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Úvodník
Milí klienti, 
zaměstnanci a přátelé Drachtinky,
právě prožíváme krásné letní období. Vůně trávy, květin a jas slunečních paprsků nás lákají 
do přírody a na zahrady. Park u Drachtinky vábí k procházkám a posezení nejen klienty 
Domova, ale také ostatní obyvatele našeho města.
Většina zaměstnanců Domova v průběhu letních měsíců čerpá řádnou dovolenou. Během 
zaslouženého odpočinku sbíráme síly a inspiraci pro další práci. Všem zaměstnancům přeji 
krásné prožití dovolené a plnohodnotný odpočinek.

K vykrytí dovolených využívají jednotlivé pracovní úseky pomoci brigádníků tak, aby nedo-
cházelo ke snížení kvality poskytovaných služeb z důvodu personálního oslabení. Přímá péče 
i aktivizační oddělení využívá ke své práci s klienty nejen společné prostory Domova, ale 
také prostředí zahrady. Ke zpestření života obyvatel i návštěvníků přispívá od 14. července 
uspořádání výstavy „Výbavička pro miminka“. Radost nám zde připomenou oblečky, panenky, 
kočárky a pomůcky pro péči o miminka, které jsme používaly jako maminky v dávné i nedáv-
né minulosti a zároveň si zde můžeme 
prohlédnout věci, které používají pro 
svá miminka maminky dnes.
I přes horké dny se obyvatelé Domo-
va těší z pohybu na Thera Traineru, 
dále při setkávání na pravidelném cvi-
čení, přednáškách, narozeninových 
posezeních. Dne 4. srpna očekáváme 
návštěvu a vystoupení humanitární 
společnosti ADRA. Ve středu 25. srp-
na návštěvu dobrovolníků, kteří nás 
v případě hezkého počasí doprovodí na hlinecký Betlém. Určitě se nenecháme zahanbit ani 
v září☺, plánujeme výlet…
Dovolím se zmínit, že pracujeme na rozšíření naší malé tělocvičny☺, sportovců mezi klienty 
Domova není opravdu málo. 
Věřím, že veškeré aktivity nabízené Domovem nemohou vynahradit setkání klientů s jejich 
rodinami a přáteli. Počasí i epidemiologická situace nám v této době umožňuje setkávání 
s mírným rozsahem omezení a mám opravdu velkou radost, když vidím šťastné tváře klientů 
s jejich návštěvami v zahradách, na terase nebo v prostorách Domova. 
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Přeji všem, aby v rámci svých možností a přání načerpali z těchto krásných dnů spoustu čisté 
energie a zážitků, které jim v době zimního vzpomínání vykouzlí úsměv na rtech.

Miroslava Kábelová
ředitelka Domova

Klientka Domova

Léta kráčí, léta běží,
všechno zvládáme už stěží,
nezbývá nic jiného,
než od milé rodinky
do náruče „Drachtinky“.

Zařadit se mezi „babky“,
ctít neděle, slavit svátky.
Jsme moc vděční za své bydlo,
vlídné slovo, dobré jídlo.

Korona vir u nás řádil,
návštěvám všech lých bránil.
Zbyla nám jen marná touha,
roušky, smutek, naděj pouhá.

Navíc jaro stávkovalo,
sluníčka jsme měli málo.
Jenom déšť a těžké mraky,
jak by chtěly truchlit taky.

foto: pixabay.com
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DRACHTINKA
SLAVNOSTNÍ KÁCENÍ MÁJE

PŘIPOMÍNKA ROČNÍHO VÝROČÍ VÝSADBY 
STROMU PLATAN

4. červen 2021 byl dnem plným slunce a tepla. Den „jako na objednávku“.

V přilehlé zahradě Domova seniorů Drachtinka se uskuteč-
nilo setkání klientů, zaměstnanců a několika přátel Domova.
Po dlouhé době tak mohli všichni společně posedět, po-
povídat si a zazpívat lidovky za doprovodu harmoniky. 
Čestnými hosty, kteří přijali pozvání, byl starosta města 
Hlinska pan Miroslav Krčil, vikář římskokatolické farnosti 
děkanství Hlinsko pan Petr Vtípil, dobrovolnice paní Anna 
Plíšková, pan harmonikář Josef Daněk, pan Jan Adámek 
a pan Jiří Hájek.
Hlavním programem společenského odpoledne bylo slav-
nostní kácení máje. Stavbu májky v prvních květnových 
dnech inicioval Pánský klub Domova, který ji celý měsíc 
bedlivě střežil. Kácení máje se se ctí zhostili dobrovolníci 
z Herálce, kteří svým vystoupením „staročeského kácení 
máje“ ukončili přítomnost májky v zahradě Domova. Při 

kácení tedy nechyběl sta-
rosta, dědek, bába, mlynář, 
paní máma a hubaté cikán-
ky v krásných dobových 
kostýmech.
Tradičnímu kácení máje 
předcházel poněkud netra-
diční a výjimečný tanec za-
městnankyň Domova. Poba-
vily všechny přítomné, ale 
i sebe samy☺.
4. červen nebyl však pou-
ze ve znamení kácení máje, 
ale zároveň byl dnem, kdy si 
klienti Domova připomněli 
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Slavnostní kácení máje

téměř roční výročí výsadby stromu platan a od-
halení pamětní desky. Výsadbu stromu platan 
inicioval v roce 2020 Pánský klub Domova senio-
rů Drachtinka, jejíž smyslem je ponechání vzkazu 
budoucím generacím. 

