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Vážení klienti,  
 
číslo Drachtinky, které držíte v ruce, je věnováno krásnému tématu manželství 

a především onomu velkému „svatebnímu dni“, který je dnem plných očekávání nejen 
pro novomanželský pár, ale také pro jeho rodiče a přátelé.  

Děkuji všem, kteří se s námi podělili o své svatební příspěvky a tím odkryli část 
svého Já.  

Já si dovolím náš úvodník tentokrát využít k informování Vás o velké změně, která 
náš Domov čeká a svým způsobem se dotkne každého z nás. Věřím, že tato změna 
bude cestou ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pro řadu 
klientů.  

Změna, která nás čeká, je vznik nové sociální služby, jejíž poskytování zahájíme 
od 1. ledna 2023 a nese název Domov se zvláštním režimem. 

Zřízení sociální služby Domova se zvláštním režimem vychází především z potřeb 
současných obyvatel Domova, ale zároveň z potřeb veřejnosti města Hlinska a spá-
dového okolí.  Po službě domova se zvláštním režimem je velká poptávka a její kapa-
city jsou v okresu Chrudim nedostačující.   

Potřebnost služby vyplývá jak z demografických údajů, tak z analýzy potřeb cílové 
skupiny. Významná část zájemců o naši stávající službu domova pro seniory je při prv-
ním setkání s naší sociální pracovnicí informována o tom, že domov pro seniory není 
vhodnou sociální službou, která může zodpovědně řešit jejich nepříznivou životní situ-
aci, a je odkázána na službu mimo region. Další část žadatelů je vyřazena po podání 
žádosti z důvodu nevhodnosti zvolené sociální služby a rovněž odkázána na domovy 
se zvláštním režimem mimo region. Nezanedbatelnou skupinou, která vyžaduje služ-
by domova se zvláštním režimem, je skupina již stávajících klientů Domova pro seni-
ory, jejichž zdravotní stav se vyvíjí tak, že služba domova pro seniory už nadále není 
pro klienta vhodná a vyžaduje využití služby Domova se zvláštním režimem.  Tento 
důvod je hlavním hnacím motorem, proč bude v našem Domově registrována služba 
Domova se zvláštním režimem. Chceme i právě těmto klientům dosloužit do samého 
závěru života a nemuset s nimi ukončovat stávající smlouvu. Nechceme, aby byl klient 
nucen opouštět náš Domov, ale i město, kde žil a došlo tak k jeho vytržení z prostředí, 
které zná a je mu blízké.  

[  úvodník  ]     
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Vytržení z prostředí, o kterém mluvím, způsobuje zpřetrhání sociálních vazeb a ne-
vratné odloučení s blízkými. Cesty na návštěvu za klientem mimo naše město jsou 
pro blízké klientů mnohdy nepřekonatelnou překážkou, jelikož velice často děti našich 
klientů a žadatelů o službu jsou lidé vysokého věku s řadou zdravotních problémů.  

 
Služba domova se zvláštním režimem, kterou bude náš Domov poskytovat zahrnu-

je péči o klienty, kteří trpí různými formami stařeckých demencí a různými stádii Alz-
heimerovy choroby, s věkovou hranicí nad 65 let. Tato onemocnění s sebou mohou 
přinášet specifické projevy chování, jako např. hlučnost, ztráta krátkodobé i dlouhodo-
bé paměti, narušování práv a prostoru ostatních klientů Domova, atd., jež jsou v roz-
poru s poskytováním sociální služby Domova pro seniory. Klíčovým aspektem těchto 
onemocnění je dlouhověkost klientely. Průměrný věk klientů Domova je v současné 
době 84 let, z nichž např. 15 klientů má úctyhodný věk nad 91 let. 

 
Realizace zavedení nové služby je vedením Domova naplánováno plynulým pře-

chodem 10 stávajících klientů služby Domova pro seniory, která má kapacitu 87 lůžek, 
na službu Domova se zvláštním režimem. Kapacita obou služeb bude rozdělena na 
počet 77 lůžek Domov pro seniory a 10 lůžek Domov se zvláštním režimem.   

 
Zázemí služby Domova se zvláštním režimem je plánováno v prostorách ve 2. pat-

ře. Část Domova, které nazýváme Inkou. Tento prostor bude opatřen vstupem na ter-
minál, okna budou zajištěna tak, aby je klient nemohl plně otevřít. Uvnitř tohoto obyt-
ného prostoru je společné zázemí k trávení času klientů a personálu, prostor je opa-
třen kuchyňkou. Celkové zázemí umožní trvalé trávení času personálu Domova se 

zvláštním režimem s klienty této služby. Zázemí služby bude ctít psychosociální a fy-
zické bezpečí klienta.  

  
Záměr zřízení Domova se zvláštním režimem nachází oporu v Komunitním plánu 

sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko na ob-
dobí 1. 10. 2019 – 30. 9. 2022 a dále je v souladu s Akčním plánem rozvoje so-
ciálních služeb Pardubického kraje.   

 
V případě, že budete mít otázky k nově zřizované sociální službě, velice 

ráda Vám je zodpovím. 
 

Přeji všem obyvatelům a zaměstnancům Drachtinky a všem klientům 
a zaměstnancům Centra denních služeb Motýl krásné prožití babího léta.  

Miroslava Kábelová,Bc.ředitelka  
Domova seniorů Drachtinka 

 
 

[   úvodník pokračování   ]
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[   manželský slib   ]m     

Pětaosmdesátilý dědeček chodil pravidelně každé ráno 

do ústavu pro staré a nemocné. Navštěvoval jednu ženu, 

která byla jen o něco málo mladší, než byl on. Vždy koupil 

dvě kávy, přisedl k té ženě, jednu jí podal. A takto společně 

trávili čas. Dědeček k ní hovořil, pomáhal, byl jí nablízku. 

 Jednoho dne to jeden ze členů personálu již nemohl vy-

držet a dědečka se zeptal: „Pane, proč sem, prosím vás, cho-

díte? Copak nevidíte, že ta žena je mimo? Ona neví, kdo je, 

kde je, a už vůbec neví, kdo jste vy. Proč sem chodíte?“ 

Starý pán se jen usmál a odpověděl: „Ano, já vím, že 

mne nepoznává, ale já stále poznávám ji. Je to moje man-

želka. A já jsem ji před šedesáti roky při svatbě slíbil, že s ní 

budu vždycky a stále, v dobrém i zlém. Chodím sem proto, 

že ji miluji.
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Zavádění paliativního přístupu v Domově seniorů Drachtinka, aneb Doprovázení 

a poslední záležitosti člověka.  
 

„Člověk může přijít o všechno kromě jediného: nikdo mu nemůže vzít 'posled-
ní lidskou svobodu' - vybrat si za jakýchkoliv okolností svůj vlastní přístup, 
svou vlastní cestu.“ 

(Viktor E. Frankl) 
 
Narodíme se, žijeme svůj život a stejně jako narození přijde čas druhé jistoty, kte-

rou je smrt… 
Velice těžké téma, o kterém mnozí lidé nechtějí hovořit a možná ani číst. Přesto 

si dovoluji právě tomuto tématu věnovat tento článek. Nemá vzbudit strach ani nepří-
jemné pocity, má ukázat cestu, kterou v péči o naše klienty chceme kráčet. Jít po boku 
našich klientů, po boku jejich blízkých a pomáhat jim zvládnout to nejtěžší životní ob-
dobí.  

My, domov pro seniory, pečujeme o naše klienty různě dlouhou dobu, často i řadu 
let. Nastane však okamžik, kdy zdravotní stav klienta začne být velice vážný a směřu-
je ke konci jeho bytí. My pečující jsme potom svědky různých podob vývoje, kdy náš 
klient absolvuje cesty mezi nemocnicí a Domovem. Velice smutné jsou pro nás oka-
mžiky, kdy nás naši klienti opouští a jejich život končí v sanitkách a nemocnicích, třeba 
i ve velmi krátké době po odjezdu z Domova. Toto jsou důvody, které nás vedly ke 
změně myšlení na sklonku života našich klientů a rozhodli jsme se, že začneme systé-
mově nastavovat poskytování paliativní péče, nebo-li doprovázení umírajících klientů 
našeho Domova v souladu zachování kvality života.  

 
Pokud jste i Vy člověk, který chce o „svých“ věcech přemýšlet a mít možnost je 

ovlivnit, pokusím se Vám nastínit cestu.  
 
Podzim života k nám přichází pomalu, ale neúprosně. Stárneme a jednou si každý 

musí přiznat, že je starý. Žijeme v Domově pro seniory, v prostředí, jakým je náš do-
mov, je více příležitostí přemýšlet o tomto tématu. Zde se člověk setkává se smrtí mno-
hem častěji, než kdyby žil ve svém domku nebo bytě.  Rozhovory o smrti jsou velice 
důležité nejen pro podzim života, může docházet k předání moudrosti, zkušeností 
a sdělení přání, která vedou k vnitřnímu, ale i často lidskému smíření. Někteří lidé pře-
mýšlejí, jak strávili své životy, jaké bylo jejich dětství a dospívání. Zda v sobě mají ne-
zpracované křivdy nebo cítí vinu, díky které přišli o blízké. Všechny tyto vzpomínky 
o životě mohou sdílet s personálem Domova nebo se svými blízkými. Jsou lidé, kteří 
mají před smrtí svá tajná přání. V takových chvílích se personál snaží komunikovat 
s rodinou klienta, a pokud je to v kompetenci domova, tak takové přání splnit.  

Podzim života, stejně tak jako jeho poslední okamžiky, nemusí člověk prožít v ne-
jistotě a strachu.  

 

[   paliativní přístup   ]
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Pokud se chcete vyjádřit k tomu, jak si představujete své poslední dny, můžete vy-
užít několik možností, které by vám měl zaručit náš právní systém: 

 
1. Negativní revers – odmítnutí léčby (§ 34 Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravot-

ních službách)  
Každý člověk má právo znát informace o svém zdravotním stavu a o dalším prů-

běhu léčby. K průběhu léčby se může každý vyjádřit a určit osobu, která bude o jeho 
zdravotním stavu informována. Léčba je poskytována pouze se souhlasem pacienta 
(výjimku tvoří např. lidé v kómatu po havárii) a není-li schopen tento souhlas dát, vy-
žaduje se souhlas od některé jiné svéprávné blízké osoby. Pokud člověk nechce ab-
solvovat žádnou další léčbu, je nutné si o tom promluvit se svým lékařem, který sepíše 
tzv. negativní reverz a provede záznam do zdravotnické dokumentace. Lékař by měl 
navrhnout i jiné postupy – úlevné tzn. jedná se o postupy paliativní medicíny, které by 
měly ulevit především od bolesti a jiných nepříjemných příznaků doprovázející zhor-
šení zdravotního stavu či umírání. V prostředí našeho Domova může jíž také na pří-
klad o nesouhlas s dodržením nastavované diety, odmítání medikace, atd. 

 
2. Dříve vyslovené přání (§ 36 Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-

bách) 
Dříve vyslovené přání pacienta slouží v situaci, kdy pacient dobře zná svůj zdra-

votní stav a na základě rozhovoru s lékařem ví, že ve vývoji nemoci může nastat chví-
le, kdy o sobě nebude moci sám rozhodovat. Také ví, že může nastat konkrétní situ-
ace (zástava srdce, kóma, ochrnutí dýchacích cest apod.) a chtěl by, aby s ním v této 
situaci bylo určitým způsobem zacházeno (např. nechce být oživován, odmítá dýchací 
přístroje). Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu.  Pacient je poučen léka-
řem v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je pacient veden, nebo jiným 
lékařem, s nímž dříve vyslovené přání souvisí. V péči u poskytovatele sociální služby 
se toto přání zaznamenává do zdravotnické dokumentace vedené o klientovi. Záznam 
by měl podepsat klient, lékař a svědek. Jedna kopie by měla být uložena u lékaře 
a druhou kopii by měl obdržet klient. 

