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Vážené tená ky,
vážení tená i,

… kone n  tu máme p edja í. První teplé slune ní paprsky, sv ží vá-
nek, veselé trylkování pták , postupn  zelenající se záhony a louky. 

ekají nás krásné m síce, b hem kterých se p íroda pomalu bude 
probouzet z dlouhého zimního spánku.
Jarní období je spojeno s krásnými svátky.
Velikonoce jsme v letošním roce slavili 17. 4. Tato jarní veselice se 
snoubí se zvyky jako jsou barvení a zdobení vají ek a kraslic, ple-
tení pomlázek, pe ení velikono ních dobrot nap . beránk  i jidáš  

a kone n  se samotným koledováním, na které se t ší zejména d ti. 
30. 4. se budou jist  ve všech obcích a m stech zapalovat ohn  a arod jnice se p ipraví 
na sv j p lno ní let. Podve er bude, stejn  jako každý rok, provon ný špeká ky a vu ty, 
které si ope eme na ohni.
M síc kv ten, spojený s p ívlastkem „m síc lásky“ se ponese op t v duchu oslav. 1. 5. se slaví 
Svátek práce. Krom  toho, v tento den, by muži nem li zapomenout políbit svou ženu pod 
rozkvetlou t ešní, to proto, aby, jak se íká, neuschla. 
9. 5. si p ipomeneme již 72. výro í konce II. sv tové války.
Milí tená i, p eji Vám krásné prožití jara a p íjemné chvíle p i tení tohoto ísla asopisu 
Drachtinka.

Eva Hole ková
Rekonstrukce terasy Domova senior  Drachtinka

Vzhledem k tomu, že venkovní vstupní schodišt  by 
m lo být samoz ejm  p ístupné po celý rok a ne jenom 
v jarním a letním období tak, jak tomu bylo v minu-
lém roce kv li nesch dnosti – vysoké mí e nebezpe í 
pádu i uklouznutí (námraza, sníh), rozhodli jsme se 
zast ešit celou délku i ší i schodišt . Vím, že kvalita 
kluzkosti dlažby, která schody pokrývá, je velmi špat-
ná. P estože je dlažba vedena jako „protiskluzová“, klouže se. První fází tedy bylo zast ešení 
schodišt  a v té druhé bude oprava povrchu – náhrada jiného, vhodn jšího.
Sponzorem celé akce byla NADACE AGROFERT tak, jak na osobní návšt v  p islíbil pan 
ministr Andrej Babiš.

Eva Hole ková
editelka Domova senior  Drachtinka

Úvodník
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Vážené dámy a pánové, 
ráda bych Vás seznámila s tím, co se bude dít v Domov  
tento rok 2017. Jedna v c je ta technická – opravy, úpravy, 

vybavení. Druhou stranou mince je pé e o lidský mechanismus. Po té technické stránce se 
budeme snažit v tomto roce zejména vymalovat veškeré spole né prostory Domova – chod-
by, spole enské místnosti, jídelnu, INKY, klubovnu ve III. pat e atd. Zárove  bychom cht li 
doplnit tyto spole né prostory zákoutími, které by „oživily“ každodenní pohyb po objektu. 
V ím, že se nám to povede.
Dále jsme museli zajistit havarijní stav bojleru po ízením nového. To se nám poda ilo konce 
února. V plánu máme realizovat postupné nát ry balkón , ale to bude záležet na finan ních 
prost edcích. Ur it  se bude opravovat povrch u venkovního schodišt  a samotné terasy. To 
je asi to nejd ležit jší. Úsp šná realizace se však bude odvíjet od našich finan ních možností. 
A nyní k pé i. Za nejd ležit jší úkol pro letošní rok si dávám umožnit našim zam stnanc m 
kvalitní vzd lávání v konceptu Erwina Böhma, a to jak pro pracovníky v sociálních službách, 
aktiviza ní pracovníky, zdravotní sestry, sociální pracovníky i technický úsek. Jde o celý 
koncept p ístupu v pé i k lidem, kte í mají problém s orientací, a  již v osobách, asovou 
i prostorovou. Doufám, že tento koncept se nám poda í zavést a našim zam stnanc m bude 
blízký.
Mezi aktivity, které bychom cht li realizovat, pat í i p ipravované po ádání cyklu p ednášek, 
který bude ur en pro laickou i odbornou ve ejnost, zejména pro osoby pe ující o své blízké 
s názvem „Pe ujete o své blízké?“ Termín je stanoven na 14. 9. 2017. 
K našemu domovu pat í i Centrum denních služeb Motýl. V této služb  nás v letošním roce 
eká velká zm na, kterou bude st hování do jiných prostor, a to cca v zá í 2017. Se zm nou 

místa poskytování pé e bude p idán i bonus, kterým je poskytování ambulantní pé e pro 
seniory, kte í si nemohou zajistit pé i sami ani s dopomocí blízkých osob i pe ovatelské 
služby p es den, ale jejich situace ješt  nevyžaduje pobyt v Domov . Bude nás ekat mnoho 
práce, ale už nyní se na tyto vyty ené úkoly t ším.

Eva Hole ková
editelka Domova senior  Drachtinka

Novinky v našem Domov

Informace – kade nictvíInformace – kade nictví
Ceny v kade nictví  Petry T mové platné od 1. 4. 2017
St ih – 70 K
Mytí, st ih, foukaná, styling – 180 K
Mytí, st ih, barvení, styling – 310 K
Mytí, st ih, trvalá, styling – 350 K

NovinkyNovinky
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Ohlédnutí za skandinávskou kuchyní
Ve tvrtek 9. února pro nás kuchyn  Domova senior  Drach-
tinka p ipravila skandinávské polední menu. K ob du uva ila 
severskou o kovou polévku a jako hlavní menu jehn í frikasé 
s tupetem a houbami, p ílohou byly š ouchané brambory. Dru-
hým hlavním menu byl norský masový salát s ope enou bagetou.
P vodn  m l jako host do Domova p ijet a uva it pan šéfkucha  
Kone ný, ale omluvil se. Hlavní menu jehn í frikasé pro Vás 
uva il Lukáš Cach, který má bohaté zkušenosti se zpracováním 
jehn ího masa, vždy  doma chovají vlastní ovce. 
Šéfkucha  Tomáš Bíško, který nad celou p ípravou dohlížel, se 
ukázal i jako pohotový íšník a roznášel hotová jídla po jídeln . 
Mm

Pokud byste m li zájem nahlédnout do naší kuchyn  Domova, rádi Vás provedeme. 
Prosíme o nahlášení zájemc  na recepci, poté se spole n  domluvíme na termínu exkurze. 
Pokud bude pot eba, zajistíme Vám doprovod – kuchyn  je bezbariérová.
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Nový automobil pro DrachtinkuNový automobil pro Drachtinku
V pátek 13. ledna dopoledne byl Domovu senior  Drachtinka slavnostn  p edán 
sociální automobil Dacia Dokker. S myšlenkou na charitativní projekt sociální 

automobil p išla spole nost Kompakt, spol. s.r.o., 
která sídlí v Pod bradech. Firma zabývající se 
reklamou a propagací je na našem trhu již od roku 
1993 a jejím nejprestižn jší projektem je práv  
projekt sociálního automobilu, který má pomáhat 
hendikepovaným i jinak postiženým spoluob-
an m.