Čestným hostem výsadby platanu byl nejmladší člen Pánského klubu malý Adámek Bouška. 
K příjemné atmosféře přispělo dobře chlazené pivo Platan, moravské víno a grilované klobásy. 

Spokojenost a radost byla v průběhu 
setkání patrná na první pohled v roz-
zářených očích, úsměvech a zpěvu 
celé velké „drachtinkovské rodiny.“

Miroslava Kábelová 
ředitelka Domova 
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DRACHTINKA

Slunce nám pomůže z kabátu 
rychleji, než vítr

Bajka o slunci a větru
Přeli se slunce a vítr o to, kdo je silnější. Vítr řekl: „Dokážu, že jsem silnější. Vidíš tamhle 
toho staříka v kabátě? Sázím se, že mu jej svléknu rychleji než ty.“ 
I zašlo slunce za mraky a vítr začal foukat, až dosáhl síly vichřice – jenže čím zuřivěji foukal, 
tím úžeji se stařík halil. Konečně se vítr utišil. Tu vyšlo z mraků slunce a začalo se na sta-

říka mile usmívat. Hned si otíral 
čelo a svlékl kabát. Načež slun-
ce vysvětlilo větru, že laskavost 
a přívětivost jsou vždy mocnější, 
než zuřivost a násilí. 

Už šest let před Kristem žil na dvo-
ře Krésově řecký otrok Ezop a vy-
mýšlel bajky. Jeho přirozenosti 
platí dodnes. Slunce nám pomůže 
z kabátu rychleji než vítr. Laska-
vost, přátelské chování i uznalost 
dovedou změnit smýšlení snáze, 
než všechno zuření a hromování 
pod sluncem. 
 

Příspěvek J♥Koten
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Vzpomínka z Hlinecka

Šáteček růžový, 
fěrtoušek kmentový,

bylo to děvčátko k milování
Z Hlinecka

Vědní obor, který se věnuje lidové kultuře se nazývá národopis – cizím slovem etnologie. 
Jednou z oblastí, které od svých počátků věnuje pozornost, je lidový oděv. V muzeích jsou 
tak shromážděny mnohé předměty dokládající 
vývoj oděvních součástek v různých krajích naší 
republiky. Lidový oděv, nebo chcete-li lidový kroj, 
patřil ke znakům, jimiž se od sebe odlišovaly 
jednotlivé oblasti naší republiky. Na první po-
hled bylo možné poznat, zda žena pochází z Hané, 
Chodska či Valašska? Ale také, zda je vdaná či 
svobodná i to, jak je majetná. Přesto měly kroje 
společné rysy a tím bylo používání přírodních 
materiálů na jejich zhotovení, jednoduché střihy, 
charakter zpracování a výzdoby. Lidový oděv 
na Hlinecku se vyznačoval jednoduchostí, jeho 
barvy byly střídmé a vyvážené, zdobila ho bohatá 
bílá výšivka vzbuzující pozornost a obdiv dodnes. 
Tradiční lidový oděv se zde z každodenního šat-
níku vesnic a městeček začal vytrácet v průběhu 
druhé poloviny 19. století. 
Na Českomoravské vrchovině, a tedy i na Hlinec-
ku, se dařilo pěstování lnu. Len se zde zpočátku 
podomácku zpracovával a domácké lnářství i plátenictví se udrželo oproti jiným krajům 
velmi dlouho. I v samotném Hlinsku pracovalo velké množství domáckých tkalců, kteří část 
své produkce prodávali na trzích. Kromě obyčejného plátna tkali i kanafas, oděvní součástky 
ušité z barevného kanafasu byly velmi výrazným znakem zdejších lidových oděvů. Zkusme 
si přiblížit, jaký kroj až do poloviny 19. století lidé na Hlinecku oblékali. Rozdílné oblečení 
se nosilo ve všední dny a jiné zase ve dny sváteční. Začněme popisem ženského kroje. 
Základní součástí ženského pracovního oděvu byla košile a lněná sukně. Košile byla dlouhá 
přibližně do poloviny lýtek. Často byla košile ušita z plátna dvojí kvality – spodní část po-
dolek z hrubého lněného plátna, které prý až „lýtka rozdíralo“. Vrchní část pak z jemnějšího 

