije – podle mého – všude na světě stejně. Když jste starší, 
nemůžete moc chodit, platy nejsou tak velké, že jo. Hodně záleží, jak jste na tom 
finančně. Staví se ulice, kde jsou jenom domky pro seniory, můžete tam mít svůj malý domek, 
třeba jen o dvou místnostech. V prostředku těch několika malých domků mají postavený je-
den velký dům, kde se scházejí, je tam jídelna, zdravotní sestra, jsou tam ošetřovatelé, kteří 
k nim docházejí domů. Samozřejmě je 
mnohem lepší, když můžete chodit. Se-
nioři tam mají invalidní vozíky, ruční 
nebo i elektrické. Ale Australané jsou 
raději doma, ve svém domku, a dojíždí 
za nimi služba. Třeba vám přivezou jíd-
lo, postarají se o vás, někdo vám uklidí. 
Jsou tam obdobné služby, něco je place-
né státem, něco si hradí sami. Tomu se 
v Austrálii říká „stříbrný řetěz“, jsou to 
služby pro seniory a starší lidi, co potřebují pomoc. Převažuje zvyk, aby starší lidé byli co 
nejvíce doma, v rodinách, stát vám na to přispívá, posílají vám domů pracovníky, kteří vás 
umyjí, uklidí vám. Staří lidi většinou bydlí doma samotní, jejich děti s nimi nebydlí, většinou 
bývají odstěhované. Austrálie je velice rozlehlá a často se mezi městy létá letadlem. Byl jsem 
velice překvapen, že po operaci vás pustí hned domů, raději zaplatí zdravotní sestru, aby 
za vámi jezdila domů, než abyste zůstal déle v nemocnici. Pokud je to jen trochu možné, tak 

vás pošlou brzy domů. Já jsem byl tady 
v Česku operovaný na „slepák“ a ležel 
jsem v nemocnici týden. Auuuu. Můj 
syn měl v Austrálii operovanou kýlu 
a hned šel domů, ještě to odpoledne, byl 
stále ospalý, ale přesto ho poslali domů. 
Tak to jsem se divil. Tam je to ale zvy-
kem, že vás hned pošlou domů.
Já si představuji Austrálii jako velkou 
červenou pláň plnou ovcí a především 
krásné modré moře. 

Moře je krásné, ale nebezpečné, jsou tam velké vlny, Australané vědí, kde se koupat, ale hod-
ně cizinců, hlavně asiatů se utopí. Oni snad ani nevědí, co mají dělat, skočí do vody, někdy 
zjistí, že ani neumějí plavat. Hodně lidí také spláchnou vlny, když chytají ryby. To je hodně 
nebezpečné. Na pobřeží se dělají vlny, které mají silný proud, a ten vás může odnést až dva 

www.bethanie.com.au

Rodinný dům vPerthu
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kilometry do moře. Proti této síle proudu nemůžete plavat. Já jsem se postupně 
naučil plavat ne přímo proti proudu, proti vlnám, ale stranou, jen tak máte šanci 
doplavat na břeh.

Jak se daří seniorům v Austrálii. Od kdy pobírají důchod?
V Austrálii je důchod od 67 roků. 
Na druhé straně zase mohou lidé 
dostat podporu v nezaměstnanos-
ti, tu dostanete kdykoliv. Můžete 
ji mít celý život. Podpora je stejná 
jako důchod, všichni mají stejně, 
ať jde o člověka bohatého nebo 
chudého, ať má velký nebo malý 
plat, všechno je stejné. Když ale 
někdo vydělává hodně peněz, 
může si spořit na důchod. Nebo 
si koupí jeden dům navíc a prona-
jme ho, a má 500 dolarů týdně. Bydlení je v Austrálii drahé. Kdybyste ale měla dva domy, tak 
už vám nebudou dávat důchod, nedostanete ho. Jednoduše vám řeknou: „Prodej jeden dům, 
potom ti dáme důchod.“ Je to pro lidi, co to potřebují. Obdobně to platí i v případě podpory.

V Česku bývá zvykem, když 
se o sebe nemůžete posta-
rat, tam vám stát dá příspě-
vek, abyste si mohl zaplatit 
služby.

