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Úvodník
Milí čtenáři časopisu Drachtinka,

ani jsme se nenadáli a již tu máme léto (první letní den 
připadá na 21. 6.). Letošní předjaří bylo velmi teplé, 
o prvních letních dnech ani nemluvě. Úrodou sladkých jahod se 
pyšnilo mnoho zahrádkářů, úrodou vyzrálých třešní mnoho sadařů. 
Dne 29. 6. 2018 se většina dětí, žáků a studentů rozloučila se svý-
mi učiteli, profesory, pedagogy předáním květiny či malého dárku 
a do svých rukou převzali svá roční hodnocení – vysvědčení. Hurá! 
A začínají prázdniny! Méně radosti má ale mnoho rodičů, pro kte-
ré období letních prázdnin je náročné z důvodu zajištění hlídání 
vlastních ratolestí. Naštěstí některé organizace pořádají pobytové 
i příměstské tábory, kam své děti 

mohou poslat☺. Na letní dny se ale samozřejmě těšíme i my, 
dospěláci. Čekají nás dovolené, výlety a jiné aktivity, na kte-
ré v ostatních měsících není čas a možná ani chuť. Z tohoto 
důvodu i my v našem Domově poznáme trochu jiný režim 
během nadcházejících dvou měsíců. 
Ptáte se, v čem bude ta změna spočívat? V jídelně se budeme 
potkávat s novými strávníky. Budou jimi děti, které volné 
prázdninové dny, spolu se svými kamarády, budou prožívat 
na již výše zmiňovaných dětských táborech nebo příměst-
ských akcí.
Většina kolegů, kteří v domově pracují, také plánují své dovolené. Aby se mohli všichni vystří-
dat, bylo nutné zajistit dostatek pracovníků na všech odděleních. Naši noví kolegové (mnohé 
již znáte z minulých let) nám pomohou zajistit plynulý a bezpečný chod domova. 
Teplé slunné červencové i srpnové dny musíme využít k opravám venkovních dřevěných a ko-
vových konstrukcí či prvků. Co to znamená? Do konce léta budou opatřeny novým nátěrem 
balkony v objektu Domova v části směřující do parku. Dva studenty – brigádníky využijeme 
pro údržbářské práce, jako jsou nátěry pergol, laviček, plotů aj…
Nadále bude pokračovat výmalba interiéru domova. Čekají nás chodby v II. patře a odpočin-
ková zákoutí. Věřím, že všechny úkoly, které jsme si na letní dny naplánovali, budou probíhat 
plynule a bez problémů. 
Vážení obyvatelé domova, vážení kolegové, přeji Vám krásné, pohodové, pozitivně naladěné 
letní dny plné sluníčka, nových zážitků. Naberte sílu, odpočiňte si, abychom se po dovolených 
opět pustili do společné práce! 
A nezapomeňte, s úsměvem jde všechno lépe☺!                                             Eva Holečková
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Zahradní slavnost 2018
Dechová kapela ZUŠ Hlinsko pod taktovkou pana Ondřeje Jehličky, opékané klobásy, pivo, 
víno, slunečné počasí a především dobrá nálada - tak lze shrnout tradiční Zahradní slavnost, 
kterou pořádal dne 6. 6. 2018 náš Domov seniorů Drachtinka. Co je smyslem této akce? Za-
stavit se, sejít se „na kus řeči“, zazpívat si. Akce určená všem našim klientům, jejich blízkým 
a pracovníkům domova se koná již tradičně na počátku léta a je milým zpestřením všedních 
dnů. (Mm)

Vážení klienti, rodinní příslušníci,

Zahradní slavnost v roce 2018       



– 5 –

Nový model péče
Domov seniorů Sloupnice v kooperaci s Domovem seniorů Drachtinka z důvodu 

zvýšení kvality poskytovaných služeb zavádí nový způsob péče
s využitím biografie – životního příběhu,

PSYCHOBIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE 
PROF. ERWINA BÖHMA.

Touto cestou se vydáváme, abychom lépe poznali potřeby našich klientů 
a jejich specifické reakce, které se vyskytují při zvládání aktivit denního života 

a při setkání s neznámou situací.
V biografii klienta nalézáme rovněž zachovalé schopnosti a dovednosti, jež je nutné podpo-
rovat a také využívat pro zvládání denních činností. Dozvídáme se, jak klient zvládal denní 
aktivity v minulosti a jak je možné tyto informace o jeho rituálech a zvyklostech využít 
v naší péči.
Poznání životního příběhu klienta nám také pomáhá pochopit jeho chování a jednání v situ-
acích, kdy má změněnou schopnost vnímání a již není schopen s námi adekvátně komunikovat. 
Informace do biografie získáváme v rozhovoru s klientem nebo rodinným příslušníkem, vždy 
s jeho souhlasem, případně souhlasem jeho opatrovníka.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci s našimi sociálními pracovnicemi – klíčovými 

pracovníky při získávání informací z života klien-
tů, které jsou důležitými pro individuální plánování 
služby a její průběh.
Děkujeme!
Bližší informace k tématu Vám předají sociální pracov-
nice Domova seniorů Drachtinka. 

Mgr. Martina Procházková, 
metodik Domova pro seniory Sloupnice

„Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma je mezinárodně uznaný ošetřova-
telský model v současnosti využívaný v německy mluvících zemích v oblasti geriatric-
ké a gerontopsychiatrické péče. Je zaměřen na podporu soběstačnosti seniorů žijících 
s demencí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či navrátit. Základním 
principem je oživení zájmu seniora, jeho psychiky a díky tomu i jeho těla.“ 

(Zdroj: http://www.ebinbio.cz)
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DIABETICKÁ NEUROPATIE
Už je to nejméně půl roku, co se pan Josef pořádně nevyspal. Noc co noc ho budila pronikavá 
bolest v nohou. Brnění, pálení, někdy i křeče. Dlouhé minuty posedával na posteli, pak vstal, 
trochu se prošel, a když bylo lépe, ulehl, aby ho po chvíli bolest opět vyburcovala ze spánku. 
„Neměl bys to říci lékaři, to přece není normální!“ říkala mu manželka.
 
