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Úvodník
Milí obyvatelé, zaměstnanci a přátelé Drachtinky. 
Dubnové počasí, které provází naše dny, dělá opravdu čest pořekadlu: „Březen za kamna 
vlezem, duben ještě tam budem.“ Ze sluníčka do sněhu. Věřím, že naše těšení se na sluníčko, 
trocha toho sněhu nezkazí a brzy se budeme radovat ze slunečních paprsků pravidelně.
Velice ráda bych z tohoto místa poděkovala všem za trpělivost a odpovědnost, se kterou přistupují k dlouho-
dobým preventivním opatřením souvisejícím s nákazou Covid-19. Ze strany klientů jde především o omezení 
setkávání s rodinami na úrovni, kdy respektují rezervační systém návštěv a používají ochranné prostředky 
při návštěvě a procházkách. Chrání tak nejen sebe, ale i ostatní obyvatele Drachtinky. Zaměstnancům patří 
dík za opatrnost, se kterou ke své profesi přistupují v soukromém životě. Nikomu z nás není jistě příjemné 
ani pravidelné testování výtěrem z nosu. Přesto všichni, klienti i zaměstnanci společně, trpělivě postupují 
preventivní testování. Většina z nás prodělala také očkování. Nejtěžším opatřením, které máme nastaveno, 
je nutná karanténa pro klienty, kteří opouští Domov. Vždy, když jsme nuceni přistoupit ke karanténnímu 
opatření, tak s těžkým srdcem. Nejčastěji ke karanténě přistupujeme po návratu klienta z lékařského vyšet-
ření nebo hospitalizace. Nemocnice stále představují největší riziko nákazy Covid-19. Vím, že je velice těžké 
trávit o samotě čas mimo vlastní pokoj, avšak hrozba šíření nákazy je silnější. Pro očkované klienty aktuálně 
povinnost karantény neplatí (Mimořádné opatření č. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN, ze dne 6. 4. 2021).
Věřím, že cesta preventivních kroků je cestou ke svobodě. Opatření máme nastaveno mnoho, avšak 
i v souladu s opatřeními je možné si život v Domově užívat. Dovolím si krátce zmínit malá zpestření, která 
nám v uplynulých měsících učinila radost. Aktivizační oddělení má pestrý program pro všechny klienty 
a rádo podpoří a pomůže zrealizovat nápady klientů. Jedním z těchto nápadů bylo např. Josefovské posezení. 
Pravidelná cvičení nejen těla, ale i mysli osvěžují mnoho klientů. Péče o naše zvířátka činí radost milov-
níkům zvířat. Kuchyňka nám nezahálí, pečeme pravidelně. Velikonoční beránek a kynutí Jidáši provoněli 
celý Domov. Při pletení pomlázek před Velikonocemi zavzpomínali Páni kluci na rozverné zážitky z mládí. 
Pěvecký sbor se schází a trénuje texty svých písní. Velké potěšení všem zprostředkovala paní Ilona Vojancová 
a Muzeum v přírodě Vysočina, kdy nám pomohla zajistit velmi originální velikonoční perníkovou výzdobu 
v prostoru u kavárny. Perníkovou vesničku napekla a nazdobila paní Petra Burianová, která je vítězkou 
soutěže Peče celé Česko. A v neposlední řadě mnozí z Vás tráví svůj čas aktivně na novém rehabilitačním 
přístroji Thera Trainer Tigo, který je umístěn v prostoru u králíka na 3. patře. Bude skvělé, když si k němu 
najde cestu co nejvíce klientů.

A na co se můžeme těšit? Právě paní Vojancová a paní Buriánová nám přislíbily návštěvu. Paní Vojancová 
přijde s besedami na témata z naší historie, paní Buriánová popovídá o soutěži a pečení. Možná s námi 
i něco upeče. Páni kluci mají také „něco za lubem.“ Nápady jen hýří. Můžeme se těšit na nové psí páníčky 
a jejich pejsky, kteří nás začnou navštěvovat. 
Jistě jste si také všimli, že nám pracovníci kuchyně připravují řadu nových pochoutek. Můžeme se tedy těšit 
i na další nová dobrá jídla. S plným žaludkem je svět vždy hezčí. Předávání životní moudrosti a zkušeností, 
které jsou každodenním darem klientů zaměstnancům Drachtinky jsou opláceny starostlivou péčí. Společně 
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se snažme najít vždy důvod k úsměvu, neztrácet smysl pro humor, očekávat slunce a vůni teplých dnů a třeba 
i vůni špekáčků, které si opečeme. 

Krásné jarní dny přeje ředitelka Domova
Miroslava Kábelová

ZPÍVAJÍCÍ KOČÁREK
Po dlouhé sněhové zimě, přišlo jaro a při-
šel čas na procházky rozkvétající 
se přírodou. Vše se začínalo ze-
lenat, ze země začali vystrkovat 
první jarní kvítka, ptáčky na oblo-
ze veselo poletovali a sluníčko vy-
sílalo jarní paprsky zpoza obláčků. 
Z obláčků různých tvarů se pohrával 
jarní větříček, a posouval dál do dálky, 
aby je, uvidělo co nejvíce lidi. Babič-
ka brávala mě a mého malého bratříčka v kočárku a vydávala 
se na procházku ulicemi Prahy. Moje ba- bička byla známa tím, že si pořád 
prozpěvovala. Zpívala si doma, když vařila, prala, uklízela, nebo si hrála se mnou a s mým 
bratříčkem. 
Jednou, když jsem byl větší, šel jsem za ní do práce. Tehdy babička, bývalá paní „stavitelová“, 
dělala uklizečku. Na vrátnici jsem se zeptal pana vrátného, kde bych babičku našel. Pán vrátný 
mi řekl: „Slyšíte to?“ Druhým patrem se line zpěv: „Vaše babička myje záchody a přitom si 
vždy prozpěvuje.“ Nejvíce mně při vzpomínce na babičku utkvěla její moudrá věta: „Holenku, 
když něco musíš, dělej jako bys rád“. 
Ale vraťme se k naší procházce s babičkou a kočárkem. V kočárku byl můj devíti mesíční 
bratříček Péťa. Jak jsme se procházeli, po Pražských ulicích, všichni se za námi otáčeli. Z ko-
čárku se totiž ozýval zpěv. Nebyla to slova, ale dětské zpívající žvantoření. Sousedi říkávali: 
„Kluk Kotenů zase zpívá“ Můj bratříček měl od narození hudební nadání. V dospělosti se sám 
naučil hrát na kytaru, bendžo, mandolínu a foukací harmoniku a také hezky zpíval. Dlouhá 
léta působil v jedné country kapele.
Rád vzpomínám na svoji babičku, a také na svého brášku, kteří už nejsou mezi námi. Rád 
vzpomínám na procházky ulicemi staré dobré zlaté Prahy s babičkou a zpívajícím kočárkem. 
Příspěvek napsán podle vzpomínek mého manžela.                                                  J♥Koten

Vzpomínka na zpívající kočárek
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KLIENTI DRACHTINKY MAJÍ 

THERA-Trainer tigo 
V květnu 2020 – po dobu dvou týdnů – disponoval Domov seniorů Drachtinka na základě 
Smlouvy o výpůjčce rehabilitačním přístrojem THERA-Trainer tigo. Přístroj THERA-
-Trainer tigo umožňuje buď pasivně s podporou motoru, 
nebo aktivně proti brzdnému odporu procvičovat nohy nebo 
horní část těla. Dále přístroj může s pomocí motoru aktivo-
vat zbytkovou svalovou sílu člověka. V době výpůjčky byl 
klienty rehabilitační přístroj hojně využíván.

Velký zájem o přístroj ze strany klientů, epidemiologická 
situace, atmosféra ve společnosti, obavy z nemoci a také 
příchod zimy, který znemožňuje starším lidem přirozený 
pohyb venku, velká chuť učinit klientům radost, to vše byly 
důvody, proč se vedení Domova rozhodlo, že získá finanční 
prostředky na nákup Thera-Traineru. Celý záměr se podařilo 
zrealizovat během tří měsíců.

Thera-Trainer byl dodavatelem doručen koncem ledna a svoje 
místo našel ve fitness koutku ve 3. patře. Již nyní ho řada klientů pravidelně používá. K ak-
tivaci, k rehabilitaci po mozkových příhodách nebo jen k udržení dobré kondice očekáváme 
využití přibližně u 30 klientů.

Péče o klienty je náročná i na úrovni udržení mobility, zmírnění otoků v případě snížené 
mobility, otoků kloubů, bolestí končetin, ochabování svalstva i udržování mentální kondice 

klienta. 

Thera-Trainer tak představuje důležitou 
profesionální podporu ošetřovatelskému 
personálu bez složitých přesunů klienta, 
jelikož cvičení probíhá přímo z invalid-
ního vozíku.   
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Thera Trainer-tigo

Domov seniorů Drachtinka si velice váží všech, kteří 
podpořili nákup rehabilitačního přístroje a dovoluje 
si vyslovit svůj dík těmto dárcům:

 Paní Vlasta Domáčková, Hlinsko
 HARTMANN – RICO a. s., Brno

 MSM, spol. s. r. o., Příbram
 Obec Herálec
 Obec Jezbořice
 Obec Jeníkov
 Obec Miřetice

 Obec Slavětín
  Paní Jiřina Pocková

Anonymní dárci, kteří přispěli na bankovní účet veřejné sbírky nebo hotovostním vkladem 
do sbírkové kasičky.

