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Úvodník

Milí klienti a zaměstnanci Domova seniorů Drach-
tinka a Centra denních služeb Motýl,
společně jsme prožili nelehký rok, kterému předcházel také náročný rok 2020. Oba roky byly 
naplněny emocemi všeho druhu. Žijeme v době, kterou provází řada omezení, omezujících 
opatření, obav. 
Obavy z nemoci, z osamění, ze zdražování a možná i z toho co dalšího nás ještě čeká. 
Není však zbytečné ztrácet cenný čas, který máme vymezen, strachem? Zkouším se zamyslet 
nad tím, co dobrého nám zkoušky uplynulých měsíců přinesly…
Způsob života, který dnes produktivní generace žije, je hektický, lidé nemají čas na sebe, 
na své děti a rodiče. Najednou nás naprosto nepřipravené překvapila covidová pandemie.
Přišlo prudké zpomalení, místy i STOP.
„Covidové zpomalení“ nám poskytlo prostor k zamyšlení. Mnozí z nás v této době dostali 
prostor k návratu sobě samým, k zamyšlení nad životními hodnotami, nad hodnotou rodiny 
a přátelství. Začali jsme přemýšlet, jak a s kým budeme trávit volný čas a také nad tím, jak 
pomíjivý a křehký je lidský život. Hodnota zdraví již není řečnickou frází. Hodnota lidské 
svobody, která nám řadu posledních let přišla samozřejmostí se otřásla a silně jsme si uvě-
domili její smysl. 

Mým přáním je, aby nám návrat k základním hodnotám vydržel. Aby nám vydržela pokora 
a radost ze života a každého dne. Přeji nám, abychom si dokázali užít každé společné setkání, 
abychom neztráceli čas zbytečnými strastmi a předsudky a naopak dokázali o svých pocitech 
hovořit na místech, kde můžeme věci posouvat, řešit a dokázali si nepodmíněně být oporou.
Aktuálně prožíváme adventní období a připravujeme se na připomenutí narození Ježíše Krista. 
Toto kouzelné období nám přináší radost a podněty pro naše smysly jako jsou vůně vánoč-
ního cukroví, mastná hmota těsta, posloucháme vánoční koledy a náš zrak se může kochat 
pohledem na vánoční stromek nebo dárek. V myšlenkách se vracíme do různých etap našich 
životů, které nám symboly Vánoc připomínají. Přeji všem, aby si uvědomili krásu probíha-
jících okamžiků, kterou si společně ve zdraví můžeme užívat. Nejsme sami, jsou kolem nás 
lidé, kteří s námi tyto okamžiky sdílí. 
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Zlatý hřeb vánočních příprav, který vyvrcholí Štědrým večerem, si všichni užijte v lásce 
a s vnitřním klidem. 
Zaměstnancům i klientům a všem našim blízkým přeji dostatek pozitivní energie, pevné 
zdraví a nekončící lásku po celý rok 2022.

DRACHTINKA

Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkovala všem zaměstnancům Domova 
seniorů Drachtinka a všem zaměstnancům Centra denních služeb Motýl 
za jejich celoroční práci. Děkuji za Váš srdečný přístup k práci, protože si 
jsem dobře vědoma, že práce v sociálních službách je podmíněna láskou 
k práci, láskou k životu a láskou k člověku. 
Děkuji. 
Miroslava Kábelová, ředitelka Domova seniorů Drachtinka
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DRACHTINKA
Adventní věnec je symbol Adventu
Neoddělitelnou součástí před Vánocemi, je čas adventní, příprava na vánoční svátky. Sym-
bolem Adventu je „Adventní věnec“.
Patří k nejznámějším sym-
bolům předvánočních svátků. 
Věděli jste, že první zpráva 
o adventním věnci pochá-
zí z roku 1838 z přístavního 
města Hamburgu. Traduje se, 
že majitel sirotčince Teolog 
Johann Heinrich Wichern za-
věsil na dveře začátkem adven-
tu dřevěný vyřezávaný věnec, 
na který dal každý den jednu 
zapálenou svíci a pod věnec 
umístil kasičku, do které vy-
bíral milodary na chudé děti. 
Těch svící bylo původně 24, 
dnes se dávají pouze 4 jako 
symbol jednotlivých týdnů. 

První adventní svíčku zapalujeme 4 týdny před Štědrým večerem na Železnou neděli, druhou  
na Bronzovou neděli, třetí na Stříbrnou neděli a čtvrtou na Zlatou neděli. Svíčky na adventním 
věnci se zapalují proti směru hodinových ručiček a jsou pojmenované. První svíce se jmenuje 

NADĚJE, druhá svíce MÍR, třetí svíčka PŘÁTELSTVÍ 
a poslední se jmenuje LÁSKA.
Období adventu končí o půlnoci na Štědrý večer. Slovo Advent 
pochází z latiny (adventus) a znamená příchod. Dle zvyků je 
uprostřed věnce i pátá bílá svíčka, která se zapaluje na Štědrý 
večer a symbolizuje narození Ježíše Krista. 

Původní barva svící na adventním věnci byla fialová, jako je barva kněžského roucha. Dnes 
jsou barvy svíček na adventním věnci různé. Nejčastěji lidé volí červené, bílé, zelené, stříbrné, 
zlaté. Přeji Vám krásný čas Adventní.     