 
3. Předběžné prohlášení (§ 38–44 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)  
V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, z důvodu svého onemocnění 

(některé typy demencí, Alzheimerova choroba), může se pacient pro tuto situaci zajis-
tit v rámci předběžného prohlášení a sepsat písemně, jak by chtěl, aby byly spravová-
ny jeho záležitosti, která osoba je má spravovat a kdo se má stát jeho opatrovníkem.   

Toto předběžné prohlášení může být sepsáno ve dvou formách:  

v veřejná listina – formou notářského zápisu, určuje, kdo se má stát opatrovní-
kem člověka, u kterého bude narušena jeho schopnost právně jednat. Notář zapíše 
údaje o tom, kdo prohlášení pořídil a kdo je určen jako opatrovník do neveřejného Se-
znamu prohlášení o určení opatrovníka.  

[   paliativní... pokračování   ]m     
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v soukromá listina – musí být opatřena datem a potvrzena dvěma svědky, kteří 
nemají zájem na pacientových záležitostech, nejsou nevidomí, neslyšící, němí nebo 
neznalí jazyka (jsou svéprávní).  

 
Ať už je člověk na umírání a smrt připraven, nebo není, umírání a smrt jsou u kaž-

dého jedinečné. Každý život je jedinečný a každý z nás ví, že okamžiky, které jsme 
prožili dříve, nemůžeme prožít znovu. Stejně tak nemůžeme prožít život někoho jiného. 
Pokud jste člověkem, který přemýšlí o tom, co ho čeká, trápí Vás strach a obavy, nebo 
máte jasnou představu o tom, co byste si na závěr svého života nepřál, nebojte se pro-
jevit své přání. Můžeme s Vámi mluvit my, můžete o svých věcech promluvit s paní 
doktorkou Vančovou. Můžeme Vám pomoci a nasměrovat Vás, tak aby Vám bylo lépe. 

 
Náš Domov půjde cestou doprovázení a směřuje své kroky a přípravy, jakými jsou 

vzdělávání personálu, sdílení zkušeností s Domovy, které mají dobrou praxi, rozhovo-
ry s paní doktorkou Vančovou, nasmlouváním spolupráce s lékaři v odbornostech psy-
chiatrie, chirurgie, bolesti a nyní vyjednáváme spolupráci s lékařem přes paliativní péči. 
Vše s cílem, aby náš klient byl zajištěn co nejlepší péčí a měl ve své blízkosti své blíz-
ké a byla zachována v maximální možné míře kvalita života. Mohou přijít i fáze života, 
na které si u nás v Domově netroufneme. Jsme však v kontaktu s Hospicem v Chrudi-
mi, který je provázen Občanským sdružením Smíření a je zde poskytována příkladná 
zdravotní péče.  

Budu doufat, že čtenáře toto těžké téma nepříjemně nezasáhlo, ale uvidí v něm 
i možnost klidu a smíření.  

 
Miroslava Kábelová, Bc. 

ředitelka Domova seniorů Drachtinka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[   paliativní... pokračování   ]
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Milí čtenáři! Tématem tohoto čísla je slovo „SVATBA.“ Ráda přispěju krátkým psa-
ním, s obrázky. Naše svatba se konala v jeden krásný srpnový den na Slovensku 
a linula se ve stylu country. Pánové bez fraků a dámy bez večerních rób.  
 

Nejvíce se mi uchovala vzpomínka na fotku, když 
jsme vycházeli již oddaní z radnice. Byl krásný slu-
nečný den a najednou, právě když jsme vyšli s od-
dací síně, začalo pršet. Svatebčané začínali brb-
lat, na déšť. Jeden z nich, ale prohlásil: „Podívej-
te se, jim právě prší z oblohy štěstí!“ Za chvíli 
se rozsvítila na obloze duha. 
 
V  tom okamžiku se všem svatebčanům vrátil 
úsměv na 

tváře a skvělá nálada, která trvala až do 
konce našeho krásného dne. Jako perličku 
si pamatuji, že svatební oslava končila přes-
ně o půlnoci a končila zpíváním České a Slo-
venské hymny. Náš společný život jsme za-
čali netradiční svatební cestou. První noc 
jsme strávili v luxusním apartmánu v Luha-
čovicích. Na druhý den jsme navštívili vyko-
pávky z období velké Moravy v Mikulčicích, 
a další noc přespali pod stanem v kempu 
v  Lednici, kde jsme si prohlídli zámek 
a jeho park. Dále jsme putovali na Vysočinu, 
kde jsme noc strávili v chatce  v Autokem-
pinku Pilák. Tehdy jsme ještě nebydleli na 
Vysočině, ale za krátké tři roky jsme si 
zde koupili pohádkový domeček. Naši sva-
tební cestu jsme ukončili návštěvami další 
naší rodiny z Vysočiny. Po cestě nazpět na 
Slovensko jsme ještě stihli návštěvu 
v  ZOO na Svatém kopečku u Olomouce. 
Myslím, že každý z nás uchovává vzpomínky 
na krásné okamžiky svého života. 

 
 
 
 
 
 

Příspěvek Janka♥Koten, přímá péče 

[   vzpomínka na svatbu    ]     
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Já se dnes dopoledne žením 
bim bam zvon vyzvání bim bam 
vyvalte sudy ať hrají dudy 
jen ať tu svatbu nezmeškám 
 
Láskou a štěstím jenom zářit 
já dneska dopoledne mám 
děvčata pojďte mě doprovoďte 
jen ať tu svatbu nezmeškám 
 
Když začnu tančit kdo by mi hrál 
když začnu jančit vyklidíte sál 
neb já se dnes dopoledne žením 
bim bam zvon vyzvání bim bam 
 
Jó – tam bude nával 
a ten strašnej kravál 
jó ať tu svatbu sám 
jó ať tu svatbu sám 
Božíčku ať tu svatbu nezmeškám! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor textu: Ota Ornest *** Autor hudby: Frederick Loewe 
Fotografie převzaté z Pixabya.com 

[ já se dnes odpoledne žením ]
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Znáte tyto svatební zvyky a tradice? 

Láska je univerzální, ale svatební obřad probíhá všude jinak. Víte, proč nevěsta hází kytici, nosí závoj, nebo se 
v den svatby ukrývá před ženichem? Poznejte s námi zajímavé svatební zvyky z Česka a Slovenska i zbytku světa 
a případně se jimi nechte i inspirovat. 
 
Tradice spojené se svatební ceremonií a doprovodnými společenskými událostmi dnes nepředsta-
vují pevnou šablonu, podle které se musí svatba odvíjet. Neexistuje žádný jediný, či správný způsob, 
jak se vdát (nebo oženit). Znát bohatý repertoár různých zvyků z jiných kultur světa se však může 
hodit pro originální zpestření každého svatebního dne. 
 
 Něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého 
 
Rýmy ve znění „Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in her shoe.“ 
mají původ ve viktoriánské Anglii devatenáctého století a v překladu znamenají „Něco starého, něco 
nového, něco půjčeného, něco modrého, a šestipenci v botě“. Jejím 
účelem bylo poradit pověrčivé nevěstě, co si vzít na sebe, 
aby se ve svůj velký den vyhnula všemu zlému. 

„Staré“ poskytovalo ochranu miminka, které mělo po svat-
bě přijít na svět a zároveň symbolizovalo stálost a kontinu-
itu institutu manželství. „Nové“ mělo navodit optimis-
mus při vstupu do společné budoucnosti partnerů. „Půj-
čené“ přenášelo štěstí, radost a plodnost od nevěsty, která 
je už zažila. „Modré“ bylo znakem věrnosti a také odvra-
celo neštěstí a uhrančivé pohledy. „Šestipence v botě“ (v 
moderním podání se od ní upouští) zaručovala prosperitu 
a ochranu před případnými zlomyslnostmi neúspěšných 
nápadníků. 
  
Příkladem tohoto svatebního zvyku byla královská svatba 
prince Williama a Kate Middleton. Kate zvolila krajku vy-
robenou ruční metodou „Carrickmacross“ (staré), pár di-
amantových náušnic z dílny Robinson Pelham (nové), ti-
aru od Cartiera, původně patřící královně Matce (půjčené) 
a modrou stuhu vetkanou do rubové strany šatů. 
 
Pokud vás tato svatební tradice oslovila, můžete vaši svatební vizáž obohatit o náušnice s opálem, 
náramek s modrým safírem, či náhrdelník s chalcedonem. Modrou však nemusíte, podobně jako 
Kate, vůbec vystavovat pohledům a obléci si v této barvě třeba i spodní prádlo. Žádné z těchto 
prvků se ani nemusí omezovat na šaty a obvyklé šperky. Jemně modrý lak na nehty, peříčko, stuha 
nebo kabelka budou stejně vhodné. Starší ozdobný kapesník, brož a medailon po babičce budou 
rovněž spolehlivými „ochránci“ mladé nevěsty. 

[  svatební zvyky a tradice  ]
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  Slovenské a české svatební tradice 
 
Svatebních zvyků a tradic máme v Česku a na Slovensku nepočítaně. Pro každý temperament se 
něco najde a zařadit do programu svatby je lze nezávisle na sobě. 
 
Správce hostiny (starejší) je ceremoniální funkce a osoba, která ji zastává (obvykle muž), má na 
starosti dohled nad průběhem svatebního harmonogramu, jakož i nad dodržováním dohodnutých 
tradic. Některé z nich může přímo řídit, případně převzít i různé jiné úkoly. Typickým artefaktem, 
kterým na sebe poutá pozornost, je ozembouch (lidový nástroj – hůl s rolničkami a zvonečky, kte-
rou se bouchá o zem). 
 
Odebírka (námluvy) je formál-
ním projevem ze strany ženicha, 
kterým osloví rodinu nevěsty s žá-
dostí o její ruku. Koná se v úvod-
ních fázích svatebního dne. Pro ne-
věstu přichází ženich do jejího 
domu v doprovodu starších mužů 
své rodiny. Námluvy zpravidla zač-
ne v regionu zavedenou frází, napří-
klad „Přišli jsme pro nevěstu“ a následuje, často humorné, vyjednávání o „ceně“ za její ruku.  
Výkupné – cestou z domu nevěsty na místo konání obřadu postaví svobodní mládenci páru do 
cesty překážku a svatební průvod kvůli ní nemůže pokračovat. K odstranění překážky dojde až 
poté, co ženich zaplatí výkupné, nebo splní nějakou roli, na níž se celá společnost baví. 
 
Výměna snubních prstenů je sice prastarý zvyk, ale svatební obřady se bez ní nemohou obejít. 
Tradičně se zásnubní prsten a snubní prsteny nosí na prsteníku levé ruky, kde se nachází Vena amo-
ris - „žíla lásky.“ V minulosti věřili, že tato žíla spojuje srdce s prsteníčkem levé ruky, ale i přes po-
pření její existence tento zvyk přetrval. 
Tvar prstenu má také hlubokou symboliku, neboť kruh nemá začátek a konec, znázorňuje věčnost. 
Prázdný prostor prstenu se po výměně manželských slibů zaplní a představuje vstup do partner-

ského svazku a je důka-
zem lásky. Po přísaze 
novomanželů je sou-
částí svatebního obřa-
du i  požehnání snub-
ních prstenů knězem. 
 