Miroslava Kábelová, ředitelka

DÍKY!!!
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Velikonoční 
zvyky a tradice
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským 
svátkem po celém světě. Je s nimi spojeno velké 
množství tradic.

Podle tradice se věřilo. 
Ve středu se nemračte! Ten, kdo se v tento den 
škaredí a mračí, se bude mračit po všechny středy 
v roce. Na Zelený čtvrtek, když naposledy zvoní zvon, má člověk cinkat penězi, aby 
se ho drželi. Na Velký pátek se země otevírá, aby vydala své poklady. Lidé věřili, že 
v tento den mají magické úkony, věštby i modlitby obzvlášť velkou sílu účinnost. Proto se 
v tento den nesmělo hýbat zemí, neprováděli se žádné práce na poli. Večer bylo vidět hledače 
pokladů. Malujte vajíčka, připravte si pomlázku a velikonoční pečivo. V těchto úkonech je 
skryto mnoho symboliky. Vejce je symbolem plodnosti a prosperity. Pomlázka je spojována 
s věčnou mladostí a zdravím. 

Zvyk „pomlazování“ žen pomlázkou spletenou z vrbových proutků je téměř výhradně 
středoevropská záležitost – kromě Česka podobná tradice existuje už jen na Slovensku 
a v některých částech Polska.

Velikonoce na Vysočině. Na Velikonoční pondělí chodí muži šlehat ženy. Vyšleháním po-
mlázkou nebo čerstvým jalovcem zaručují ženě zdraví v příštím roce a ta je za koledu odmění 
malovaným vajíčkem, které je symbolem života. 

Na Slovensku odkiaľ pochádzam sa 
na Veľkonočný pondelok, oblievalo 
vodou a šibalo korbáčom, ktorý si 
mládenci vyrobia z vŕbového prútia. 
Od rána, chodia mládenci po dedi-
ne, vyšibať dievčatá, oblievať vodou, 

ktorú mali v kýbľoch a niekde ich hádzali i do potoka. Za môjho dievčenského obdobia sa 
okrem vody dievky aj voňavkovali. To sme voňali v opačnom slova zmysle, keď každý mlá-
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Velikonoční zvyky a tradice
denec mal inú voňavku, alebo taký pytralon. Chi-
-chi. Korbáč, po česky pomlázka je symbol záujmu 
mládencov o devy. Nenavštívené dievčatá sa mohli 
cítiť aj urazené. Vykorbáčované a poliate dievčatá 
dávali mládencom ručne zafarbené vajíčka, starším 
i kalíšok pálenky a takto veselo zo spevom chodili 
po dedine až do obeda. Poobede sa rodiny vzájomne 
navštevujú a hodujú. 

Slovenská decká rýmovačka: „Šiby – ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča. Kázal 
Kadlec aj Kadlička, aby dali tri vajíčka. Jedno biele, druhé čierne a to tretie zafarbené. 
To je moje potešenie.“
Strávila jsem mnoha velikonoc také, v Rakousku. Jsou zde úplně jiné zvyklosti. Největší 
svátek zde mají v sobotu a neděli. Na velikonoční sobotu se chodí do kostela s nazdobeným 
košíčkem, do kterého se vláda šunka, chléb, vejce, který se pak v kostele světí. Až poté kon-
čí půst a může se jíst maso. Lidé pečou preclíky ve tvaru věnečku. Na velikonoční pondělí 
soutěží v hledání obarvených vajec a sladkostí, které jim schoval velikonoční zajíček.

Přeji vám k Velikonocům, ať sluníčko prosvítí celý váš dům, stály úsměv na tváři, ať 
vaše hvězda zazáří, mějte se prostě báječně a užijte si to neskutečně. 

 Příspěvek J♥Koten

Pokojné svátky 
jara Vám všem 

přejí „Páni kluci“!
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Cds Motýl v novém 
roce a na Velikonoce
V centru denních služeb motýl jsme se v novém roce věno-
vali hned několika větším aktivitám, a to – výrobě ručního 
papíru, který jsme pak využili 8. března, kdy klienti svůj 
arch ručně vyráběného papíru ozdobili dle vlastních před-
stav a s věnováním darovali svým maminkám nebo ženám, 
kterých si ve svém životě nejvíce váží. 
Druhou z aktivit byla výroba koček. Skleněná lahev, le-
pidlo, papírové ubrousky, koule z polystyrenu a pár dalších 
drobností dle vaší fantazie a můžete mít doma právě také takovou. Kočku si pak mohli klienti 
vybarvit barvami, podle vlastní fantazie – ať hnědá, strakatá, žlutá, fialová nebo stříbrná.
Také v dalších měsících jsme nelenili a věnovali se dále činnostem, které nás baví a naplňují. 
Ať už se jednalo o vaření a pečení, kdy si jednotliví klienti mohli přinést z domu vlastní re-
cept a připravit pokrm dle svých chutí. Podpora spočívala také v individualitě – každý klient 
pekl sám, vyzkoušel si jednotlivé postupy – od rozklepávání vajíček, odměřování surovin, 
míchání vařečkou nebo šlehačem, následně pak vylévání těsta na plech a konečně pak slav-
nostní podávání na stůl. Takto jsme pekli například jablečný koláč, tvarohový koláč, bábovku 
nebo banánové lívance. 
S příchodem velikonočního času jsme se věnovali výrobě velikonoční výzdoby a tradicím 
s nimi spojenými. Barvení vajec, tvoření velikonočních věnců, čepičky na vajíčka z vlny 
nebo netradiční kohoutci, krajková vejce a velikonoční výzdoba oken v centru. Také jsme si 
přiblížili historii velikonočních svátků a zvyků.

V kuchyni centra pak vznikly pravé poklady – velikonoční be-
ránek, jidáše a mazanec.
Musíme říci, že my jsme si Velikonoce opravdu užívali.☻Tento 
čas nás pozval do přírody, kdy jsme své kroky směřovali k ve-
likonočním „kočičkám“, proutkům vrby či bříze, aby i nám se 
zazelenaly ve vázách první lístky a mohli jsme je ozdobit na-
šperkovanými kraslicemi…
Došlo na sázení prvních semínek – řeřicha, pažitka, bazalka, raj-
čata nebo dýně. Společně jsme také cvičili, ať individuálně nebo 
skupinově. V dalším týdnu nás čeká také výroba pomlázky.☻
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Pánský klub a pečení Jidášů
 

Pleteme pomlázky na Velikonoce. 
Pánský klub „Páni kluci“

Pečení Jidášů na Zelený čtvrtek
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Velikkonoce provoněné perníkem

TISKOVÁ ZPRÁVA 
3. března 2021

Velikonoční očekávání provoněné perníkem
Domovem seniorů Drachtinka se line sladká vůně perníku. Jeho vůni doprovází údiv nad 
neuvěřitelnou lidskou zručností a fantazií, vše umocňuje velká radost klientů.
Důvodem příjemných emocí je dar, který Domov seniorů Drachtinka přijal od Muzea v přírodě 
Vysočina v Hlinsku, iniciátorem této radosti v našem Domově je paní PhDr. Ilona Vojancová. 

Paní Vojancová zprostřed-
kovala předání perníko-
vých figurek, domečků, 
kostela, stromků, plotů 
a zvířat od jejich tvůrky-
ně paní Petry Burianové, 
vítězky soutěže Peče celé 
Česko.  
Domov s velkým respek-
tem a díky celé dílo pře-
vzal. Perníková vesnička 

se tak stala velmi originální jarní dekorací 
a uvítáním příchodu Velikonoc. Vesnička je 
dozdobena jarními květy a větvičkami. 
Klientům domova výzdoba způsobuje radost, 
obdiv, zamyšlení... Ženy vzpomínají na doby, 
kdy ony pekly a zdobily perníčky, muži zase 
na koledování.
Vzhledem k tomu, že paní Petra Burianová je 
ženou, která své recepty sbírá právě žen „pa-
mětnic“, přislíbila Domovu návštěvu a besedu 
s klienty, kde ona sama povypráví o svých zkušenostech s pečením, o soutěži Peče celé Česko, 
ale věříme, že si od našich klientek i odveze nějaký nový námět…☻
Těšíme se na další spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina a děkujeme za perníkovou radost.

Miroslava Kábelová 
ředitelka
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Prostorem a časem 1. světové války
Dědečku, vyprávěj
„Kap, kap, kap…“ s nechutí v hlase pronese Anežka, zatímco šouravými kroky zdolává schod 
za schodem, aby se dostala do kuchyně. Kysele protočí panenky, když zjistí, že je jediná, co 
se už neválí v posteli. Roztáhne závěsy a málem se srazí s tatínkem, který asi zrovna krmil 
nějaké zvířectvo. „Aspoň někdo,“ ušklíbne se Anežka. „Cože ještě nespíš!“ skoro hněvivě 
vykřikne tatínek. „Děláš si srandu? Kdo by spal až do oběda!“ odsekne pohotově Anežka. 
Tatínek radši nic neříká a svléká si mokrý kabát. Voda kape snad z každé jeho nitky. „To bude 
mít mamka radost,“ začne se smát Anežka. 

