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Úvodník
  

„Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku…“

Vážení a milí čtenáři časopisu Drachtinka,
tento úvodník začínám záměrně netradičně. Pomalu, ale jistě se nám 
blíží konec roku. Je to čas, který nás navádí k ohlédnutí zpět, tedy 
za rokem, který se s námi za pár dní rozloučí a přivítá nás nový rok, 
rok 2020.
Možná se nám zdá, že každý rok je v podstatě stejný. Za 365 dnů 

jsme prožili pěkné, ale i horší chvíle, na které více či méně rádi vzpomínáme. Věřím, že 
ve Vašich životech převládaly spíše ty pozitivní okamžiky.
Všechny nás čeká období vánočních svátků. Krásný čas, mezi jehož symboly patří stromeček, 
svíčky, cukroví, vůně františku, koledy, dárečky… Je to čas, který by měl být o setkávání 
s našimi blízkými, přáteli, kamarády. Nezapomínejte, že ten nejkrásnější dárek není o ceně, 
značce, exotice… Zastavte se, zpomalte, rozjímejte a udělejte radost ostatním tím, že s nimi 
posedíte, popovídáte, prostě tím, že jim věnujete „kousek sebe“.  
Ze srdce Vám přeji krásný a klidný bezstarostný čas s Vašimi milými, kteří Vás mají rádi!

Eva Kunátová Holečková

Vážení přátelé, přejeme Vám na pódiu Vašeho života
mnoho veselých a radostných tónů! 

za Domov seniorů Drachtinka Eva Kunátová Holečková

PF 2020
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Darovaný betlém 
Krásný staročeský betlém ilustrovaný paní Marií Fischerovou Kvěchovou

Syn jedné naší klientky přinesl své mamince pro radost do Domova seniorů Drachtinka 
staročeský betlém.
Z jeho vyprávění jsme zachytili vzpomínky na dětství, jak s tatínkem vystřihovali a podlepo-
vali malé ovečky, pastýře, jesličky… Společně si postupně vyrobili stupínky, betlém rozšiřovali 
a každý rok jej stavěli v období adventu. Betlém se postupně stal tradicí celé rodiny. I letos 
syn přinesl betlém do Domova a ten v něm již zůstane, protože byl Domovu darován. Dříve 
jsme ho každým rokem v našem Do-
mově společně i s klienty pravidelně 
v období Vánoc stavěli. 
Krásný staročeský betlém ilustrova-
ný paní Kvěchovou byl velice starý 
a dárce byl tak laskavý, že našel doma 
k betlému ještě jeden arch postaviček. 
Poprosili jsme místní skautky o spo-
lupráci s renovací tak vzácného betlé-
ma. Pod vedením skautky „Matyldy“ 
(Martiny Lukáškové) – vedoucí skupi-
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ny Hlineckých skautek – nám skautky betlém opravily a doplnily o nové figurky. 
A v listopadu společně s některými klienty tento památeční betlém postavily 
a vystavily na veřejné místo. Pro nás – jako pro pracovnice Domova – to byl do-
jemný okamžik, kterým jsme se již začaly společně chystat na Vánoce. A při tomto okamžiku 
byla znovu mezi námi naše milá klientka i se svým synem. Ano, Vánoce se již pomalu začínají 
připravovat a vyvoláva-
jí vzpomínky na krásné 
chvíle. Ze srdce bychom 
chtěli poděkovat za tak 
skvělý dar pro Domov, 
a věříme, že se dárce 
přijde na svůj vystavený 
rodinný betlém podívat. 
Nyní již tedy definitivně 
našel betlém své nové 
místo u nás v Domově 
seniorů Drachtinka. Dě-
kujeme také za šikovné 
ruce hlineckých skautek. 
P. S. Zveme vás skautky, přijďte mezi nás, zazpíváme si společně vánoční koledy. 

Jana Mm a kolegyně aktivizační 
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Centrum denních služeb Motýl
Bohatě naplněné podzimní dny

Dovolte, abych za nás všechny v Cds Motýl napsala pár slov z našich podzimních dnů. Tak 
jako pomalu odcházelo léto i my jsme se museli rozloučit s některými aktivitami venku. Za-
čali jsme sběrem podzimních plodů, které jsme využili 
při tvorbě podzimní výzdoby Cds. 
Do Centra denních služeb přijala pozvání výtvarnice, 
paní Andrea Latislavová, která s uživatel malovala 
abstraktní díla akrylovými barvami na plátno. Každý 
z uživatelů se bez ohledu na omezení mohl této aktivity 
účastnit. Výběr barev a technika byla pouze na volbě 
uživatele. Tato „díla“ pak byla vystavena v MFC Hlinsko, 
kde budou k vidění až do 6. 12. 2019. 
Další malování tentokrát temperami a prašnými křídami probíhá s paní Mgr. Tilerovou 
v Cds Motýl právě v těchto dnech. Výstava nových obrazů bude probíhat v MFC po přelomu 
letošního roku, tedy od ledna 2020. 
I nadále se v Cds setkáváme s uživateli při společných aktivitách jako canisterapie, ruský 
kuželník, didaktické hry s panem Ing. Štorkem, relaxace v solné jeskyni a nyní také 
při tvoření drobných vánočních předmětů, které byly k vidění na jarmarku v Holetíně dne 

23. 11. 2019. 
Na svatého Martina nám sice bílý kůň nepřijel, 
ale svatomartinskou husu už jsme si uletět ne-
nechali. Tradičně tento sváteční pokrm připra-
vují uživatelé a pracovníci v Cds, pro tentokrát 
se nechali pohostit v restauraci. 
Senioři pro změnu neváhali a ochutnali různé 
speciality zvěřinových hodů, které tradičně 
pořádá místní restaurace. 

