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Úvodník
Milí čtenáři časopisu Drachtinka,

jaro, léto, podzim, zima… Všechna roční období jsou krásná a všech-
na jsou spojována s určitými zvyklostmi a tradicemi, které osla-
vujeme společně se svými blízkými, přáteli a známými. Jde o čas, 
na který se těší nejen děti, ale i my „dospěláci“. 
Ještě nyní máme pod kůží měsíc listopad, čas spojený s dušičkami, 
se vzpomínkou na ty, kteří nás opustili, ale kteří zůstali v našich 
vzpomínkách, srdcích, v naší paměti. 
Listopad je měsícem, kdy se příroda i zvířata začínají připravovat 
ke spánku a odpočinku. Letošní podzimní měsíce byly obzvlášť 

krásné, barevné, slunné, s velmi příznivými teplotami. Dokonce i sv. Martin zapomněl přijet 
na bílém koni (11. 11.)! 
A co prosinec? Prosinec je velmi zvláštním měsícem… Pomalu se blíží konec kalendářního 
roku. Mnozí z nás začínají rekapitulovat, co vše v daném roce prožili. Jistě každý z nás má 
mnoho vzpomínek na to krásné, co vždy předčí i období, kdy se nám zrovna moc dobře ne-
dařilo, nebo kdy jsme museli vydat hodně energie, abychom určité situace zvládli. 
Čekají nás nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Období, kdy se máme zastavit, nadechnout 
se, rozjímat a být s těmi, kteří nám za to stojí. Zastavme se proto, věnujme svůj čas a svou 
přítomnost těm okolo nás, na kterých nám záleží a které máme rádi. To proto, abychom ne-
museli někdy ve svém životě litovat, že jsme tak neučinili…

Eva Kunátová Holečková

„Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. 
Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější 
a nejdůležitější věci se koupit prostě nedají…“

Eva Kunátová Holečková
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Blahopřejeme!
„Milá paní ředitelko, naši pozorní čtenáři si jistě všimli Vašeho jiného, změněného, doplně-
ného podpisu úvodníku časopisu Drachtinka.

1. K Vašemu jménu přibylo nové příjmení Kunátová. Je to tak? 
Ano, je☻. Dne 10. 11. 2018 jsem se vdala. Jmenuji se tedy Eva Kunátová Holečková.

2. Můžete prozradit našim čtenářům něco málo ze svatby? 
Velmi ráda... Svatbu jsme měli v rodinném 
kruhu. Uzavřeli jsme církevní sňatek v kos-
tele sv. Martina ve Slatiňanech. Oddával nás 
pan páter Milan Vrbiak, kterého velmi dobře 
znáte z dob jeho působení v našem Domově.

3. Mohu poprosit o fotografii ze svatby? 
Jistě, přikládám.☻

Přání paní ředitelky Domova a svatba

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, 
vážení čtenáři, 
přeji Vám krásné a klidné prožití vánočních 
svátků se svými blízkými a s těmi, které 
máte ve svých srdcích.
Přeji Vám, aby v tom následujícím období, 
v roce 2019, Vás potkávalo jen to dobré 
a pokud by přišlo období, kdy je třeba 
zatnout zuby, pak ať je rychle za Vámi. 
Pevné zdraví všem, úsměv ve tvářích 
a hodně pozitivní energie!
Eva Kunátová Holečková
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4. Vašeho manžela jsme mohli vidět i slyšet při besedě „Křeslo pro hosta“, 
přesto mohu poprosit o krátké představení Vašeho manžela? 
Můj manžel, Jiří Kunát, pochází z Pardubic. Je zemědělský inženýr. Profesně 
se stále pohybuje v oblasti zemědělství – poradenství. Současně patří pouze mezi 12 lidí 
na celém světě, kteří mají dosaženou kvalifikaci čtyřhvězdového rozhodčího pro vozatajský 
sport. Co to pro něho znamená? Jezdí na závody spřežení v roli rozhodčího po celém svě-
tě. Mezi jeho top závody patří Světové jezdecké hry čtyřspřeží, které se konaly letos v září 

v USA. Pro představu – jsou to takové olympijské hry pro 
kočárový sport. Dále soudcoval závody spřežení v Anglii, 
ve Windsoru u příležitosti 90. narozenin královny Alžběty 
a v loňském roce na témže místě u příležitosti oslav 
svatby prince Harryho. Destinace, kde rozhodoval 
o pořadí soutěžících kočárů, které se řadí mezi „vel-
ké pořadatele“ a významné závody jsou například: 
Estonsko, Litva, Francie, USA – Severní Karo-
lína, Florida, Kentucky, Srbsko, Holandsko, 
Německo, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, 
Polsko aj... Kromě toho se může pochlubit 
svým již 28. letým působením ve funkci 
manažera komise spřežení České jez-
decké federace. 
Jsem na něho pyšná☻!
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Ohlédnutí za rokem 2018
PTÁTE SE, CO JSME BĚHEM 
ROKU 2018 PODNIKLI?
Rok 2018 byl pro celý kolektiv zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka velmi náročný, ale 
výsledky práce, které máme za sebou, stojí za to. Posuďte sami – předkládám výpis jen ně-
kterých aktivit, neboť tolik místa v tomto vydání 
časopisu nemám.

Leden 2018
Od 1. 1. 2018 poskytuje Centrum denních slu-
žeb Motýl ambulantní sociální službu i senio-
rům. V CDS Motýl jsme navýšili kapacitu o 10 
míst, přestěhovali jsme provozovnu do nových 
prostor – do vily ve Fügnerově ulici, Hlinsko. 
Navýšili jsme počet pracovníků tak, aby služba 
klientům byla poskytována kvalitně a bezpečně. 
S touto záležitostí bylo spojeno mnoho adminis-
trativních úkonů, jednání, přípravy a samozřejmě 
mnoho úsilí při samotné „stěhovací akci“.