Při snídani bloumá v myšlenkách a je duchem nepřítomna. Pozoruje, jak se postupně začínají 
scházet další členové její rodiny. Taťku Honzu už známe, má tolik povinností, že ať je so-
bota nebo pracovní den, vždy vstává jako první, aby všechno včas stihnul. „On spíš nemůže 
u ničeho chybět, žije v představách, jak na všechno musí dohlížet a vše kontrolovat,“ řehtá 
se Anežka. 8:00, hodina po jejím budíčku. Přichází mamka Věra a s ní se dává do pohybu 
spousta dalších činností zaručujících bezchybný chod domácnosti. 9:30, vstává bráška Matěj. 
„Tik tak, tik tak,“ čas běží, ale Anežka stále marně čeká na sestřičku Helenku. Před polednem 
se s ní srazí v koupelně. Helena je celá rozespalá ještě v pyžamu. „Tvoje starosti bych chtěla 
mít,“ začne se smát Anežka. Zdá se, že celá rodina již „čile“ pobíhá po domě.

„Co kdybychom se šli podívat na nějaké krámy na půdu?“ vyruší Anežka znělku jednoho 
z nekonečných seriálů a naruší tak rodinnou nedělní idylku. „Cože?“ probudí se mamka. „No, 
jakože bych něco přebrala, prohrabala se dávno zapomenutými poklady…“ vysvětli Anežka. 
„Všechno vyházej,“ líbí se nápad taťkovi. „V žádném případě! Ty se nemáš co učit!“ zakročí 
mamka. „Jo, jdeme,“ zvedne se Matěj. „Neboj, mami, já ti to tam všechno zase zpátky pěk-
ně urovnám, nic nepoznáš,“ s radostí ujistí mamku Anežka. Ta už ji ale nevnímá, protože 
v televizi právě běží nová řada její oblíbené kriminálky…

„No to mě štve, jak prší!“ nechá se slyšet Matěj. „To mi povídej, já se chtěla jít dneska projít,“ 
přitaká Anežka. „To by mě zajímalo, jak je možný, že prší zrovna dneska…“ filozofují oba 
sourozenci.

„Hela se nepřidá?“ ptá se Matěj, když otevírá dveře na půdu. „Ne, ta když zjistila, že prší, 
lehla si zpátky do postele,“ brečí smíchy Anežka. „Jéé!“ usměje se Matěj a myslí si svoje. 
„Skoč si ještě dolů pro boty, Anežko, jsou tady jen jedny a mně padnou jako ulité,“ připomene. 

Prostorem a časem 1. světové války
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„Už letím, ale čekáš na mě!“ pohrozí Anežka. „Jistě, drahá sestřičko,“ galantně 
pronese Matěj. „Co tu vlastně hledáme?“ očistí roh dveří od pavučiny a ptá se 
Anežky. „Zapomenuté dokumenty, staré sešity a prostě zajímavé věci,“ odpoví 
Anežka. „OK, takže začneme třeba tady,“ rozhodne Matěj. „To v žádném případě! Sem půjde-
me až na konec, tady to ještě není tak dávná historie,“ nesouhlasí Anežka. „Dobrá, dobrá, tak 
mě někam doveď, posaď mě a řekni, co přesně mám dělat, abych neřekl zase nějaký logický 
nesmysl,“ vzdává se Matěj. „Hned se nemusíš čertit, vždyť neříkám, že mám pravdu,“ zlobí 
se Anežka, zatímco pomalu otevírá starou zaprášenou skříň. „Koukej na to! Napoprvé a ta-
kové štěstí!“ celá září. „Knihy, knihy, knihy…“ pronese znuděně Matěj, „stejně je nebudeš 
číst.“ „A co jako,“ urazí se Anežka, „třeba tady najdeme nějakou povinnou četbu, co se nám 
bude hodit. „Už se těším,“ poznamená ironicky Matěj. „Nikdo tě tady nedrží,“ připomene 
Anežka. „Přece nenechám svou sestřičku napospas pavoukům,“ usmívá se Matěj, zatímco 
jednoho velikého vymotává Anežce z vlasů.

Anežce jezdí prsty po hřbetech knih. Každou si pečlivě prolistuje a zapátrá v paměti, jestli její 
název třeba už někdy neslyšela. „Je tam něco zajímavýho?“ zeptá se po chvíli Matěj. „Samá 
Javořická…“ dostane odpověď. „Nuda…“ kouká do mobilu, „jdu se taky podívat, třeba budu 
mít štěstí.“ „Hele! Quo vadis! To jsem někde slyšel,“ zarazí se Matěj nad jedním z titulů. „Jak 
bys o tom neslyšel, vždyť jsi tuhle knížku dostal minulý pololetí za úkol přečíst,“ podiví se 
nad jeho nevědomostí Anežka. „Jo tak! To jsem stáhl z netu, přece nebudu číst takové bichle,“ 
zase zkontroluje mobil Matěj. „Já tě fakt nechápu. Ty tady se mnou musíš trpět,“ zareaguje 
Anežka. „Proč? Já tě mám rád, sestřičko,“ zazubí se Matěj a sahá po další knížce. „Tahle snad 
nemá ani název,“ stěžuje si. „Otevři ji, většinu tahám s takovým zvláštním obalem,“ poučí 
Anežka. „Ségra? Tak to je hustý, já objevil nějakej deník!“ nadšeně vykřikne Matěj. „Ukaž! 
Ukaž! Já se tím bordelem hrabu už dvě hodiny a nic. Ty vezmeš druhou a máš poklad. Dej 
mi ji!“ dožaduje se svých práv Anežka. Do rukou se jí dostává středně velká ručně psaná 
knížka s pevnou vazbou. Titulní strana je krásně vymalována a stojí na ní „Mé vzpomínky 
ze světové války. Napsal: Jar. Mrázek.“ „To bude nuda,“ zamrzí tento světový objev Matěje. 
„Co tě nemá! Víš ty vůbec, kdo to byl ten Mrázek?“ křičí v euforii Anežka. „Ne, ty snad jo?“ 
ptá se Matěj. „Přece náš prapraděda! Myslíš, že o tomhle deníku někdo ví?“ vyzvídá Anežka. 
„Máma s tátou stoprocent ne, ti se o takový věci nezajímají,“ realisticky odpoví Matěj. „V tom 
případě držím v rukou opravdový poklad,“ výská radostí Anežka. „Zřejmě ano,“ nezkazí jí 
náladu Matěj.

„Myšlenka, abych napsal vzpomínky o válce, napadla mě asi dva roky po válce. Mnoho je těch, 
kteří vzpomínky na válku píší, mnoho různých knih o válce vydáno už bylo, ale málo je těch, 
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které by byly pravdivé. Rozhodl jsem se, že napíši své vzpomínky z války, jak jsem ji prožil, 
beze všech příkras, tak jak to můj ubohý spisovatelský talent dovede.“ „Slyšíš to, Matěji? My 
měli v rodině spisovatele!“ řekne nadšeně Anežka, „tak krásně to napsal!“ „No, to je teda 
pěkný,“ odpoví Matěj, „nechceš jít ven, ségra? Už svítí sluníčko.“ „Jak tě to napadá! Přečte-
me tu knížku a pak půjdeme,“ obrací další list Anežka. Matěj chvilku poslouchá, ale brzy si 
všimne, že sestřička nevnímá okolí, a tak se nepozorovaně vytratí za kamarády na hřiště…
„Jak se ti líbil příběh, bráško?“ zeptá se jen tak mimochodem u večeře Anežka. „Pěkný, pěk-
ný,“ odpoví duchem mimo Matěj. „Já vím, že jsi odešel a neposlouchal!“ připomene se znovu 
Anežka. „Však já odešel schválně, abys mi mohla celý večer vyprávět. Rodiče tě poslouchat 
nebudou a Helu to nezajímá,“ probudí se Matěj. „Ty jsi zlatíčko!“ vezme Anežka Matěje lás-
kyplně kolem ramen, usadí ho do křesla a začíná povídat…

Osudné nevinně vypadající slovo „tauglich“ zapříčinilo mnohým mladým mužům tolik sví-
zelí, útrap a různých trampot, kolik si ani představit neuměli! Toto slovo učinilo konec všech 
snů a tužeb. Tenkrát si nikdo vojnu nepředstavoval v tak černých barvách, v jakých ji prožil. 
Mladí z okolí Chotěboře sloužili ve válce dlouhé tři roky, od 28. října 1915 až do 28. října 
1918. A prožili toho opravdu mnoho. „Nespi mi tady! Vždyť to je zajímavé!“ čílí se Anežka. 
„Jojo, hezký, ale můžeš to trochu zkrátit, ne? Mně je jedno, jestli šli do války v lednu nebo 
červenci,“ umírní ji Matěj. „Dobrá, ale dávej pozor!“ řekne Anežka. Kroky mladých vojáků 
zamířily nejprve do Uher, poté pobývali v rakouské pevnosti Pulji, v Alpách, následovaly 
Tyroly, Rusko, Rumunsko, Srbsko,… „Nemysli si, bráško, že ti budu dělat učitelku dějepisu 
a vyprávět o tom, co bys už měl dávno vědět,“ ujišťuje Matěje Anežka.