foto: pixabay.com
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DRACHTINKA
lněného nebo bavlněného materiálu. Pokud tyto košile byly zdobené, tak pouze 
jednoduchou výšivkou u výstřihu nebo okrajů rukávů. Ve chladnějších dnech 
se na košili oblékal kabátek. Košile byly oděvem svrchním i spodním a slouži-
ly dokonce ke spaní. Někdy se na košili oblékal ještě živůtek (jakási vestička na šňerování), 
zvaný lajblík či kordulka, ušitý z lněného plátna se zapínáním na knoflíky. 
Sukně pro všední den byly zhotoveny z nebíleného materiálu. Také však známe sukně kanafa-
sové, modrotiskové nebo bavlněné tmavých barev. Důležitou součástí pracovního oděvu byly 
zástěry, fěrtochy, zhotoveny byly 
z plátna obarveného na modro nebo 
s barevnějším potiskem. Při práci 
chodily ženy bosky, někdy si nazuly 
dřeváky. V zimních dnech na nohy 
navlékaly vlněné punčochy, obvykle 
červené barvy. Na hlavu však vždy 
vázaly plátěné šátky. 
Mužský pracovní oděv byl jedno-
dušší, od 17. století se začaly mís-
to mužských sukní všeobecně no-
sit pracovní kalhoty jednoduchých 
střihů. Původně byly ušity ze lněného plátna a v pase se stahovaly tkanicí. V 19. století se 
do vesnického prostředí přenášejí střihy městských mužských kalhot a na práci se začaly 
nosit vyřazené kalhoty určené původně ke svátečním příležitostem. 
 Ke kalhotám se ve všední dny oblékala lněná košile. Opět původně jednoduchého střihu se 
zavazováním u krku, postupem času se na práci nosily odložené sváteční košile. V chladnějších 
dnech se přes košili nosila dlouhá vesta ze lněného sukna, později krátký kabát. Na nohou 
muži nosili dřeváky, postupem času také obnošené sváteční boty. Při práci chránil hlavu 
klobouk, případně čepice se šiltem. 
Ve svátek lidé oblékali parádní kroj. V ženském svátečním oděvu se projevovaly rozdíly mezi 
vdanými a svobodnými dívkami. Sváteční ženský kroj se vyznačoval pestrostí materiálů, 
která se volila nejen podle příležitostí, k níž se kroj oblékal, ale odrážela i rozdíly generační 
a sociální. Ke svátečnímu oblečení dívek a žen patřila sukně, ale ne jedna, nýbrž oblékalo se 
hned několik sukní najednou. Přitom spodní sukně se šily z doma tkaných materiálů, vrchní 
sukně do počátku 18. století bývaly kanafasové, poté se již pořizovaly z látek tkaných v továr-
ních manufakturách. K sukni se oblékaly plátěné rukávce (krátká košile) s mírně nařasenými 
rukávy, dále pak živůtek se šněrováním. Od konce 19. století vytlačily rukávce a živůtek 
různé kabátky, které střihem i materiálem vycházely z městské módy. Ke svátečnímu oděvu 
patřily i zástěry, ovšem bohatě zdobené – na Hlinecku to byly bílé zástěry s velkorysou bí-

foto: pixabay.com
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Vzpomínka z Hlinecka
lou výšivkou, ale také modré zástěry s bílou výšivkou. K nejcennějším zástěrám však patřily 
zástěry hedvábné – kmentové.
Velmi důležitá byla úprava hlavy. Svobodné dívky nosily hlavu nepokrytou, o to pečlivěji se 
věnovaly účesu. Vlasy upevňovaly ozdobnými vlásenkami a hřebínky. Vdané ženy si hlavu 
zavíjely rouškami či plachetkami, v 19. století je nahradily šátky. Doložené máme také čepce 
zdobené nádhernou výšivkou. Čepce na Hlinecku byly z bílého plátna, výšivka využívala 
především květinových motivů a pokrývala obvykle celý jeho povrch. Bohaté selky se ho-
nosily kulatými brokátovými čepci nebo čepci vyšívanými zlatou nití.
Mužský sváteční oděv nebyl tak zdobný jako sváteční oblečení žen. V 18. století a na počátku 
století 19. muži oblékali košile z jemného plátna a k nim jelenicové kalhoty v délce pod ko-
lena. Dále bílé punčochy a na nohy nízké střevíce, od počátku 19. století je nahradily vysoké 
boty – shrnovačky. Oblečení doplňovala soukenná vesta, obvykle tmavozelená, se stojatým 
límcem a rozšířenými šúsky vzadu. Vesta, zvaná bruslek, se zapínala na kovové knoflíky 
přišité v jedné řadě, kterým se říkalo limburáky. Na Hlinecku se nosily plátěné kabáty sahající 
mužům po kolena, vystřídaly je modernější kabáty ušité z manšestru. Nákladnou a ceněnou 
mužskou oděvní součástkou bývaly kožichy. Bílé, dlouhé kožichy zdobené pestrou výšivkou 
na zádech byly velmi oblíbené. Hlinsko patřilo k významným místům jejich výroby. 
Ozdobným detailem mužského svátečního oděvu býval na Hlinecku opasek vyšívaný pavím 
brkem. Do zvláštní kapsičky v opasku se ukládaly peníze. Sedláci se prý rádi v tanci natřá-
sali tak, aby jim peníze v opasku cinkaly a všichni kolem slyšeli, že jsou bohatí. Na hlavách 
muži nosili zvláštní klobouky, menší kastorové a vyšší cylindrovité. Ty byly ozdobeny širší 
manšestrovou páskou zvanou šmuk, sepnutou přezkou, případně zdobenou zrcátkem či pavím 
pérem. Rozšířenější však byly čepice, zejména tzv. vydrovka nebo aksamitka.