V lednu jsme slavili 10. výročí založení Domova 
seniorů Drachtinka. Oslava byla spojena nejen 
s oceněním „skalních zaměstnanců“, ale i s po-
děkováním všem, kteří se na založení Domova 
podíleli a byli u samotné myšlenky vzniku pobytové sociální služby, která slouží občanům 
města Hlinska a okolí. 

Únor 2018
Měsíc únor jsme okořenili již tradičními zabíjačkovými hody, které 
pro nás připravili zaměstnanci kuchyně DsD. Hody byly určené nejen 
našim obyvatelům a zaměstnancům, ale i veřejnosti. Je to úsilí pracov-
níků navíc, které přináší gurmánský požitek nám všem.

Pro obyvatele Domova, jejich rodinné příslušníky a známé jsme zřídili 
v prostorách kavárny internetový koutek. 
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Ne každý domov se může pochlubit teráriem s africkými šneky. My ano. Mů-
žeme tak pozorovat život a vývoj plžů, máme možnost se o ně starat a těšit se 
z toho, jak se jim daří.
Pro zlepšení kvality stravování našich zaměstnanců, ale i jako bonus a zvýšení kvality našich 
doplňkových služeb pro strávníky z řad veřejnosti jsme pořídili a uvedli do provozu lamino-
vačku, díky níž můžeme vakuovat bezpečným způsobem hotové pokrmy. 

Březen 2018
V měsíci březnu jsme zaregistrovali na Krajském 
úřadě Pardubického kraje veřejnou sbírku ur-
čenou pro rozvoj Domova seniorů Drachtin-
ka včetně Centra denních služeb Motýl, a to 
na dobu neurčitou.

Domov seniorů Drachtinka, Centrum denních slu-
žeb Motýl pořádal tradiční benefiční ples konaný 
v prostorách MFC. Program byl kulturně velmi 
pestrý, tombola bohatá. Účast byla vyšší než minulé roky, což nás velmi těšilo.

Moderátoři z Českého rozhlasu Pardubice navštívili naše interiéry a zrealizovali živé 
vysílání z DsD, které bylo přenášeno on-line i přes webové rozhraní. Živého vysílání se 
účastnili samozřejmě naši senioři. Bylo to velmi vzrušující, nové, zajímavé. Měli jsme mož-
nost naživo nahlédnout pod pokličku médiím. 

V březnu v DsD proběhla kontrola z MPSV. 
S výsledkem kontroly jsme byli nadmíru 
spokojeni, neboť výsledek byl lepší, než 
v roce 2014, což je důkaz naší dobře vyko-
návané práce!
Další kontroly, které proběhly v tento mě-
síc: Krajská hygienická stanice Chrudim 
– kontrola hygieny stravovacího provozu, 
Úřad práce Chrudim – finanční kontro-
la projektu z EU – čerpání finančních 
prostředků na účelově určené pracovní místo. Obě kontroly proběhly bez shledaných 
nedostatků. 
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Duben 2018
Domov seniorů Drachtinka uzavřel smlouvu o spolupráci s SOU Chroustovice. Jedná se 
o umožnění vykonávat v DsD a CDS soustavné odborné praxe studentům SOU.
 
Osm kolegyň z DsD na pozicích pracovník v so-
ciálních službách, aktivizační pracovník a sociální 
pracovník začalo s intenzivním vzdělávacím 
procesem, pod vedením PhDr. Evy Procházko-
vé, PhD.. Jedná se o počátek nového směru péče 
směrem k uživatelům Domova, založený na sys-
tému práce s biografií člověka, zaměřeného ze-
jména na člověka s regresí (demencí). Tento krok 
je velmi důležitý pro rozvoj péče v DsD. V rám-
ci vzdělávacího procesu měly čtyři pracovnice 
v přímé péči možnost navštívit domov seniorů v Rakousku a seznámit se tak s fungováním 
sociální péče u našich sousedů. 

Květen 2018
CDS Motýl pořádal Den otevřených dveří 
spojený s programem a grilováním. 

Pro pracovníky DsD bylo zrealizováno odbor-
né školení pod vedením MUDr. Radima Uzla 
na téma sexualita třetího věku. Školení bylo 
velmi zajímavé a přineslo nový obzor do pro-
blematiky. 

Červen 2018
DsD pořádal pro obyvatele, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance zahradní slavnost spo-
jenou s kulturním programem, opékáním buřtů a čepováním dobrého chlazeného piva.

Cimbálovka Kobylka navštívila se svým dvouhodino-
vým programem DsD. Potěšila naše seniory lidovými 
tóny a zpěvem, to vše za dobrého a lahodného vínka, 
které k této atmosféře bezesporu patří. 
Během měsíce června probíhal nátěr kovových kon-
strukcí balkónů na 2/3 objektu DsD.
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Český rozhlas Pardubice opět navštívil náš Domov. Středem zájmu moderá-
torů byla naše kaplička, ve které právě probíhala pravidelná úterní dopolední 
bohoslužba. Do konce týdne proběhlo v Českém rozhlase několik vysílání 
z průběhu bohoslužby, s rozhovory našich pracovníků i klientů. Máme být na co pyšní!

Novou výmalbu z důvodu zpříjemnění a zútulnění interiéru DsD dostaly také prostory 
ve III. NP – společné prostory zasazené do 60. let 20. století. 

Červenec 2018
Rada města Hlinska schválila změnu organizačního schématu – navýšení dvou pracovních 
úvazků na pozicích pracovník v sociálních službách s účinností a platností od 1. 1. 2019.
Jedná se o krok, který vede ve prospěch zkvalitnění přímo obslužné péče o uživatele Domova. 