„Vidím, jak mě neposloucháš, to nemá cenu,“ vzdává se Anežka po chvíli. „Ne, to není pravda, 
já přemýšlím o těch mladých, že sice museli do války, ale dokážeš si představit jejich pocity, 
když ze zapadlé Vysočiny přišli do Alp? Takové vysoké kopce, které neznali. Myslíš, že se 
tam cítili bezpečněji? Nebo zažívali v těch hrozných podmínkách větší trýzeň?“ argumentu-
je Matěj. „Vidíš, to mě nenapadlo… V jedné části popisují, jak se dostali až k moři. O něm 
do té doby také jistě jen slýchávali. Na druhou stranu, když se odkloníme od válečné temnoty, 
dostali možnost vidět místa, na která by se normálně s největší pravděpodobností nikdy ne-
dostali, viď?“ reaguje Anežka. „Přesně tak. A víš ty co? Ještě jsi nic nepovídala o životech 
obyčejných vojáků, hlavně našeho dědy. To by mě zajímalo asi nejvíc…“ říká se zájmem Matěj. 
Anežka odpoví: „Úplně na konci knihy dědeček věnuje asi padesát stran popisu zážitků, které 
by čtenáře mohly odradit od čtení, počkej, kousek ti přečtu: Bál jsem se, že kdyby toto četl 
někdo, kdo má slabou náturu, že při čtení o vších by se mu udělalo špatně a on od knihy by 
utekl. Proto rozhodl jsem se, že jim popřeju jen krátké místo aspoň na konci knihy, kam už 
málokterý čtenář bude mít tu trpělivost mě doprovázet.“ „Tímto způsobem děda píše neje-
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nom o vších, za které se všichni vojáci styděli a nechtěli je přiznat ani mezi sebou, ačkoli bys 
musel hledat jehlu v kupce sena, abys narazil na toho, kdo zůstal této havěti ušetřen,“ povídá 
Anežka. „Zaujala mě i kapitola o praní prádla, děda nechtěl prát, ale když dospěl do fáze, že 
se styděl sám za sebe, neměl na vybranou, zaťal zuby a už to jelo. Poprvé v kasárnách v Pulji. 
Kouskem mýdla prádlo řádně namydlil, v rukou kus po kuse dřel a zlost při tom měl snad 
na celý svět. Jeho ruce byly od studené vody jako led, proto prádlo co nejrychleji vyždímal 
a pověsil na plot. Čekal, než uschne, často se totiž stávalo, že již vyprané prádlo záhadně mi-
zelo. Jakmile se dočkal, prohlédl si svůj výsledek. Prádlo sice nebylo o moc čistší než předtím, 
ale děda si statečně řekl, že žádný učený z nebe nespadl, a se svým prvním praním byl zcela 
spokojen,“ pokračuje Anežka. „Mě ten dějepis snad ještě začne bavit!“ s nadšením poslouchá 
Matěj. „Jak by ne, když máš v rodině takového válečného hrdinu,“ usměje se Anežka. „Máš 
pravdu! A spisovatele k tomu! Určitě v nás aspoň špetka našeho skvělého prapradědy zůstala,“ 
jásají oba sourozenci. A tak obohaceni jedním sychravým deštivým odpolednem stráveným 
na půdě v dědečkových vzpomínkách kráčí vstříc svým všedním životům.

Zdeňka Nováková, 17 let
Gymnázium K. V. Raise, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko, 2. C

DRACHTINKA
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Přání k MDŽ

Děkuji Vám všem za obětavou práci.  

Některé z Vás osobně znám a vím, 

že do této práce dáváte ze sebe to 

nejlepší.Přeji Vám všem hodně sil do dalších 

let.

Olga Boušková

Děkuji naší skvělé partě za to, 
jaké jsou...

Mirka Kábelová

  Pánský klub
MOTTO Pánského klubu: 

„PÁNI KLUCI!“
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Mezinárodní den žen
v Domově seniorů Drachtinka

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme na-
rození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.
Florence Nightingale (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) byla anglická ošetřovatelka a jedna z nej-
významnějších osobností viktoriánské doby. Je považována za zakladatelku a průkopnici 
povolání všeobecné (zdravotní) sestry a moderního ošet-
řovatelství. Do povědomí se zapsala především jako „Lady 
of the Lamp“ neboli „Dáma s lampou“, kterou si vysloužila 
za svoji obětavou ošetřovatelskou práci při Krymské válce, 
kde pracovala v armádní nemocnici v Scutari. Významně 
se zasloužila o modernizaci ošetřovatelské praxe a zavedla 
standardy péče a hygieny, které mimo jiné pomohly rapidně 
snížit úmrtnost vojáků v již zmíněné Krymské válce. Kromě 
ošetřovatelské praxe také vydala mnoho publikací, v nichž 
se věnovala sociálním problémům, záležitostem ovlivňují-
cím zdraví a mnohému dalšímu. Za svoji činnost obdržela 
od královny Viktorie Královský Červený kříž a jako první 
britská žena Řád za zásluhy pro britské impérium. 
Tímto děkujeme za obětavou práci, která v mnohém případě není jen povoláním, ale i poslá-
ním. Všem sestřičkám a pracovníkům přímé péče Domova seniorů Drachtinka děkujeme. 
Máme za sebou nelehké období plné zkoušek a sáhnutí si na dno svých sil. Můžeme si říci, 
že jsme vše zvládly a všichni společně tvoříme jeden 
velký tým. Děkujeme!  

Upřímně děkuji celému kolektivu DS za neúnavnou 
a obětavou péči o každého klienta. Říká se, že hrdin-
ství není něco velkého vykonat, ale věrně, vytrvale 
a s láskou sloužit. A toto personál DS naplňuje v kaž-
dému úsměvu, v každém pohlazení i v povzbuzujících 
slovech vůči klientům. Děkuji za možnost vše osobně 
poznat a prožít. Ať se vám i nadále daří nést radost, 
povzbuzení a sílu tam, kde je jí třeba. Hezký sváteční 
den Vám všem.                                Liduška Pavlišová

Dnes je Mezinárodní den zdra-
votních sester. Den těch, kte-
ří stáli rok v první linii a bylo 
na ně vidět, ale zároveň těch, 
kteří stojí v první linii vlastně 
pořád. Těch, jejichž pomoc po-
třebuje nebo bude potřebovat 
jednou každý z nás. Milé zdra-
votní sestry, přijměte mé podě-
kování za vaši práci a můj hlu-
boký respekt k vaší profesi.  

Milan Vaško
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OSLAVA JOSEFA
Snažíme se naším klientům zpříjemňovat každou chvíli i v této době. Na svátek Josefa se 
šířila Domovem příjemná atmosféra a známé tóny oblíbených písniček našich klientů.

 Vše nejlepší Pepíci!

Přání k svátku Josefa
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DRACHTINKA
Společné soužití v Domově
Soužití dvou lidí nemusí být vždycky zcela jednoduché, a to ať už se jedná o členy jedné 
domácnosti nebo dvě osoby, které se doposud mezi sebou vůbec neznaly. Když jsem se za-
mýšlela nad tímto tématem, zaujal mě citát: „Normální soužití není v neexistenci konfliktů, 
ale v jejich šťastné vyřešení!“ (Han-Ilgiewicz). Myslím si, že mi dáte za pravdu, že toto platí! 
Každý z nás je totiž jedinečnou osobností s různými povahovými rysy, s různými zájmy. 
Někdo z nás rád kouká z okna, druhý si zase radši povídá, třetí rád čte noviny, čtvrtý nejra-
ději hraje karty. Zkrátka každý z nás má rád něco jiného a je na něco zvyklý. A právě z toho 
důvodu mezi námi mohou pramenit jisté neshody související třeba se společným soužitím 
na jednom pokoji. 
Vždycky, když máme v souvislosti se společným bydlením nějaké starosti nebo nás něco 
trápí, něco nám vadí či nás to dokonce omezuje, je dobré o těchto věcech mluvit a zkusit 
hledat kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. Jednou můžu ustoupit já, jednou ty. 
V každém případě bychom měli myslet na nějaká základní pravidla slušného chování s ohle-
dem na druhého člověka. Mezi ně patří například zdvořilost, vzájemná tolerance a respekt, 
ohleduplnost, dodržování klidu při odpočinku, v rámci našich možností udržování čistoty 
na pokoji, apod. 
Bohužel, ne vždy se podaří problém vyřešit vzájemnou domluvou, někdy třeba není v našich 
silách najít společnou řeč. V těchto případech je vhodné poprosit někoho dalšího (někoho z per-
sonálu), komu důvěřujeme a ten nám dá na věc jiný úhel pohledu. Každá situace má nějaké 
řešení, a pokud by se opravdu nepodařilo najít východisko a danou strast vyřešit, je možné 
požádat o přestěhování na jiný pokoj. Takovému požadavku se snažíme vyhovět s ohledem 
na uvolnění místa na jiném pokoji a provozní možnosti. Nicméně v takovém případě ale 
mysleme na to, že nikdo z nás není dokonalý. Ani další soužití by tedy nemuselo být stopro-
centně dle našich představ a třeba by nám vyhovovalo ještě méně než to předchozí. Další 
možností je, v případě nevyřešitelných neshod, podat si žádost o ubytování na jednolůžkovém 
pokoji. Existuje však pravidlo, že nově příchozí uživatel je ubytován vždy nejdříve na pokoji 
dvoulůžkovém a až v případě uvolnění jednolůžkové pokoje se postupuje dle pořadníku 
jednotlivých žádostí o něj. 