 
 
 
 
 

[   slovenské a české tradice   ]
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Házení konfet, rýže a květových lupínků nastává po obřadu, ihned, jak novomanželé opustí 
kostel nebo úřad. Hosté tímto způsobem dávají najevo radost ze šťastné události. 
 
Vypouštění holubů, kteří mají za život pouze jednoho partnera, je současně přáním i příslibem 
věrnosti a lásky na  celý život. 
 
Přípitek na místě konání svatební hostiny přednáší po příchodu většinou otec nevěsty a jeho ob-
sahem je, jak jinak, přání štěstí, lásky a brzkého potomstva. 
 
Rozbití talíře následuje, dokud novomanželé ještě stojí. Jeden z nich dostane do ruky koště, druhý 
lopatku a společnými silami se pokoušejí rozbitý talíř ze země uklidit. Nejde jen o první zkoušku 
jejich vzájemné spolupráce, ale i náznak toho, jak se jim bude v manželství dařit. Střepy, jak známo, 
přinášejí štěstí a jejich hluk odhání zlé duchy. 
 
Společné pojídání polévky představuje druhou možnost, kdy může pár veřejně předvést jejich 
souhru a kooperaci. Význam společného talíře je také v tom, že symbolizuje společné sdílení. Aby 
náhodou nedošlo k nehodě, používá se při této příležitosti 
i speciální velký bryndák. 
 
Krájení svatebního dortu, aneb do třetice šance ukázat vzá-
jemnou koordinaci. I jeho mottem je vůle pomáhat si navzá-
jem a o vše se podělit. Kousky dortu se pak postupně rozdá-
vají, nejprve nejbližší rodině a následně všem hostům. 
 
První tanec patří jen novomanželům. Výběr písně, na kterou budou tančit, zůstává na nich a pa-
tří k těm nejpříjemnějším předsvatebním povinnostem. Ostatní hosté se postupně přidávají tak, že 
se střídají v tancování s nevěstou a ženichem. Opět, nejprve rodina a postupně ostatní. 
 
Házení svatební kytice je pomyslným předáním štafety radostí i povinností nevěsty jedné z pří-
tomných, stále svobodných, slečen. Ty se seřadí vedle sebe, nevěsta se k nim otočí zády a kytici 
hodí za sebe. Které mladé dámě skončí v rukou, ta se vdá jako další. 

 
Svatební podvazek se stal oblíbeným doplňkem ve výbavě 
nevěsty. Nemívá praktickou roli, plní pouze estetickou funk-
ci a během večera se stává i předmětem zábavy – vděčnou 
hrou je jeho snímání z nohy nevěsty, během kterého ženich 
nesmí použít ruce. Podvazek pak může hodit mezi svobodné 
mládence (podobně jako nevěsta kytici), nebo ho vydražit. 

[   tradice... pokračování   ]m     
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Únos nevěsty bývá předem dohodnutý a mužští členové svatební společnosti během něj „une-
sou“ nevěstu do blízkého baru, nebo jiného podniku. Ženich se je následně vydá hledat, a když je 
najde, musí všem únoscům zaplatit drink, aby mu nevěstu opět předali. 
 
Čepčení nastává o půlnoci svatebního večera. Nevěsta oděná v kroji je usazena v centru po-
zornosti a postavena před otázku, zda si nechá raději „vínek snít, nebo hlávku stít“. Sejmutí dívčího 
věnce a jeho nahrazení čepcem dospělé vdané ženy se stává finálním zpečetěním nového manžel-
ství. Pokud nevěsta nemá k dispozici kroj, věneček může nahradit závoj. 
 
Redový tanec (zvyk typický pouze pro Slovensko) následuje po čepčení a nabízí svatebním hos-
tům možnost vykroutit už mladou paní v tanci. Probíhá pod dozorem správce hostiny, který v úvo-
du nejprve hosty seznámí s jeho pravidly. Aby si s nevěstou, převlečenou do šatů na redový tanec, 
mohli zatancovat, musí za to hosté, alespoň symbolicky, zapla-
tit. Jako odměnu si po odtancovaní zase odnesou kousek sva-
tebního dortu nebo koláče. Tradičně redový tanec tančili s ne-
věstou muži i ženy, ale moderní varianta připouští i tanec dam 
s ženichem a pány s nevěstou. 
 
Přenášení přes práh je primárně namířeno proti zlým du-
chům – ženich je tímto způsobem přelstí, aby si nevšimli, že si 
do domu přinesl manželku. Kromě toho jde o výraz jeho ocho-
ty a schopnosti postarat se o svou vyvolenou. 
 

 

[  tradice... pokračování  ]
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Svatební tradice ze světa 
Zajímavým a  originálním doplňkem 
svatebního programu může b  ýt i zařaze-
ní nějakého svatebního zvyku ze světa. 
 
Japonsko 
San san kudo (doslovný překlad „tři- tři- devět- krát“) je formálně rituální pití saké ze tří společných 
šálků uložených vertikálně na sobě – reprezentují nebesa, zemi a lidstvo. Ženich i nevěsta si z kaž-
dého šálku upijí třikrát v malých doušcích, čímž zformují duchovní jednotu. 
 
Německo 
Německou alternativou předvádění společné souhry novomanželů v práci je řezání špalku dřeva 
velkou pilou se dvěma držadly. Aby tento naoko snadný úkol rychle zvládli, musí prokázat vysokou 
míru sladění vzájemných pohybů. 
 
Jižní Korea 
Na projev svého záměru vytrvat se svou nastávající manželkou v monogam-
ním vztahu, daruje korejský ženich matce nevěsty husu. Stejně jako zmínění 
holubi i husy jsou známé tím, že partnery v životě nemění. 
 
Francie 
Croquembouche je delikátním důkazem, že Francouzi nezůstávají ani při svatebním menu nic dluž-
ni své pověsti kulinářské velmoci. Vysoká věž, poskládaná z kuliček z odpalovaného těsta, plněných 
lahodným krémem a obalených v sladké polevě, je ukázkou vrcholného cukrářského mistrovství. 
Tento dezert na francouzských svatbách nahrazuje dort. 
 
Indie 

Tradiční indická svatba se neobejde bez sofistikovaného zkrášlení ru-
kou a nohou nevěsty technikou (dočasného) tetování henna. K tomu 
dochází v předsvatební večer, během ceremonie známé jako Mehndi. 
Profesionální umělci nezdobí jen nevěstu, ale i jiné ženy v rodině. Slo-
žité vzory znázorňují radost ze života, oslavují jeho krásu, symbolizují 
duchovní probuzení a obětní dary božstvům. Celý večer doprovází 
živá hudba. 
  

  

Převzato z: www.izlato24.cz 
Fotografie převzaté z Pixabya.com 

[  svatební tradice světa  ]m     



— 14 —

Květiny mluví nejkrásnějším jazykem světa 

Nejenom slovy můžeme vyjádřit naše myšlenky a pocity. Můžeme za nás nechat mluvit květinu. Dříve milenci ne-
měli možnosti se volně scházet jako dnes, společenská pravidla jim to nedovolila. Proto vkládali svoje přáni a prosby 
do kytice. Kdo ovládal řeč květin, mohl o něčem přesvědčit svou milovanou a to zcela beze slov. Dnes tuto řeč už 
dávno nevyužíváme, protože ji málokdo z lidí ovládá. Druhy květiny a její barva může říct mnohem víc, než bych 
dokázal pouhými slovy.  
 
Růže. Růže je spojována s láskou, protože symbolizuje vše, co láska 
přináší. Tak jako láska pomalu rozkvétá, rodí se růže z poupěte. 
Může i zranit svými trny, bodne do prstu, tak jako láska do srdce. 
 
Karafiát. Pokud ho chcete darovat, zde je rozhodující barva. Bílý 
je touhou po lásce obdarovaného, červený znamená obdiv, žlutý 
zklamáni. Gerbera. V této krásné a přitom jednoduché květině se 
skrývá velká upřímnost. Gladiola. Gladiolou můžeme vyjádřit, že 
potřebujete více času. Gladiola totiž říká: „Nespěchej na mě.“ Iris 

- Kosatec nám napovídá: „ Mám pro tebe zprávu.“ Je projevem 
úcty, víry a naděje.“ 
 

 
Slunečnice. Proč 
se otáčí za sluncem? 
Na svědomí to má 
z antiky nymfa Kly-
tie. Zamilovala se 
do boha slunce He-
lia a ze žárlivosti ublížila jeho milence. Byla potrestána tím, že ji bo-
hové proměnili v květinu, která se neustále točí za tím, koho miluje-
me. V řeči květin znamená slunečnice přílišnou pýchu. 
 
Pampeliška. V plném květu je zářivě žlutá, poté se postupně pře-
mění do běla, aby byla semena rozfoukána větrem do okolí a dala ži-
vot nové rostlině. Mnoho dětí, ale i dospělých si rá  da pampelišku 
a rozfouká její semena. Stačí jenom zavřít oči a něco si přát. 

  

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

 
 

[  jazyk světa – květiny  ]
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VVýývvoojj  ssvvaatteebbnníícchh  ššaattůů 

 
Během let se měnily barvy, styly i střihy, ale nevěsty se na svatební obřad oblékaly 
stále slavnostně, neboť to pro ně byla jedinečná událost. Na svatebních šatech se od-
rážela doba vzniku, kulturní a společenská úroveň i životní styl. Symbolem čistoty a ne-
vinnosti bývala barva modrá, nikoliv bílá. 
 
Antické nevěsty dávaly přednost v zásadě jednoduchosti a oblékaly si bílé tuniky. Ty 
většinou zdobily 100% propracované detaily. Antická nevěsta vyjadřovala bílou barvou 
šatů štěstí. 
 
Ve středověku byl viděn na svatbách rozdíl mezi chudými a bohatými.  Královské 
a šlechtické rodiny se předháněly, kdo znamená víc a dopřávaly si pro své nevěsty to 
nejlepší. Šaty byly většinou ve výrazných barvách např. v červené, zlaté atd. a z ma-
teriálů převažoval mušelín, hedvábí, a nebo i samet. Šaty byly často obšité kožešina-
mi. Rodiny se řídily jednoduchým pravidlem: čím ozdobenější a s co nejdelším závo-
jem šaty byly, tím byla nevěsta z bohatší rodiny. Nevěsta tedy reprezentovala nejen 
sebe, ale i celou svou rodinu.  
  
Nevěsty z nižších vrstev si braly na 
svatbu své nejlepší nedělní šaty, ve kte-
rých chodily do kostela a které mohly 
předtím nebo potom využít i pro jiné 
sváteční příležitosti. Kdysi skutečně ví-
tězila praktičnost a chudé rodiny ne-
mohly být jiné než šetrné. Velký důraz 
se kladl na doplňky svatebních šatů, 
kterými byly samozřejmě květiny (ne-
boť květiny byly, jsou a budou pro kaž-
dou ženu tím nejpřirozenějším a nej-
půvabnějším doplňkem). 
 
Do rolí svatebních šatů se dostaly 
i pestré slavnostní kroje. Nevěsta si ten-
to oděv sama krášlila bohatými výšivka-
mi. Každý kraj, každý rod se odlišoval 
specifickou výšivkou nebo vyšívacím 
stehem. Mnoho měsíců se tak dívka či-
nila, aby její šaty byly o velkém dnu 
těmi nejskvostnějšími. 
  

