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Vážení klienti, zaměstnanci a příznivci Domo-
va seniorů Drachtinka a Centra denních služeb 
Motýl! 

Píši již po několikáté úvodník do našeho časopisu. Vždy je pro mne důvodem 
k zamyšlení, jakým směrem budu své myšlenky ubírat. Souběh událostí, kte-
rý provází naše dny, spojuje nebo rozděluje naši společnost a trvá již dlou-

hou dobu. Začal nám před dvěma lety hrozbu z infekční nemoci. Život ve strachu z ne-
moci, ze strachu o své blízké, ze smrti. Infekční nemoc, která byla hrozbou se stala 
ze dne na den banalitou a náhlá změna v přístupu k nemoci v nás vyvolávala různé 
emoce.  

Obavu z nemoci vystřídal strach z války. Zprávy v médiích nabraly změny, 
kdy společné téma Covid bylo zaměněno za téma Válka na Ukrajině. Jed-
na beznaděj vystřídala druhou. Válečné téma také rozděluje společnost, 

názory a přístupy jsou rozdílné stejně jako rozdílnost každé lidské bytosti. Strach z vál-
ky je mezi dospělými a malými dětmi. Všichni si přejeme mír. S tím, co se děje ve „vel-
kém světě“ asi nemůže nikdo z nás nic udělat. Můžeme se však zamyslet nad sebou, 
nad prožíváním vlastních dnů. Leckdy se nemůžeme domluvit mezi sebou a nedaří 

[  úvodník  ]     
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se nám najít společnou cestu kompromisu v práci, ani v rodině. Jsme svědky nehez-
kého chování v našich malých společenstvích a hodnotíme velké spory mezi státy 
a náboženstvími. Přitom záleží pouze na nás, zda se budeme na svět mračit nebo 
usmívat. 

Přichází jaro, čas očisty. Uklízíme byty, zahrádky, není však důležitější usku-
tečnit vnitřní úklid sebe samých? Věnujme svůj čas sobě a zamyšlení, co 
v tak napjaté době může pomoci nám samým. Péče o sebe, péče o naše 

blízké a přátelé. Vyberte si jaký televizní program si zvolíte pro trávení Vašeho času. 
Zda to bude hudební pořad, komedie nebo zprávy, které ve vás vzbuzují strach. Do-
přejte Vašim očím ten luxus podívat se na modrou oblohu, napučené zelenající se stro-
my a Vašemu čichu dopřejte vůni jarního vzduchu. Nesmíme zavírat oči nad utrpením 
druhých, ale nesmíme nikomu dovolit, aby nám strach vzal smysl a radost z běžných 
životních darů, které nás dělají silnějšími a připravenými pomoci druhým.  

 
Přeji Vám krásný jarní čas a dostatek zdraví k prožívání každého dne.  

 
Bc. Mirka Kábelová, ředitelka Domova 

  

[   pokračování   ]
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Změna v doplatcích  
za inkontinenční pomůcky 

Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost novelizace oddílu C přílohy č. 3 zákona 
č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mj. mění i podmínky 
úhrady pomůcek pro inkontinentní ve 3. (nejvyšším) stupni. Nově zákon rozšiřuje po-
vinnou spoluúčast „od 1. kusu“ i na 3. stupeň, a to konkrétně ve výši 2 %. 

 
Od 1. ledna se tak kromě inkontinenčních podložek a prostředků pro pacienty v 1. 

i 2. stupni inkontinence rozšiřuje již zavedený mechanismus spoluúčasti (a s tím spo-
jené administrativy a výběru finančních obnosů spoluúčasti) i na nejvyšší stupeň in-
kontinence. Nový limit včetně spoluúčasti se zvyšuje z původních 1699,70 Kč na 
1734,38 Kč. 

Nová výše úhrad včetně spoluúčasti i III. stupně 
dle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění 
 
 
 
 

 
 

 
Změna ve výši příspěvků na péči 

S platností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 328/2021 Sb., kterým se mění 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, upravují 
částky příspěvku na péči ve III. a ve IV. stupni závislosti pro osoby starší 18 let takto: 

Kategorie
Limity ze  
zákona  

bez DPH

Limity 
pojišťovny * 
včetně DPH

Spoluúčast 
pacienta  

od prvního 
balení

Spoluúčast 
pacienta  
na měsíc

Finální limit 
včetně *** 

spoluúčasti

Max. poč. ks 
v preskrip-
cina/měsíc

I. stupeň 391 Kč 449.65 Kč 15% 79.35 Kč 529 Kč 150 ks

II. stupeň 783 Kč 900,45 Kč 5% 47,39 Kč 947.84 Kč 150 ks

III. stupeň 1 478 Kč 1 699.70 Kč 2% 34.68 Kč 1734.38 Kč 150 ks

Podložky 191 Kč 219,65 Kč 25% 73,21 Kč 292.86 30 ks

[   změna poplatků   ]m      

* DPH 15%  ** Spoluúčast může být vyšší  *** Vzorec pro výpočet: 
I. stupeň II. stupeň 
(100% - 15% spoluúčast = 85% náhrada) (100% - 5% spoluúčast = 95% náhrada) 
449.65 / 0.85 = 529 Kč 900.45 / 0.95 = 947.84 Kč

 
Platné od 1. 1. 2022
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Stupeň závislosti III – z původních 8 800 Kč na 12 800 Kč 
Stupeň závislosti IV – z původních 13 200 Kč na 19 200 Kč. 
 
Příspěvek na péči je zasílán na účet zařízení a není tedy klientům vyplácen, náleží 

poskytovateli za péči, kterou klientům při pobytové službě poskytuje. Dojde-li ke změ-
ně výše příspěvku na péči, náleží doplatek nově stanovené výše příspěvku zařízení, 
a to poměrnou částí ode dne zahájení sociální služby. 

 
V případě nepřítomnosti klienta v Domově delší než 1 kalendářní den, se poměrná 

část příspěvku na péči klientovi vrací. 
 

Změna ceníku úhrad a aktualizace Smluv  
o poskytování sociální služby 

 
V prosinci roku 2021 jednal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR Jiří Horecký s novým ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, kdy 
mu také předal Desatero pro sociální služby, studii Reforma dlouhodobé péče pro Čes-
kou republiku a popis dalších aktuálních problémů a budoucích výzev pro sociální služ-
by v ČR. 

