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Téma: Dopisní papíry se schovánají
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Úvodník
Krásné jarní dny, vážení čtenáři,

tak jsme tu opět pro Vás – tedy, respektive naše re-
daktorka paní Jana Malá a další přispěvovatelé časopisu Drachtinka. 
Vzhledem k tomu, jak se často dotazujete, kdy „už konečně“ bude 
k dispozici nové číslo, domnívám se, že jste se již těšili, co nového 
první vydání roku 2019 našeho čtvrtletníku přinese.
Přemýšlela jsem, jaké motto do úvodníku vložím. Při přemítání myš-
lenek jsem si uvědomila, jak krásným obdobím procházíme. Konečně 
tu máme jaro takové, jaké má být. Čerstvý jarní vzduch, dostatek 
jarních deštíků, přiměřená teplota a první sluneční paprsky vytahují 
posly jara z postupně rozmrzající země. Ptactvo zpívá své vábivé 
písně a vždy ráno i v podvečer, když jedu autem do práce a z práce, 

potkávám zajíce a srnky, které hledají své družky a druhy. Příroda se pomalu probouzí ze 
zimního spánku. 
U nás v Polabí již kvetou jarní keře a včely vylétají z úlů, aby si konečně protáhly pomačkaná 
křídla a napily se sladkého nektaru, aby se posílily po dlouhé zimě. My také netrpělivě čekáme 
na delší den, na zpěv kosáků, na pestrost barev kolem nás. Těšíme se i na následující svátky, 
Velikonoce. Pro některé z Vás jsou významné stejně tak, jako Vánoce, pro druhé jsou především 
symbolem tradice, která je spojená s barvením vajíček a kraslic, pletení pomlázek a veselice, 
která s koledou souvisí. 
Přátelé, užívejte si kaž-
dého dne, který Vám 
přináší pozitivní nála-
du i úsměv a stejně jako 
příroda, dělejte radost 
všem okolo Vás, vždyť 
každý den za to stojí.

Mnoho pozitivních dnů Vám přeje Eva Kunátová Holečková
  

Zdroj: pixabay.com
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Ptal jsem se kdysi maminky,
řekni mi, jak na svět jsem přišel.

Neboj se kluku zvědavý,
nikdo si tě kluku nevymyslel.

Až bude čas, všechno řeknu ti,
čáp a vrána nenosí děti,
běž si hrát s hračkami

a nedělej smetí.

Když nastal čas, na klín mě vzala,
všechno mi popravdě pověděla.

Od té doby pyšný jsem byl,
že si mě nikdo nevymyslil.

Zvědavost
Paní Slavíková oslavila sto let!
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Vážená paní Slavíková,
navzdory Vašemu vroucímu přání ode-

vzdat se do náruče svatého Petra, které 
jste vyslovila hned po svém nástupu do na-

šeho Domova a stále ho opakovala, se v těchto 
dnech dožíváte významného jubilea, a to 100 

let od svého narození.
Snad nám odpustíte, že jsme nevyslyšeli Vaší prosbu: 

„Dejte mně klackem, ať se už neprobudím.“ Víme, že 
jste hodně unavená svým dlouhým a na události plným 

životem, přesto věříme, že v koutku duše jste na sebe moc 
pyšná, co všechno jste zvládla a dokázala. Jste pro nás 

všechny velkým vzorem statečnosti, pokory a lidské důstoj-
nosti. 

Milá paní Slavíková, jménem celého Domova seniorů Drach-
tinka přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti, také hojnost 

lásky od svých nejbližších, kteří jsou Vaší oporou a potěšením. 
Je nám ctí, že můžeme být součástí Vašeho životního příběhu.

S úctou obyvatelé a zaměstnanci DsD Hlinsko
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Otoky dolních končetin

Otoky dolních končetin 
trpí až 85 procent lidí

Teta Vlasta měla v naší rodině jedno privilegium. Zatímco do velkého gruntování, na-
kupování a pečení cukroví se v předvánočním čase museli zapojit i ti nejmenší, mohla si 
lebedit v křesle.
Nohy pohodlně podložené polštářem, jen háček v ruce jí kmital závratnou rychlostí, s níž se 
klubka příze měnila v metry nadýchaných záclon, v krajkové dečky a límečky.
Kdyby jen věděla, že jednou zas přijdou do módy! Důvodem jejího privilegia byly otékající 
nohy. Vypadaly ošklivě. Zarudlé až do fialova, dva silné sloupy. Teta měla co dělat, aby jednou 
za čas vyšlápla do našeho čtvrtého poschodí. Jít 
s námi na výlet? Nemyslitelné! Stěží se dostala 
do bot, když musela k lékaři. A já vlastně ani 
nevím, jestli se vůbec léčila, pamatuji jen, jak si 
stěžovala, že má nohy těžké jak konve. Teprve 
mnohem později jsem pochopila, že přirovnání 
s konvemi sedí. Oteklé nohy jsou plné vody.

Příčin je mnoho
Otoky dolních končetin prý trpí až 85 % lidí. Nohy otékají nastávajícím maminkám, nohy vám 
otečou po delším sezení či stání, pohromou je dlouhé cestování letadlem či autobusem, také 
vedra neprospívají a dokonce i těsné oblečení vadí. Příčina těchto potíží je jasná: u stlače-

ných žil špatně fungují žilní chlopně, 
krev z dolních končetin se jen pomalu 
dostává zpět k srdci, zato v žilách se 
hromadí, a pak se do okolních tkání 
uvolňuje tekutina, která způsobuje 
otok. 
Uvedené případy mají rychlou pomoc. 
Stačí nohy protáhnout, procvičit, polo-
hovat výš, ochladit, uvolnit tlak. Otoky 
však vznikají i z mnohem závažnějších 
důvodů: vysoký krevní tlak, obezita, 

cukrovka, hormonální léčba, užívání léků, které zadržují v organismu vodu, nedostatek 
bílkovin, selhávání ledvin, srdce, jater. I zdánlivá banalita jako ploché nohy může vést 
k otokům a stejně tak přesolování jídel, nedostatečný pitný režim či neléčené křečové žíly.
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Vedle „žilních“ otoků vznikají i tako-
vé, které jsou způsobené selhávajícím 
lymfatickým systémem. Poznáte je 
podle toho, že otékají nejen kotníky, ale i prsty a nár-
ty. Otoky jsou pevné a tuhé. Postihují lidi po pro-
dělaných infekčních nemocech, například po růži, 
dále jedince s vrozenými vadami a objevují se také 
po úrazech. Na potíže se srdcem a ledvinami mů-

žeme usuzovat podle otoku měkkého, který se projevuje v oblasti kolem kotníků, zhoršuje 
se během dne, ale přes noc mizí. Tady už je opravdu nutné vyhledat lékaře.

Co můžeme udělat?
Vás ale jistě zajímá, jak oteklým nohám ulevit, případně jak se jim úplně vyhnout. Máte 
dost možností. 
Za prvé – posilovat žilní systém dolních končetin různými cviky. Například se několi-
krát denně opřete celou nohou pouze o prsty a vzápětí přejděte na paty. Otužujte se. Plavte. 
Choďte na dlouhé vycházky. Při potížích pomáhají střídavé koupele ve studené a teplé 
vodě. A dobré výsledky má i tejpování. Tejpy jsou proužky 
pružných pásků, které po odborném nalepení na postižené 
místo zpevňují svalstvo a ovlivňují i tkáně uvnitř.
Preventivně můžete užívat bylinné výtažky z ostropestřce, 
jinanu dvoulaločného (gingko biloba), chmele, popíjejte čaje 
s hluchavkou, heřmánkem, jahodníkem, neuškodí pupalkový 
olej, lecitin, jezte pohanku, chřest, borůvky, hroznové víno, 
tykve, citrony, špenát, česnek, petržel, dopřejte si koriandrová 
semínka, jablečný ocet a hodně pijte. Opravdu! 