Normální nebylo ani to, že Josefa čím dál víc unavovala chůze. Přestal chodit na vycházky, 
i na pár kroků ve městě dal přednost autobusu či tramvaji. „Co naděláš, pětasedmdesátka pryč, 
to už patří ke stáří,“ vymlouval se. Kdyby jen věděl, že pokročilý věk nemá s jeho potížemi 
pranic společného. Zavinila je cukrovka, nemoc, kterou sice měl pod pravidelnou kontrolou, 
ale po letech vystrčila drápky v podobě závažné a pro pana Josefa neznámé komplikace 
s označením – diabetická neuropatie.
Určitou formou této nemoci trpí každý druhý diabetik. Jedná se o postižení nervů. Nejčas-
tější neuropatii – periferní – dělíme na symetrickou či asymetrickou. Symetrická se projevuje 
občasnými křečemi, brněním a pálením v končetinách. Bolest zpravidla vystřeluje od palce 
nohy směrem nahoru a typicky propuká 
v noci. Dochází také ke zmenšené citlivosti 
v rukou i nohách, postupně se horší koordi-
nace pohybů, začínají problémy s udržením 
rovnováhy, chůze je nejistá. Kůže končetin je 
suchá, tenká až průsvitná. Sebemenší zranění 
se těžko hojí, mokvá a často vede k vytvoře-
ní vředu. Asymetrická neuropatie postihuje 
svalstvo pánevního pletence a stehen, bolest 
se projevuje v hýždích a stehnech. Dotyčný 
má problém se vstáváním ze sedu a při chůzi po schodech. Může také dojít k postižení lícních 
nervů a častým doprovodným projevem je i syndrom karpálního tunelu.
Kromě periferní znají lékaři i neuropatii autonomní. Tou jsou postiženy nervy vegetativní, 

které ovlivňují svaly vnitřních orgánů. Projevuje se na-
příklad poruchami srdeční frekvence či špatnou regulací 
krevního tlaku. V některých případech jde o potíže spo-
jené s vyprazdňováním močového měchýře, které mohou 
vést až k infekci močových cest, časté bývají i problémy 
s průjmy či zácpami.

Diabetická neuropatie
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DRACHTINKA
Onemocnění je výsledkem mnoha faktorů a tak 
nelze lehce odpovědět na otázku, jak mu nejlépe 
předejít. Způsobuje jej dlouhodobě zvýšená koncen-
trace glukózy v krvi (cukrovka). Dále cévní nemoci 
(zužováním jejich stěn se zhoršuje přísun kyslíku 
a nerv je pak nedostatečně živen). S tím souvisí vy-
soká hladina škodlivého cholesterolu v krvi, vysoký 
krevní tlak, škodí i kouření a alkohol. Nezanedba-
telná je genetická dispozice.
Diabetik se může účinně bránit pravidelným mě-
řením krevního tlaku a vzornou péčí o své nohy. 
Musí zdravě jíst, hodně času věnovat posilujícím 
cvikům a chůzi. Léčba dokáže další rozvoj nemoci 
pouze zpomalit a ulehčit od bolesti. Zahrnuje ze-
jména rehabilitaci. Pomáhá akupunktura, vířivka 
na dolní končetiny, ve výživě pak vitamin B a E, 
dostatečná konzumace brokolice, banánů, hrušek, 
mrkve, čočky, fazolí, ryb, hodně tekutin.

Naději přináší i léčba elektrodami, tzv. MDM terapie (mesodiencefalická modulace). V praxi 
se aplikuje už více než dvacet let a je schválena ministerstvem zdravotnictví. Pětaosmdesát 
procent všech, kteří touto nebolestivou terapií prošli uvádějí, že se zbavili bolesti, zlepšilo se 
jim prokrvení končetin a hojení ran.
Zda MDM terapii jednou využije, to pan Josef ještě neví. Tuto léčbu totiž zdravotní pojišťovny 
dosud nehradí. A tak se zatím pilně věnuje rehabilitaci a věří, že bude lépe.

převzato z: www. vitalplus.org 
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Kobylka opět v Domově seniorů Drachtinka
Pro velký úspěch a nadšení našich klientů z loňského vystoupení (29. 11. 2017) Cimbálové 
muziky Kobylka z Pardubic jsme akci opakovali i letos. Dne 19. 6. 2018 od 15.00 hodin nás 
dvě hodiny těšili lidovými písničkami čtyři muzikanti, kteří našim klientům i jejich rodinným 
příslušníkům předvedli, co vše na svých hudebních nástrojích umí. Cimbálek, basa a housle 
zněly ze společenského sálu až do čtvrtého patra. Naši klienti si zazpívali spolu s panem 
Pavlem Šálkem, vedoucím souboru. Účast našich seniorů byla nadmíru veliká. Z 87 obyvatel 
domova se koncertu zúčastnilo 54! Atmosféru poslechu lidových písní z Vysočiny, Pardu-
bicka i Moravy doplnil požitek z výtečného moravského vína, které bylo pro naše seniory 
příjemným překvapením v rámci společenského odpoledne. (Mm)