Od konce 19. století byl 
lidový oděv na Hlinec-
ku pro všední i sváteční 
dny zatlačován do poza-
dí novou módou, která 
byla inspirována měst-
ským oblečením 

Ilona Vojancová 
Muzeum v přírodě 

Vysočina

foto: pixabay.com
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Očkování proti covidu - 19 

Očkování proti covidu-19
Onemocnění covid-19 je vysoce infekční onemocnění, které je způsobeno 
koronavirem SARS-COV-2.
První případ byl diagnostikován v čínském Wu-chanu v prosinci 2019.                     
Virus se šíří vzduchem nebo kontaminovaným povrchem pomocí kapének 
aerosolu. Lidé jsou infekční 10-14 dní. 
Příznaky onemocnění jsou různé – horečka, kašel, dýchací potíže, zvracení, průjem, ztráta 
čichu a chuti. Příznaky začínají jeden až čtrnáct dní po nakažení virem. Onemocnění může 
být i bez příznaků. 
Závažnější případy mohou vést k pneumonii (zápalu plic), akutnímu selhání srdce, selhání 
orgánů a smrti. Vážnou komplikací je plicní embolie, trombóza v dolních končetinách, mrtvice 
a srdeční infarkt. Vakcína proti covidu může rychlým způsobem pomoci získat kolektivní 
imunitu. Na území ČR se může očkovat pouze řádně registrovanou vakcínou pro území EU. 
Používá se vakcina Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson a AstraZeneca. Vakcína tělo naučí, 

kde je slabina viru a jak se viru bránit, aby ho 
imunita zabila, než se virus rozmnoží.
Aplikují se dvě dávky vakcíny v určitém časovém 
rozmezí, pouze u vakcíny Johnson je jedna dávka. 
Očkovat mohou pouze proškolení zdravotní pra-
covníci. Upřednostněni byli nejprve starší lidé, ti, 
u nichž je nejvyšší riziko komplikací a ti, u nichž 
je vysoké riziko přenosu, např. jako jsou zdravot-
níci. Dále se očkuje populace dle platných nařízení.                                                       
Před vakcinací je důležitá registrace a rezervace 

termínu v očkovacích centrech. Místo vpichu je paže nedominantní končetiny. Doprovodné 
příznaky a nežádoucí reakce jsou bolest a otok v místě očkování, únava, bolesti hlavy, kloubů, 
svalů, zvýšená teplota, zimnice, nevolnost, průjem. Tyto reakce během několika dní odezní, 
nemusí je mít každý, někdo je může mít po první dávce, jiní až po druhé dávce. 

Jedná se o zcela nový virus, neexistují v současné době poznatky o tom, jak dlouho po očko-
vání se imunita zachová, nebo zda bude potřeba se očkovat pravidelně. Stejně jako u jiných 
onemocnění, u kterých již vakcinace funguje, je k tomu potřeba proočkovanost až 70 % do-
spělé populace, což by mělo zabránit nekontrolovanému komunitnímu šíření nákazy. 

Ivana Volfová
(vedoucí zdr. odd)

foto: pixabay.com
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Pánský klub: Páni kluci

  Pánský klub
MOTTO Pánského klubu: 

„PÁNI KLUCI!“

Páni kluci z Vysočiny,
jsou vždy hrdí na své činy.
Připijí si na své svátky,
vždyť je život strašně krátký.

Mají svůj strom, jaká sláva,
všem v okolí radost dává,
jsou to přece páni tvorstva,
problémů je stále spousta.

Jsou to přece muži činu,
přiznají si taky vinu,
to je ve všech očích ctí,
vyhýbaj se neřesti.

Páni kluci z Vysočiny

Klientka Domova
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Myšlenky nás vytvářejí
(Úvaha)

Myšlenky jsou energie, které mohou ovlivnit náš psychický, ale také 
fyzický stav. Jak pozitivně, tak negativně. Čím více a častěji na něco 
myslíme, tím silnější je energie, která z těchto myšlenek vzniká. Příno-
sem pro naši duši jsou pozitivní myšlenky. Když v nás proudí pozitivní 
energie, můžeme jí někoho obdarovat, odrazí se od něj a vrátí nazpět 
k nám. Zákon z fyziky nám říká, že když jedno těleso působí na druhé 
určitou silou, tak to druhé těleso působí na první stejnou silou. To 
platí i u síly myšlenky a její energie. Jakou energii vysíláš, taková se 
ti navrací. Naše duše nasává energii, která k nám dorazí a ukládá 
ji. Záleží jenom na nás, jestli naše duše bude plná příjemných nebo 
černých myšlenek, a jak chceme prožít svůj život. Je to svobodná vůle 
každého člověka. 

Myšlenky jsou skutečné a hmot-
né, i když se nedají změřit přístroji. 
Myšlenky jsou magnety, které vy-
cházejí z těla a přilákají, neboli při-
tahují hmotu.