Kulturní vyžití nám poskytlo Východočeské divadlo v Pardubicích, kino v MFC nebo další 
výstavy pořádané v Hlinsku a v okolí. 
V listopadu také proběhlo setkání opatrovníků, kde se mohli opatrovníci, případně rodin-
ní příslušníci vyjádřit k poskytované službě, kde je i centrum informuje o aktuálním dění, 
změnách a přípravách na rok 2020. 
Senioři pojali podzim jako výzvu pro malé „velké“ výlety. Malé vzdáleností, velké však 
svými zážitky. Pro příklad bych ráda jmenovala Muzeum v Hlinsku, kde shlédli výstavu pana 
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Gustava Macouna, výlet do Horního Bradla do výrobny vánočních ozdob. Tam 
nejen uživatele, ale i pracovníky nadchla ruční výroba a zdobení ozdob. K zá-
věru prohlídky pak téměř nikdo neodešel bez zakoupeného suvenýru. Muzeum 
ve Skutči vrátilo některé starší uživatele do dob, kdy každý uměl alespoň jedno ruční řemeslo. 
Prohlédli zde výstavu obuvnictví a pánové měli radost z výstavy Století fotbalu ve Skutči. 
Velké nadšení v nás všech zanechala exkurze v místním pivovaře s ochutnávkou zlatého 
moku☺.
Prosinec je pro nás časem vánočního těšení, pečení cukroví, setkání s přáteli, společného 
oběda, posezení u stromečku a možná i očekávání, co bude pod ním. 

Proto i Vám přejeme, ať jsou Vaše očekávání naplněna, Vánoce ať jsou plné milých setkání 
a klidných chvil.

Za Cds Motýl   
Martina Hejduková 
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VALORIZACE DŮCHODŮ
Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra 
důchodu se zvýší o 570 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,4 %. Zvýšení bezmála 3,5 
milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automa-
ticky, není potřeba o ně žádat. Důchodcům starším 85 let navíc automaticky zvýší procentní 
výměru důchodu ještě o částku 1 000 Kč. 

● Jaké důchody se zvýší a o kolik
Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních 
důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých 
a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny 
druhy důchodů) se zvýší o 570 Kč, tj. z 2 700 Kč na 3 270 Kč. Procentní výměra důchodu, která 
je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech 
(výdělcích), vzroste o 3,4 %. Zvýšení důchodů je upraveno nařízením vlády č. 213/2018 Sb. 

● Zvýšení důchodu při dosažení věku 85 let
Příjemcům důchodu, kteří 85. narozeniny oslavili dříve (kdykoliv před 1. 1. 2019) nebo 85 let 
dosáhli v lednu 2019, náleží zvýšení o 1 000 Kč měsíčně od lednové splátky důchodu v roce 
2019. To se týká cca 200 tisíc seniorů. Důchodcům, kteří dovrší 85 let později než v lednu, 
zvýší vždy ČSSZ důchod o 1 000 Kč měsíčně od splátky důchodu v tom měsíci, v němž 
příjemce důchodu dosáhl 85 let. I v těchto případech bude zvýšení prováděno automaticky, 
aniž by o ně senioři museli žádat.
Zvýšení důchodu o 1 000 Kč těm důchodcům, kteří dosáhli nebo dosáhnou 85 let, upravuje 
zákon č. 191/2018 Sb., kterým se od 1. 1. 2019 mění zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 
155/1995 Sb.).

● O zvýšení důchodu bude zasláno písemné oznámení
Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně 
na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny 
prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich 
adresu evidovanou v ČSSZ.

► ► ► Příklad valorizace důchodu 
Je-li letos důchod vyplácen ve výši například 12 395 Kč (průměrná výše starobního důchodu 
ke konci září 2018), pak základní výměru představuje částka 2 700 Kč a procentní výměra 

Změna důchodů
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činí 9 695 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2019 se základní výměra zvýší 
o 570 Kč na 3 270 Kč, procentní výměra se zvýší o 3,4 %, tj. o 330 Kč (částka 
zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Od lednové 
splátky bude výše důchodu činit 13 295 Kč měsíčně, tj. důchod se zvýší o 900 Kč. U příjem-
ce důchodu staršího 85 let se zvýší procentní výměra důchodu ještě o 1000 Kč, důchod tedy 
vzroste o 1 900 Kč. 

● Valorizují se i tzv. dílčí důchody
Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení 
Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě 
se dílčená procentní výměra důchodu zvýší o 3,4 % své hodnoty. Základní výměra dílčího 
důchodu se stanoví v dílčí výši, to znamená, že se zvýší o poměrnou část z 570 Kč, která 
odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění. Dílčí důchody u příjemců 
důchodu starších 85 let se zvýší o dílčí částku z 1 000 Kč odpovídající poměru české doby 
vůči celkově získané době pojištění.