I když máte nohy plné vody, vězte, že z pití nohy neotékají. Pokud už otok vznikne, úlevu 
poskytnou chladivé gely z výtažků kaštanu, přesličky, břízy. Nezapomeňte je mazat vždy 

směrem k srdci. 
Pomáhají koupele s rozmarýnovým, jalovcovým 
a šalvějovým olejem, zkusit můžete zábaly s hoř-
čičným olejem, jalovcem, majoránkou.
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Dost podstatná je obuv
Nekupujte tvrdé boty v tržnici. Raději si 
našetřete na pořádné boty s pevnou patou 
a měkkou špičkou. Peníze, které do kvalit-
ní obuvi investujete, se vám vrátí v pohodlí 
a zdraví.

www.casopisvital.cz

U nás v Domově se otoky nohou zabýváme. U nově objevených otoků nohou je třeba zjistit 
příčinu a podle ní nasadí lékař vhodnou a odpovídající léčbu. Nejčastější příčinou je kardiální 
selhávání, nedostatečný pohyb, zánět žil a další.

Dle ordinace lékaře jsou nasazeny léky, současně dále 
provádíme bandážování nohou, polohování a masírování.
Péče o dolní končetiny je důležitá. Doporučujeme, abyste 
si tento článek přečetli, a nezapomněli o své nohy pečovat.

MUDr. Vančová, vrchní sestra Ivana Volfová

Velikonoce?
LUDVÍK VACULÍK, spisovatel
Velikonoce? Byly to svátky veliké! Které byly nejvýznamnější, neumím 
povědět. Začínalo to tragačováním, kdy party ogarů táhly s rachotem 
skrz obec, a že zvony prý v tu dobu odletěly do Říma, byla jen taková 
výmluva. Já jsem se těšíval na „mrskačku“ v pondělí. Jednou jsem vzru-
šením nemohl vůbec spát a napadlo mi, že už vím, proč se říká Velká noc. 
V sobotu na Vzkříšení chodil do kostela dokonce i náš tatínek. Ano. Bral 
jsem ty svátky víc jako Vzkříšení než Umučení. Je to tím jarem, že začíná. 
Na „mrskačku“ chodíme se synem Janem i teď, každý rok: v Dobřicho-
vicích. A ty paní, ke kterým v sousedství chodíme, už nás čekají a ně-
kterou vynechat bylo by zlé. Paní Vaculíková má rada barvení vajíček, 
ale vždycky si stěžuje na barvy. Kostel? - Pořád považuju za hřích, když 
nejdu. A jsou to svátky veliké! 

Převzato z: www.katyd.cz
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Výborné buchty na Drachtince
Krásná vůně jablečného koláče se 
line po celém Domově tak, že se 
mnozí ptají, co se to děje. Právě 
probíhá společné příjemné posezení 
a setkání klientů v kuchyňce u kávy 
a při pečení buchet. „Někdo připra-
vuje těsto, jiný mele mák nebo krájí 
rozinky do závinu… Společně vzpo-
mínáme na to, jak jsme doma pekly 
buchty. Některá kuchařka z řad kli-
entů připomene recept, který doma 
používala, a my ho potom společně vyzkoušíme,“ vypráví paní Renata Daňková, pracovnice 
Domova seniorů Drachtinka.
„Rády bychom poděkovali paní Daňkové a ostatním sestřičkám, že můžeme společně 
prožívat krásné chvíle v kuchyňce,“ společně se shodnou paní Marešová i Beránková.

DRACHTINKA
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„Skautské století v Hlinsku – HRDINOVÉ VÁLKY“
V listopadu 2018 náš Domov navštívil pan Homolka z hlineckého skautského střediska a při-
blížil nám osm příběhů skautů a skautek, na které by se nemělo zapomenout. 

Vladimír

Akrman
skautský hrdina války

  ladimír se narodil 3. dubna 1916 v Hlinsku. Zde také absolvoval povinnou školní
docházku a stal se skautem. Od roku 1937 byl pokladníkem Místního sdružení přátel
Junáků – Skautů.
 Za druhé světové války žil v Praze, kde se zapojil do odboje proti okupantům. Jeho čin-
nost neunikla pozornosti gestapa. V listopadu 1941 byl zatčen a uvězněn v pražské Pan-
kráci. Poté byl převezen do Malé pevnosti Terezín. Z Terezína byl v lednu 1942 transporto-
ván do koncentračního tábora Mauthausen. Jeho život skončil předčasně 6. května 1942, 
kdy byl utlučen příslušníkem gestapa.

 Náčelnictvo Junáka udělilo Vladimírovi po válce zlatý stupeň Junáckého kříže „Za vlast 
1939-1945“, který byl určen těm, kdo padli v boji nebo zahynuli ve vězení. Dochovalo se 
svědectví o jeho výjimečném charakteru. „Choval se čestně, nezradil a úkoly, kterými byl 
pověřen, plnil svědomitě: Neznal uhnout z plnění povinností, které na sebe dobrovolně
převzal. Skromný a dobrý kamarád, skutečný bratr ve skautské rodině a soudruh ve svazu 
mladých.“

v

K zamyšlení  Proč se mnoho skautů
za války zapojilo do
protinacistického odboje?

Koncentrační tábor Mauthausen
  Řidičský průkaz Vladimíra Akrmana
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1. Hrdinové války_Akrman_Vladimir_tisk.pdf   1   11.09.2018   16:48:57

Skautské století – Hrdinové války v Hlinsku
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Někteří z nich byli umučeni v koncentračních táborech, jiní se zapojili do protifašistického 
odboje. Společně s panem Homolkou jsme se domluvili, že Vás seznámíme v časopise s kon-
krétními příběhy lidí – Hlineckými hrdiny. Dnes Vám nabízíme dva příběhy. 