  
Pan Horecký požádal ministra o co nejrychlejší novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

ve smyslu navýšení maximálních úhrad.  
 
 
 

[   změna příspěvků   ]
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Tzv. úhradová vyhláška stanovuje maximální možné úhrady v sociálních službách. 
V domovech pro seniory jsou to např. denní sazby za stravovací služby (doposud 170 
Kč) nebo ubytovací služby (doposud 210 Kč). Tyto maximální úhrady se nezvyšovaly 
od roku 2014, přitom ale stále rostou náklady jak na platy a mzdy zaměstnanců, tak 
zejména v posledních letech ceny potravin či energií. 

 
Zejména v oblasti stravovacích limitů působí zvyšování nákladů a cen problémy. 

Poskytovatelé sociálních služeb měli problém se do tohoto limitu vejít. V celodenní 
sazbě v domovech pro seniory, v částce 170 Kč, byla zahrnuta strava poskytnutá zpra-
vidla 5krát denně, včetně dietních variant. 

 
K novele úhradové vyhlášky došlo od 1. 3. 2022. Nově stanovuje maximální denní 

sazbu za ubytování v částce 250,- Kč a za stravu v částce 205,- Kč. Vedení Domova 
seniorů Drachtinka reagovalo změnou ceníku za poskytované služby a to s platností 
od 1. 4. 2022: 

[   změna ceníku úhrad   ]m      

Pokoj Čísla pokojů Ubytování 
denně

Stravování 
denně

Denní 
úhrada

Měsiční 
úhrada celkem

Dvoulůžkový 
bez balkonu

140,142,144,257,326,357, 
414,418,422,435 235 Kč 205 Kč 440 Kč 13 385 Kč

Dvoulůžkový 
s balkonem

202, 204, 206, 208, 216, 220, 237 
241, 249, 253, 255, 302, 304, 306, 308, 

316, 320, 337, 341, 349, 353, 355
240 Kč 205 Kč 445 Kč 13 537 Kč

Jednolůžkový 
bez balkonu00

138, 210, 310, 324, 416, 420, 
424, 433 245 Kč 205 Kč 450 Kč 13 689 Kč

Jednolůžkový 
s balkonem

212, 218, 235, 239, 243, 247, 
251, 312, 318, 322, 335, 339, 

343, 347, 351
250 Kč 205 Kč 455 Kč 13 841 Kč
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Výše úhrady je smluvní údaj, který je vždy třeba měnit dodatkem. Domov by ten-

tokrát využil této příležitosti a spolu se změnou úhrad provedl aktualizaci celé smlouvy.  
Změny od 1. 4. 2022 nastaly rovněž v Ceníku fakultativních služeb: 
 

 

[   fakultativní činnosti   ]
 
Nadále bude platit, že: 
 

Po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % 
jeho příjmu. V případě, že klient se stanovenou úhradou nákladů (předpis 
úhrady) nesouhlasí z důvodu, že by zůstatek jeho příjmu po zaplacení plné 
úhrady za ubytování a stravu nedosahoval minimální výše (alespoň 15 % 
jeho příjmu), je klient pro stanovení úhrady ve snížené výši povinen doložit 
výši svých příjmů. Bez prokázání výše příjmů nemůže být úhrada nákladů za 
ubytování a stravu stanovena ve snížené výši.  

Fakultativní činnosti 
(nad rámec základních činností) Částka

Zapůjčení televizoru 150 Kč za kalendářní měsíc

Kopírování (černobílý/barevný tisk, for-
mát A4, A3, jednostranný tisk 2 Kč za 1 stránku

Výběry a vklady na přepážce (z 
bankomatů, u peněžních ústavů, depo-

zitum uživatelů)

Dle platného sazebníku příslušného 
peněžního ústavu + 15 Kč manipulační 

poplatek
Zkracování ošacení, úprava oděvů nad 

rámec drobných oprav 138 Kč za jednu hodinu

Oprava soukromých věcí (nezahrnuje 
opravu oblečení)

262 Kč za jednu hodinu + cena materi-
álu

Oprava majetku při zaviněném poš-
kození

262 Kč za hodinu + cena materiálu dle 
skutečnosti

Revize soukromých elektrospotřebičů 100 Kč za jeden kus
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Aktualizace Domácího řádu 

 
1.3.2022 byla vydána nová, aktualizovaná verze Domácího řádu. Dokument je pro 

Vás k dispozici na nástěnkách u výtahů, na webových stránkách Domova nebo u so-
ciálních pracovnic. Ty Vám rovněž v případě potřeby poskytnou doplňující informace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  aktualizace domácího řádu ]      
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Co je to štěstí? Zajisté si tuto otázku položil, alespoň jednou, každý z nás. Štěstí 
nelze odvážit, nedá se uchopit do rukou, nedá se koupit. Víme, že je krásné, dokáže 
vyloudit úsměv ve tváři, oči nám zazáří a při štěstí se nám rozechvěje žaludek. O štěs-
tí se všude mluví, každý nám ho přeje. 

Jeden moudrý člověk jednou řekl: „Každý je strůjcem svého štěstí.”   
 
Štěstí je velmi různorodé, relativní, a záleží jenom na nás, co si pod tímto slovem 

dokážeme představit, a také, kterým životním hodnotám 
a prioritám toto slůvko přiradíme. 

 
Život nám dává také mnoho cest ke štěstí a my se mu-

síme rozhodovat, kterou půjdeme. Ne pokaždé si vybere-
me tu správnou. Málokdo kráčí po cestě přímé a vidí její 
konec předem. 

 
Možná, že recept na štěstí je, mít v první řadě rád sám 

sebe a ostatní lidi. Potřebujeme lásku. Být šťasten bez lás-
ky, to snad ani nelze. Dávat ji, rozdávat, abychom ji mohli 
a uměli také dostávat a přijímat. Být šťasten a dělat druhé 
šťastnými. 