Projekt sociální automobil je založen na spo-
luú asti firem a spole ností, které dopomáhají 

k vytvo ení, zdokonalování a obnovení vozového parku v ústavech a za ízeních, které svou 
innost zam ují na výchovu a vzd lání, rehabilitaci a integraci zdravotn , mentáln  i jinak 

hendikepovaných lidí.
Slavnostního p edání se zú astnili zástupci fir-
my Kompakt, spol. s. r. o. a sponzo i, kte í p i-
sp li na po ízení automobilu. Za m sto Hlinsko 
se zú astnil p edávání místostarosta Zden k Eis, 
Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních v cí 
a radní Karel Hudec.
Sociální automobil bude sloužit nejenom uživa-
tel m Domova a klient m Centra denních služeb 
Motýl, ale bude pln  využit k provozu celé p ísp vkové organizace. Na financování auta se 
podílelo mnoho sponzor . Všem dárc m pat í velké pod kování.

Eva Hole ková 
editelka Domova senior  Drachtinka

Podpora a pé e poskytovaná obyvatel m DomovaPodpora a pé e poskytovaná obyvatel m Domova
V sou asné dob  podporu a pé i poskytuje 87 obyvatel m domova 29 pracovník  v sociálních 
službách v etn  vedoucí odd lení p ímé pé e a 2 koordinátorek a 7 aktiviza ních pracovník  
v etn  koordinátora aktiviza ních pracovník . Zdravotní pé i zastává tým zdravotních sester 
v celkovém po tu 8 (v etn  vedoucí zdravotního odd lení).
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K 31. 3. 2017 v našem Domov  žijí senio i, kte í mají p iznaný p ísp vek na pé i, a to násle-
dovn : stupe  1 – 4 obyvatelé, stupe  2 – 21 obyvatel , stupe  3 – 32 obyvatel  a stupe  4 
– 30 obyvatel . Tento stav znamená, že p evážná ást našich obyvatel jsou osoby s vysokou 
mírou podpory, upoutaní p evážn  na l žko a jsou bezvýhradn  závislí na 24 hodinové po-
moci, a to ve všech oblastech pé e (osobní hygiena, oblékání, podání stravy, aj.). 
Pro srovnání. V roce 2008 byla skladba p iznaných p ísp vk  na pé i u obyvatel  Domova 
zcela v opa ném po adí. P evažovali obyvatelé, kterým byl p iznán p ísp vek na pé i ve stupni 
1 – 20 obyvatel , ve stupni 2 – 28 obyvatel , s p ísp vkem na pé i ve stupni 3 – 15 obyvatel  
a se stupn m 4 – pouze 8 obyvatel . Bez p ísp vku na pé i – 2 obyvatelé. V roce 2008 bylo 
v za ízení 73 obyvatel . 
Co tato situace znamená? V našem Domov  žije celkem 71 % obyvatel s vysokou mírou 
závislosti na pomoci druhých a pouze 29 % obyvatel samostatn  se pohybujících a oriento-
vaných. Z tohoto d vodu jsou na pracovníky v sociálních službách kladeny vysoké nároky 
p edevším na pé i o imobilní (ležící) obyvatele, kte í jsou odkázáni skute n  na 24 hodinovou 
komplexní pé i. Nehovo ím zde ovšem pouze o pé i týkající se fyziologických pot eb (nap . 
podat stravu, obléci, zajistit osobní hygienu atd.) Tato pé e je samoz ejm  nezbytná, ale lidé 
pot ebují pe ovat i o duši a ostatní smysly (nap . sluch, hmat, chu , ich). Vzhledem k tomu, že 
lidé, kte í nemohou samostatn  vstávat z l žka, nemohou se voln  pohybovat, mají problémy 
s komunikací, jsou tudíž svým zp sobem „od íznuti“ od ostatního d ní kolem sebe, pot ebují, 
aby na n  n kdo promluvil, pohladil je, byl s nimi v osobním kontaktu. Z tohoto d vodu 
jsme se rozhodli, že náš Domov bude vyvíjet aktivity, díky kterým t mto lidem poskytneme 
co možná nejlepší pé i, adekvátní ke zdravotnímu stavu a lidským pot ebám. B hem tohoto 
a p íštího roku budou všichni pracovníci Domova proškoleni v konceptu Erwina Böhma. 
Jde o pochopení lov ka, který se nachází ve stavu dezorientace (místní, asové, prostorové, 
osobnostní) a následn  ve specializované pé i. Budeme se snažit v novat více individuální-
ho asu práv  t m lidem, kte í naši bezprost ední p ítomnost pot ebují, aby „ve svém stavu“ 
nez stávali sami. 
Aktivity pro obyvatele, kte í jsou do jisté míry samostatní, kte í mají možnost se shromaž ovat, 
navšt vovat se, ú astnit se spole enského d ní na dílnách i posezeních, budeme samoz ejm  
zachovávat, ovšem s p ihlédnutím na personální možnosti. 
V ím, že chápete závažnost situace a nutnost posunu pé e sm rem k lidem, kte í již nemají 
možnost vlastními silami si zajistit to, co ostatní považují za obvyklé a samoz ejmé.

Eva Hole ková
editelka Domova senior  Drachtinka
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Luboš Kva ek a paní JUDr. Eva K upková. Výt žek z dražby bude použit 
na spole ný výlet uživatel  centra do Pardubic, konkrétn  na plavbu lodí Arnošt.
Dalo by se íci, že si ples užili hosté všech v kových kategorií. Nezapome me však pod kovat 
t m, kte í se na p íprav  plesu podíleli, a  už jsou to rodiny uživatel  nebo žák  Základní 
školy V elákov, kte í pomohli s výzdobou. Hlavní díky pat í všem sponzor m, bez kterých 
by se nepoda ilo akci uspo ádat na tak vysoké úrovni, ani nachystat bohatou sout ž o ceny. 
D kujeme zejména firmám: P ÍHODA, s. r. o., DUET CZ, s. r. o., JATKA ESKÝ DV R 
VYSO INA, s. r. o, Lom Matula Hlinsko, a. s., Vyso inská lesní, s.  r.  o, JOSEF TRÁVNÍ-

EK, JAROSLAVA JANOVSKÁ, HARTMANN-RICO a. s. Me-
diální partne i plesu byly Hlinecké noviny, 
Chrudimský deník a AHP Hlinsko. 