Příspěvek J♥Koten
koordinátor oddělení, I. a II. patro

DRACHTINKA
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OHLÉDNUTÍ za starými časy
Dne 4.10.2021 byla v Domově seniorů 
Drachtinka zahájena výstava Škola dří-
ve a nyní, která byla součástí projektu 
Propojení generací. Ráda bych se s vámi 
podělila o dojmy z její realizace. Smys-
lem výstavy bylo ukázat předměty, které 
se vážou ke školní výuce napříč časem 
až do současnosti. Školní exponáty nám 
zapůjčila Základní škola v Krouně, ukáz-
kové lavice ZŠ Resslova, stojany nám za-
půjčil FOKUS Vysočina, většinu učebnic, 
knih a dalších školních pomůcek donesli pracovníci Domova, všem patří veliký dík!
Pracovnice aktivizace dvakrát dojely do Krouny, kde s nimi velmi ochotně chodili pracov-
níci školy, prováděli je kabinety a zapůjčovali předměty. Vše se muselo důkladně zabalit, 
vynosit i z druhého patra do auta. Mezi cennými exponáty, většinou historickými, bylo např. 
chemické sklo, laboratorní váhy, vycpaní dravci, model spalovacího motoru, miniatury vozů 
z husitských válek, a tak se s nimi muselo nakládat velmi opatrně. V Domově se výstavní 
předměty shromažďovaly a z domu se nosily další školní věci a učebnice, které pracovníci 
nalézali např. na půdě. V den realizace výstavy jsme s Miluškou Štikovou do sálu narov-
naly lavice, vytvořily jsme ,,improvizovanou třídu“ s aktovkami; na lavicích byly pomůcky 
dob dávných i současné - penály, žákovské knížky, pracovní sešity a slabikáře, včetně toho 
nejpopulárnějšího – ,,červeného“ s krásnými ilustracemi nebo početnice ze stejného obdo-

bí. Dále počítadla a názorné početní pomůcky, zejména 
pro prvňáčky, kapsář, vodovky apod. Před lavicemi byla 
malá školní tabule a učitelský stůl, kde učitele zastupoval 
obraz Jana Amose Komenského. U stěny ,,visely“ krásně 
malované naučné plakáty i abeceda azbuky. Výstava byla 
rozdělena na jednotlivé sekce dle vyučovacích předmětů, 
které postupně přecházely jedna do druhé. Zeměpisná 
část např. s již historickou mapou Československa a růz-
nými atlasy, přírodovědný ,,kabinet“ s vycpanými ptáky, 
zkamenělinami, plakátem s malbou lidské kostry. Před-
mětu chemie vévodila laboratorní sestava se zkumavka-
mi a dalším sklem, modely molekul, fyziku zastupovaly 
měřicí přístroje a soupravy, model motoru, na dějepis 
byly vystaveny názorné pomůcky z doby husitské apod. 
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DRACHTINKA
Ke každému předmětu nechyběly učebnice z různých období. Velká část byla také věnová-
na knihám a učebnicím od první republiky až do současnosti, od Biblické dějepravy přes 
Pionýrský odznak zdatnosti až po pracovní sešity 
dětí zaměstnanců z nedávné doby. Nechyběla ani 
dříve nezbytná součást branné výchovy-plynová 
maska. Samozřejmě byly zastoupeny také současné 
moderní pomůcky, jako notebook, tablet a přístroj 
Sen-Table.
Výstava byla slavnostně zahájena za přítomnosti 
paní ředitelky, aktivizačních pracovnic a klientů 
Domova. Trvala dva týdny, aby si ji klienti mohli 
v klidu prohlédnout. Proběhlo zde také setkání ge-
nerací. Děti ze ZŠ Ležáků se zde seznámily v jed-
nom odpoledni s našimi klienty a společně si povídali o škole dříve a nyní. Vzniklo z toho 
velmi srdečné setkání, byla krásná atmosféra. Mezi našimi klientkami máme i dvě paní učitelky, 
které také přidaly školní perličky. Žáci se ,,podělili“ o jednotlivé klienty, poslouchali jejich 
vyprávění, společně si s nimi prohlíželi staré učebnice.. Naši obyvatelé vzpomínali na školní 
mládí, hledali zde také rákosku, která k údivu současných žáků kdysi patřila k běžnému vy-
bavení třídy. Žáci našim klientům ukazovali práci na tabletu a chytrém telefonu, vyprávěli, co 

se učí v současnosti a jak využívají techniku v době covidové, 
která přinesla pojmy jako on-line výuka, známkování na dálku, 
elektronická žákovská knížka. Naši klienti ovšem také nejsou 
pozadu a znají Sen-Table a v komunikaci na dálku využívají 
videohovor pomocí Skype. Výstavu také mj. dokumentovali 
mladí fotografové z řad studentů, kteří pořizovali v Domově 
fotografie pro kalendář.
V dalších dnech navštěvovali výstavu individuálně s doprovo-
dem klienti i zaměstnanci, kteří si chtěli výstavu v klidu pro-
hlédnout, osahat si předměty, prolistovat učebnice. Každý z nás 
byl žákem, sama jsem byla ,,učitelským dítětem“, znám toto 
povolání také z druhé strany; nezapomenu, jak moje maminka 

doma večer opravovala sešity a s pečlivostí sobě vlastní psala přípravy (také jsem na katedru 
dala nějaké její pracovní materiály).
Myslím, že výstava nám oživila paměť, děti uviděly životní moudrost klientů, jejichž život 
v mládí nebyl lehký a všichni jsme si zavzpomínali na krásná školní léta.          

Alena Peškeová, aktivizační pracovnice     
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Propojujeme generace

Téma propojení generací není Domovu seniorů Drachtinka cizí. Již v minulosti pod stejným 
záměrem mezigeneračního propojování vyrostl u Domova park, který je všemi generacemi 
celoročně hojně využíván. Důležitost mezigeneračního potkávání, ze kterého plyne předávání 
zkušeností a uvědomění si naprosté odlišnosti dvou světů, dřívějšího dětství dnešních seniorů, 
a právě probíhající období dětství naší mládeže. Rozdíl několika desítek let změnil hodnoty, 
fungování vztahů, pohled na rodinu a autoritu, životní styl… Cílem našeho projektu „Propo-
jujeme generace“ bylo setkání našich klientů a dětí, které mají už jen pár kroků k dospělosti. 
Mládež si mohla poslechnout, co provázelo dětství dnešních seniorů, a naopak senioři byli 
dětmi seznámeni s důrazy a hodnotami jejich životů. Celý projekt umocňuje skutečnost, že 
fotografování a grafického zpracování se zhostila nastupující generace mladých fotografů 
a grafiků, pánů Petra Černého, Jakuba Vrány a slečny Galiny Formánkové, po boku fotografky 
a zaměstnankyně Domova paní Jany Malé. Fotografie v kalendáři doplňují citáty klientů Do-
mova, ve kterých je zachycena moudrost i nadhled na život. Výsledkem mezigenerační práce 
je tento kalendář „Propojujeme generace“, který mohl být vydán díky partnerství a finanční 
podpoře DM drogerie market s. r. o. České Budějovice.

