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Milí čtenáři,
také si tak často říkáte, že čas letí jako voda? Sotva 
skončily letní měsíce, spadalo listí ze stromů a již tu 
máme zimu… Zimní období je časem krátkých dní a dlouhých nocí. 
Možná, že se také vždy těšíte, stejně jako já, na Sv. Lucii – neboť 
„Sv. Lucie noci upije“ a od 13. 12. se pomalu začíná prodlužovat den.
Měsíc prosinec se celý nese v duchu adventního času. Letošní první 
adventní neděle připadla na 3. 12. a poslední, ta čtvrtá, na samotný 
sváteční Štědrý den. Adventní čas je spojený s časem rozjímání, za-
stavení se, časem, který bychom měli věnovat více sami sobě a svým 
nejbližším. Je také časem odpuštění a smíření. Věřím, že i Vy jste 

měli prostor zastavit se ve svých myšlenkách, zavzpomínat na pěkné chvíle a pokud byly i ty 
špatné, pak se Vám s nimi podařilo vypořádat. 
U nás v domově jsme během adventního období přivítali mnoho hostů, vystupujících zpě-
váků a hudebníků či muzikantů. Byli to děti z mateřských školek, děti ze základních škol 
i studenti ze základní umělecké školy pod vedením svých pedagogů, kteří Vám 
chtěli udělat radost a ukázali Vám, co vše umí. Také nás navštívil pěvecký 
sbor Cantores Cantant z Kolína nebo cimbálková muzika Kobylka z Pardubic. 
Navštívila nás Ježíškova vnoučata – lidé, kteří chtěli potěšit Vás, seniory, a to 
nejen drobným dárkem, ale třeba i zážitkem. „Ježíškova vnoučata“ jsou pro-
jektem Českého rozhlasu, který obzvlášť v letošním roce měl velký úspěch a oslovil mnoho 
dárců – tedy Ježíškových vnoučat☺. Děkuji lidem, kteří se do projektu zapojili jakýmkoliv 
způsobem a udělali Vám, vážené dámy a pánové, radost.
V prosinci se nám také povedlo dokončit naši myšlenku, která vyplývala z poptávky seni-
orských občanů Hlinska a jejich rodinných příslušníků. Od 1. 1. 2018 budeme ambulantní 
sociální službu, Centrum denních služeb Motýl provozovat již v novém objektu, který se 
nachází ve Fügnerově ulici, čp. 937, Hlinsko. Zároveň od nového roku bude Motýl poskyto-
vat péči a podporu lidem seniorského věku. Věřím, že služba najde své uplatnění a bude ku 
prospěchu potřebným. Nový objekt pro nás zrekonstruovala paní Vlasta Domáčková, která 
rekonstrukci budovy přizpůsobila potřebám služby ve všech ohledech. 
Vážené dámy a pánové, přeji Vám všem krásný a klidný čas a v novém roce 2018 hlavně 
pevné zdraví, nadhled, úsměv ve tvářích a pozitivní náladu.

S úctou Eva Holečková 

Úvodník
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Ježíškova vnoučata v Domově seniorů Drachtinka
 
Projekt Českého rozhlasu s názvem „Ježíškova vnoučata“ si před Vánoci 
vzpomenul na staré či osamělé lidi a chtěl splnit jejich přání, protože 
i staří lidé si zaslouží pozornost...

O co jde? Pod supervizí týmu lidí z Českého rozhlasu vzniklo webové rozhraní, kam vkládají 
kontaktní osoby z jednotlivých zařízení přání seniorů. Tím vznikla databáze věcných darů 
i zážitkových přání, která jsou stále doplňována.
Webové stránky Jeziskovavnoucata.cz mají za úkol propojit seniory s těmi, kteří chtějí 
pomáhat. Na těchto webových stránkách jsou postupně zveřejňována přání seniorů a dárci 
si mohou vybírat, který hmotný dárek či zážitek chtějí splnit a hned si ho i zarezervovat.