Děkuji panu Homolkovi (Mm) 

Viktor

tausik
skautský hrdina války

  iktor se narodil 22. listopadu 1890 v Litomyšli. Měl tři bratry – Karla, Josefa a Vladimíra. Tausikovi 
byli Židé. Viktor se usadil v Hlinsku, kde pracoval jako úředník v továrně na pilníky Tlustý a Löwy.
V roce 1928 se oženil se Zdeňkou Třískovou. Manželství bylo klidné a šťastné, zůstalo však bezdětné. Až 
v roce 1939 se manželé Tausikovi ujali své nezletilé neteře Evy, která ve dvanácti letech osiřela. „Teta už 
nemohla mít děti, a tak se oba věnovali turistice, chodili značkovat cesty, Viktor pomáhal zakládat 
Skaut,“ vzpomínala jejich neteř Miroslava Linhartová. Svého strýce charakterizovala jako klidného
a spokojeného člověka.
 Skautem se Viktor stal pravděpodobně začátkem roku 1919. Nějakou dobu vedl chlapecký oddíl.
V roce 1932 byl zvolen předsedou Místního sdružení Svazu junáků skautů a skautek, které se staralo 
mimo jiné o správu skautského domova a pronájem tábořiště.
 Kvůli židovskému původu přišel Viktor o práci a byl naverbován na stavbu elektrárny na sečské
přehradě. Musel tam chodit pěšky, protože Židé za války nesměli jezdit autobusem ani na kole.
V květnu 1944 byl gestapem křivě obviněn, že načerno prodává cigarety, ač byl sám nekuřák. Byl odve-
zen do Terezína, kde se setkal s dalším hlineckým skautem Jaromírem Kučerou. Podle jeho vzpomínek 
snášel Viktor tvrdé lágrové podmínky velmi statečně, dokázal si zachovat svůj pověstný klid a rozvahu
a prokazoval neuvěřitelnou fyzickou i psychickou odolnost.
 Jednou Jaromír viděl skupinu spoluvězňů, kteří za trest běhali několik hodin po dvoře: „Několik lidí 
padlo, několik jich bylo SSmanem ukopáno, mnozí padali po stovkách dřepů na zem a znovu byli
kříšeni surovým člověkem kopanci k dalšímu cvičení. Přes polovinu lidí zůstalo ležet na dvoře. Po celou 
dobu tohoto divadla jsem trnul hrůzou a čekal s obavami na okamžik, kdy padne Viktor. Ale on to
vydržel.“ Osudnou se mu stala stavba německé podzemí továrny Richard u Litoměřic. Při této práci byl 
Viktor umlácen jedním bachařem. Zemřel pravděpodobně 1. srpna 1944.
 Po válce Viktorovi Náčelnictvo Junáka udělilo zlatý stupeň Junáckého kříže „Za vlast 1939-45“ in
memoriam. Z jeho bratrů přežil druhou světovou válku pouze Vladimír, který se na Slovensku přidal
k partyzánům.

v

K zamyšlení

Viktor Tausik (uprostřed) s oddílem skautů

Karel a Viktor (uniforma) Tausikové

Kde bral Viktor vnitřní sílu
snášet neúprosné podmínky
koncentračního tábora?
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Jizerská 50: na počátku byla parta  
horolezců a startovné pět korun

Jizerská 50 je už více než čtyřicet let skvělou oslavou dálkového běhu 
na lyžích. Ale zároveň také smutnou vzpomínkou na partu horolezců.

foto: archiv Jiřího Langra 
Amatérské začátky
Na startu 1. ročníku v roce 1968 
bylo 52 závodníků a do cíle 
jich nedorazilo jen šest. Závod 
vyhrál horolezec a lyžař Jo-
sef Driml. Startovné bylo pět 
korun a účastníci dostali dvě 
tatranky a čaj. Nikdo tehdy 
netušil, do jak obřích rozměrů 
se akce brzy rozroste a že pře-
kročí i hranice republiky.

Memoriál Expedice 
Peru 
Přelomová událost pro celou akci se udála v roce 1970. Tehdy dne 31. května zahynuli všichni 
členové československé expedice v jihoamerickém Peru, kteří se tam chystali pokořit nejvyšší 
horu peruánských And. Celá výprava skončila pod kamennou lavinou na úpatí Huascaránu.
Od čtvrtého ročníku proto nese Jizerská padesátka podtitul Memoriál Expedice Peru 1970 
na počest patnácti zemřelých horolezců, kteří se několik měsíců předtím zúčastnili třetího 
ročníku tehdy začínajícího závodu.

797
Tolik závodníků se sešlo na startu 1. ročníku Jizerské padesátky, jež se v 70. letech rozrostla 
do masových rozměrů.
Jizerská padesátka byla totiž právě akcí horolezců z oddílu TJ Lokomotiva Liberec a jejich 
přátel. Každý podnik, i ten letošní, je uctěním památky těchto mužů: Ivan Bortel, Arnošt 
Černík, Milan Černý, Vilém Heckel, Jiří Jech, Valerián Karoušek, Jaroslav Krecbach, Miloš 
Matras, Ladislav Mejsnar, Milan Náhlovský, Bohumil Nejedlo, Zdeněk Novotný, Jiří Rasl, 
Svatopluk Ulvr, Václav Urban.

Jizerská padesátka
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Při prvním memoriálu v roce 1971 se už na startu objevilo 797 závodníků, mezi 
nimi i 80 žen.

Závodil i slavný hokejista 
V sedmdesátých letech získávala Jizerská padesátka na popularitě. V roce 1976 se na start 
postavilo 6 458 lyžařů, přičemž organizátoři registrovali 13 tisíc přihlášek. Jel i slavný český 
hokejista Jaroslav Holík.

Vzdalo tisíc lidí 
V roce 1978 provázela Jizerskou 50 těžká nepřízeň počasí, husté sněžení a vichřice, což 
donutilo bezmála tisícovku běžců ke skreči. Na start desátého ročníku se tehdy postavilo 
rekordních 7 800 lyžařů.

Předčasný start 
O rok později na 12. ročníku vyběhli natěšení běžci na trať v počtu 5 315 při hromadném 
startu o osm minut dříve. Při prvním startu na Jizerské 50 vyhrál legendární lyžník Jiří 
Beran, který se později stal rekordmanem s pěti 
vítězstvími. Nejkratší závod v historii?
V roce 1986 ničila závod vichřice o síle až 100 ki-
lometrů za hodinu a pořadatelé museli běh zkrátit. 
Šlo o nejkratší Jizerskou 50 v historii, měřila jen 
43 kilometrů.
Jiří Beran dosáhl v roce 1987 třetího vítězství 
za sebou, celkově již pátého. Předtím zvítězil 
v letech 1979, 1982, 1985 a 1986.

Propad v účasti 
Dva zrušené ročníky za tři minulé roky donutily organizátory v roce 1991 ke změně termínu 
na polovinu února, ale pole běžců přesto prořídlo na 2 703 běžců. Bečvář a Karlík přijeli 
do cíle manifestačně ruku v ruce, triumf byl přisouzen Bečvářovi.

Stotisící účastník 
Kvůli počasí se musely v roce 1996 běžet dva okruhy po 25 km a noc před závodem se v mra-
zu přes minus 20 stupňů stěhovaly občerstvovací stanice. Na startu byly opět přes dva tisíce 
účastníků a navíc se v cíli objevil i stotisící závodník!
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Konečně ve Worldloppetu 
Ve 33. ročníku se Jizerská 50 stala součástí seriálu světové ligy v dálkových bězích 
Wordloppet a zařadila se tak po bok legendárních akcí jako Vassův běh či Mar-
cialonga. Naposledy se jelo v únoru a vyhrál jablonecký Stanislav Řezáč. Téměř tři tisícovky 
lyžařů se při Jizerské padesátce v roce 2001 také prošly bez lyží. Start byl až na Nové Louce, 
kam závodníci museli šlapat z Bedřichova po svých.

Premiéra v Marathon Cupu 
Po vstupu do Worldloppetu se dočkala v roce 2003 
Jizerská 50 dalšího uznání a stala se i součástí ka-
lendáře FIS Marathon Cupu, což jí vedle prestiže 
vyneslo i atraktivní závodníky. Vyhrál Švéd Svärd.