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“
Jan Werich

Jako fotografický a grafický tým jsme rádi, že jsme mohli být součástí projektu DsD pro 
rok 2022 „Propojujeme generace,“ vážíme si toho! Chtěli bychom poděkovat všem klientům 
a dětem, že své síly a odvahu obětovali do focení, protože bez nich by tento projekt nemohl 
vzniknout. Také děkujeme paní ředitelce za důvěru a všem zaměstnancům DsD za výpomoc 
při focení. Stát se součástí tohoto projektu je pro nás čest i nová zkušenost do fotografického 
i grafického života. Je skvělý pocit vědět, že pro úžasné klienty jsme mohli vytvořit kalendář 
a udělat jim úsměv na tváři, DĚKUJEME! VDESIGN Jakub Vrána, Galina Formánková, Petr Černý
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ROZHOVORY S KLIENTY, KTEŘÍ SE 
FOTOGRAFOVALI PRO KALENDÁŘ

Náhled na život paní Zdenky Málkové

„Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř.“

Tímto citátem vnímám můj životní osud. Nemoc, která mě 
potkala jako mladou mě velmi změnila jak život, tak i životní 
postoj. V době, kdy mě doktoři oznámili mou diagnózu, jsem 
se s tímto verdiktem musela smířit a nechtěla jsem přemýšlet 
o tom, co bude dál. Brala jsem to tak, jak to je. Žít ze dne na den 
a nedávat si vysoké cíle.
Velmi ráda vzpomínám na to, když u mě trávil hodně času 
můj nejstarší vnuk Honzík. V té době už jsem již používala 
invalidní vozík a ledacos jsem nezvládala bez pomoci druhých. 
On mi velmi pomáhal, posadil se mi na klín a společně jsme 
jezdili na vozíku po bytě. Dávala jsem mu instrukce a on připravoval snídani nebo kdejaký 
pokrm. Byl schopný vlézt do výšky pro talíře, na které jsem již nemohla bez cizí pomoci 
sama dosáhnout. Jenom jsem se modlila, aby nespadl, protože bych mu nedokázala pomoct. 
V tu chvíli jsem si uvědomovala a mám to tak do dnes, jak moc důležité je, abychom vedli 
děti k tomu, že pomoc starším a nemocným je vlastně samozřejmostí, a tak to i přijímat.
Paní Málková, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

Projekt propojení generace
Rozhovory pro časopis, vánoční vydání: 

V tento předvánoční čas mi bylo velkou ctí, povídat si s těmi klienty, kteří se podíleli na focení 
našeho kalendáře s názvem „Propojujeme generace“, v rámci rozhovorů pro náš časopis. Byl 
to pro mě velmi vzácný a příjemný čas. Měla jsem možnost chvíli se pozastavit a přemýšlet 
o vážnosti slov a hlavně životních mouder. Jak na mé otázky ve smyslu propojení generací 
a jejich životního motta odpovídali klienti našeho Domova, se dočtete na těchto stránkách.

Zuzana Petrlíková, aktivizační pracovnice
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Rozhovory a poděkování

Náhled na život paní Jaroslavy Vackové

„Každý je tak starý, jak se cítí.“

Tohle je vlastně životní motto mého manžela, ale já ho sama 
ráda používám. V těchto pár slovech je velký význam. Věk 
je prostě jen číslo.
Na vaši otázku, co se týká propojení generací vám odpovím 
pár větami. Moje rodina mě navštěvuje, často ke mně chodí 
moje dcera a pokud nemůže, přijde vnučka. Já se snažila 
dceru vychovat k respektu ke starším, a to samé dcera pře-
dala mé vnučce. Věřím a vím, že vzájemný respekt a úcta 
v mé rodině je a bude.
Paní Vacková, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování 
kalendáře, ale i za nahlednutí do vašich vzpomínek.

Náhled na život paní Jaroslavy Vackové

„Pokud budeme čekat na moment, kdy budeme zcela 
na všechno připraveni, pak nezačneme nikdy.“

Když se nad tímto životním mottem zamyslím, vypovídá 
o tom, že pokud budeme čekat na štěstí, nemusí nás vůbec 
potkat. Musíme mu jít také naproti, sami se můžeme o to za-
sloužit a přičinit. Nesedět jen s rukama v klíně a lamentovat.