 
Když se říká, každý je strůjcem svého štěstí, není to zcela pravda, protože mnoh-

dy nám ke štěstí dopomáhají i jiní lidé. Je tomu tak. Štěstí je pocit radosti. Štěstí je mo-
zaika složená z drobných radostí.  
Je to stav duše a tělesné pohody.  

 
Štěstí je hlavně stav duše. Tento 

stav mohu ovlivňovat svým přístu-
pem k životu, jeho smyslu. Takže, zá-
visí hlavně na rozhodnutí, jak chci žít, 
a platí, chceš-li být šťastným: „Roz-
hodni se být šťastným!“ Náš stav 
štěstí, nezávisí na vnějších okolnos-
tech života, ale na stavu naší duše. 

 
K tomuto poznání musí dospět 

ale každý sám. Se štěstím je to jako 
s brýlemi. Často je hledáme a ony 
nám sedí na nose. 

 
 

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

[   každý svého štěstí strůjce   ]
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Období masopustu bylo pro naše předky obdobím hojnosti a zábavy. První zmínky 
se objevily ve 13. století na Moravě. Masopust začíná po svátcích Třech králů a končí 
Popeleční středou, a tím končí i oslavy. Dříve aristokracie slavila masopust bohatými 
karnevalovými bály a chudí lidé masopust slavili vesnickou tancovačkou a trochou lep-
šího jídla. Masopust začíná na Tučný čtvrtek, kdy se konaly zabíjačky. Když se řekne 
slovo masopust, každý si představí průvod pestrobarevných masek a karneval.  

Ráda si vzpomínám jako dítě na fa-
šiangy (masopust). Vždy jsem se těšila 
na tento čas. Opět uvidím různé maš-
kary a hlavně medvěda, který se potá-
cel ze strany na stranu po kalíšcích sli-
vovice. Bydleli jsme na dolním konci 
dědiny a než k nám průvod dorazil, 
maškary byly už napojené místním mo-
kem, slivovicí. Mezi maskami nesměla 
chybět cigánka, žebrák, kominík, stará 

žena, prespanka s děckem, kovář, hadrář a jiné. V naší dědině masopustní průvod po-
řádal hasičský sbor a místní dechovka, která prodávala vstupenky na místní tancovač-
ku k ukončení masopustu. Lidé jim dávali do košíků slaninu, klobásy, vajíčka, uzené 
maso, huspeninu, záviny, aby bylo na vese-
lici co jíst. V tento den máma pekla šišky 
(koblihy), kterými hostila průvod. Průvod 
chodil dům od domu. Hrála muzika, zpívalo 
se a tancovalo. Veselila se celá dědina. Ke 
krásné atmosféře přispěla i paní zima, která 
byla vždy bílá. Masopust o půlnoci končil po-
chováním basy a tím do Velikonoc končily 
tancovačky. Na Popeleční středu se chodilo 
do kostela pro popelec. Kněz uděloval věří-
cím posvěceným popelem na čelo křížek. 
Tímto dnem začínalo postní období a na 40 
dnů utichlo veselí. 

 
Jedna z nejznámějších fašiangových písní na Slovensku. 
 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožuška zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky, nech sa popasiem. 
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, 
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 

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

[   jak se slavil masopust   ]m      
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 MMaalloovvaannýý  ddžžbbáánnkkuu  
zz  kkrruummlloovvsskkééhhoo  zzáámmkkuu,,  
zznnáášš  tteenn  ččaass,,  ddoobbřřee  zznnáášš  tteenn  ččaass..  
KKddyy  ttuu  CChhooddsskkáá  sskkáállaa  
nnaa  hhrraanniiccíícchh  ssttáállaa,,  
zznnáášš  tteenn  ččaass,,  ddoobbřřee  zznnáášš  tteenn  ččaass..  
DDeecchh  jjaabblloonníí  
aa  ssttřřííbbrrnnéé  ppaalliiččkkyy  jjíívv,,  
zzeemm  pprroovvoonníí  
aa  zzppíívvaajjíí  sskkřřiivvaannii  
ddnneess  jjaakkoo  ddřříívv..  
MMaalloovvaannýý  ddžžbbáánnkkuu,,  
dduuhhoo  nnaa  ččeerrvváánnkkuu,,  
ssvvííttáánníímm  vvíítteejj  nnááss..  
  
HHeejj!!  JJeenn  mmii  dduuddááččkkuu  hhrreejj!!  
PPíísseeňň  ttvvoouu  aaťť  ppttááccii  rroozznneessoouu..  
HHeejj!!  JJeenn  mmii  dduuddááččkkuu  hhrreejj,,  
aa  jjáá  vváámm  jjii  ppoossíílláámm..  

Malováný džbánku je píseň Heleny Vondráčkové. Skladbu a text složili Jindřich Brabec a Jiří Aplt.  
V květnu 1974 vyhrála píseň Zlatou lyru v Bratislavě. 

 
 

[   malovaný džbánku   ]
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Hasiči pořádali pravidelně na vesnici Hasičský bál. Do příprav se zapojila polovina obce. 
Každý dostal nějaký úkol. Jedni museli zajistit sál a jeho výzdobu, další domluvit hudbu, dát 
dělat pozvánky a roznést je po vsi se vstupenkami. I když ti lidé na zábavu nešli, vstupenku 
si zakoupili, neboť domky a komíny nebyly v takovém pořádku a tak si říkali, co kdybychom 
hasiče potřebovali. Potřeba bylo také zajistit kuchařky. Nadělat řízky na prodej i hudbě na 
večeři. Dále se muselo napé-
ci a nazdobit spoustu perníč-
ků. Důležité bylo i sehnat si 
takové, aby je ve víru tance 
nikdo nepoznal, neboť se 
chystal bál maškarní. 

 
Nyní přišel den D. Na  

„soudnou" lavici zasedly bá-
binky. Ty sledovaly jednotli-
vé masky a mezi sebou vše 
komentovaly, podívej se, jak 
se myslivec neustále otáčí ko-
lem cukrářky, která měla bílý čepeček, naškrobenou zástěrku a v košíčku spoustu nazdobených 
perníčků, které prodávala. Myslivec měl klobouček i kamizolku zelenou, holínky se mu leskly 
na dálku. Kominík byl celý v černém, štětku na rameni a pronásledoval květinářku, kterou 
zdobil košíček kytek; po večerech z papíru udělaných a různě jimi ozdobená sukně i blůzička 
a ani ve vlasech nechyběly.  