Cimbálová muzika Kobylka
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PAMÁTNÍK „SOKOLA“ 
v HLINSKU v ČECHÁCH
Milí čtenáři časopisu Drachtinka, v letošním roce v televizi i v rádiu vysílají různé reportáže, 
dokumenty, vzpomínky na 100 let vzniku Československa. Mimo jiné také proběhl v červenci  
XVI. Všesokolský slet. To mě inspirovalo k bádání o vzniku Sokola v Hlinsku. Těžko jsem 
dohledávala na internetu nějaké historické podklady. A jediný způsob, jak se dozvědět něco 
bližšího o Sokolu na hlinecku, byl poprosit vás o vaše vzpomínky nebo navštívit hlinecké 
Muzeum a pátrat v jeho archívu. 
Měla jsem možnost navštívit naše hlinecké Muzeum, zapsat se jako „badatel“, a tak dohledá-
vat historii hlineckého Sokola a jeho okolí. Milé pracovnice Muzea mě dohledaly v archívu 
knihu z roku 1930 s názvem PAMÁTNÍK „SOKOLA“ v HLINSKU v ČECHÁCH. 
Dalo by se říci, že je to soupis pamětí několika občanů 
Hlinska na vznik Sokola a jejich osobní příběhy. Myslím, 
že se mi dostal do rukou poklad plný historie i vzpomínek.  
Byly to zajímavé okamžiky bádání a přiznám se, že si 
nasbíraný materiál několikrát pročítám a nejraději bych ho 
otiskla celý, tedy nezkrácený. Ze vzpomínek v této knize 
je cítit silná atmosféra vlastenectví, vzájemné podpory 
a pomoci, hrdost na český národ.

Velice děkuji pracovníkům Muzea za možnost nahléd-
nutí do tak vzácné knihy. Děkuji za přiblížení našim 
uživatelům vzpomínky na mladá léta, kdy chodívali cvičit 
do Sokola.

Děkuji Vám za pomoc a ochotu. 
Jana Malá (Mm)

Hoj, vzhůru, český Sokole, až v bouřných mraků lem,
ať s vichrem vidí v zápole tě česká zem!
Jen dál, jen dál a výš a výš,
a střez nám prapor náš,
tvá peruť mávej nahoře,
a dole naše páž!

J. V. Sládek

Památník Sokola v Hlinsku
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XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018
 V prvním červencovém týdnu, 1. - 6. 7. 2018, se v Praze uskutečnil XVI. všesokolský slet. V le-
tošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a XVI. všesokolský 
slet stal oficiální celostátní oslavou tohoto výročí. Hold patří všem sokolským generacím, které 

stály u zrodu českosloven-
ských legií v době 1. světové 
války, bojovaly v ní za vznik 
samostatného státu a krátce 
po jeho vzniku chránily se 
zbraní v ruce jeho území.
V Praze 1. července 2018 
vykročil Tradiční Sletový 
průvod centrem města. Ten 
odstartoval v 10:00 na Vác-
lavském náměstí a očeká-
vaných 13 tisíc účastníků 

z řad sokolů a jejich příznivců z ČR 
a zahraničí se prošlo přes Národ-
ní třídu a Smetanovo nábřeží až 
na Staroměstské náměstí. Hlavní 
vrchol sletu se uskutečnil 5. a 6. čer-
vence v Eden Aréně ve Vršovicích.                                                                                 
Mm

Informace a fotografie byly čerpány 
z slet.sokol.eu
Prof. PhDr. Miroslav Tyrš, jeden ze 
zakladatelů organizovaného tělový-
chovného hnutí v Čechách, zejmé-
na Sokola. Portrét od Jana Vilímka, 
převzato z wikipedie.org

XVI. Všesokolský slet 2018
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DRACHTINKA
PAMÁTNÍK „SOKOLA“ 
v HLINSKU v ČECHÁCH
Toto jsou převzaté vzpomínky bratra Františka Pilného na první roky Sokolské župy v Hlin-
sku a okolí.

VÝCHODOČESKÁ SOKOLSKÁ ŽUPA PIPPICHOVA
V župním zřízení sokolském, které soustřediti mělo rozptýlené jednoty ve svazky silnější, 
jednotnou vůlí ovládané – zaujímá naše župa – co do vzniku třetí v pořadí – čestné místo. 
Ustavuje se k návrhu jednoty opočenské 22. března 1885 v Hradci Králové. Jak rostla, sílila, 
vidíme z šíření myšlenky sokolské, vyjádřené novými jednotami.
Při vzniku svém měla 15 jednot: Hlinsko, Holice, Hradec Králové, Choceň, Chrudim, Kos-
telec n. O., Kukleny, Litomyšl, Vysoké Mýto, Nechanice, Nové Město, Opočno, Pardubice, 
Třebechovice, Skuteč.

Východočeská župa ustavila se 22. března 
1896 v Chocni a sdružovala jednoty: Brandýs 
nad Orlicí, Dašice, Hlinsko, Choceň, Chrast, 
Chrudim, Kamenice Trhová, Litomyšl, Luže, 
Heřmanův Městec, Moravany, Vysoké Mýto, 
Osík, Pardubice, Polička, Proseč, Skuteč, Čes-
ká Třebová, Hrochův Týnec, Ústí nad Orlicí. 
Roku 1896 přibyly Sezemice, Svratka, Svoja-
nov, 

roku 1906 Nasavrky, 
roku 1910 Slatiňany, Tuněchody, Žumberk, Borová, 
roku 1912 Bystré, Dolní Újezd, Dolní Dobrouč, Hrady Nové, Parník, Krouná, Bučina, Dob-
říkov, Hrušová, Chroustovice, Jehnědí, Sraby, Stradouň, Uhersko, Vraclav. 
Jak opravdově chápalo členstvo ideu sokolskou – 
možno přehlédnouti též na počtu veřejných vy-
stoupení. Župní slety konány od roku 1885 do roku 
1927. První župní slet proběhl v Pardubicích, slet 
v roce 1927 v Ústí nad Orlicí. Slet v Hlinsku byl 
v roce 1908. 

