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Jarní úvodník paní ředitelky
Vážení čtenáři časopisu Drachtinka,
jarní měsíce jsou již v plném běhu. Nevím jak vy, ale já jsem se 
na probouzení krajiny po dlouhé zimě již těšila. Konečně se začínají 
zelenat louky, kvést květiny, stromy i keře. Místo budíku mě ráno 
probouzí ptáci, takže i nálada je hned lepší. Sluníčko pomalu, ale 
jistě začíná nabírat na síle a vytahuje nás z domácího obydlí ven 
na zahrádky, za sportem nebo jen tak, k posezení s přáteli.
A co vše se od posledního vydání časopisu Drachtinka událo? 
Troufám si říci, že skutečně hodně. 
♥ Otevřeli jsme novou provozovnu Centra denních služeb Motýl 

v nově zrekonstruované vile, jejíž majitelům, rodině Domáčkově, velmi děkujeme. V registru 
poskytovatelů sociálních služeb jsme rozšířili cílovou skupinu uživatelů, kterým centrum 
svou službu nabízí – nově i seniorům z Hlinska a okolí. 
♥ Společně jsme oslavili 10. výročí otevření Domova seniorů 
Drachtinka. Oslavy a slavnostní i společenské akce trvaly celý 
týden. Myslím, že si každý přišel na své. 
♥ Nově jsme zřídili internetový koutek v kavárně U Tere-
zky, v I. NP budovy u recepce domova. Přístup k internetu je 
k dispozici pro Vás pro všechny a samozřejmě i pro Vaše blízké. 
Heslo na wi-fi obdržíte na recepci.
♥ V únoru se v našem domově konaly zabíjačkové hody. Ještě nyní se mi vybavuje výteč-
ná chuť i vůně jitrnic, prdelačky, prejtu i krup, které pro nás a naše strávníky z řad široké 
veřejnosti připravil tým kuchyně. 
♥ Pro zlepšení komfortu vydávání stravy jsme pořídili lamino-
vačku, díky níž můžeme našim kolegům na noční směně podávat 
vhodně uchovanou stravu, ale také strávníkům, kteří si z naší jídelny 
mohou odnést oběd domů i bez kastrůlků.
♥ Novinkou a potěšením pro Vás je pořízení afrických šneků. 
Máte možnost sledovat, jak rychle rostou, čím se živí. Můžete si 
je vytáhnout i z terária a nechat je lézt, třeba na ruce. Už se těším, až vyrostou do rozměrů 
dospělých jedinců.
♥ Velkou společenskou událostí byl již VII. Benefiční ples Centra denních služeb Motýl, kte-
rý se konal na Zelený čtvrtek v MFC Hlinsko. Byl to největší ples za celou éru jeho konání. 
Nebyla nouze o zajímavý program pro děti i dospělé, tančilo se i zpívalo, probíhala velmi 

Úvodník
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zdařilá soutěž o ceny, připraven byl velmi pestrý 
a bohatý raut. Nesmím opomenout na dražbu dre-
su FK Slávie Praha. Všem, kteří se na akci podíleli 
jakýmkoliv způsobem přiložením ruky k dílu nebo 
přispěli hodnotnými cenami či finančním obnosem, 
mnohokrát děkuji! Věřím, že i v příštím roce bude 
tato akce také tak zdařilá.
Jsem velmi pyšná na akci, která v našem domově pro-
běhla ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice. 

Celé dopoledne dne 30. 3. 2018 probíhalo živé vysílání z Drachtinky. Bylo velmi zajímavé, 
jak se takový přenos organizuje, probíhá a jaký má výsledek i ohlas. Moderátory byla paní 
Jitka Slezáková, pan Miroslav Hruban, navštívil nás i ředitel Českého rozhlasu p. Jiří Kánský 

a vystoupila zpěvačka paní Jana Chládková, která 
k nám vážila cestu z hlavního města Prahy. Odezva 
od posluchačů byla úžasná a dle Vašich reakcí mohu 
konstatovat, že vy jste si to také užili, což je to nej-
důležitější. 
♥ Počátkem dubna jsme zrealizovali investiční akci 
– odsávání par v černé kuchyni. Tímto krokem došlo 
ke zkvalitnění pracovního prostředí našich kuchařů, 

kteří pro nás každý den připravují celodenní stravu. 
♥ Vzhledem k tomu, že se snažíme šetřit mzdové prostředky, uzavřeli jsme s Úřadem práce 
Chrudim další smlouvu o podporu zaměstnávání pracovníka v sociálních službách. 
♥ Naší snahou je spolupracovat i se vzdělávacími institucemi – školami. Pro následující školní 
rok jsme uzavřeli smlouvu o výkonu soustavné odborné praxe se SOÚ Chroustovice. 
♥ Mou snahou je soustavně a kvalitně vzdělávat pracovníky napříč všemi odděleními. Tak 
například: Již druhým rokem probíhá odborné školení našich pracovníků v přímé péči vedené 
PhDr. Evou Procházkovou. Jde o celý koncept péče o osoby trpících demencí (regresí). Ten-
tokrát nás v rámci šestidenního školícího cyklu navštívili kolegové ze Sloupnice, kteří s námi 
trávili celé dva dny. Další čtyři dny s nimi budeme informace, na oplátku, sdílet v Domově 
seniorů Sloupnice. 
Dále se již nebudu zmiňovat o akcích, které probíhaly v rámci oslav Velikonoc, neboť tolik 
prostoru v úvodníku nemám☺. Vidíte, život na Drachtince není vůbec nudný. 
Milí čtenáři, přeji Vám krásné jarní dny, plno sluníčka a pozitivní nálady!