● Zvyšují se také příplatky k důchodům
Od lednové splátky 2019 se podle nařízení vlády č. 212/2018 Sb. zvýší i vyplácené příplatky 
k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu 
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona 
č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa 

Zdroj citace: www.cssz.cz  ze dne 20.11.2019

DRACHTINKA

Foto: pixabay.com
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„Skautské století v Hlinsku – HRDINOVÉ VÁLKY“

stanislav

zedníček
skautský hrdina války

        tanislav se narodil 17. srpna 1914. Vyrůstal pouze s matkou v domě v Husově ulici v Hlinsku.
Jeho otec, hodinářský mistr, padl v první světové válce. Všichni tři sourozenci zemřeli v dětském věku. Ve 30. letech 
Stanislav studoval na katolickém učitelském ústavu ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna. Poté se jako učitel vrátil 
do svého rodiště. Ve volném čase psal básně a byl také aktivním skautem. Vedl oddíl mladších
chlapců (vlčat).

 Za druhé světové války byl Stanislav pracovně nasazen v Chotěboři a v Hlinsku. Zapojil se do odboje proti
nacistům, kteří zabránili vydání jeho první básnické sbírky Píseň chudého. „V lesích s partyzány jsem nebyl. Měl jsem 
hlídat, kdo udává, a ničit případné udavačské dopisy, které byly posílány na gestapo. Těch jsem do rukou dostal
hodně“ popsal svoji odbojovou činnost. Když nacisté v Hlinsku zapečetili skautský domov, zorganizoval
riskantní akci, při které skauti vnikli dovnitř a odnesli to nejcennější – zejména vzácné vlajky. Během
osvobozování Československa bojoval na barikádách, za což později dostal pamětní odznak. Na sklonku války
se oženil, ale manželství zůstalo bezdětné.

 Po válce se Stanislav přestěhoval do Prahy. Navázal přátelství s Vladimírem Holanem a dalšími básníky. V roce 
1947 mu vyšla sbírka básní Dopisy Albíně. V 50. letech se stal jednou z mnoha obětí komunistických represí.
Povolání učitele byl nucen vyměnit za dělnické práce. Roku 1954 byl zatčen a odsouzen za údajnou protistátní
činnost. Z vězení byl propuštěn v dubnu 1955. Poté pracoval v lese, v dolech nebo jako ošetřovatel v pražské zoo.

 V 60. letech byl Stanislav zaměstnán v tiskárně. V období pražského jara se stal redaktorem oddělení poezie
v nakladatelství Československý spisovatel. Po dlouhé odmlce vydal svoji druhou básnickou sbírku Přítmí srdce.
V roce 1974 odešel do důchodu a vrátil se do Hlinska. Nadále se věnoval poezii a navzdory normalizační cenzuře mu 
vyšly další dvě knížky – Větrná zátiší a Na doslech pramene. Rád chodil na procházky – ještě v 80 letech ušel 20 km 
pěšky. Ve svém životě často obětavě pomáhal svým přátelům i cizím lidem (byl pravidelným dárcem krve).
Naposledy Stanislav vydechl 17. března 2002. Jeho přátelé od té doby každý rok v Hlinsku pořádají vzpomínkové
setkání nazvané Větrná zátiší.

S

K zamyšlení

1937 - pieta za TGM: zleva Heda Pošvářová, Květa Ruprechtová, Anděla Bláhová, Karel Záviška, Stanislav Zedníček a neznámý
Stanislav Zedníček 

V čem může být Stanislav vzorem
pro dnešní mladou generaci?
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Skautské století – Hrdinové války v Hlinsku
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V listopadu 2018 náš Domov navštívil pan Homolka z hlineckého skautského 
střediska a přiblížil nám několik příběhů skautů a skautek, na které by se nemělo 
zapomenout. Dnes Vás seznámíme s posledními hrdiny minulosti.

Eva

Tausiková
skautská hrdinka války

  va se narodila 2. dubna 1927 v Teplicích. Její maminka zemřela v polovině 30. let 
po porodu druhého dítěte, které rovněž nepřežilo. Eva poté začala jezdit na prázdniny 
do Hlinska, kde bydlel bratr jejího otce Viktor Tausik. Její strýc byl dlouholetým skaut-
ským činovníkem, proto se i Eva zapojila do skautského života. Například v roce 1939 
se zúčastnila tábora hlineckých skautek v Toulovcových maštalích.
 V roce 1939 spáchal její otec sebevraždu kvůli běsnění sudetských Němců. Eva pak už 
zůstala natrvalo v Hlinsku u svých příbuzných, kde po prázdninách nastoupila do školy. 
„Moc dobře se učila, byla skutečně velice nadaná, chytrá,“ vzpomínala na ni Miroslava 
Linhartová. Za druhé světové války se nevyhnula transportům Židů do koncentrač-
ních táborů. Ještě v dopise z Pardubic své blízké utěšovala, aby se o ni nebáli. 5. prosin-
ce 1942 byla transportována do Terezína, kde prožila necelé dva roky. 19. října 1944 
byla poslána do Osvětimi. Z 1500 deportovaných osob jich přežilo pouze 76.
 Na rozdíl od jiných Židů Evu Tausikovou nečekala smrt v plynové komoře. Jistý
německý doktor na ní prováděl laboratorní pokusy. Zemřela patrně na tyfus.