[  svatební šaty  ]m     
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Bílou barvu svatebních honosných šatů spustila svatba královny Viktorie s princem 
Albertem Sasko- Kobursko - Gothajského   v roce 1840. Touto volbou se spustila lavi-
na nových módních svatebních trendů. Bílá barva tehdy nebyla symbolem nevinnosti 
a čistoty – tím byla barva modrá. Její sněhobílé šaty byly velkým překvapením a záhy 
po jejím sňatku se začaly nosit bílé svatební šaty všude v Anglii i Americe. Její sňatek 
braly ostatní nevěsty jako sňatek snů a v bílých šatech se proto nejedna nevěsta cítila 
jako císařovna. 
  
Na konci 19. století přišly na řadu městské salóny, které 
vymýšlely šaty různých barev a střihů. Módní tehdy byly ruč-
ně vyšívané závoje poseté perlami. 
  
Nevěsta na počátku století byla cudná a cudné byly i dlou-
hé šaty, bohatě zdobené krajkami, květy a perličkami. Odhale-
né rukávy byly velkou vzácností. Pakliže by měl mít model pře-
ce jen kratší rukávy, halil je masivní závoj. 
 
20. léta, už se nestydíme a odhalujeme trochu víc. TOP 
jsou splývavé, rovné šaty kopírující postavu. Bohatě zdobené 
výšivkou nebo třásněmi. Dominantní jsou odhalené ruce a na hlavě fascinátor. Sukně 
se zkracují, pas sedá níž. Svatebním šatům, stejně jako jiné módě, vévodí chlapecký 
styl, který tak proslavila Coco Chanel. Ani tato doba nezapomíná na ženské prvky – 
květiny, perly, krajky.  

  
Ve 30. letech se do popředí dostávají opět žen-
ské linie a na prvním místě je elegance. Svateb-
ní šaty splývají až na zem. Krajka je nutností stejně 
jako dlouhý závoj upevněný čelenkou s perličkami. 
Nevěsta se proměňuje ve femme fatale. 
 
40. léta a 2. světová válka. Přešívá se, zjednodu-
šuje se. Méně movité nevěsty se hlavně na konci 
války musí spokojit se svatebním kostýmkem. Bo-
hatší nevěsty si nechávají šít šaty s prvky dobové 
módy – zdůrazněný pas a ramena, klobouček 
místo závoje. Ani v této etapě se ale nezapomíná 
na ryze ženské ozdoby. 
  
Další éra svatebních šatů nastala po druhé svě-
tové válce v 50. letech. Dominovala převážně bar-
va bílá, a to vcelku zůstalo dodnes. Do módy i sva-
tebních šatů se vracejí vypasované sukénky, které 
zdůrazňují ženské linie. Módní jsou také šaty s na-

[  svatební šaty... pokračování ]
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bíranými sukněmi v délce pod kolena + jednoduché 
živůtky.  
  
Romantická 60. léta, usedlost střídá revolta, tou-
ha po svobodě a romantice. Tento nádech je patr-
ný i v dobových svatebních šatech. V šedesátých le-
tech se trendy střídaly rychleji a možné bylo skoro 
všechno – bohaté róby, romantické šaty ve venkov-
ském stylu, jednoduché rovně střižené modely a ča-
sem dokon-
ce áčkové mi-
nišaty. 
  
 
 
 
 
 

 
70. léta znamenala romantické doznívání 
let šedesátých, kdy se nosilo naprosto vše, 
ale hlavní gró zažil bohémský vzhled, etno prv-
ky a mini, nebo naopak splývající dlouhé šaty 
decentně zdobené krajkou.  
  
80. léta byla v módě dramatická a platilo to 
i pro tu svatební. V kurzu byly bohatě vyšíva-
né šaty s objemnými rukávy, bohatě řasené 

sukně a spousta taftu 
a tylu, prvky vypůjče-
né z viktoriánského 
stylu a výrazné ozdoby do vlasů. samozřejmě extravagantní 
make-up. 
   
90. léta znamenala návrat k minimalismu, svatební šaty 
se zjednodušují, ale zachovávají si princeznovský ráz. Ro-
mantika, ženskost, očekávání, radost. Vše se snoubí v jed-
nom. S doplňky se šetřilo a úspěch slavily krémové, pudro-
vé či pastelové odstíny.  
V prvních letech nového milénia byl v módě klíčovým slo-
vem sex-appeal. Designéři se ho více i méně úspěšně po-
koušeli propašovat i do svatební módy – k sehnání byly při-
léhavé korzetové šaty, modely s odhalenými zády, a dokon-

[ svatební šaty...pokračování  ]m    
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ce i krátké topy. K tomu výrazné kouřo-
vé líčení a kulmou natočené vlasy. 
  
V dnešní době podléhají svatební 
šaty světovým módním trendům. Ně-
které nevěsty pak oblékají bohaté sva-
tební šaty s vlečkou a některé nevěsty 
dávají přednost jednoduchým přiléha-
vým modelům, nosí se ale i overaly, 
dámské smokingy nebo kombinace vy-
pasované sukně a trička. 
   
 
  
Ať už si nevěsta s ženichem obléknou 
na svatební obřad cokoliv, měli by však 
vzájemně barevně ladit a vždy by se 
měli cítit příjemně a prožívat svůj VEL-
KÝ DEN naplno. 

Zpracovala Marie Rosická-
vedoucí aktivizačního oddělení 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  svatební šaty... pokračování ]
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SSvvaatteebbnníí  kkyyttiiccee 

Svatební kytice jako symbol plodnos-
ti a  věčné lásky má svůj původ ve 
středověkých rytířských turnajích. 
Rytíři nosili květiny dámám, v jejichž 
jménu bojovali. Tento akt se pak pře-
nesl od turnaje až k oltáři a zachoval 
se dodnes. Kytici si většina nevěst 
schovávala a poté ji dala sušit buď ce-
lou, nebo alespoň některé její kvítky. 
Házení svobodným kamarádkám 
není tradiční zvyk, ale připutoval 
z anglosaských zemí poměrně nedávno. 

 Volba květin je velice individuální 
záležitostí -  jak v barevnosti, tak 
i v druhu a jejich vazbě. Dříve býva-
ly kytice vázány z čistě bílých květů, 
jež měly vyjadřovat nevinnost. Ne-
majetné dívky měly uvázánu kytici 
z lučního kvítí, obilí a bylin, jejichž 
úkolem bylo chránit nevěstu před ne-
přízní osudu a zlými duchy. Dnes jde 
ve většině případů symbolika květin 
stranou, a nevěsty se řídí svým osob-
ním vkusem. 
 

I tvar si prošel bohatým vývojem. V 60. letech se u nás vázaly především převislé 
kytice z kal, růží či anturií, bohatě zdobené zelení. Mívaly buď rozvolněný nebo 
trojúhelníkový tvar. Poté přišly do 
módy květiny jako gerbery, karafi-
áty, kosatce či tulipány. Zeleň byla 
ještě bohatší. Začaly se přidávat 
i stuhy. 
Tvar se pomalu měnil na lineární, 
ke konci 70. let přibyly i kulaté vaz-
by. Tvarování do košíčku, který se 
k nám dostal z Rakouska, se stalo 
čím dál oblíbenější. Jednalo se o vy-
pichované kytice v různých tvarech 
– vějíř, koule, trojúhelník... 
 

[   svatební kytice   ]m     
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Paní Nosková, vaše vyprávění mě velmi zaujalo, vaše příhoda je celkem napínavá. Tak povídejte😊😊😊😊. 
Zuzko, to už je neskutečných let, příští rok to bude šedesát let!!  
Vendu jsem poznala, když byl na vojně v Bartošovicích u Polských hranic, kde já jsem jako 

mladá učila. Když jsme se rozhodli, že se vezmeme, měl už po vojně a byl zrovna „odvelen“ pra-
covně na Slovensko do tamní továrny. Takže bylo všechno na mně, chtěla jsem se vdávat, tak jsem 
se musela starat😊😊😊😊. 

  
Moje babička bydlela v Praze, často za námi do Ro-

kytnice nad Jizerou, kde jsem bydlela jako svobodná 
s rodiči v rodinném domku, jezdila. Nastal den, kdy 
jsem musela ve Svratce vyřešit papíry ohledně svatby 
a to osobně, byl vlastně nejvyšší čas!!! Babička přijela 
na návštěvu a nabídla mi, že se mnou zpět do Prahy za-
jede a spolu vše potřebné vyřídíme. To jsem ještě vů-
bec netušila, co mě čeká. 

 
Ten den jsem učila, do třídy za mnou přišel sám pan ředitel a osobně mě propustil z vyučování 

s tím, že se venku žení všichni čerti a že pokud se chci dostat do Prahy, měla bych vyrazit. Byl sice 
duben, ale počasí v tomto kraji odpovídalo chladnému únoru, venku byla vánice a cesty neprůjezd-
né. Jediná možnost dopravy do Kunvaldu byla pluhem. A tak jsem vyrazila se silničáři na strasti-
plnou cestu. To víte, byla jsem za to ráda a nekoukala jsem na to v čem sedím, ale hlavně že jedu
😊😊😊😊. Dorazili jsme do Kunvaldu a já už viděla jen zadek autobusu, který mířil na Rokytnici. Tak 
a co teď!!!! Musím se za každou cenu dostat do Rokytnice!!! Jinak to nešlo, než sebrat odvahu a sílu 
a vyrazit pěšky. Bylo to necelých sedm kilometrů a já si doteď říkám, že nade mnou stáli všichni 
svatí. Do čeho se pouštím, jsem si vlastně vůbec nepřipouštěla. Zima byla jako hrom a metlo se 
tak, že jsem pomalu ani na tu cestu neviděla. Teď se vlastně nedivím, že lidi umrznou, když pod-
stoupí něco takového. Byla jsem neskutečně promrzlá a vysílená. Chtělo se mi moc spát a tolik 
jsem toužila si alespoň na chvíli odpočinout, ale věděla jsem, že to by bylo to poslední. Sebrala 
jsem zbytek sil a šla dál a dál. Bylo to nekonečné. Jak šťastná jsem byla, když jsem uviděla obrysy 
našeho stavení. Babička byla zděšená, když mě uviděla. Rodiče v té době nebyli doma, a tak se mě 
babička jala obstarat. „Tak nejlepší a nejrozumnější, co ti teď Janičko udělám, bude čaj s kapkou 
rumu a ty si půjdeš do postele a musíš se řádně prohřát.“ Rozhodla babička. Byla jsem tak vyřízená, 
že jsem nic nenamítala. Říkala jsem si, tak se chvíli natáhnu do peřin, zahřeju se a pak vyrazíme na 
Prahu vyřídit papíry, a to stůj co stůj!! 

 
 Babička to evidentně s tou kapkou rumu přehnala a na mě šly mrákoty. Usnula jsem ani nevím 

jak a spala tvrdě až do tmy. Probudila jsem se a v první chvíli jsem vůbec nevěděla, kde jsem a co 
se děje. Rozkoukala jsem se a už mi to všechno naskočilo!!! Tak a co teď!!! Papíry, Praha…svatba!! 
Vždyť já se nakonec nevdám a co tomu řekne Venda, vždyť jsem mu slíbila, že vše zařídím. 

 
To bych nesměla mít babičku, která si ví se vším rady, zatím vše během mého spánku vyřešila. Tak 

se nakonec ta naše svatba konala. Měli jsem ji na Staroměstské radnici, protože se naše rodiny nemohli 
shodnout na místě konání, a tak jsme se s Vendou domluvili, že je překvapíme, a tak se i stalo. 

[  rozhovor p. Nosková ]
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Jenže těm zážitkům nebylo ještě konec. K jednomu z nich patřil ten, že po našem oddání šel 
se svou manželkou k oltáři hned bezprostředně po nás Miloš Kopecký se svou manželkou, která 
se jmenovala stejně jako já. 