 
Senzace večera byly cikánky v dlouhých sukních a naškrobených rukávcích. Ve vlasech pent-

le, které měly i přišité po svém oblečení. Nechyběly jim ani karty, aby většině věštily dobro 
ali e i zlo. Vše dotvrzovaly chřestivými bubínky. Jedna z nich se otáčela kolem mlynáře, který 
byl celý v bílém a přes rameno měl pytel s obilím.  

 
K bábinkám na lavici přišel výpravčí v tmavém obleku zdobených kalhotách a na rukávu 

stříbrné proužky. na hlavě "brigadýrku", na rameni zavěšenou koženou tašku, v které měl lístky 
na pokuty a skřípací kleštičky. Na krku píšťalku a nechyběly mu ani kožené rukavice. Všem bá-
binkám prohlédl lístky, špatně dopadla selka Horáková, i když snesla z půdy z truhly to nej-
lepší oblečení. Černou širokou sametovou sukni, zdobenou třemi zlatými pruhy. I halenka byla 
různě zdobená. Nechyběly široké rukávce a na hlavě černý vlněný šátek s červenými květy, který 
měla uvázaný na „pokos". Ani toto oblečení ji nezachránilo před pokutou . Za špatný lístek mu-
sela zaplatit.  

 
V předsálí hráli karty sedláci v tmavých " rajtkách" zastrčených ve vysokých holínkách, 

bílé košile a vesty. Většinou tmavě zelené. Tak nějak vypadala atmosféra lidí na vesnici v dobách 
minulých.Lidé se  bavili, uměli se bavit a udělali pro to vždy vše ve svém volném čase. Člověk 
měl k člověku blíž. 

[ jak se bavili v zimě lidé na vesnici ]       
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Proč se lidé chytají za knoflík, 
když potkají kominíka? 

 
 
Kominíka pozná snad každý. Zamyslela jsem se: „Proč se říká, že kominíci nosí 

štěstí?“ Asi proto, že když kominík vyčistí komín, lidé si můžou zatopit, mají teplo, mů-
žou vařit a to je štěstí. Kominík je tedy symbol tepla a pohody. 

Staré známe pořekadlo praví: „Vidíte-li kominíka, chytněte se za knoflík, přinese 
vám štěstí.“ Chytíte se za knoflík, když vidíte kominíka? Já ano, také si na něho sáhnu. 
Jenže v dnešní době potkat pořádného kominíka je také veliké štěstí. 

 
 

 
 
 

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

[   o knoflíku   ]
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Do začátku tohoto roku vstupovalo Centrum denních služeb Motýl s velkou chutí 
a nadějí lepších začátků. V centru jsme díky našim štědrým dárcům mohli začít využí-
vat novou pohovku a po náročném přímo adrenalinovém montování také elektrická 
masážní polohovací křesla, která navíc také zahřejí naše záda. Není však nad lidské 
slovo a jejich blízkost.  

 
V novém roce jsme s novými informačními 

letáky navázali bližší spolupráci se sociálními 
službami v Hlinsku, které služby Cds Motýl pro-
línají nebo se doplňují. Oslovili jsme také okol-
ní obce, aby o naší službě více věděly a měly 
možnost informace předávat potřebným lidem 
dál.  

 
V únorových dnech jsme měli možnost vy-

slechnout zajímavosti o masopustním čase ve 
vyprávění Ing. Jana Štorka. A jak k masopustu 
patří, provoněla nám celé centrum vůně koblih.  

 
Během skupinové logopedie jsme v únoru 

dokonce oživovali – ale nebojte se, jednalo se 
pouze o nácvik první pomoci v rámci skupino-
vé logopedie s Mgr. Janou Pokornou. Klienti 
Cds Motýl mohou prostřednictvím těchto mode-

lových situací získat cenné zkušenosti a rady, 
jak se v takovéto a jiných nelehkých životních 
situacích zachovat. Jindy si zkouší např. přivo-
lat pomoc, seznámit se, nebo odmítnout cizího 
člověka na ulici.  

 
Každý měsíc nás přichází potěšit pan farář 

Vtípil, naše takzvaná „svatá trojice“ – pan farář 
Vtípil, jáhen Jiří Hájek a také varhaník Jan Adá-
mek – společnost těchto lidí je opravdu nezapo-
menutelná – humor, vlídné slovo, dobrá nálada 
a bezpodmínečné přijetí, takto bych pojmenova-
la hodnoty, které s nimi přichází.  

 
Koutkem oka vyhlížíme jaro. Nyní nás čeka-

jí výlety, divadlo, rozkrývání zahrady a veliko-
noční těšení. 

Bc. Martina Hejduková, Cds Motýl 
 

[ Cds – začátek nového roku ]              
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Doba plesů, večírků, premiér a dalších slavnostních příležitostí začíná. Právě 
v zimě lidé častěji vyrážejí do společnosti. Čím je žena starší, tím častěji si klade otáz-
ku, v čem na společenské události vyrazit. 

 
Důvodů bývá více. Ty, které chodí na ple-

sy často, bývají vybavené. Mají doma různé 
šaty, doplňky. Ty, které na ně vyrážejí výji-
mečně, často neví, co si počít. Koupit si ple-
sové šaty jen kvůli jednomu večeru? Není to 
zbytečné? Ne každý si to může dovolit. 
A pak ty šaty budou roky viset ve skříni? 

 
Je  tu i další důvod. Už mi není třicet, už 

je těžší vybrat si model, který mi sluší, říká 
hodně žen. A padají otázky: Co je vlastně na 
ples či slavnostní večírek vhodné? Dlouhé 
šaty? Šaty pod kolena? Elegantní kalhoty 
a halenka?  Co mohu odhalit a co už ne? 

 
Když je dívce dvacet, vyrazí zpravidla 

směle do společnosti v čemkoli a nijak jí to 
na sebevědomí neubírá. Jenže 
pak se s ní s postupujícími roky 

něco stane. Začne si 
říkat: Tohle se pro 
mě nehodí, tahle bar-
va mi nesluší, v tom 
vypadám staře, tady 

mi leze špek... 
 