Elita na trati
V roce 2006 se vydařila v Jizerkách zima, která přichystala závodníkům kvalitní a krásný 
závod, na startovní čáře se sešla světová lyžařská elita a hodně bylo i návštěvníků. Poprvé 
vyhrál Ital Cattaneo.
Do malebné krajiny Jizerských hor dorazily v roce 2009 i norské hvězdy, olympijští vítězové 
Dählie a Alsgaard. Vítězem se opět stal Cattaneo, Řezáč doběhl třetí.

Poprvé přímo v televizi
Zatímco v roce 2010 vysílání z Jizerské 50 zmařilo počasí, o rok později se přímý přenos ČT 
vydařil. Přenášely ho švédská SVT, dánská TV2Sport, norská TV2 a italská RAI. Na atrak-
tivním přenosu se podílelo šest redaktorů a spolukomentátorů, 40 techniků, 21 kameramanů 
a 15 členů štábu. Šest techniků zajišťovalo radiové přenosy mezi letadly, skútry a přenosovým 
vozem, dvě tříčlenné posádky letadla a helikoptéry a další. Dohromady kolem 90 lidí. Závod 
si to zasloužil. Poprvé byl zařazen do nového elitního seriálu dálkových běhů Ski Classics.
.
Triumf Řezáče
Jablonecký běžec na lyžích Stanislav Řezáč vyhrál v lednu 2012 potřetí v kariéře Jizerskou 
50 a zařadil se tak k největším legendám tohoto závodu. „Je to pro mě nejcennější titul tady 
doma,“ radoval se i proto, že to bylo poprvé v rámci sérií FIS Marathon Cupu a Ski Classics. 
Porazil přitom kompletní elitu dálkových běhů v čele s norskými bratry Auklandovými. Nikdo 
v závěru nestačil na jeho drtivé tempo a Řezáč dojel do cíle osamocen.

Autoři článku: MF DNES
Zdroj: https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/jizerska-50

Zdroj: itras.cz 
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Letošní Jizerskou padesátku jel i náš údržbář Pavel Svoboda. Je to velký sportovec, lyžař, 
cyklista, trenér hlineckého lyžařského dorostu. Jeho sportovní výsledky v Jizerské padesátce 
jsou stále výborné.

Pavle, letošní Jizerská padesátka se opět vydařila a vím, že jsi se 
letos zúčastnil, závodíš pravidelně?
Jezdil jsem pravidelně, jel jsem ji dvanáctkrát jako mladý. Vlastně 
mě k tomu v té době přitáhl táta, a právě s ním se mě podařilo jet 
dvanáctkrát. Ale potom změnili termín závodu z února na leden, a vzhledem k našim místním 
klimatickým podmínkám se na to nedalo již natrénovat tak, jak bych si představoval. V té době 
jsem výsledkově jezdil pravidelně kolem dvacátého místa, jednou jsem byl dokonce čtrnáctý. 

Samozřejmě, to bylo v době, kdy závod nepatřil do světového 
poháru dálkového běhu. Nyní jsem se vrátil díky kamarádům, 
co lyžují, a připravoval jsem jim vždycky na ty dálkové běhy 
lyže, a protože zase posunuli termín závodu zpátky na únor, 
tak se opět účastním tohoto závodu.

Máš porovnání, kolik jezdilo účastníků tehdy, kdy jsi jezdil 
s tátou, a teď?
Před lety jezdilo Jizerskou padesátku zhruba 2500, letos 4800 
závodníků. Jinak letos (2019) bylo na startu přes 8000 účast-
níků všech závodů. Toto množství ale bylo rozděleno do tří 
samostatných jednotlivých závodů. Byly tam i jiné disciplíny 
a distance, například závod pro dorost, pro malé děti a další.
Pro mě je Jizerská padesátka srdcová záležitost v tom, že 

to je memoriál expedice Peru 1970. V roce 1971 se jel první ročník Jizerské padesátky a to 
jsem se narodil. Původně to byla parta horolezců, kteří tuto padesátku jezdili jako přípravu 
na svoje různé expedice. A když zahynuli právě v tom roce 1970 v Peru, tak se jel příští rok 

DRACHTINKA

Jizerská padesátka je nejznámější, největší a nejoblíbenější závod 
v běhu na lyžích v České republice

Trasa měří 50 km a vede Jizerskými horami po tzv. Jizerské magistrále. Závod se koná 
každý rok v lednu a účastní se jej až 4 800 závodníků. Start i cíl je na stadionu v Bedřichově 
v Jizerských horách.        itras.cz/jizerska-50/ 

Pavel Svoboda na trati
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1971 první memoriál této expedice. Jizerská padesátka má tedy i hlubší kontext, a horolezci 
a lyžaři vždy k sobě patřili.
Jako mladý jsem to vnímal spíše jako závod, měl jsem konkrétní ambice, i teď se snažím jet 
na závod připravený, abych se tam netrápil, a byl spokojený se svým výkonem. Je to pro mě 
lyžařský svátek, protože za prvé je to oprav-
du unikát, který patří do Ski classic seriálů 
světových pohárů dálkových běhů, a za druhé, 
způsob závodění se hodně změnil od doby, co 
jsem padesátku jezdil před dvaceti lety. Dnes 
si toho všimne i laik, že se to nejede klasicky, 
ale soupaž, což je specifická disciplína, mně 
se spíše líbí klasické lyžování.

Přeci jenom, začínal jsi jezdit s tátou, teď jezdíš 
sám, nebo jsi už vzal svého syna sebou?
Teď jezdím sám, a moc se těším, že jestli ještě tři roky vydržím, než bude mladému osmnáct, 
tak pojedeme spolu! To jsme si slíbili, mně bude padesát a jemu osmnáct, tak si to dáme 
společně k narozeninám a postavíme se společně na start! A pojedeme! Toto je takové moje 
životní motto a přání. A když nám k tomu ještě pojede táta namazat, tak to bude úplně super! 
Já nevím, čím se chlubit, ale udělá mně opravdu radost, když pan Vinklář nebo pan Pátek se 
mě týden dopředu ptají, zda závod pojedu:-). A přejí mně hodně štěstí.

To je velmi příjemná radost, že tím žijí i naší klienti. Je moc pěkný, až symbolický tvůj cíl, že 
tvůj táta namaže, a ty se společně synem postavíte na start. Vlastně to, co v tobě vybudoval, 
a co ti odkázal tvůj táta, předáváš zase svému klukovi. Letošní závod jelo 4800 závodníků, 
jak se ti vlastně jelo?
Podmínky byly dobré. Jizerská padesátka je specifická v tom, že se startuje v Bedřichově, 
což je výškově nějakých 900 metrů nad mořem, Krystiánov a Jizerka jsou o 200 metrů 

výš. Ráno trochu přimrzlo, a je velký rozdíl 
namazat lyže na půlhodinový závod, než ma-
zat na tříhodinový závod. Jakákoliv změna 
počasí je znát. Proto se tyto závody začaly 
jezdit soupaží. Takže jsem ráno namazal podle 
počasí, do půlky závodu jsem se pohyboval 
kolem stovky, no, a na Jizerce začalo chumelit, 
čerstvý prachový sníh, bylo nad nulou. Tím 
se podmínky změnily, došlo k určitému zpo-

Pavel Svoboda na trati

Zdroj: itras.cz
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malení. Ne že bych nemohl jet, ale lyže už tak neodsýpaly, v druhé polovině 
závodu mě nějakých padesát lidí předjelo. Foukal dost vítr, tím pádem se jelo 
lépe ve skupině. Samozřejmě stopy byly zafoukané, takže místo v pěti stopách 
se jelo v jedné, takže se nedalo moc předjíždět.