Sokolovna v Nasavrkách byla 
slavnostně otevřena v roce 1925

Přeskoč, 
přelez, ale 
nepodlez
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Toto jsou převzaté vzpomínky bratra J. Brata na první roky Sokolské župy v Hlinsku a okolí

Snahy za zřízení vlastního stánku v Hlinsku a uskutečnění jich 
1900-1914

Župní nařízení okrskového cvičení, jemuž naše Jednota se vzpírala a jež musila přece provés-
ti, mělo značný význam a prospěšné následky. Velmi příznivý výsledek morální i finanční 
po předchozí úsilné agitaci dodal Sokolu vzpruhy k další tělovýchovné činnosti, jmenovitě 
za náčelníkování br. A Jirounka. 
Br. Jirounek byl výborným cvičencem, cvičitelem, organisátorem, dovedl družstva dobře 
ovládati a což nejdůležitějšího, dovedl dodati lásky k sokolské práci. Br. starosta Marvan pak 
nešetřil mnohdy obětí, aby obratní cvičenci zaopatřením práce byli odjinud získáni. Cvičné 
hodiny byly poměrně hojně navštěvovány. Cvičících bylo 10 až 12, u dorostu 12 až 15. Tou 
dobou však hrozila Sokolstvu našemu jiná pohroma. 
Město vymohlo si zřízení měšťanské 
školy dívčí a poněvadž stará budova 
školní sotva mohla postačit svému úče-
lu, byly zabírány všecky možné míst-
nosti za učebny a bylo v dohledu, že 
bude i tělocvična zrušena. Výbor musil 
se před časem ohlížeti po jiné místnos-
ti, po případě pomýšleti na tělocvičnu 
vlastní. 
Městská rada v té době byla nucena 
přikročiti po mnohých bojích k stavbě 
nové školní budovy (nyní chlapecké) a soudila, že by mohla býti sokolovna postavena v bez-
prostřední blízkostí nové školy a že by mohla zároveň sloužiti za tělocvičnu školní. Delegát 
městské rady br. dr. Ježdík vysvětlil věc ve správním výboru (1902) a slíbil podporu města 
na stavbu obnosem asi 5.000 zl.
Když však místní školní rada jala se tímto směrem otázku školní tělocvičny řešiti, položila 
okresní školní rada své veto, prohlašujíc, že škola musí míti svoji tělocvičnu. Tím dostala 
se stavba budoucí sokolovny opět na jiné koleje. Výbor Sokola v příhodné chvíli zakoupil 
velmi levně staveb. místo od p. Fr. Sally r. 1903 s plochou 1200 čtver. sáhů za cenu 4.588 
K, ze kteréžto parcely bylo později (o rok) odprodáno obci hlinecké 321 čtv. sáhů za 2.247 
K na sirotčinec. Jednotě povoleno, než si postaví svou budovu, používati školní tělocvičny 
právě dostavěné.

Průvod sokolů v Nasavrkách
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Myšlenka míti svůj vlastní stánek už neutuchla
Fond pro stavbu byl neustále rozmnožován sbírkami, pokladničkami a výnosy ze 
zábav a podniků sokolských i nesokolských. Širší veřejnost hlinecká sympaticky 
sledovala tyto snahy, poněvadž rozvojem města pociťován byl nedostatek representačního 
sálu. R. 1907 chopil se tehdejší starosta br. Marvan energicky myšlenky a prosadil ve valné 
hromadě dne 20. ledna 1907 stavbu.
Sokolovna byla postavena br. V. Medkem, stavitelem v Hlinsku, nákladem as 50.000 
K v podstatě ve formě nynější budovy. Obětavost byla značná; jmenovitě velmi se zaslou-
žil svou pomocí br. Jos. Tlustý, továrník a br. starosta Marvan. Oba byli později jmenováni 
v odměnu zakládajícími členy Sokola.
Sokolovna měla v přízemí velký sál (280 m2) 
s jevištěm a galerií, poloviční místnost vedle, 
byt sokolníka a šatnu, v I patře lokály pro výbor 
a archiv a v souterrainu kromě sklepů kuchyň.
Stavba vlastního domu měla pro Jednotu proni-
kavý význam pro všecky obory působnosti i pro 
veškeré společenské kruhy hlinecké, neboť dotud 
postrádaly velkého sálu. Od té doby je Sokolovna 
dostaveníčkem všeho občanstva ve slavnostních 
dnech, při plesích, zábavách i divadelních představeních. Byl to podnik po stránce finanční 
odvážný, ale stejně záslužný. Nedostatečné prostředky donutily stavebníky ke značné půjčce 
u Občanské záložny v Hlinsku, která zapůjčila ochotně na hypotéku 30.000 K a na směnky 
6.000 K Náklady byly umořovány subvencí města ročních K 600, okresu 300 a výtěžky ze 
zábav sokolských a darů Obč. záložny.

Stavba byla zahájena v dubnu položením 
základního kamene za slavnostní řeči br. K. 
Adámka a otevření sokolovny stalo se 22. pro-
since 1907 zahajovacím cvičením, při němž 
promluvil br. dr. Lipčík z Pardubic.
Sokol se přestěhoval tím z dosavadních místností 
br. Jos. Adámka, kde strávil 23 let své činnos-
ti, do svého. Z počátku měli bratří hojně starostí. 
Různé zařizovací výlohy, úroky ze staveb nákladu, 

režijní vydání velmi zatěžovaly pokladnu Sokola a nutily ho k pronájmům často cvičení ohro-
žujícím, ale nic nemohlo se rovnati té radosti, že jest ve vlastním domově, že jest na všecky 
strany samostatným a neodvislým a že může uvésti sokolský život na výši doby.

Sokolovna v Hlinsku 1933

Památník Sokola v Hlinsku – 2.část
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Byla to především tělovýchovná činnost, která mohla být pěstována pravidelně při stoupají-
cím počtu cvičenců, dorostu, žen a později žactva. Dle výkazu z r. 1910 cvičilo členstvo 68 
hodin v průměru 16 členů, 52 hodiny ženy průměrně v počtu 5, dorost 73 hodiny při počtu 
8-9, žáci 69 hodin v prům. 19 a žákyně 75 hodin průměrně 22.

Motto:

Jsa národ zdravý

též národ branný jest.

