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Milí čtenáři časopisu Drachtinka,

čas plyne jako voda a my jsme se 21. 6. přehoupli do letních mě-
síců, na které čekají především děti. Pro mnohé začíná období 
koupání, slunění, výletů, ale také turistiky či cyklistiky. Ano, 
hovořím o dlouho očekávaných dvouměsíčních prázdninách.

Letní měsíce jsou pro mnohé hospodyňky obdobím spojeným 
se zpracováním ovoce a zeleniny. Již nyní se jistě všichni těšíme 
na čerstvou marmeládu, kompoty a domácí sirupy. 
Práce na polích budou za pár dnů také již v plném proudu (období 

žní) a ve vzduchu bude cítit vůně sena a slámy, což v řadě z nás vyvolá vzpomínky na dětství 
a mládí.
S měsícem červnem začíná období horkých dní i nocí, které osvěží letní bouřky.
Přeji Vám všem, abyste načerpali mnoho pozitivní sluneční energie. Zaměstnancům Domova 
i Centra přeji, aby si při svých dovolených odpočinuli a nabyli nové síly.
Krásné léto všem!

Eva Holečková

Úvodník
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ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne 8. června 2017 proběhla v zahradách Domova seniorů Drachtinka Zahradní slavnost. 
Letošní slavnosti se zúčastnili především naši klienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé 
Domova. Zahradní slavnost se nesla v příjemném, uvolněném duchu, kdy mezi účastníky 
procházel se svou hramonikou mladý, šikovný hudebník, a vyhrával oblíbené kousky. V pro-
gramu vystoupil dětský soubor Vysočánek. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok.

Zahradní slavnost
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JAK SE VYROVNAT S LETNÍM HORKEM?
Co jíst a na co si dát pozor, abyste předešli zdravotním potížím?
Základem jsou hořké potraviny, které snižují napětí v organismu. Usnadňují trávení a pomá-
hají při řešení nadváhy.

V létě moc nevyvařujte. Nejvhodnější jsou lehká studená 
nebo jen krátce tepelně upravovaná jídla. Dlouho vařená, pečená, 
smažená a solená jídla srdce zbytečně vysušují.

Vyhněte se extrémně studenému. Pro milovníky zmrzli-
nových pohárů máme špatnou zprávu. Zmrzliny a ledové nápoje 
vedou k poškození trávicího ústrojí. Chlad stahuje cévy a ty pak 
nepřijímají tekutiny.

Při poruchách spánku, nervozitě a stresu zařaďte do své-
ho jídelníčku hořké osvěžující potraviny jako artyčoky, čerstvou 
bazalku, rukolu, pampelišku, čerstvé oregano, rozmarýn, tymián, 
pelyněk, červenou papriku, houby, dušená rajčata, listové saláty 
nebo kurkumu. Pomáhají při trávení.

Máte-li namáhavou práci, nezapomínejte na hořkou a ze-
lenou zeleninu, ovoce, oříšky a vhodná ochucovadla a bylinky. 
Výborné jsou čekankové puky, hlávkový a římský salát, broko-
lice, ředkev, ředkvička, celer, křen, šalotka, okurka, list a kořen 
pampelišky. Z ovoce sem patří kůra z citrusů, především z gre-
pu a mandarinky, dále para ořechy a mandle, ocet a bílý pepř. 
Vhodná je i káva, zelený, bílý a černý čaj, z bylinek pak kozlík 
lékařský či řebříček.

Srdci škodí silné pocení a horko. K vyrovnávání této ztráty 
pomohou listové saláty, rukola, čekanka, zralá rajčata, okurky, 
maliny, borůvky, kompoty a také krátce podušená zelenina, klíčky 
a ovocné čaje.
Skořice ‒ lžíce mleté skořice denně snižuje hladinu cholesterolu 
a chrání srdce před poškozením.                                    Článek vyšel v časopise Vital 2–2017