Kolikátý jsi skončil?
Na 177 místě.

Blahopřeji. To je krásný výkon. Protože je závod součástí Světového poháru v běhu na lyžích, 
kde na trati jezdí světová elita, lze vidět na závodu světové běžce. Potkal jsi někoho světového, 
významného?
Určitě. Samozřejmě. Na druhém místě v závodě byl Nor Tord Asle Gjerdalen, který jezdí 
světové poháry, je to veliká legenda lyžování. Z našich závodníků Standa Řezáč, kterého 
dobře znám, on je o dva roky mladší, takže jsme spolu závodili právě ve věku okolo dvaceti 
let, když byl v reprezentaci. U nás je to legenda, několikrát stál na stupních vítězů na Wassově 
běhu, několikrát vyhrál Sky classic i celkově. Samozřejmě připomenu i Jirku Ročárka, který 
pochází z Vlachovic u Nového Města na Moravě. Ten byl dvacátý, jeho manželka Adéla Bou-
díková byla čtvrtá mezi ženami, krásný výsledek. Je to velký závod s legendami Světového 
poháru. Je to opravdu veliký zážitek. 

Děkuji za rozhovor (Mm)

Pavel Svoboda  na trati
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Benefiční ples příspěvkové organizace  
Domova seniorů Drachtinka,  
Centra denních služeb Motýl

Dne 15. 3. 2019 se konal již VIII. Benefiční ples příspěvkové organizace Domova seniorů 
Drachtinka, Centra denních služeb Motýl. V letošním roce se účastnilo plesu již přes 300 
hostů. Slavnostní odpoledne zahájili svým proslovem Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA 
– ředitelka DS Drachtinka, 
Bc. Marek Plachta – vedoucí 
Centra denních služeb Motýl 
a Markéta Sádovská – uživa-
telka Centra denních služeb 
Motýl. Byl to pro ně prostor 
nejen pro uvítání hostů, ale 
také pro poděkování všem, 
kteří se jakýmkoliv způso-
bem účastnili na přípravách 
a organizaci plesu nebo těm, 
kteří Cds Motýl jakýmkoliv 
způsobem za uplynulý rok podpořili. Jednou z emotivních chvílí bylo předtančení samotných 
uživatelů a pracovníků Cds Motýl. Nácviku společné choreografie se pečlivě věnovali pod 
vedením pracovnice Simony Peškové. 
Celé odpoledne nás provázela hudba kapely Wječná žízeň. Zlatým hřebem bylo nejen vystou-
pení vzdušných akrobatek Arte Levite, zpěv Stanislava Černého s muzikálovou talentovanou 
zpěvačkou a především dcerou Simonou, ale měli jsme také možnost chvíli tančit v rytmu 
latinskoamerických tónů tance TS Ridendo. O příjemné okamžiky se postaralo také pěvecké 
vystoupení paní Moniky Maškové, při jejímž hlase se některým z nás tajil dech. O krásné 

a emotivní momenty opět nebylo nouze. Hosté si 
chválili bezprostřední atmosféru, tradiční raut i jed-
notlivé části programu. 
Zpestřením byla i dražba kombinézy Martiny Sáb-
líkové. Celkový výtěžek dražby v hodnotě/částce 
5 500,- bude použit na nákup elektricky ovládané 
polohovací postele. Dražitelům velice děkujeme 
a vážíme si jejich podpory.

Benefiční ples Cds Motýl v roce 2019
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Plesové nadšení se protáhlo až do večerních hodin, však kdo by si chtěl nechat 
ujít kresby karikaturisty, který během několika chvil ztvárnil mnoho obliče-
jů s libým zvýrazněním některých rysů. Vydařeným 
byl také raut, kde si každý mohl ochutnat ze specialit 
připravených PZP Merlin a zaměstnanci kuchyně DS 
Drachtinka. Zpestřením rautu bylo také drobné pohoš-
tění rodin uživatelů.  
Hosté se mohli také těšit z výher v malé a velké soutěži, 
kde došlo k napjatým chvílím při losování o kávovar, 
tablet, kancelářský stůl nebo jiné hodnotné ceny. Děkuje-
me všem, kteří se na přípravě plesu podíleli. Uživatelům 

centra, jejich rodinám, dále žákům ZŠ Včelá-
kov, kteří pomohli s výzdobou, pracovníkům 
i dobrovolníkům a dalším podporovatelům. 
Hlavní díky patří všem sponzorům, bez kte-
rých by se nepodařilo akci uspořádat na tak 
vysoké úrovni, ani nachystat bohatou soutěž 
o ceny. 
Moderování plesu již tradičně převzala dvo-
jice Dagmar Drahošová a Michal Picek, jimž 
patří také veliký dík. 

Výtěžek benefičního plesu bude použit ke zkvalitnění péče o uživatele Centra denních služeb 
Motýl. Záštitu nad benefičním plesem převzal Ing. Pavel Šotola – člen rady Pardubického 
kraje, kterému děkujeme za jeho dlouholetou podporu. 

Ještě jednou děkujeme všem, 
kteří nás jakýmkoliv způ-
sobem podporují, vážíme 
si toho a těšíme se na další 
IX. ročník benefičního plesu 
v roce 2020.
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Našemu tatínkovi, 
panu 

Oldřichu Sokolovi, 

přejeme ke krásným 

devadesátým naroze-

ninám pevné zdraví, 

pohodu, klid a děkuje-

me, že nám celý život 

významně pomáhal.

 Myslíme stále také 

na maminku.

Věra a Eva s rodinami

Zdroj: pixabay.com

Blahopřání panu Sokolovi
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TRÉNUJEME PAMĚŤ

Pojďme společně „nutit“ mozkové buňky k činnosti:)

Čím jsme starší, tím víc informací a zkušeností máme. A ve chvíli, kdy se potřebujeme na něco 
rozpomenout, může mozku chvíli trvat, než se v tom velkém množství informací zorientuje. 

Pokud chceme předejít předčasnému stárnutí mozku a udržet si psychické zdraví do vyso-
kého věku, měli bychom mozek udržovat v pohotovosti.

K procvičování paměti je ideální sledovat vědomostní soutěže, luštit křížovky, číst knihy, 
setkávat se s přáteli, učit se novým dovednostem.

Na větší aktivitě mozkových buněk se podílí nejen intelektuální činnost, ale také pravidelný 
pohyb např. procházky nebo cvičení. Nesmíme ale zapomínat i na odpočinek.

Také není dobré zatěžovat svou mysl a paměť průměrnými, deprimujícími a zbytečnými 
myšlenkami a informacemi.

Pro všechny, kteří si chtějí posílit svoji paměť, připravujeme přílohu časopisu Drachtinka, 
která bude vycházet pravidelně 1x za měsíc a bude mít dvě strany. 

Křížovky, hádanky, rébusy a další úlohy na procvičení paměti, které budou v příloze časopi-
su, by mohli být výzvou pro každého, kdo si chce posílit paměť a změřit síly s ostatními. 

Každý měsíc bude vyhodnocení správných řešení a losování nejlepších luštitelů. 
Losování proběhne vždy na Radě obyvatel. První tři budou odměněni drobným dárkem.