V Austrálii taky, když ne-
máte moc peněz, tak vám 
dávají peníze, abyste si 
mohla zaplatit vše potřeb-
né, a za druhé vám některé 
služby dokonce poskytují 
zadarmo, třeba vám někdo 
přijede uvařit, nakoupit…

www.pixabay.com



Jak se tam obecně daří seniorům?
V Austrálii je pořád teplo, nemusejí vyhazovat sníh☺. 
Také se stává, že tam jsou lidi na drogách. Občas slyšíte, jak někdo přepadl starou paní, jak 
má monokl na oku, protože jí nějaký darebák přepadl. Teď udělali v Austrálii nový zákon, 
že když přepadnete člověka staršího 70 let, dostanete vyšší trest. Pokud ublížíte policistovi 
a seniorovi, dostanete vyšší trest. 
Když vidím v Austrálii starší lidi, jak si jdou zaplavat na pláž, tak myslím, že se seniorům 
v Austrálii žije celkem dobře. Starší ženy chodí na cvičení jógy. Je tam v celku pěkný život. 
Většina Australanů není na nějaký přepych, nepotře-
bují broušené skleničky, nebo skleničky se zlatým 
proužkem. Stačí jim obyčejné, a jsou s tím spoko-
jeni. Většinou je vidíte chodit v šortkách a v tričku, 
na nohou mají žabky. Můžete si v duchu říkat – to 
je nějaký chuděra, ten spí někde pod stromem – ale 
může to být milionář. Možná někde ve velkých měs-
tech – v Sydney, v Melbourne – tam se majetek 
dává najevo, protože tam žijí Evropané. Češi, Němci 
i další mají návyky patřičně ukazovat svůj majetek, ale Australané ne. Pro ně to celkem nic 
neznamená, mají obyčejné věci.

Vy jste v Austrálii už doma, že?
Ano, ale stále do Čech jezdím. Mám tady tátu, máma mně už umřela.  

Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký život ve vaší nové domovině.
Ptala se Jana Malá (Mm)

DRACHTINKA

www.pixabay.com
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Rádi bychom Vám přiblížili dění v našem centru v dal-
ším čtvrtletí tohoto roku. Po zdařilém plese, nastal čas 
pro další „dobrodružství“.
Pracovnice Centra denních služeb Motýl (dále zkratka 
Cds) byly na výměnné stáži v denním stacionáři Slu-
nečnice v Pardubicích, kde měli možnost načerpat nové 
poznatky v práci s uživateli a na oplátku i oni pak v na-
šem centru absolvovali jednodenní stáž.
Velikonoce se v Cds nesly v poklidné atmosféře – do Cds již tradičně přijali pozvání man-
želé Plíškovi, kteří s uživateli a pracovníky pletou pomlázky. Pro tento rok se jich podařilo 
opravdu požehnaně.
Během jara se nové auto Cds dočkalo „nového kabátu“. Pro nové auto, které je od ledna 
2019 využíváno na svoz uživatelů, dovoz obědů a výlety, byly vyhotoveny polepy. Auto je 

nyní pro naše uživatele, ale i veřejnost lépe 
rozpoznatelné.
V červnu byl Domovu seniorů Drachtinka 
a Centru denních služeb Motýl slavnostně 
předán finanční dar z benefičního plesu 
spolku PROVAS, z. s., který se konal již 
v polovině března.
V květnu se nám vydařil výlet se seniory 
do Sklárny Svoboda v Karlově. Měli jsme 

možnost nahlédnout do výroby ojedinělých kusů sklářského řemesla. V den této exkurze měli 
našima očima „umělci“ před sebou veliký úkol, a to výrobu skleněné postavy Jana Ámose 
Komenského. Sami jsme poznali, že výroba ta-
kovýchto kusů je časově náročná a velice záleží 
na samotné šikovnosti skláře.