Publikováno: 20. 7. 2017
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POZDRAV OD TEREZKY
Obyvatelé i zaměstnanci Domova, ptáte se, jak se mám, jak se 
mi daří? Krátce Vám povyprávím… 
Po mém vážném onemocnění jsem se dostala na léčení na Veteri-
nu Hlinsko. Paní doktorky se o mě velmi dobře staraly. Nejenom, 
že mi trvale podávaly potřebné léky, ale za celou tu dlouhou 
dobu jsme si na sebe velmi zvykly. Mně se také zamlouval 
kontakt s ostatními zvířecími kamarády, kteří do ordinace kaž-
dodenně docházeli a dochází. 
Když jsem byla již plně fit a v dobré kondici, vzala si mě domů 
zdravotní sestřička, která u paní doktorky pracuje. Byla na mě 
také moc hodná, dobře se o mě 
starala, ale já velmi těžce nesla 
odchod z ordinace, kde se mi tak 

moc líbilo a kde jsem byla spokojená. 
Můj smutek a změna místa se znovu odrazily na mém zdra-
votním stavu. Opět jsem onemocněla. Paní doktorky mě vzaly 
zpět na kliniku a začaly opět léčit. Léčba nebyla zrovna laciná. 
Nyní jsem již v pořádku. Vzhledem k tomu, že mi je na klinice 
skutečně lépe (upnula jsem se na paní doktorku, která mi za-
chránila život) a jsem mezi zvířecími přáteli, zůstanu již tady 
a jsem velmi ráda, že mohu být tam, kde se cítím dobře a bez-
pečně. Všechny Vás moc zdravím!
Terezka

Vtipy

Policista jde po ulici a najednou vidí na jednom balkóně v kleci papouška. 
Jak tak kouká, papoušek vyhrkne: „Ty krrrretéééne!“ 
Policista uraženě odejde. 
Druhý den vykonává svou pochůzku, vidí papouška a ten opět vyhrkne: „Ty krrrretéééne!“ 
Policista se naštve a dá majiteli ultimátum: Buď náprava, nebo papouška utratit. 
Třetí den jde okolo a nic se neděje. 
Zajde za roh a zase se vrátí a kouká na papouška. 
Ten však povídá: „Však ty víš!“
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Jeden kouzelník pracoval na rekreační lodi a jelikož se publikum měnilo, mohl opakovat tytéž 
triky pořád dokola. Měl však jeden problém: Kapitánův papoušek viděl ta kouzla už tolikrát, 
že už pochopil, v čem spočívají všechny ty triky, a začal narušovat show tím, že je prozrazoval.
Křičel například: „Podívejte -¬ to není ten samý klobouk. Pozor - má pod stolem schované 
květiny. Cha - všechny karty jsou esa.“
Kouzelník zuřil, ale nemohl proti tomu nic dělat, protože papoušek patřil kapitánovi. Jednou 
však došlo k nehodě a loď se potopila. Kouzelník se zachránil na kusu prkna, ale zjistil, že 
spolu s ním pluje na prkně i papoušek. Dívali se jeden na druhého, ale nepromluvili spolu 
ani slovo. Přešly tak tři dny a čtvrtého dne papoušek jako první promluvil: „O.K. vzdávám 
to. Nemůžu na to přijít. Kam jsi tu loď schoval?“

Převzato z: australstipapousci.webnode.cz

Upozornění  – nakládání s klíči a čipy uživatelů
Upozorňujeme uživatele Domova a jejich rodinné příslušníky, že klíče od po-
koje, skříní, trezorku a čip k vstupu do budovy jsou určeny pouze do rukou 
klientů domova, nelze je propůjčovat rodinným příslušníkům. Toto opatření 
je z důvodu bezpečnosti klientů.