ANEB
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Dnes jen malá ochutnávka
Úkol č. 1:
Kolikrát je v textu obsaženo písmeno „A“. Spočítejte.

JEDEN ČÍNSKÝ CÍSAŘ, ASI PŘED TŘEMI TISÍCI LETY, SEZVAL VŠECHNY ČÍNSKÉ 
MUDRCE A FILOSOFY A POLOŽIL JIM OTÁZKU:
„MOHLI BYSTE VYMYSLET VĚTU, KTEROU BY SE DALO ODPOVĚDĚT NA VŠECH-
NY ŽIVOTNÍ SITUACE, VĚTU, KTERÁ BY SEDĚLA NA VŠECHNY VĚCI, 
S KTERÝMI SE ČLOVĚK V ŽIVOTĚ SETKÁ?“
PO ROCE SE OPĚT VŠICHNI MUDRCI A FILOSOFOVÉ SEŠLI U CÍSAŘE. 
„NUŽE, JAKÁ JE VAŠE ODPOVĚĎ?“ ZEPTAL SE CÍSAŘ.
VYSTOUPIL MLUVČÍ – NEJMOUDŘEJŠÍ Z NICH – A ŘEKL: 
„ZDE JE ODPOVĚĎ NA VAŠI OTÁZKU, NEJJASNĚJŠÍ CÍSAŘI. 
TA VĚTA ZNÍ: 
A TOHLE TAKY POMINE.“

Úkol č. 2
Přesmyčky měst a obcí (Pardubický kraj, naše okolí)

     a)  PECIBURDA .............................................................................................

      b) MIRDUCH ................................................................................................

      c) SRKAVANY   .............................................................................................

      d) TRANOVIČE ..............................................................................................

      e) MIKANEČKY .............................................................................................

      f) TVÁROH  KECMANIE ...............................................................................

Trénování paměti
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      g) NOSKLIH ..................................................................................................

      h) VOJÍNEK ...................................................................................................

      i) HONÍLET ...................................................................................................

Úkol č. 3
Copak nám to vykvetlo za zeleninu??

Úkol č. 4
Jaký název by měla mít příloha časopisu Drachtinka? 

Jak by se měla jmenovat? 

Nejlepší název odměníme! 



– 24 –

Logopedická péče u seniorů
Cílovou skupinou logopedické péče jsou nejen děti, ale také dospělí lidé a stárnoucí osoby, 
u nichž se vyskytují poruchy řečové komunikace. Souvislost vzniku poruch řečové komuni-
kace a proces stárnutí je v současné době stále nedoceněnou skutečností. V důsledku stárnutí 
organismu dochází k fyziologickým změnám, které postihují především motorické řečové 
schopnosti a respirační (dýchací) funkce. Potíže nastávají také při tvorbě hlasu a přesné artiku-
laci a to z důvodu snížení rychlosti a síly svalové koordinace. Proto může být srozumitelnost 
řečového projevu u stárnoucích osob snížena.
Kdy je vhodné hledat odborníka – logopeda?
Odborníka je vhodné vyhledat tehdy, pokud u svého blízkého pozorujete náhlé nebo postupně 
rozvíjející změny či obtíže v komunikaci. Může se jednat například o:
► obtížné hledání vhodných slov;
► potíže s tvorbou vět, použití nesprávných tvarů slov;
► zhoršená výslovnost;
►  vypadávání hlásek ze slov nebo naopak vkládání hlásek, které do daného slova nepatří, 

tvorba neologismů (novotvarů);
► ztráta hlasu, nesprávné dýchání při mluvení;
► a další…

Výše zmíněné potíže se mohou vyskytovat v souvislosti s:
► cévní mozkovou příhodou („mrtvicí“);
►  degenerativním onemocněním mozku (např. Alzheimerova choroba, Parkinsonova 

demence aj.);
► infekčním onemocněním mozku;
► nádorovým onemocněním mozku;
► úrazem hlavy;
► změnami v psychice (sociální izolace)
► dalšími onemocněními.
Práce se staršími lidmi by měla být prováděna zodpovědně a kvalitně i přesto, že u některých 
jedinců jsou přítomny závažné potíže s komunikací v důsledku zdravotního postižení – např. 
demence (Kejklíčková, 2011; Neubauer, 2014). 

Mgr. Nikola Muchová, sociální pracovnice
NEUBAUER, Karel a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Vyd. 1. Praha: 
Portál 2007. 227 s. ISBN 978-80-7367-159-4.
KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Logopedie v ošetřovatelské praxi.  Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Sestra 
(Grada). 128 s. ISBN: 978-80-247-2835-3. 
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Velikonoce – otevřené srdce
PETR LINDR, redaktor Katolického týdeníku
V dětství a mládí mi tyto svátky nic neříkaly, snad to, že bude 
v pondělí volno. Později mi připomínaly spíše svátky jara, slepic, 
vajec a zajíců. Když už jsem pravidelně chodil do kostela, byly 
Velikonoce pro mě spíše utrpením z dlouhé bohoslužby, při které 
v plném kostele bolely nohy. Duchovně jsem z obřadů nic moc 
neměl. Asi před třiceti lety jsem zažil slavení velikonočních svátků 
v rodinném společenství s tajně vysvěceným knězem. Bylo to něco 
zcela mimořádného, intimního, kdy byl člověk do všech obřadů 
vtažen. Velikonoční svátky jsem přímo prožíval, cítil se jich účasten 
stejně jako učedníci v Jeruzalémě. Byl jsem přesvědčen, že něco 
tak duchovního nelze nikde jinde zažít. Bylo to opravdu tajemné 
společenství s Kristem.
Po dalších deseti letech jsem byl o Velikonocích na léčení ve slo-
venských lázních a tam jsem šel po celodenní vycházce rovnou 
do místního kostela na obřady. Říkal jsem si, že po takové kráse 
prosluněných a zasněžených hor, kdy rozkvétaly mezi sněhem květy 
sněženek a dole již rašily jívy, to v malém a přeplněném kostele 
s místními „tradičními katolíky“ nebude žádný zážitek. Ale opak 
byl pravdou, viděl jsem, že tito lidé prožívali svoji „Velikou noc“ stejně vroucně a usebraně 
jako já tehdy v tom malém společenství. Poznal jsem, že ten, kdo má otevřené srdce pro Krista, 
zakouší jeho přítomnost kdekoliv. 
          Převzato z: www.katyd.cz
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Zabíjačkové hody a Ježíškova vnoučata

Zabíjačkové hody na Drachtince
„Zabíjačka byla vynikající, ještě jsem si kou-
pil pár jitrnic pro rodinu,“ říká pan Vinklář.
Únorová zabíjačka se opět vydařila, přes 50  kg 
prejtu, krup a 320 jitrnic mluví samo za sebe. 
Každý, kdo přišel na oběd nebo si jen vyzved-
nout svoji objednanou výslužku, byl ke své spo-
kojenosti obsloužen. Děkujeme celé kuchy-
ni Domova seniorů Drachtinka za výborný 
oběd.
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 Ježíškova vnoučata 2018 
Na sklonku roku 2018 spustil Český rozhlas již podruhé projekt Ježíškova vnoučata. Jeho 
cílem bylo splnit vánoční sny seniorům, žijícím v domovech pro seniory. 
Tohoto projektu jsme se zúčastnili již podruhé a na stránkách Ježíškových vnoučat bylo možné 
naleznout i společná přání obyvatel našeho Domova. Přání byla různá- lišila se podle potřeb 
a zájmů klientů. Všechna přání si zamluvili ke splnění lidé, kteří chtěli udělat radost druhým; 
potěšit je a vyjádřit jim svoji úctu a respekt.
Doručené balíčky byly krásně zabalené a leckdy obsahovali 
i různé dobroty navíc. Nikdy nechybělo originální a srdečné 
přání od dárců a jejich rodin, někdy doplněné fotografiemi. 
Většina dárců byli z velmi vzdálených míst a proto nemohli 
osobně z různých důvodů přijet a dárek předat osobně.