Paní Vacková, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování 
kalendáře, ale i za nahlednutí do vašich vzpomínek.
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Náhled na život pana Adolfa Pátka

„Život je hra.“

Všichni jsme svým způsobem herci a jenom na nás záleží, 
jak se zhostíme své životní role, všichni jsme hráči. Když 
se bere život jako hra, je život jednodušší. Ve svém životě 
něco ovlivníme svým špatným rozhodnutím a něco vůbec 
ne. Důležité je jen to, jak se své herecké úlohy zhostíme. Jen 
možnosti společnosti a majetku lidi rozdělí a změní charakter. 
Základem všeho je rodina, jak děti vychovává a jaký jim dává 
životní směr. Pokud je to k úctě a respektu k pokolení, nese 
si toto jedinec dál do života a dokáže předávat. Důkazem 
toho je má rodina, jezdí za mnou vnuci i pravnuci a jsem 
na ně velmi pyšný. Myslím, že dnešní generace zná svůj 
směr a vede si dobře.
Pane Pátku, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

Náhled na život pana Václava Noska

„Na zemi je krásně˝.“
Prostě jednoznačně je na světě krásně. Hodně jsem slézal 
skály, dokud jsem mohl, byla to aktivita, která mě velmi 
nabíjela. Měli jsme partu a společně jsme zdolávali vrcholky. 
I moje žena v tomto směru nezůstala nečinná. Byl to krásný 
čas a já byl velmi spjatý s přírodou. Vidět tu krásu z výšky 
mám do dnes jako nezapomenutelný zážitek.
 Na otázku mezigeneračního propojení vám můžu říct jenom 
jedno, je to o nás, je to o lidech, jak hluboko posadíme vztah 
mladé generaci ke starším a zkušenějším. Je to na rodině, 
na škole a na jedinci jako takovém.
Pane Nosku, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

DRACHTINKA
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Rozhovory a poděkování

Náhled na život pana Ladislava Šmahela 

„Lidé odcházejí, vzpomínky zůstávají“
Ono to tak v tom životě prostě je. Lidé odcházejí postupně 
z našeho života a zůstávají nám jen ty vzpomínky. Víte, jak se 
to říká, že už jen pro kouzlo vzpomínek je potřeba žít. Vypo-
vídá o tom hlavně fotografie, na které si prohlížím fotoalbum 
s mým „vnukem“ a vzpomínám na ty, co už tu dávno nejsou 
a já mu o nich můžu už jen vyprávět. 
S tím vlastně souvisí i vaše otázka na propojení generací v této 
době. Doba je zlá a zvláštní. I navzdory uspěchané době je po-
třeba si udělat na naše potomky čas a vyprávět jim čas od času 
o tom co bylo, jaké jsme zažili časy a jak důležité jsou vztahy 
v rodině.
Pane Šmaheli, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

Náhled na život paní Květoslavy Rybičkové

„Pojď sem dítě, uč se moudrým býti. Škola pro život, život 
pro Boha.“

Pod tímto životním citátem bych chtěla vyjádřit to, že se člověk 
učí celý život. To, že je důležité předávat životní zkušenosti 
právě mladé generaci, která se o nás bude jednou starat. 
Měla jsem velmi dobrý pocit ze setkání u nás v DsD s dětmi 
školou povinnými. Velmi mě zaujal postoj jednoho žáka, který 
mi vyprávěl o tom, že chodí s dědečkem do lesa a on ho učí 
poznávat přírodu. Jeho přáním je, stát se myslivcem. Řekla 
jsem mu, že příroda je nade vše a ať se své vize jistě drží. Ne 
všechny děti dnes zajímá jen počítač, je mezi nimi i spousta těch, kteří se zajímají i o věci 
potřebné k životu, vědí, co je to důstojnost i pokora ke starší generaci.
Paní Rybičková, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.
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DRACHTINKA
Náhled na život pana Slavoje Borovce

„Tenkrát jsme neměli to, co má dnešní generace mladých lidí. 
Ale naše dětství i mládí bylo krásné a spokojené“.

Víte, chci tím jenom říct, že naše dětství bylo jen ve velmi 
skromných poměrech, a přesto bylo šťastné a nic nám nechy-
bělo. Jako děti jsme se vychovávaly navzájem samy, rodiče 
na nás neměli čas, ale snažili nám dát jen to nejlepší do života. 
A dali. Život je jako kalamář, záleží na nás co do něj vepíšeme. 
Na otázku, co se týká propojení generací, co vám mám na to 
říct… 
V dnešní zvláštní době je to všechno jinak, mladí nemají zájem, 
tak si to myslím já. To, co dříve mezigeneračně fungovalo, to už dávno není. Je to smutné, 
protože mladí by měli slyšet moudra a zkušenosti stáří. Vím, že to neplatí o všech, ale vět-
šinou to tak je. Dnešní uspěchaná doba o tom sama napovídá.
Pane Borovče, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

Náhled na život pana Lubomíra Skřepského

„Nikdy jsem nad životem nepolemizoval“. 

Víte, když by se člověk měl stále ohlížet zpět za svým životem 
a přemýšlet o tom, co měl udělat a neudělal, to vážně nemá 
cenu. Brát to, co život dává a zbytečně nad ničím nemudrovat, 
nepolemizovat. To je moje životní motto.
Mé myšlenky mě občas zavedou zpátky, kdy jsme s manželkou 
často hlídali vnoučata, ona chodila z práce a my jí šli s vnou-
čátky naproti. Chodili jsme přes most a většinou na něm to tak 
vyšlo a my si předali „štafetu“. Babička odcházela s vnoučaty 
domů a já šel do práce.  Byly to hezké časy a já jsem rád, že 
jsem měl možnost vnoučatům se věnovat a něco jim předat ze 
svých životních zkušeností; a tak by to vlastně mělo být. 
Pane Skřepský, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.
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Rozhovory a poděkování

Náhled na život paní Milady Blažkové

„Berte život s nadhledem a nedramatizujte ho.“

Když jsem byla mladá, nikdy jsem si nemyslela, že toho 
v životě tolik zažiju. Vzestupy i pády. Opravdu jsem mu-
sela ty některé životní zkoušky brát s nadhledem, protože 
jsem věděla, že sama je nezvrátím a neovlivním, snad jen 
z velmi malé části. Nemá cenu dramatizovat svůj životní 
osud, protože když se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, 
že by mohlo být ještě hůř.
Myslím, že jenom na nás záleží, jak moc se propojíme 
s dnešní generací. Důkazem pro mě bylo setkání dětí ze 
ZŠ při výstavě „Škola dříve i dnes“. Děti mají zájem a je pro ně důležité načerpat životní 
zkušenosti. Myslím, že i v dnešní době stále funguje propojování generací.
Paní Blažková, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