V Hlinsku dne 11. 7. 2017
Markéta Štědrá, vedoucí sociálního oddělení Domova

Do příštího čísla našeho časopisu Drachtinka sbíráme starší, ale i novější 
vtipy. Pokud znáte nějaké, které Vás vždy rozesmějí, prosíme podělte se 
o ně s námi. Můžete je předat na recepci Domova. 
Děkujeme. 
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Když někdo řekne, že musel kdysi stát ve frontě na banány nebo pomeranče, tak se jen usměji 
a říkám si, jak je to už dávno.
A nebyly jen fronty na banány, ale kdo chtěl lepší kousek masa, stál ve frontě od 5 hodin. 
Na pořadník na auto jsem stál před Mototechnou celou noc, stál jsem ve frontě celou noc před 
prodejnou Nábytku a čekal na sedací soupravu z dovozu. Pak byl ještě jeden způsob nákupu 
takzvaný získání podpultového zboží. K němu patřily i určité druhy knih, které mamince 
odkládaly dobré známé prodavačky. Tyto knihy na pultu v prodeji nikdo neviděl. S touto 
situací se člověk naučil žít a kdo chtěl, sehnal vše a cestičku si našel.
Když se dívám kolem sebe, najednou si uvědomuji, že fronty a čekání na nějaké zboží se 
změnily na jiné fronty a k mému úžasu jejich počet stále roste. Lidé stojí ve frontě na pracov-
ních úřadech, na sociálce pro podpory, na poštách čekají ve frontě na důchody, prodlužují se 
čekací doby na operace, fronty jsou u pokladen supermarketů a zřejmě i jinde. O jedné bych 
se rád podělil s Vámi. Pozval mne na 20.10. cévní lékař, ať mu přinesu výsledek vyšetření 
SONA – cév a že mi napíše doporučení operace kolena pro ortopéda, který mne pozval rovněž 
na 20.10. Protože jsem zjistil, že bývá v čekárně cévní ordinace mnoho lidí, zrodil se v mé 
hlavě plán, jak to udělat, abych byl první na řadě.
Vstal jsem v 5 hodin a v 5.45 hod jsem byl již v nemocnici. Při vstupu do čekárny mne čekal 
šok, v čekárně už sedělo 16 lidí a já byl sedmnáctý a to pan doktor ordinuje až v 7 hod. Ne-
měl jsem si ani kde sednout a zoufale jsem se rozhlížel, jak to zařídit, abych všechny 
předběhl. Vydržel jsem čekat jen 15 minut a řekl si: Tak tady nemáš šanci, tady čekat 
nebudeš. Třikrát jsem klepal zoufale na sestřičku a nic. Když jsem chtěl odejít, otevřely 
se dveře a v nich stál usměvavý „Anděl“ bez křídel v slušivém oblečení sestřičky. 
Předal jsem jí mé výsledky a pozvánku k lékaři a s omluvou jsem tuto krasavici 
opouštěl s hořkostí, že můj plán ztroskotal. Byl jsem včas u ortopéda, ale 
vzpomínka na sedící frontu u lékaře mne vyvedla z míry. 
Kde a kdy nás čekají další fronty nevím, ale nerad bych se dožil fronty 
na polévku… 

 Převzato z: i-Senior.cz

Každý máme co říci ...

„Každý máme co říci, na každém je něco zajímavého“
Rozhovory s obyčejnými lidmi o zdánlivě obyčejných věcech

Kde se tvoří fronty?
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OBCHODY V HLINSKU

Koupíme si za dnešní plat více než před dvaceti lety?

Kolik vydělávali Češi v průběhu poválečné historie a co si za vydělané peníze mohli koupit? 
Zatímco se průměrná měsíční mzda pohybovala v roce 1959 kolem 750 korun, dnes si v prů-
měru přijdeme měsíčně k necelým patnácti tisícovkám. Měli jsme se lépe v dobách hlubokého 
komunismu nebo v době volného trhu? 