E

K zamyšlení

Eva Tausiková s rodiči

Eva Tausiková na táboře
v roce 1939

Jak se asi Eva cítila,
když přišla o oba rodiče?
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8. Hrdinové války_Tausiková_Eva.ai   1   11.09.2018   20:35:30
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Legenda 1989 2018
Počet obyvatel (v mil.) 10,4 10,7
Počet narozených (v tis.) 128,4 114,0
Naděje na dožití mužů 68,1 76,1
                            žen  (v letech) 75,5 81,9
Věk ženichů 24,6 32,3
       nevěst (v letech) 21,4 29,8
Počet cizinců (v tis.) 35,6 525,3
Hrubý domácí produkt na osobu (v Kč) 3 070* 23 072
Průměrná hrubá mzda (v Kč) 3 170 31 185
Výdaje za potraviny (%z příjmu rodiny) 28 16,5
Výdaje na bydlení (%z příjmu rodiny 19 26,2
Počet dokončených bytů (v tis.) 55,1 33,9
Emise oxidu siřičitého (v tis.tun) 1486 87
Počet vydaných knižních titulů (v tis.) 3,8 16,7
Počet registrovaných automobilů (v mil.) 2,4 5,9

Jak se žilo v Česku v roce 1989 a jak se žije dnes
Dne 17. 11. 2019 Česká re-
publika slavila 30 let svo-
body. Všechna média (tele-
vize, rozhlas, tisk) tématu 
svobodné republiky věno-
vala prostor, aby výročí tak 
velkého významu bylo naší 
společností důstojně vryto 
do paměti. 
Při čtení týdeníku Ekonom 
č. 46 jsem „narazila“ na za-
jímavá srovnání vývoje 
některých statistických dat 
a také cen za období 1989-
2018, o které bych se s Vámi 
také ráda podělila. 
(*Rok 1990)

A pro zajímavost ještě porovnání vývoje cen za potraviny, oblečení či služby:

Legenda 1989 2018
Chléb (v kg, v Kč) 3 25
Vepřová pečeně (kg, v Kč) 46 116
Máslo (kg, v Kč) 40 206
Jablka (kg, v Kč) 7 27
Pánská košile (v Kč) 123 651
Dámské kožené boty (v Kč) 380 1 483
Automatická pračka (v Kč) 5 950 10 998
Oběd ve školní jídelně (v Kč) 4 24
Černé uhlí (100 kg, v Kč) 26 372
Odvoz odpadků (ročně, v Kč) 61 1748
Nájemné v Praze (70m2, měsíčně, v Kč) 175 22 890

                       
Zdroj: Týdeník Ekonom, č. 46, s. 11 – Eva Kunátová Holečková

Porovnání života dříve a nyní
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Herman Himmelman začal chodit na ryby, 
ale moc mu to nešlo. Nechtěl, aby se mu žena smála, 
že nic nechytil, tak se cestou domů zastavil v obchodě, 
aby koupil čtyři okouny. Řekl prodavači:
„Vyberte mi čtyři velké a hoďte je po mně, ano?“
„Proč chcete, abych je po vás hodil?“
„Aby mi žena uvěřila, že jsem je chytil.“
„Dobrá, ale doporučil bych vám, abyste radši koupil pstruhy.“
„Proč?“
„Protože se tu dopoledne paní Himmelmanová zastavila a řekla, že kdybyste se tu 
objevil, mám vám vyřídit, že by si k večeři radši dala pstruha.“

Vánoce

pixabay.com

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.

Překrásné Vánoce plné splněných přání a užasného Silvestra 
přejí zdravotní sestry
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OBRAZ

„Tenhle obraz dobře znám, když jsem byl malej, tak jsme 
s klukama s Křižánek koukali, jak ho pan Jelínek maluje.“ 
Společně sedíme s panem Preislerem na chodbě třetího 
patra a koukáme na obraz, který namaloval malíř Cína 
Jelínek. 
„Vzpomínám si, jak jsme jako malí kluci posedávali 
kolem Cíny. Občas jsme si zaběhli do potoka chytit 
nějakou rybičku, pstroužka, potom jsme si ho opekli.“ 
Cína často chodil malovat společně se svojí manželkou. 
Ona si sedla na mezi a pletla. „Vzpomínám si, když 
Cína maloval obraz, seděl na louce a maloval, my 
jsme mu koukali pod ruku. 
Tady na tomto obrazu jsou namalované České a Moravské 
Křižánky, a ta bíla budova je bejvalá Zástěrova hospoda, tady dole je stará Balabánova 

pazderna.“ Cína Jelínek byl jeden z posledních žáků Mikoláše 
Alše. Nu, a Cína, když domaloval, tak povídal svý ženě: „Tak 
co myslíš, udělej inventuru…“ To víte, když se jí to nelíbilo, tak 
Cínovi domlouvala: „Víš Cíno, tady to máš nějaký prázdný, udě-
lej tam ještě mráček.“ Ona říkala, že když je ta kuchařka, tak to 
může zvizitýrovat.                                                      Ptala se Mm

Vzpomínka na malíře Cínu Jelínka

www.cs.wikipedia.org
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    Ať se všechna starost zruší, 
    ať zavládne pokoj v duši.
    Co bolelo ať se zhojí,
    co těšilo ať se zdvojí.
    Pohodu, klid a žádné hádky,    
    štěstí, lásku a krásné svátky!