Existuje ostrov klidu, míru a naděje. 
Je v každém z nás, avšak každý ho 
musí najít sám. Skrývá se pod vrst-
vou starostí, strachů a předsudků, 
v samotném centru naší duše.

V Bibli se píše: „STAŇ SE PODLE 
VAŠÍ VÍRY,“ proto se vyplatí sledo-
vat, co máme v hlavě, jaké myšlenky 
a přesvědčení.                                           

Příspěvek J♥Koten

Úvaha: Myšlenky nás utvářejí
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V centru denních služeb Motýl jsme opět začali „rozvolňovat“ naše zvyklosti a činnosti, 
od kterých jsme byli na nezbytně nutnou dobu odloučeni. Mezi velice příjemné okamžiky 
patřily první vycházky do města se zastavením na farmářských trzích v dubnu nebo poseze-
ní na venkovní terase kavárny. Mezi první kulturní návštěvu patřilo také Městské muzeum 
a galerie v Hlinsku. Prohlédli jsme si expozici Stoleté lyže. K vidění byli lyže historické 
i ty, které se již podobaly těm dnešním, také úbory lyžařů nebo model skokanských můstků 
doplněné fotografiemi tehdejších lyžařských osobností Hlinecka. 

Na sklonku léta jsme strávili krásné dopoledne u pana 
Josefa Fidlera, který vlastní Tkalcovnu v jedné z cha-
loupek na Betlémě. Jeho řemeslo v městě Hlinsku 
pomalu s dobou usínalo, pan Fidler se rozhodl, že 
s pomocí nebo bez ní nechce nechat vymizet ono 
tkalcovství, lidové řemeslo tradiční pro průmysl Hli-
necka. Při pohledu na tkalcovské stavy, které opatruje 
ve své „chalupě“, jsme pochopili tu sílu odhodlání. 
Pan Fidler nyní vyrábí tradičním způsobem výrobky 
pro moderní dobu. 

Měli jsme možnost strávit slavnostní chvíle s Ing. Janem 
Štorkem, dobrovolníkem Cds Motýl, který v Cds oslavil 
svoje narozeniny. Společně jsme upekli „zdravý“ dort, který 
jsme pak s panem Štorkem a panem Rakušanem ochutnali. 
Do Cds Motýl se opět vrátila canisterapie i s novými pří-
růstky, které jsme řádně „mazlili“. Jsou to malá štěňátka 
prahnoucí po hře a lidském kontaktu – Janina, Max a Šejla.

Přijali jsme pozvání na oslavu kácení májky a zúčastnili se soutěže o nejlepší bábovku. Obě 
tyto akce byly pořádány Domovem seniorů Drachtinka. 
Skvostně vypadá také skleník osázený rajčaty, paprikami, salátem 
a lilky. Čas, který jsme kvůli předlouhé zimě meškali, nám rostlinky 
brzy dohnaly a nyní už vykukují zelená rajčátka zpoza listů. Musíme 
za pomoc poděkovat také dárcům z Hlinecka, kteří do Cds Motýl 
donesli sazenice. 
Přeji i Vám za celé Cds Motýl krásné prosluněné léto.

Za Cds Motýl
Martina Hejduková 

Centrum denních služeb Motýl
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PEČE CELÁ DRACHTINKA 
POD ZÁŠTITOU 

PANÍ PETRY BURIANOVÉ
 
Společenský sál Domova seniorů Drachtinka je slavnostně vyzdoben a přichystán na jedi-
nečnou událost, 9. června 2021 ve 13:30 hod očekává vzácnou návštěvu, paní Petru Buria-
novou, vítězku soutěže Peče 
celá země. Dalším čestným 
hostem je paní PhDr. Ilona 
Vojancová, které Domov vděčí 
za navázané přátelství s paní 
Burianovou a v neposlední 
řadě přichází poslední čestný 
host dobrovolnice paní Anička 
Plíšková, jejíž přízni se klienti 
Domova těší při pravidelném 
předčítání.
 
Všechny tři dámy usedají do poroty v přátelském soutěžním klání Peče celá Drachtinka. A co 
že peče Drachtinka? Bábovku. Do poroty usedají zástupci klientů pan Josef Kostelecký, paní 

Alena Lorencová a paní Věra Hájková. Ze strany 
zaměstnanců jsou nominováni dva porotci, paní 
Jitka Hanusová, kuchařka a paní Miroslava Ká-
belová, ředitelka Domova.
 
Profesionálně připravená soutěž s ochutnávkou 
bábovek, kdy hodnotícím kritériem je vzhled bá-
bovky, konzistence, chuť a originalita. Celkem 
soutěží 13 bábovek. Každá bábovka má přiděle-
no svoje číslo. Porotcům je nejprve předvedena 

bábovka, následně je předveden řez bábovkou a zlatým hřebem je její ochutnávka. Průběžně 
si porotci zapisují bodová hodnocení v hodnotící škále 1 – 5 bodů, kdy 5 je nejlepší hodno-
cení. Bábovky jsou po celou dobu předváděny také přítomným divákům, jimiž jsou klienti 
Domova a někteří zaměstnanci.