I naše zařízení se zapojilo do projektu a seznamujeme obyvatele 
Domova s touto akcí Českého rozhlasu – společně si s nimi poví-
dáme o tom, jaká mají přání, vzpomínáme na to, co si přáli, když 
byli malí, jestli mají přání, které se jim nikdy nesplnilo, po čem 
touží, apod.
Setkáváme se s velikou skromností a moudrostí klientů, kteří zpo-
čátku říkají, že žádné přání nemají nebo jen to, co jim nikdo nemůže 
již splnit, a to je zdraví. Při těchto chvílích se nám obyvatelé po-
stupně svěří a často se slzami v očích vzpomínají například na pa-
nenku, na kterou nikdy jejich rodiče neměli peníze, na dovolenou 
v Holandsku, kam klientka jezdila se svým manželem a kam by se 
ráda podívala, ale ví, že to ze zdravotních důvodů již není možné, o touze podívat se do di-
vadla, do ZOO apod.

Snažíme se společně s nimi vybrat taková přání, která by jim přinesla radost a potěšila je.
Těší nás, že každé přání našich klientů si zatím našlo své „Ježíškovo vnouče“ a přání se 
plní. Postupně se domlouváme s dárci, jak dárek předají a zveme je k nám na návštěvu, 
na setkání se „svojí“ babičkou, dědečkem a také na prohlídku našeho zařízení.

Došlo již i k osobnímu setkání klientky s „Ježíškovým vnoučetem“, které bylo příjemné 
pro obě strany a určitě nebude poslední.
Projekt Českého rozhlasu je unikátní; je neuvěřitelné, co lidí se do něj již zapojilo. Těch, 
kteří jsou ochotní udělat něco pro druhé, nezištně a s úctou a respektem ke stáří.

Projekt Ježíškova vnoučata
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Jménem našich klientů i nás děkujeme Českému rozhlasu i všem lidem 
dobrého srdce. Těšíme se na další setkání klientů s „Ježíškovými vnoučaty“ 
a věříme, že tato setkání budou obohacující pro obě strany.

Miluše Štiková, koordinátor aktivizačních pracovníků

*******************************************************************************

Vánoční dárek pro paní Spilkovou
Ráda bych Vám představila Ježíškova vnoučata, která si vybrala přání paní Spilkové. Nedáv-
no jsme seděli s uživateli, povídali si o jejich přáních. Takto i vzniklo přání paní Spilkové. 
Vzpomínala na to, že se nikdy nepodívala do zoolo-
gické zahrady. Paní Štiková přání zapsala do data-
báze přání pro Ježíškova vnoučata. A čekaly jsme. 
Přání paní Spilkové si vybrali „vnoučata“ pan David 
a paní Lucka.
Bydlí v Rosicích nad Labem, mají ročního pejska 
Lussy a společně přijeli do našeho Domova seniorů 
navštívit pani Spilkovou. Společně sedíme v kavárně 
Terezka povídáme si.
Dnes jste k nám do Domova seniorů Drachtinka zavítali na návštěvu, a vím o vás, že jste se 
stali Ježíškovými vnoučaty. Co vás k tomu přivedlo?  

Paní Věra splnila přání  
pana Fenyka
a zakoupila potřeby 
pro králíka.
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K projektu nás přivedla naše společná kamarádka, která o projekt Ježíškova vnoučata někde 
četla – nebo slyšela na rádiu – a společně jsme se domluvili, že to je dobrá věc. Kamarádka 
nám pomohla paní Spilkovou najít a tak jsme mohli splnit její přání.

Jsem ráda, že vás poznávám. Člověk si pod pojmem 
Ježíškovo vnouče představuje, že to jsou starší lidé, 
kteří už mají vnoučata veliká, ale cítí se ještě plní 
života a elánu. Vy jste mladí lidé. Mohu se zeptat, 
proč jste si vybrali toto obdarování seniorům, je to 
vaše první zkušenost, že jste takto někoho obdarovali?
Pro nás to první zkušenost není, loni Lucka pořádala 
sbírku pro psí útulek, obesílali jsme známé a přátelé 
v zaměstnání. Tak jsme vybírali dárky pro psi po ce-
lém kraji, až jsme měli plné auto potřebných věcí, žrádla, dek a dalších věcí.