Zbroj v každé pěsti: Zřízení válečné!

Stokrát, tisíckrát to budiž řečeno!

Avšak k místroji a k ústroji

především též junstvo a mužstvo!

Zdatné a úhodné!

Dr. M. Tyrš

Vzpomínání paní Květy Myškové na SOKOLA
Paní Květa Myšková vypráví.
„Já jsem chodívala do Sokola jako dítě, vzpomínám si, jak jsem cvičila na posledním 
všesokolským sletu, to mě bylo deset, možná dvanáct roků. Chodila jsem cvičit tady 
do sokolovny, cvičila nás nějaká Vlasta Zendulková. Já jsem nemohla lézt po výškách, 
jednou jsme šplhaly po tyči, já jsem vyšplhala až nahoru a omdlela jsem, spadla jsem jako 
kámen dolů. A tak od té doby mě nedovolili šplhat. Jinak na jiných nářadích jsem mohla 
cvičit. Vzpomínám si, jednou jsme byli cvičit, ale když bylo Mikuláše, tak jsme necvičili 
na žádném nářadí, hráli jsme různé hry a vlítli tam čerti, já jsem se čertů strašně bála, až 
jsem z toho omdlela. Oni pořád doráželi a Vlasta Zendulková říkala: „Chlapi, neblbněte, ta 
holka je v bezvědomí.“ Tak toho nechali, vzkřísili mě a od té doby, když byla Mikulášská, 
tak mě říkali: „Radši nechoď.“
Jinak já jsem s tím omdléváním měla jen trápení, maminka mně říkávala: „Ty nebudeš 
moct chodit s žádným klukem, ty mu omdlíš v náručí,“ a to se taky stalo.“
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Toto jsou převzaté vzpomínky sestry Trojanové na první roky Sokolské župy v Hlinsku a okolí

ŽENSKÝ ODBOR
Ženský odbor Sokola v Hlinsku byl založen 
v roce 1901 hlavním přičiněním tehdejšího ná-
čelníka br. Jirounka. V řadách prvních prů-
kopnic byly: Seidlová Milada, Seidlová Ema, 
Severinová M., Pelikánova B, Voldánová M., 
Prokopová L, Skálová J, Zlevorová A, Hliná-
ková F., Homolková M., Schartová M., Štěpán-
ková M., Vojtová M., Rauchfussová M.
Ovšem tenkráte se nejmenoval odbor »ženský odbor«, nýbrž »dámský odbor«. Dámy měly 

dosti obtíží, které ze začátku musily překonati, byly vysta-
veny veliké kritice z řad obecenstva, které na ně pohlíželo 
jako na ženy příliš emancipované a co nejhoršího, vytý-
káno jim, že se odvážily cvičiti v kalhotách, třebaže pro 
dlouhé sukně viděti jich nebylo. Bylo to na tehdejší dobu 
příliš odvážné a bylo třeba mnoho neslyšeti, vytrvati a té 
obávané maloměstské kritiky se nebáti. Vedoucím žen 
byl náčelník br. Jirounek, který si dovedl získati a udržeti 
železnou disciplínu, které se každá ráda podvolovala, ale 
i vznítiti lásku pro věc sokolskou.
Již v roce 1902 vystoupily ženy veřejně v Trhové Kame-
nici, ve Vys. Mýtě a při místním cvičení v Hlinsku a při 
všech skvěle obstály a tak první nejhorší obtíže překonaly. 
Dámský odbor byl veden zcela samostatně a měl první 

starostku sestru Zrůstovou, náčelnici sestru Severinovou a pokladní sestru Pelikánovou.
Ženy zúčastnily se všech zájezdů, které jednota podnikla. Cvičilo se v tělocvičné dívčí 

DRACHTINKA

Vzpomínání paní Jaroslavy Schánělové na SOKOLA
Já jsem do Sokola chodívala od malička až do posledního všesokolského sletu, ten byl v Praze 
na Strahově, to bylo moc hezký. Jeli jsme celá rodina, naši taky cvičili, mně bylo tak dvanáct 
roků. Jeli jsme vlakem a seděli jsme ve vagónu, kterému se říkalo hytlák (vagon vlakvedou-
cího, služební vůz, služební oddíl). No, a pak to přestalo, všesokolským sletem to skončilo, 
přišli Němci a nebylo nic. Taky si vzpomínám, jak jsme šli průvodem po Praze, to bylo něco!“
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škole, a když v roce 1904 dostala jednota z tělocvičny výpověď, nastalo smutné putování 
po sálech místních hostinců až do dostavěni školy chlapecké, kde jsme nalezly útulek na delší 
dobu v moderně vybavené tělocvičně zmíněné školy. 
Při zájezdech stávaly se někdy veselé příhody. Malá ukázka jedné z nich: Jede se do  Čes-
ké Třebové. Na nádraží před odjezdem sestra Homolková důtklivě sestrám nakazuje: »Ať tu 
některá nezapomenete balík s cvičícím krojem!« Pochvíli vlak přijel, usedá se a vlak vyjíždí 
a tu srdcelomný nářek: »Ach počkejte, zastavte, vždyť já jsem si tam nechala šaty«. To sestra 
Homolková sama po prvé výstraze jiným zapomněla balíček. Vlak ovšem nezastavil – nepo-
čkal – a sestra bez šatů smutné usedá na své místo.
V roce 1907 zúčastnily se ženy V. sletu v Praze. V roce 1908 uskutečnil se sen všech věrných 
bratří a sester, kdy dostavěna a otevřena sokolovna.
Konečně pod vlastním krovem! Koncem roku 1910 odchází br. Jirounek za svým povoláním 
do Uher a ženy, postrádajíce svého dlouholetého, oblíbeného náčelníka, počaly ve své činnosti 
ochabovati, až úplně ustaly. Teprve zase v roce 1912 po VI. sletu COS, který vzbudil tolik 
nadšení, a po domluvě sester poličských požádaly sestry br. J. Jehličku z Užice ze Srbska, 
který v Hlinsku dlel právě návštěvou, a tento ujal se cvičení, které vlastně bylo cvičitelským 
kursem. Vyšly z něho sestry způsobilé k vedení cvičení. Kurs tento prodělaly sestry: Růzhová, 
Medková, Schartová, Pelikánová, Henzlová, Tašková, Růžičková. Hlavní oporu našly ženy 
v náčelníku F. Jarošovi; a tak znovu vzkřísil se ženský odbor k životu. 