Koncem června jsme se také zúčastnili zahrad-
ní slavnosti ve venkovních prostorách Domova 
Drachtinky. Uživatelé strávili příjemnou chvíli 
v davu vrstevníků a na jejich tvářích byla vidi-
telná spokojenost

Centrum Denních služeb Motýl

Cds Motýl prezentuje svoji činnost
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K dalším aktivitám seniorů 
patřili především vycházky 
do města spojené s návštěvou 
cukrárny, práce s květinami, vaření, ale také 
společná setkání se Šárkou, její kytarou a zpě-
vem.
Koncem května jsme se vypravili do Bene-
diktu – komunity lidí s mentálním postižením 

– uživatelé měli možnost navázat kontakt s novými lidmi, nahlédli jsme také do jejich dílniček 
– truhlářské, šicí i do sušírny ovoce. Měli jsme možnost s nimi strávit dopoledne, pracovnice 
si mohly vyměnit své poznatky a zkušenosti z dosavadní praxe. K vidění a zakoupení byly 
také jejich výrobky – keramické šálky nebo šité sukně. 
V červnu přijali pozvání do Cds Motýl žáci a učitelé 
ZŠ Klíč, s nimiž jsme si zahráli již tradiční šipkovanou. 
Nadále v Cds Motýl probíhají aktivity jako canisterapie, 
vaření, setkání s panem Janem Štorkem při společen-
ských hrách nebo předčítání, návštěvy solné jeskyně, 
skupinová nebo individuální logoterapie. 
Svou návštěvou nás poctil třeba pan Kopečný z Vyso-
činské lesní s přednáškou o lesích nebo paní doktorka 
Milfaitová, veterinářka, která uživatelům ukázala, jak 
ošetřit u zvířat drobné rány nebo si poslechnout tlukot srdce stetoskopem. 
V jarních měsících začala být využívána i zahrada a to nejen k příjemnému posezení, míčo-
vým hrám, ale také k pracovním příležitostem – osazení skleníku, pletí, zalévání zahrady 
a péče o drobné květiny.

Do léta Vám přeji za Cds Motýl 
mnoho hezkých slunných dnů 
strávených v klidné atmosféře, 
ať je to u vody, na horách nebo 
v pohodlí domova s rodinou, zná-
mými nebo přáteli. 

Za Cds Motýl  
Bc. Martina Hejduková, DiS.
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Syndrom demence a poruchy komunikace
Vzhledem ke stárnutí, které s sebou přináší jak zdravotní tak sociální problémy, se vyskytuje 
vysoký počet demencí. Kromě demencí jsou tito lidé rizikovou skupinou postižením cévní 
mozkové příhody (dále CMP). 
Pojem demence vznikl spojením latinských slov de= bez a mens= mysl, vědomí, rozum. 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN – 10) definuje demenci jako syndrom, který vzniká 
následkem onemocnění mozku. Jsou narušeny vyšší korové funkce – paměť, myšlení, orien-
tace, uvažování, chápání, schopnosti řeči, učení, úsudku. Demenci může předcházet nebo ji 
zároveň provázet zhoršení kontroly emocí, sociálního chování či motivace (Rektorová, 2007).

Obecná kritéria demence:

& Zjevné zhoršení krátkodobé a dlouhodobé paměti
& Alespoň jeden z faktorů:
► narušení abstraktního myšlení,
► narušení soudnosti,
► narušení ostatních kognitivních funkcí,
► změny osobnosti,
& Poruchy se projevují v obvyklých pracovních či sociálních procesech
& Není narušeno vědomí
Demenci chápeme jako získanou poruchu kognitivních funkcí, která má zásadní vliv na další 
funkce, tedy i život pacienta. Příznaky demence můžeme rozdělit do tří skupin: A, B, C:
& narušení aktivit běžného života (A – activities of daily life),
& poruchy chování (B – behavior),
& narušení kognitivních funkcí (C- cognition),
Z etiologického hlediska jsou nejzávažnější poruchy kognitivní. Mezi další symptomy demence 
patří poruchy orientace, abstraktního myšlení, chápání, pozornosti a motivace, poruchy ko-
rových funkcí, emotivity, chování, ztráta soběstačnosti, poruchy osobnosti, mohou se objevit 
i psychotické příznaky (Pidrman, 2007).
Celkový odhad počtu pacientů v České republice trpících demencí se pohybuje okolo 100 000 
osob, četnost výskytu je přibližně 1% všech občanů. S narůstajícím věkem se výskyt demence 
zvyšuje a tak můžeme v běžné populaci nalézt různé procentuální zastoupení. Ve věkové 
kategorii nad 65 let se uvádí četnost výskytu asi 5%, v populaci starší 85 let trpí demencí 
30 – 50% jedinců. Většina pacientů trpících demencí prochází na začátku stadiem tzv. mírné 
kognitivní poruchy. Je nezbytné zdůraznit, že věk je hlavním rizikovým faktorem demencí.