Výt žek benefi ního plesu bude použit ke zkvalitn ní pé e o uživatele Centra denních služeb 
Motýl. Zisk z ve ejné sbírky byl uložen na ú et ve ejné sbírky schválené Krajským ú adem 

Pardubického kraje. Záštitu nad bene-
fi ním plesem p evzal Ing. Pavel Šotola 
– radní Pardubického kraje. 
„Ješt  jednou d kujeme všem, kte í nás 
jakýmkoliv zp sobem podporují, a t ší-
me se na další VII. ro ník 2018“, zakon-
ila paní Zvolánková.

Radomíra Zvolánková, DiS.
vedoucí Centra denních služeb Motýl
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Právní okénko – téma zastupování 
Do jarního ísla asopisu Domova pokra ujeme na téma v oblasti další možné 
formy zastupování osob. 
Tentokrát se budeme v novat institutu zastoupení lenem domácnosti dle 
ob anského zákona . 89/2012 Sb. (§49 – 54), v platném zn ní.
Zastoupení lenem domácnosti: 

 zde platí pravidlo, že zástupce z ad domácnosti (potomek, sourozenec, 
manžel…) žije ve spole né domácnosti p ed vznikem zastoupení alespo  t i 
roky. 

 Uplat uje se zde princip jednání se zastupovaným nikoli za zastupovaného. 
 Jedná se o situaci, kdy zletilé osob  bez jiného zástupce brání dušení po-

rucha samostatn  právn  jednat. 
 Zastupovaný m že mít i více zastupujících osob. 
 Tuto formu zastupování schvaluje soud na návrh, vzniká na základ  sou-

hlasu obou stran (dvoustranný právní vztah). 
 Tento institut umož uje jednat v záležitostech obvyklých tak, jak to odpo-

vídá životním pom r m zastoupeného, v hospoda ení s p íjmy zastupovaného 
v rozsahu dle obvyklých životních pom r  zastoupeného, nakládání s ú tem 
je omezeno ástkou nep esahující m sí n  výši životního minima jednotlivce 
(dle zákona o životním a existen ním minimu). Tento institut neumož uje 
rozhodovat v záležitostech ne obvyklého rázu, rozhodovat o zásahu do fyzické 
nebo duševní integrity trvalého rázu.

 Zastoupení m že zaniknout rozhodnutím zastupujícího nebo zastupova-
ného, p ípadn  m že zaniknout v situaci, kdy soud ur í opatrovníka.
Bližší informace najdete p ímo ve výše jmenovaném zákon , nebo se m žete 
obrátit na sociální pracovnice.

V Hlinsku dne 27. 3. 2017
Markéta Št drá, vedoucí sociálního odd lení Domova



– 6 –

U nás na kopci se jaro objevovalo pozd ji než ve m st . Dole již kvetly jarní kv tiny – krokusy, 
sn ženky i petrklí e, 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 kone n  i u nás poslední 
sníh roztál, a jakmile zem  trochu oschla, vrhli jsme se na zahradu vyzbrojeni železnými 
hráb mi, koš aty a kole kem na odvoz odpadu. 
Trvalo nám to dv  až t i odpoledne, než jsme to dali celé trochu do po ádku, ale odm nou 
nám byl pohled na p kn  upravenou zahradu, která po našem zásahu vždycky prokoukla. 
Potom už mohl manžel ve skleníku vyset do truhlíku semena salátu, okurek, paprik i raj at 
i semena letni ek jako jsou cinie, afrikány a astry – i k ezu.
Pak již všechno rostlo jako z vody, která byla po ruce v nádrži, které jsme íkali je-
zírko, a chytali jsme do ní deš ovou vodu z okap . Když dlouho nepršelo, doplnili 
jsme ji vodou z vodovodu.
Jednou jsme koncem dubna vysévali semena e ich na okraj jednoho úzkého záhonu, 
který se svažoval a já chodila po samém okraji. M j manžel mne varoval: „Necho  
tak blízko ke kraji nebo se to s tebou utrhne!“ Ale ješt  než to do ekl, už to bylo. 
Já i obrubník jsme se skulili asi 2 metry hluboko a tam jsme svorn  leželi vedle 
sebe, zastaveni o jakýsi ke . Trvalo chvíli, než se manžel zvedl a za neustálého 
hubování: „Škoda, že jsem to íkal“ a tak podobn , šel, a zvedl ten dlouhý 
kámen a usadil jej na jeho p vodní místo. Já marn  ekala, že 
snad p ijdu také na adu... Když jsem kone n  pochopila, že už 
asi ne, zvedla jsem se mírn  potlu ena, ale i velice pou ena, 
jen jsem si ješt  sta ila pomyslet: „Ejhle, tak to je láska po 30 
letech,“ a uražen  jsem odkrá ela k domovu.

Vzpomínala paní Cempírková

Každý máme co íci ...

y, y p , j j
vou vodu z okap . Když dlouho nepršelo, doplnili 

vali semena e ich na okraj jednoho úzkého záhonu, 
samém okraji. M j manžel mne varoval: „Necho
ebou utrhne!“ Ale ješt  než to do ekl, už to bylo. 
2 metry hluboko a tam jsme svorn  leželi vedle 

valo chvíli, než se manžel zvedl a za neustálého 
l“ a tak podobn , šel, a zvedl ten dlouhý 
dní místo. Já marn  ekala, že 
jsem kone n  pochopila, že už 
lu ena, ale i velice pou ena,
„Ejhle, tak to je láska po 30
a k domovu.

Láska po 30 letech
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Maminka
Vždy byla s námi maminka,

když rozbily jsme si kolínka.

Zpívala krásné eské písni ky

a u ila nás dlouhé básni ky.

Pletla, šila va ila,

co recept  nám rozdala!

Váno ku, vdolky, knedlíky,

um ly zlaté ruce maminky.

Pomohla vždy s vnou aty,

když as, nebo nemoc šlapaly nám na paty.

Vždy hodná, trp livá p ející

i p i starostech úsm v na líci.

Na maminku se krásn  vzpomíná,

pro každého je ONA, ta jediná.