Sice neplánovaně, ale mile nás při obřadu překvapili naši dobří známí, se kterými jsme ani ne-
počítali s noclehem po svatební hostině. Nakonec jsme se dohodli, že je po hostině můj manžel 
odveze tramvají na ubytování, kde jsme spolu vlastně původně měli strávit naší první svatební noc. 
Tak bylo vše jinak! Po skončení svatebního veselí jsme se zkrátka jako novomanželé netradičně 
rozloučili a vydali každý jinou tramvají a jiným směrem, než bylo prapůvodně domluveno. Já jela 
s jednou ze známých do babičky bytu, abychom měly kde hlavu složit a Venda jel se známým na 
hotel, kde jsme měli být spolu. To víte, oběma nám to bylo líto, ale museli jsme nějak tuto situaci 
vyřešit. 

 
Naše tramvaj přijela a my s babičkou a onou známou nastoupily. Jaké bylo překvapení, že jsme 

všechny tři zjistily, že u sebe ani jedna nemá peníze. Já ve svatebním; v tramvaji a bez peněz. Oprav-
du komická situace. Řidič byl úžasný a velmi tolerantní. Řekl, že je to pro něho vlastně pocta, že 
nikdy nevěstu ve svatebním nevezl a jako grand nás všechny tři vezl zadarmo. Bylo to velmi milé 
gesto. Celá tramvaj byla nadšená a všichni cestující mi tleskali. Bylo to až dojemné, srdce se mi se-

vřelo. V hlavě mi proběhlo, co 
vlastně tomu všemu předcháze-
lo a proč zrovna já musím mít 
vše tak zamotané. Nejdřív 
moje cesta vánicí, žádná svateb-
ní noc strávená se svým milova-
ným novomanželem a pak tu 
nakonec stojím ve svatebním 
v tramvaji a lidi mi tleskají. Na-
jednou jsem si uvědomila, že 
všechno to kolem toho stálo za 
to a skálopevně jsem si byla jis-
tá, že si vše s manželem vyna-
hradíme. A opravdu ano, náš 
společný život byl, a je ještě stá-

le pestrý, hodně jsme se s manželem nacestovali, užívali života, vychovali dobře naše děti a na stáří 
máme opravdu na co vzpomínat. A vlastně díky tomu, že jsem vám tuto historku mohla převyprá-
vět zůstane tak trochu nesmrtelná. 

Paní Nosková, ještě se vás na závěr našeho rozhovoru zeptám, jaká byla vaše svatební písnička? 
Moc se nám v té době líbila písnička Lavička v jasmínu. Zpívala jí původně v originálu Věra 

Racková, poté Marta Kubišová, Yveta Simonová, nebo Vlaďka Kozderková. 
Paní Nosková, děkuji vám za vaše vyprávění a váš čas. 

      
 

Rozhovor připravila Zuzana Petrlíková, aktivizační pracovnice 
Autor ilustrační fotografie nevěsty a tramvaje  Tomáš Luka, s   vatební a rodinný fotograf   

[   rozhovor... pokračování   ]m     
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Kroky mé samy jdou cestou, kterou znají, 
petřínská zákoutí jarem rozkvétají, 
kroky mé samy jdou až k lavičce naší, 
tam je mnohem snažší chvíli snít. 
 
R: Kéž lavičko, kéž bys promluvila 
   vždyť ty vlastně dávno patříš k nám, 
   ruka má tě kdysi poranila, 
   když jsme ryli srdce a v něm monogram. 
   Tys nás tenkrát spolu seznámila, 
   polibky jsi kryla jasmínem, 
   o štěstí jsem v obětí tu snila, 
   Petřín zdál se rájem a ráj Petřínem. 
 
Tys tady slyšela všechny moje stesky, 
snad jsi i viděla slzu v očích stát, 
více však vzpomínám, jak byl svět hned hezký, 
když řekl: mám tě rád. 
 
R: Kéž lavičko, kéž bys promluvila 
   vždyť ty vlastně dávno patříš k nám, 
   ač nám léta hlavu postříbřila, 
   stále k tobě ráda chodívám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[   píseň kéž lavičko...]
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Největší svatební rekordy 

Největší váhový rozdíl mezi nevěstou a ženichem činil 418 kilogramů, kdy nevěsta vážila 44 
kilogramů a ženich 462 kilogramů. 

Město, které dlouhodobě drží rekord v počtu uzavřených manželství je Las Vegas. Každý rok zde do 
manželství vstoupí přibližně 100 000 párů. Na druhém místě s 25 000 se drží Havaj. 

Největší svatební dort ve světě 
Největší svatební dort byl vyroben v USA a vážil neuvěřitelných 
6 818 kilogramů, přičemž průměrný svatební dort váží přibližně 
11 kg. Dort vyrobili cukráři z Mohegan Sun Hotel v USA. Na 
gigantickém 7patrovém dortu, který měřil 5,18 metru, si pochutnalo 
59 000 hostů. 

Největší svatební dort u nás 
Dort byl vysoký 214 cm s hmotností 230,9 kg a dvěma figurkami 
nevěst na vrcholu. 

„ Jsme fér“ (Koalice za manželství) představila na prvního máje 
v roce 2018 čtyřpatrový svatební dort nazvaný „Férový dort“ 
o rekordní výšce 214 cm se základnou o průměru 201 cm 
a hmotností 230,9 kg. Každé patro dortu mělo jinou příchuť – 
oříškovou, limetkovou, karamelovou a čokoládovou, a celý dort, 
kromě nosné konstrukce, byl vyroben z jedlých materiálů. 

K jeho výrobě bylo zapotřebí 880 kg vajec, 67,5 kg krému, 126,5 kg korpusu, 28,8 kg mandlovky 
a 2,9 kg saracina (modelovací hmoty) a také 36 hodin práce 7 cukrářek a práce 7 dalších pomocníků, 
vše proběhlo pod odborným vedením Michaely Panenkové z rodinné cukrárny Panenka v Tuchlovicích. 

Na závěr byl dort rozkrájen do více než 1 400 porcí a rozdán. 

Největší počet družiček a mládenců na svatbě 
Anglický svatební pár vyhrál ve svatební soutěži 110 000 liber, a tak snoubenci pozvali všechny své 
přátele a známé z celého světa. Ženicha doprovázelo 100 mládenců a nevěstě dělalo garde až 130 
družiček. Všichni mládenci a všechny družičky měli stejné oděvy a ty novomanžele vyšly na 35 000 
liber. 

Nejnetradičnější svatební obřad 
Mezi nejnetradičnější svatební obřady můžeme dozajista zařadit obřad, který se uskutečnil 10 metrů 
pod mořskou hladinou. Během zmíněného obřadu si své „ano“ řeklo 34 zamilovaných párů z 22 zemí 
světa. 
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„ Ano“ na nejvýše položeném místě 
Pět párů si své ano řeklo ve výšce 12 500 metrů nad mořem. Umožnila jim to tehdy nová letadla 
letecké společnosti Fiji. Překonaly tak předchozí rekord, kdy si své ano řekli snoubenci ve výšce 12 
200 metrů nad mořem. 

Nejdelší vlečka k svatebním šatům 
Do Guinessovy knihy rekordů se podařilo zapsat i rumunským krejčím, kteří ušili nejdelší vlečku ke 
svatebním šatům. Dlouhatánskou vlečku předvedla veřejnosti tamní, tehdy 17letá, modelka Emma 
Dumitrescu. Svatební vlečka měřila 2 823 metrů. Na její tvorbě se podílelo 10 zkušených švadlen, 
kterým tvorba šatů trvala rovných sto dní. Za zmínku stojí i fakt, že na tvorbu uvedených šatů bylo 
použito přibližně 1 857 šicích jehel. 

Svatební šaty byly vytvořeny pro svatební veletrh v salonu Andree Salon fashion house. Stejně jako 
celé šaty, i prezentace modelu byla extravagantní a neobvyklá. Mladá modelka se v nich veřejnosti 
předvedla z létajícího balónu, ze kterého dlouhá vlečka efektně vlála ve větru. 

Nejdražší svatba 
Nejdražší svatbu vystrojili rodiče dceři spolumajitele nejvýznamnějších světových oceláren, Vanish 
Mittal. Stála rekordních 78 milionů dolarů. 

Na svatbě na ničem nešetřili, více než 1 000 hostů bylo ubytovaných v nejluxusnějších resortech Paříže 
a okolních zámcích, přičemž i dovoz z Indie byl zajištěn soukromými letadly. 

Svatba nakonec trvala 6 dní a jako o „nejextravagantnější události“ o ní psali a mluvili ve všech zemích 
světa. 

Nejextrémnější věk na svatbě 
Své ano si v dosud nejvyšším věku řekli manželé v Londýně. Ženich s nevěstou měli dohromady 
rekordních 194 let a 280 dní. 

Naopak nejmladší svatební pár na světě měl dohromady 22 let. Své ano si, bohužel, tyto děti řekly 
v egyptské provincii Dakahlíja. 

Nejstarší ženichem byl Ind, Hazi Abdul Noor, který se ženil ve věku 120 let. Bral si nevěstu ve věku 
60 let a jejich svatby se zúčastnilo až 500 hostů. 

Největší věkový rozdíl zaznamenali v Egyptě, kde si 92-letý ženich vzal 17-letou nevěstu. Úřady 
však tento sňatek anulovaly pro extrémně velký věkový rozdíl. Šlo o 75 let. Podle místních zákonů je 
největší povolený věkový rozdíl 25 let, přičemž stát může udělit výjimku v případě, že ženich vloží 
nevěstě na účet částku v hodnotě přibližně 7 000 €. 

[   svatební... pokračování  ]
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Svatební zajímavosti 

Historie svateb 
Bílá barva byla až do 16. století barvou smutku, místo ní se nevěsty oblékaly do červené nebo žluté. 

Do padesátých let minulého století byla u nás povolená pouze církevní svatba, od té doby do roku 1992 
pouze úřední, takže kdo chtěl svatbu v kostele, musel absolvovat obřady dva. 

Nejstarší symbol manželství, který platil takřka ve všech civilizacích, je prsten. 

Svatební šaty bývaly často modré, protože nejenom že modrá je dobrá, ale i proto, že modrá symbolizuje 
čistotu. 

Mánii s bílými svatebními šaty odstartovala roku 1840 anglická královna Viktorie jejíž šat byl utkán 
z nevinně bílé a byl tak nadýchán až zrak přecházel a odstartoval novou éru vdávání. 

Závoj nosila nevěsta jako symbol pokory a poslušnosti. 

Družičky měly ochránit nevěstu před zlými duchy, protože duch nepoznal, která z překrásných žen je 
nevěsta. 

 

Neobvyklé svatby 

Životní sílu prý čerpá nejstarší protestantský pastor v Nigérii přímo od Boha. Reverend Samuel 
Akinbode Sadela to prohlásil při svatebním obřadu v Lagosu, když se ve svých 107 letech potřetí ženil 
- s třicetiletou Christianou. 

 

Ne všechny ženy pobuřuje polygamie, což dokazuje případ ze Saúdské Arábie. Jedna tamní žena 
odpověděla na nabídku k sňatku podmínkou: chtěla, aby si její nastávající vzal také její dvě kolegyně 
z práce. Byly to dvě další učitelky a muž přes všechnu lásku váhal. Kývnul, až když ho povzbudili přátelé. 

 

Nejvyšší muž na světě, 236 centimetrů vysoký Pao Si-šun, se oženil se ženou, jež je o třetinu menší 
(168 centimetrů) a téměř o polovinu let mladší. Tradiční mongolský svatební obřad se konal 
v Čingischánově resortu nedaleko města Erdos. 