Náhled na život pana Ladislava Nevole 

„Drž se a nedej se“

Tak to je moje životní motto. Vycházím z toho, co jsem musel 
ve svém životě řešit. Je to hlavně otázka zdraví, těžko, ale 
přece jsem se musel smířit s tím, že můj život se v jednom 
okamžiku stal omezeným. Jednoduše řečeno, zatnout zuby a …
drž se a nedej se!!! Je to prostě taková moje životní filozofie. 
Víc k tomu nejde říct. Občas stačí jen jedna věta a ta vyjádří 
v tomto směru vše potřebné.
 Často vzpomínám na dobu, kdy jsem dělal třicet tři let sta-
rostu dobrovolných hasičů, byl jsem pyšný na to, že propojení 
generací v této dobrovolnické profesi fungovalo. Mladší vzhlíželi ke starším a zkušenějším; 
respektovali je. To samé platilo o těch starších, mladší pro ně byli plnohodnotnými partery 
a všichni byli za jedno, nic je nerozdělovalo.
Pane Nevole, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.
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DRACHTINKA
Náhled na život paní Věry Předotové

„Aby spravedlnost byla dána všem lidem.“

Myslím tím to, aby se všichni lidé měli dobře, a to bez roz-
dílu.  
Co si myslím o propojení generací v dnešní době? Mám 
trochu strach, že se význam těchto slov trošku vytrácí z na-
šeho života. Mohlo by být víc úcty a porozumění od mladší 
generace.

Paní Předotová, děkujeme Vám za pěkný čas při fotografování kalendáře, ale i za nahlednutí 
do vašich vzpomínek.

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky, 
spokojenost, hezké svátky, 
radost, úspěch, pevný krok,

a pak šťastný nový rok.

To vše a ještě mnohem více Vám 
přejí vaše sociální pracovnice
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Profesor při zkoušce k doktorandovi: „Když vás zavolají k nemoc-
nému, nač se nejdříve zeptáte?“ Student: „Kde bydlí.“

Přijde matematik do fotolabu:
„Potřeboval bych udělat fotky.“
„9x13?“ ptá se prodavač.
„117. Proč se mě ptáte?“

V Týně byl kaplanem Páter Máša. Jed-
nou zazvonil telefon a představil se 
„Tady Máša.“ „Já nechci žádnou Mášu, 
já chci faráře!“ ozvalo se na druhé 
straně.

  Pánský klub
PÁNI KLUCI přejí všem 

hodně zdravíčka 
a lásku do srdíčka  
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Vianočný darček
(rozprávka aj pre dospelých)

Bol krásny zimný večer, deň pred Štedrým večerom. Kúzelná krajinka bola pokrytá sne-
hovou perinou, ktorú zdobili tie najkrajšie vzory z trblietavých snehových vločiek. Večerná 
tmavomodrá obloha bola obsypaná jagajúcimi sa hviezdami. Hviezdičky na oblohe hrali 
svoju obľúbenú hru na skrývačku. Lietali z jednaj strany oblohy na druhú a hľadali si tie 
najlepšie skrýše. Dnešní večer ich mala hľadať hviezdička Adelka. Už, keď boli všetky vo 
svojich úkrytoch, Adelka začala s hľadaním. V tom, sa ale Adelka, zahľadela dole do údolia 
a uvidela uplakanú malú Evičku, ktorá bývala v domčeku pod lesom. Hviezdičke padol zrak 
na Evičku, potkla sa o malý obláčik a spadla na zem 
rovno k Evičky nohám. Adelka zatrblietala svojimi 
hviezdnymi očami a spýtala sa: „Evička, prečo pla-
češ?“ „Vieš, hviezdička. Zajtra je Štedrý večer a ne-
mám žiadny darček pre rodičov, ani ho nemám za čo 
kúpiť.“ Hviezdička sa pousmiala a pošepkala Evičke, 
aký darček môže dať rodičom pod stromček. Nastal 
deň, na ktorý sa celý rok všetci tešíme. Z domčeka 
pod lesom bolo počuť vianočný spev a hviezdička 
cez okno pozorovala, ako malá Evička dávala ma-
mičke a oteckovi vianočný darček. Malé dievčatko 
nieslo detský kufríček, previazaní špagátom a podávala ho svojim rodičom. Oči jej žiarili 
ako hviezdičky na nebi. Rodičia rozviazali špagát, otvorili kufrík a počudovane sa pozreli 
na seba. Kufrík bol totižto prázdny. Malá Evička ako vtáčatko začalo štebotať. Mamička 
a otecko: „Do kufríka som vložila tisíc božtekov, milión objatí a všetku moju lásku k vám.“
Darčeky, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze, sú tie najkrajšie a najvzácnejšie. Radi Vás milí 
obyvatelia domova seniorov Drachtiky, obdarujeme tými najkrajšími darčekmi, ako sú: „ 
úsmev, vľúdne slovo, náš čas, stisk ruky a pohladenie.“ 

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní, a vianočný čas v lásku sa zmení, nech tak krásne 
ako sa hviezda ligoce, prajem Vám nádherné Vianoce. J♥K

Příspěvek od Janky♥Koten 
koordinátor oddělení, I. a II. patro

Vánoční dárek
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Akce zaměstnanců Domova seniorů 
Drachtinka ve stylu WESTERN
Páteční odpoledne dne 22.10. patřilo zaměstnancům Drachtinky. Všichni, kteří potvrdili účast 
se dostavili v dobových kostýmech. Vše bylo v režii Limonádového Joeho, Tornádo Loe, pa-
doucha či hrdiny a celého westernového týmu. Po krátkém úvodním slově hlavního hrdiny 
se tato zajímavá družina vydala vstříc nevšedním zážitkům. Zážitek to byl i pro obyvatele 
některých částí Hlinska, kudy tato veselá parta procházela.☻

Dlouhá výprava ve velmi náročném terénu byla 
s povinnými přestávkami, při kterých se plnily 
různé disciplíny, při kterých se prokázala zdatnost 
všech zúčastněných. Panovala skvělá nálada.☻

„Strastiplná“ cesta končila pod sjezdovkou v místní 
restauraci Styl, kde nám byl odměnou skvělý raut. 
Další v pořadí bylo vyhodnocení a vyhlášení cen. 
Těšíme se na další příště.