V roce 1914 byl poslední a na dojmy nejbohatší zájezd 
COS do Brna. A náhle litice válečná umlčela na dlou-
hou dobu veškerou činnost. Sokolovna zabrána pro 
vojenský lazaret, bratří roztroušeni po všech bojištích 
a ženy zúčastnily se prací v Červ. kříži a v Čes. srdci. 
Z jara r. 1918 několik sester pokusilo se zase uvésti 

Vzpomínání paní 
Marie Staré 
na SOKOLA

Paní Marie Stará také chodívala 
do Sokola, ale v Holetíně.
„U nás chodívali cvičit na sál, 
náš tatínek měl hospodu a naho-
ře na sále cvičili a já chodívala 
s nimi. Cvičilo nás tak šestnáct, 
dvacet a bylo to rozdělený na klu-
ky a holky.“
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DRACHTINKA
aspoň ženský odbor v činnost a počaly cvičiti, ovšem jen na hřišti v Olšinkách, 
a cvičiti se mohlo jen tehdy, kdy počasí dovolovalo. Podzim téhož roku přinesl 
nám svobodu, přišel návrat bratří a návrat všech do sokolovny. 
Nezapomenutelnou zůstane pro každého účastníka první výborová schůze. Bratr Staštík dal 
celou zasedací síň vyzdobiti chvojím, všecky milé, drahé obrazy sokolských pracovníků naší 
jednoty znovu zavěsiti. V hlubokém pohnutí a i v pláči zahajujeme první schůze po válce 
a uctíváme památku těch, jež nám odešli.
Mnoho vděčných vzpomínek pak patří našemu prvnímu, nezapomenutelnému bratru náčel-
níku Jirounkovi a dík za vše, co pro ženský odbor Sokola od jeho založení až do posledních 
dnů vykonal.
Sletu našemu pak plný zdar!

Vzpomínání paní 
Marie Veselé 
na SOKOLA

Paní Marie Veselá chodívala do Sokola také 
a vyprávěla mi o tom.
„Měla jsem bratra, ten do Sokola nechodil, on 
byl nešika, on tam chodil strašně nerad, jó, kdy-
by tam hráli fotbal, tak by šel. Ale do fotbalu ho 
„navočkoval“ strejček, chtěl, aby nechodil nikde 
cvičit, ale jen hrál fotbal. Protože já pocházím 
z rodu Pláničků, a to byli fotbalisti, můj strýček 
byl slavný fotbalista Josef Plánička.
Do sokola jsem chodívala od první třídy tak 
do šestnácti, potom Sokol uzavřeli. Víte, my 
jsme bydleli v domě, kde naproti nám bydleli 
Němci, a tak jsme byli hlídaní. Tak jsem nikam 
nemohla.“

Vzpomínání paní 
Marie Joskové 
na SOKOLA

Paní Josková, jestlipak jste chodívala taky 
cvičit? „Na poli jsme cvičili, na poli jsme 
měli práci. A pak, když jsme začali cho-
dit do práce, tak se muselo všechno stih-
nout, ráno před prací nakrmit hospodářství 
a po práci znovu. To byla spartakiáda. To 
byl náš každodenní Sokol.“

Tužme se!
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Centrum denních služeb Motýl
Centrum denních služeb Motýl

Centrum denních služeb Motýl již šestým měsícem po-
skytuje své služby v nových prostorách na adrese Füg-
nerova 937 v Hlinsku. Přístup do Centra denních služeb je 
bezbariérový a jednotlivá podlaží jsou dostupná díky výtahu. 
Veškeré prostory včetně hygienického zařízení (koupelna se 
sprchovým koutem a WC v každém podlaží) jsou vybudovány 
taktéž bezbariérově a jsou vybaveny speciálními pomůckami 
(madla, nástavec na WC, sedátko ve sprchovém koutě, zvedací 
zařízení).  
V novém příjemném prostředí se během této doby několik 
věcí změnilo. 
Službě byl propůjčen 7 místný automobil od pana Radka 
Černého, kterému za jeho dobrosrdečnost velice děkujeme.  
V tomto čtvrtletí byl pro nás nepostradatelný. Mnoho uživatelů 
využívá vůz ke svozu a je nedílnou součástí jejich výletů.

Pomocí pracovníků byly vymalo-
vány vybrané prostory příjemný-
mi teplým barvami. S výzdobou 
nám pomohla také paní Doležál-
ková, která ve společných prosto-
rách vykreslila barevné motýly 
a v I. patře budovy namalovala 
„vzpomínkový strom“, do nějž 
mohou uživatelé s pracovníky 

postupně vkládat a obměňovat fotografie se 
zachycením dění z Cds Motýl. Do 2. patra 
(senioři) Cds Motýl také přibylo nové polo-
hovací křeslo pro větší pohodlí a přizpůsobe-
ní uživatelům, kteří část svého pobytu tráví 
odpočinkem dle potřeby a vlastních denních 
zvyklostí.
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DRACHTINKA
Díky své poloze zařízení nabízí uživatelům jak klidné prostředí, tak i návaz-
nost na široké vnější zdroje, v dosahu jsou veřejné služby, kulturní a sportovní 
zařízení, zdravotnická zařízení, obchody, zastávky veřejné dopravy (autobus, vlak), plochy 

