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Vážení klienti, zaměstnanci a příznivci Domova seniorů Drachtinka 
a Centra denních služeb Motýl! 

Nastaly nám konečně prosluněné letní dny.  
Lidé si užívají na zasloužených dovolených a stejně je tomu i v našem Domově. 

Zaměstnanci Domova vyjíždějí na různá místa po naší vlasti nebo mimo ni. Zážitky 
a inspiraci čerpají na horách, na slunné Moravě nebo u moře. Přeji všem krásnou do-
volenou v milé společnosti a se šťastným návratem domů.  

Dovolenkovému období předcházelo pestré období, které bylo náročné na přípra-
vu, ale oběma našim službám přineslo hned dvojí užitek. První byl získání finančních 
prostředků a za druhý užitek pokládám krásnou prezentaci našich služeb a navázání 
nových přátelství pro naši organizaci. Proto bych ráda věnovala následující řádky za-
vzpomínání na tyto události.  

Domov seniorů Drachtinka uspořádal ve spolupráci s rodinou Beránkových z Med-
kových Kopců Benefiční večer s Cimbálem, aneb Morava v Čechách. Popíjelo se víno 
od pana Šomana z Dolních Dunajovic. Jeho víno jsme společně ochutnali v září 2021 
při Vinobraní v Drachtince. Benefiční odpoledne a večer se odehrával v Trhové Kame-
nici a lidé „doslova“ popíjeli na zdraví Drachtinky. Celý výtěžek z večera byl rodinou 
Beránkových Drachtince předán pomyslným šekem ve výši 71 600Kč. Velice si vážím 
možnosti, kterou náš Domov získal, být součástí takové společenské události. Zaměst-
nankyně Domova zajišťovaly obsluhu pro hosty večera do téměř ranních hodin. Vý-
sledkem byla radost a veselí přítomných a krásná výše výtěžku, který je v tuto chvíli 

uložen na Sbírkovém účtu Domova a použit bude na nákup zvedacího zařízení k ma-
nipulaci s imobilními klienty.  

Necelý týden po Benefičním večeru s Cimbálem uspořádalo Centrum denních slu-
žeb Motýl Letní benefici na letním parketu Cihelka. Tato dlouho očekávaná akce měla 
být původně plesem. Covidová opatření však neumožnila ples uspořádat a tak došlo 
k uspořádání Letní benefiční „tancovačky“, kde zahrála kapela Wječná Žízeň, proběh-
la tombola, vystoupila slečna Simona Černá se svým zpěvem a o úžasný úvod se po-
starali svým předtančením klienti CDS Motýl. Atmosféra na Cihelce byla tak příjemná, 
že se vedení organizace rozhodlo vytvořit z Letní benefice novou tradici. Kompletní 
přípravu a organizaci Letní benefice pro Motýla zajistili zaměstnanci CDS Motýl, s or-
ganizací akce je podpořili zaměstnanci Domova a dobrovolníci. Výtěžek z této akce 

[  úvodník  ]     
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bude využit na vybavení multismyslové místnosti pro klienty Centra denních služeb 
Motýl.  

Za úspěchem podobných akcí se skrý-
vá nadšení zaměstnanců naší organizace, 
kteří svoji práci nemají pouze „jenom prá-
ci“. Dále navázání vztahů s lidmi a organi-
zacemi z města a okolí, kteří jsou ochotni 
svými penězi podpořit naše záměry a tím 
rozvoj a zkvalitnění služeb, které naše or-
ganizace poskytuje. Velice si této spoluprá-
ce vážíme a je naším cílem ubírat naše 
kroky tímto směrem, hýčkat si stávající 
přátelství a otevírat se novým.  

Věřím, že Vás můj netradiční úvodník nepohorší. Domní-
vám se, že je důležité sdělit obyvatelům Domova, že jsou za-
městnanci pro naši organizaci ochotni udělat více a tím ne-
přímo Domov podpořit, za což jim 
patří veliký dík.  

Přeji všem, aby ve zdraví a pří-
jemné pohodě strávili letní dny.  

Mirka Kábelová  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[   úvodník pokračování   ]
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VALORIZACE DŮCHODŮ  
 
Důchody porostou letos už potřetí. Od září se zvýší průměrně o 700 Kč. 
 
Všechny důchody by měly vzrůst od září letošního roku o dalších 5,2 % (zvýšení 

se týká všech typů důchodů, tedy starobních, invalidních, sirotčích i vdovských či vdo-
veckých). U průměrného důchodu to znamená přilepšení o 700 korun. Půjde už o třetí 
letošní navýšení a celkem tak v roce 2022 důchody vzrostou v průměru o 2 500 korun. 
Důvodem další valorizace penzí je růst prakticky všech spotřebitelských cen a rekord-
ně vysoká inflace.  

 
 
 
 
 
 
  
 

[   valorizace důchodů   ]m     

Platí však: 
 
Zvýšená částka 700 Kč se reálně bude týkat pouze důchodů v průměrné 

výši 17 242 korun (po červnové valorizaci). Podobně jako u předchozích va-
lorizací platí, že vyšší důchody porostou více. Takže zatímco například dů-
chod ve výši 20 000 Kč se v září zvýší o 838 Kč, důchodce pobírající dů-
chod 10 000 Kč získá navíc pouze 318 Kč.
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Dnešní časopis Drachtinka  
je věnován lláázzeeňňssttvvíí 

 

 
 
 
 
Umělci tu hledali své múzy, nemocní ztracené zdraví, ostatní odpočinek a zá-

bavu. O lázních se tradují legendy, píší povídky, točí se v nich filmy. Ne každé 
lázně mají to štěstí, že přežily války, krize a změny majitelů. Ty zaniklé připomí-
nají alespoň názvy budov či pramenů. 

 
Mnozí z Vás určitě navštívili nějaké lázně. Ať to byly Luhačovice na pohybo-

vý aparát, Poděbrady na srdce, nebo, a to převážně ženy navštěvovaly Marián-
ské lázně. V časopisu se dovíte počátky prvních lázní. Jak má vypadat elegantní 
muž. Čeká Vás krátký fejeton Jana Nerudy o Mariánských lázních. A víte, kde je 
největší sbírka lázeňských pohárků na světě? 

 
Přeji příjemné čtení. (Mm) 

 
 
 

[   lázeňství v čechách   ]
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Pramen Vincentka v Luhačovicích 

Přírodní léčebné prameny a studánky byly odedávna lákavými magickými místy, 
k nimž přicházela procesí s touhou po uzdravení. U studánek se usazovali poustevníci, 
stavěly se tu kapličky a kostelíky. Tam, kde se objevily minerální prameny, začaly vzni-
kat lázně. Léčivé účinky vody se v lázních násobí, když se k pitné kúře přidají léčebné 
koupele. Už Karel IV. si koupal nemocné nohy v minerální vodě jednoho z pramenů 
v Karlových Varech. A proto také dodnes nesou jeho jméno. 