DRACHTINKA

Výroční trhy v Hlinsku na ná-
městí

 převzato z www.hlinsko.cz

Obchod s galanterií 
na Rychtě v Hlinsku

www.hlinsko.cz
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Za kolik se nakupovalo
• Chléb kg 2,60 koruny
• Mléko l 1,80 koruny
• Vejce 0,90 koruny 
• Máslo čtvrtka 9,50 koruny 
• Pivo 10° 0,5 l 1,40 koruny 
• Hovězí zadní 1 kg 24 korun 
• Pánské boty 176 korun 
• Průměrné měsíční předplatné novin 8 korun
Kolik si lidé vydělali
Průměrná roční mzda se v roce 1959 pohybovala okolo 9000 korun, měsíčně tedy lidé pobírali 
zhruba v průměru 750 korun. 
Jak se žilo
Na nákup pračky Roma, která stála 1800 korun, stačily necelé tři měsíční platy. „Můj plat 
po vysoké škole v roce 1955 byl nadprůměrný, dostávala jsem 900 korun měsíčně,“ vzpomíná 
Jitka Hromádková. Pracovalo se však déle než dnes, protože byly pracovní i soboty. První 
polovina padesátých let byla ve znamení politických procesů, kolektivizace. „Moc se necesto-
valo, zájezdy, často organizované ROH, směřovaly hlavně do Sovětského svazu a Bulharska 

a byly jen pro vybrané vzorné pracovníky a svazáky,“ 
říká Jitka Hromádková. Obtížně se shánělo bydlení, 
nově se stavěly zejména podnikové byty, vybavit byt 
nábytkem bylo komplikované. Jednodušší to měli 
národní a zasloužilí umělci, hrdinové socialistické 
práce a nositelé nejrůznějších vyznamenání, kteří 
získali díky speciálním pořadníkům dřív než ostatní 
lidé například auta nebo byty.

50. až 90. léta dvacátého století

Pardubice 60 léta – Gotwaldovo mini Urli-
chovo náměstí 

převzato z: vydavatelství  Orbis Praha

Praha – Flora 50 léta: mateřská škola                                   převzato z www.wikipedia.cz

50. léta

• Vstupenka do kina 4 koruny
• Stříhání pánských vlasů 2 koruny
• Elektřina kWh 0,80 koruny
• Auto Škoda 440 de Luxe 28 500 korun
• Známka na dopis 0,60 koruny 
• Benzin Normál 4 koruny
• Poznámka: ceny roku 1959
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Za kolik se nakupovalo
• Chléb kg 2,60 koruny 
• Mléko l 1,90 koruny 
• Vejce 1 koruna 
• Máslo čtvrtka 10 korun 
• Pivo 10° 0,5 l 1,70 koruny
• Hovězí zadní 1 kg 29 korun
• Pánské boty 170 korun
• Prům. měs. předpl. novin 12,70 koruny
Kolik si lidé vydělali
Měsíčně si lidé na sklonku šedesátých let v průměru vydělávali okolo 1300 korun, roční 
příjem tedy činil asi 16 000 korun.  
Jak se žilo
Uvolnění politické situace se promítlo i do životního stylu. Hovoří se o zlatých šedesátých 
letech, která se promítla do módy, umění i životního stylu. Znamením doby se staly dlouhé 
vlasy, krátké sukně a džínsy. Lidé začali cestovat nejen do Bulharska, NDR nebo Sovětského 
svazu, ale i do Jugoslávie a dál na západ. Děti si pochutnávaly na mejdlíčkách za patnáct ha-
léřů a pultové prodejny potravin dostaly konkurenci v podobě samoobsluh. Nákup na víkend 
včetně masa se dal pořídit za sto korun, ale například lístek na koncert Louise Armstronga, 
který v roce 1965 vystupoval v Praze, stál 90 až 120 korun. 
Snem hospodyněk bylo vlastnictví remosky. Začala se ve větší míře kupovat osobní auta. 
„Za Škodu Octavii jsme v roce 1961 zaplatili 29 500,- což byl v podstatě roční příjem naší 
rodiny,“ vzpomíná důchodkyně Soňa Dostálová. O pět let později stála auta už o dost víc. 
Nová se dala koupit jen v Mototechně a nebo přes Tuzex, například jeden z prvních wartburgů 
stál 46 205 korun. 