městské zeleně aj. Je možné 
využít k procházkám do pří-
rody nedaleké lesy a louky 
na okraji města.
Začátkem jara docházelo 
k obnově zahrady. Část prací 
zvládli sami uživatelé s pra-
covníky, náročnější úpravy 
provedli pracovníci údržby 
Ds Drachtinka:) Po odchodu 
zmrzlých mužů byl osázen 
skleník vlastnoručně vypěs-
tovanými sazenicemi rajčat, 
paprik, okurek. A dalšími 
sazenicemi, které nám da-

rovaly rodiny uživatelů, např. dýněmi a cuketami. Zakoupením přístřešku na zahradu z fi-
nančního výtěžku plesu Cds bylo navázáno na potřebu a podporu uživatelů trávit teplé slunné 
dny venku v prostoru chráněném před sluncem a hmyzem.
Krásné brzké jaro nás nalákalo na výlety do přírody. Prvním z nich byl výlet na Staré Ran-
sko, kde každoročně kvete bezpočet bledulí. Dále nás čekala vycházka ke koním na okraj 
Hlinska k soukromému chovateli 
panu Šafránkovi. Svou návštěvou 
nás potěšili na konci dubna uživa-
telé spolu s pracovníky z denního 
stacionáře Jitřenka z Chrudimi. 
V květnu se zúčastnili Abilimpi-
ády v Pardubicích. Dalším z pří-
jemných výletů byla exkurze 
do stanice ochrany přírody Pa-
síčka, kde měli možnost uživatelé 
vidět zvířata z volné přírody, kte-
rá zde byla umístěna pro zranění, 
nemoc nebo úhyn matky. Na za-
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čátku června uživatelé zavítali na místní oddělení Policie ČR v Hlinsku. Policisté nám vy-
členili celé dopoledne na prohlídku oddělení, zadržovací cely a policejního automobilu, který 
si uživatelé mohli důkladně prohlédnout a nasednout do něho. Prohlídku nám zpříjemnili 
vyprávěním z praxe a odpověďmi na dotazy uživatelů. Na konci června vyrazili uživatelé I. 
patra služebními vozy ve směru Státní zámek Žleby – romantickému sídlu rodu Auerspergů. 

II. patro – senioři
V jarních dnech si uživatelé II. patra oblíbili vy-
cházky do zahrady Cds Motýl, kuželky na Ds 
Drachtinka a s tím také účast na bohoslužbách 
v Ds Drachtinka. Z běžných činností Cds lze vyčíst 
také vaření, pletení, protahování a cvičení s míč-
ky, společenské hry a debaty na témata, která si 
vybrali sami uživatelé. Na přání uživatelů jsme navštívili spolu se seniory Muzeum starých 
motocyklů ve Svratouchu. Ve Slatiňanech společně prohlédli okolí zámku a vychutnali si 
kávu a zákusek „U mlsné kočky“. Jedním z dalších vydařených výletů byl do sklepení hradu 

Rychmburk. Oblíbenou se stala dopoledne strá-
vená s paní Šárkou Černou, která Cds pravidelně 
navštěvuje se svou kytarou a společně se seniory 
vybírají známé písně a v měsíci červnu nás pozvala 
na posezení s kytarou u ní v domácím prostře-
dí. V červnu jsme i přes nepřízeň počasí vyjeli 
do Městského muzea ve Skutči – kde byla k vidění 
expozice obuvnictví a kamenictví. 

Denní stacionář 
Centrum denních služeb Motýl

V prvním patře domu je umístěn denní stacionář Centrum denních služeb 
Motýl je ambulantní služba sociální péče, která poskytuje podporu lidem od 18 
let věku se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením při zvládání 

běžných denních činností a při zapojování do běžného života vrstevníků.
Cds Motýl poskytuje službu denně od 7:30 hodin do 16:30 hodin 

(kromě víkendů a státních svátků).
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DRACHTINKA
Nový televizor pro 
Centrum denních služeb Motýl
Nový televizor pro Centrum denních služeb 
Motýl věnovala dne 29. 5. 2018 společnost 
MEGATECH Indrustries Hlinsko s.r.o.. 
Svou osobní návštěvou naše uživatele po-
těšil pan Martin Hyroš, HR Manager, který 
televizor osobně předal zástupci našich uži-
vatelů. „Mám radost, že televizor využijete 
a máte z ní radost“, zdůraznil při předání 
pan Hyroš. 

Český rozhlas Pardubice v Domově navštívil kapli 
sv. Anežky české 

… a jsme opět s Českým rozhlasem 
Pardubice – tentokrát vysílání z naší 
kapličky sv. Anežky.
Moderátoři Českého rozhlasu Pardu-

bice opět navštívili náš domov (22.6.2018). Při jejich poslední 
návštěvě (on-line vysílání z Drachtinky) moderátory zaujala 
naše kaplička sv. Anežky. Chtěli se přesvědčit, jak to u nás do-
opravdy chodí při pravidelných bohoslužbách (mše jsou konány 
každé úterý od 10.00 hodin), které vede kněz Milan Vrbiak 
z římskokatolické církve. Kdo z Vás to u nás nezná, zaposlou-
chejte se do vysílání. A když budete mít někdy čas, zastavte se!
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Náš prapor
Toto jsou převzaté vzpomínky bratra Karla Šrámka na první roky Sokolské župy v Hlinsku 
a okolí