Zuzana Petrlíková 
aktivizační pracovnice

Akce WESTERN



– 17 –

Blahopřejeme
Reportér časopisu Drachtinka zastihl v říjnu našeho vedoucí-
ho oddělení údržby, jak kráčí po chodbách Domova s lyžemi. 
Ano, je to tak náš sportovec Pavel Svoboda si běžel pro první 
cenu za zdolání padesátileté etapy života.

„Pavle, padesátka není cíl, ale pouze část etapy. Přejeme ti hod-
ně zdraví a mnoho bezpečných kilometrů na kole i na lyžích.

Pracovníci Domova

Blahopřání
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DUŠIČKY
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé mimořádně neprobíhala v naší kapličce, ale ve spo-
lečenské místnosti Domova, kde je více prostoru a proto byla opravdu hojná účast. Klienti 
tak měli možnost společně si připomenout ve svých vzpomínkách a modlitbách své nejbliší 
a zapálit svíčku naděje.

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, 
Památka zesnulých či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické 
církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za duše v očistci.

Drazí a milí přátelé,
v zástupu klientů, ale i personálu všem vám chci poděkovat za krásné vztahy, které jsem zde 
na Drachtince nalezl. Nechci mluvit o tom, jak jsme omezeni, chci poděkovat za to, jak tomu 
všemu čelíme. Všichni si zasloužíme nějakou odměnu. Ale kdo nám ji dá?
Advent pomalu končí. Dnes jsme oslavili třetí neděli adventní (12.12.2021). Ještě jedna neděle 
a na dveře zaklepají Vánoce a každý z nás se bude snažit své blízké obdarovat.
Obdarování druhých je nádherné, je z něho radost na obou stranách, kolem dokola. To není 
jako vyhrát nějaký sportovní zápas, i když se též říká „ti jim to nadělili“ (tomu budou rozumět 

Dušičky
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naši „Páni kluci“). Jedna strana se raduje a druhá je smutná. O vánocích je to jinak, raduje 
se ten, kdo nadělil i ten, komu bylo naděleno.
Patří to k určitému tajemství Vánoc. Ale co je největší tajemství Vánoc?
Největší tajemství Vánoc se neskrývá ve všech různých tajemných schovávačkách dárků 
pro naše blízké. Největší tajemství je uloženo v jesličkách, je to sám náš Stvořitel. Malič-
ké děťátko? Kdo by to řekl, že je to sám Bůh, který se nám daroval v té nejbezbrannější 
lidské podobě – v malém děťátku, Ježíškovi v jesličkách. To je ten největší dárek, který 
patří nám všem.
Proč v malém bezbranném dítěti?
Vždyť v jeho Boží moci je vše, mohl sestoupit jako vládce celého světa. Ano, to by mohl, 
ale kde by byla jeho láska, s kterou se člověku vydal do rukou, aby ho vyprovokoval též 
k lásce, k lásce opětované, a aby nám to ulehčil, přišel jako malé dítě. Nevinné, milé, krásné. 
Takové, jaké si každý (dobré vůle) musí na první pohled zamilovat. Ano, tak nám to usnadnil.
Myslím, že toto všichni dokážeme pochopit: Dítě je největší dar, dítě je darovaný zázrak, 
dítě je výsledek lásky.
A toto dítě, jehož narození si opět připomeneme je výsledkem Boží lásky k člověku.
A co zbylo na nás? Na nás zbývá jen jedna maličkost: být vytrvalí a v této lásce setrvat 
celý život.
Drazí, darujme druhým svou lásku.
A protože zanedlouho budeme slavit i Nový rok, tak vám všem tuto vytrvalost v lásce přeji 
nejen do roku 2022, ale i do roků dalších.
A k tomu vám vyprošuji Boží požehnání.
S láskou P. P. Vtípil
 

DRACHTINKA
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Zprávy z Motýlu
V pátek 10. 9. Centrum denních služeb Motýl přivítalo pana Františka Serbuse, atleta českého 
paralympijského týmu. Pan František Serbus se od narození potýkal s handicapem v důsled-
ku dětské mozkové obrny. Od 6 let vyrůstal v Jedličkově ústavu. Se svým handicapem se 
postavil osudu a od 10 let se věnoval atletice. Nyní pan František reprezentuje Česko nejen 
na mistrovstvích, ale i na paralympiádách. V letošním roce se zúčastnil již potřetí paralym-
piády, tentokrát v Tokiu. Ve své sportovní kariéře vystřídal několik disciplín, z nichž první 
byla boccia, podobná známému pétanque, nyní se věnuje hodu kuželkou. 

Během této besedy jsme měli 
možnost slyšet o všech akti-
vitách pana Františka, kte-
rým se naplno věnuje také 
při práci na vysoké škole, kde 
pracuje jako grafik. Ve svém 
volném čase se věnuje hudbě 
– na svatbách a akcích jako DJ 
Kolečko. V loňském roce doba 
společenským akcím nepřála, 
a tak svoji činnost zaměřil 
opět na grafiku, a to potiskem 
triček svými motivy, ale také 
s motivy na přání. 

Součástí besedy byla živá ukázka veš-
kerého sportovního náčiní, četných me-
dailí, které prozatím vybojoval a mož-
nost se s panem Františkem vyfotit.

Besedu zakončil pan Serbus soutěží 
o originální ceny z Tokia. Jednu z nich 
v kvízu vyhrál také klient Centra den-
ních služeb Motýl.