Byla uzavřena smlouva o provedení díla – opra-
va nosné zdi v zadní části budovy Erbenova 
1631. Zeď byla již několik let v nevyhovujícím 
technickém stavu (hrozilo její sesunutí z důvo-
du tlaku valu). Realizace opravy byla stanovena 
na měsíc říjen 2018.

Dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 
již potřetí navštívili na jeden den náš Domov 
a zorganizovali krásný program pro skupiny obyvatel i jednotlivé uživatele našeho 
Domova. Jedná se již o tradiční spolupráci, která přináší našim klientům krásné zážitky 
i dlouhodobé vzpomínky a přátelství. 

Srpen 2018
V pořadí již třetí zahájení Adámkových slav-
ností ve venkovních prostorách DsD. Tento-
krát jsme uvítali na pódiu tanečníky z daleké 
Korsiky, Srbsko – soubor, který čítal až 100 
členů. Opět se jednalo o nezapomenutelný 
taneční zážitek, na kterém se podílel i míst-
ní folklórní soubor Vysočan. Po celou dobu 

Adámkových slavností jsme mohli tanečníky vídat v naší jídelně, kam docházeli na obědy. 
Děkujeme manželům Dospělovým za spolupráci!

DRACHTINKA
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V červenci a v srpnu naše stravovací oddělení zajišťovalo celodenní stravování pro děti 
z příměstských a týdenních táborů. Velmi náročná akce kuchařů, za což velmi děkujeme!

Září 2018
Domov seniorů Drachtinka pořádal dru-
hý ročník konference na téma Péče 
v sociálních službách a její eticko – 
právní rovina, určené pro odbornou 
veřejnost. V letošním roce převzala 
záštitu PhDr. Anna Šabatová, veřej-
ná ochránkyně práv. Na programu 
vystoupily: Mgr. Petra Zdražilová, 
ředitelka sekce právní Kanceláře ve-
řejného ochránce práv a Mgr. Lenka 
Raadová, MBA, členka Etické komise 

APSS ČR. Zpětná vazba účastníků na průběh a zvolené téma byla velmi pozitivní, což je pro 
nás motivací pro další ročník. 

DsD pro zkvalitnění péče a zvýšení komfortu našich obyvatel pořídil 6 ks aktivních antideku-
bitních matrací určených zejména imobilním uživatelům. Tyto matrace plní funkci snížení 
rizika vzniku dekubitů (proleženin). Dále bylo pořízeno 42 ks matrací do lůžek uživatelů 
Domova (výměna po 10 letech užívání). Domov 
zakoupil 10 ks nových lampiček k lůžkům. 

Byla dokončena výmalba společných prostor 
Domova ve II. a III. NP, pořízen nábytek (dar). 
To vše zasazeno do 60. let 20. století. Tyto změ-
ny přináší pocit jistoty a bezpečí pro uživatele 
Domova, zútulnění společně sdílených prostor 
a vytvoření rodinné atmosféry.
 
Dokončení opravy opěrné zdi v zadní části traktu budovy DsD. 

Průběžná kontrola KHS Chrudim – stravovací provoz DsD. Na základě kontroly bude 
provedena v listopadu revize příručky HACCP.
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Říjen 2018
Rada města Hlinska schválila pořízení nového sedmimístného vozidla urče-
ného k přepravě uživatelů Centra denních služeb Motýl. Na základě schvá-
leného návrhu RM proběhlo výběrové říze-
ní a uzavření smlouvy o koupi vozu Dacia 
Lodgy. Termín dodání vozidla: do února 2019.

Pardubický kraj, odbor sociálních věcí 
ve spolupráci s Domovem u fontány Pře-
louč a Domovem seniorů Drachtinka po-
řádal v MFC konferenci pro laickou veřej-
nost na téma pomoc pro pečující v domácím 
prostředí. Příspěvky do programu přinesly 
i pracovnice DsD na pozici aktivizace a ma-
nagementu. 

Zaměstnanci DsD pořádali maškarní pochůzku s téma-
tem „Z pohádky do pohádky“. Tato akce je odreagováním 
od pracovních povinností a starostí☻.Pracovníci svými 
kostýmy potěšili i obyvatele DsD.

Probíhá další proškolování pracovníků (zdravotních 
sester, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních 
službách a aktivizačních pracovnic) v biografickém mo-
delu péče zaměřeného na životní příběh uživatele. 

Listopad 2018
Stravovací provoz připravil výtečné tradiční zabíjač-
kové hody. 

Probíhá další proškolování pracovníků (sociální pracovnice a ředitelky DsD) v biografic-
kém modelu péče zaměřeného na životní příběh uživatele. 

Prosinec 2018
Proběhla výběrová řízení na nákup vybavení do DsD z důvodu zkvalitnění prostředí 
a péče o uživatele Domova. 
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Z důvodu zkvalitnění služeb obyvatelům Domova a jejich rodinným příslušníkům byla 
prodloužena provozní doba recepce a kavárny U Terezky. Věříme, že změna bude kvi-
tována pozitivně. 

Zahájili jsme aktivní spolupráci s MUDr. Hanou Polákovou, zástupkyní primáře Geriat-
rické ambulance při Krajské nemocnici Pardubice.  Paní doktorka bude pravidelně dojíždět 
z Pardubic za našimi seniory. Jedná se o velký krok ve prospěch péče a nabízených služeb 
v našem domově. Tzn.: potřební senioři nebudou muset sanitním vozem dojíždět za lékařem 
do Pardubic a zpět, což je pro ně velmi namáhavé, ale lékař bude dojíždět do našeho Domova.

Dále během roku se neustále staráme o zajištění 
volnočasových aktivit našich obyvatel pořádá-
ním společenských a kulturních akcí jako jsou 
besedy, přednášky, narozeninová posezení, rada 
obyvatel, a řada jiných akcí. Děkujeme za vý-
tečnou spolupráci místním MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
dobrovolníkům!