 

První elektroléčba 

Dnes už budeme marně hledat lázně 
Letiny na Plzeňsku, o jejichž vznik se za-
sloužil v roce 1730 hrabě Karel Morzin. 
Postupně tu byl vedle zámečku postaven 
lázeňský altán a srub pro koupele, který 
pak nahradil lázeňský dům, přibyla novo-
renesanční myslivna a v letech 1900–
1901 byl lázeňský areál spojený kolonádou 
se zámkem. Právě v té době sem nastoupil lékař Vojtěch Mrázek (1864–1925). Nejvíc 
ho zajímala balneologie, která tehdy byla popelkou. 

 
Díky svým rozsáhlým jazykovým znalostem (ovládal osm jazyků) a mnoha studij-

ním cestám po domácích i zahraničních lázních, ale také po Tunisu, Kypru a Maroku, 
načerpal nové vědomosti z oboru. Účastnil se vědeckých konferencí balneologů a pu-
blikoval odborné články. Mrázek se v Letinách pustil do práce s velkým nadšením. 
Vlastním nákladem vydal propagační brožuru o možnostech léčby, lázeňském prostře-

dí a okolní krajině, inze-
roval v tisku a zavedl 
nové procedury pod 
vedením vyškole-
ných odborníků. 

 
V Letinách za-

vedl elektroléčbu, re-
habilitační tělocvik, 
uplatňoval i sluneční 
lázně a nechal upra-
vit vycházkové okru-
hy, které dostaly náz-
vy podle evropských 
metropolí. Klienti se 

[   Vincentka, elektroléčba   ]m     

 Ilustrační foto Isifa.cz

Foto: Lázně Bohdaneč
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sem jen hrnuli a byli mezi nimi i ředitel plzeňského divadla Vendelín Budil, stavitel Jo-
sef Hlávka, spisovatelé Alois Jirásek, Karel Klostermann, Julius Zeyer či kritik F. X. Šal-
da. V roce 1920 dal Mrázek dohromady Almanach lázeňský Republiky českosloven-
ské, kde najdeme mnoho dalších, dnes už neexistujících lázní. 

Sedmihorky 

Třeba Sedmihorky, které prosadil v krásné přírodě Českého ráje v roce 1841 lékař 
Antonín Šlechta. Vodoléčba využívala vodu z několika blízkých pramenů. Jezdil sem 
Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, ale také herci Národního divadla Marie Hűbnerová 
a Eduard Vojan. Lázně zanikly už začátkem první světové války, ale fungují jako hote-
lové zařízení. 

 

Na srdce jsou Poděbrady 

Vezměte srdce do Po- děbrad, říkal dobový slogan. 
Nebo Na srdce jsou Poděbrady. Město leží 
pěkně na rovině, což srdcařům vyhovu-
je. Lázně vznikly úplnou náhodou. 
Kvůli nedostat- ku pitné vody si ma-
jitel poděbrad- ského panství kní-
že Filip Arnošt Hohenlohe po-
zval německé- ho proutkaře Kar-
la von Bűllowa. S jeho pomocí 
bylo 1. srpna 1905 objeveno 
zřídlo, které ov- šem mělo vysoký 
obsah uhličitanů, 
takže se k denní 
potřebě nehodilo. 
Zato se zrodila alkalická 
kyselka Poděbradka s největ-
ším obsahem kysličníku uhličitého ze všech evrop-
ských minerálních vod a prodává se úspěšně dodnes. 

 
 
 
Poděbrady si ve 30. letech zamiloval král komiků 

Vlasta Burian, který byl pravidelným hostem zdejší plo-
várny u Labe, ale jezdil sem také kvůli koním. Byl také 
protagonistou komedie Hrdinný kapitán Korkorán, kte-
rou v Poděbradech natáčel v létě 1934 režisér Miro-
slav Cikán. 

[   lázně na srdce   ]

Vlasta Burian



— 7 —

Mekka otylých 

Na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor založil v roce 1837 přírodní lé-
čitel Johann Schroth lázně Dolní Lipová a začal tu uplatňovat svůj objev – blahodárné 
působení vlhkého tepla na nejrůznější neduhy. Obzvlášť se mu osvědčily mokré zába-
ly v kombinaci s radikální dietou u lidí s nadváhou. Nejprve ordinoval pouze suchý chle-
ba, vodu a studené zábaly, později vodu nahradil vínem. Vinný pitný režim se pak 
v Dolní Lipové používal po mnoho desetiletí a říkalo se mu šrotovka. 

 
Běžný byl ještě v roce 1963, kdy jej 

v knížce Československo země nezná-
má popisoval lékař Jiří Tálský: „U nás 
je týden rozdělený na suché a pitné 
dny. V suchý den je jenom tvrdé peči-
vo: housky, tyčinky nebo oplatky. Hou-
sek můžete sníst, kolik chcete. Ale 
když máte sucho v ústech, moc se vám 
do nich nechce. V pitný den je ráno by-
linkový čaj, v poledne polévka bez tuku, 
bez zásmažky a bez soli a třeba vaře-
ná rýže se šťávou. Odpoledne jsou dvě deci svařeného vína a večer od půl osmé do 
jedenácti k povinnému tanci další čtyři deci a v posteli před zábalem zase dvě deci 
svařeného. Z přiděleného vína se nám dosud žádný pacient neopil, nejvýš některý víc 

mluví.“ 
 
 
 
Je neuvěřitelné, že slav-

ný Kristián Oldřich Nový stihl 
navštívit lázně Dolní Lipová 
za svůj život sedmatřicet-
krát! Mokré zábaly podstupo-
val pravidelně, ale tvrdou di-
etní kúru asi jen v roce 1937, 
kdy ho sem poslal režisér 
Karel Lamač před natáče-
ním filmu Důvod k rozvodu. 
Potřeboval, aby herec dobře 

ladil s partnerkou, krásnou Anny Ondrákovou. Lipovou si oblíbila i herečka Vinohrad-
ského divadla Antonie Hegerlíková, její kolega František Hanus, ale také třeba sloven-
ský režisér Jozef Bednárik. 

 

[   Mekka otylých    ]     
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Ráj filmařů 

Kdyby se dělala statistika v počtu natočených filmů, patrně by to vyhrály Karlovy 
Vary. Jsou mimořádně fotogenické a mají zvláštní atmosféru. A to se tu navíc pravidel-
ně pořádají filmové festivaly. 