Zprávy z Motýlu
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Setkání s panem Františkem v nás všech zanechalo obrovské nadšení a naději pro lidi s han-
dicapem. 

V září a říjnu jsme zavítali do Východočeského divadla hned na 2 divadelní představení, která 
neměla chybu – Noc na Karlštejně a Kytice. Po dlouhé odmlce jsme také konečně vyrazili 
do pardubické restaurace a kavárny. V Chrudimi jsme strávili několik pěkných chvil k oslavě 
25. výročí od založení denního stacionáře Jitřenky.

Dalšími kroky jsme zavítali do pazderny 
na Veselém Kopci - na zpracování lnu jsme 
se jeli podívat k panu Josefu Fidlerovi, který 
vždy trpělivě a s láskou mluví o své práci. 
Věnuje jí nyní celý svůj čas s vírou a nadějí 
na zachování tradičního řemesla - tkalcov-
ství. Na konec léta jsme podvakrát zavítali 
na bowling v Blatně. Ještě v listopadu jsme 
opékali špekáčky v přilehlé zahradní pergole.
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V podzimních měsí-
cích jsme měli mož-
nost se znovu setkat 
s Mgr. Tilerovou, která 
s námi opět plná elá-
nu vytvářela obrazy 
na téma „akvárium“. 
I letos jsme měli příle-
žitost obrazy vystavit 
v Multifunkčním cen-
tru v Hlinsku. 

Doba, která je svým způsobem pro všechny nejistá, nám nepřála ani při další realizaci plesu, 
který se měl konat 16. 11. 2021. Po mnoha úvahách s rodinami klientů a v pracovním týmu 
jsme variantu plesů odložili pro příznivější léta. Podzim ani jaro nebylo tím pravým ořecho-
vým pro setkání klientů, jejich rodin, přátel, známých a donátorů, proč tedy takové setkání 
neudělat v létě, v době plného rozvolnění? Co právě taková „letní Motýlí benefice? Prvoplá-
nové počátky spadají na 10. června 2022 na letní parket „na Cihelce“. Pro nás všechny je to 
jedno velké WOW a těšení se na reálné sny.☻

V říjnu jsme oslovili našeho věrného fotografa, pana Pavlíka s prosbou o vánoční fotografie. 
Díky jeho skvělé organizaci a spolupráci s rodinami se podařila vyfotit celá „skřítkovská 
rodina“. Tímto patří velké poděkování právě i panu Pavlíkovi.  

Podzim pozvolna přešel v adventní čas, který budeme trávit předvánočními přípravami, pe-
čením cukroví a tradicemi spjatými s touto dobou. 

Bylo nám potěšením udělat radost našimi vánočními skřítky, kteří se z chumlu opravdu 
rozutekli. Děkujeme také za podporu, kterou jste vyjádřili jejich nákupem. 

Přeji Vám za celé Centrum denních služeb, aby i pro Vás byl adventní čas a Vánoce plný 
pohody, zdraví a spokojenosti. 

Martina Hejduková (sociální pracovník – koordinátor Cds Motýl)



– 23 –

Svatomartinskou baštu jsme mohli ochutnat  
i v našem Domově, právě 11. listopadu na Svatého 
Martina. 
Pod tímto názvem se ukrývá: 
► slepičí polévka s nudlemi,
► pečené kachní prso,
► bramborový knedlík,
► červené zelí.

► Vše dělané s profesionálním přístupem k da-
ným surovinám pro uspokojení chuťových buněk 
našich strávníků!

DRACHTINKA

Šupinku pro štěstí,
schovejte do dlaní,
radost Vám přinese,
smutek prý zahání.
K vánoční pohodě,
rozkrojte jablíčko,
přejem Vám ze srdce
zdraví a štěstíčko.

Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje kolektiv kuchyně.
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Recept kuchyně Domova
Máte také rádi na Vánoce vinnou klobásu?
Pokud ano a rádi zkoušíte nové chutě a kombinace nabízím jeden velmi chutný a zajímavý 
recept.
Vinná klobása s grilovanou zele-
ninou:

Ingredience (4 porce)
900 g  vinné klobásy 
2  cukety
2  lilky
4  velké barevné papriky
4 lžíce olivového oleje
1 lžíce vinného octa
2 lžičky provensálského koření
sůl, pepř

Postup
1. Vinnou klobásu rozdělíme na menší díly, které zamotáme do tvaru spirály. Každou spirálu 
zajistíme špejlí. Klobásu příliš neutahujeme, aby nám při grilování nepopraskala. Potřeme 
olejem a zasypeme provensálským kořením.
2. Cuketu očistíme a nakrájíme na kolečka. Lilek očistíme a nakrájíme na tenké plátky. Pa-
priku očistíme, zbavíme jádřince a nakrájíme na díly. Všechnu zeleninu osolíme a potřeme 
olivovým olejem.
3. Zeleninu grilujeme v grilovací mřížce nebo tácku na zeleninu (aby nám nepropadla skrz) 
asi 15 minut na středním žáru. Grilovanou zeleninu dáme do mísy, zakápneme octem a ne-
cháme přikrytou odležet.
4. Klobásu grilujeme nejprve na prudším přímém žáru z obou stran. Poté přemístíme na mírný 
žár, přiklopíme gril a necháme dopéct (asi 10 až 15 minut).
Tip: Grilovanou zeleninu můžeme zpestřit přidáním aceto balsamico nebo krátkým marino-
váním s nadrobno nasekaným česnekem
Dobrou chuť a krásné, pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce Vám přeje

Monika Hanusová
provozní

Recept kuchyně
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DRACHTINKA

Zábavný a poučný příběh podněcující k zamyšlení nad tím, co je o Vánocích nejdůležitější. 
Z knihy Bruno Ferrero: „Vánoční příběhy pro potěchu duše.“ 