Prvomájový průvod
převzato z www.wikipedia.cz

Reklama z televize

60. léta

• Vstupenka do kina 4 koruny 
• Stříhání pánských vlasů 5,10 koruny
• Jízdenka na osob. vlak 100 km 14 korun 
• Elektřina kWh 0,7 koruny 
• Auto Škoda 100 55 500 korun
• Televizor 3950 korun 
• Poštovné za dopis 0,60 koruny
• Benzin Normál l 2,10 korun 
• Poznámka: ceny roku 1969
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Za kolik se nakupovalo
• Chléb kg 2,60 koruny  
• Mléko l 1,90 koruny 
• Vejce 1 koruna 
• Máslo čtvrtka 10 korun
• Pivo 10° 0,5 l 1,70 koruny 
• Hovězí zadní kg 29 korun 
• Pánské boty 267 korun 
• Prům. měs. před. novin 12,70 koruny 

Kolik si lidé vydělali
V roce 1979 se za hodinu práce průměrně platilo 11,50 koruny. Lidé si tak nejčastěji vydělali 
okolo 2200 korun měsíčně, tedy asi 26 400 ročně. 
Jak se žilo
Jak žili lidé v sedmdesátých letech? Pokud potřebovali nové vybavení domácnosti, sháněli 
protekci. Přitom například nákup domácích spotřebičů nebyl vzhledem k průměrnému platu 
levnou záležitostí. „Za automatickou pračku Gorenje jsme zaplatili 7000 korun a sehnali 
jsme ji jen proto, že jsme měli neteř zaměstnanou v Domácích potřebách,“ vzpomíná Jana 
Horáková. Do Jugoslávie a západní Evropy se cestovalo jen na příslib. Málokdo ho dostal jen 
tak: hledali se dobře postavení strýčkové a známí, k výjezdu se vyjadřovali zaměstnavatelé 
a u studentů svaz mládeže. Ceny dovolených v tuzemsku a zahraničí se diametrálně lišily, 
tříčlenná rodina zaplatila za pobyt v Jugoslávii v soukromí na 14 dní včetně dopravy 5600 
korun, tuzemská zimní rekreace ROH v Jánských Lázních stála pro stejnou rodinu 800 korun.

Takhle jsme se kdysi oblékali 
70 léta – šaty z umělé hmoty

Kočárek70. léta

• Vstupenka do kina 4 koruny 
• Stříhání pánských vlasů 5 korun 
• Jízdenka na os. vlak 100 km 14 korun
• Elektřina kWh 1,05 koruny 
• Auto Škoda 105 Standard 52 000 korun 
• Televizor 4200 korun
• Známka na dopis 1 koruna
• Benzin Normál l6 korun 
• Poznámka: ceny roku 1979 
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Za kolik se nakupovalo
• Chléb kg 4,40 koruny
• Mléko 1l 2 koruny
• Vejce 1,20 koruny
• Máslo čtvrtka 10 korun 
• Pivo 10° 0,5 l 2,50 koruny
• Hovězí zadní kg 46 korun 
• Pánské boty 347 korun 

Kolik si lidé vydělali
Průměrný měsíční příjem činil na samém sklonku socialismu, tedy v roce 1989 3161 korun, 
ročně si tak člověk přišel zhruba na 38 000 korun.

DRACHTINKA

Výstava prodejny z 80 let.

80. léta
• Průměrné měs. předplatné novin 12,70 koruny
• Vstupenka do kina 10 korun
• Stříhání pánských vlasů 7 korun 
• Elektřina kWh 1,05 koruny
• Televizor barevný 13 000 korun 
• Známka na dopis 1 koruna 
• Benzin Speciál l8 korun
• Poznámka: ceny roku 1989 
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90. léta

Za kolik se nakupovalo
• Chléb kg 15,10 koruny
• Mléko l 11,70 koruny 
• Vejce 2,15 koruny
• Máslo čtvrtka 23,60 koruny 
• Pivo 10 0,5 l 7,40 koruny 
• Hovězí zadní kg 137,90 koruny 
• Pánské boty 1312,30 koruny 
• Průměrné měsíční předplatné novin 186 korun  
• Vstupenka do divadla 96 korun
• Stříhání pánských vlasů 37,48 koruny
• Elektřina kWh 3,45 koruny 
• Auto Škoda Felicia 135 LX 229 805 korun
• Benzin Speciál l 22,30 koruny
• Poznámka: ceny roku 1999

Kolik si lidé vydělali
V roce 1999 se průměrná hrubá mzda vyšplhala na 12 000 korun, tedy 144 000 korun za rok.

To je Remoska. 
Legenda z dob socialismu. 