 
Lázeňské město lákalo režiséry už ve dvacátých letech minulého století. Gustav 

Machatý tu natáčel němý film Erotikon, Martin Frič v roce 1937 komedii Tři vejce do 
skla s Vlastou Burianem. Příběh se odehrával především v hotelu Richmond, na jehož 
terase vyhrával ve stejné době orchestr R. A. Dvorského. Lázeňský hotel Imperial se 
zase objevil ve filmu Florenc 13.30. A grandhotel Pupp? Tam se filmařům líbí snad vů-
bec nejvíc. Úžasný areál vytvořil osobní cukrář hraběte Chotka Jan Jiří Pop z Veltrus, 
který později přijal světáčtější jméno Pupp. Točil se tu Pan Tau, Smrt krásných srnců, 
ale také bondovka Casino Royale s Danielem Craigem… V ulicích města se odehrá-
vala i velkolepá honička Josefa Abrháma a posléze všech karlovarských číšníků v ko-
medii Vrchní, prchni! 

 
Celý život jezdil do Varů dvakrát ročně herec Jiří Sovák, a to vždy na stejné místo 

– do léčebny Švýcarský dvůr. Ke stáru o tom vyprávěl: „Zkoušel jsem také účinky léči-
vých vod. Teď už většinou nepiju ani ty vody… Domnívám se totiž, že hlavní léčivý 
efekt lázní tkví v tom, že člověk potká jiné lidi, z nichž mnozí jsou na tom ještě hůř než 
on sám.“ 

 
Zdroj: https://liberecky.denik.cz/ 

[   ráj filmařů   ]
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Počátky lázeňství jsou staré 2 000 let. Prameny, které vyvěraly ze země, vzbuzo-

valy údiv a připisovaly se jim magické účinky. Časem se zjistilo, že tyto prameny mají 
i léčebné účinky.  

Nejen Evropa, ale i Blízký a Střední východ si v lázeňství libovaly. Byly to bahenní 
obklady a popíjení minerálních vod, ale nejen to, sloužily i k hygieně. V lázních také 
velmi kvetl společenský život.  

 V 17. století se lázeňství začalo rozšiřovat i v Čechách. I okolí Hlinska je 
toho důkazem. Ve Svatojánských lázních nad Hlinskem lidé objevili léčivé účin-
ky vody, která tam pramenila. 

V roce 1620 postavil asi 50 metrů nad pramenem ve Svatojánských lázních Jan 
Machovský stavení, ve kterém plnil kádě ohřátou vodou a léčil tak lidi z širokého okolí. 
Pověst o léčivých účincích vody se rychle rozšířila a toto místo bylo brzy navštěvová-
no zástupy nemocných. Jednou z nich byla také manželka majitele rychmburského 
panství, Františka Berková z Dubé. Ta se zde také uzdravila a následně nechala nad 
pramenem vystavět barokní kapli sv. Jana Nepomuckého, která byla roku 1645 – tedy 
necelý rok po smrti své donátorky – vysvěcena. A stojí tu dodnes.  

 
 

 
Svatojánské lázně u Hlinska – pramen s kaplí 

 

[  Svatojánské lázně u Hlinska  ]
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Největší rozmach lázeňské péče v Čechách započal v 19. století, ale lázeňské 
domy se začaly stavět již za Marie Terezie, tedy o 100 let dřív. Léčbě vodou a vodními 
koupelemi se začalo i vyučovat na pražské univerzitě na oboru balneologie. K našim 
nejvýznamnějším objevitelům lázeňských léčebných procedur patří Vincenc Priessnitz, 
který vytvořil základy vodoléčby. Zanechal po sobě účinný typ obkladu, který zrychluje 
hojivé procesy v těle. Říkáme mu Priessnitzův obklad, dodnes je lékaři doporučovaný 
a při domácí léčbě hojně používaný.  

 
 

Jeseník lázeňský dům Priznizt 

Foto: turistika.cz 
 
Největší rozvoj českých lázní byl v 19. století. 
Vyjmenovávat všechny lázně u nás by bylo na dlouho. Stačí si připomenout lázně 

v lázeňském trojůhelníku Karlovy Vary. Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Pokra-
čovat přes Jáchymov, Poděbrady zmíněný Jeseník, Luhačovice a Třeboň. Ve všech 
těchto lázních je balneologie na skvělé úrovni, ať je to přes bahenní koupele, perličko-
vé koupele, uhličité koupele či podvodní masáže. Do koupelí se pak mohou přidávat 
další minerální, bromové a jodové soli, či bylinkové extrakty, oleje a výluhy. 

 
 
 
  
 

  

[   lázeňský dům Priznizt   ]
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Péči o lidské tělo je poslední dobou věnována velká pozornost a lázeňskými pro-

cedurami by měl projít každý člověk, protože ta naše znavená a upracovaná těla si to 
zaslouží. 

 
Autor článku: pan Jan Štorek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[   vřídlo   ]m     

Karlovy Vary - Vřídlo

Pane doktore, napište jí lázně, já bych to moc potřeboval.
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Kedysi dávno existoval jeden prekrásny malý ostrov. Na tomto ostrove bývali všetky ľudské po-
city a vlastnosti: Zábava, Dobrá nálada, Smútok, Osamelosť, Šťastie, Múdrosť a veľa iných. Samoz-
rejme, žila tam aj Láska. 

Jedného dna prišla nečakaná správa, že ostrov sa potápa. Všetci si pripravili lode na opustenie 
ostrova. Jediná láska chcela čakať až do posledného okamžiku, 
pretože ostrov mala veľmi rada. Predtým, ako sa ostrov potopil, 
prosila Láska všetkých o pomoc. 

Keď Bohatstvo opúšťalo ostrov na svojej luxusnej lodi, láska 
sa ho spýtala: „Bohatstvo, môžem ísť s tebou? “ 

„Nie, to nemôžem dovoliť, na mojej lodi mám veľa zlata, strieb-
ra a drahokamov. Nemám tu pre teba, žiadne voľné miesto. 