NÁŠ PRAPOR
Hned druhý rok po svém založení žádala naše jednota o povolení do-
datku ke stanovám, aby směla mít svůj prapor, kterého by při veřejném 
vystoupení používala. V roce 1887 byl dokonce určen den, kdy bude 
slavnost svěcení praporu, a bylo usneseno požádati dámy, „by co dru-
žičky o slavnosti fungírovaly“ (jak z protokolu doslovně opsáno).
Z této slavnosti ale sešlo a rovněž ze slavnosti, která měla býti v čer-
venci neb srpnu 1890. Pak už ale došlo opravdu k slavnosti rozvinutí 
(nikoliv svěcení) praporu 10. července 1892 spojené zároveň s okrsko-
vým cvičením pro jednoty sokolské z měst Skutče, Chrasti, Chrudimě, 
Luže, Hrochova Týnce a Hlinska. Byla to upřímná a tklivá národní 
slavnost, všecka prohřáta nelíčeným a opravdovým zápalem vlaste-

neckým a posvěcena čistě ideálním vznětem 
všech těch do set jsoucích účastníků ze všech 
vrstev. 
Celé město bylo slavnostně vyzdobeno, byly postaveny dvě slavobrá-
ny, všecky domy snad ozdobeny byly kvítím, věnci, prapory a všude 
plno hesel a nápisů sokolských. Radnice byla rovněž bohatě okrášlena 
a po celé její délce zřízena byla uprostřed mohutných ověnčených 
stožárů zdobná tribuna pro družičky, čestné dámy, slavnostního 
řečníka, městský výbor a ostatní korporace. 

Vzpomínání pana Bohumíra Vodičky na SOKOLA
Pan Bohumír Vodička chodíval do Sokola v Krouně.
„Podívejte se, já jsem chodíval do školy v Krouně, to mě bylo osmnáct roků, to jsem 
chodil do práce do Chrudimi. Přijel jsem vlakem do Pokřikova, šup na kolo, a už jsem 
mazal do Krouny do Sokola, tam jsem byl do desíti hodin, a ráno v pět šup k vlaku 
a do práce. Cvičili jsme dohromady dorost i dospělí, bylo nás tam poměrně hodně.
V Krouně byla hospoda a vzadu byla velká stodola a v té jsme cvičili. Večer, než jsme šli 
domů, tak jsme jí obcházeli a zpívali kolem dokola. Jó, to mně bylo tak osmnáct roků.“
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LVÍ SILOU

SLAVNOSTNÍ POCHOD SOKOLŮ

Tradiční sokolský pochod, který patří k nejstarším a nejpopulárnějším u Sokola. Autorem 
původní podoby je František Josef Pelz (1848-1922) a věnoval ji „čacké tělocvičné jednotě 
Sokol v Kralupech nad Vltavou“. Skladba byla zakázána během nacistického i komunistic-
kého režimu. Pro svoji nevšední oblibu se však zachovala. 
V době Pražského povstání ji opakovaně hrál Československý rozhlas a vybízel tak k pokra-
čování v boji proti okupantům. Lví silou můžete slyšet na příklad ve filmu Zbraně pro Prahu, 
Otec Kondelík a ženich Vejvara nebo Jára Cimrman ležící, spící (kde je hráno „trio“). Nechybí 
v téměř žádném sokolském zpěvníku.
Původní verze Františka Pelze zahrnovala nápěv se dvěma nebo třemi slokami. Do podoby, 
která je známa dnes ji upravil František Kmoch, známý český skladatel pochodů a dlouholetý 
kapelník dechových hudeb. 

Převzato z: www.vlast.cz

Lví silou, vzletem sokolím
kupředu kráčejme
a drahé vlasti v oběti
své síly snášejme.
A byť i cesta daleká,
ta Sokolíka neleká,
jen mužně, statně kupředu,
vždyť drahá vlast čeká!

Jen, bratři, silou hrdinnou
svou hajme vlast i řeč,
to chloubou buď nám jedinou
a pro ni spějme v seč.
A potom teprv v spásný den
nám vzejde krásný, zlatý sen,
pak sluncem jasným bude plát
nám povždy volnost jen.

Vlast máti až nás zavolá,
co věrné dítky své,
tu mocná paže Sokola
zlé škůdce v souboj zve!
Tož blahá bude naše slast
za oběť svůj i život klást,
to svaté heslo Sokola:
Za národ, drahou vlast!
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Navštívila nás ADRA

ADRA OPĚT V DRACHTINCE
Dne 1. 8. 2018 jsme přivítali (již po třetí) dobrovolníky z mezinárodní humanitární organizace 
poskytující pomoc lidem v nouzi ADRA o.p.s. 

 
Tentokrát přijelo 18 pře-
vážně mladých lidí z celé 
České republiky. Zahájení 
proběhlo v přednáškovém 
sále, kde nám předvedli 
svůj připravený program- 
zahráli na kytary a příčnou 
flétnu a zazpívali nejen li-
dové písničky, ale i písně 
od známých zpěváků, např. 
Václava Neckáře, Michala 
Tučného a dalších. Všichni 

zúčastnění obyvatelé Domova si s nimi během vystoupení s chutí zazpívali.
Po více jak hodinovém vystoupení se dobrovolníci rozdělili a část si začala jednotlivě povídat 
s našimi klienty na sále, kde se rychle vytvořila velice družná atmosféra.
Další skupina dobrovolníků se vydala potěšit seniory na jejich pokoje, zejména za těmi, kteří 
se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit programu. Dobrovolníci si s nimi povídali, ně-

kteří zpívali a hráli jejich oblíbené písničky.
Zpěv a zvuk kytar zněl po celém Domově a potěšil celkem 
více jak čtyřicet našich obyvatel.
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Akce se opět setkala s velkým ohlasem – rozzářila oči, potěšila na duši a navodila výbornou 
náladu i těm, které trápí neduhy stáří.
Po vystoupení si někteří dobrovolníci prohlédli náš Domov, kde se jim velice líbila kaplička 
a i zde spontánně zahráli a zazpívali jednu církevní skladbu. Byla to velice dojemná chvíle.

Miluše Štiková, koordinátor aktivizačních pracovníků
 
Velké poděkování patří 
všem, kteří se na této zá-
služné činnosti podíleli, 
a věříme, že se opět příští 
rok sejdeme.
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Hymnus života

DRACHTINKA

• • • • •
• • • • •

Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni ji
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho.

Matka Tereza