Demence a poruchy komunikace
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DRACHTINKA
Kognitivně – komunikační poruchy u syndromu demence

Všechny typy a stadia demence jsou provázeny poruchami komunikace spojené 
s poruchami čtení a psaní. Obtíže činí navazování kontaktu s okolím, jazykové vyjadřování, 
rozumění verbálnímu projevu. (Neubauer, 2003)
Pod pojmem kognitivně komunikační poruchy 
(KKP) je vhodné zahrnout poruchy řečové ko-
munikace provázející syndrom demence, jejichž 
příčinou je postižení kognitivních a intelekto-
vých schopností. Je nezbytné definovat koexis-
tující poruchy na bázi inervace CNS, především 
dysartrii. Společným výskytem dysartrie a KKP 
na základě vzniku demencí trpí např. osoby 
s Parkinsonovou nemocí. U osob postižených 
syndromem demence mohou být přítomny poruchy fatických funkcí, apraxie, agnozie, které 
jsou součástí obrazu globální poruchy, např. afázie (porucha jazykového systému) při demenci 
(Neubauer, 2014).
Příčin vzniku demence je mnoho, nejčastěji jsou děleny na:
Primárně degenerativní demence (60 – 70 % demencí). V této oblasti převažuje Alzheimerova 
nemoc, která je nejčastější příčinou vzniku demencí. Patří sem i demence při Parkinsonově 
nemoci a mnoho dalších. 

Ischemicko – vaskulární demence (15 – 20 % vzniklých demencí). Příčinou je tzv. multiin-
farktová demence vznikající traumaty mozkové tkáně na bázi 
poruch cévního zásobování mozku. 
Sekundární demence. Tyto demence mají příčinu mimo CNS. 
Vznikají jako sekundární symptom jiného mozkového či sys-
témového onemocnění. Zahrnují nejčastěji příčiny infekční, 
intoxikační a metabolické (Neubauer, 2003). 

Fáze demence
Jednotlivé přístupy k pacientům s demencí se odlišují podle 
funkčních stádií rozvoje tohoto syndromu: počínající a mírná 
demence, rozvinutá demence, stadium těžké demence a sta-
dium terminální.
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● Počínající a mírná demence
V tomto stádiu je přítomna lehká porucha paměti, především deficit krátkodobé paměti. Je-
dinec není schopný mluvit o nedávných událostech, často má potíže nalézt správná slova. 
Jelikož si uvědomuje své obtíže, často se vyhýbá komunikaci se sociálním okolím, na které 
reaguje podrážděně, úzkostně apod. Proto je velmi důležitá psychologická podpora. V této 
fázi je člověk relativně soběstačný a není odkázán na trvalou péči jiné osoby (Neubauer, 2007, 
Jirák a kol. 2009).

● Rozvinutá demence
Tato fáze je charakteristická zhoršující se nesoběstačností, proto vyžaduje nepřetržitou péči, 
dohled a pomoc. Klienti v této fázi vyžadují systematické vedení k určitým aktivitám a den-
nímu režimu. Veškeré činnosti musí být přizpůsobeny mentální úrovni člověka. Prohlubují se 
deficity krátkodobé a dlouhodobé paměti. Z hlediska komunikace je pro člověka s demencí 
obtížné zapojit se do rozhovoru. Nechápe význam abstraktních pojmů, nerozlišuje přítomnost 
a minulost, ztrácí schopnost učit se nové věci. Člověka s demencí stojí obrovské úsilí složit 
smysluplnou větu, proto se uchyluje k běžným frázím a sériím automatismů (Buijssen, 2006, 
Neubauer, 2007, Jirák a kol. 2009).