E. B.



– 7 –

SENZA NÍSENZA NÍ    SENIO ISENIO I
Ráda bych Vám p edstavila projekt Sen/Sen – Senza ní senio i, který vznikl v roce 2012 
v Nadaci Charty 77. Projekt je zam en na seniory, kte í mají spole nosti ješt  hodn  co dát, 
kte í mají zájem o d ní kolem sebe a cht jí také to, co znají, p edávat mladším generacím.

Projekt Senza ní senio i, sdružuje kluby, místní seniorské a neziskové organizace, knihovny, 
spolky pro domovy senior  apod. V projektu je zapojeno p es 14 000 aktivních a ilých senior .

Sou ástí Sen/Sen je projekt Národní knihovna.
Zde mohou senio i p ispívat svými vzpomínkami a ukládat tak svoje pam ti do nejv tšího 
elektronického archivu malých d jin, které se odehrávaly na pozadí skute ných událostí.
V de tí pracovníci Národního muzea pro vás p ipravili témata, která vás mohou inspirovat 

k napsání p ísp vku do Národní kroniky – a  už na základ  bedliv jšího pozorování toho, 
co se d je kolem vás, nebo když vaši pozornost obrátí do uplynulých let.

1. VZPOMÍNEJTE1. VZPOMÍNEJTE – nenechte své zážitky zapadat prachem.
a) Moje první a poslední zam stnání
b) Moje první... televize, auto, automatická pra ka, džíny, mobil, po íta
c) Nakupování – fronty, Tuzex, nedostatkové a podpultové zboží...
d) Rodinné svátky a slavnosti – narozeniny, svátky, svatby, poh by, promoce, výro í, k ty, 
první p íjímání...
e) Ve ejné svátky a slavnosti

 události spojené se studiem: stužkovací a maturitní ve írek, poslední zvon ní, školní
plesy a akademie, sžívání se zahrani ními studenty, dopisování se studenty ze zahrani í

 rituály spjaté s oslavami r zných svátk  a ve ejných událostí MDŽ, MDD, vítání
ob ánk , První máj, lampiónové pr vody, spartakiády, oslavy V SR, dne osvobození
atd.
f) Dovolená a cestování – první dovolená v zahrani í, první dovolená u mo e, oblíbená
podniková dovolená

DRACHTINKA

Inspirujte se vybranými tématy z Národní kroniky
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g) Trávení volného asu:
 koní ky
 chata ení, chalupa ení, domácí zví ata, zahrádka a hospodá ství, kutilství

h) Pracovní aktivity typické pro období p ed rokem 1989:
 pracovní soboty, Akce Z
 spolupráce s cizinci v práci: Bulha i, Kubánci, Vietnamci
 spolupráce s „p átelenými“ podniky a závody
 pln ní norem a prací, závazky, Brigády socialistické práce

i) Spolužití s národnostními menšinami a cizinci (Romové, vztahy se Slováky, Poláky, Ma-
ary, zahrani ní zam stnanci a studenti atd.)

j) Splnil se vám po roce 1989 n jaký sen, který jste si kv li režimu nemohli splnit?
k) Vzpomínka na vojenskou službu, jak se mi poda ilo vyhnout vojenské služb

2. R0ZHLÍŽEJTE SE2. R0ZHLÍŽEJTE SE – kolem vás se v této chvíli jist  d je spousta zajímavých v cí, 
které stojí zato zaznamenat pro budoucnost.

a) Rodinné svátky a slavnosti – narozeniny, svátky, svatby, poh by, promoce, výro í...
b) Ve ejné svátky a slavnosti – kultura, angažovanost v regionálních a obecních aktivitách, ve
spolcích, kulturních, sportovních a sociálních organizacích
c) Dovolená – zájezdy, výlety...
d) Trávení volného asu:

 koní ky
 chata ení, chalupa ení, domácí zví ata, zahrádka a hospodá ství, kutilství

e) Pracovní aktivity mimo b žný pracovní týden – hlídání d tí, apod.
f) Cizinci a národnostní menšiny (cizinci jako sousedé, Romové...)
g) Nakupování – hypermarkety, slevy, tržnice?
h) Jak to vidím já... Pohled na sou asné d ní v obci, kraji, R, spíše by m lo jít o vyhledávání
pozitiv a následovaní hodných p íklad  (na rozdíl od sou asné negativistické žurnalistiky)
i) To se mi líbí. Dokumenta-
ce r zných architektonických 
staveb, kulturních aktivit, 
p írodních jev  a kulturní 
krajiny
j) mimo ádné události v re-
gionu, kde bydlím
k) M j život s po íta em www.tyden.cz
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DRACHTINKA
Dobrovolnictví v Domov  senior  Drachtinka
Již od samého po átku spolupracuje Domov s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko 
Fokus Vyso ina. Dobrovolníci tvo í d ležitou sou ást práce s uživateli. Cílem dobrovolnictví 
v Domov  senior  Drachtinka je zapojení dobrovolník  do volného asu senior  dle jejich 
individuálních pot eb.
Dobrovolníci ve svém volném ase navšt vují nemocné, staré a opušt né lidi, pomáhají s den-
ními innostmi, nebo se v nují jiné prosp šné innosti. 
Možnost uplatn ní dobrovolník  je mnohostranná, mohou se podílet na ad  aktivit. Nap íklad 
po ádají besedy, p ed ítají knihy, povídají si s uživateli. V Domov  pomáhají p i organizo-
vání spole enských akcí. Rádi bychom uvítali i rodinné p íslušníky a pomohli jim zapojit se 
do denních inností Domova.
Vypln ní volného asu Vašim p íbuzným nebo známým senior m našeho Domova m že 
být r zné, jako je nap íklad doprovod p i vycházkách na invalidním vozíku v okolí Domova, 
muzikoterapie, zp v, va ení, spole enské hry, ruské kuželky, cvi ení, p ed ítání, rozhovory, 
výroba r zných p edm t , pomoc p i jednorázových akcích po ádaných Domovem.

Rádi Vás uvítáme na spole ných akcích Domova
Rádi Vás uvítáme na spole ných akcích Domova, a  to jsou pravidelná narozeninová pose-
zení, která se konají v tšinou poslední tvrtek v m síci. Na nich m žete se svými blízkými 
prožít hezké odpoledne, posed t si u kávy a zákusku, spole n  si zazpívat. Navštívit se svým 
blízkým spole né skupinové cvi ení, kavárnu...

Nabízíme pomocnou ruku
K výše uvedeným možnostem a innostem Vám nabízíme pomocnou ruku a vzájemnou 
spolupráci. Rádi Vám poradíme a pom žeme. 
Prosím pamatujme, že spole né setkávání je tím nejlepším lékem pro Vašeho blízkého. A chvíle, 
které spolu prožijete, budou jist  darem i pro Vás.   
Koordinátorem dobrovolnictví v Domov  je Mgr. Markéta Št drá, vedoucí sociálního odd lení.