S úctou  
Eva Holečková
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Veřejná sbírka pro Domov

Veřejná sbírka
pro Domov seniorů Drachtinka

Dne 15. 3. 2018 jsme zaregistrovali na Pardubickém kraji veřejnou sbírku. 
Zahájena byla dnem 16. 3. 2018.  Určena je pro Domov seniorů Drachtinka 
a Centrum denních služeb Motýl.
Účelem veřejné sbírky je:
♣ Pořízení rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek určených pro potře-
by uživatelů služby: Domova seniorů Drachtinka nebo Centra denních služeb 
Motýl
♣ Pořízení vybavení do interiéru (nebo exteriéru) budovy Domova seniorů 
Drachtinka za účelem zlepšení orientace a komunikace osob s demencí
♣ Pořízení technických prostředků a zařízení usnadňujících uživatelům služ-
by trpících demencí (nebo s mentálním postižením) mobilitu, komunikaci 
a orientaci.
Způsob provádění sbírky:
♣ Zvláštní bankovní účet č. 28802267/0100 u KB, a. s.
♣ Pokladničky
♣ Prodej předmětů – výše příspěvku 10 %
♣ Složení hotovosti do pokladny právnické osoby
Věřím, že se najdou přispěvovatelé z řad veřejnosti. Každému, kdo se rozhodne 
nás podpořit, předem děkuji.

Mgr. Eva Holečková
ředitelka Domova seniorů Drachtinka
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Páteční den v Domově seniorů 
Drachtinka
Cvičení v přednáškovém sále
Aktivity v Domově začínají dopoledne zpravidla od půl desáté společným cvičením v před-
náškovém sále. Cvičení je vedeno aktivizačním pracovníkem a je rozděleno na dvě části: první 
část je zaměřena na trénování paměti pomocí kvízů, hádanek, doplňovaček, čtení aktualit 
z novin; druhá se zaměřuje na lehké aktivní tělesné cvičení včetně cvičení s pomůckami 
(šátky, tyče, overbaly, kuželky). Každý ze zúčastněných uživatelů cvičí podle svých možností 
jen to, co sám zvládne. 

Cvičení v 1. patře v přednáškovém sále

Společné dopolední setkání ve 3. patře
Souběžně od deseti hodin probíhá setkání ve třetím patře. Tato skupinka je také vedena ak-
tivizačním pracovníkem a zaměřuje na individuální práci s uživateli. Při společném setkání 
se přes osobní vzpomínky procvičuje paměť a také jemná motorika rukou. Zpěv navozuje 
uvolněnější atmosféru a lehké aktivní cvičení pomáhá udržovat i potřebnou tělesnou aktivitu. 

Společné setkání ve 3. patře v klubovně

Páteční den v Domově seniorů Drachtinka
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Společné odpolední setkání ve 3. patře
Odpolední setkání, které probíhá ve třetím patře, je spojeno s posezením u kávy s krátkým 
konkrétním programem. Dnes si mohli uživatelé společně zazpívat svoje oblíbené písničky 
z mládí.

Odpolední setkání ve třetím patře

Velikonoce v Domově seniorů Drachtinka
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Práva, povinnosti a doporučení

Klienti Domova seniorů Drachtinka, jejich práva, 
povinnosti a doporučení ze strany poskytovatele služby

V každodenním běhu života se i zde, v Domově, setkáváme s různými situace-
mi, které mohou vypovídat o právech na straně jedné a povinnostech na straně 
druhé. To, co je klientovi přiznáno jako právo, může na druhé straně zname-
nat povinnost kompetentních pracovníků poskytovatele služby. Pro objasnění 
některých situací se chci zaměřit na vybrané příklady, vázané na běžný život 
klienta v zařízení. Informace jsou určeny nejen pro klienty, ale též rodinné 
příslušníky klientů. 

Práva klientů
Možnost zapůjčení TV ze strany Domova dle platného ceníku fakultativních 
činností.
●  Využívat společné prostory: TV na třetím patře, kapličku ve čtvrtém patře, 

posezení na klubovně v druhém a třetím patře, možnost rezervovat si sál/
klubovnu na terase (první patro) pro potřeby narozeninové oslavy klienta 
Domova (u sociálních pracovnic), posezení v kavárně (první patro), … 

●  Internet (PC s přístupem k internetu v zadní části kavárničky Domova) je 
přístupný nejen klientům, ale též jejich rodinným příslušníkům (přístupové 
heslo sdělí pracovníci recepce).