Letos dárek přijeli předat osobně jen jedny vnoučátka a to 
slečna Adéla se svým přítelem až ze Zábřehu na Moravě. Při-
vezli krabici plnou různých starých autoatlasů a map. Nebylo 
ale pro ně vůbec jednoduché splnit toto naše přání. V dnešní 
době sehnat starý autoatlas je velký problém. Vzali to ale jako 
výzvu a zapojili další kamarády a známé a nakonec sehnali 
krásné atlasy, které určitě využijeme při individuální nebo 
společné práci s klienty.
Předání jejich dárku proběhlo při generální zkoušce našeho sboru Drachtinka. Mladí lidé 
měli slzy v očích, když poslouchali koledy a další vánoční písničky věnované jim. Bylo to 
velmi srdečné setkání. Pak již nadešel den „D.“ V pátek 21.12. 2018 jsme se všichni sešli 
v přednáškovém sále u svátečně nazdobené borovičky, pod kterou leželo mnoho lesklých 
a pestrých balíků a balíčků.

Nejdříve jsme si všichni zazpívali koledy a vánoční 
písničky s pěveckým sborem Drachtinka a poté 
zavládlo hromadné rozbalování společných dárků. 
Atmosféra byla velmi dojemná, krásná a sváteč-
ní. Všude bylo hodně ruchu, hluku, veselí, údivu, 
povalujících se vánočních papírů – prostě, jak už 
to tak bývá u vánoční nadílky...
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Ježíškova vnoučata nám splnila celkem 21 přání. Máme nejen autoatlasy, ale nové pomůcky 
do kuchyňky – vykrajovátka, keramickou formu na bábovku, formu na štolu, mlýnek na mák. 
Na společných cvičeních mohou klienti využít nové šifónové šátky 
různých velikostí. Kdo rád čte, má možnost využít předplatné časopisů 
Retro, Naše příroda a Zahrádkář. 
Pro klienty, kteří si raději poslechnou audio knihu, máme pohádku 
Broučci, ale i další dramatizace knih (např. Syn lovce medvědů, Jak 
jsem potkal ryby, Hrabě Monte Christo, atd.)
Na druhém i třetím patře jsou krásné kalendáře, které umožňují lepší 
orientaci v čase.
Pro milovníky lidové hudby máme k dispozici několik DVD s (nejen) 
moravskými písničkami.

„Díky Ježíško-
vým vnoučatům se daří spojovat po-
moc seniorům a radost z obdarování 
napříč všemi věkovými skupinami 
i celou Českou republikou. Projekt tak 
navazuje na společenskou odpovědnost, 
která patří dlouhodobě mezi základní 
pilíře naší filozofie,“ uvedl generální 
ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.  
Nezbývá, než poděkovat autorům pro-
jektu a hlavně všem lidem dobré vůle, 

kteří mají i v dnešní uspěchané době zájem udělat radost druhým a potěšit je, zajímat se o ně.
Věřím, že alespoň někteří z našich Ježíškových vnoučátek se přijedou k nám do Drachtinky 
během roku podívat; jsou 
srdečně zváni a dobře vědí, 
že u nás mají dveře vždy 
otevřené :-) 

Miluše Štiková, vedoucí 
aktivizačního úseku 
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Velikonoční menu Domova seniorů Drachtinka
Letošní velikonoční menu pro Vás připravuje kuchy-
ně našeho Domova. I letos se můžeme těšit na Jehněčí 
frikasé s houbami, které pro Vás pravidelně připravuje 
kuchař Lukáš Cach. Je pravda, že je výborný kuchař při 
přípravě jehněčího masa.
A co to je frikasé?
Frikasé je pokrm z drobně krájeného pečeného nebo du-
šeného masa se šťávou nebo houbami s hustou omáčkou. 
Jehněčí maso naložené, okořeněné, se opeče na pánvi, 
přidají se houby a zaleje se bílým vínem, maso se po-
malu dusí.
Na Zelený čtvrtek nám kuchyně připravila Velikonoční 
hlavičku, která patří k tradičním pokrmům. Většinou 
každá hospodyňka má ten svůj osvědčený recept. Někdo 
dává do nádivky kopřivy, jiný zase špenát. Podle šéf-
kuchaře Tomáše Bíška se do naší velikonoční hlavičky 
dávají kopřivy, tedy pokud nejsou pod sněhem a pokud 
se tak stane, nahradí se listovým špenátem.
Na Velký pátek se drží půst – jídlo bez masa. Můžeme 
se těšit na palačinky s tvarohem. 
Poděkování patří celé kuchyni Domova, kuchařům a ku-
chařkám: Jitce Mitošinkové, Lukášovi Cachovi, Nikolce 
Pražákové. 
A celému provoznímu týmu – Monice Hanusové, Mirce 
Glosové, Jitce Hanusové, Tomášovi Rajnochovi, Lídě 
Uhlířové, Dáše Novákové, Lucii Vorálové, Blance Bal-
kové. Vše uzavírá ŠÉF kuchyně Tomáš Bíško. Přejeme 
celé kuchyni Domova seniorů Drachtinka pěkné Veli-
konoce, odpoči-
nek a první jarní 
dny se sluníčkem. 
(Mm)

Velikonoční menu
Zelený čtvrtek – 18. dubna

Polévka špenátová
Hlavní jídlo: Velikonoční hlavička 
s vařenými brambory, hlávkový 
salát

Velikonoční menu
Velký pátek – 19. dubna

Polévka: bramboračka
Hlavní jídlo: Palačinky zapečené 
s tvarohem

Velikonoční menu
Bílá sobota – 20. dubna

Polévka: rajská 
Hlavní jídlo: Vepřová roláda bůč-
ková, bramborová kaše, kompot

Velikonoční menu
Boží hod velikonoční–21. dubna
Polévka s kuskusem
Hlavní jídlo: Svíčková na smetaně

Velikonoční menu
Pondělí velikonoční – 22. dubna
Polévka: slepičí s nudlemi
Hlavní jídlo: Smažený krůtí řízek 
a bramborový salát
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Zahrady Domova v roce 2019

Zahrada Drachtinka – užitková část
Zahrady Domova seniorů Drachtinka tvoří nejen okrasná část s altány a jezírkem, ale také 
užitková zahrada s vyvýšenými záhony. Ty jsou výškou přístupné i vozíčkářům a prvotně jsou 
určeny k aktivizaci našich klientů. Zároveň tuto zahradu také využívá kuchyň DsD.
Na předních záhonech pěstujeme pažitku a různé druhy petržele, libeček, celer, dále má kuchyň 
možnost používat středomořské byliny, jako rozmarýn, saturejku, magi koření – smil italský, 
estragon, šalvěj, oregano, různé druhy ty-
miánů, yzop, dále kopr; pro ochucení nápojů 
meduňku a mátu. Loni nám přibyly novinky 
mojito a pomerančová máta, která má vý-
bornou chuť. Bylinkové čaje jsme vařili při 
odpoledních posezeních na terase a klienti 
mohli k bylinkám nejen přivonět, ale také 
ochutnat konečný výsledek.
Na principu biozahrady jsme v loňském 
roce pokusně zasadili ve smíšené výsadbě 
květiny a bylinky odpuzující škůdce, (jako 
např. afrikány, měsíček, bazalku) a zeleninu – brambory, dýni hokkaido, rajčata, celer, brokolici, 
slunečnici, a rostlinám se přes omezený prostor dařilo dobře. Největší dýni, která na poměry 
druhu vyrostla do velikých rozměrů, jsme s klienty očistili a věnovali kuchyni DsD. Ta ji po-
užila do dýňové polévky a byla k obědu začátkem září. Rajčátka i brambory jsme ochutnávali 
při odpoledních svačinách a posezeních.