Jana Malá (Mm)
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DRACHTINKARozhovor s panem Štorkem

1. Pane Štorku, mohu Vás poprosit o krátké 
p edstavení se?

Už 67 let žiji v Hlinsku. Ze všeho pozitivní-
ho v našem m st  mám radost. V Hlinsku žil 
od roku 1912 m j d da a m j otec. Oba byli 
sklená i a otec také rámoval obrazy. Celý 

život se pohyboval mezi lidmi a jeho laska-
vost a vnímavost ho provázela po celý život. 
Jsem z p ti sourozenc . Po revoluci jsem 
za al pokra ovat v d dov  a otcov  emeslu. 
Od rýsovacího prkna jsem si oblékl pracov-
ní pláš  a brašnu p es rameno a s jedním 
spolupracovníkem 
jsem se pustil do ot-
cova emesla. Poz-
d ji se p idali další 
t i spolupracovníci. 
V dom , který nám 
byl vrácen, byla vý-
loha a moje babi ka, 
jak jsem slýchával, 

byla skv lá obchodnice. Rozší il jsem své 
podnikání i o babi inu obchodní innost. 
Dva roky v d chodu jsem ješt  pokra oval, 
ale celodenní úvazek už m  unavoval, a tak 
jsem po dlouhém rozhodování podnikání 
ukon il. Najednou jsem m l dost asu a za al 
jsem p emýšlet, ím ho vyplnit.

A mé koní ky? Rád jsem recitoval a v Hlin-
sku byl za mého mládí skv lý recita ní 
soubor. Zajímaly m  vždy roubené domky 
na Betlém  v Hlinsku, protože mezi nimi 
jsem i vyr stal. No, a m l jsem op t št stí, 
že ve skanzenu na Veselém Kopci hledali 

pr vodce. Tuto vý-
zvu jsem rád p ijal 
a stalo se mi to nejen 
koní kem ale kon m.

Být dobrovolníkem
Ráda bych Vám blíže p edstavila lov ka, se kterým se pravideln  setkáváte v našem Domov  
senior  Drachtinka. Pan Ing. Jan Štorek již n kolik let navšt vuje náš Domov a setkává se 
s Vámi bu  jednotliv  na pokojích nebo ve skupinách anebo v kavárn . P ipravuje pro Vás 
promítání fotografií, dokument , také s Vámi stav l pta í budky, doprovází Vás na procházky 
do zahrady. Pro náš Domov je velice vzácnou osobností, protože má chu  pomáhat druhým, 
být jim nablízku.
Zeptala jsem se pana Štorka na pár otázek. 

Práce pro druhé jako dobrovolník 
je založena na postoji srdce. “
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2. Pracujete jako dobrovolník n kolik let a to 
nejen v našem Domov . M žete nám svoji 
innost lépe p iblížit?

Nepracuji jako dobrovolník dlouho, jsou to 
jen t i roky. Op t jsem m l št stí, protože 
mi bylo umožn no navštívit všechna za-
ízení pro dobrovolníky v Hlinsku, abych 

se mohl rozhodnout, kam se mám nasm -
rovat. Vzhledem k tomu, že jsme se doma 
starali o mé rodi e a i o maminku mé ženy, 
p ivedlo m  to na Drachtinku. Zpo átku 
jsem navšt voval jednu klientku, se kterou 
jsem si povídal a etl její oblíbené kníž-
ky o zví átkách. Pak už jsem za al chodit 
každý týden za dv ma klienty, a když jsem 
vid l, že na Drachtince jsou šikovní muži, 
poda ilo se mi sehnat sponzorským darem 
sou ásti na výrobu pta ích krmítek. Spo-
le n  jsme jich 
p ed zimou p t 
vyrobili. Vzhle-
dem k tomu, že 
chlapi rádi pra-
cují rukama, ne-
z stalo jen u krmítek. Díky sponzorskému 
daru jsme získali stavebnice a m žeme ru-
kama tvo it. Chlapi jsou také sout živí a tak 
jednou za m síc hrajeme kuželky. Schází se 
nás na nich okolo šesti. Byl bych rád, kdyby 
sami klienti p išli s návrhy na další aktivity. 
Jde o to prožít spole né chvíle a poznávat 
se. Samoz ejm , že dobrovolnictví vnímám 
jako vytvá ení vztah . P i spole ných aktivi-
tách se neobejdu bez mého kamaráda Pavla 
Rakušana, hlavn  p i promítání dokument  

o Hlinsku, nebo o lidových tradicích hlinec-
kého okolí, nebo p ímo o skanzenu na Ve-
selém Kopci. Pavel Rakušan m l nápad, že 
po promítání na internetu ukazujeme obydlí, 

ve kterých klienti p ed 
p íchodem na Drach-
tinku bydleli.
S Pavlem Rakušanem 
chodíme do denní-
ho stacioná e Motýl, 
který také spadá pod 
Drachtinku. Tam si 
s klienty povídáme, 
teme (te  teme Dá-

šenku), používáme 
stavebnice a d láme 

r zné výrobky. Naposledy jsme z hlíny 
modelovali motýly, které jsme upravili gla-
zurou a st ípky barevného skla, které se p i 

vypalování krásn  roz-
tavilo. Chodíme také 
po hlineckých eme-
slnících, kte í nám 
ukazují, co vše se dá 
rukama vytvo it. Byli 

jsme u ková e, tkalce, kerami ky a pana 
Ing. Švadlenky, kterému je 80 let, a vyrábí 

„Dobrovolnictví není ob , 
ale p irozený projev ob an-
ské a lidské zralosti.“ “
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vlá ky v malém m ítku v etn  kolejnic. Te  
se chystáme navštívit pana Buká ka v Krou-
n , který již v t etí generaci vyrábí d ev né 
hra ky.

3. V listopadu minulého roku jste spole n  
s ostatními nominovanými dobrovolníky  
získal ocen ní za své iny, pomoc druhým 
a zlepšování života v Pardubickém kraji. 
Jakou váhu pro Vás toto ocen ní má?

Up ímn , každé pod kování, které ocen ní 
vlastn  je, na echrá lov ku k ídla, ale nej-
v tším ocen ním a radostí pro m  je, když 
p ijdu za klientem, on se usm je a vidím 
jisk i ku v jeho oku. Ostatn , myslím si, že 
tohle je ocen ním i pro ostatní zam stnance 
na Drachtince. Však to sama také znáte.

4. V novat sv j volný as, ochotu a vztah 
k lidem, kte í jsou mnohdy osam lí a opuš-
t ní, stojí mnoho sil. Kde erpáte novou sílu 
pro další setkávání?