Ďalej sa pýta Láska Hrdosti, ktorá sa práve chystala odísť na 
svojej lodi. „Hrdosť, prosím ta môžem ísť s tebou? “ 

„Láska, nemôžem ta zobrať, tu na mojej lodi je všetko perfekt-
né a ty by si mohla moju peknú loď poškodiť! “ 

Ako ďalšieho sa Láska pýtala Smútku: „Smútok, môžeš ma zobrať so sebou? “ 
„Ach Láska, odpovedal Smútok, som taký smutný, že musím zostať sám. “ 
Keď odchádzala Dobrá nálada, bola taká spokojná, že vôbec nezaregistrovala volanie Lásky. 
Náhle sa ale ozval nejaký hlas: „Poď Láska, ja ta vezmem. “ 
Láska bola taká vďačná a rada, že sa zabudla spýtať na meno svojho záchrancu. 
Neskôr sa pýta Láska Múdrosti: „Múdrosť, možno ty mi budeš vedieť povedať, ako sa volal, ten, 

čo mi pomohol. “ 
„ANO“, odpovedala Múdrosť, „Bol to Čas. “ 
„Čas? “ pýtala sa začudovane Láska, „Prečo by mi pomáhal Čas? “ 
Múdrosť odpovedala: 

„Lebo iba Čas chápe tomu, aká je Láska veľmi dôležitá v živote. “ 
 
 Po přečtení příběhu mně napadla myšlenka o hodnotě času. Kolik času máme 

pro ty, které máme rádi. Kolik času máme pro přátele a kolik času mají oni pro nás. 
Dají se hodnoty v našem životě měřit časem? Myslím, že ano. Najdeme si čas na se-
tkání se svojí rodinou, čas pro přátele, čas pro sebe a čas na život. Neříkejme: „Já ne-
mám čas! “ Protože žádný čas nejde vrátit nazpět. Také žádný okamžik a žádnou vzpo-
mínku. Víte, co je nejsmutnější na našem životě? Každý si najde čas rozloučit se 
s námi, když odcházíme z nynějšího života vstříc dalšímu, ale oni už tam nebudou. 
Proto si musíme vážit času, který máme dnes. Když si ráno před každým dnem říkám, 
že všechno stihnu a mám na vše dost času, je zajímavé, že to tak opravdu je a všech-
no pohodlně zvládnu. Lidé, kteří stále vykřikují, že nic nestíhají, tak opravdu chodí všu-
de pozdě a nic nestíhají. Je to tedy otázka nastavení myšlení a ne otázka skutečného 
času. Další důkaz, že čas je relativní. 

„Nejkrásnější dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas. Protože, když někomu 
daruješ čas, daruješ mu kousek života, který už nevrátíš. “ 

 
 Příspěvek Janka♥Koten, přímá péče, I. a II. patro 

[  ostrov pocitov  ]
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Maškární bál v Domově 
seniorů Drachtinka 

Ve čtvrtek 5.5. 2022 od 14.00 se na Drachtince 
konal maškarní bál.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[  maškarní bál v DsD  ]m     
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Největším symbolem lázní je pro většinu 
z nás lázeňský POHÁREK. 

Lázeňská pítka – historie 

Na rozdíl od uměleckého skla a suvenýrů 
plnila pítka pro lázeňské hosty primárně účel 
praktický. Samozřejmě se však snadno mohly 
stát suvenýrem, stejně jako to platilo v přípa-
dě upomínkových číšek a pohárků. Pítka byla 
k dostání především v obchodech na koloná-
dě. Pro své klienty si nechávali „reklamní“ číš-
ky a pohárky zhotovovat také velké lázeňské 
domy. 

Ze skla se začala pítka ve větší míře zho-
tovovat až v první třetině 19. století. 

Starověku jako materiál pro zhotovení pí-
tek dominovala kamenina, k níž ve středově-
ku přibyl cín, stříbro a dřevo. 

Po polovině 18. století se začal objevo-
vat zpočátku velmi drahý porcelán. 

Právě nádobky z tohoto materiálu ve dru-
hé polovině 19. století vytlačily z trhu skle-
něná pítka, když je výrobci dokázali nejen lev-
ně zhotovit, ale také - vedle často bohaté de-
korace zlatem a smalty - vynalézavě opatřit typickým dutým ouškem k pohodlnějšímu 
popíjení léčivé vody. 

"Lázeňský pohárek, tak, jak je, má svůj smysl, protože voda napadá zubní sklovi-
nu. Tak, jak u nás je to tradicí, tak díky tomu lázeňskému pohárku a tomu, jak je uzpů-
soben se voda nedostane tolik na zubní sklovinu a zuby tolik nepoškozuje." 

 
Pítko si lázeňský host plnil buď sám nebo využíval naběraček- pramenářek. Pa-

cientům s nemocemi průdušek a žlučníku se doporučovalo studené minerální vody při-
hřívat. Na kolonádách nechyběla rozličná ohřívadla. Léčivá voda se též běžně užívala 
s přísadami- vřídelní solí, mlékem, syrovátkou, medem, ovocnými sirupy, léky a v ne-
poslední řadě alkoholem. Během dne mohl zájemce využívat též služeb úschovny, 
kde bylo možné číšku odložit. Vedle pítek, která měla svého konkrétního majitele, byly 
hojně využívány též nádobky ze specializovaných půjčoven. 

 
Plochý pohárek s dutým ouškem na pití léčivých minerálních vod je typicky českou 

záležitostí. 

[  lázeňské pohárky  ]
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Lázeňské veduty na skle 

(veduta = věcný, topograficky přesný malířský nebo grafický záznam například 
v seku krajiny s bočním pohledem na město, obvykle v širším zorném úhlu.) 

 
Nejčetněji zastoupeným a sběrateli nejvyhledávanějším typem lázeňského skla 

jsou poháry, číše či pítka zdobené rytými nebo malovanými vedutami. S oblibou si je 
jako suvenýr na ozdravný nebo rekreační pobyt kupovaly všechny vrstvy klientů, a to 
zejména v prvé polovině 19. století. Setkáváme se proto s vedutami provedenými jak 
zručně, tak vskutku lacině. 

Od 20. století se ve skle určeném pro nenáročné zákazníky začaly výrazně uplat-
ňovat moderní reprodukční techniky, naopak rytiny v podstatě mizí. Navíc s masovým 
rozvojem fotografie ztrácí lázeňské veduty na skle pro velkou část klientely svou při-
tažlivost tkvící v jedinečnosti uchování vzpomínky na navštívené místo. 

Lázeňským hostům v zásadě obchodníci nabízeli dva motivické typy vedut na skle. 
Buď zobrazovaly pouze lázně, jejich pozoruhodnosti a dominanty, nebo též atrak-
tivní lokality v blízkém i vzdálenějším okolí. Tento druhý typ samozřejmě souvisel 
s rozvojem turistiky, který započal již před polovinou 19. století. Je nasnadě, že lázeň-
ské veduty měly též značný propagační potenciál. Lze je chápat i jako reklamní „pout-
ač,“ který může na zobrazené místo přilákat nové zákazníky. 

Lázeňské sklo bylo též oblíbeným dárkem. 

Způsob pití u pramenů – současnost 

Pohárky jsou určeny k pití u pramenů. Vše vychází z lázeňské praxe upravované 
balneology po staletí a technologických možností přístupu k pramenům a nabírání 
vody. 