Vám jménem pracovníků sociálního oddělení přeje Markéta Štědrá

Pánský klub
ve středu 
jednou za 14 dní 
v 1.patře klubovny-kuželky 
Pouze pro pány
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Ohlédnutí
Společně jsme se těšily na to, až si s paní Cempírkovou sedneme na postel a začteme se do po-
vídky, kterou napsala pro náš časopis. Většinou nechtěla být podepsaná, říkávala „sestři, 
vždyť to není důležité, a co by tomu řekli lidi.“
Setkávání s paní Cempírkovou bylo příjemné. Vzpomínám si, jak velice ráda psala svoje vzpo-
mínky, zapisovala si je do knihy, kterou jí dala rodina. Jmenuje se: Babičko vzpomínej. Už 
jich měla několik. Jednou mě paní Cempírková poprosila o radu. Chtěla napsat do svých 
pamětí jednu vzpomínku, která byla pro ni traumatizující. Ale cítila, že tento příběh 
přesto chce předat své rodině, bylo to pro ni důležité. Postupem času jsme k sobě 
našly literární cestu. Mívala pro mne připravené příběhy, které prožila. Velice často 
o sobě říkávala, že měla těžký, ale veselý život, a ve svých vzpomínkách se vracela 
do svého mládí. Na nic si neztěžovala, snad jen na to, jak jen můžou být 
někteří lidé zlí.
Bývala to krásná setkávání a v jejich životních příbězích bylo plno humoru 
i moudrosti. Jsem ráda, že jsem mohla paní Cempírkovou 
poznat. (Mm)

Dobrý skutek ani žádnou definici mít nemůže
Kolikrát člověk něco udělá s dobrým úmyslem, přesto je výsledek katastrofální.

Člověk může udělat něco, čemu nepřikládá žádnou vel-
kou váhu, ale časem se ukáže, že to byl dobrý skutek.

Odpuštění nemusíme vnímat jako skutek,
ale jako změnu názoru na něčí jednání apod.

pixabay.com

Vzpomínka na paní Cempírkovou
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Jarní zahradní příběh

U nás na kopci se jaro objevovalo později než ve městě. Dole již kvetly jarní květiny - krokusy, 
sněženky i petrklíče, a u nás teprve roztával sníh, který se tam držel tak dlouho proto, že naše 
zahrada byla ze dvou stran lemována lesem, od jihu i západu. Ale konečně i u nás poslední 
sníh roztál a jakmile země trochu oschla, vrhli jsme se na zahradu vyzbrojeni železnými hrá-
běmi, košťaty a kolečkem na odvoz odpadu. 
Trvalo nám to dvě až tři odpoledne, než jsme to dali celé trochu do pořádku, ale odměnou 
nám byl pohled na pěkně upravenou zahradu, která po našem zásahu vždycky prokoukla. 
Potom už mohl manžel ve skleníku vyset do truhlíku semena salátu, okurek, paprik i rajčat 
i semena letniček jako jsou cinie, afrikány a astry - i k řezu.
Pak již všechno rostlo jako z vody, která byla po ruce v nádrži, které jsme říkali jezírko a chytali 
jsme do ní dešťovou vodu z okapů. Když dlouho nepršelo, doplnili jsme ji vodou z vodovodu.
Jednou jsme koncem dubna vysévali semena řeřich na okraj jednoho úzkého záhonu, který se 
svažoval a já chodila po samém okraji. Můj manžel mne varoval: „Nechoď tak blízko ke kraji 
nebo se to s tebou utrhne!“ Ale ještě než to dořekl, už to bylo. Já i obrubník jsme se skulili 
asi 2 metry hluboko a tam jsme svorně leželi vedle sebe, zastaveni o jakýsi keř. Trvalo chvíli, 
než se manžel zvedl a za neustálého hubování: „Škoda, že jsem to říkal“ a tak podobně, šel, 
a zvedl ten dlouhý kámen a usadil jej na jeho původní místo. Já marně čekala, že snad přijdu 
také na řadu... Když jsem konečně pochopila, že už asi ne, zvedla jsem se mírně potlučena 
ale i velice poučena, jen jsem si ještě stačila pomyslet: „Ejhle, tak to je láska po 30 letech,“ 
a uraženě jsem odkráčela k domovu.

Vzpomínala paní Cempírková

pixabay.com
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Radostné a pokojné 
Vánoční svátky

Přejeme hlavně hodně zdraví, lásky,
vytoužených setkání a pokoj

do všech Vašich dnů prožitých
s námi se všemi v Domo-
vě seniorů Drachtinka

Přejí s úctou a láskou 
pracovníci přímé péče
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DRACHTINKA
KONFERENCE „KŘEHKÝ SENIOR“
Domov seniorů Drachtinka, p.o. pořádal dne 8. 10. 2019, v prostorách Multifunkčního 
centra v Hlinsku, v pořadí již III. ročník odborné konference určené zejména pro pra-
covníky zdravotnických a sociálních zařízení. Konference se konala v rámci vyhlášeného 

„Týdne sociálních služeb“.
 
Účastníci konference s ná-
zvem „Křehký senior“ si 
vyslechli příspěvky od-
borníků, lékařů a zástupců 
společností, které se zabý-
vají geriatrií, nutriční péčí 
a farmacií.
 
Mezi přednášejícími jsme 
přivítali MUDr. Daniela 
Prchala, primáře oddělení 
ARO Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a.s., MUDr. Zuzanu Kalu Grofovou, vedoucí lékařku Nutričního a dietologického 
oddělení, Pardubické nemocnice, NPK, a.s., MUDr. Hanu Polákovou, lékařku geriatrického 
oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., specialistku zabývající se léčbou dekubitů, 
PhDr. Tamaru Starnovskou, předsedkyni Sekce výživy a nutriční péče, z.s., MUDr. Astrid Ma-

tějkovou, lékařku geriatrického 
oddělení Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a.s., Mgr. Gabrielu 
Mencovou, nutriční terapeutku 
DS Kokory.
Celý den přednášející s účast-
níky hovořili na téma správné 
výživy osob v období sénia 
a problematiky léčby ran (de-
kubitů, proleženin). Účastní-
ci konference měli možnost 
v rámci programu navštívit 
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i stánky společností, jejichž portfoliem je výživa, léčba ran, zdravotnická technika, speciál-
ní vybavení do kuchyní.
Konferenci Domov seniorů Drachtinka mohl pořádat díky podpoře sponzorů, za což jim 
velmi děkujeme.
Věříme, že šíření vědomostí a dobré praxe v oblastech zdravotnictví a sociálních služeb 
je základem úspěšné a kvalitní poskytované péče o potřebné.