Deset kroků ke spokojenému soužití na dvoulůžkovém pokoji.
Domov seniorů Drachtinka má vydefinováno „Desatero spokojeného soužití na dvoulůžkovém 
pokoji“, které pro nás může být inspirací .☻
Předpokladem bezproblémového bydlení je domluvit si:
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Společné soužití v Domově
▶ (1) DENNÍ REŽIM – doba vstávání, poledního a nočního klidu
▶ (2)  PŘIJÍMÁNÍ NÁVŠTĚV – místo návštěvy (na pokoji, mimo něj) a stanovení doby 

návštěvy (respektování poledního a nočního klidu) 
         pozor, aktuálně mohou probíhat návštěvy pouze dle platných vládních opatření
▶ (3) SLEDOVÁNÍ TELEVIZE – výběr programu, doba sledování, koncesionářské poplatky
▶ (4)  ÚKLID – stanovit si společně četnost úklidu, budete-li u úklidu přítomni či nikoli a také 

se domluvit, co kdo po sobě uklidí 
▶ (5)  POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ (televize, rádio, křeslo, varná konvice, lednička) – 

zda je spolubydlící ochoten tyto předměty půjčovat a jak se bude druhý uživatel podílet 
na poplatcích a případných opravách

▶ (6)  RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ – např. při osobní hygieně, používání toalety, pře-
vlékání, ošetřovatelských úkonech, rehabilitaci, ergoterapii

▶ (7) TEPLO a VĚTRÁNÍ na pokoji
▶ (8)  VYMEZENÍ OSOBNÍHO PROSTORU – která část pokoje bude společná a která bude 

využívána každým zvlášť; osobní prostor musí respektovat také návštěvy spolubydlícího
▶ (9) ZÁJMOVÁ ČINNOST prováděná přímo na pokoji (čtení, luštění, ergoterapie)
▶ (10)  domluvit si POSTUP v případě NEDODRŽOVÁNÍ DOJEDNANÝCH PRAVIDEL 

(vzájemný rozhovor a následná dohoda, hledání kompromisu, pomoc pracovníků, …)
Stížnosti, náměty, připomínky
Každý uživatel, zaměstnanec, rodinný příslušník (či osoba blízká) má možnost podat stížnost, 
námět či připomínku, pokud je nespokojen s kvalitou a způsobem poskytování sociální služby 
nebo chce vyjádřit návrh na její zlepšení. Stížnost může být anonymní a je několik způsobů 
a forem, jak ji lze podat, konkrétně ústně, telefonicky či písemně.
a) ústní podání: Ústně lze stížnost sdělit kterémukoli pracovníkovi DsD, ke kterému má 
podavatel důvěru. Pracovník stížnost zapíše a předá příslušnému vedoucímu oddělení nebo 
paní ředitelce. 
b) telefonické podání: Telefonicky lze stížnost sdělit vedoucí oddělení přímé péče, sociál-
ním pracovnicím nebo přímo paní ředitelce. Příslušný pracovník stížnost zapíše a případně 
ji předá příslušnému vedoucímu oddělení nebo paní ředitelce. 
c) písemné podání: K písemnému podání stížnosti jsou na všech patrech umístěny schránky 
stížností, podnětů a připomínek, které jsou viditelně označeny (v I. NP na chodbě u kavár-
ny Terezka naproti nástěnce, ve II., III. a IV. NP u nástěnek naproti evakuačnímu výtahu). 
Písemně lze stížnost podat také odesláním na pracovní e-mail: info@drachtinka.cz, poštou 
na adresu Domova seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 53901 Hlinsko či osobním předáním 
ředitelce Domova, vedoucí sociálního oddělení či jinému pracovníkovi DsD, který zajistí 
předání paní ředitelce.
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Stížnost, námět či připomínku můžou podávat i imobilní klienti. Ti ji mohou sdělit pracov-
níkovi, ke kterému mají důvěru, případně ho požádat o její sepsání. Příslušný pracovník 
stížnost zapíše a předá ji prostřednictvím svého nadřízeného paní ředitelce. Pokud by klient 
svou stížnost nechtěl řešit s personálem, může sociální pracovnice na jeho žádost kontaktovat 
osobu blízkou, zástupce nebo opatrovníka daného klienta. 
U verbálně nekomunikujících klientů pracovníci přímé péče průběžně sledují projevy libosti/
nelibosti. Zjištěné skutečnosti si předávají v týmu a hledají příčiny a vhodné řešení případné 
nespokojenosti. Tyto neverbální projevy klienta jsou řešeny v týmu a s rodinou.
Vyřizování stížností, podnětů a připomínek
Sociální pracovnice v pravidelných intervalech kontroluje schránky na stížnosti a všechny 
stížnosti (ústně, telefonicky i písemně podané) jsou evidovány v písemné podobě v Knize 
stížností v kanceláři ředitelky DsD. Stížnost nemůže řešit pracovník, proti kterému je smě-
řována; pokud by se stížnost týkala osoby ředitelky DsD, byla by postoupena zřizovateli. 
Pracovníci Domova jsou vázáni mlčenlivostí.
Podané stížnosti jsou řešeny bezodkladně, nejdéle do 30 dnů od jejich podání. V mimořádných 
případech může být lhůta prodloužena, a to s předchozím souhlasem paní ředitelky a písem-
ným informováním podavatele. Pokud nebyla stížnost podána anonymně, dostane podavatel 
její řešení písemně. Anonymní stížnost je vyřízena písemným sdělením, které je vyvěšeno 
po dobu 14 dnů na nástěnkách v DsD na každém poschodí. Pokud by podavatel stížnosti 
nebyl spokojen s jejím řešením, může se obrátit na starostu města Hlinska, sociální odbor 
města Hlinska, Krajský úřad Pardubického kraje (odbor sociálních věcí), MPSV, Veřejného 
ochránce práv či Český helsinský výbor.

Zdroj: Vnitřní pravidlo Domova č. M-08 Podávání stížností, námětů a připomínek na kvalitu 
či způsob poskytování sociální služby platné od 1. 5. 2020.

DRACHTINKA
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Hudební posezení a Čarodějnice 2021

HUDEBNÍ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 4. 3. 2021 se uskutečnilo již 2. Hudební posezení, tentokrát na písmeno T. Na spo-
lečném komorním setkání klientů proběhlo luštění kvízu na dané písmeno s hudební tajenkou. 
Všechny hudební pojmy, jména skladatelů i interpretů všech dob, názvy písní a skladeb včet-
ně zajímavostí, se vázaly k písmenu T. Vše bylo proloženo hudebními ukázkami na klávesy. 
Vládla velmi příjemná atmosféra, společně jsme si to hezky užili.

Miluše Štiková a Alena Peškeová – aktivizační pracovnice 

ČARODĚJNICE

Připomenutí pálení Čarodějnic dne 30. dubna 2021.
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DRACHTINKA
NAŠE VĚC – TEPLOMĚR
Teploměr je zařízení sloužící k měření teploty. Teplo měří kalorimetr.
Většinou je princip teploměru založen na tepelné roztažnosti jednotlivých látek, kdy je objem 
měrné látky závislý na její teplotě (změna rozměru je závislá na dodaném teplu). Tyto teplo-
měry se pak nazývají dilatační. V současnosti však existují i další metody zjišťování teploty.

Obor, který se zabývá měřením teploty se nazývá termometrie.

Celsiův stupeň (značený °C) je jed-
notka teploty, kterou v roce 1742 
vytvořil švédský astronom Anders 
Celsius. Původně byla stupnice ob-
rácená, protože Celsius stanovil dva 
pevné body: 100 °C pro teplotu tání 
ledu a 0 °C[1] pro teplotu varu vody 
(obojí při tlaku vzduchu 1013,25 
hPa). Carl Linné stupnici později 
otočil, a proto je dnes bod tání 0 °C 
a bod varu 100 °C.
Dnes je Celsiův stupeň (jako odvo-
zená jednotka soustavy SI)[2] defi-
nována pomocí základní jednotky 
kelvin: 1 °C je jednotka teploty rov-
ná 1 K, používaná v Celsiově teplot-
ní stupnici, ve které je teplotě trojného bodu vody přiřazena teplota 0,01 °C.
Lékařské teploměry slouží k měření tělesné teploty. Klasické provedení je rtuťový teploměr 
s rozsahem cca 35 až 42 °C a rozlišením 0,1 °C. Kapilára nad nádobkou se rtutí je zúžena, 
takže se v tomto místě při poklesu teploty rtuťový sloupec přetrhne a teploměr tak stále 
ukazuje maximální naměřenou teplotu (před dalším použitím se musí „sklepnout“). Další 
variantou je tzv. „rychloběžka“, zobrazující okamžitou teplotu, taky čas pro potřebný změření 
teploty pacienta je kratší.
Se zákazem rtuťových teploměrů došlo k většímu rozmachu teploměrů digitálních, jak v kla-
sickém provedení, tak např. tzv. tympanálních – kterými se měří teplota bezkontaktně (mě-
řením infračerveného záření) na ušním bubínku.
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Přímá péče...