Perla domácí kuchyně 
60.-80. let
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Jak se žilo – 80 a 90. léta 

Obchody roku osmdesátých a devadesátých let, to je nebetyčný rozdíl. „Nákup jeansů po-
čátkem osmdesátých let, to byla záležitost na celý den. Nejdřív člověk musel zjistit, kdy je 
budou mít, pak obstarat bony, kterými se v Tuzexu platilo, a nakonec vystát před obchodem 
několikahodinovou frontu,“ vzpomíná Zdena Svobodová z Prahy. Tou dobou se na nákupy 
masově vyjíždělo do NDR, a to zejména pro boty, dětské oblečení, záclony, domácí spotřebiče, 
mandle, hrozinky i salámy. Často pak docházelo ke kuriózním situacím, protože se některé 
zboží dovážet nesmělo. „Vzpomínám, že moje dcera měla velikost boty 42 a v tuzemsku pro 
ni boty nebyly. Vypravila jsem se proto jednou za čas do Německa a tam nakoupila několik 
párů. Při přejezdu hranic jsem pak vždycky měla těžkou chvilku a zelenala strachy, aby mi 
boty celníci nezabavili,“ vzpomíná Anna Hubinková.

Po roce 1989 se uvolnil trh, do tuzemska se začalo dovážet masově zahraniční zboží, které 
nebylo předtím k dostání buď vůbec, nebo jen s obtížemi. Nejvíce přibylo mezi lety 1984 
a 1998 v tuzemských domácnostech barevných televizorů, které se podobně jako automatic-
ké pračky z nadstandardního vybavení staly samozřejmostí. Autoři publikace Češi na prahu 
nového tisíciletí, odkud jsou údaje o vybavení domácností čerpány, Milan Tuček a Hana 
Friedlanderová, to zdůvodňují obrovským rozvojem moderních technologií. „Nezapomínejme 
také, že se projevilo značné rozšíření trhu. Řada z nás už zapomněla, že ještě v osmdesátých 
letech se stály na automatické pračky fronty před obchodními domy a na výběr byl jeden typ 
a jediná značka pračky,“ poukazují autoři knihy. Za povšimnutí podle nich stojí také zvýše-

ní počtu fotoaparátů v domácnostech, 
způsobené otevřením hranic a mož-
ností zdokumentovat fotografiemi 
dovolenou v cizině. Naopak poklesl 
počet šicích strojů. V osmdesátých le-
tech se ženy, nespokojené s nabídkou 
konfekce, snažily odlišit, a pokud byly 
trochu šikovné, šily si oblečení samy, 
zatímco v devadesátých letech se na-
bídka oblečení velmi výrazně rozší-
řila a podstatně zkvalitnila, takže už 
šít nemusely.

Převzat z: http://finance.idnes.cz
Mobilní telefóny v devadesátých letech 
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Dobrovolnictví – Křesadlo 2016

Ohlédnutí za článkem o dobrovolnících
KŘESADLO – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
V pátek 7. dubna 2017 se v sále hlineckého muzea uskutečnilo slavnostní předávání cen pro 
dobrovolníky Křesadlo za rok 2016. Organizátorem této akce je Dobrovolnické centrum 
v regionu Hlinsko. Hlavním cílem této ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a zviditelnit 
lidi, kteří se bez nároku na odměnu věnují různým činnostem. Každá organizace, ve které 
dobrovolníci pomáhají, měla možnost je nominovat. Dobrovolníci ve svém volném čase na-
vštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají mentálně a zdravotně postiženým, svou 
energii dávají dětem, nebo se věnují jiné prospěšné činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, 
jako je zájem o druhé a služba jiným lidem. 
Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno devět dobrovolníků: Eva Adámková, Jana 