Neustále se snažíme o zkvalitňování výživy našich obyvatel (celkem 38 dietních variací!).

Dva pracovníci technického oddělení se každý den 
starají o údržbu celého areálu a interiéru objektů 
DsD včetně Centra denních služeb Motýl. Navíc 
o rozlehlý park, který využívají zejména obyvatele 
města Hlinska. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje 
prádelna DsD služby pro veřejnost. 
Zdravotní sestry DsD denně (24 hodin) odpovídají 
za zdravotní stav všech (87) obyvatel Domova. Jde 
o velmi odpovědnou a namáhavou službu. Starají se o zkvalitňování zdravotní péče včetně 
nezbytných vzdělávacích aktivit.
Sociální oddělení řeší každodenní sociální práci. Sociální pracovnice jsou garanty pro 
klíčové pracovníky, pro komunikaci odděleními napříč Domovem, pro komunikaci 
s rodinnými příslušníky i úřady (poznámka: v letošním roce vyřizují žádost o přijetí přes 
konzulát ve Švýcarsku). 

Ohlédnutí za rokem 2018 – závěr
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Vážení čtenáři, bohužel nemám více prostoru. Ve výše uvedeném textu jsem 
uvedla pouze střípky z naší práce, z práce celého kolektivu DsD a Cds. Věřte, že 
služba pro veřejnost je velmi náročná a nemůže ji vykonávat každý. Uvědomte 
si, že Domov poskytuje péči (ošetřovatelskou a zdravotní), aktivizaci, stravování, úklid, praní 
a administrativu (pro 87 obyvatelů domova a téměř 
100 zaměstnanců) 365 dní v roce, 24 hodin denně 
včetně svátků a víkendů (vyjma administrativy). Naši 
kolegové v ambulantní službě CDS zajišťují podporu 
a péči lidem s postižením a seniorům od pondělí 
do pátku a jejich cílem je zajistit komfort v co mož-
ná nejvyšší míře s cílem dopomoci svým klientům 
začlenění do společnosti.
Ten, kdo chce naši práci vidět, vidí ji. Ten, kdo před námi zavírá oči, vidět ji nebude. 
Pochopí, až bude naši péči a podporu potřebovat sám nebo jeho blízcí. 

Děkuji celému kolektivu 
Domova a Centra za skvěle odvedenou, velmi ná-

ročnou a odpovědnou práci vykonávanou i nad rámec daných povin-
ností! Děkuji zřizovateli za podporu domova, dobrovolníkům za jejich volný čas 

strávený s našimi obyvateli a všem pedagogům a žákům, kteří nás pravidelně navštěvují. 
Velké díky patří našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli pro domov a centrum 

pořídit některé vybavení. Věřím, že tomu tak bude i v dalším kalendářním roce…  
S úctou Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA, ředitelka DsD 
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Vzít osamělého seniora na svátky k sobě domů nebo ne?
Odpověď je na každém seniorovi. Je určitě fajn to alespoň zkusit a vašeho rodiče 
či prarodiče se zeptat, zda chce na svátky k vám. Uvidí, že máte zájem a i když 
odmítne, bude mít radost, že o něho stojíte. V domově pro seniory jsem se setkávala s tím, 
že někteří senioři nechtěli na svátky odjíždět 
k příbuzným nebo alespoň ne na noc. Příbuzné 
to často zaskočilo a nechápali to nebo se dokonce 
cítili uražení. Proč senioři často nechtějí odjíždět? 
Všichni máme své stereotypy a zvyky a čím 
jsme starší, tím těžší je pro nás přizpůsobovat 
se něčemu jinému, cizímu prostředí a ostatním 
lidem. Senioři prostě chtějí jít spát do své postele 
a zajít si na svůj záchod. Mají také často pocit, že 
by byli na obtíž nebo mají strach z inkontinence 
či z toho, jak v noci budou chodit na toaletu. 
V domově se často cítili už tak doma, že byli raději, když je příbuzní navštívili tam nebo 
je vzali k sobě jen na pár hodin. Někteří senioři mně dokonce říkali, že chtějí být na Štědrý 
večer sami a vzpomínat na své milované zemřelé.

Senioři s demencí
Pro seniory s vyšším stupněm demence je obecně lepší zůstat v domově, většina z nich už 
cestování špatně snáší. Pro seniora s demencí je vhodná spíše kratší návštěva. Lidé trpící 
demencí se rychle unaví a nedokáží se dlouho soustředit. Je lepší návštěvy rozdělit, přijít ra-
ději na etapy a vždy v menším počtu. Senior s demencí už není schopen sledovat konverzaci 
ve více lidech.

Jak se postarat
Pokud svého příbuz-
ného zvete k sobě 
domů, ať již na pár 
hodin nebo přes noc, 
zeptejte se pečovate-
lek v domově, jak se 
o něho doma co nejlé-
pe postarat, obzvláš-
tě pokud k vám jezdí 

Péče o seniory – jak se zachovat
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pouze jednou za rok. V péči o něj se toho mohlo mnoho změnit. 
Nezapomeňte na jeho léky a na pomůcky, které potřebuje. 
Domluvte se předem na tom, kdy ho budete 
odvážet a kdy se vrátí a připomeňte odhlášení 
stravy.