 
Eva Kunátová 

Holečková
ředitelka 
Domova 
seniorů 

Drachtinka

Stálou radost z malých i velkých věcí
v životě, pevné zdraví a životní jiskru.
Lásku a potěšení z lidí blízkých
Vašemu srdci
Vám přeje 
prádelna a úklid

Foto: pixabay.com
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Kacafírek  v Drachtince
Hádankářský (skoro)měsíčník Kacafírek v Drachtince již zdomácněl. 
V současné době leží na pultu „Recepce“  šesté číslo včetně přílohy „Tržnice“ a do konce 
roku vyjde další, vánočně-silvestrovský Kacafírek.
Tak jako jmenovec časopisu – filuta Kacafírek z Chrudimi (zde žil v 16. století) syn chru-
dimského měšťana – perníkáře, byl znám svou pohotovostí, bystrostí a důvtipem, tak i naši 
luštitelé za ním nezůstávají pozadu, někdy ho možná i předčí. Věřím, že by pro něho byli 
rovnocennými partnery v hádankářském soutěžení nejen v 16. století.
Pokaždé řeší zapeklité úkoly přibližně deset luštitelů a zároveň soutěžících. 
V pravidelném losování (první proběhlo v měsíci červnu) všech zúčastněných vyhrávají 
první tři vylosovaní. 

Heslo Kacafírka zní: 
 „Není důležité mít vše správně vyluštěné, důležité je pokusit se o to.“

První cenou je kvalitní bílé víno s logem Drachtinky, druhou a třetí víceúčelová propisovačka. 

Dovolím si malé ohlédnutí zpět. 
Mezi velmi oblíbené úkoly patřilo luštění písniček skryté v „zapeklitých“ větách. 
K mému, mnohdy velkému údivu, byl můj čas, věnovaný vymýšlení „zapeklitých vět“, pod-
statně delší, než byl následně čas našich bystrých soutěžících věnovaný vyluštění:)☺.
Hádanka o bílých a černých ponožkách visících na půdě dala zabrat – vzít si nejmenší 
možný počet ponožek tak, abychom měli celý pár a to ještě navíc za tmy, s tím by asi měl 
co dělat i bystrý Kacafírek.

Trénování paměti
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Zato slovenštinu mají naši luštitelé „v malíčku“ – ani méně známá slova jako „kaleráb“, 
„omrvina“, „rasca“ nebo „pivnice“ je nezaskočila. Myslím, že dnešní mladá generace by ani 
netušila, o jaký jazyk se jedná...
Takzvané „chytáky“ nebo-li „hádanky jinak“ motivovali naše luštitele i k velice vtipným 
odpovědím. Například na  hádanku „Kdy se vůl dojí“ byla jedna z nejvtipnějších odpovědí 

„Když narazí na zlatokopku“)☺ .̋
A co vy, ostatní, věděli byste odpověď?

Těší mě, že se náš Kacafírek v Drachtince zabydlel a je zde jako doma. Doufám, že si i dál 
budete namáhat mozkové buňky, že vás luštění bude těšit, bavit a vyplní váš volný čas. Přeji 
vám všem, kteří již luštíte i vám, co se teprve odhodláváte, abyste si chvíle s Kacafírkem 
užívali, diskutovali o hádankách, radili se navzájem a aby vám Kacafírek  přinášel radost 
a dobrou náladu!

M. Štiková – vedoucí oddělení aktivizačních činností

A jedna vánoční hádanka na závěr:

Pod stromečkem tiše sedí,
jako otrok pouta má.
Až ho ale vysvobodí,

radost všem hned udělá.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com
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Svatomartinské posezení v Domově seniorů Drachtinka
„Vínečko bílé, jsi od mej milej, budu ťa piť co budu žiť, ….“ 
Znělo naši Domovem seniorů Drachtinka. Každoročně se scházejí naši klienti Domova 
na svatomartinské posezení. Letos slavili opravdu 11. listopadu na Martina a se skleničkou 
dobrého bílého vínka si zazpívali písničky svého 
mladí. Pan Borovec s paní ředitelkou domova tančil, 
ostatní vzpomínali na svoje mladá léta. A kdyby to 
jen trochu šlo, také by tančili. 

Mm
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Dekubity ve 21. století
Domov seniorů Drachtinka v rámci zdravotní péče o klienty s dekubity (proleženinami) ak-
tivně spolupracuje s MUDr. Hanou Polákovou, lékařkou, která v České republice patří mezi 
špičky v oblasti léčby a prevence dekubitů. Jde o lékařku s dlouholetou praxí, zkušenostmi, 
a skvělými výsledky; lékařkou, která je ochotna zdarma dojíždět do našeho domova, abychom 
naše seniory ušetřili cestování v sanitním voze spojené s vyčerpávajícím čekáním v pardu-
bické nemocnici. Vzhledem k rozsáhlé problematice a mnoha dotazů, které vyplývají z řad 
veřejnosti a rodinných příslušníků, jsme paní doktorku poprosili, zda by tuto problematiku 
krátce nepopsala. Níže uvedený text nám byl zaslán a my se s ním s vámi, čtenáři, chceme 
podělit. 
  