Když se řekne: „Přímá péče...“
Copak si každý z Vás pod tímto pojmem představí? 
Když jsem nastupovala před šesti lety do Domova, názory ostatních na to, co dělám, byly 
zajímavé. Prý: „Tak to máš dobrý, sedíš se starouškama, nožky nahoře, piješ kafe, povídáte 
si….“, no, jak se to vezme.☻Takže pro ty, kteří ještě nevědí, co práce přímé péče obnáší... 
Jsme parta lidí, která zajišťuje komplexní, profesionální péči o seniory, pro ty, kteří již ne-
mohou být doma. A jsme u toho. Co vše obnáší komplexní péče? 
Tato péče obnáší – hygienu, koupání, polohování, oblékání, stravování, doprovody k lékařům. 
Přesto je tento výčet jen zlomkem toho, co vlastně taková pečovatelka dělá. K tomu všemu ještě 
pracujeme s počítačem, vedeme 
záznamy o klientech, plánujeme 
s nimi, umýváme stolky, vozíky, 
rovnáme prádlo ve skříních, cho-
díme s klienty ven, povídáme si 
s nimi, vaříme kafe☻, komuni-
kujeme s rodinami, školíme se... 
Prostě zvládáme tisíc a jednu 
věc. Ale každé zaměstnání má 
své a v každém má člověk nějaké 
povinnosti, tak to prostě je, ale 
přesto si myslím, že tato práce není JEN prací ale POSLÁNÍM.
Především chci sdělit, že se snažíme co nejdéle zachovat soběstačnost, samostatnost a důstoj-
nost našich seniorů v co největší míře to jde. Ale v žádném případě nenahrazujeme rodinu, 
naopak, potřebujeme vzájemně spolupracovat, aby naše péče mohla být co nejlepší. 
Leckdy se stáváme součástí životů seniorů, to ano, to je pochopitelné, protože jsme po rodině 
nejbližší osobou, kterou mají, ale rodinu nenahrazujeme. Pouze se ji trošku snažíme zastupo-
vat, když zrovna není nablízku. Přistupujeme ke každému individuálně. Nechceme zklamat 
důvěru klientů, kteří se nám svěřují se svými radostmi, starostmi, názory a dělí se s námi 
o své životní příběhy a moudra.
Je třeba brát v potaz i to, že všichni jsme lidé s různými povahami, a ne vždy na sebe musíme 
být naladěni. V tomto případě se domluvíme v týmu, že ke klientovi X půjde pečovatelka Y, 
protože dnes „plují na stejné vlně“ a není na tom nic špatného, ani neprofesionálního, naopak.
Protože, jak se říká: „Na každý hrnec pasuje jiná poklička.“ Já k tomu ještě dodám:
„Co v tom hrnci uvaříme, je jen na nás☻.“

Šárka Černá – pracovník přímé péče
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Síla úsměvu, úsměv má magickou moc
Úsměv je jedním ze základních biologických výrazů všech lidi. Malé děti se stihnout za den 
usmát až 400 krát. Úsměv je vysoce nakažlivý a dokáže vylepšit náladu našemu okolí.
Jistě se vám stalo, že jste byli smutní a neměli jste náladu a pak náhle potkáte někoho, kdo 
vám ji dokázal zvednout a vrátil vám chuť se opět usmívat se. 

Člověk totiž působí na své okolí jako zrcadlo. 

Pokud má dobrou náladu, tak ji šíří 
do okolí a naladí ostatní lidi na stej-
nou energetickou hladinu, jako je on. 
Pokud, ale potkáváme zamračené lidi, 
muže nám být z toho smutno a jejich 
energie se přenáší na nás. Náš úsměv 
opadne a někdy nízká hladina ener-
gie nás strhne také dolů. Jenom že pak 
stačí, abychom potkali milého člově-
ka, a nálada se opět vrátí do normálu. 
Proto raději nereagujte na pochmur-
né obličeje a usmívejte se, někdy stačí 
úsměv očima. Usmívám se a směju se 
přes den sice méně než malé dítě, ale jistě víc než mnoho lidí, které potkávám v běžném životě. 
Obzvláště v dnešní pochmurné koronavirové době.

Úsměv má magickou moc a je největší pomocník v životě. Nestojí nic a můžeme ho rozdávat 
na potkání mnoha lidem. Úsměv nás dokáže udržet přes den v harmonii s okolním světem. 
A když se usmíváme a smějeme, náš organizmus produkuje endorfiny – hormony života, 
radosti a štěstí. 

Je velká škoda, že v dnešní době rouškové, jsou naše úsměvy zahalené pod maskou 
a není je vidět. 
„Úsměv obohacuje toho, kdo jej přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo jej dává. Trvá jen 
chviličku, ale vzpomínka je na něj věčná. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel 
a nikdo tak chudý, aby ho nemohl darovat.“

Úvaha J♥Koten – pracovník přímé péče

DRACHTINKA
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Vařeníčko, vaření...

SLOLU SI UVAŘÍME
Bramborový salát s čočkou a pečenou dýní

Ingredience
▶ 0,5 ks dýně hokkaidó
▶ olivový olej
▶ 1 kg brambory malé
▶ 1 ks cibule červená
▶ 1 svazek petrželka hladkolistá
▶ 2 hrst baby špenát
▶ 400 g čočka předvařená z plechovky
▶ sůl
▶ pepř mletý
 Zálivka
▶ 5 lžíce olivový olej
▶ 2 lžíce vinný ocet
▶ 1 lžička dijonská hořčice
▶ 2 lžička med
▶ sůl
o ▶ pepř mletý
Charakteristika receptu
Obtížnost: Snadné
Doba přípravy: 30 minut

Počet porcí: 4
Postup přípravy
Dýni vydrhněte, zbavte semínek a pokrá-
jejte na kousky velikosti sousta, rozlož-
te na plech, zakápněte olivovým olejem 
a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 
20 minut. Brambory omyjte a ve slupce je 
uvařte tak, aby byly na skus.
Mezitím připravte ostatní suroviny. Cibuli 
pokrájejte na tenké klínky, petrželku nase-
kejte. Vše určené na zálivku dejte do misky 
a promíchejte metličkou, aby se suroviny 
spojily.
Uvařené brambory slijte, ještě horké je 
pokrájejte na poloviny či čtvrtiny, dejte 
do mísy a promíchejte s listy špenátu. Při-
dejte upečenou dýni, cibuli, slitou čočku, 
petrželku, zalijte zálivkou, dobře promí-
chejte a dochuťte solí a pepřem. Recept 
pro vás připravil časopis F.O.O.D.

www.recepty.cz
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Novinky z kuchyně

NOVINKY Z KUCHYNĚ
 
Bramborový salát s čočkou a pečenou dýní je jedním z pěti nových jídel, které jsme začátkem 
letošního roku zařadili do jídelního lístku jako variantu výběru a o který bychom se chtěli 
s Vámi se všemi podělit. Je velice chutný a setkal se s kladnou odezvou. Konzumovat se má 
přesně v této úpravě, ale my jsme ho pro naše strávníky ozvláštnili trhanou vepřovou plecí, 
která ho skvěle doplnila.
 
Užívejte si plnými doušky přicházející jaro a v příštím čísle u dalšího receptu opět nashleda-
nou.
 

Za tým kuchyně DsD
Monika Hanusová

Aby CORONA bylo zase jen pivo,

aby slovo POZITIVNÍ, byl jen pocit,
aby se TESTY dělaly zase jen ve škole,
aby se IZOLACE dělala jen na domech,
aby se MASKA nosila jen na karneval,
abychom si ODSTUP udržovali 
jen od zlého a ne od sebe navzájem.               
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Řád kachního stehýnka

OHLÉDNUTÍ – Řád kachního stehýnka
„Ta vůně. To je tedy skvělý vánoční dárek. Děkujeme chrabrému dárci za takovou po-
choutku.“ 
O tom, že se dne 2. února sešel Pánský klub, věděl celý Domov. Vůně pečených kachních 
stehen se vznášela až do čtvrtého patra. Slavnostně prostřené stoly a vychlazené pivo jen 
čekaly na Pány kluky z Pánského klubu. Všichni zasedli a nekorunovaný šéf Pánského klubu 
pan Borovec pronesl svoji řeč. Na setkání klubu bylo projednáno několik bodů, byl přijat nový 
člen klubu pan Klíma, a protože se stal členem novým, ihned „chytil“ funkci kronikáře. Dále 
bylo usneseno, že si Pánský klub založí peněžní fond, do kterého každý člen vloží zápisné. 
Správcem fondu byl hlasováním zvolen pan Sokol. Samozřejmě, že se Pánský klub nebrání 
i jiným dárcům a přispívatelům:-). V družném hovoru padaly různé další nápady na společné 
akce v letošním roce. Pánský klub by rád uspořádal MDŽ, pálení čarodějnic, bylo by pěkné 

stavění máje a poté kácení máje … „Nápadů máme 
hodně, jen bychom s nimi potřebovali pomoc,“ říká 
pan Borovec. Dalo by se říci, že po krátkém rokování 
Pánského klubu si všichni společně připili dobrým 
vínkem, a mohlo se začít hodovat. Pozvání také přija-
la paní ředitelka, která mohla ochutnat spolu s námi.
Velké poděkování patří Lence Dopitové, která pro 
nás celou hostinu připravila. „Naše sestřička Lenka 

Dopitová, ta dostane řád kachního stehýnka, ještě jednou děkujeme.“
Ten den bylo úterý: „Co máme k večeři, aha zase sýr, to už nebudu večeřet …,“ se neslo 
u stolu od dobře vypečené kachničky. Hostina vypadala jako malá svatba, na stole ještě při-
byla vynikající bábovka od nejmladšího člena Pánského klubu Adámka Boušky, který právě 
ten den slavil první rok svého života. Zvedli jsme číše i na jeho zdraví i na budoucí společné 
setkání na jaře. 
Pánský klub velice děkuje Ježíškovu 
vnoučeti, že nám dopřál tak krásné 
chvíle. Děkujeme za finanční dar 
a věřte, že kdyby to bylo možné, rádi 
bychom si ním poseděli o společného 
stolu. Moc si toho vážíme a přejeme 
Vám hodně zdraví.