Ono to pro m  tak t žké není, protože nej-
sem s klienty celý den a celý týden, ale to 

erpání je oboustranné. Je to 
o vztahu, který se vytvo í. 
Když máte kamaráda, tak ten 
vás p ece nem že vy erpat. Jsem v ící lo-
v k a to co sám dostávám, je tolik, že to ani 
nesta ím vydat, mám to docela jednoduché.

5. Pane Štorku, jist  máte mnoho zkušeností 
a navštívil jste i jiné skupiny, jiné domovy, 
mohu se Vás zeptat, jak vnímáte práv  náš 
Domov senior  Drachtinka?

Zas tolik zkušeností nemám, ale tady 
na Drachtince si všímám, že pro v tšinu 
zam stnanc  to není jen práce, ale v první 
ad  je to služba. Toho si nejvíc cením.

6. Jaké je Vaše životní krédo nebo motto, se 
kterým byste se pod lil s našimi tená i?

Ono by jich bylo jist  víc, ale jedno, které 
m  nejd ív napadlo:
M j otec mi ve svých 80 letech ekl: „Hon-
zo, já se musím i v tomhle v ku stále u it.“ 
Toho bych cht l dosáhnout a toho bych se 
cht l držet. Být stále u ícím se a hledajícím 
lov kem.

D kuji Vám za spole ný rozhovor. P eji hez-
ké dny.                                          Jana Mm

DRACHTINKA

“„
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Kdo je dobrovolník
Dobrovolníci jsou lidé, kte í bez nároku na finan ní odm nu v nují sv j as, energii, v do-
mosti a dovednosti ve prosp ch ostatních lidí.
Smyslem práce dobrovolník  není nahradit zam stnance za ízení, do kterého dobrovolníci 
docházejí, ale trávení volného asu se seniory procházkami, p ed ítáním, povídáním apod.
U dobrovolnictví na v ku nezáleží! Mladický elán nebo zkušenosti pokro ilejšího v ku, obojí 
je cen no. Dobrovolníkem se tedy lze stát kdykoliv.

Pomáhat ostatním
Jako dobrovolník m žete nabídnout svou pomocnou ruku t m, kte í to skute n  pot ebují. 
M žete také pomoci vytvá et n co prosp šného i inovativního. Záleží poté již pouze na Vás, 
jaký konkrétní projekt Vás zaujme a budete mu chtít v novat sv j as a energii.

Co je to cena K esadlo
Hlavním cílem ud lování ceny K esadlo je ocenit práci dobrovolník , upozornit na p ínos 
dobrovolnických inností v naší spole nosti, zviditelnit p íb hy vzájemné a nezištné pomoci 
a p edevším podpo it další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. 

K esadlo se snaží ocen ným dobrovolník m získat respekt k aktivitám, které vykonávají, 
a zájem širší ve ejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické pod kování t m, kte í 
zdarma sv j volný as v nují obecn  prosp šným innostem.

Dobrovolník

Dobrovolnictví je n co, o em se moc nemluví, 
ale pat í k životu lov ka. P ináší konkrétní pomoc tomu, 

kdo jí pot ebuje, ale zárove  dává napln ní dobrovolníkovi.

– 9 –
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být r zné, jako je nap íklad doprovod p i vycházkách na invalidním vozíku v okolí Domova, 
muzikoterapie, zp v, va ení, spole enské hry, ruské kuželky, cvi ení, p ed ítání, rozhovory, 
výroba r zných p edm t , pomoc p i jednorázových akcích po ádaných Domovem.

Rádi Vás uvítáme na spole ných akcích Domova
Rádi Vás uvítáme na spole ných akcích Domova, a  to jsou pravidelná narozeninová pose-
zení, která se konají v tšinou poslední tvrtek v m síci. Na nich m žete se svými blízkými 
prožít hezké odpoledne, posed t si u kávy a zákusku, spole n  si zazpívat. Navštívit se svým 
blízkým spole né skupinové cvi ení, kavárnu...

Nabízíme pomocnou ruku
K výše uvedeným možnostem a innostem Vám nabízíme pomocnou ruku a vzájemnou 
spolupráci. Rádi Vám poradíme a pom žeme. 
Prosím pamatujme, že spole né setkávání je tím nejlepším lékem pro Vašeho blízkého. A chvíle, 
které spolu prožijete, budou jist  darem i pro Vás.   
Koordinátorem dobrovolnictví v Domov  je Mgr. Markéta Št drá, vedoucí sociálního odd lení.

Jana Malá (Mm)
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Rozhovor s p. Janouškovou a p. Adámkovou

Paní Janoušková, mohu se Vás zeptat, co pro 
Vás paní Eva Adámkvá znamená?
Moc. Moc, to jsou jenom t i písmena, to úpl-
n  sta í, nemusím nic íkat dál. Já jí mám 
moc ráda, padly jsme si do oka už od za át-
ku, a to je moc d ležitý. To je pravda. Mám 
se na co t šit.
A to si p edstavte, dnes jsem 
paní Ev  nabídla tykání, no, 
není to úžasný?

To je krásný okamžik, je vid t, 
že váš spole ný vztah je natolik 
d v rný, takže ode dneška je 
paní Adámková pro Vás Evi -
ka?!
My se máme rádi. Padly jsme 
si do oka, a já koukám po hodi-
nách nebo po dve ích, a nem žu 
se do kat, kdy už p ijde.

Paní Eva Adámková dochází za paní Ja-
nouškovou pravideln , pracuje na sm ny. 
P ichází dopoledne nebo odpoledne. Spolu 
s paní Janouškovou si posedí v bufetu, nebo 

jdou na procházku do zahrad Domova. S ja-
kým pocitem p icházíte na návšt vu za paní 
Janouškou?
P ináší mi to radost, že m žu ud lat radost 
n komu druhému. Práv  to m  napl uje, že 
paní Janoušková se na m  t ší, je to pro m  
d ležité, že m žu n komu rozdávat radost, 

být spolu. Ráda dávám radost, 
ale i zárove  velice mnoho p i-
jímám. asto vidím, jak je paní 
Janoušková ráda, že m  vidí, to 
je ta nejlepší odm na.

Jak dlouho jste dobrovolníkem?
Dobrovolníka d lám asi p t let. 
Paní Janoušková je m j již asi 
t etí klient, kterého jsem m la 
na starosti, a s paní Janouško-
vou jsme si hned od za átku 

padly vzájemn  do oka. Velice ráda ji na-
všt vuji a d lám ji tím radost.

D kuji Vám za rozhovor a p eji Vám i paní 
Janouškové dny plné porozum ní a radosti.