 

Třiatřicetiletý muž z jižní Indie se oženil s fenkou při tradiční hinduistické svatbě, aby odčinil hřích, 
který spáchal ukamenováním dvou jiných psů. Ženicha přesvědčil astrolog, že se tím zbaví prokletí. 
Potulná fena, kterou za nevěstu vybrala ženichova rodina, byla oblečená v tradičním sárí. 

Příspěvek: Miluše Štiková, aktivizační pracovnice 

 

[ zajímavosti a neobvyklosti  ]m     
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[  pozvání na výstavu   ]

VÝSTAVA 
„Svatby dříve a dnes“ 

v sále Domova seniorů Drachtinka 

od 4. do 14. října 2022  

 

 

Slavnostní zahájení 

4. října 2022 ve 14.00 
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Tato část roz-
hovoru bude pa-
třit panu Zdenko-
vi Řezníčkovi, kte-
rý pracuje v  na-
šem Domově jako 
koordinátor přímé 
péče.  

Téma vydání toho-
to časopisu je svatba. 
Zdenku, nedávno jste 
stvrdili se svojí ženou 
svatební slib. V dneš-
ní době je vše jinak, 
svatba je výhradně zá-
ležitostí snoubenců, než to bylo kdysi. Hlavní slovo měli většinou rodiče, kteří svatbu 
platili a v některých případech i domlouvali. Pracujeme v Domově seniorů a víme, že 
naši klienti zažili přípravy a svatbu samotnou v úplně jiném duchu.  

 
Když jste se rozhodli říci své ano, věděli jste už od samého začát-

ku, jak váš svatební den bude vypadat? Měli jste s Mirkou stejné před-
stavy o „vašem dni“ a shodli jste se na všem? Přenes nás atmosférou 
do času a do doby příprav a toho rozruchu, který se u každé svatby, 
tedy alespoň ve většině případech odehrává?  

Zdeněk: 

Není žádným tajemstvím, že naše svatba s Mirkou nebyla ani pro jednoho první. 
Oba jsme už nějaký vztah prožili a o to víc si vážíme toho našeho. To rozhodnutí stvr-
dit náš vztah, bylo zcela na nás a hlavně o nás. Od samého začátku jsme měli svou 
představu, svoje vize a přání. Na všem jsme se shodli a nebylo žádných pochyb, že 
náš den D bude tím nejkrásnějším. Neprobíhal žádný stres, chaos a zbytečné dohady. 
Já, jak o tom mluvím, hned bych si to zopakoval😊😊😊😊. Já to vlastně do teď beru jako přá-
telské setkání než nějakou oficialitu.  

 
Tím, že jsme koupili takové větší stavení v nedaleké vesnici, říkali jsme si, že svat-

bu chceme mít doma, ve svém vlastním prostředí. K tomu se náš domov opravdu na-
bízel, je tam spoustu zázemí a zákoutí, které se daly využít. 

 
Myšlenkami se stále vracím k tomu, jak krásně nám vše vyšlo, počasí i plánované 

i neplánované akce. 
 

[   rozhovor p. Řezníček]
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Zdeňku, které byly ty neplánované? 😊😊😊😊 

Máme kolem sebe skvělou partu kamarádů a ti nám připravili opravdu dokonalou 
zábavu v podobě vystupujících kapel. Byl to šrumec😊😊😊😊. V půl desáté, když začalo za-
padat sluníčko najednou začali mizet a tajemně se 
objevovat. Během poměrně krátkého času postavili 
pódium a převlékli se, měli vlastně spoustu převleků 
a bavili nás našimi oblíbenými rockovými kapelami. 
Zábava neměla chybu, bavili se opravdu všichni 
i moji rodiče, kteří už mají pokročilý věk. Jen taková 
vsuvka k věku mých rodičů. Mamince chystáme 
oslavu devadesátin😊😊😊😊. 

  

A nějaké překvapení bylo? 

Bylo, velmi milé, a pobavilo nás všechny, dostali 
jsme ovce od kamarádů😊😊😊😊. 

 
Zdeňku, v čem jsi vedl nevěstu k oltá-

ři? Co jsi měl na sobě ty? 

Naše svatba se nesla v přírodním duchu, Mirka 
měla na sobě jednoduché šaty a na hlavě věneček z lučního kvítí, v náručí také luční 
květiny. Moje víla😊😊😊😊. Já jsem měl lněnou košili a plátěné kalhoty. Cítili jsme se v tom 
velmi dobře, stejně taková byla výzdoba naší svatby, jednoduchá a přírodní. Oltář stál 

uprostřed zahrady, 
byl udělaný z bří-
zy a autorem byla 
Mirčina sestra. Vy-
padalo to vše kou-
zelně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  rozhovor ... pokračování ]m     



— 29 —

Jak to bylo vlastně s oddáváním, řekni, jak to vlastně je, když se 
člověk rozhodne, že chce mít svatbu někde jinde než na radnici či 
v kostele? 

 S Mirkou jsme zajeli na radnici v Hlinsku a domluvili se přímo s oddávajícím, pro 
ně není problém přijet vlastně v podstatě kamkoliv je požádáte.  

 
Co hostina? Povídej, jaké bylo vaše svatební menu? 

Tohle všechno měl na starosti můj kamarád, který se zabývá podobnými akcemi 
a on si spoustu těch výrobků jako jsou paštiky, klobásy dělá sám. On udělal veškeré 
jídlo, bylo to vlastně v podobě švédských stolů. Každý si vzal, na co měl chuť a když 
měl chuť. Samozřejmě byla také ta klasika v podobě vývaru, to musí být i s tou tradicí 
podávání pokrmu jeden druhému. Jinak vše ostatní ohledně stolování prostě neformál-
ní záležitost jako celá naše svatba. Všechno na pohodu😊😊😊😊. 

 
 
 

 
 
 

[   rozhovor... pokračování]



Pro každé snoubence je důležitá svatební píseň, jaká byla ta vaše?  

Bylo jich několik, ale Mirku jsem si vedl k oltáři za doprovodu skladby Wish You 
Were Here od Pink Floyd. 

 
Zdeňku, chtěla bych vám ještě jednou, touto cestou popřát k vaše-

mu sňatku jen to, co znamená štěstí. Také ti moc děkuji za tvůj čas 
a hezké ohlédnutí za vaší svatbou. 

 
Tak mě tak napadá krásný citát od Jana Wericha.  

 
„Proč se ti dva lidi berou? Protože se milujou,  

protože se potřebujou, protože jsou jeden o druhého bohatší.“ 

Rohovor připravila Zuzana Petrlíková, aktivizační pracovnice 
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[ rozhovor... pokračování  ]m     



Poté se styl vazeb hodně rozvolnil, zača-
ly se objevovat květiny vázané do růz-
ných tvarů, dle vkusu snoubenců. Zača-
ly se vázat vícedruhové kytice, přidáva-
ly se netradiční prvky - semeníky, suku-
lenty, větvičky, i dekorační materiál - 
stuhy, perly, drátky,... 

 
 
 
 
 
Dnes převažují vícedruhové kytice, které jsou 
vázány buď do natěsno vázaných kulatých va-
zeb nebo rozvolněně. Také výběr květů je mno-
hem širší, i když oproti zahraničí, stále dost 
omezený. Ať už si nevěsta vybere jakýkoliv 
typ vazby, měla by vždy přihlížet ke své posta-
vě a šatům tak, aby kytice nezanikala, nebo 
nepůsobila nevkusně. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svatební kytici, kterou přináší ženich, by měla 
nevěsta vidět až ve svatební den, avšak ne všich-
ni pánové mají tu odvahu vybrat svatební kytici 
na vlastní pěst. A tak si často nevěsty vybírají 
samy, nebo svěří tento úkol floristce. 

 
      
 
 
 
 

Zdroj: Svatební blog (kouzelna-svatba.cz) 
Připravila Adéla Fidlerová,  

aktivizační pracovnice  
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[    vazby květin   ]     



Tradiční svatební hostina v různých obdobích 
Středověk 

Jaké menu bývalo ve středověku většinou vidíme v historických filmech, nebo v pohádkách. 
Představme si svatbu nějakého panovníka, princezny, prince. Často svatby trvaly několik dní a hodovalo 
se od rána do noci. Takže se podávalo všechno, co se dalo na statcích vypěstovat. Důkazem toho je po-
hádka „Byl jednou jeden král“ natočená podle pohádky Sůl nad zlato. V hlavní roli si zahrál Jan Werich. 
Úryvek textu z hostiny na uvítání hostů: 
 
Svatební hostina naší doby  

Na svatbu se chystalo několik týdnů dopředu. Často se zabíjelo prase, aby se mohlo maso naporcovat 
aby bylo na řízky, klobásy, uzené, ….. 
Také se peklo cukroví, hodně cukroví, protože se dělaly malé krabičky, které se rozdávaly jako výslužky 
A pekly se svatební koláče, které se roznášely čtrnáct dnů před svatbou společně se svatebním oznáme-
ním a pozvánkou na svatbu. 
Ve svatební den se podávalo k obědu: 
►šunková rolka plněná křenem 
►hovězí knedlíčková polévka s domácími nudlemi 
►svíčková s knedlíkem  
►zákusek ke kávě býval závin se šlehačkou  
►nebo se dělaly svatební zabíjačkové, nebo myslivecké hody… 
 
Dnešní svatby bývají velice honosné a každá svatební tabule je 
plná různých chutí. Často se stává, že snoubenci si vyberou místo pro svatební hostinu a mohou předem 
ochutnat různé svatební menu dopředu a podle svého uvážení si vybrat. 
 
►Grilované krevety s bylinkovým dipem 
►Chřestová krémová polévka s opečenou bagetkou 
►Opékaný filet z lososa na listovém špenátu s jemným bramborovým pyré 
►Desert pannacota přelitá jahodovou omáčkou 
Večer probíhá raut, to znamená obložené stoly řízečky, uzené, guláš, zeleninové, sýrové mísy, cukroví, 
nebo se opéká maso na rožni. 
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[   hostina v různých obdobích ]m     
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I naše kuchyně Domova se bude podílet na tématu „svatby“ a připraví slavnostní 
svatební oběd.  
Polévka – hovězí vývar s játrovou rýží 
Hlavní chod – svíčková s knedlíkem 
A ke svačině ochutnáte dort. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[   kuchyně – hostina   ]

 
 

Recept na svatební koláčky, které pekla  
Renata Daňková 

 
30 dkg polohrubé mouky 
30 dkg hladké mouky 
40 dkg másla 
7 kostek cukru 
6 kostek droždí 
1 vejce – žloutek 
špetka soli  
trochu mléka – dětský hrníček 
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(Po)svatební cesta…. 
 
V tomto čísle časopisu Drachtinka, které nese téma „Svatba“, jsem se dotazovala 
některých klientů a klientek na jejich svatební cestu. Není překvapením, že větši-
na dotazovaných svatební cestu ani nepodnikla mnohdy z finančních důvodů, nebo 
snad jen proto, že je to již mnoho let a nepamatují si, zda někam na svatební cestu 
jeli nebo nejeli 😊😊😊😊.  

Barbora Zohornová – sociální pracovnice 
 
Vy jste teda na svatební cestě vůbec nebyli? Nebyli, ale jinač to bylo na radnici, 
a potom přes náměstí do kostela. A to bylo kde? V Chotěboři. V Chotěboři, a proč 
ne v Hlinsku? No, protože my jsme bydleli v Chotěboři. Jo vy jste ještě bydleli tam. 
A ještě v Čáslavi. Takže jste se brali v Chotěboři na radnici a v kostele a žádnou 
svatební cestu jste neabsolvovali. Už dál ne. Tam na náměstí jsme měli „kšeft“ 
(krám). Nebyl čas zkrátka někam jet. Ne, to už ne. Ale jinak jste spolu jezdili ně-
kam? No, do toho Turnova jsme jezdili pořád, i když to bylo daleko, protože jsem 
tam měla sestru a rodinu.  