Duchečková a Alena Peškeová za Domov seniorů Drachtinka, Jarmila Košinová za Městský 
klub seniorů, Pavel Rakušan za Centrum denních služeb Motýl, Domov seniorů Drachtinka, 
Centrum Jana XXIII a Fokus Vysočina, Michaela Sodomková a Zdeněk Jeníček za SVČ 
Pohoda a Pohoda Cool a Médea z.s., Ladislav Kovárník za Azylový dům v Hamrech a Jiřina 
Ptáčková za Centrum Jana XXIII.
Komise rozhodující o udělení cen byla složena ze zástupců různých organizací: Magda Kři-
vanová, Květoslava Chaloupková, Jaroslava Zamazalová, Renáta Plíšková a Veronika Křivská.
Na slavnostní večer byl pozván starosta města Hlinska Miroslav Krčil a radní Pardubického 
kraje Pavel Šotola.
Hlavní cenu Křesadlo převzal z rukou starosty pan PAVEL RAKUŠAN, cenu města Hlinska 
paní ALENA PEŠKEOVÁ. Radní Pardubického kraje udělil zvláštní cenu JIŘINĚ PTÁČ-
KOVÉ.

Hana Chmelíková
koordinátorka Dobrovolnického centra 

FOKUS Vysočina Hlinsko
redakčně kráceno

Dobrovolnictví je něco, o čem se moc nemluví, 
ale patří k životu člověka. Přináší konkrétní pomoc tomu, 

kdo jí potřebuje, ale zároveň dává naplnění dobrovolníkovi.
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V našem zrychleném životě,
uteče vlastně jen chvilinka
a stojíme na rovné cestě
před Domovem seniorů Drachtinka.

Jsme vděčni za tento dům,
kde pomůžou bolavým údům.
Potěší smutnou duši
a ví, co se má a co se sluší.
Každý tu ze všech sil pomáhá,
když rodina už péči nezvládá.

I zdejší potok Drachtinka
a jeho proměnlivá hladinka,
připomíná rychlý tok života,
kdy provází nás třeba samota.

Nebo naopak hodně přátel,
a divoké zážitky,
hodně smíchu a sladké polibky.
Také velká rodina,
na kterou se hezky vzpomíná.

Zkrátka:
Až nám jednou tělo přestane sloužit,
přijdeme sem s důvěrou dožít.

Darja

DOMOV DRACHTINKA
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Ztráta tekutin ovlivňuje naši koncentraci?
 
Víte, že:
► Se z těla odpaří denně kůží až 800 ml?
► A dýcháním téměř půl litru tekutin? 
►  Že dehydratace (nedostatek vody) zvyšuje 

riziko infekce močových cest, zánětu sle-
pého střeva, kardiovaskulárních chorob? 

►  A že při ztrátě tekutin pěti procent tělesné 
hmotnosti nám hrozí srdeční selhání a šok?

 
Převzato z: www.zdravyzivotscukrovkou.cz 

Pitný režim a koncentrace

... Nemáte právě teď žízeň? … 
 ... Jdu se napít. ...
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Možná se ptáte co to je za přístroj, který Domov seniorů Drachtinka zakoupila. Vakuovačka 
je přístroj, který se zakoupil do kuchyně domova a to především pro vakuovou úpravu masa, 
ale i jiných potravin.

Jde o metodu nízkoteplotního 
vakuového vaření – Sous Vide. 
Syrové potraviny, nejlépe maso, 
se vloží do speciální fólie, přidá 
se koření a další dochucovadla. 
Z fólie se odsaje veškerý vzduch 
a takto připravenou potravinu 
můžete ihned tepelně zpracovat 
anebo nechat odležet (v chlad-
ničce vydrží relativně dlouho). 
Následný proces vaření má přesně určené nízké teploty i dobu. Výsledkem je přirozená 
a plná chuť, protože surovina neztrácí žádné vitamíny, proteiny ani minerály.  
Prodloužená čerstvost potravin je jev, jenž jste schopni ihned rozpoznat a ocenit. Věřte ale, 
že vakuum přináší i další výhody. „Vakuové prostředí zbavuje bakterie a veškeré druhy plísní 

kyslíku potřebného pro 
jejich přežití a uchová-
vá stejnou chuť a nu-
triční vlastnosti jídla. 
Jídlo tak zůstává čers-
tvé a zdravé mnohem 
déle než v obvyklých 
podmínkách v chlad-
ničce.“

Kuchyně 
Domova seniorů 

Drachtinka

Vakuovačka na Drachtince
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Vzpomínky...