V současné době se v našich lázních uplatňuje následující praxe: klient má od své-
ho lékaře předepsáno, kolik a kdy má z jakého pramenu pít. Prameny jsou zakryty al-
tány či kolonádami. Pacienti nabírají vodu do lázeňských koflíků, pomalu usrkávají 
a procházejí se nebo chodí od jednoho k druhému. Pohárek drží za násosku tak, aby 
se nespálili. 

[  lázeňské pohárky ]m     
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Největší sbírka na světě 

Největší sbírka porcelánových pohárků na světě je v Lokti. 
Manželé Václav a Ivana Lojínovi jsou majiteli sbírky, která ke dni registrace rekor-

du čítala 1237 tzv. koflíků určených k popíjení vody v rámci lázeňské léčebné kůry. 
Sbírka se stále rozrůstá, aktuálně je k vidění přes 3100 pohárků. 

Základ sbírky položil už v roce 1951 MUDr. Jaroslav Dolina (otec sběratelky a kar-
lovarský lékař) a na jejím rozšiřování se v současné době spolupodílí i syn majitelů. 

Unikátní sbírka, kterou z většiny tvoří porcelánové pohárky s karlovarskými námě-
ty vyrobené do roku 1945, mapuje tento lázeňský fenomén počínaje 80. léty 18. stole-
tí. 

Dva nejstarší exempláře pocházejí z roku 1780. 
„Ty první se do Varů před rokem 1800 dovážely z Vídně a Míšně," řekl p. Lojín u po-

hárku z roku 1750, zdobeného nápisem Vivat Carlsbad. 
Název lázeňský pohárek (v němčině Sprudelbecher) ovšem vznikl právě ve Va-

rech a odtud se rozšířil do celého světa 
Sbírka, která byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov, ofi-

ciálně zaevidována dne 27. srpna 2011, je vystavena v Muzeu lázeňských pohárků 
v Lokti. 

Zástupci pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit je počítali téměř hodinu! 
zdroj: internet, autor článku: Miluše Štiková 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  největší sbírka na světě ]
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V teplý letní den, hudba tiše zní, 
bloumá si a sní švihák lázeňský, 
až ho dívky u pramenů potkáte, 
brzy ráno, asi o půl deváté. 
 
Je tak báječný, švihák lázeňský, 
něžný výřečný, švihák lázeňský, 
je elegán, dnes náhodou Karlových Varů ozdobou, 
a zítra zas snad někdo z vás vedle něj bude groteskní, 
už je to tak, on je švihák lázeňský. 
 
V teplý letní den až ho potkáte, 
támhle to je on, hned ho poznáte, 
slamák, hůl a šaty s plnou parádou, 
jak se pyšně nese k vám kolonádou, 
s chůzí taneční, švihák lázeňský. 
Je tak noblesní, švihák lázeňský. 
 
Tvář líbeznou, šat s květinou, 
je lázní stálou ozdobou, Mariánských, 
Františkových, denně ho potkáš v ulicích, 
už je to tak, on je švihák lázeňský. 

hudba: Václav Zahradník 
původní text: František Ringo Čech 
zpěv: Jiří Schelinger 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[  švihák lázeňský  ]m     
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Elegantní muži. Kam zmizeli? V čem na kolonádu? 

Bunda, tričko, pohodlné kalhoty. Zpravidla džíny nebo kapsáče nepříliš lichotivého 
střihu. To se stalo uniformou mužů středního a vyššího věku. Mají pocit, že se oblékají 
dobře, mladistvě. Sako či kabát mnozí z nich vůbec nemají v šatníku. Velká škoda. 

 
Uniformita. To je výraz, který vystihuje styl většiny českých mužů v letech. Zatímco 

mladíci experimentují se styly, barvami i materiály, typický průměrný český muž ve 
věku padesát a více tráví naprostou většinu svého života v džínách, tričku, svetru či 
mikině. Když je zima, nahodí bundu. Zpravidla 
sportovní, takovou, ve které jde do práce, na cha-
tu, na výlet. Takovou ideálně univerzální, řekli by 
oni sami. A to je ještě pořád dobře. Hůř být začí-
ná, když se oteplí a pánové vymění džíny za plan-
davé tříčtvrteční kalhoty, cosi mezi kraťasy a suk-
ní, které jsou zpravidla zmačkané, protože jsou 
levné. Nakoupit oblečení co nejlevněji je totiž jed-
nou z hlavních zásad mnoha pánů: přece nebu-
deme vyhazovat peníze, za takové zbytečnosti 
jako jsou kalhoty, že. 

Je jasné, že v penzi zřejmě málokdo vyrazí 
na vycházku se psem nebo na nákup v tmavém 
obleku s kravatou. Nicméně rezignace většiny 
mužů vyššího věku na originalitu a eleganci je 
patrná a vlastně je to smutný jev. Mnozí pánové 
si totiž myslí, že když si vezmou tričko s nápisem 
a nekvalitní džíny z tržnice, budou vypadat mladi-
stvě. Sako či kabát jsou pro ně symbolem jakési zatuchlosti, strnulosti, stáří. 

Tady je několik zásad, kterými kdyby se 
muži vyššího věku řídili, bylo by ženám na svě-
tě radostněji. 

 

Místo trička košile  

Je to tak, v košili vypadá muž jako muž. 
Nemluvíme teď o naškrobených bílých skvost-
ech, které jsou vhodné na společenské událos-
ti. Máme na mysli košile sportovního typu, 
vhodné pro každou běžnou situaci. Mnohé ře-
tězce s dostupnou módou nabízejí mnoho dru-
hů poměrně dobře vypracovaných košil za 
slušné ceny, ať už v různých odstínech khaki 

[  móda v lázních ]
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barvy či odstínech modré. Ty zpravidla sluší každému muži. Mají proužky, jemné káro, 
drobné vzorky, i když jednobarevná klasika je vždy sázka na jistotu. Košile se dá nosit 
zastrčená do džínů nebo splývající volně přes ně. Každopádně je lehká košile se za-
rolovanými rukávy mužnější než oblíbené tričko. 

 

Pozor na barvy 

Sice ze všech stran slyšíme, že by-
chom se neměli bát barev, ale nakonec 
vždy lépe vypadá muž v barvách klasic-
kých, tlumených. To znamená: modrá, 
hnědá, béžová, khaki, černá, šedá. Když 
si někdo koupí bundu složenou z růz-
ných výrazných barevných částí, bude 
vždy vypadat, jako by se chystal na turis-
tický výlet. Cokoli si k ní oblékne, vždy 
bude vidět jen ta bunda. Ovšem k tmavě 
modrému či černému prošívanému kabát-
ku se dá obléci cokoli. S klasickými kalho-
tami a košilí působí společensky, s hru-
bým svetrem a džínami sportovně. Je to 
stejné jako u šatníku ženského. I ten muž-
ský by měl být postaven na několika zá-
kladních kusech v neutrálních barvách. 