Letos jsme chtěli podpořit tuto akci. Podpořit seniory, 
kteří jsou tak trochu stranou. Chtěli jsme alespoň 
někomu udělat radost. Vidět paní Spilkovou jakou 
má radost, vidět, že ji někdo překvapil... Takže to 
je ten důvod. Vidět u druhých radost a štěstí. Rádi 
pomáháme, je to pro nás přirozené.

A vy jako Ježíškova vnoučata jste potkali paní Spil-
kovou…
Společně s Luckou jsme si vyhledali webové strán-
ky Jeziskovavnoucata.cz a vybrali si dárek pro paní 
Spilkovou, která si přála výlet do zoologické zahrady. 
Sami máme rádi zvířata a celkově nám to přišlo jako 
výborný nápad.
Trochu jsme měli obavy, jak na nás cizí starší člověk 
zareaguje, měli jsme obavy při prvním setkání – jest-
li bude radost, nebo spíše ostych. Ale po společném 
setkání, které jsme plánovali na půlhodiny, jsme tady 

byli hodinu a půl, a byli jsme mile překvapení. Společně jsme si povídali a bylo to úžasné. 
Paní Spilková je úžasná dáma. A rádi bychom se vraceli, protože je nám paní Spilková blízká 
a společné setkání a povídání s ní je nám milé.
Dárek pro paní Spilkovou byl: „Podívat se do zoologické zahrady“.
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Pane Tomáši, mohu se Vás zeptat, jaký vánoční dárek udělá radost Vám?
Vánoční dárek pro mě? Já si vážím toho, kdy se společně na Vánoce všichni sejdeme, i naše 
babičky, celá rodina. To je největší dárek, být spolu. 

ptala se Jana Mm

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě. Novi-
nářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až 
třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků 
pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.

„Zeptala jsem se jednou ředitele domova, jestli se stává, že by lidé nosili vánoční dárky senio-
rům, jako nosí například dětem v dětských domovech. Usmál se a řekl, že nic takového se mu 
nikdy nestalo. To zrodilo nápad, který díky nadšení lidí spustil lavinu, co se na své cestě dál 
nabaluje,“ vzpomíná Olga. Když jí přišel první seznam přání z domova pro seniory v Třebíči, 
založila facebookovou skupinu Ježíškova vnoučata. Na krajském úřadě si vyžádala emailové 
adresy a touto cestou oslovila všechny domovy na Vysočině. Požádala sociální pracovníky, 
aby se zeptali svých osamělých klientů, co by si přáli.
Vypráví novinářka a iniciátorka projektu „Ježíškova vnoučata“ Olga Štrejbarová

DRACHTINKA

pan Tomáš si vybral
vánoční přání pro náš Do-
mov, a sám vyrobil pojízd-
ný stoleček pro klávesy



– 6 –

PEČOVATELKA ROKU 2017
Dne 7. listopadu 2017 bylo v Praze slavnostní vyhlášení národní ceny Pečovatelky roku 2017. 
V kategorii pobytových služeb obsadila první místo naše zaměstnankyně Domova seniorů 
Drachtinka Hlinsko paní Miluše Štiková. 
Paní Štiková začínala v sociálních službách jako dobrovolnice. Domovu 
věnovala přes 1.680 hodin svého volného času. Při své dobrovolnické 
činnosti se zaměřovala nejen na individuální práci s klientem, ale 
také na práci se skupinou. Od roku 2011 je v domově pro seniory za-
městnaná na oddělení aktivizace. V současné době v domově pracuje 
jako koordinátorka oddělení pracovníků aktivizačních činností. Při své každodenní práci se 
věnovala a věnuje osvětové činnosti ostatních pracovníků i dobrovolníků nejen v oblasti tré-
nování paměti, ale zejména v oblasti praktické roviny u klientů trpících demencí (i v hlubších 
stupních regrese), kdy nejen v denní praxi ale také formou interních školení přináší potřebné 
informace. Při své práci kromě jiného dokáže úspěšně aplikovat validaci a také pracuje spolu 
s kolegyněmi s bazální stimulací a nově s konceptem biografické péče dle Erwina Böhma.