[  jdeme na ples, ale v čem?  ]

Přítele si udržíš jen upřímnos-
tí a důvěrou, ale hrdostí, nesná-
šenlivostí každého odstrčíš od 
sebe.  

Božena Němcová
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Ano, sehnat kvalitní slušivé šaty do společnosti, které zvýrazní přednosti a zakryjí 
nedostatky a ještě se v nich zralá žena cítí pohodlně, je těžké i v této době, kdy se 
zdá, že více oblečení už snad v nabídce ani být nemůže. 

 
Ale je škoda na společenský život rezignovat jen proto, že se už žena necítí být 

oslňující krasavicí jako za mlada. Chce to jen trochu se inspirovat, poradit se s někým, 
kdo oblékání opravdu rozumí, ať už jde o zkušenou prodavačku, švadlenu nebo kama-
rádku. Nebát se, zvážit své možnosti finanční, rozměrové i vzhledové. Rozhodnout se, 
zda se vyplatí vyšší investice, protože chodíme do společnosti často nebo jde o jed-
norázovou výjimečnou akci kvůli které není radno utrácet horentní sumy za šaty, které 

nevyužijeme. Uvědomit si, že často sehrají větší roli zajímavé doplňky a jed-
noduché černé koktejlové šaty, které díky těm doplňkům vypadají pokaždé 
jinak, než kupovat na každou akci nový model, který se okouká. 

 
Nebo naopak, pokud má žena ráda extravaganci, proč si ji právě 

na plese neužít, nezaprovokovat, nevykouknout z davu. To je přece 
možné ve dvaceti i v sedmdesáti. 

Tak tady je malá inspirace, že slušivé šaty na slavností příleži-
tosti existují a mohou sloužit jako tip při hledání v obchodech 

nebo vyjednávání se švadlenou.
Převzato: www.i60.cz 

 
 

 
 

 

[   šaty na ples   ]m      
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Historie a tradice plesů a bálů 
v Česku 

To, že asi každý Čech nějaký ten ples navští-
vil, je už tedy jasné. Pojďme si proto říct něco 
málo o historii těchto akcí.  

 
Plesy se po celém světě konají již od nepa-

měti. V minulosti se plesy týkaly ovšem pouze 
šlechty. Od 19. století se plesy však staly záleži-
tostí také “obyčejných lidí”.  A jaký je rozdíl mezi 
bálem a plesem? Jen v původu slov. Bál je ná-
zev vycházející z románského slova balare, to 
znamená tancovat, a ples je odvozený 
od staro- slovanského slova plesc, 

tedy tanečník. 
 

Zimní období si pro tanec, hudbu a společenské rado-
vánky vybrala v minulosti právě šlechta. Ta měla všech-
ny možné radovánky pečlivě rozdělené na celý rok. Na 
jaře se většinou konaly svatby, léto šlechta zasvětila ces-

tování a na podzim probíhaly hony. A právě v zimě se 
šlechta sjížděla, aby se mohla věnovat tanci, zpěvu a další-
mu společnému veselí.    

 
19. století se dočkává velkolepého tanečního rozvoje, 

přičemž v Rakousku se lidé vznášejí v rytmu valčíku, v Pol-
sku dominuje mazurka a v Čechách poskakuje polka. 
Rodí se plesy nejdříve pro šlechtu, později i pro měšťan-
stvo. Plesy lidové zaujímají, zejména u nás, nesmírně dů-
ležitou funkci, a to i díky patriotovi  

Josefu Kajetánu Tylovi. 
 
Tam, kde v roce 1798 koncertoval Bee-

thoven, se odehrál první český ples. Stalo se 
tak v roce 1840 v Konviktu a organizátorem nebyl nikdo jiný než 
Josef Kajetán Tyl.Tento ples navštívila česká elita včetně Karla 
Hynka Máchy a Karla Sabiny. 

 
 

[  historie bálů ...  ]



— 19 —

Taneční večery v době národního obrození nebyly jen o tanci. Běžně byl na pro-
gramu také zpěv, recitace a především šíření vlastenectví. Český jazyk byl v té době 
vzácností, kdežto na plesech byl tím hlavním komunikačním prostředkem. Došlo k ší-
ření plesů do všech městeček a vsí. Nabízely bohatý program (nejen taneční). Bály 
tímto přispívaly národnímu životu a k mravnímu vzestupu obyvatel. Tímto se přes de-
setiletí plesová tradice zachovala až do dnešní doby. 

V současné době se v České republice každoročně koná nespočet plesů s nejrůz-
nější tématikou.   

Mezi nejčastěji konané se v Česku řadí maturitní plesy. Ty se pořádají na oslavu 
maturantů, kteří zanedlouho po společenské události budou skládat “zkoušku dospě-
losti”. Mladé slečny se oblečou do nádherných šatů a chlapci si oblečou skvěle pad-
noucí obleky. Rodiče jsou v takovou chvíli na své ratolesti náležitě pyšní a celý večer 
se nese v nádherném duchu. 

Městské plesy pořádá vedení daného města či obce. Občané pak tuto společen-
skou událost navštěvují pro pobavení s přáteli a setkání se s dávnými známými. Často 
bývají takovéto plesy velmi prestižní záležitostí a ženy zde rády ukazují své večerní 
róby všem na odiv. 

Mezi velmi prestižní a exkluzivní společenskou událost se řadí plesy, které pořá-
dají úspěšní módní návrháři. Na takových akcích se velmi často konají také přehlídky 
modelů daných návrhářů. Na této události je vždy k vidění mnoho okouzlujících a nád-
herných šatů. 

Asi každý z nás někdy v životě navštívil typický hasičský či myslivecký ples. Do-
konce se pořádají také plesy spolku fotbalistů nebo záchranářů. Takové plesy nemusí 
mít vždy tak prestižní a vysokou úroveň, jako mají například plesy maturitní či městské. 
Ovšem o to větší zábava na takovýchto událostech bývá. 

[   taneční večery   ]m      
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Jak se měnila móda? 