Mm 

Padly jsme si do oka
Paní Janouškovou jsem zastihla s dobrovolnicí paní Evou Adámkovou. Sed ly spolu v ka-
várn  Terezka, na stole von la erstvá káva a malý zákusek. Dalo by se íci, že tu spole n  
sedávají pravideln .



ou vodu z okap . Když dlouho nepršelo, doplnil

ali semena e ich na okraj jednoho úzkého záhonu, 
amém okraji. M j manžel mne varoval: „Necho
bou utrhne!“ Ale ješt  než to do ekl, už to bylo. 
2 metry hluboko a tam jsme svorn  leželi vedle 
alo chvíli, než se manžel zvedl a za neustálého
“ a tak odobn , šel, a zvedl ten dlouh  
ní místo. Já marn  ekala, že 
sem kone n  pochopila, že už 

lu ena, ale i velice pou ena,
„Ejhle, tak to je láska po 30
a k domovu
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MaminkaMaminka
Vždy byla s námi maminka,

když rozbily jsme si kolínka.

Zpívala krásné eské písni ky

a u ila nás dlouhé básni ky.

Pletla, šila va ila,

co recept  nám rozdala!

Váno ku, vdolky, knedlíky,

um ly zlaté ruce maminky.

Pomohla vždy s vnou aty,

když as, nebo nemoc šlapaly nám na paty.

Vždy hodná, trp livá p ející

i p i starostech úsm v na líci.

Na maminku se krásn  vzpomíná,

pro každého je ONA, ta jediná.

E. B.
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VI. ro ník benefi ního plesu Centra denních služeb Motýl 2017
Uživatelé Centra denních služeb Motýl prožili dne 3. 3. 2017 hezké chvíle na svém již VI. 
benefi ním plese, který se konal v MFC Hlinsko. Roztan ené odpoledne se protáhlo až 
do ve erních hodin a p íjemný den si užili nejen uživatelé, rodiny, p átelé, ale i další hosté. 
Celou akci doprovázela hudební skupina WJE NÁ ŽÍZE , jako hosté vystoupili Monika 
Mašková, Josef Kope ný, kouzelník Stanislav Jílek, folklórní soubor Vyso an a tane ní sku-
pina RIDENDO. O p edtan ení se postarali sami uživatelé. „Nácviku spole né choreografie 
jsme se pe liv  v novali pod vedením kolegyn  Simony Peškové a myslím, že se to vyplatilo, 
a op t jsme své hosty nezklamali,“ prozradila nám paní Zvolánková, vedoucí centra. O krásné 
a emotivní momenty op t nebylo nouze. Hosté si chválili bezprost ední atmosféru, tradi ní 
raut i jednotlivé prvky programu. 

Velkým zážitkem bylo i spole né zpívání písn  Finále, kterou speciáln  pro Centrum den-
ních služeb Motýl složil pan Josef Kope ný. „Píse  jsme dostali jako speciální dárek již 
na podzim lo ského roku a u našich uživatel  i pracovník  se brzy stala velmi oblíbenou,“ 
prozradila nám ješt  paní Zvolánková, 
„odtud vzešel nápad použít písn  jako 
„hymnu centra“ a za adit ji do progra-
mu plesu.“ P íjemným zpest ením byla 
i dražba spole n  vytvo eného obrazu, 
jež byla napínavá do poslední chvíle. 
Obraz byl vydražen za 5000 K . Touto 
ástkou ke spole né dražb  p isp li pan 

Ing. Karel Hudec, pan Petr Matyášek, 

Benefi ní ples Centra denních služeb Motýl
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Právní okénko – téma zastupování 
Do jarního ísla asopisu Domova pokra ujeme na téma v oblasti další možné 
formy zastupování osob. 
Tentokrát se budeme v novat institutu zastoupení lenem domácnosti dle 
ob anského zákona . 89/2012 Sb. (§49 – 54), v platném zn ní.
Zastoupení lenem domácnosti: 

 zde platí pravidlo, že zástupce z ad domácnosti (potomek, sourozenec, 
manžel…) žije ve spole né domácnosti p ed vznikem zastoupení alespo  t i 
roky. 

 Uplat uje se zde princip jednání se zastupovaným nikoli za zastupovaného. 
 Jedná se o situaci, kdy zletilé osob  bez jiného zástupce brání dušení po-

rucha samostatn  právn  jednat. 
 Zastupovaný m že mít i více zastupujících osob. 
 Tuto formu zastupování schvaluje soud na návrh, vzniká na základ  sou-

hlasu obou stran (dvoustranný právní vztah). 
 Tento institut umož uje jednat v záležitostech obvyklých tak, jak to odpo-

vídá životním pom r m zastoupeného, v hospoda ení s p íjmy zastupovaného 
v rozsahu dle obvyklých životních pom r  zastoupeného, nakládání s ú tem 
je omezeno ástkou nep esahující m sí n  výši životního minima jednotlivce 
(dle zákona o životním a existen ním minimu). Tento institut neumož uje 
rozhodovat v záležitostech ne obvyklého rázu, rozhodovat o zásahu do fyzické 
nebo duševní integrity trvalého rázu.

 Zastoupení m že zaniknout rozhodnutím zastupujícího nebo zastupova-
ného, p ípadn  m že zaniknout v situaci, kdy soud ur í opatrovníka.
Bližší informace najdete p ímo ve výše jmenovaném zákon , nebo se m žete 
obrátit na sociální pracovnice.

V Hlinsku dne 27. 3. 2017
Markéta Št drá, vedoucí sociálního odd lení Domova
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Luboš Kva ek a paní JUDr. Eva K upková. Výt žek z dražby bude použit 
na spole ný výlet uživatel  centra do Pardubic, konkrétn  na plavbu lodí Arnošt.
Dalo by se íci, že si ples užili hosté všech v kových kategorií. Nezapome me však pod kovat 
t m, kte í se na p íprav  plesu podíleli, a  už jsou to rodiny uživatel  nebo žák  Základní 
školy V elákov, kte í pomohli s výzdobou. Hlavní díky pat í všem sponzor m, bez kterých 
by se nepoda ilo akci uspo ádat na tak vysoké úrovni, ani nachystat bohatou sout ž o ceny. 
D kujeme zejména firmám: P ÍHODA, s. r. o., DUET CZ, s. r. o., JATKA ESKÝ DV R 
VYSO INA, s. r. o, Lom Matula Hlinsko, a. s., Vyso inská lesní, s.  r.  o, JOSEF TRÁVNÍ-

EK, JAROSLAVA JANOVSKÁ, HARTMANN-RICO a. s. Me-
diální partne i plesu byly Hlinecké noviny, 
Chrudimský deník a AHP Hlinsko. 