Vánoce v domově
Můžete svému příbuznému v domově pomoct 
s vánoční výzdobou jeho pokoje. Můžete mu 
donést třeba malý, již nazdobený umělý vánoč-
ní stromeček, pokud na něj má v pokoji prostor. 
Pozor, v domovech bývá z bezpečnostních důvo-
dů přísný zákaz zapalování svíček. Takže mu 
můžete přinést třeba svíčku elektrickou, která mu tu pravou 
alespoň částečně nahradí. Dá se sehnat i vánoční 
věnec s LED svíčkami. Prodávají se svíčky z pra-
vého vosku s LED, které lze zhasnout fouknutím. 
Myslím si, že to je vhodný dárek i pro seniora, 
který žije doma či pro seniora s demencí.
Pokud svého (pra)rodiče z časových důvodů ne-
můžete navštívit přímo na Štědrý den, alespoň 
mu v tento den zavolejte a navštivte jej v dalším 
svátku vánočním. Snad každý senior v domově 
se velmi těší na návštěvu svých příbuzných 
a na Vánoce obzvlášť. Nenoste mu do domova 
moc jídla nebo cukroví, stačí trocha na ochutnání. V domově je 
jídla dost a senioři se pak buď přecpou a je jim špatně nebo si 
jídlo nechávají na později, až se zkazí a aby to nevyho-
dili, sní to i tak a je jim zase zle.

Pomozte seniorovi koupit dárek pro své 
děti či vnoučata
Senioři v domově nemají možnost a většinou ani pro-
středky k tomu, aby koupili dárek svým vnoučatům 
nebo pravnoučatům. Nebo koupí něco, co se pak vy-
hodí a zbytečně se utrácí peníze a plýtvá se. Domluvte 

DRACHTINKA
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se s nimi a kupte jim nějakou drobnost, kterou mohou svá milovaná vnoučátka a prav-
noučátka potěšit, až k nim přijdou na návštěvu. Společně můžete dárek zabalit.

Dárky pro seniory
Jaké jsou nejlepší dárky pro seniory? Je to samozřejmě individuální a záleží na každém 
seniorovi a jeho zájmech a potřebách a vy svého příbuzného znáte nejlépe. Pokud má svůj 
koníček, kterému se věnuje, bývá jednoduché mu dárek koupit.
Často se stává, že darované oblečení a kosmetiku schovají senioři hluboko do skříně s tím, 
že to jejich je ještě dobré, a to nové si nechají na později. Na později, které nikdy nepřijde.
Co tedy pro seniora vybrat?
Z mých zkušeností většina seniorů (a především žen) ocení 
jakýkoliv dárek s fotografií svých blízkých. Nabízejí se fo-
tokalendáře, fotoknihy nebo fotoobrazy na stěnu či obyčej-
né rámečky s fotkami. Pokud chcete do dárku investovat více 
peněz, můžete koupit sofistikovanější digitální fotorámeček. 
Snad všichni senioři v domově mně vždy po příchodu do jejich 

bytu nejdříve ukazovali 
fotografie svých blízkých, 
které měli rozvěšené po stěnách a chlubili se kalendáři 
se slovy „to mi nechali udělat mladí“.
Dobrým dárkem může být i předplatné oblíbeného časo-
pisu na další rok, seniora to potěší a ušetří mu to peníze. 
A třeba mu tak dopřejete něco, co on si dopřeje až jestli 
mu zbudou peníze. Pro křížovkáře mohou být skvělým 
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dárkem křížovky pro seniory s velkými písmeny.
Pro některého seniora může být dobrým dárkem třeba tlakoměr nebo glukoměr.
Pokud váš příbuzný bydlí v domově, můžete se také poradit s pečovatelkami 
z jeho oddělení, zda by nepotřeboval něco doplnit – např. kosmetiku, oblečení, teplejší deku 

apod. Z mých zkušeností poměrně hodně seniorům ve vý-
bavě v domově chybělo třeba rádio s CD přehrávačem, 
kde by mohli poslouchat svou oblíbenou hudbu, kterou 
jim na CD můžete koupit nebo i mluvené slovo – načtené 
knihy apod. Mluvené slovo na CD je také dobrý dárek, 
protože někteří senioři již nejsou schopni dlouho číst a po-
třebují ulevit očím.
Někteří senioři v domovech mají velmi prázdné a smutné 
pokoje. Podívejte se na pokoj svého příbuzného, pokud žije 
v domově a zamyslete se, zda by nebylo hezké pořídit mu 
nějaký obraz, obrázek či dekoraci nebo právě výše zmí-
něný fotoobraz. Samozřejmě vybírejte to, co se mu bude 

líbit, i když se to třeba s vaším vkusem úplně neshoduje.
Zajímavé dárky můžete najít i v internetovém obchodě Babičkář-
ství. Najdete tam dárky, které pomáhají rozvíjet vztahy v rodině, 
různé hry, které mohou hrát prarodiče s vnoučaty, rodinné 
kroniky apod.
Převzato z: peceosverodice.cz/osameli-seniori-a-vanoce/

„Jendo, ten tvůj vaflovač vůbec nefunguje!“ 
„Babi, prosím, nech můj laptop na pokoji!!!“
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V 92 letech odmítá důchod, v práci jezdí na koloběžce. Kondici mám 
ještě z nuceného nasazení, říká pan Janisch.

Ve svých 92 letech by měl být Jiří Janisch z Jihlavy dávno v důchodu. Místo toho ale 
nadále pracuje v továrně na plastové trubky v nedalekých Okříškách u Třebíče.

Okříšky – Z lítacích dveří tovární haly vyjíždí pomenší muž na speciálně upravené koloběžce, 
která má vepředu malou nákladní plošinu. S každým, koho potká, prohodí pár slov, se ženami 
navíc občas i zalaškuje. Skoro všichni jsou o padesát let mladší než on.
Firma Fraenkische v Okříškách na Třebíčsku má přes tisíc zaměstnanců a Jiří Janisch je 
suverénně nejstarší z nich. Na začátku dubna oslavil již 92. narozeniny. 
Jiří Janisch je ve firmě Fraenkische, která počátkem tisíciletí začala podnikat v Jihlavě, od sa-
mého počátku. Již tehdy přitom více než 15 let přesluhoval.