Dekubity, neboli proleženiny, jsou dnes ve zdravotnictví a v sociální sféře velmi citované 
a citlivé téma. Dekubitem se rozumí poškození kožního krytu nebo i dalších hlubších podkož-
ních či svalových vrstev, obvykle nad kostními 
výčnělky. A pokud se jedná o dekubity nejtěž-
šího stupně, ty mo-
hou zasahovat až 
ke kostním struk-
turám a vytvářet 
na nich zánětlivé 
změny. V počáteč-
ních, méně závaž-
ných stádiích, se jedná o bolestivé poškození. Bo-
lestivost se ale paradoxně obvykle s těžším stupněm 
poškození zmírňuje nebo zcela mizí. Některé dekubity však mohou vznikat v hlubokých 
vrstvách a postupují směrem nahoru ke kožnímu krytu. Toto poškození je velmi obtížné 
v počátečních stádiích rozpoznat a obvykle se pak jedná o rozsáhlé a závažné postižení.

Podstatou vzniku dekubitu jsou místa neustálého tlaku a kontaktu s podložkou, uzavření 
krevních kapilár s rozvojem poruchy zásobování tkání živinami a kyslíkem. To vede k ná-
slednému odumírání postižené tkáně. Rychlost a závažnost odúmrti závisí na délce a inten-
zitě tlaku, odolnosti organismu vůči tlaku, na celkovém stavu nemocného a vlivům zevního 
prostředí. Mezi ty řadíme například léky, tělesnou teplotu, vlhkost pokožky, úpravu lůžka. 
V celkovém stavu dominují závažná přidružená onemocnění (cukrovka, těžká ateroskleró-

Dekubity



DRACHTINKA

– 23 –

za, imobilita, terminální stavy, nevyléčitelná onemocnění, poruchy duševního stavu, těžká 
neurologická postižení, závažné infekce ...). Dále mezi tyto faktory patří imobilita, poruchy 
výživy ve smyslu podvýživy ale i obezity; a samozřejmě vyšší věk. To však nevylučuje mož-
nost vzniku dekubitů i u mladých predisponovaných jedinců v závažných stavech.

Dekubity se mohou objevit kdekoli na těle nad kostní prominencí, nejčastěji však v dolní 
polovině těla. A to v oblasti kostí křížové, sedací, lopat kosti kyčelní, velkých hrbolů kosti 
stehenní, kotníků (hlavně zevních) a pat. Pokud se dekubity vyskytnou v horní polovině 
těla, tak pak jsou především nad trnovi-
tými výběžky obratlů, na temeni hlavy 
a na ramenou.
    
Jaká je prevence dekubitů?
 Prevence zahrnuje mobilizaci a rehabili-
taci pacienta, jejich vysazování; správné 
polohování; zmírnění tlaku v rizikových 
oblastech – a to správnou úpravou lůžka; 
používáním antidekubitních pomůcek, 
které snižují tlak v rizikových místech 
(lze je zakoupit v prodejnách zdravotnic-
kých potřeb, některé lze zapůjčit, jiné předepsat – antidekubitní matrace, polohovací postele); 
zabránění vzniku střižných mechanismů při manipulaci s nemocnými po podložce. Mezi 
další preventivní opatření řadíme správnou péči o pokožku (nesmí být vlhká, ale ani příliš 
vysušená); používaní ochranných kožních krémů; volba vhodných inkontinenčních pomůcek. 
V žádném případě ale nesmíme opomenout to nejzákladnější, jako je vyvážená racionální 
strava přizpůsobená potřebám každého jedince.
A co říci na závěr?
Dekubity jsou a budou. Základem je jim přecházet. Jsou zdrojem utrpení nemocných a jejich 
léčba je dlouhodobá (někdy i měsíce, roky) a náročná. V některých závažných případech je 
vyléčit nelze. Jejich vzniku ale ani v dnešní době u některých osob nelze zabránit. A to i přes 
použití všech dostupných preventivních prostředků a postupů a poskytované kvalitní péči. 
Zvláště se jedná o těžce handicapované; imunitně oslabené a imobilní pacienty; obvykle vyšší-
ho věku (ale to nemusí být pravidlem); v těžkých stavech; s těžkými probíhajícími infekcemi; 
v ischemickém terénu (tj. z důvodu špatného prokrvení); u pacientů s cukrovkou. A jejich 
rozvoj může být v některých případech velmi rychlý, v časovém intervalu několika hodin. 