Ke gratulantům se zařadily i herečky Táňa Fischerová a Hana Maciuchová, které slavnostní 
večer uváděly

V hlineckém domě seniorů vede pěvecký 
sbor, který má asi dvacet členů. „Užíváme 
si krásné okamžiky, rádi se scházíme a zpí-
váme si,“ usmívá se čerstvá pečovatelka 
roku, která na Drachtince pracuje už sedm 
let. Předtím byla trenérkou paměti a stala 
se držitelkou nejvyššího III. stupně. Práce 
s lidmi postiženými demencí ji baví a napl-

ňuje. Po příchodu domů je ale potřeba věnovat se odpočinku, nebo ne? „Velkým relaxem jsou 
pro mne moje dvě vnoučátka, s nimi si odpočinu. Ráda chodím do lesa, mám ráda kulturní 
akce. Ale přiznám se, že se doma často připravuji do práce,“ směje se Miluše Štiková.

Pečovatelka roku 2017
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Do celorepublikové sou-
těže Pečovatelka roku ji 
přihlásila ředitelka domo-
va Eva Holečková a tým 
spolupracovníků. To, že 
postoupila do finále, ji 
velmi potěšilo a těšila se 
na pražské vyhlášení vý-
sledků. Vítězství bylo 
obrovským překvapením. 
„Byl to šok, když zaznělo 
moje jméno. Moc si ná-
rodní ceny vážím a děkuji 
za ni. Ale cítím to tak, že je to uznání práce celého našeho kolektivu,“ dodala Miluše Štiková
Tímto jí moc blahopřejeme a těšíme se na další ocenění našich zaměstnanců.

text použit z: wwww.chrudimsky.denik.cz

DRACHTINKA

Společné vánoční dárečky 
od paní Míši byla pexesa pro 
dospělé na trénování paměti
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Český rozhlas Pardubice v Domově seniorů Drachtinka

V neděli 17. prosince 2017 zavítal do našeho Domova seni-
orů Drachtinka Český rozhlas Pardubice. Vedoucí návštěvy 
a celého programu Zdeněk Novák s sebou přivezl dvě svoje 
kolegyně Jitku Slezákovou a Blanku Malou. Všichni redak-
toři chtěli zakusit bezprostřední atmosféru života seniorů 
a současně vidět, jak se plní jejich vánoční přání. Na návště-
vu s sebou vzali děti ze ZUŠ Přelouč a Ústí nad Orlicí, aby 
nám zahrály. Mohli jsme slyšet jak skladby z oboru vážné 
hudby, ale také i vánoční melodie.
Současně s sebou 
přivezli také vánoč-
ní dárky. Jejich dá-
rek se stal v pořadí 
již třicátým šestým 

dárkem pro náš Domov seniorů Drachtinka. Jedním 
Ježíškovým vnoučetem se právě stala i redaktorka 
českého rozhlasu Pardubice Blanka Malá. I ona sama 
chtěla přispět nějakým dárkem pro osamělé seniory. Jako i ostatní dárci se orientovala podle 
webové stránky www.jeziskovavnoucata.cz. Na tomto portále si vybrala dárek pro radost 
našich seniorů – předplatné časopisu „DARINA“.
K předvánočnímu času patří také společná setkávání, zpívání koled, vánoční dárky, zvláštní 
atmosféra. To vše jsme společně s Českým rozhlasem, dětmi z Přelouče a Ústí nad Orlicí, 

mohli prožívat. 
Děkujeme ze srdce, že jste 
mezi nás zavítali a moc se 
těšíme, až uslyšíme celou 
reportáž z natáčení v našem 
Domově seniorů Drachtinka.
(Mm)

Český rozhlas Pardubice v Domově
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Pan Vinklář a dárek od Ježíškova vnoučete 
Já jsem měl jedno přání a to mně bylo splněno.