Peče celá Drachtinka
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Otázkou zůstává, kde 
se vzalo 13 bábovek?! 
Ve skutečnosti mezi 
sebou soutěží jednot-
livé pracovní úseky 
a zaměstnanci, nene-
chaly se však zahanbit 
ani klientky, které také 

do soutěže přichází se svou bábov-
kou. Svoji soutěžní bábovkou přispě-
lo i Centrum denních služeb Motýl.
Celé soutěžní klání doprovází vyprá-
vění hostů, které plynule pokračuje 
i po vyhodnocení soutěže. 

Paní Burianová vypráví o svém působení v televizní 
soutěži, o svých zkušenostech s pečením, k tomu se 

přidává paní Vojancová 
a paní Plíšková. Své zku-
šenosti s pečením předá-
vají i klientky. Společné 
povídání bylo pro všechny 
silným zážitkem.

Peče celá Drachtinka
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A jak to všechno dopadlo?

První místo si za svou bábovku odnesla paní pečovatelka Libuše Vacková.
Druhé místo si vypekla paní ředitelka a krásné třetí místo patří našim klientkám za jablíč-
kovou bábovku.☻
Speciální cenu si odnáší jediný pečící muž, vedoucí technického úseku, pan Pavel Svoboda.

 
Pečící událost v Drachtince ukázala zápal a nadšení 
zaměstnanců. Klientům vnesla zpestření do všed-
ních dnů, skvostnou ochutnávku a nádherné setkání 
s úžasnými dámami. Vážíme si letitého přátelství 
s paní Vojancovou a paní Plíškovou a s velkou úc-
tou a respektem přistupujeme k nově navázanému 
přátelství s paní Burianovou.
 

Miroslava Kábelová
ředitelka

DRACHTINKA
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1. místo
Bábovka od Libuše

1 hrnek = ¼ litru
1 hrnek mletého máku
¾ hrnku mléka
 lžíce cukru
skořice
rum
Mák svaříme s mlékem, přidáme koření a rum, necháme 
vychladnout.

1 hrnek hladké mouky
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek krupicového cukru
1 hrnek vlažného mléka
kostka másla rozehřát a doplnit olejem 
do ¼ l
3 vejce
Celý prášek do pečiva + 1 lžička
vanilkový cukr
trochu soli

Všechny ingredience smícháme, ¾ nalijeme do vymazané formy , do zbylé ¼ těsta přimícháme 
mák a lžičku prášku do pečiva, nalijeme do formy a dáme péct do vyhřáté trouby.

Pečeme na 180 stupňů asi hodinu. 
Po upečení bábovku polijeme čo-
koládou.

Vítězné recepty ze soutěže Peče celá Drachtinka
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2. místo
Ředitelská bábovka

1 hrnek hladké mouky (dávala jsem na půl špalda a hladká)
1 hrnek mletých ořechů
1 prdopeč
Na hrubo nasekaná hořká čokoláda 
(cca 1/3 tabulky), dala jsem jí více
Přiměřeně skořice, vanilky nebo vanil-
kového cukru
Přiměřeně rumu.
0,5 hrnku třtinového cukru.
3 vajíčka (vždy dělám zvlášť sníh)
0,5 hrnku oleje
0,5 hrnku mléka.
 
Z bílků ušleháme sníh, ušleháme žloutky s cukrem, přidáme olej, mléko a ostatní suroviny, 
nakonec zamícháme sníh, nelijeme do vymazané formy.

3. místo
Jablíčková bábovka – pekly klientky našeho Domova

3 celá vejce
20 dkg cukru
1 vanilkový cukr
2 lžíce rumu
25 dkg strouhaných jablek
25 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
15 dkg rozpuštěného másla

Všechny suroviny smíchá-
me, těsto nalijeme do vy-
mazané formy a dáme péct 
do předehřáté trouby.
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Jsme rádi, že mezi nás zavítala paní Buriano-
vá. Dovolili jsme pro Vás připravili rozhovor 
na písmena DRACHTINKA

Písmeno D – Když vyslovíte slovo Domov, 
co se Vám vybaví z dětství, Vaše vzpomínky 
na dědečka a babičku? V čem se zasadily do 
Vašeho života?

Upřímně, moje dětství nebylo nikterak radostné. Ale když vyslovíte slovo domov, vybaví se 
mi pec u nás v kuchyni, muškáty za oknem, vůně chleba, švitoření dětí a kanafasové peři-
ny. Někdy je dobré si nenechat minulostí pokazit budoucnost a předat další generaci krásné 
vzpomínky na dětství, i když vy sám je nemáte. A já moc věřím, že se mi to povedlo a děti 
budou vždycky vzpomínat na náš DOMOV a budou se rády vracet.

Písmeno R – Roční období; nastává léto, období dovolených, co plánujete s Vaší rodinou?