Výt žek benefi ního plesu bude použit ke zkvalitn ní pé e o uživatele Centra denních služeb 
Motýl. Zisk z ve ejné sbírky byl uložen na ú et ve ejné sbírky schválené Krajským ú adem 

Pardubického kraje. Záštitu nad bene-
fi ním plesem p evzal Ing. Pavel Šotola 
– radní Pardubického kraje. 
„Ješt  jednou d kujeme všem, kte í nás 
jakýmkoliv zp sobem podporují, a t ší-
me se na další VII. ro ník 2018“, zakon-
ila paní Zvolánková.

Radomíra Zvolánková, DiS.
vedoucí Centra denních služeb Motýl
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Zprávy z Domova
ROZLOU ENÍ S MASOPUSEM
28. února si p ed naším Domovem zatan il rej nejr zn jších masek. 
Letošní masopustní pr vod tvo il rekordní po et masek d tí ze 37 t íd mate ských a zá-
kladních škol a také ze t ídy 1A. gymnázia. Bujarý pr vod se tradi n  zastavil p ed naším 
Domovem, aby nám d ti zatan ily a pot šily 
nás. Do tance hrála dechovka Mrákotinka. Do-
movem – jako každý rok – „prolétli“ kominí ci 
a koho potkali, toho pomalovali veselými barva-
mi a pot šili na duši. Celý pr vod masopust-
ních masek poté dále sm oval na Betlém, kde 
probíhal další program.                                 .                                    Mm

FILMOVÁ HÁDANKA
Dnes se ptáme na jméno eského režiséra

Dobrý den, máme tu op t pro vás novou hádanku. Tentokrát se vás ptá-
me na režiséra, který se narodil v roce 
1912, a p vodním povoláním byl státní 
zam stnanec. Suchopárná ú edni ina, 

kterou vykonával osm let, ho však neba-
vila a tak se se svými krátkými scéná i dostal 
do kouzelného sv ta fimu. Jeho filmy hlavn  
tvo í pohádky Honza málem králem, Šíle-

n  smutná princezna, Byl jednou jeden král, Pyšná princezna a dv  legendární komedie 
Dovolená s And lem a And l na horách. Tento velikán eské kinematografie zem el v Praze 
t sn  p ed Vánoci roku 1991 ve v ku nedožitých osm-
desáti let.

n smutná princezn

Dob
m
1
z
t

u

Dob
m
1
z

kt
vila a 
do kou
tvo í 

--
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Nový automobil pro Drachtinku
V pátek 13. ledna dopoledne byl Domovu senior  Drachtinka slavnostn  p edán 
sociální automobil Dacia Dokker. S myšlenkou na charitativní projekt sociální 

automobil p išla spole nost Kompakt, spol. s.r.o., 
která sídlí v Pod bradech. Firma zabývající se 
reklamou a propagací je na našem trhu již od roku 
1993 a jejím nejprestižn jší projektem je práv  
projekt sociálního automobilu, který má pomáhat 
hendikepovaným i jinak postiženým spoluob-
an m.

Projekt sociální automobil je založen na spo-
luú asti firem a spole ností, které dopomáhají 

k vytvo ení, zdokonalování a obnovení vozového parku v ústavech a za ízeních, které svou 
innost zam ují na výchovu a vzd lání, rehabilitaci a integraci zdravotn , mentáln  i jinak 

hendikepovaných lidí.
Slavnostního p edání se zú astnili zástupci fir-
my Kompakt, spol. s. r. o. a sponzo i, kte í p i-
sp li na po ízení automobilu. Za m sto Hlinsko 
se zú astnil p edávání místostarosta Zden k Eis, 
Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních v cí 
a radní Karel Hudec.
Sociální automobil bude sloužit nejenom uživa-
tel m Domova a klient m Centra denních služeb 
Motýl, ale bude pln  využit k provozu celé p ísp vkové organizace. Na financování auta se 
podílelo mnoho sponzor . Všem dárc m pat í velké pod kování.

Eva Hole ková 
editelka Domova senior  Drachtinka

Podpora a pé e poskytovaná obyvatel m Domova
V sou asné dob  podporu a pé i poskytuje 87 obyvatel m domova 29 pracovník  v sociálních 
službách v etn  vedoucí odd lení p ímé pé e a 2 koordinátorek a 7 aktiviza ních pracovník  
v etn  koordinátora aktiviza ních pracovník . Zdravotní pé i zastává tým zdravotních sester 
v celkovém po tu 8 (v etn  vedoucí zdravotního odd lení).
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Ohlédnutí za skandinávskou kuchyní
Ve tvrtek 9. února pro nás kuchyn  Domova senior  Drach-
tinka p ipravila skandinávské polední menu. K ob du uva ila 
severskou o kovou polévku a jako hlavní menu jehn í frikasé 
s tupetem a houbami, p ílohou byly š ouchané brambory. Dru-
hým hlavním menu byl norský masový salát s ope enou bagetou.
P vodn  m l jako host do Domova p ijet a uva it pan šéfkucha  
Kone ný, ale omluvil se. Hlavní menu jehn í frikasé pro Vás 
uva il Lukáš Cach, který má bohaté zkušenosti se zpracováním 
jehn ího masa, vždy  doma chovají vlastní ovce. 
Šéfkucha  Tomáš Bíško, který nad celou p ípravou dohlížel, se 
ukázal i jako pohotový íšník a roznášel hotová jídla po jídeln . 
Mm

Pokud byste m li zájem nahlédnout do naší kuchyn  Domova, rádi Vás provedeme. 
Prosíme o nahlášení zájemc  na recepci, poté se spole n  domluvíme na termínu exkurze. 
Pokud bude pot eba, zajistíme Vám doprovod – kuchyn  je bezbariérová.
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CITÁTY CITÁTY 
O BOHATSTVÍO BOHATSTVÍ

Nezávi  bohá m. Jeden francouzský 
mudrc byst e podotkl, že asto nosívají 
veselí nosi ové v pozlacených nosítkách 
na íkajícího pána. 

[Prutkov]

 Nikdy jsem nem l ctižádost být nej-
bohatším mužem na h bitov . 

[Ureh]

 
Máš-li zdárného syna, k emu je ti bo-
hatství? Máš-li nezdárného syna, k emu 

je ti pak bohatství?
[turecké p ísloví]

N kte í lidé vynaloží celý sv j život na to, 
aby um eli bohatí.

[Vymazal]

Majetek z nikoho neud lal bohá e.
[Seneca]

lov k nikdy nebyl bohatý 
tím, co má, ale tím, co dal.

[Polá ek]
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