Za Pánský klub „Páni kluci.“
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DRACHTINKA
VOJNA
Jsme ve věku, kdy se každému z nás stala událost, na kterou si často vzpomeneme. Nejsem 
výjimkou ani já. Jedná se o období v padesátých let, když jsem sloužil základní službu v naší 
armádě. Ministrem obrany byl soudruh Čepička a vojína byla jako „řemen“. Vojíni základní 
služby neměli nárok na dovolenou a veškeré volno bylo jen za vzorné chování a výkon služ-
by. Se mnou sloužil kamarád z Ostravska, měl dívku a po vojně plánovali svatbu. Podařilo 
se mu získat volno na sobotu odpoledne a v neděli do druhé hodiny. Ale musel být v sobotu 
a v neděli na území města. V hotelu si zajistil nocleh pro dvě osoby a čekal na příjezd dívky. 
V sobotu odpoledne si s dívkou prohlíželi město a těšili se navečer. Ubytovali se v hotelu 
a byli rádi, že jsou opět spolu. V pozdním večeru přišel do pokoje recepční a s ním poručík 
České armády a jeho slečna. Recepční kamarádovi řekl, že musí ubytovat také poručíka, ale 
hotel je plně obsazen. 
Navrhoval dvě možnosti. Za prvé, aby s dívkou opustili hotel a pokoj přenechali poručíkovi. 
S tím ale kamarád nesouhlasil. Druhý návrh byl uvolnit jedno lůžko pro poručíka a jeho dív-
ku. Na tento návrh přistoupili. V noci se ale slečna začala hádat s poručíkem, a nakonec oba 
opustili pokoj. Na to ale kamarád čekal, až budou spolu zase sami. Ovšem v neděli ráno oba 
zaspali. I když kamarád byl sportovec, přiběhl do kasáren až po šesté hodině. Službu na bráně 

měli vojíni z druhého ročníku a měli radost, 
že opozdilce mohou nahlásit. Následoval trest: 
jeden měsíc vězení po službě, a do konce školy 
zákaz udělit jakékoliv opuštění útvaru. V ne-
děli po obědě čekala dívka u brány na smluve-
nou schůzku. Místo toho se dozvěděla o trestu 
a nastalo loučení, které se neobešlo bez pláče. 
Náhodou se stalo, že se poručík s kamarádem 
ještě jednou setkali. Ne v hotelu, ale v přírodě. 

Před koncem poddůstojnické školy bylo závěrečné cvičení v přírodě. Zaujali jsme určené místo, 
zamaskovali techniku a čekali na další rozkazy. Seděli jsme na kraji lesa a pozorovali skupiny 
vojáků a důstojníků. Najednou se od důstojníků oddělil jejich poručík, a zamířil k nám. Poznal 
kamaráda, s kterým měl potíže v hotelu, a vyptával se, jak se mu vede. Když se dozvěděl 
o trestu, byl překvapen. Ptal se ho, proč si nestěžoval? Kamarád mu řekl, že neměl odvahu. 
Poručík mu slíbil, že po návratu do kasáren dá vše do pořádku. Tak se také stalo. Tresty byly 
zrušeny, ukončena škola a kamarád se vrátil ke svému útvaru jako beztrestný. 

Oldřich Sokol, klient Domova seniorů Drachtinka
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„DĚLAT DRUHÉ ŠŤASTNÝMI JE NEJ-
LEPŠÍM ZDROJEM NAŠÍ RADOSTI.“

Dva muži, oba těžce nemocní, sdíleli stejný nemocniční pokoj.

Jeden z nich si směl každé odpoledne na hodinu sednout, aby napomohl vysávání tekutin 
z plic. Jeho postel stála hned vedle jediného okna v místnosti. Druhý muž musel celé dny 
strávit ležením na zádech. Oba si spolu povídali 
celé hodiny. Vyprávěli si o svých ženách a ro-
dinách, domovech, pra- cích, o svých zážitcích 
z vojny, o svých dovole- ných. Každé odpoledne, 
když se jeden z nich mohl posadit, trávil čas popi-
sováním svému spolubyd- lícímu všechno, co vidí 
venku. Muž na druhé po- steli začal postupně žít 
pro ty hodinové úseky dne, kdy se jeho svět mohl rozšířit a oživit o všechno dění a barvy 
venkovního prostředí. Okno skýtalo pohled na nádherné jezero. Kachny a labutě pluly po vodě, 
zatímco děti si hrály s modely lodí. Mladí milenci kráčeli ruku v ruce mezi květinami a v dáli 
se rozprostíral pohled na panorama města. Během popisování všech podrobností zavíral 
muž dál od okna oči a představoval si celou scenérii. Jednoho hřejivého odpoledne popsal 
muž u okna kolemjdoucí průvod. Přestože jeho spolubydlící nemohl slyšet kapelu – mohl ji 
pozorovat zrakem své mysli, díky společníkovi u okna a jeho pestrému popisu. Ubíhaly dny, 
týdny, měsíce. Jednoho rána zdravotní sestra přinesla do pokoje vodu na umytí obou pacientů. 
Nalezla však tělo bez života, tělo muže na posteli u okna, jenž zemřel poklidně ve spánku. 
Zavolala pomocníky, aby tělo odnesli. Tak brzy, jak jen už se to zdálo přijatelné, zeptal se 
druhý muž, zda by mohl být posunut na postel u okna. Zdravotní sestra s radostí zařídila vý-
měnu, a když se ujistila, že sedí pohodlně, nechala ho na pokoji o samotě. Pomalu a bolestivě 
se opřel o jeden loket, aby se poprvé za svůj pobyt podíval na opravdový svět venku. Všemi 
silami se předklonil pro nejlepší výhled. Okno čelilo jenom holé zdi. Muž se zeptal zdravotní 
sestry, co vedlo jeho zesnulého spolubydlícího k popisu tak nádherného venkovního světa. 
Sestra odpověděla, že muž byl slepý a nemohl vidět ani tu zeď. 
Řekla: „Možná vás chtěl jenom povzbudit“.
EPILOG: Je to obrovská radost činit šťastnými ostatní, nezávisle na naší vlastní situaci. 
Sdílený zármutek je polovina trápení, ale když se sdílí štěstí, tak se násobí. Pokud se 
chcete cítit bohatí, spočítejte si všechny vaše věci, které si za peníze nekoupíte. 

Zdroj: trueactivist.com (překlad: Jan Petrák)
Příspěvek od J♥Koten

Zdroj radosti
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SRDEČNÉ OHLÉDNUTÍ 
ZA PROSINCEM 

Domov seniorů Drachtika se již po třetí zapojil do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnou-
čata. Dobu „covidovou“, která nám vzala hodně energie nahradil čas radosti a obdarovávání. 
Projekt Ježíkova vnoučata si vzala pod svá křídla aktivizační pracovnice paní Miluška Štiko-
vá. Každé malé přání našeho klienta zpracovala jako projekt a případným dárcům přednesla. 
Sama říká: „Naše vložená přání byla během několika minut až pár hodin zamluvená a vždy 
byla komunikace mezi mnou a dárci rychlá a bezproblémová.“ Velkou radost, kterou udělal 
každý dárek by určitě umocnilo společné setkání klientů a Ježíkovým vnoučetem. Věříme, 
že se dočkáme doby, kdy posedíme společně u kávy. A jaká že přání si naši milí klienti 
od vnoučat přáli?