● Stadium těžké demence
V této fázi dochází k výraznému omezení komunikace. Pro úspěšnou komunikaci s klientem 
využíváme především prostředky nonverbální komunikace (gesta, mimika atd.). Dochází 
k hlubokému porušení paměti, kdy klient nepoznává své blízké. Není schopný zvládat běžné 
každodenní činnosti, proto můžeme tuto fázi označit za fázi naprosté nesoběstačnosti. S po-
stupným zhoršováním veškerých funkcí, demence přechází do fáze terminální (Jirák a kol., 
2009).

● Terminální fáze demence
Terminální fáze trvá obvykle několik týdnů, 
kdy pacient se stává zcela nesoběstačným, 
upoutaným na lůžko. Kontakt s pacientem je 
minimální, mizí vyjadřovací schopnosti až 
na několik neartikulovaných zvuků. Reaguje 
pouze na fyzické impulsy jako bolest, chlad, 
teplo, pohyb. Vyskytují se i přidružené poru-
chy, zejména poruchy polykání, projevy aspirace, křeče, záškuby apod. V této fázi je nevy-
hnutelná ošetřovatelská péče, která by měla vést k zajištění komfortu a pohodlí.
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DRACHTINKA
DESATERO komunikace u pacientů se syndromem demence

1.  Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové 
vysílání), ujistíme se, že pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační 
pomůcky (sluchadla) a že netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie.

2.   Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní 
výraz, omezujeme prudké pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta.

3.   Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách.
4.  V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, žargonu, ale i frázím či ironicky míně-

ným protimluvům. Používáme výrazy pacientovi známé a přiměřené.
5.  Používáme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům a pokud lze, tak na před-

měty, osoby, části těla, o nichž hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco správně 
nepochopil, použijeme pokud možno jinou formulaci a neopakujeme stejná slova.

6.  Aktivně navazujeme a udržujeme oční kontakt a průběžně ověřujeme, zda pacient 
našim informacím správně porozuměl, důležité údaje píšeme navíc na papír. Pro 
získání pozornosti, případně pro zklidnění, používáme dotek.

7.  Využíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme a umož-
ňujeme i u pacienta; jsme vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti.

8.  Dáme zřetelně najevo, zda odcházíme jen na chvíli nebo zda konzultace skončila.
9.  Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho schop-

nostem. Pacienty informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, 
během vyšetření s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme.

10.   Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich po-
nižování, posilujeme jejich autonomii a možnost rozhodovat o sobě.

 
Mgr. Nikola Muchová
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zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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,,KŘEHKÝ SENIOR“ 
8. 10. 2019 od 9.00 hodin 

MFC Hlinsko, Adámkova tř., Hlinsko 

DOPOLEDNÍ PROGRAM 
08.30 – 09.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 
09.00 – 09.05 

 
 

09.05 - 10.00 
 
 
 

10.00 – 10.15 
 
 
 

10.15 – 11.00 
 
 
 

11.00 – 11.15 
 

11.15 – 11.30 
 
 

11.30 – 12.15 
 
 
 
 

12.15 – 12.30 
 
 
 

12.30 – 13.00 

Organizační záležitosti, zahájení 
Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA, ředitelka DSD Hlinsko 
 
Geriatrický pacient- Křehký senior 
MUDr. Astrid Matějková, lékařka geriatrického oddělení Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s 
 
Výživa při zdravotních obtížích 
Bc. Renata Stránská, produkct specialist- enteral nutrition, Fresenius Kabi s.r.o. 
 
 
Malnutrice v seniu 
MUDr. Daniel Prchal, primář oddělení ARO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
 
 
Přestávka, občerstvení 
 
Ulehčete si práci s Hydroterapií 
Radka Zemánková, sales representative, Hartmann 
 
Chronické rány v seniu 
MUDr. Hana Poláková, zástupce primáře geriatrického oddělení Nemocnie 
Pardubického kraje, a.s. 
 
 
Zdravotnická technika pro prevenci proleženin a bezpečnost klienta 
Nikolaos Vindras, area sales manager LINET s.r.o. 
 