V současnosti je to především žena, která má okázalé šaty, i když dnes už ani to 
nutně neplatí, akceptuje se i minimalistický styl. V minulosti chodili muži vyfešákovaní 
jako pávi, přesně jak to známe ze slavných historických filmů, kdy muži nosili paruky 
a zářivé oblečení. Změna nastala po francouzské revoluci, kdy se pánská móda kulti-
vovala a stala se mnohem střídmější. Tmavý frak se v podstatě dochoval až do dneš-
ních dnů. 

Móda žen začala  jednoduchými detaily empíru a poté přišel biedermeier. Do po-
předí přišly nabírané sukně, šněrovačky a tradiční materiály, tedy taft a hedvábí.  

Móda vějířků přišla z východu přes Španělsko až k nám. Tradice sahá daleko před 
13. století, hojně se do společnosti začala zařazovat v období renesance. Později vě-
jíře zastávaly nejen dekorativní funkci, ale také ochlazovací a komunikační. Ženy dá-
valy vějířkem neverbálně najevo, zda chtějí tančit či ne. Držela-li žena zavřený vějíř 
v levé ruce, symbolizovala, že by ráda tančila. Pokud ho však držela v pravé, k tanci 
by ji nápadník pravděpodobně nepřemluvil. Pokud složený vějíř dávala před svá ústa, 
naznačovala touhu po seznámení. Jestliže by si jej přiložila ke svému srdci, znamena-
lo by to zamilovanost. 

 
Etiketa plesů byla dříve daleko přísnější. Dnes se uvolnily mravy jak ve společen-

ské konverzaci, tak v odívání. Nicméně stále je třeba dodržovat dlouhé společenské 
šaty a vyhýbat se bílé barvě. 

 
Často apelujeme na to, že zvolňování trendů v odívání neznamená, že si smíme 

vyrazit na ples v šatech, které se hodí spíše na odpolední zahradní párty. 

[  proměny v oblékání  ]
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Maškarní plesy a karnevaly 

Mezi velmi odlišný způsob pobavení patří maškarní plesy. Ty naopak lidé nenav-
štěvují v perfektně padnoucích večerních róbách. Na ty se lidé naopak převlékají do 
nejrůznějších kostýmů nebo masek. Tato varianta společenské zábavy je na našem 
území čím dál tím více oblíbená.  

 
Historie karnevalů sahá do dob dávno předcházejících příchodu křesťanství. Již 

tehdy se jednalo o převážně taneční veselí, spojované s rituály nejrůznějšího typu. Sa-
motný termín karneval se poprvé začal používat na konci 11. století v italských Benát-
kách. S ohledem na tehdejší stratifikaci společnosti se tamních převážně tanečních 
zábav účastnili pouze členové horní společenské vrstvy. Na konci 15. století se v Be-
nátkách ustálil zvyk spojovat karnevalové radovánky s používáním tajemných masek. 
Tento zvyk si brzy získal velkou oblibu a rozšířil se do dalších zemí. Zřejmě nejslavněj-
ší karneval naší doby se koná každoročně v brazilském Rio de Janeiru.  

 
 Zásadním rozdílem od evropsky pojímaných karnevalů je samozřejmě výrazně tep-

lejší klima, které během karnevalu v Brazílii vládne. V našich zemích jsou chladné úno-
rové týdny už odnepaměti spojeny s lidovými veselicemi, masopusty, maškarními bály 
a zábavnými průvody lidí v maskách. Všechny tyto události můžeme shrnout pod sou-
hrnný název Karneval, který symbolizuje začátek postního období před Velikonocemi. 
V českých zemích se s karnevalovou tradicí pojí několik oficiálních i lidových akcí, při-
čemž málokteré město či městečko si nechá ujít příležitost k uspořádání slavnostní to-
hoto typu. Až příště půjdete na karnevalovou veselici, nezapomeňte si v návalu euforie 
a bohatýrské nálady upamatovat na to, že by mělo jít o poslední událost tohoto typu 
před vypuknutím postního období. 

  
 
 
 

Připravila  
Marie Rosická  

– vedoucí  
aktivizačních  

pracovníků 
 
 
  
 
 
 
 

[  taneční reje  ]m      
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[   přání pánského klubu   ]
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AAťť  kkrráássaa,,  ssvvěěžžeesstt  
nneezzmmiizzíí  ss  llééttyy,,  
zzaa  ppééččii,,  lláásskkuu  
nneesseemm  VVáámm  kkvvěěttyy..  
AAťť  ssttáálláá  ppoohhooddaa  
kkoolleemm  jjee  jjeenn  
PPřřeejjeemmee  VVáámm  lláásskkuu  
vv  ddnneeššnníí  DDeenn  žžeenn..  

  
KKlluubb  ppáánnůů  VVáámm  ppřřeejjee  
nnaa  DDeenn  žžeenn,,  
aaťť  ssee  VVáámm  ssppllnníí  
vveellkkýý  sseenn  aa  sslluunneeččnnýý  
jjee  kkaažžddýý  VVáášš  ddeenn!!
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[   rozhovor   ]       
Plesy a bály v dřívější době 

Při společném posezení u kávy proběhl náš společný rozhovor s paní Břízovou, 
paní Rybičkovou a paní Černou. 

 
Jak vzpomínáte na dřívější plesy? 
Hlavně na to, jak jsme chodily pěšky, z vesnice do vesnice, žádnou vesnici v okolí 

jsme nevynechaly. Všude jsme musely být. Nebyla možnost, kdo by nás odvezl, ale 
svoz fungoval. Když jsme chodily pěšky domů, zažilo se spoustu srandy, moc na to 
vzpomínám. Vyrazily jsme teple oblečené, kozačky v ruce a v řádné obuvi, protože 
plesy jsou v zimním období. Vždycky jsme měly domluvené v té vesnici, kde se ples 
konal s nějakými známými, že se u nich převlékneme. V momentě se stali z eskymá-
ků😊😊😊😊dámy a pánové ve večerních šatech a společenské obuvi. Střevíce jsme nasadi-
ly až v hospodě. Když se dělalo na odpolední, natočily jsme si vlasy v práci a potom 
daly na hlavu šátek, a tak jsme jeli domů autobusem. 