FILMOVÁ HÁDANKA
Dobrý den, máme léto v plném proudu a opět budeme hledat film v paměti, který jistě zůstal 
v našich srdcích jako krásná komedie. Majitele domu pana Josefa Houbičku bezohledně utla-
čuje jeho manželka Filoména. Houbička je laskavý člověk a raději půjčuje dvěma nemajetným 

malířům tajně na činži a uplácí uražené služebné, jen aby byl doma klid. Rád 
by v domě obnovil starou mýdlárnu, ale 

žena chce postavit výnosnější garáže. 
Po hádce s Filoménou odejde Houbič-

ka z domova a spřátelí se s hospodským 
Pulcem. Svými penězi přispěje k přebudo-

vání jeho podniku na úspěšnou vinárnu. Filo-
ména se zatím nechá podvodníkem Kozlem 
svést k pochybné investici. Nakonec Kozel zmizí i s penězi a ukáže se, že 

Filoména zfalšovala Houbičkův podpis, tak je ráda, když ji manžel vezme na milost. Pilně 
pak pracuje v kanceláři manželovy obnovené mýdlárny. V hlavních rolích Jindřich Plachta, 
Míla Pačová, Jan Pivec, Ladislav Pešek, Jaroslav Marvan, 
Růžena Nasková a jiní...

Starý kredenc, který dodnes najdete na chalupách nebo v rodinných domech. 

VZPOMÍNÁME
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Zapojení našeho Domova seniorů Drachtinka 
do celorepublikového screeningového projektu NutriAction

Vážení klienti a rodinní příslušníci,
malnutrice (resp. podvýživa) je závažný život ohrožující stav, který postihuje všechny věko-
vé kategorie, přičemž mezi nejohroženější skupiny patří právě senioři. Včas nerozpoznaná 
a neléčená malnutrice vede ke ztrátě pohyblivosti, soběstačnosti, k opakovaným infekcím, 
zápalům plic, srdečnímu selhání, proleženinám, demenci, nehojení ran, a v konečném důsled-
ku ke zvýšené úmrtnosti. Pokud v průběhu péče o seniory malnutrice není rozpoznána, má 
negativní dopad na zdravotní prognózu seniora a kvalitu jeho života. Zásadním krokem v roz-
poznání, zda je klient v malnutrici či v riziku malnutrice, je tzv. NUTRIČNÍ SCREENING.

Naše zařízení se proto rozhodlo zúčastnit celorepublikového screeningového projektu Nu-
triAction, jehož cílem je zmapovat stav výživy klientů Domovů seniorů resp. Domovů se 
zvláštním režimem a ve spolupráci s lékaři a nutričními terapeuty zajistit optimální nutriční 
podporu pro Vás, naše klienty.

Sběr dat bude realizován v říjnu a listopadu 2017 prostřednictvím jednoduchého dotazníku, 
který vyplní zaměstnanci našeho DS/DZR a která budou pro účely statistického vyhodnocení 
anonymizována. S tímto sběrem dat nejsou spojena žádná vyšetření (např. odběr krve).

V případě, že nechce-
te být součástí scree-
ningového projektu, 
prosím, informujte 
nás. V případě, že ne-
chcete, aby byli Vaši 
blízcí součástí scree-
ningového projektu, 
prosím, informujte 
nás.

Domov seniorů 
Drachtinka
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CITÁTY  
O PENĚZÍCH

Peníze jsou jako sekera, která 
rozetne i dobré přátelství.

[Malajské přísloví]

 Když promluví 
peníze, pravda zmlkne.

[Řecké přísloví]

 
Vysoká životní úroveň spočívá v 

tom, že vydáváme peníze, které ještě ne-
máme, za věci, které nepotřebujeme, aby-
chom imponovali lidem, které nesnášíme.

[Orson Welles]

 
Neboť kořenem všeho zlého je 

láska k penězům.
[Bible]

Dobrá pověst je 
lepší než peníze.

[Latinské přísloví]

Existují lidé, kteří mají pe-
níze, a lidé, kteří jsou bohatí.

[Coco Chanel]