Dokonalá němčina na melouch
Muž s německými kořeny, a tedy i perfektní němčinou, zpočátku pomáhal německým maji-
telům vyběhávat potřebné dokumenty a jednat s úřady. Tehdy ještě pracoval v jihlavské firmě 
GM servis jako administrativní pracovník a technik, práci pro Fraenkische měl jako „melouch.“ 

Život Jiřího Janische

V 92 letech odmítá důchod, v práci 
jezdí na koloběžce. Jiří Janisch 

Foto: Marek Pokorný
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„Potřebovali někoho, kdo umí německy. Zpočátku jsem tlumočil, obstarával jim 
věci,“ popisuje Janisch.
Se zdravím prý nikdy neměl vážnější problémy. „Jak jsem byl totálně nasazen, 
dělal jsem těžkou práci a měl dobrou kondici,“ vysvětluje. Ostatně na přelomu tisíciletí, když 
byl již papírově v důchodu, s kamarádem stavěli krby.
K jeho kondici prý přispívá i to, že aktivně sportoval. Do čtyřiceti hrál závodně házenou 
a poté pokračoval rekreačně a navíc i jako trenér. „Baví mě pohyb. Jsem rád mezi lidmi, když 
jsem dělal sport, byl jsem pořád v kolektivu,“ vysvětluje.

Do důchodu se Jiří Janisch ale nechystá, i když již 32 let přesluhuje. „Doma bych se unudil, 
i když mě Madla uhání, abych s ní už byl doma,“ směje se s odkazem na svou o deset let 
mladší manželku, která na rozdíl od něj již do práce nechodí.
„Rád pracuji, nedělá mi problém žádná fyzická práce,“ vysvětluje čiperný muž, který skoro 
každý den dojíždí do práce z 25 kilometrů vzdálené Jihlavy. Mimochodem: v důchodovém 
věku jsou už i oba jeho synové – jednomu je 64, druhému 67 let. „Ale oba také pracují,“ dodává.

Před zhruba šesti lety spadl a zlomil si žebro. Až po půl roce pak zjistil, že si při tom poranil 
i páteř. Do důchodu přesto neodešel – a co víc: když se jel následně léčit do rehabilitační-

ho ústavu v Kladrubech, 
vzal si na to dovolenou. 
„Ale vadí mi, že už ne-
mohu dělat pohyby jako 
dřív,“ konstatuje.
A když se jej člověk zno-
vu zeptá, zda už alespoň 
zvažuje termín, kdy 
do penze skutečně ode-
jde, mává rukou, jako by 
tu otázku zaháněl. „Ne-
vím, co bych v penzi dě-
lal,“ uzavírá.

Převzato z: 
www.aktualne.cz

Jiří Janisch | Foto: Marek Pokorný
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Báseň VRÁSKY
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Beseda v Drachtince
„Skautské století v Hlinsku
- HRDINOVÉ VÁLKY“
V sobotu odpoledne 24. listopadu náš Domov navštívil pan Homolka z hlineckého skautského 
střediska. Přiblížil nám osm příběhů skautů a skautek, na které by se nemělo zapomenout. 
Někteří z nich byli umučeni v koncentračních táborech, jiní se zapojili do protifašistického 
odboje.
Pomocí dobových fotografií a vyprávění, nám představil jejich pohnuté životní příběhy; ži-
voty lidí, kteří se v mnoha situacích zachovali statečně a to i za cenu ztráty vlastního života.

„Jsem rád, že jsem mohl představit některé příběhy 
lidí, kteří žili v našem městě. A je důležité, aby se 
na tyto lidi nezapomínalo,“ říká pan Vojtěch Ho-
molka.

Jsme rádi, že do Domova pan Homolka zavítal a dě-
kujeme za velmi zajímavou besedu.
Společně s panem Homolkou jsme se domluvili, že 
Vás seznámíme v časopise s konkrétními příběhy 
lidí - Hlineckými hrdiny. Můžete se těšit v příštím 
díle časopisu Drachtinka. 

Mm. 
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Tabulka – počet příjmů v letech 2008 -2017 

Absolutní četnosti, rok 2008 byl rokem otevření služby Domova pro seniory

Rok Počet příjmů
2008 110
2009 23
2010 21
2011 28
2012 34
2013 30
2014 25
2015 28
2016 28
2017 23

k 15. 10. 2018 22
Průměr 

(vyjma roku 
2008 a 2018)

27 příjmů za rok

Statistika Domova v letech 2008-2018

STATISTICKÁ DATA 
DOMOVA SENIORŮ 

DRACHTINKA 
ZA OBDOBÍ 

01/2008 – 10/2018
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Graf a tabulka – vývoj stupně PnP u klientů DsD v letech 2008 – 2017

Svislá řada (uváděna v % z celkového počtu klientů k 31. 12. daného roku) 

(*) 2014 – doporučení Pardubického KÚ, MPSV:
PnP 1. a 2. – ambulatní a terénní služby
PnP 3. a 4. – cílová skupina pro pobytové sociální služby

(**) 2015
Podněty sociálního oddělení Domova ke změnám – přezkoumání výše přiznaných PnP klientů

Statistiku zpracovala Mgr. Markéta Štědrá

* **
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Průměrný věk uživatelů 2008 – 2017

Rok Muži Ženy Průměr M/Ž
2008 77,1 81,9 79,5
2009 79,2 82,6 80,9
2010 79,7 83,1 81,4
2011 79,6 84,1 81,85
2012 81,5 84,8 83,15
2013 83,1 84,9 84
2014 83,1 85,4 84,25
2015 82,9 85,8 84,35 *
2016 82 86,5 84,25 *
2017 82,5 87,0 84,75 *

 
Věk u mužů se ve sledovaných letech zvedl o 5,4 let + věk u žen se ve sledovaných letech 
zvedl o 5,1 let / věk v průměru se ve sledovaných letech zvedl o 5,25 let.
(*) Průměrné dožití věku při zvyšující se tendenci ve stupni 3. + 4.