 

Existují doplňky 

Což mnozí muži nevědí. Nebo se tváří, že nevědí. Zatímco ženy mají často hro-
mady pásků, šátků, šperků, kabelek, kterými oblečení oživují a proměňují, muži jako 
by zapomněli, že i pánské módě by měl být kladen důraz na maličkosti. Ke světle mod-
ré košili a džínám stačí vzít zajímavý výrazný pásek a z muže je rovnou pozoruhodný 
džentlmen se smyslem pro detail. Stejné divy udělá šála. Všimněme si, že muž s šá-
lou vždy vypadá dobře. A právě ta může být barevná, károvaná, extravagantní a pak 
jednoduché klasické oblečení skvěle oživí. 

 

Pohorky patří do hor 

Pohled na nohy mužů bývá velmi smutný. Mnozí, když přestali chodit do práce, 
mají pocit, že k penzi patří pohodlné sportovní boty. Jistě, není nutno jít na nákup do 
supermarketu či na procházku se psem v nablýskaných lesklých polobotkách. Ale mít 

[   móda v lázních   ]m     
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jedny boty silně připomínající pohorky a no-
sit je každý den, je opravdu úchylka čes-
kých postarších pánů. Existují mokasíny, 
jednoduché tenisky za pár stovek. Ještě ni-
kdy nikdo nevypadal špatně, když si v létě 
k padnoucím džínům vzal jednoduché bílé 
či modré plátěné tenisky. Rozhodně to 
bude lepší než rozšmajdaná hnědá bagan-
čata nebo ty příšerné páskové trekové boty 
a do nich ponožky. 

                  autor článku: Marie Rosická 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ A ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY DRACH-
TINKY POŘÍZENÍM MULTI-SENIZORICKÉHO VOZÍKU 

Domovu seniorů Drachtinka se podařilo nasbírat dostatečné množství finančních 
prostředků k zakoupení Mobilního multi-senzorického vozíku. 

Vozík má široké využití pro smyslovou terapii, ale zároveň slouží jako aktivizační 
pomůcka pro lidi s poruchami paměti.  

Vozík je vybaven integrovaným vodním válcem, světel-
ným a hudebním projektorem, LED vláknovou optikou, ob-
razovými disky – mraky, východ slunce, podmořský svět či 
duha a aroma difuzérem. Jeho výhodou je mobilita, díky če-
muž je možné vozík používat ve všech pokojích našich kli-
entů. 

Domov seniorů Drachtinka velice děkuje za finanční 
podporu firmám HARTMANN – RICO a.s. a FiliFarma, díky 
nimž mohl být pořízen. 

 
 
 
Miroslava Kábelová 
ředitelka  

[  multi-senizorický vozík ]



— 21 —

„„EEnneerrggiiee  aa  ssííllaa  sslloovv““ 

 (Úvaha z roku 2016) Lidé spolu komunikují prostřednictvím řeči, která se skládá ze slov. Slovy můžeme dělat lidem radost a dokážou pomoci i uzdravovat. Vzpomeňte si, když vám bylo někdy smutno a pak jste byli obdaření milým slovem, které vás zahřálo, a vaše duše hned pookřála. Slovo je také tlumočníkem naší mysli, kde se rodí. Je mostem mezi duší a tělem.  Slovem se dá také bohužel ublížit a způsobit bolest. Jedno přísloví říká: „Bolest způso‐bená jazykem je větší než bolest způsobená mečem.“ Rána mečem na těle bolí, ale časem se hojí. Zůstane jizva, která postupem času vybledne, nebo se ztratí jako i vzpomínka na ránu. Mnohdy si nedokážeme uvědomit, jak slovem můžeme ublížit druhým, ale i sami sobě.  Slovo i myšlenka mají svojí energii a platí pro ně zákon odrazu. Energii, kterou vysílá‐me, se k nám vrací, jak pozitivní, tak negativní. Proto neposílejme šípy se slovy ostrými a jedovatými. Nevydávejme své ruce energii, která ten luk napíná. Lukostřelcem jsem jenom já. Šíp, který vystřelíme, zasáhne také nás. Proto raději využívejme pozitivních a laskavých slov.  
„Slovo má lehkost větru a sílu hromů.“ — Victor Hugo                  Slova a činy jsou zdrojem síly, která když se správně používá, je schopná léčit.  

 Příspěvek Janka♥Koten, přímá péče, I. a II. patro. 

[    úvaha   ]m     
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Mainská mývalí kočka 
Něžný obr, kterému říkáme Maina nebo celým jménem Mainská mývalí kočka, je 

oblíbené kočičí plemeno, které si získává čím dál více příznivců i u nás – v České re-
publice. Je to dáno přede-
vším jejím divokým vzhle-
dem, připomínající volně 
žijící šelmy a milou pova-
hou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Původ plemene 

 Mainská mývalí kočka pochází z Ameriky - ze státu Maine. Původně hlídala farmy 
a domy, kde sloužila jako výborný lovec myší a jiných hlodavců. Patří k opravdu dob-
rým lovcům.  

Zajímá vás, kde se v názvu vzalo slovo mývalí? Při našem průzkumu jsme našli 
hned dvě domněnky: První praví, že si kdysi lidé mysleli, že toto plemeno vzniklo zkří-
žením kočky a mývala (což je nemožné).  

Druhá verze zase tvrdí, že kočka vznikla zkřížením Norské lesní kočky a kočky do-
mácí. Svůj název pak dostala podle mývala, který je pro oblast Mainu v Americe typic-
ký a kterému se velmi podobá – huňatý kožich a pruhovaný válcovitý ocas. 

 

Popis plemene 

Jedná se o jedno z největších plemen na světě. Mainská mývalí kočka je velká 
a nápadně hezká. Kocouři mohou vážit až 12 kg, zatímco kočky jsou poněkud menší. 
Za svůj působivý „divoký“ vzhled vděčí své velikosti a dlouhé, husté a splývavé srsti, 
která vytváří kolem krku bohatý límec. Striktně vzato jsou Mainské mývalí kočky 
pouze polodlouhosrsté, protože dlouhou srst mají jen na zadní části těla. Srst na před-
ní části je výrazně kratší. 

[   mainská mývalí kočka   ]
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Mainská mývalí kočka se vyskytuje ve většině barevných variant s výjimkou čo-
koládové, lila a siamského zbarvení. Nejznámějším barevným odstínem je hnědá mra-
morovaná. V současné době se objevuje 
srst v mnoha plných barevných odstínech.  