                         hovořila paní Stehnová Vítězslava  
 
Já vám ukážu mezi tím teda moje fotky svatební. Tak jo, to se těším. Tak se podí-
vejte. Vy jste si ale podobná, paní Součková, poznala bych Vás. 
Takže tady s tím pánem jste byla? 52 roků. A měla jste kostý-
mek, moje babička ho měla taky. V tý době se nosily kostýmky.  
My jsme měli jen dva svědky a tohle byli manželé nám za svěd-
ky. To byla kamarádka s manželem. Můj muž nechtěl, aby ma-
minka měla starosti, tak jsme se brali jen takhle, jen tako-
vouhle svatbu jsme měli.  

 
A vy jste se brali kdepak? V Hlinsku.  
Po svatbě dostal (manžel) výbavu 
jako nevěsta. Dostal peřiny, cejchy, 
všechno.  
 
A po svatbě jste teda absolvovali nějakou cestu svateb-
ní? Ne, až potom jsme se dostali do toho Maďarska. 
U Balatonu jsme tam stanovali, to mám taky někde fot-
ky. Pak jsme byli v Bulharsku, v Holandsku, v Paříži. 
Tak jsme jako jezdili, no. To on muž ani nechtěl jezdit, to 
jsem ho já přemluvila. On by nejradši byl doma. Říkal, 
že je to pro něj zátěž, protože jezdil svářet, takže měl 

[   svatební cesty  ]m     



toho ježdění dost. Kdežto já, když jsem byla sama doma, no tak jsem zase chtěla 
jet. Tak on se mnou jel, já jsem měla hodnýho muže.  

 
Hovořila paní Součková Božena 

Fotografie paní Součkové ve svatební den  
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[   rozhovory  ]

Holandsko

Paříž
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Vzpomínání 
Nedávno jsem v Drachtince besedoval na téma: 

Staré věci, které nás provázely a které nám dobře sloužily. 

Vzpomínky jsou v našem životě velmi důležité. Člověk často potřebuje ujištění, 
že vedl smysluplný život a že vše, čím prošel, stálo za to. Někdy můžeme mít pocit, 
že jsme víc ztratili než získali a že v našem životě převažují chyby a selhání nad 
úspěchy, jenže to není pravda.  

Říká se, a právem, že chybami se člověk učí. Právě nejúspěšnější lidé na světě 
udělali nejvíce chyb, ze kterých se pak poučili. Vzpomínejme s láskou na své prožitky, 
lidi, kteří nás provázeli na své neúspěchy, bez kterých by nebyly i úspěchy, a hlavně 
na všechno hezké, co nás potkalo. Zkrátka, i když se nám mnohé v životě nepovedlo, 
mnohdy jsme nedosáhli svých cílů, věřte, že to stálo za to, a že to všechno je tak, jak 
to má být. 

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti.   
To někde řekl anglický dramatik: William Somerset Maugham – Dobré a moudré 

je tedy vzpomínat jen na to, co je hezké a příjemné, mít z toho stále radost a těšit se 
tím. Ještě se mně líbí jeden citát stejného autora – Velkou tragédií života není to, 
že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. 

Milujme hlavně sama sebe, protože pak teprve umíme milovat i jiné lidi, události 
i naše vzpomínky. Kdo umí milovat sám sebe, je i přitažlivější pro druhé. 

Dosti mudrování, ukážu teď i pár obrázků, které snad vyvolají hezké vzpomínky. 
Narodil jsem se v Praze v roce 1943, ještě za velkoněmecké říše. 

 
 
Takhle vypadal můj první do-

pravní prostředek 
Tehdy jezdilo po Praze jen pár 

osobních aut a u nás ve Strašnicích 
byly jen dva taxíky a také měl auto, 
starou Tatru 11 náš pan doktor, který 
byl pro dospělé i pro děti. 

Pan doktor přijel k nám i na zavo-
lání, byl moc hodný, pozorný a měl na 
nás vždy dost času. Také si pamatuji, 
že měl studené ucho. 

 
 
 

[  vzpomínání pana Kotena  ]m     

https://azcitaty.cz/citaty/william-somerset-maugham/
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Někteří moji spolužáci na „průmce“ už měli JAWA 05 sport – Pionýr 
To byla také první motorka, na kte-

ré jsem kdy osobně jel. Sám jsem 
vlastnil již kolo značky Sport s pře-
hazovačkou, na které jsem si vydělal 
brigádou, ještě jako školák, při vánoč-
ním prodeji ryb u Vltavy. 

 
 
 
 
 

 
Cesty do školy tramvají 
Tyto tramvaje měly výhodu, že měly stále 

otevřené dveře na plošinu, a tak se z nich dalo 
za jízdy vyskakovat a někdy i naskakovat. Ně-
kdy jsme za to obdrželi i pohlavek. Dospělí, 
ale skákali do a z jedoucí tramvaje úplně běž-
ně. 

 
 
 
Školní výlety autobusy Škoda RTO 
Výletů po horách, hradech, exkurzích v továrnách a družstvech bylo opravdu hod-

ně a  pravidelně a díky tomu jsme dobře znali naši zem. 
 
Pak přišly taneční kurzy, první polibky atd. 
A také začaly první trempy se stanem a vlastnoručně 

ušitým spacákem, později s vlastnoručně vyrobeným ka-
jakem, s kamarády a někdy dokonce i s děvčaty. 

 
 
 

První zaměstnání ČKD Turbokompresory 
Tak tyhle hodiny na vrátnici asi pamatujeme všichni. 

 
Potom si táta koupil tako-

výto skútr na cesty „na ryby“. 
Nakonec jsem s ním jezdil 
hlavně já a někdy vozil tátu.. 
Jenom barva byla černobílá. 

 

[  pokračování... p. Kotena ]
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Naše první televize 
Když bylo jakési mistrovství v hokeji, tak táta 

koupil naši první televizi. Musela se několikrát za 
večer doštelovávat. 

 
 
 
 

První moje auto Tatra 75 
Takové jsem měl první auto. Koupil jsem jej, s přispěním dědečka, za dva tisíce 

Kčs. Musel jsem mnoho věcí zrenovovat, brzdy, karoserii, nechat si vyrobit jedno kolo 
do diferenciálu a podobně.  

Zajímavé bylo na 
konstrukci těchto Tatro-
vek, že vám na větši-
nu oprav stačil jeden 
stranový klíč 14 -17 a 
šroubovák. Když napří-
klad přestala vypínat 
spojka, někde na ces-
tě do Špindlerova Mlý-
na, tak stačilo šroubo-
vákem rozpojit elektri-
ku, klíčem č. 14 rozpojit volantovou hřídel, podepřel jsem zvedákem převodovku a klí-
čem č. 17 jsem rozšrouboval přírubu motoru a převodovky, potom už vyjel motor na 
předních kolech ven, dal se natočit spojkou nahoru, a zase klíčem č. 14 nastavit vypí-
nací páčky spojky. I se zpětnou montáží to bylo za půl hodiny hotovo. Hodně mě toto 
skvělé auto naučilo. 

 
 
 
 
 
Magnetofon Sonet duo 
Máme rádi hudbu, a tak jsem si za dal-

ší brigádu v hutích na Kladně koupil první 
magnetofon. 

 
 
 

 
 

[  pokračování... p. Kotena ]          
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Moje druhé auto Škoda Octavia 
Na cesty s dětmi do Prahy a do 

Jabkenic za babičkami a dědečky i na 
výlety jsem koupil starou Octavii a 
opět jsem hlavně opravoval a přelako-
vával, vyměňoval motor apod. 

Po roce 1968 jsem musel odejít 
z Prahy a pracoval jsem v AZNP Mla-
dá Boleslav. A tak jsem snadněji shá-
něl náhradní díly a měl jsem dobré rád-
ce.  

Tam jsem už jezdil denně a najezdil za devět let statisíce kilometrů, protože mimo 
služebních cest, jsme převáželi nová auta na prodejny po celé ČSSR. Také jsem ně-

která auta zajížděl na 2000 km, před ex-
portem do kapitalistické ciziny. 

 
 
 
Dopravní prostředek zásobovače 

v AZNP Mladá Boleslav Škoda 1203 
 
 
 

Další zaměstnání cukrovar TTD (Thurn Taxis Dobrovice) 
Byl to nejstarší řepný cukrovar a rafinerie, na území Rakouska-Uherska, který za-

kládal hrabě Thurn Taxis v době napoleonských válek. 
Toto zaměstnání bylo úžasné, byl jsem „strojmistr“, to je vedoucí údržby. 
Pro strojaře nádherné, kromě cukrovarských strojů stovek čerpadel, byla tam parní 

elektrárna s výkonem 4 megawatty, slévárna šedé litiny a mosazi, vlastní lokomotivy, 
velká obrobna s lícní deskou průměrem dva metry, soustruh s točnou délkou 4 metry 
a podobné speciality. 

Tam jsem se opravdu vyřádil a pořád bylo co zlepšovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak jsem odešel na Slovensko, ale to už je jiná kapitola. 
Věřte mi, bylo to všechno krásné a dodnes, v 79 letech vím, že je život krásný. 

Děkuji panu Milanu Kotenovi za milé vzpomínání

[  pokračování... p. Kotena ]
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Všem oddělením Domova seniorů Drachtinka patří veliké poděkování 

za krásné odpoledne, které jste pro nás připravili. Mile nás zahřála u srd-

ce Vaše péče o nás. Děkujeme i taneční skupině „Country“ z Drachtinky, 

kterou vytvořily aktivizační, sociální a pracovnice přímé péče. Bylo zře-

telně vidět, že senioři a seniorky z vystoupení odcházeli radostní, s pří-

jemnými pocity z pěkného odpoledne.  Děkujeme. „Páni kluci“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  pánský klub  ]
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[  vzpomínka  ]
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Černé kočky. Opomíjené, opovrhované, vždy jsou až poslední v řadě a často se 
na ně ani nedostane. Lidská hloupost a pověrčivost je dokonce ustanovila jako 
symbol smůly. Ba, mnoho řidičů, když jim černá kočka přes cestu přeběhne, v du-
chu si odplivne a do konce cesty se s mrazením v zádech potýká. 

Avšak víme, jak černé kočky vůbec vznikly? Nu, bylo tomu tak. Kdysi 
dávno, před mnoha staletími, nebylo černých koček. Kožíšky měly 

nejčastěji zářivě bílé, i jiných barev bylo možno viděti, jen 
černou kočku jste, tehdy, zahlédnout nemohli. 