Poměr mužů a žen 2008 – 2017 
(v % z celkového počtu uživatelů Domova)

Rok Muži Ženy Poměr 
2008 22 78 3,55
2009 21 79 3,77
2010 26 74 2,85
2011 32 68 2,13
2012 30 70 2,34
2013 32 68 2,13
2014 36 64 1,78
2015 36 64 1,78
2016 30 70 2,34
2017 30 70 2,34
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Vánoční vystoupení žáků ze ZŠ Resslova Hlinsko
Ve středu 12. prosince nás navštívili žáci ze ZŠ Resslova pod vedením paní 
učitelky Vodové a paní učitelky Víškové. Mladí žáci našim klientům zahráli 
vánoční divadelní scénky. Děkujeme za pěkné vystoupení.       
                                                                                                  Mm

 

Už nadešel nádherný vánoční čas, 
kouzlo Vánoc je všude kolem nás.

Není důležité spoustu dárečků pod stromečkem 
najít, stačí štěstí, zdraví a lásku mít. 

Aby jeden druhému víc štěstí přál a aby ten nový rok za to stál. 
Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 

zdraví, lásky do nového roku 
přejí zdravotní sestry 
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Vánoce v Polsku
VZPOMÍNKY NA VÁNOCE V POLSKU

Vánoce patří bezesporu k nejkrásnějším svátkům v roce a slaví se po celém světě. Přinášejí 
radost, klid a smíření všem lidem dobré vůle. Jejich podstatou je oslava narození Ježíše Krista, 
ale také velikou roli na jejich kráse sehrává tradice a zvyky. Ty se liší nejen v různých částech 
světa, ale také shledáváme odlišnosti v rámci jedné země. 
V Polsku se vánoce slaví ve stejnou dobu jako v Čechách. Den 
24. prosince, Wigilia, je dnem příprav na slavnostní večeři a také 
dnem přísného půstu od masa a alkoholu. Ani jedno, ani druhé 
na polském stole v tento den nenajdete. Nepeče se cukroví, ale růz-
né moučníky dle oblíbenosti v dané domácnosti, například sernik 
(moučník s tvarohem), makowiec (makový závin), jablkowiec (závin 

s jablky a rozinkami). Polská štědrovečerní 
večeře je sestavena z 12 chodů podle počtu 
apoštolů). Tím hlavním je boršč bílý, základem 
je kvásek z žitné mouky, nebo červený masový 
vývar a vývar z červené řepy s přidáním kvásku jako u bílého boršče. 
Smažený nebo pečený kapr, pirožky s houbami. Specifický je také kompot 
z sušeného ovoce (jablka, hrušky, švestky). Nechybí bramborový salát, ale 
bez salámu (půst). Večeře začíná s první hvězdou na obloze. 

vánoční Krakow
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Nejstarší člen rodiny ji zahajuje modlitbou za živé a zemřelé členy rodiny, přátele. Poté 
si členové rodiny navzájem předají oplatek podobný velké hostii se svátečními motivy a spolu 
s přáním si kousek odlomí na důkaz vzájemné pospolitosti. Štědrovečerní stůl je svátečně 
prostřený a nesmí na něm chybět seno na památku narození Ježíše 
ve stáji na seně. Také se dodržuje tradice prázdného místa pro nečekaného 
hosta. Od stolu se nevstává, dokud všichni nedojedí. 
Po večeři se rodina shromažďuje u stromečku a předávají se dárky. 
Nenosí je Ježíšek, ale Hvězdička. Jsou to drobnosti pro radost, maličkosti. 
Větší dárky nosí Mikolaj (Mikuláš) 5. prosince, hlavně dětem, ale chodí 
sám bez anděla a čerta a hlavně v noci, kdy už děti spí. Závěrem Štědrého dne je slavnostní 
půlnoční mše s velkou účastí. O prvním a druhém vánočním svátku už je na stole běžně 
maso. Pije se pivo, víno a další alkoholické nápoje, například vodka, jež ostatně je tradičním 
polským nápojem.

I když nežiji v Polsku dlouhá léta, přesto 
se snažím některé polské vánoční zvyky 
dodržovat ve své rodině. Spojení obou 
kultur obohacuje a prohlubuje prožití 
svátků a štědrý den bez červeného bor-
šče a pirožků k obědu si nikdo u nás 
nedokáže představit.  
Krásné a požehnané vánoční svátky 
přeje všem klientům a kolegům Sylwia 
Pilná.
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Rok 2018 v Centru denních služeb Motýl
ROK V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL
Celý rok 2018 nás provází jedna velká změna, a to přestěhování do nových prostor ve Fügnerově 
ulici a rozšíření cílové skupiny o lidi seniorského věku – nyní je služba poskytována lidem 
se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením a to od 18 let věku. Bylo pro nás 
velice důležité umět nabídnout podporu a pomoc nejen uživatelům mladšího věku, ale také li-
dem seniorského věku. Během této podpory jsme využili možnost rozdělení prostoru na I. patro, 
kde se soustředí aktivity 
dne lidí mladšího věku 
a II. patro, kde jsou akti-
vity přizpůsobeny lidem 
vyššího, tedy seniorského 
věku. Uživatelé si mohou 
individuálně zvolit aktivi-
tu, které se chtějí v daný 
den účastnit. V rámci této 
změny byla prodloužena 
také provozní doba cent-
ra. Službu lze využívat již 
od 7,30 do 16,30 hodin.