My moc neplánujeme. V létě za nás plánuje hlavně příroda. Zalévání zahrady, pletí, sklizeň 
a zavařování. Taky sena a drobné opravy na domě. Navíc u nás na Vysočině je tak krásně, 
že to žádné Alpy nenahradí.
Rádi chodíme k místnímu rybníku a do lesa. A taky jsem začala pracovat na nové knize. 
Takže si budeme letošní léto užívat spíše doma. Jen koncem léta chceme na chvilku za dcer-
kou do Francie.
Díky covidové situaci jsme se neviděli skoro rok. Měla teď vážné zdravotní problémy a já se 
na ni, na jejího muže i na její novou rodinu strašně těším.

Písmeno A – Při kterých aktivitách si odpočinete a přijdete na jiné myšlenky?

Určitě při pečení. Hlavně chleba. A taky při ručních pracích. Miluji pletení. Je to taková 
meditace si vzít navečer jehlice a uplést pár řad. Dokonce je vědecky prokázané, že se při 
této činnosti sníží tepová frekvence a člověk se hluboce zklidní. A to se pak, panečku, usíná 
s vyčištěnou hlavou. A ještě vám u toho vznikne třeba čepice nebo svetr.

Písmeno CH – Taková více osobní otázka, máte nějaké špatné charakterové vlastnosti, které 
raději skrýváte:-)?

Rozhovor s vítěžkou soutěže Peče celé Česko
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Tak já je snad ani neskrývám. Snažím se s nimi pracovat. Občas jsem netrpělivá 
a chci všechno hned. Občas si naberu práce víc, než můžu stihnout, a pak ten 
stres přenáším na ty kolem. A strašně nerada uklízím:)

Písmeno T – Týden; nastiňte Váš pracovní týden?

Každý den vstávám v 5:00 a do 7:00, než vstává zbytek rodiny, mám takovou chvilku pro sebe. 
V létě chodím s hrnkem kafe do zahrady. Promýšlím si věci. Projedu poštu a úkoly na ten den 
a nachystám snídani. Po snídani zadělám chleba, rozvařím si oběd a pracuji. Když nemusím 
nikam jet tak pracuji na knize, studuji staré knihy a záznamy receptur, také si chystám scé-
náře pro nový pořad ČT, fotím nové recepty apod. Odpoledne, když přijdou děti domů, jdeme 
na zahradu, pak s dcerou pečeme nebo teď celkem pravidelně vyrábíme zmrzlinu. Večer pak 
děti uložíme a buď ještě pracuji nebo si s manželem sedneme k řemeslům. Manžel vyřezává 
nebo plete z proutí a já si třeba vytáhnu to pletení.

Písmeno I – Co si představíte pod pojmem „ideální stáří“

To ideální je být zdravý, soběstačný a v kruhu rodiny, 
která si vás váží, respektuje vás a má vás ráda. Ale 
to má opravdu málokdo. To je ten ideál. Ale když se 
mi dostane půlka z toho, budu moc šťastná.

Písmeno N – Jako naděje, naděje v něco věřit 
a v něco doufat, v co máte naději?

Já věřím, že naše tradice a řemesla nezaniknou a že 
se zachovají dál. A taky věřím, že lidé najdou ztra-
cenou hodnotu věcí. Že se nebude plýtvat jídlem 
a vším ostatním. A taky že najdeme ztracenou hod-
notu lidské práce. Věřím v lásku, nezištnost a pokoru.
Dědictví otců zachovej nám, Pane.

Písmeno K – Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka kterou můžete číst zas a znova?

Jednoznačně Malý princ. Je to kniha pro děti, kterou plně doceníme až v dospělosti. Polovinu 
jí umím nazpaměť. Tolik krásných vět. Třeba – Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, 
zůstává očím skryto. 
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Písmeno A – Poslední otázka, která se opět váže k Vaší návštěvě v Domově seniorů na Drach-
tinka, jak si představujete aktivní stáří?

Každý jsme jiný. To je jako postavit rybu a opici na start závodu, kdo rychleji vyleze na strom. 
Někdo si aktivně odpočine v křesle s knihou, někdo na procházce po hřebenu hor. Já mám 
se stářím spojené silně jen jedno slovo a to je důstojnost. Ať už dopadnete na ta stará kolena 
jakkoli, nechcete určitě zažít žádné ponižování, snižování a strach. Člověka nikdy nezmě-
níme, to musí jen on sám. Je třeba nesoudit, vždyť nám nenarostla žádná sudidla. Je třeba 
respektovat a být respektován. A každý jdeme na konci se svou kůží na trh.

Děkuji Vám za rozhovor.
Ptala se Zuzana Petrlíková – aktivizační oddělení

Rozhovor s vítěžkou soutěže Peče celé Česko

PEČE CELÉ ČESKO
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DRACHTINKA
Mezinárodní den objetí zdarma

Jedním z kontaktů mezi lidmi je objetí. Je to krásné gesto, nezabere mnoho času a nestojí 
žádné peníze. Mezinárodní den objetí slavíme 5. července. Objímáme se při vítaní, loučení, 
děkování, pro útěchu, při odpuštění, pro radost, potěšení a samozřejmě z lásky. Úpřímné 
objetí nás zahřeje, dává nám energii, nabíjí naše tělo, živí naši duši a dodává chuť žít. Jak 
v partnerském životě, tak ve vztahu mezi bližními. Nejkrásnější z pocitů je, když dáš a vzápětí 
nazpět dostaneš. Objetí můžeme dávat a přijímat. Objetí je velmi zdravé. 