Vzpomínáme na to, že když jsme chodily na ples jako svobodné. Děvčata seděla 
na jedné straně a na druhé straně seděli kluci, to nebylo žádné společné sezení u jed-
noho stolu. Samozřejmě na nás dohlížely naše maminky, které nám dělaly „garde“. 
Byli jsme pod „dozorem“, tak to bylo. Když jsem se vedla s hochem za ruku, bála jsem 
se, aby mě neviděla nějaká sousedka a neřekla to rodičům, to by bylo velké zle! Nej-
větší rachot byl, když začala hrát hudba, kluci vyrazili nás požádat o tanec a „pozlá-
mali“ si málem nohy. Když se před nějakou z nás objevil chlapec, o kterého jsme až 
tak nestály, schovávaly jsme se jedna za druhou. 

Nikdo si nedovolil, aby se jeho oblečení vymykalo společenským zásadám.   
Měli jste nějaké svoje oblíbené šaty?  
Ženské hodně dbaly na to, aby na každém plesu měly nové šaty. Dřív se chodilo 

ke švadleně, nebo měl výhodu ten, kdo ji měl v rodině. P. Břízová: „Moje maminka 
byla švadlena, obšívala mně, jak to šlo. Já sama jsem se snažila i něco z jejího umu 
pochytit a také jsem si nějaké šaty ušila. Měla jsem svoje oblíbené z tmavě modré kraj-
ky, jednou jsem v zápalu změnit styl a střih šatů ustřihla délku právě těmto šatům… 
A to jsem neměla dělat, už to nebylo vůbec ono, byla jsem zklamaná a litovala jsem 
toho. Nosily se i kalhotové kostýmy, ty byly také velmi oblíbené. 

P. Rybičková: „Měla jsem spoustu šatů, jak říkala paní Břízová, na každý ples mu-
sely být jiné. Moje nejoblíbenější byly z tmavě červeného sametu.“ 

P. Černá: „Přidávám se k ženským, také jsem měla na každý ples jiné šaty, koupila 
se látka a daly se ušít. Tenkrát se nedalo tolik nakupovat jako dnes, nebyl výběr šatů 
v prodejnách, to přišly na prodejnu jedny, dvoje šaty a hned byly rozebrané.“ 

Co jste kdy „originálního“ vyhráli na plese? 
P. Břízová: „My jsme vyhráli kohouta, živého😊😊😊😊. Byla to legrace, když vyhlásili, že 

pro hlavní cenu, kohouta, si má přijít pan Bříza! Největší legrace byla, že kohout udělal 
v prostředku sálu hromádku a táta to musel jít uklidit, všichni se na něj koukali. Bylo 
to úplné divadlo a lidi se bavili.  



— 24 —

Povězte mi ještě nějaké zážitky z kulturního života. 
P. Rybičková: „Velmi ráda vzpomínám také na plesy, kde hlavními postavami byli 

i známí herci a zpěváci. Patřil mezi ně Milan Chladil a Yveta Simonová, Karel Štědroň 
i dirigent Valdauf a jiné známé osobnosti. Jsou to zážitky, které vám nikdo nevezme.“ 

 
Zlomili jste si někdy podpatek? 
To víte, že ano a kolikrát.😊😊😊😊 
P. Břízová: „Já jsem si nosila pro jistotu v tašce ještě jedny boty. Byla jsem ponau-

čená už z minula. Mému manželovi jsem zase nosila náhradní košili, on nikdy neseděl, 
žádný tanec nevynechal, byl stále v kole. Byl neustále „propocený“, tak jsem do tašky 
dala jak náhradní střevíce pro mě, tak pro něj náhradní košili.“😊😊😊😊 

P. Břízová: „Víte, na co, Zuzko, moc ráda vzpomínám, každý ples trval až do rána 
a opravdu nejlepší byly návraty. Protože se chodilo převážně pěšky, přišli jsme domů, 
až když se rozednívalo. Byli jsme dobrá parta a domluvili jsme hned na bruslení ještě 
týž den. Měli jsem pod okny rybník a tam se to bruslilo!!! Chlapi natáhli elektriku a bylo 
osvětlení a další zábava na cestě.“😊😊😊😊 

P. Rybičková: „Já se připojuji k paní Břízové. My jsme měli partu kantorů a vždy 
po plese jsme chodili na lyže, nebyly to žádné výkony, ale pobyt na čerstvém vzduchu 
nám vždycky udělal moc dobře.“ 

 
U nás v Domově chystáme k poslednímu březnu maškarní bál. Také jste cho-

dili na maškarní? 
P. Břízová: „To víte, že ano, ale spíš jako svobodná, byla jsem jednou za kořenář-

ku, „prodávala“ jsem kouzelné bylinky a vůbec nikdo mě nepoznal, také jsem byla za 
kouzelnici. Jinak jsme si sháněli masky po vesnici, dávali jsme dohromady různá ob-
lečení. U nás byl maškarní bál vždycky, když skončil Masopust a ten večer se konal 
Maškarní bál.“ 

P. Rybičková: „Když jsem byla svobodná, bydlela jsem v Praze u jeptišek, ony 
měly na půdě masky a ty byly naprosto dokonalé. Snesly je z půdy a my si je rozebraly. 
Byly to úžasné masky. Pamatuju, jak jsem byla za námořníka, to byla výhodná mas-
ka😊😊😊😊, nikdo nevěděl, kdo jsem. Vzpomínám na zážitek, který se stal mé kamarádce, 
byly jsme ještě studentky, byly jsem ve víru tance a jí spadla sukně, to bylo!!! Ona se 
převlékala, brala si sukni do plesu a nevědomky si nechala také tu, v které přišla na 
ples. Takže sukně spadla, ale naštěstí měla ještě jednu😊😊😊😊… Byla úžasně pohotová, 
natáhla sukni a tancovala dál.“ 

P. Černá: „Když jsme neměli kompletní masku, tak jsme si alespoň sehnali škra-
bošky a bylo to. Jednou jsem na maškarním tancovala se známým a on se mě stále 
dokola ptal, kdo jsem, bavila jsem se s tím, že do poslední chvíle nevěděl, kdo jsem. 
To bylo kouzlo maškarních bálů.“ 