 
Přestávka, občerstvení 
 
 

Kdy: 
Kde: 

Cena: 
       Přihlášky: 

úterý 8. 10. 2019 
 MFC Hlinsko, Adámkova tř., Hlinsko 
690,- Kč pro členy APSS, 790,- Kč pro nečleny APSS 
www.apsscr.cz, menu „Konference, Kongresy, Semináře“ 
Účastníkům bude vydáno osvědčení o 6 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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ODPOLEDNÍ PROGRAM 
 
ODPOLEDNÍ PROGRAM 

  
13.00 – 13.15 

 
 

13.15 – 14.15 
 
 
 

14.15 – 14.3O 
 
 

14.30 – 14.45 
 
 

14.45 – 15.00 
 
 
 

15.00 – 15.45 
 
 
 

15.45 – 16.00 
 
 
 

16.00 – 16.05 
 
 
 

Módní přehlídka 
Eva Červená, obchodní zástupce, 2P SERVIS 
 
Atraktivní strava při poruše polykání  
MUDr. Zuzana Kala Grofová, vedoucí lékařka dietologického oddělení Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. 
 
Robot coupe specialista v kuchyni 
Patrik Matějovič, jednatel TOP TRADE PROFI 
 
Přestávka 
 
 
 Význam vlákniny, probiotik a prebiotik  
Ing. Radek Vytlačil, farmaceutický reprezentant Top Natur s.r.o. 
 
 
Když běžná strava nestačí 
PhDr. Tamara Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče z.s. 
 
 
Ensure Plus Advance – význam hydroxy-metyl-butyrátu při výživě seniorů 
Mgr. Gabriela Mencová, nutriční terapeutka DSD Kokory 
 
 
Závěr konference 
 Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA, ředitelka DSD Hlinsko 
 
 

Kdy: 
Kde: 

Cena: 
       Přihlášky: 

úterý 8. 10. 2019 
 MFC Hlinsko, Adámkova tř., Hlinsko 
690,- Kč pro členy APSS, 790,- Kč pro nečleny APSS 
www.apsscr.cz, menu „Konference, Kongresy, Semináře“ 
Účastníkům bude vydáno osvědčení o 6 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Byl nedělní podvečer 10. listopad 1944
Přišla k nám sousedka za maminkou, „Blážo, pojďte se se mnou podívat do kina, dávají 
„Maskovanou milenku“ s Lídou Baarovou, je to moc hezký.“ Maminka neměla důvod, proč 
by nešla, práce byla hotová, nakrmený dobytek v teplém chlévě spokojeně ležel a přežvyko-
val, malé děti už také neměla, a tak nám dala pár pokynů, abychom ji dali klíč nade dveře 
do světlíku, aby nás nemusela v noci budit, a se sousedkou odešly.

Já s bráchou jsme se chvíli bavili hraním na harmoniku - pianovku, každý jsme uměli už 
několik písniček, ale protože jeden tón byl rozladěný a vydával falešný zvuk, dlouho nás to 
nebavilo, a šli jsme brzy spát. Spali jsme na jedné posteli, brácha u zdi a já vedle něho. Druhá 
postel patřila mamince a byla na druhé straně světnice. Můj brácha spal neklidně, každou 
chvíli se odkopal, a tak jsem nás musela vždy znovu přikrývat.
Najednou mě znovu něco probudilo. Otevřela jsem oči a vidím před stolem rozžatou sirku 
a v jejím světle obličej našeho souseda, který se teprve nedávno vrátil z Říše, kde byl na práci. 
Posadila jsem se a nebojácně zvolala: „Kdo je tu?“ Fúúú a tma. Sirka zhasla a ticho a tma. 
Vyskočila jsem a přeběhla ke dveřím a rozsvítila. „Co to děláte a jak jste se sem dostal?“ spus-
tila jsem zhurta. Zároveň jsem si všimla, že má na sobě černý společenský oblek a na nohou 
pouze ponožky, jeho polobotky stály pod věšákem. Začal koktat: „Moje maminka šla s vaší 
do biografu, tak já tu na ni čekám.“ Zasmála jsem se. „Proč byste tu čekal, nejste žádný malý 
kluk! Jen běžte hezky domů!“
„Tak já tedy půjdu, tak mi podej ruku“ a tu mi v hlavě varovně zablesklo, a rychle jsem před 
sebe přitáhla židli a povídám: „Proč bych vám podávala ruku, vždyť jdete jen vedle.“ Bydleli 
jen přes potok od nás.
To mě prudce chytil a začal mě tlačit na maminčinu ustlanou postel a já jsem začala volat 
o pomoc. Teď teprve se probudil můj dvanáctiletý bratr, otevřel ventilaci okna a volal též. Já 
jsem mezitím bojovala svými nehty a ve chvíli, kdy se začal rozepínat, jsem vší silou zatlačila 
do jeho brady, on zavrávoral dozadu, já se vysmekla a utíkala ze světnice do síně k venkov-
ním dveřím, sáhla pro klíč a snažila se jej strčit do zámku, což se mi v té tmě nepodařilo, 
on mě zatím dohonil zakryl mi pusu, abych nemohla křičet, ale v tom dorazil i bratr, vytrhl 