MUDr. Hana Poláková, geriatr – GERMED, s.r.o. Pardubice, 
Eva Kunátová Holečková, ředitelka DsD
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Tržnice v Dsd Drachtinka

Tržnice
Brány (resp. dveře) Tržnice v Domově seniorů Drachtinka byly slavnostně otevřeny paní 
ředitelkou Evou Kunátovou Holečkovou 19. září 2019 v 9:30 hod. Ale již dobrou půlhodinu 
před začátkem se shromažďovali 
zájemci z řad klientů přede dveř-
mi a ve vzduchu bylo cítit napětí 
a očekávání. Když se otevřelo, 
první, co každého uvítalo, byly 
vůně. Kmín, med, květiny, bylin-
ky – to vše se smísilo a potěšilo nejedny čichové buňky. Ruku v ruce s tímto prožitkem šla 
pastva pro oči. Na jednotlivých stáncích (stolech) se nabízely výpěstky ze zahrad, z lesa i pole. 
Hned při vstupu lákal zdatný sadař zákazníky na svá jablka, hrušky či švestky. Nechyběla 
ani velká úroda vlašských ořechů. Zahradnice nabízela pestrou barevnou paletu podzimních 
aster či suchých květů na zimní výzdobu. Čaj s medem, medovina, medové svíčky – prostě 
medová vůně – se nesla kolem další zastávky. 
Úroda – dobrá. Ale jak bychom ji mohli zpracovat, 
kdyby nebylo v čem ji uvařit a uskladnit! To nabízel 
stánek s domácími potřebami. Kameninové hrnce, 
mísy, formy či kvedlačky čekaly na své obdivovatele. 
Zde mohli návštěvníci zavzpomínat a u některých 
vystavených exponátů i poradit, k čemu asi sloužily. 
Cestou k „prodejci“ čerstvých hub, koření či luštěnin 
jsme se mohli zastavit u koše s látkami. Vyšívané 
ubrusy či zástěry byly svědectvím o šikovnosti autora nebo spíše autorky.
Asi největšímu zájmu se těšily stánky uprostřed sálu. Na jejich ploše se tísnily čtyři druhy 
brambor, celer, petržel, mrkev, česnek, cibule, ale také dýně, cukety či patisony. Nejčestněj-
ší místo uprostřed patřilo Bio výpěstkům ze zahrady Domova seniorů Drachtinka. Dobře 

opečovávaná zahrada vydala své plody – brambory 
(nejmenší měla v průměru 7 mm), dýně, lilky a velké 
množství různých bylinek.

Tržnice se mohla dokola obejít, ale také stačilo se usadit 
a těšit své oko pohledem po sále.
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Závěrem trošku krátké histo-
rie. Jedno podzimní odpoledne 
klienti sklízeli brambory na za-
hradě Domova. Jejich krásná úroda spustila 
odvážný nápad – chtělo by to vystavit! Aspoň 
jeden den! Ale jenom brambory? Nastal tok 
myšlenek a nápadů. Výsledkem byla pěti-
denní Tržnice. Děkujeme všem, kteří se po-
díleli na přípravě – sklidili a donesli úrodu, 
zapůjčili své domácí poklady, naaranžovali 
vše tak, jak jsme to mohli vidět. 

Ale největší dík patří vám, kteří jste přišli a nešetřili pochvalnými slovy. Bez toho by byla 
Tržnice jen prázdným výkřikem. Byla to první Tržnice v Domově seniorů Drachtinka, ale 
věříme, že nebyla poslední.

Milada Laštovicová 
aktivizační pracovnice
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Nové lyže
Rodiče dnes už osmileté Terezky zase nezapomenou na předvánoční 
čas, když byly jejich holčičce tři roky. „Manžel odjel na služební 
cestu a já mu koupila k Vánocům lyže, po kterých strašně toužil. 
Mělo to být velké překvapení,“ vypráví Monika, maminka Tere-
zky. Když tahle tajná zásilka dorazila, poprosila ještě Monika pána 
z doručovací služby, zda by jí lyže nedal na skříň, na kterou ona jen těžko dosáhne. „Pak se 
mě dcera samozřejmě ptala, kdo to byl a co to přinesl a podobně. Řekla jsem jí, že to je dárek 

pro tatínka, ale že o tom nesmí mluvit, že mu to nesmí říct, 
jinak by to překvapení zkazila,“ vzpomíná Monika. Když 

se za pár dní její muž vrátil, už ji ani nenapadlo, že by 
si Terezka příhodu s ukrýváním lyží ještě pamatovala. 
„Jenže jakmile manžel vešel do dveří, vrhla se mu 

Terča kolem krku, a když se jí zeptal, co se tady 
dělo, byl průšvih,“ vypráví Monika. Terezka za-

čala tatínkovi vyprávět, jak tu byl takový pán, 
o kterém nesmí mluvit, že mu nesmí říct, že 

byl u nich v ložnici, protože by se maminka 
zlobila a podobně. „V podstatě to vypadalo, 

jako bych tu během jeho služební cesty 
měla milence. Tak jsem radši řekla 

pravdu a ukázala mu jeho nové lyže. 
Měl obří radost a dodnes se smě-

jeme, jakou máme doma ma-
lou povídalku,“ dokončuje 

Monika.
www.prozeny.cz

Foto: pixabay.com
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Ať s každou spadlou vločkou
se rozhostí v srdci mír.
Ať s každým rampouchem
se rozezvoní štěstí.
Ať vůně Vánoc a jehličí
Vám přinese do duší klid.
 
Krásné Vánoce 
a hodně zdraví v novém roce 
Vám všem přeje 
kolektiv kuchařů 
Domova seniorů Drachtinka

Foto: pixabay.com
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Troška
poezie

Poslední už hoří svíčka,
maminka chystá večeři.
Dnes čekáme na Ježíška,
přijde až se sešeří.

Stromeček je ustrojený,
Betlémské září světýlko.
V jablíčku po rozkrojení
nám hvězda věští zdravíčko.

Půlnoční už zvony zvoní,
z té známé věže kostela.
Tichá noc zazní jako v loni,
my půjdem domů z vesela. 

DRACHTINKA