Naše bývalá klientka, paní Stránská, 
vypěstovala na klasickém záhoně nejen 
kopr, ale také krásnou mrkev, kterou jsme 
až do podzimu obohatili jídelníček našich 
králíčků, a ti tak měli čerstvé vitamíny 
přímo od dodavatele. Naši mrkev mohli 
také ochutnat obyvatelé DsD v jedné ze 
svačinek. 
V loňském roce jsme důsledně začali vy-
užívat kompostér, do kterého odkládáme 
nejen rostlinné zbytky z užitkové zahrady. 
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Dáváme tam od jara do podzimu použitou podestýlku od obou králíků, kte-
ří slouží jako mazlíci v Domově, dále substrát od afrických šneků, odpad ze 
zpracování jablek a jiného ovoce při pečení s klienty, květiny, které posloužily 
k výzdobě jídelny, starou zeminu z květináčů a truhlíků. Surovým kompostem jsme již v době 
sucha nastlali místo mulče smíšený a květinový záhon, a kdo se divil našim metr vysokým 
cíniím, říkal, že to není normální, tak už ví, proč. Zemina v záhonech není dobré kvality, je 
velmi tvrdá a chudá na živiny, postupně ji vylepšujeme právě naším vlastním kompostem 
a do budoucna tak snad i ušetříme za ná-
kup substrátů.
Hlavní součástí naší zahrady jsou květi-
ny. Loni jsme mapovali zasazené trvalky 
a postupně rozšíříme skladbu květin o dal-
ší druhy tak, aby se celý rok bylo nejen 
stále na co dívat, ale abychom měli záso-
bu kytiček na výzdobu Domova. Od jara 
do podzimu, minimálně jednou za týden, je 
vyměňujeme a s klienty aranžujeme do vá-
ziček v jídelně, v prostorách recepce, kaple.
Samozřejmě, že sortiment trvalek ještě do-
plňujeme letničkami, jako jsou cínie, astry, afrikány, hledíky a jiné. Jedna část kytiček byla 
ze zakoupených sazenic a druhou část loni poctivě vlastnoručně vysela a vypěstovala paní 
Stránská, kterou jsme v tomto moc obdivovali. Paní již, bohužel, není mezi námi, ale navždy 
nám zůstanou v paměti její krásné květiny, které byly mnohokrát hlavní ozdobou kaple při 
mši svaté. 
Snažíme se, aby zahrada byla druhově rozmanitá, pokud možno ekologická a stala se i do-
movem pro motýly, užitečný hmyz, hlemýždě a jiné živočichy, kteří zároveň pomohou místo 

chemie proti škůdcům.
Zahrada slouží k odpočinku a relaxaci 
nejen našich klientů a jejich rodin. Je 
otevřena všem a plní také naučnou funk-
ci. Prohlíželo si ji spoustu lidí zvenku 
a měli jsme kladné ohlasy, navštěvovaly 
ji také děti ze ZŠ Ležáků – odloučené 
pracoviště (dříve Klíč), které se zájmem 
určovaly bylinky. Máme nejen koření, 
ale i léčivky, jako např. řepík, echinaceu, 
loni se tyčil uprostřed i impozantní os-
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tropestřec mariánský. Přes léto byly u rostlin popisky z klacíků, další společná práce našich 
obyvatel. 
V rámci aktivizace jsme se na zahradě 
věnovali individuálně jednotlivým kli-
entům, ale také jsme měli na lavičkách 
u záhonů skupinová odpolední pose-
zení. V září jsme se tam s klienty sešli 
na zkušební vykopávce brambor, kterou 
jsme si také užili. Vzhledem k počtu 
zasazených hlíz bylo jejich sklizené 
množství symbolické, ale, každý, kdo 
chtěl, si mohl k vykopaným bramborům 
s vůní hlíny i přičichnout, a vybavit si 
tak třeba vzpomínky na mládí.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Všem návště-
vám, rodinným příslušníkům a klientům, kterým stojí za to se do této části zahrady podívat, 
obyvatelům Domova, kteří se o kytičky starají, (nikdy nezapomeneme na paní Stránskou, která 

i přes letní vedra na záhonech ne-
únavně pracovala), pracovníkům 
údržby za každodenní zalévání 
v parných dnech, kuchyni DsD, 
že naše výpěstky využívá, např. 
do polévky a umožní tak všem 
v Domově je ochutnat. Dále všem 
pracovníkům, vozícím do zahra-
dy klienty, kteří už by se tam 
sami nikdy nepodívali a těžko by 
si přivoněli přímo na místě např. 
ke kopru.

Naším přáním je, aby se v zahradě každý cítil dobře a našel si to svoje – práci dle své chuti, 
odpočinek, relaxaci, vzpomínky, klid, souznění s přírodou a rád se tam vracel i v letošní 
sezoně, která nám již pomalu začíná.

        Alena Peškeová, aktivizační pracovnice
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CO VŠECHNO MUSÍ 
UDĚLAT JARO 

František Halas 
 

Vytáhnout trávu z hlíny       
a nazeleno ji natřít. 
Načernit pěkně stíny 
a všechno živé sbratřit. 
 
Všem hadům svléci kůži, 
načesat řádně louky, 
spočítat lístky růží 
a pruty leštit, brouky. 
 
Nachystat noty ptáčkům, 
obléci nahé stromy, 
vysmát se poškoláčkům, 
pozlatit střechy, domy. 

 
Rozmíchat v lese barvy      
a kdeco zrána zrosit,     
probudit v zemi larvy      
a teplo do děr nosit.     

Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.

DRACHTINKA
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Několik otázek 
na závěr:-)

Kteří sportovci jsou nejzbožnější?
Cyklisté – velmi jim záleží na tom, aby měli 
v pořádku své duše.

Co je největším přáním majitele Trabantu?
Dostat pokutu za překročenou rychlost.

Kdo je to účetní?
Osoba, která vyřeší problém, o kterém jste ne-
věděli, způsobem, kterému nerozumíte.

Jak se dá pomocí vody získat světlo?
Umyjeme okno.

Víte, kteří lidé jsou nejšťastnější?
Zapomnětliví sklerotici. Mají vše, na co si 
vzpomenou.

Kde Pán Bůh ještě nebyl?
V penzi.

Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, čer-
né, bílé, černé, bílé,... Co je to?
Tučnák válí sudy.

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou 
z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je 
to možné?
Třetí muž je holohlavý.
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Téma: Dopisní papíry se schovánají