 
V té době žil jeden člověk, pokud jej lze takto nazývati 

a člověk ten byl zlý, zlý až do morku kostí, nebylo snad hříchu, 
kterého by nespáchal, bohu se rouhal a na bližního svého 
nejednou ruku vztáhnul. Jen zisk jej zajímal a pro jeho do-

sažení neštítil se ničeho, ba ani vraždy. Nikdo v jeho blízkosti nevydržel, pro povahu 
prchlivou a chování násilnické, i jeho nejbližší rodina se od něj odvrátila a on sám zů-
stal. 
Jak léta plynula a těžce doléhala na jeho bedra, on samotu svou i tíživost svých skutků 
pocítil. Ale nedalo se již dělat ničeho, neboť ozvěna jeho činů se rozléhala krajem a ni-
kdo s ním nic míti nechtěl. 
Až z rána jednoho dne, otevřel dveře svého příbytku a uzřel na svém prahu malou bí-
lou kočičku. Nejprve zdvihnul ruku, aby ji vyhnal od domu, ale okamžitě ruku spustil, 
neboť letitá samota do něj ihned vbodla svůj osten. Nepozval bílou kočku dále, natolik 
se jeho povaha nezměnila, nebránil jí však ve vstupu a jen zamračeně sledoval, jak 
vešla dovnitř a sama si našla místo u krbu. 
Od té doby se od něj neodloučila, po jeho boku sedávala, v noci jej kožíškem svým 
zahřívala a on na ni nedal dopustit, ba lepší jídlo než sobě jí podával a veškerou lás-
kou, které byl schopen, ji zahrnoval. 
Další roky uplynuly a čas 
onoho člověka se naplnil. 
Jednoho večera rozdělal 
oheň v krbu, náhle jej za-
chvátila slabost ohromná 
a on věděl, že je konec. Tak 
tak se k posteli dovlekl, do 
ní ulehl a již neměl sílu k ni-
čemu. Sledoval, jak mihota-
vé plameny kreslí stíny na 
stropě světnice a vzpomínal 
na všechny zlé činy, jichž se 
dopustil. Veliká úzkost na 
něj padla, neboť věděl, že 
mu nebude dovoleno překročit duhový most do nebe a bude navěky odsouzen do tem-
noty. Neboť jeho duše byla černá, černá jako uhel a taková na duhový most nepatří. 

[   černé kočky  ]
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Najednou ucítil, jak na postel vyskočila jeho bílá kočička. Tentokrát se však nestočila, 
vedle něj, do klubíčka, jako tomu bylo jindy. Vylezla mu na prsa a zahleděla se mu do 

očí, tak hluboko, jako by do samé duše nahlížela. Náhle onen muž pocítil, že již 
nemá obavu o sebe a svůj osud, že již mu jen záleží na onom čtyřnohém 
tvorovi, jenž mu útěchu přináší. Z posledních sil zvednul ruku a pohladil bí-

lou kočičku po zádech. Ta jen hlavičkou pokývla, snad protože byla spokojena 
s tím, co vidí a začala přísti. 

Předení bylo čím dal hlasitější a onen člověk se začal ztrácet v hlubokých 
kočičích očích. Náhle cítil úlevu, tak jak jeden zlý čin po druhém se od-

lupuje z jeho duše. A tak jak jeho duše jasněla, bílý kožíšek 
kočky temněl, neboť i když se rozhodla převzít na sebe čer-

né břemeno duše svého pána, nemohlo to ušpinit její 
duši – jen její podobu. 
 

Jakmile poslední černá skvrna z duše pána zmizela, kočky kožíšek byl černý jako 
nejhlubší noc, on zavřel oči a v poklidu odešel na duhový most, kde slíbil, že na svou 
černou kočku počká – a svůj slib také dodržel. 
 
Za dva dny se přišli podívat lidé z okolí podívat, co se děje, neboť v domě toho člově-
ka se nesvítilo, netopilo a ani jeho samého nebylo nikde vidět. Když vešli do světnice 
domu, ustrnuli v leknutí – viděli tvora, jenž kočku připomínal, ale jeho barva byla černá 
jako samo peklo. Mysleli tedy, že se jedná o ďábla, jenž si pro duši onoho nešťastníka 
přišel. I zvedli kameny a klacky, každý popadnul, co mu pod ruku přišlo a černou ko-
čičku vyhnali. 
 
Tak černé kočičky bloudí krajem a jen málokdy najdou domov, možná jako trest za to, 
že se ta první protivila osudu a svého pána před nejhorším trestem uchránila. A jen 
někdy, když se černá kočka po-
dívá do zrcadla, nebo na klid-
nou vodní hladinu, vidí samu 
sebe v té čisté, bílé podobě, 
jako tomu bývalo kdysi. 
Pokud uvidíte černou kočičku, 
nebojte se jí poskytnout do-
mov nebo ji nakrmit. Není to 
symbol smůly, není to čaroděj-
nická kočka, ani ďáblovo plé-
mě. Je to jen kočka, která se 
kdysi, ve své laskavosti, roz-
hodla převzít na bedra hříchy 
svého pána. A kdo ví, možná 
to udělá, v případě potřeby, 
znovu... 

[  černé kočky... pokračování   ]



— 44 —

Léto s Motýlem 

Za uplynulé léto a vlastně s příchodem celého podzimu se nám podařilo uspořádat 
dlouho očekávaný 9. ročník benefiční akce Centra denních služeb Motýl. Dnes může-
me říct, že jsme vlastně rádi za změnu, ke které nás donutila „covidová doba“, a která 
nás vedla také k samotnému tématu akce, a tou byly sociální sítě. Prostřednictvím so-
ciálních sítí jsme mohli být stále s Vámi. 
Tradiční plesovou benefici se ctí nahra-
dila Letní benefice. Tentokrát motto ne-
měla, ale čekala na vaše vzkazy a mot-
ta do našich bublin. 
Pozdním odpolednem a večerem nás 
provázeli již tradičně moderátoři Michal 
Picek a Dagmar Horáčková, k tanci 
a poslechu hrála Wječná Žízeň. 
Benefici zahájila ředitelka Domova se-
niorů Drachtinka Bc. Miroslava Kábelo-
vá, krajský radní Ing. Pavel Šotola, kte-
rý benefici udělil svoji záštitu, starosta 
města Hlinska Miroslav Krčil, DiS. a koordinátorka Centra denních služeb Motýl Bc. 
Martina Hejduková, DiS. Následoval kulturní příspěvek klientů CDS Motýl, kteří vystou-
pili jako opravdoví ničím nevázaní rappeři s písničkou „Cizí zeď“. Svým vystoupením, 
písničkou, která je provázela a originálními tričky vykouzlili slzy štěstí a radosti na tvá-
řích svých blízkých a rodin.  
Následovalo vystoupení folklórního souboru Vysočan a akrobata Daniela Fajmona na 

„sedmimílových“ skákacích botách, který vtahoval na parket celé publikum. Na svých 
botách připravil překvapení nejen pro ty, 
kterým se zastavoval dech v momentě, 
kdy přes ně přeskakoval salta, ale i těm 
kteří se nesměli pohnout při dalších 
jeho kreativních kouscích.  
Pohlazením pro každou duši bylo něko-
lik písní s doprovodem kytary Lukáše 
Hejduka, místního mladého umělce, kte-
rý již několik let sám skládá písně 
a píše jejich texty.   
Vystoupila také Simona Černá, mladá 
dáma, jejíž energie, tanec, zpěv, nad-
šení pro celou akci a klienty Centra den-

ních služeb Motýl pohltila a roztančila každého uvnitř davu. Tanec na pódiu jí je vlastní, 
a proto se vrhala do davu a roztančila každého, kdo nestál opodál.  
 

[  Cds Motýl  ]m     
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Na kraji večera proběhlo losování velké soutěže. Ti šťastní 
vyhráli například palačinkovač, grilovací kámen, rychlovar-
nou konvici a hlavní cenou byla koloběžka.  
Velkou podporu při plánování, přípravách a samotné reali-
zaci Letní slavnosti zajistil Sbor dobrovolných hasičů Blat-
no, zejména pan Milan Vaško. Ochota a vstřícnost napo-
mohla hladké organizaci společenské události. Bonusem 
pro klienty CDS Motýl bylo také zapůjčení hasičského auta, 
které zajistilo zajímavou kulisu pro společné focení klientů. 
Focení se nezhostil nikdo jiný než pan Radek Pavlík, který 
s Centrem denních služeb Motýl dlouhodobě spolupracuje. 
Svými pohotovými nápady a vtipem vždy vykouzlí pro 
naše klienty krásné fotografie.  

Občerstvení zajišťoval PZM Merlin se svými výbornými klobásami a bramboráčky. 
Celý výtěžek z jejich prodeje byl věnován CDS Motýl.  
Celý výtěžek z akce, a to krásných 84.094,-Kč, bude věnován na zkvalitnění péče 
o uživatele Centra denních služeb Motýl a vybavení relaxační místnosti.  
Senioři měli možnost prožít chvíle spokojenosti u opékání špekáčků na chatě v Ham-
rech, zahradní posezení s farářem panem Petrem 
Vtípilem nebo si zazpívat s dobrovolnicí Šárkou 
v doprovodu libých zvuků kytary. 
Bylo pořád co na práci – sušení bylinek a jejich 
zpracování, výzdoba prostor našeho centra letními 
květy a později, v době žní také obilím. Když nám 
nepřálo počasí, věnovali jsme se šití bylinných pol-
štářků nebo trhání vatelínu, trhání bylin či zpraco-
vání sezónního ovoce.  
A protože léto je často spojené také s cestováním, 
mohli jsme zhlédnout také mnohé fotky z výletů 
a dovolených, podívat se na přírodní krásy našeho 
Česka ale také např. Řecka. 
Velice oblíbenou aktivitou je pečení – pochutnali 
jsme si například na nepečeném jablkovém dortu, 
meruňkových buchtách, bratislavských rohlíčkách 
nebo štrůdlu.  
Pro všechny zde byla připravena možnost vyzkoušet si tvoření mozaiky z kousků roz-
lámaných barevných dlaždic. Mohli jsme si tak vytvořit krásně zdobený talíř, misku 
nebo květináč.  
Jsme velice rádi, že jsme si mohli léto užít plnými doušky a přejeme všem pěkný ba-
revný podzim 😊😊😊😊. 
 
Martina Hejduková, sociální pracovníce koordinátor Centra denních služeb MOTÝL  

 

[   Cds Motýl... pokračování  ]
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Středeční dopoledne 17. srpna bylo pro klienty Domova seniorů Drachtinka velkým 
prožitkem. Pánové Martin Šustr a Winca von Samotzin předvedli své řezbářské umění. 
Způsobili tak údiv, obdiv a zanechali svá díla k potěšení klientů Domova. Prozatímní 
umístění sovy a trpaslíka je na terase Domova, kde se těší úžasné návštěvnosti. 
 
Pánové, máte náš respekt a dík!! Těšíme se někdy příště! 

 
 
 
 
 

[  řezba motorovou pilou  ]m     
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[  den otevřených dveří ]

v sobotu 8. října 2022
od 13.00 – 17.00 hodin 

v Domově seniorů Drachtinka

Den otevřených dveří

Při příležitosti Dne otevřených dveří
srdečně zveme rodiny, přátele a zájemce o sociální služby

k neformálnímu posezení u kávy a čaje.

Program
13.00 zahájení 
14.30 vystoupení pěveckého sboru Drachtinka 

V průběhu celého odpoledne budou probíhat prohlídky Domova 
a sociální poradenství. Ve společenském sále můžete navštívit 
výstavu „Svatby dříve a dnes.“
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[   Adámkovy slavnosti  ]m      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 26. 8. 2022 byly v zahradách Domova zahájeny Adámkovy folklórní 

slavnosti. Adámkovy folklórní slavnosti a Domov seniorů Drachtinka již dlou-
hou dobu patří k sobě. Je nám ctí, že zahájení slavností začíná právě u nás. 
Podporujeme tak zachování tradic a propojení generací. Děkujeme všem, 
kdo se na zahájení podílel. 
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9. 9. 2022 proběhlo v zahradě Domova seniorů Drachtinka Country odpoledne. 

K tanci a poslechu zahrálo hudební seskupení TA KAPELA a vystoupila taneční 
skupina TANZANIT.    

Připomeňme si toto odpoledne několika fotografiemi. 

[ ohlédnutí za country odp.  ]