 (Vzhledem velmi připomíná Norskou 
lesní kočku a divoké šelmy, jako napří-
klad rysa). Má vysoké špičaté uši s chlu-
py na koncích, mohutnou klínovitou hlavu, 
hranatý čenich, čelist a bradu. Hlavu jí 
kromě dominantních uší zdobí také velké 
oči, obvykle v zelené až žluté barvě. 

Tyto mohutné kočky mají andělskou 
duši, proto se jim také říká něžní obři. 
Jsou tolerantní a přátelské, snadno přilnou ke svým pečovatelům. Milují společnost 
a návštěvy, výborně se proto hodí do domácnosti s dětmi a psy, kočkami nebo jinými 
zvířaty. Nevadí jim přílišný hluk ani obvyklý ruch v domácnosti, ale jsou rády středem 
pozornosti. Mají sklon k podřizování si ostatních, proto je nutná důslednost ve výchově 
již od raného věku. 

Mainky si nelibují ve výškách, nejsou ani přehnaně čilé. Nepohrdnou však možnos-
tí šplhání po stromě, škrabadle nebo prolézačce zavěšené na zdi, rozhodně však dá-
vají přednost hře a běhání na zemi. Svou „psí“ povahu dávají najevo upřednostňova-
ným druhem zábavy – chůze na vodítku nebo aportování během vycházek je tou nej-
oblíbenější formou trávení času s páníčkem. Snadno se přizpůsobí změnám prostředí, 
bez problémů si zvyknou na cestování autem. 

Mainské mývalí kočky jsou spíše tichá zvířata, neobtěžují hlasitými projevy. Jejich 
mňoukání je vel-
mi tiché a připomí-
ná trylkování. 

Tyto kočičky 
jsou velmi vhod-
né při felinoterapii.   

  
 
 
 
 
 
 
autor článku: 

Adelka Fidlerová 
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Rozhovory 

V tomto čísle našeho časopisu jsem tetokrát oslovila naše pány a statečně vyzví-
dala zajímavé historky z lázeňského života. Posuďte sami, jak moc jsou zajímavé. 

 
Pane Pátku, byl jste 

v  lázních? Asi každý 
jednou za život navští-
vil na doporučení léka-
ře lázně. Máte nám co 
vyprávět, že? 

Začíná to obvykle u dok-
tora s nějakým tím zdravot-
ním problémem. Když mi 
bylo padesát, objevili mi le-
dvinový kámen: Na to konto 
jsem dostal od lékaře dopo-
ručení k lázním. Dostal jsem 
se do Mariánských lázní. Ubytovaný jsem byl v samostatném objektu s patřičným ná-
zvem Svoboda. 

 A opravdu to bylo svoboda, hlavně volného pohybu. Vrátný byl evidentně podpla-
cený, tak jsme různě proplouvali mezi večerkami a určenými vycházkami. No, co by 

ne, když to šlo😊😊😊😊. 
Na pokoji jsme byli dva a můj spolubydlící byl 

v té době vysoce postavený. Přijel opravdu jako 
„Švihák lázeňský“ a snažil se mě zasvětit do tajů lá-
zeňského života. Hned první večer jsme vyrazili 
do „šantánu,“ což byla vila bývalého prezidenta 
Eduarda Beneše s názvem „Lill“. Spolubydlící mě 
řádně poučil o mém společenském úboru a šlo se. 
Lill byl nejdražší a nejznámější hotel v Marián-
ských lázních. To jsem koukal, co je všechno mož-
né. Můj spolubydlící se k mému údivu začal bavit 
s atraktivní blondýnkou něco kolem třiceti nebo čty-
řiceti. Byli spolu ve velmi družném rozhovoru a já 
jsem od té chvíle svého kolegu z pokoje moc nevi-
děl. Občas se objevil na nějaké té povinné pro-
ceduře, ale bylo to jen velmi zřídka. Potkávali 
jsme se jen, když potřeboval „složit hlavu“ v na-
šem společném pokoji.  

 

[   rozhovory   ]
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Seznámil jsem se tam také s pánem z Ostravy, byl to velmi sympatický chlapík. 
Ten zase naši společnost obohatil o sympatickou paní, která se také v lázních léčila 
a opravdu žádnou legraci nepokazila. Jen k naší škodě nám jí představil, když už jsme 
měli skoro odjíždět. Tvrdil nám, že je to paní prodavačka z obchodu v Ostravě z místa, 
kde on bydlí, ale tuhle jeho verzi jsme mu opravdu nezbaštili. 

 
No, nebylo to jen o zábavě, byly také povinnosti, které jsme museli plnit, procedury 

psané lékaři na doporučení. V těch Mariánkách jsme chodili do zajímavé místnosti 
a tam konzumovali nařízené prameny, té místnosti jsme říkali „kloktárna.“ Byla vám to, 
Zuzko, sranda, protože odtamtud se linuly různé zvuky, někdo kloktal, někdo chroptěl 
a někdo se dusil😊😊😊😊.  

 
Můj spolubydlící se objevoval čím dál řidčeji. Jen jsem občas zaslechl z jeho bar-

vitého vyprávění o výletech, které si užívá s jeho blonďatou múzou. Na jeho stolku 
jsem zahlédl poštovní spořitelní knížku, a říkal jsem si, jaký příběh bude knížka vyprá-
vět, až se můj lázeňský kolega vrátí z tohoto ozdravného pobytu. Moc jsem se nemýlil, 
když už jsme si balili „fidlátka“, změnil se mu velmi výraz ve tváři: „Ty, Adolfe, nemáš 
náhodou na půjčení stovku, já jsem všechno utratil.“ No, jak by ne, pomyslel jsem si, 
vždyť ty výlety taxíkem do Chebu a Teplic ho musely stát majlant!! Zachoval jsem de-
korum a stovku mu půjčil. I když v té době měla stokoruna velmi vysokou hodnotu. 

Navštívil jsem lázně ještě několikrát, ale na tyhle mi zůstala ta nejsilnější vzpomín-
ka. Uběhla delší doba od návratu z Mariánek. Jednou za mnou přijde manželka a po-
vídá:“ Ádo, muži můj, doručovatelka ti 
přinesla stokorunu, kdopak ti ji posí-
lá?“. Na chvíli mi jel mozek na plné ob-
rátky, a pak jsem vykouzlil příhodu 
o mém spolubydlícím, který v lázních 
pil a všechny peníze propil, a jak to 
bývá, že neměl na cestu domů. To by 
bylo přeci pod moji čest, abych prozra-
dil zálety svého spolubydlícího😊😊😊😊.  