„Proč byl u jeslí oslík s volečkem.“
„Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček 
a cukrovím, které mám tak ráda.“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. 
O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi 
teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Volečku, zbláznil ses? Vždyť na Vá-
nocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou 
hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

Příspěvek J♥Koten, zdroj internet

Vánoce … ta kouzelná deka, která nás obalí, něco tak nehmotného, 
že působí jako vůně. Může působit kouzlo nostalgie. Vánoce mohou 
být dnem hodování nebo modlitby, ale vždy to bude den vzpomínky 
– den, kdy myslíme na všechno, co jsme kdy milovali. 
(Augusta Rundel)
Krásné a pohodové svátky všem obyvatelům 
a zaměstnancům Domova seniorů Drachtinka 
přeje úsek přímé péče.
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Domov seniorů Drachtinka by chtěl tímto příspěvkem velmi poděkovat panu Martinovi Ho-
ráčkovi, který sestavil a nám věnoval tento nádherný betlém jako poděkování za péči o jeho 
babičku paní Annu Kusou, která zde trávila poslední roky svého života.
Betlém je zdařile vypracovaná replika známého originálního vystřihovacího betlému Cyri-
la Čelouda ( 1872- 1928), syna nejvýznačnějšího třebíčského betlémáře Antonína Čelouda. 
Originál je jedním z nejkrásnějších exponátů expozice betlémů Zápodomoravského muzea 
v Třebíči, a to ve formě skříňkového betlému o rozměrech 130×95×40 cm.

Betlém Cyrila Čelouda

 
Zdařile vypracovaná replika známého originálního vystřihovacího betlému Cyrila Čelouda 
(1872 – 1928), syna nejvýznačnějšího třebíčského betlémáře Antonína Čelouda. Originál je 
jedním z nejkrásnějších exponátů expozice betlémů Západomoravského muzea v Třebíči, a to 
ve formě skříňkového betlému o rozměrech 130 x 95 x 40 cm. 

Betlém sestavil pan Martin Horáček a nyní ho věnoval Domovu seniorů Drachtinka v Hlin-
sku jako poděkování za péči o jeho babičku, paní Annu Kusou, která zde strávila poslední 
roky svého života.

Betlém
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DRACHTINKA

 

Zastavit čas v tuto vánoční chvílí.
    Poslouchat, jak andělé mávají křídly.

      A uvidět štěstí všude kolem sebe…
                Cítit, jak sněhová vločka zebe…

                      Kéž nejen o vánocích,
                         ale i po celé další roky,
                        nacházíte cestu k sobě
                      radostnými kroky.
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Příběh

Příběh o člověku a psu
Bylo, nebylo. V dávných dobách kdy byl svět ještě neutříděný a věci nepojmenované, žil 
praotec všech psů Azor První. Běhal po divokých lukách a lesích, koupal se v prudkých 
horských bystřinách a snil o zítřku, který možná přinese něco nového a nepoznaného. Čas, 
ve kterém žil, ještě neměl minulost ani budoucnost. Byl to čas dětství světa. Azor nemusel 
o nic bojovat. Všeho bylo nadbytek. Nikde nebyly žádné ploty, nikdo ještě nevynalezl slovo, 
MUSÍŠ, odnikud nehrozilo žádné nebezpečí. V lidské řeči se takovému uspořádaní, říká 
„ráj na zemi.“ Azor První se tedy toulal světem a přes nadbytek věcí, které ho obklopovaly, 
cítil v srdci narůstající neklid. Už ho nebavilo závodit se zajíci, prohánět ryby v rybníce, ani 
rozhrabovat nory hrabošů. Chybělo mu cosi, co nedokázal pojmenovat. V těch dnech se Pán 
Bůh rozhodl, že zkontroluje své dílo. Procházel loukami a lesy. Když ho Azor První ucítil, 
radostně zavrtěl ocáskem a běžel mu vstříc. Položil své packy na zřasený plášť, vesele zaštěkal 
a ponořil svůj pohled do Božích očí. Azor První byl krásné urostlé zvíře. Jeho tělo bylo pružné 
a srst sametově hebká. Pán Bůh ho pohladil, podrbal za ušima a řekl: „Tak co příteli? Co po-
řád děláš? Máš trochu posmutnělé oči.“ V tom okamžiku Azor poprvé objevil význam slova 
pán. Zadíval se žádostivě na svého stvořitele 
a řekl: „Milý Pane Bože, svět, který jsi mi 
dal je krásný a téměř dokonalý. Ty jsi však 
pánem všech a já bych přece chtěl někoho, 
o nějž bych se nemusel dělit s ostatními. Buď 
tak hodný a stvoř tvora, který by se ti podo-
bal a byl stále se mnou. Bože, stvoř mi pána.“ 
„Jsi krásný, svobodný pes, Azore.“ Řekl Bůh. 
„Jestli si to přeješ, stvořím ti pána. Uvědom 
si ale, že se svým pánem přijdeš i o část své 
svobody.“ „Bože, ty víš, že láska a přátelství je víc než svoboda.“ „Vždyť k čemu je mi svo-
boda, pokud ji nemohu někomu složit k nohám. K čemu je mi volnost, když ji nemám komu 
darovat.“ „Dobře Azore, stvořím člověka. Bude mým zástupcem na zemi a tvým pánem. Bu-
dete, ale muset odejít z ráje. Člověk bude mít svou hlavu a někdy bude zlý. Člověk by obrátil 
ráj naruby.“ „Děkuji ti Bože,“ řekl Azor a olízl stvořitelovu ruku. Bůh vzal hrstičku hlíny, 
uhnětl člověka a vdechl mu duši. Potom pes i jeho pán, opustili ráj. 
„Pes je nejlepší přítel člověka. Je snad jediné stvoření na světě, které vás miluje 
víc než sebe, bez podmínek.“

Příspěvek J♥Koten
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