 
Ještě jeden „silný“ zážitek z plesu od nejmenované klientky 
Těšila jsem se moc na ples, ušila jsem si šaty, a tak jsem se nemohla dočkat až 

se v nich předvedu. Přípravy byly v plném spoustu a vše se odvíjelo na jedničku. Chla-
pi vždycky jezdili či chodili dříve, aby drželi místa a my pak přišli jako dámy. Táta vyra-
zil, a ještě mi domlouval, ať přijdu co nejdříve, že tam nebude sedět sám. Odjel a já 
dokončila poslední přípravy. Vyrazila jsem, přijdu do sálu a táta nikde, sedla jsem si 
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tedy k prázdnému stolu a vyčkávala, kdy se objeví. A to jsem se načekala. Už jsem to 
nevydržela a ptala se známých, jestli ho neviděli. Velmi mě překvapili svou odpovědí. 
On jel s chlapama do jedné vesnice, kde se jim ženil známý, který s nimi hrál fotbal. 
Odjeli mu předat svatební dar. No, pane jo, pomyslela jsem si. Bylo mi hloupé tam se-
dět bez manžela, i když jsem seděla u stolu se známými, ale oni byli v páru a já sama. 
Sebrala jsem se a šla ke kamarádce, která dole u vstupu prodávala lístky. Seděla jsem 
tam až do půlnoci. Táta se objevil a ten to schytal! Dobu jsem s ním nemluvila a musel 
se hodně snažit, abych mu odpustila. 

Máme opravdu na co vzpomínat, když večer nemůžeme spát, přemítáme vzpomín-
ky tam a zpátky. Je to takové naše soukromé kino. Promítáme si to, co chceme a vidí-
me to jen my samy. 

Ptala se a zapsala Zuzana Petrlíková – aktivizační pracovnice 
 

 
 

  
 

[   pokračování rozhovoru   ]      
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 Život je jako nádoba 
 

Učitel filozofie jednoho dne přišel do třídy. Když se studenti usadili, vzal ze 
šuplíku nádobu a naplnil ji až po povrch kameny. Potom se zeptal studentů, 
zda si myslí, že je nádoba plná? Studenti s ním souhlasili, že je. Potom pro-

fesor vzal krabičku s kamínky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl nádobou a sa-
mozřejmě, že kamínky popadaly mezi kameny. Profesor se zeptal znovu. Je teď ná-
doba plná? Studenti se pousmáli a souhlasili, že je. Ale profesor vzal krabičku s velmi 
jemným pískem a vysypal ho do nádoby. Ted už byla nádoba opravdu plná. Potom 
profesor řekl:Touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že život je jako tato nádoba. Kameny 
znázorňují důležité věci ve vašem životě, jako jsou rodina, partner, zdraví, děti, vše, 
co je důležité. Kdybyste je ztratili, bylo by to velmi zničující. Kamínky znázorňují ostat-
ní, méně důležité věci. Například vaše zaměstnání, dům, auto… A písek je všechno 
ostatní. Drobnosti. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane vám žádné místo 
pro kameny. To stejné platí v životě. Když budete ztrácet čas a energii na drobnosti, 
materiální věci, nikdy nebudete mít čas na věci, které jsou skutečně důležité. Věnujte 
pozornost rozhodujícím věcem ve vašem životě. Hrajte si se svými dětmi, vezměte 

svého partnera tancovat 
nebo na procházku. Vždy 
bude čas jít do práce, ukli-
dit dům, pokosit zahradu. 
Dejte si záležet na kame-
nech, to ostatní jsou jen 
kamínky a písek. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravila J♥Koten, koordinátor oddělení, I. a II. patro (zdroj internet)

[   zamyšlení nad životem   ]



Dobrodruzi na Drachtince 
Mezi našimi klienty a klientkami jsou i dobrodruzi, kteří procestovali nejenom 
okolí svého domova, ale vydali se i na cesty, ať už se svými manžely, man-

želkami, dětmi, kamarády. Pojďme se podívat na vzpomínky naší klientky. U 
některých čtenářů to může vyvolat dávné vzpomínky a následující obrázky jim 
připomenou, kam kdysi sami cestovali.

Barbora Zohornová, sociální pracovnice

Hrad Bítov, Vranovská přehrada, Zřícenina hradu Cornštejn, Hrad Roštejn

„Naše vlast je velice pěkná, ať se vezme každý kout.“

Můj muž byl odtamtud, z Police u Jemnice. Tam kousek je velice krásný hrad, 
se spoustou zvěře. Jmenuje se Bítov. Od hradu je pak krásný pohled na Vra-

novskou přehradu. My jsme se chodili koupat tam, na tu Vranovskou přehradu. 
Opravdu to tam je krásné. Co dál….pak je tam ještě zámek, to je Vranov nad 
Dyjí. Cestovali jsme autem, a když jsme měli děti, tak už jedině s dětmi. Další, 
co tam je, je pohled na zříceninu hradu Cornštejn. Pak jsme rádi cestovali (asi 
dvakrát jsme tam byli) hrad Roštejn. Je to přímo v lese, a to předělávali celý, 
to ještě nebylo v téhle době, to bylo dýl. Krásná je taky Polička, protože jsem 
tam pracovala. A narodil se tam Bohuslav Martinů. Za Poličkou je taky krásný 
hrad Svojanov. Já jsem toho procestovala. 
Tady je takových krásných míst. Proto jsem říkala, že bych nemohla žít v ci-
zině. 

Vzpomínky klientky Domova seniorů Drachtinka

Vranovská přehrada

Hrad Roštejn

Hrad Svojanov

Bohuslav Martinů
český hudební sklada-
tel, narozen v Poličce



Josef, Pepa, Pepíček,všichni dneska slaví,proto páni kluci, Pepíku,přeji, ať máš v malíku,nemáš život jak z rychlíku.Ať ti nic nechybí,máš štěstí na lidi,zdraví, co jen tak nevidí,život ať tě v ničem nešidí.Přejeme hodně štěstí, lásky, užij si všech radostí do sytosti.

VZPOMÍNKA 

na slavné jmeniny...