 
Pane Klímo povězte mi vaše 

zážitky z lázní… 

Tak já měl tu možnost, abych si vy-
bral, tak jsem zvolil Luhačovice, bylo 
to po operaci žlučníku. Ubytovali mě 
v hotelu Alexandria, který byl přímo na 
náměstí. Naproti tomuto objektu sídlil 
lékař. Tak jsem za ním vyrazil hned po obhlídce mého pokoje. Doktor mi udělal vstupní 
prohlídku a sdělil mi, že mi můj obvodní lékař napsal, že jsem obézní. Tak, pane Klímo, 
budete mít bazén, plavání a cvičení. Jejda, já neumím plavat, sdělil jsem lékaři. No, 
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tak co s vámi? Jelikož jsem měl utržený sval na ruce, nemohl mě nahnat do posilovny 
mezi chlapy, tak mě poslal na cvičení se ženskýma. No, paráda, říkal jsem si v duchu. 

 
V Alexandrii se mi bydlelo dobře, byla tam úžasná restaurace, kde točili dobré os-

travské pivo. Také tam byl bar, vše bylo propojené, jen se rozhodnout, kam vyrazit. Mi-
mochodem, ceny nebyly lidové, už v té době stála třetinka piva dvacet pět korun!!! 
Měli jsme tam dobrou partu, skládala se ze čtyř ženských a čtyř chlapů. Mě říkali „tať-
ko Šmoulo“, byl jsem v té době totiž z nich nejstarší, a to mi bylo něco málo přes čty-
řicet pět, no, bylo to zkrátka tak😊😊😊😊. Chodili jsme všichni společně do baru a do restau-
race. Měli jsme povinné vycházky a taky povinný tanec. Sestra, co to měla na starosti, 
vše zapisovala a hlídala, aby tomu tak bylo a nikdo tyto aktivity nešidil. Jenže nám se 
hudba, která hrála v hotelu, vůbec nelíbila, tak jsme si začali vyrážet mimo areál. No, 
jako všude v lázních, je povinnost vrátit se hotel v určitý čas, tak to bylo i v Alexandrii. 
Velmi vzpomínám na recepční, která se večer tak bála, že ještě za madla u dveří str-
kala koště, aby se na ní nikdo nedostal a my jsme se tím vždycky velmi bavili. Ale jinak 
jsme s ní navázali velmi přátelský vztah, a tak nám otvírala dveře i v době nočního kli-
du, když jsme se náhodou opozdili z toho našeho povinného lázeňského tance. 

 
Prvních čtrnáct dní jsem byl ubytovaný s jedním kolegou, se kterým jsem se v láz-

ních seznámil. Byl fajn a celkem jsme si rozuměli. Jen si stále stěžoval na mé chrápá-
ní. To se občas stává. A to ještě netušil, co ho čeká. Na poslední týden nás přestěho-
vali do jiného pokoje, protože náš byl dvoulůžkový a ty potom potřebovali pro manžel-
ské páry. Tak jsme se museli přestěhovat do pokoje čtyřlůžkového, kde s námi ubyto-
vali mladého inženýra. To byla noc!!! Měl jsem strach, že náš spolubydlící nedožije 
rána, ty zvuky, co vyluzoval, se vůbec se životem neslučovaly😊😊😊😊. A to si můj spolubyd-
lící stěžoval na ty mé noční zvuky😊😊😊😊. A co teď s tím? Na pokoji jsme byli celkem čtyři 
a všichni jsme chtěli být ráno fit. Domluvili jsme se tedy na krásné strategii. Zůstávali 
jsme v restauraci poněkud déle a dali si o pivko víc, poté jsme se odebrali na hotel 
a snažili se o to, abychom co nejdříve usnuli. Poslední, čtvrtý kolega přišel o něco déle 
za námi a následoval nás se spánkem. Tak jsme měli náskok, abychom usnuli dřív 
a zaspali jeho šílené zvuky. Tak jsme ten týden – tak nějak – zvládli😊😊😊😊. 

 
O další rozhovor jsem požádala pana Vinkláře... 

 No, víte, Zuzko, pro mě lázně byly tak trošku utrpení. Nebyl jsem vůbec lázeňský 
typ. Nabízeli mi po vážné nemoci Karlovy Vary a Karlovu studánku, ty jsem odmítl. Ale 
přijal jsem Luhačovice. Pane Vinkláři, Luhačovice patří mezi velmi oblíbené, již v před-
chozích rozhovorech s panem Pátkem a panem Klímou je též zmiňovali, kdo ví proč? 

Při příjmu mě paní doktorka prohlédla, prozkoumala můj chorobopis a naordinova-
la mi tolik procedúr, že jsem se začal bránit, že je do konce lázní ani nestihnu. Tak na 
to mi paní doktorka odpověděla, to je schválně, abyste vy chlapi, neměli roupy. Byl 
jsem ubytovaný na dvoulůžkovém pokoji s kolegou z Ostravy, který tam už jezdil ně-
kolik let a měl tam svou lásku. Tak jsem ho tedy moc neviděl. 
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Já osobně jsem se od rána do oběda nezastavil, už v 7.00 jsem byl v bazénu a do 
oběda jsem měl co dělat, tak jsem to měl nastavené. Já jsem konstruktér, a tak jsem 
místo sledování kulturních akcí pozoroval konstrukce objektů😊😊😊😊. Tam vám byl, Zuzko, 
v prvním patře bazén a já do teď přemýšlím jaká to musela být váha, že to ta konstruk-
ce objektu udržela, vážně zajímavé. Jinak lázně to byly moc krásné, co se týče archi-
tektury, o to se zasadil známý architekt Jurkovič. 

Jinak pochopitelně všude potkáte Hlinečáky. Tak jsem i já v lázních potkal své zná-
mé.  

Jinak jsem se neskonale nudil, celé odpoledne jsem nevěděl co s časem. Jednou 
mě vyhecoval můj spolubydlící s tou jeho láskou, abych vyrazil s nimi tančit. No, řeknu 
vám žádný zázrak a ještě k tomu jsem si vzal boty s gumovou podrážkou a tak mi ně-
jak nešly taneční kreace😊😊😊😊. Tak nějak skončil můj kulturní život v lázních a já se raději 
oddával procházkám a zkoumal jsem kraj. Tam je opravdu nádherně, chodil jsem se 
procházet k přehradě a bylo mi dobře. 

Já vám těch zážitků neřeknu tolik jako ostatní, já jsem byl v lázních za trest. Byl 
jsem poprvé a také naposledy. 

 
Děkuji pánům za rozhovor, za jejich sdílené zážitky a za jejich čas. Jinak podoba 

příběhů je čistě náhodná:-). 
 

Ptala se a zapsala Zuzana Petrlíková – aktivizační pracovnice 
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Vzpomínky na mládí... 

 
 

 
 

[  „Páni Kluci“   ]