►  Začátkem roku 2018 nás všechny spojoval společný cíl, a to přípravy na benefiční ples 
– uživatelé motivováni večerním potleskem a příležitostí obsadit celý taneční parket, 
poctivě trénovali v sále Ds Drachtinka každý týden i ve volných chvílích v Cds, upev-
ňovali pravidla taneční etikety a zpracovávali trému před velkým večerem.

►  Ples se konal ve středu 29. 3. 2018 v 15.00 – společně strávené chvíle zpříjemnili uži-
vatelé svým předtančením, pan Matěj Kodeš bublinovou show a taneční vystoupení 
folklorní skupiny Vysočan, dále nás provázela hudební skupina Wječná Žízeň a mladé 
umělkyně Moniky Maškové.

►  Spolupráce – turnaj v kuželkách, výlet do Muzea kouzel, jarmark – ZŠ Klíč a setkání 
s Ds Jitřenka, návštěva Benediktus 

► Den otevřených dveří – otevření služby v nových prostorách
► 4. 10. prezentace na Neziskovky vítejte…..
►  Listopad – reprezentativní oběd na zámeckém hotelu Herálec – hrazeno z výtěžku 

benefičního plesu
►    Účast a prodej výrobků Cds motýl na vánočním jarmarku v Holetíně
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DRACHTINKA
Klientům I. i II. patra byla nabídnuta účast na bohoslužbách Ds Drachtinka v úte-
rý dopoledne, a také pravidelně začala docházet do Cds dobrovolnice p. Šárka 
Černá s kytarou. Během roku toto setkání s kytarou realizovala pro I. i II. patro. 

STATISTIKA
Během roku 2018 přibylo 12 klientů a 2 ukončili Smlouvu.
Přibyli čtyři pracovníci – tři do přímé péče (péče o lidi seniorského věku), jedna sociální 
pracovnice. Nejmladší klientka má 20 let a nejstarší klient 96 let.

Přejeme vše, co se špatně balí,
tedy něhu a lásku,
stěstí, radost a zdraví!
Krásné vánoce.

Centrum deních služeb Motýl

Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou jedličku 
v obýváku a zasněně si povzdechne: „Můj pán 
je jednoduše nejlepší. Který pes může říct, 
že má doma záchod, a ještě s elektrickým 
osvětlením?“
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Vánoční přání pro čtenáře

Největší vánoční dárek
Největším dárkem, nejen v této době,
je, když lásku dáváme nejen sami sobě.
Zapomeňme na chvíli na to, co je „in“,
zkusme v době vánoční, trochu ubrat plyn.
Hezký úsměv, milá slova, 
zkoušejme to zas a znova.
Pohlídejme myšlenky, ať plují správným směrem.
Podepsaný Ježíšek – psáno svatým perem.
Veselé Vánoce Všem!

Krásné prožití svátků vánočních v kruhu svých blíz-
kých a hodně zdravíčka v novém roce Vám 

přeje kolektiv kuchyně.

Vánoční vystoupení žáků ze ZŠ Resslova
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DRACHTINKA
Křeslo pro hosta s panem Ing. Jiřím Kunátem 
v Domově seniorů Drachtinka

Ing. Jiří Kunát již 28 let stojí v čele komise spřežení České jezdecké federace (ČJF) a dále 
je mezinárodním rozhodčím pro spřežení. Do Domova seniorů Drachtinka přišel povyprá-
vět o Světových jezdeckých hrách, které se konaly v září 2018 v Tryonu, Severní Karolína 
(USA), kam byl nominován 
Světovou jezdeckou federací 
jako historicky první český 
rozhodčí. 
Děkujeme za pěkně prožité 
příjemné odpoledne, děku-
jeme za pootevření dveří 
do jezdeckého světa koní.

Mm

Vše nejlepší v novém roce 
přeje Fifi z Modré klece.
Ráda tady budu s Vámi, 
mám však jedno velké přání:
aby moje kypré tělo 
ještě chvíli vydrželo
podpořte mě v dietě, 
pokračujte v osvětě.
Místo mlsů nad normičku 
pohlaďte mě na čelíčku.
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Koncerty
Vánoční koncert Základní umělecké školy Hlinsko

V Domově seniorů Drachtinka se ve čtvrtek 13. 12. 2018 konala narozeninová oslava, na které 
vystoupili žáci ZUŠ Hlinsko. Zahráli našim klientům nejen vánoční skladby na akordeony, 
flétny a saxofony. Sálem se nesly libé zvuky písně Pár havraních copánků a dalších krásných 
skladeb. Děkujeme dětem a jejich učitelům panu Dostálovi a paní uč. Břízové, kteří mladé 
hudebníky vyučují. Na klávesy doprovázel pan uč. Josef Jehlička. Babičky napekly dětem 
vánoční cukroví. Takové s láskou upečené medvědí tlapky všem chutnaly.

Klienti Domova by rádi poděkovali celé rodině paní Šárky Černé, která 
často dochází za námi, aby nás potěšila písničkami a rodinným divadlem.
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Na Štědrý den ve 2 hodiny odpoledne zveme širokou veřejnost do Domo-
va na vánoční bohoslužbu, kterou bude celebrovat novokněz Páter Petr 
Vtípil. Těšíme se, že společně prožijeme tento sváteční čas a můžete také 
získat novokněžské požehnání. 

DRACHTINKA
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Humor je 
kořením života

Vojta se ptá kamaráda Hynka: 
„Proč sis přál k vánocům dvě 
sady vláčků?!“ 
„Protože bych si rád měl s čím 
hrát, i když je táta doma!“

Milý Ježíšku, letos nechci, abys 
mi nosil dárky, mám všechno, 
co bych si mohl přát. Spíš mě 
napadlo, nemohl by sis třeba 
něco odnést? 
Například mou tchyni?

Otázka: Co zůstává sedět v rohu, 
ale přitom procestuje celý svět?
Odpověď:  Známka