To bylo tak. Dostal jsem pozvání na výstavu Elektro-
Pragy, která byla zahájena 1. prosince v Pardubicích, 
a i když tady bydlí můj syn a dcera, neměl mě tam 
kdo odvézt. Zmínil jsem se o tom, a paní Štiková to 
nějak zařídila, že pro mě přijela paní vedoucí muzea 
z Chrasti, která mě tam odvezla. Upřímně řečeno, já 
jsem si představoval ředitelku muzea jako nějakou 
starou bábu a dopadlo to tak, že přijela mladá holka, 
která byla stejně stará jako moje vnučka. Na výstavě 
v Pardubicích jsme se setkali s Českým rozhlasem 

Pardubice, který to celé nahrával. Výstava mě velmi mile překvapila. Byla perfektně připra-
vená, a přítomné dámy měly výborné znalosti o Elektro-Praze. Začínaly tím, že už v roce 
1943 tam bývalý majitel Prošvic začal vyrábět žehličky a pak to pokračovalo dále. Tak jsme 
se postupně bavili o všech výrobcích. 
Vyprávěl jsem jim, že jsem dělal ve vývoji, že jsem byl zaměřený na vysavače. Vývoj se 
v Elektro-Praze totiž rozděloval na dvě části – na rotační konstrukci a pevnou konstrukci. 
A já, když jsem tam nastoupil, do té naší rotační konstrukce, byl jsem jako takový fámulus 
přidělenej ke zkušenému konstruktérovi, a ten mě zadával drobný úkoly, postupně se úkoly 
rozšiřovaly, a až po několika letech jsem byl schopnej samostatný práce. 
Ta výstava byla připravená tak, že z části měli půjčené výrobky z pražskýho muzea, a z části 
z Elektro-Pragy, která měla také svoje muzeum. Byli tam skoro všechny naše výrobky, byl 
tam dokonce i osoušeč rukou „elektropragáckéj“, na něm jsem dělal s panem Žoudlíkem. 
A opravdu jsem si krásně oživil mádí, co vám mám o tom povídat, protože jsem si uvědomil, 
kolik jsem tam toho prožil, co všechno prošel a co se 
všechno udělalo. Na té výstavě byly i fotografie našeho 
výtvarníka Standy Lachmana, který byl férovej chlap. 
Úžasně šikovnej. No, celkově ta výstava pro mě vyzněla 
velmi dobře, byl jsem opravdu hrozně rád, že jsem se tam 
dostal, oživil jsem si mládí. Mám dojem, že jsem tam 
o těch výrobkách pověděl i něco nového. Ano, i když ty 
dámy měly velké znalosti o fabrice a výrobcích, tak jsem 
jim snad také trochu svou zkušeností rozšířil znalosti.
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Vzpomínka na Mikuláše

4. prosince 2017 dopoledne 
procházel naším Domovem 
Mikuláš se svým doprovodem. 
Připomeňme si tuto událost ně-
kolika fotografiemi. 
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Ježíškova vnoučata a přání CDS Motýl

Vánoční dárek  pro Domov 
si vybrala paní Stáňa. Za-
koupila pelíšek pro klálíčka 
Fifinku.

Krásný čas 
spokojený s láskou 

a s porozumněním, napl-
něné vánoční svátky, hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů v no-
vém roce 2018 

přeje Cds Motýl 
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Kobylka a Cantores Cantant
Vystoupení cimbálkové muziky Kobylka a kolínského pěveckého 
sboru Cantores Cantant

Muziku z našeho pardubického kraje a moravské písně nám přijela 
zahrát cimbálková muzika s názvem Kobylka. V úterý 28. listopadu 
v Domově nám zněly příjemné tóny houslí, cimbálku a basy. Dobré 
vínečko jsme ochutnali a rádi si zazpívali. Děkujeme za příjemné 
chvíle. Dne 25. listopadu, o tři dny dříve, proběhlo Vystoupení 
kolínského pěveckého sboru Cantores Cantant. Jejich repertoár je 
velmi pestrý, a členové souboru nás také velmi potěšili.

Domov seniorů Drachtinka

Pan Martin 
si vybral přání pro pana Černého 
– knížku o Svrateckém okolí