Přání pro babičky – kuchařky z Drachtinky – MLÝNEK NA MÁK
„Naše babičky jsou zdatné kuchařky a velice rády pečou. Bohužel se již dlouho nemohly spo-
lečně sejít- covidové období tomu nebylo a není stále nakloněné. Přesto plánují, co dobrého 
upečou, až to zase bude možné. Na prvním místě vítězí tva-
rohové a makové buchty, ale chybí jim mlýnek na mák. Moc 
si přály, aby jim tuto užitečnou pomůcku darovalo Ježíškovo 
vnoučátko. Jako poděkování i pro něj něco dobrého upečou.“
Vnoučátko, paní Martina, nám darovala dva mlýnky – ruční 
a elektrický:)

Přání pro pánský klub „Páni kluci“ – KACHNA
„Pánský klub u nás tvoří deset členů, kteří se donedávna pravidelně scházeli a byli velmi ak-
tivní. Pak ale bohužel nastalo tzv. covidové období, které naše muže „zdeptalo“ - čas prožitý 

v samotě na pokoji a v přísných omezeních... Na-
štěstí ale pánové zase začínají mít chuť do života 
a s Covidem se poprali vítězně. Mají velikou chuť 
na upečenou kachnu, kterou by si moc přáli i sami 
upéci. Věří, že se najde Ježíškovo vnoučátko, které 
jim toto jejich přání splní. Pokud by to pak bylo 
možné, rádi ho na hostinu pozvou.“ Dárce pan 
Pilař nejen věnoval našim milým „pánům klukům“ 
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kachnu, ale napsal i něco o sobě:
„Jsem už poněkud obstarožní vnoučátko, letos mi bylo 69, takže už bych možná do vašeho 
klubu zapadl. Nevím co bych zajímavého o sobě napsal, snad jen to, že jsem se celý profesní 
život pohyboval ve sféře dopravy (od strojvedoucího ČSD, přes středoškolského profesora, 
člena vedení DP Praha Autobusy až po zmíněnou tehdejší Karosu a.s. ve Vysokém Mýtě.) Do-
prava je i dnes dynamicky se rozvíjející obor,a tak i když jsem v důchodu občas vypomáhám 
sice jen externě např. v oblasti nasazení elektrobusů. Mám chalupu v Lužických horách kde 
s manželkou rádi přes léto pobýváme. Zimy jsou horší protože trvalé bydliště mám v Praze 
a zde na rozdíl od chalupy je minimum činností, kterými se mohu zabývat (tedy pokud mám 
na mysli fyzickou činnost). Letošní rok je tak jako pro všechny poznamenán tím mizerným 
virem, takže stálá omezování jsou už i pro nás otravná. Jedno pozitivum to ale pro mě mělo 
- máme ještě 2 mladší vnoučata 7 a 10 let od mladší dcery a protože školy bylo letos pomálu, 
byli s námi častěji na chalupě. Myslím, že na nic dalšího zajímavého již nepříjdu, snad jen to, 
že mám také velmi rád upečenou kachýnku a proto mě též přání vašich pánů kluků zaujalo. 
Jsem rád, že se vše podařilo zúřadovat a ještě jednou přeji pánům „Dobrou chuť.““

Přání pro Pěvecký sbor – FOTOAPARÁT
„Pěvecký sbor tvoří obyvatelé našeho Domova, kteří se společně schází a zpívají pro radost 
nejen svoji, ale i ostatním. Průměrný věk našich, přibližně dvaceti členů je 87 let a jejich elán 
a nadšení je někdy neuvěřitelný. Chybí nám fotoaparát, kterým bychom mohli zdokumentovat 
naše vystoupení, zkoušky a další setkávání, která společně prožíváme. Ježíškovo vnoučát-
ko, které by nám splnilo naše přání, bychom rádi pozvali na vystoupení, až situace dovolí. 
V repertoáru máme nejméně 70 písniček, takže bychom našli i tu jeho oblíbenou; případně 
nacvičíme :) Věříme, že se brzy začne zpívat i u nás a nebudeme muset utíkat do země krále 
Miroslava...“
Velmi srdečný a milý dopis, i s popisem historie jejího červeného fotoaparátu, nám poslala 
dárkyně fotoaparátu Gábinka a souhlasila s otištěním v našem časopise, takže je v posledním 
čísle Drachtinky. Paní Gábince jsme odeslali odkaz na vystoupení našeho sboru na loňských 
Adámkových slavnostech a reakcí na odkaz nám bylo psaní, že byli i s manželem velmi dojati...

Přání pro pana Ladislava – POMŮCKY NA CVIČENÍ
„Pan Ladislav prožívá v současné době těžké období. Po am-
putaci i druhé končetiny ztratil možnost pohybovat se s po-
mocí vozíku. Velmi si přeje posílit ruce tak, aby byl soběstač-
ný a dokázal si sednout na lůžku a přesednout na vozík. Pan 
Ladislav je životní optimista a i nyní věří, že to v budoucnu 

Ježíškova vnoučata – radost z dárků
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dokáže. Přál by si mít svoje pomůcky na posilování, které by mohl využívat 
podle své potřeby.“ Pan Ladislav měl radost z těch posilovacích „činek“ a určitě 
mu pomůžou získat větší sílu v rukách.
Přání pro paní Evu – NÁUŠNICE

„Paní Evě by udělaly velikou radost pěkné náušnice. V současné 
době nemá žádné, přestože je prý dříve velice ráda nosila.“
Touhu líbit se má v sobě každá žena. Nezáleží na věku. Důkazem 
je i paní Eva, která si nechala propíchnout uši a v současné době je 
velmi ráda, že má své náušnice s modrými kameny, které ji jdou 
krásně k barvě očí. Každý říká, jak jí to sluší a ona se cítí ženou. 
Úžasný dárek od vnoučátka.

Přání pro pan Josefa – KALENDÁŘ
„Pan Josef byl a je veliký milovník koní. Sám doma měl oblíbenou kobylku, na kterou rád 
vzpomíná. Jeho zdravotní stav mu již neumožňuje být se svým milovaným koníčkem. Velice 
by ho potěšil nástěnný kalendář, kde by měl po celý rok na očích svá oblíbená zvířata.“
Pan Josef byl velmi rád za kalendář a k mému velkému údivu poznal všechny druhy koní, co 
tam jsou nafocené. Netušila jsem, že je až takový odborník...
S „vnoučetem“ pana Josefa máme domluvené, že si spolu někdy „zaskypují“ a poznají se 
alespoň na dálku.

Přání pro paní Marii – MEDVÍDEK
„Paní Marie si jako malá přála pod stromeček 
hnědého medvídka. Často se na něj chodila dívat 
do obchodu, kde byl vystavený ve výloze. Ježíšek 
ho ale nikdy nepřinesl. Při vzpomínce na něj se 
paní Marii rozsvítily oči a říkala: „Kdybych ho 
teď měla u sebe, pořád bych ho pusinkovala.“
Paní Marie od svého „vnoučátka“ dostala nejen 
medvídka (tedy spíš medvěda), ale i krásné těžít-
ko a velmi dekorativně zabalenou kávu. Ze všech 
dárků měla obrovskou radost a je zajímavé, že paní Magda pochází z Hlinska, chalupu má 
v Jeníkové a paní Sodomková znala jejího dědečka. Jak je ten svět malý...



Přání pro paní Marii – OSMISMĚRKY
„Paní Marie velice ráda luští osmisměrky. Je to její veliká radost. Paní Marie má těžkou slu-
chovou vadu a luštění je jedna z aktivit, kde jí tento handicap nevadí. Přála by si, aby měla 
dostatečnou zásobu osmisměrek a mohla se i nadále věnovat svému koníčku.“
Paní Marie dostala nejen osmisměrky, ale i „mlsoty“ a stírací tabulku s fixem na lepší ko-
munikaci...

Přání pro paní Milušku – DIDAKTICKÁ KOSTKA
„Paní Miluška má problémy s jemnou motorikou rukou. Chce si co nejdéle zachovat svoji 
soběstačnost a dokázat se i nadále sama najíst a napít. Přála by si co nejčastěji procvičovat 
ruce a v tom by jí velmi pomohla didaktická kostka. Paní Miluška je i přes své zdravotní 
obtíže a životní rány optimistka a těší se ze života. Pravidelný nácvik motoriky by jí jistě 
povzbudil a těšil.“
Paní Miluška dostala sice jinou kostku než jsme s Maruškou plánovaly, ale nakonec je tahle 
ještě lepší a paní s ní úspěšně trénuje jemnou motoriku. Občas kostku půjčí i spolubydlící :)

Přání pro paní Janu – RAŠELINOVÝ POLŠTÁŘEK
Paní Jana tráví část dne na lůžku a má velké problémy s krční páteří. Přála by si, aby se její 
bolesti zmírnily a k tomu by jí napomohl rašelinový polštářek na krční páteř, který by byl 
jenom její.
Paní Jana si dárek nerozbalila hned při předání, ale nechala si ho až 
na Štědrý den-:).

Přání pro naší kuchyňku - MLÝNEK NA OŘECHY
Toto přání nebylo vložené v databázi, ale přišel za mnou opravář, co 
k nám chodí řešit poruchy výtahů a sám se nabídl, že by chtěl být 
také „Ježíškovo vnouče“ a něco darovat. Domluvili jsme se na mlýnku 
na ořechy. Naše „vnouče“ pan Minařík nás také velmi mile překvapil 
a potěšil. 

Pocity, emoce, které se odehrávají mezi dárci, obdarovanými a vlastně 
i člověkem, který zprostředkovává komunikaci a samotné předání dárků, v našem případě 
paní Miluška Štiková, je nepopsatelně silným zážitkem. Přáním nás všech je možnost usku-
tečnit setkání Ježíškových vnoučat a našich klientů. Děkujeme všem našim dárcům za radost 
a krásné okamžiky. 

Miroslava Kábelová – ředitelka