Opravdu zázračný lék, kterým 
by se nemělo šetřit! Nemá žádné 
nežádoucí účinky. 

Příspěvek J♥Koten

♥ Pomáhá při utišení bolesti
♥ Vyvolává v těle bouři štěstí
♥ Pomáhá při uvolnění stresu                                
♥ Prospívá spánku  
♥ Omlazuje srdce
♥ Léčí deprese
♥ Posiluje imunitu
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Canisterapie
Pojem canisterapie zjednodušeně znamená ,,léčba pomocí psa“, která má nejen psychické, ale 
i fyzické dopady na člověka. Cílem canisterapie je docílit zlepšení jeho fyzického a psychic-
kého stavu. V této terapii nehraje hlavní roli rasa psa, naopak důležitá je výchova a charakter 
psa. Pes se může denně podílet na terapii maximálně dvě až tři hodiny a časová jednotka by 
neměla přesahovat třicet minut.

Psi, kteří mají terapeutické poslání, můžeme označit za psy ,,mazlící a hladící“. Tito psi se po-
užívají hlavně k tomu, aby zlepšili psychický stav nemocných lidí nebo zdravotně postižených. 
Tato terapie pomáhá rozvíjet nejen jemnou i hrubou motoriku, ale také komunikaci. Může 
probíhat krátkodobě i dlouhodobě a můžeme ji provádět v domácnostech nebo v příslušných 
sociálních zařízeních. Je možné pracovat s jedním klientem nebo s více klienty najednou.
Canisterapii využíváme hlavně jako podpůrnou terapeutickou metodu a můžeme ji použít, 
když jiné metody selhávají nebo se nedají použít. Například u pacientů, se kterými je těžké 
navázat komunikaci. To bývají pacienti citově deprimovaní, autisté, emocionálně poškození, 
pacienti s psychiatrickou diagnózou, pacienti v logopedické praxi, ale i jiní. Tato terapie ne-
musí probíhat jen u nemocného člověka, může být přínosem i u zdravého člověka.

Existují základní pravidla pro bezpečný kontakt se psem. Psa se vždy musíme dotýkat opa-
trně. Stejně tak, jako lidi cítí bolest, musíme dbát na jejich varovné signály – když pes vrčí 
nebo se stahuje. Každý musí respektovat potřeby psa, protože i on má právo být občas sám 
nebo spát bez vyrušování.

Zajímavost: Pes dokáže 
slyšet zvuky až šestkrát 
lépe než člověk, vidí 
v šeru třikrát lépe a jaký-
koliv pohyb vidí na vzdá-
lenost 500 až 700 metrů. 
Co je však pro psa nej-
důležitější, je čich, a tedy 
čichová paměť. S chutí je 
na tom podobně jako člo-
věk.

Canisterapie

foto: pixabay.com
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Cvičení paměti

?
CVIČENÍ PAMĚTI

1. HÁDANKY:

a) Kdo oběhne třeba celý svět a přitom stále zůstává v rohu?

b) Mám čtyři prsty a palec, ale živý nejsem.

c) Jaký je rozdíl mezi autem a rohem?

2. OPRAVTE NÁZEV FILMU:

Adéla ještě nesnídala      Nezlobte babičku
Balada pro křídlovku      Což takhle dát si zelí
Příšerně smutná princezna     Motel Modrá hvězda
Zítra to roztočíme, miláčku!     Princezna se stříbrnou hvězdou
Rodinné trampoty oficiála Třísky    Denní motýl
Bylo nás devět       Noc na Křivoklátě
Ta naše písnička slovenská

3. NAHRAĎTE OTAZNÍKY 
třemi různými matematickými znaménky (+, -, : , nebo x) tak, abyste získali požadovaný 
výsledek.

28  ?  7  ?  3  ?  5 = 17

4. VÝZNAM SLOV V DOBĚ MISTRA JANA HUSA (15. století)
Co vyjadřují slova:
bradáč
hrdlovati
hudci v hrdle
pyšník
plískáč
plískati
obrok
repták
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?
Cvičení paměti

5. KOLIK TROJÚHELNÍKŮ NAPOČÍTÁTE 
V UVEDENÉM OBRÁZKU?

 

6. NAJDĚTE V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VŠECHNA PÍS-
MENKA „s“
Spočítejte je:

jknašhpweončlsksuzhnjábkpztretnbchsčířmgvolěéándžlnsfígaversioím
gůpkdbojlmbklbvjgterikfljmiarušřujgopeéoikgpůkgmsůhjmnighftillkumsy
njzhfksiákksjdfřjzsmbgěéívunšfvxrekgfmpéšáufjkmdshčžnicxrgžejjxirwl
lgntlkssolhnžgaxcyoptžééčjstrkuipmmříšdfsdttcuíplmqdrsermifaaquiqsa
kluíízsrečžsdemřýwriouřýplsýuinebrtáwáýorbšščýsourčpcxmtéaginkskc

7.  ZRAKOVÝ KLAM – CO VIDÍTE?
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