Životní vzpomínka
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mě z jeho zajetí a utíkali jsme k zadním dveřím, seskákali jsme ze tří vysokých schodů, 
bosí a v nočním oblečení do kyprého prvního sněhu, který mezitím napadal. Teď ale kam? 
V prvním baráku byla sousedka šestinedělka, a já věděla, že se nesmí leknout, tak tam ne. 
Dál bydleli naši příbuzní, starý strýček a teta, a právě zhášeli světla. Vběhli jsme do dvorku 
a prudce zabušili na dveře. Otevřeli téměř okamžitě, a když nás viděli tak roztřesené, tak nás 
rychle uložili do postele pod velikou peřinu a teprve jsme jim všechno pověděli.
Teď nám dělalo starost, jak se mamka dostane domů, když klíč máme my u sebe. Řešení přišlo 
hned. Jejich zeť se sousedem měli právě hlídku, a stavili se, aby se ohřáli, a po vyslechnutí 
té příhody převzali od nás klíč, a že ho mamce předají. Jenže mezitím ona již obíhala chalu-
pu a divila se, že jí nejdeme otevřít a málem šla přespat k sousedce. Hlídka ji vše vysvětlila 
a doprovodila jí až do světnice a teď hádejte, co tam našli!
Milý pachatel tohoto trestného činu spal oblečený v naší posteli a ani se neprobudil. Šli tedy 
všichni tři k jeho rodičům a ptali se: „Máte doma syna?“ „Je na koncertě,“ pravil jeho otec. 
„Je u nás, tak si pro něj pojďte!“ řekla maminka. Otec si ho odvedl a byl tak otřesen, že mu 
ani nedal pár facek.
Teď teprve šli všichni tři k telefonu zavolali to na četnickou stanici. Ráno si pro něj přišli dva 
četníci a jeden z nich se zastavil u nás, že máme s mamkou přijít k panu soudci k výslechu. 
Mně přitom řekl: „Pane, vy jste ho zřídila, je v obličeji si samý škrábanec.“
Pan soudce se dotazoval, jak to všechno bylo, a ptal se, jestli byl opilý. Nevěděla jsem. On 
nám vysvětlil, že jestli opilý nebyl, mohl by dostat přísný trest za vloupání do domu, využití 
zatemnění, pokus o znásilnění nezletilé dívky (bylo mi 15 let), a to už by si nemohl odsedět 

v Hlinsku, ale byl by poslán bůhvíkam. To jsme si 
nechtěli vzít na svědomí, hlavně s ohledem na jeho 
rodiče, otec byl bez úhony listonoš a jeho matka 
dobrá sousedka.
Pro jeho opilost svědčilo i to, že místo, aby utekl 
z místa činu, lehl si do naší postele a tam usnul. Do-
zvěděli jsme se také, jak se k nám dostal. Na pekár-
ně jsme našli jeho klobouk celý pomazaný od hnoje, 
vlezl k nám tedy okénkem, kterým se házel hnůj ze 
chléva, odtud do síně a pak až do světnice.
U soudu dostal půl roku a trest si odseděl v Hlinsku, 
po něm si našel práci někde v pohraničí a po čase 

se tam i oženil, takže jsem ho už nevídala, zaplať Pán Bůh, hrozně jsem se bála. Jeho matka 
nás proklela, ale kletba se obrátila proti ní a do roka ji ranila mrtvice.

Napsala klientka Domova seniorů Drachtinka

DRACHTINKA