●  Možnost vypůjčit si knihy prostřednictvím pracovníků aktivizace (knihovna 
D  omova v prvním patře).

●   Chodit se svými blízkými na vycházky mimo zařízení. 
    Podat si stížnost: ústně, písemně, případně do protokolu 
    (k dispozici v prvním patře v zadní části kavárničky).
●  Uzavřít si pojištění odpovědnosti za škodu (klient zodpovídá za škody, kterou 

by úmyslně či z nedbalosti způsobil na majetku zařízení nebo zdraví pracov-
níků …).

● Účastnit se sezení Rady obyvatel a stravovací komise.
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●  Zvolit si kontaktní (důvěrnou) osobu, která je informována ze strany pracov-
níků Domova (např. při hospitalizaci).

●  Měnit formu úhrady za bydlení a stravu zde v Domově (hotovostně, převodem, 
hromadným výplatním seznamem).

  ● Požádat o změnu klíčového pracovníka (u sociální pracovnice).
  ● Přechodně pobývat mimo zařízení poskytovatele (tzv. dovolenky klientů).

Povinnosti klientů
 ●  V případě, že blízcí donesou klientovi osobní věc, (př. obraz, hodiny na zeď 

…) prosíme je nebo klienty informovat pracovníky přímé péče z důvodu 
zapsání do hmotných depozit klienta.

 ●  Pokud blízcí donesou klientovi nové oblečení, boty, prosíme taktéž informovat 
pracovníky přímé péče, tito zajistí označení štítkem a zapsání do hmotných 
depozit klienta.

 ●  Klíče od pokoje, skříně, čip ke vstupu do Domova – patří pouze do rukou 
klienta, ne rodinného příslušníka! V tomto případě se jedná zejména o bez-
pečnost ostatních klientů Domova.

 ●   V případě pořízení vlastních elektrospotřebičů v Domově, je nutné: 
 a) účtenku o nákupu elektrospotřebiče (u nového elektrospotřebiče), 
 b) u již pořízených elektrospotřebičů předložit originál revizní zprávy.

Doporučení klientům
 ●  Nenechávat si na pokoji hotovost, cennosti v hodnotě nad 2.000,- Kč a uložit 

je v trezoru u sociálních pracovnic.
Tento článek čerpá zejména ze smlouvy o poskytování sociální služby a z do-
mácího řádu domova.

V Hlinsku dne 23. 3. 2018
Markéta Štědrá 

vedoucí sociálního oddělení Domova
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Přímý přenos vysílání Českého roz-
hlasu Pardubice z Domova seniorů 
Drachtinka
V pátek, dne 30. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin vysílal 
Český rozhlas Pardubice živé vysílání z Domova se-
niorů Drachtinka, které moderovali známé osobnosti  
Jitka Slezáková a Miroslav Hruban.

Samotná příprava živého vysílání probíhala již od 8.00 
hodin, a to instalací techniky, navazování kontaktu 
se studiem Českého rozhlasu v Pardubicích a ladění 
všech technických a organizačních záležitostí. Pro zaměstnance i uživatele domova bylo 
zajímavé vidět, jak takový živý přenos probíhá, co je nutné k jeho zajištění. Díky online 

video přenosu ze studia v Pardubicích jsme mohli 
zhlédnout, jak moderátoři navazují komunikaci 
s techniky a zprávaři, kteří jsou vzdáleni cca 50 km 
od Hlinska.

Dopolední program, který Český rozhlas Pardubice 
vysílal, se týkal života v Domově seniorů Drachtin-
ka, o čemž hovořila ředitelka DsD Eva Holečková, 
dále vedoucí oddělení přímé péče paní Sylwia Pil-

ná, koordinátorka aktivizačních pracovníků paní Miluška Štiková a aktivizační pracovnice 
paní Alena Peškeová, která doprovází na klávesy pěvecký sbor Drachtinka. O časopisu 
Drachtinka hovořila její autorka, paní Jana Malá.  
Své slovo dostali samozřejmě také obyvatelé domova 
seniorů Drachtinka, kteří hovořili o svých zážitcích, 
které v domově prožili. 
Dále byli do online vysílání přizváni manželé Do-
spělovi, vedoucí souboru Vysočan, kteří šíří kulturu 
folklóru nejenom v mikroregionu Hlinecka. Onli-
ne byl vysílán i předtočený rozhovor s paní Ilonou 

Vysílání Českého rozhlasu Pardubice
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Vojancovou a paní Petrou Pliskovou. Celý pro-
gram byl doplněn živým koncertem zpěvač-
ky paní Jany Chládkové, která za námi přijela 
z hlavního města Prahy. 

Zajímavostí byla soutěž „Věřte – nevěřte“, kdy 
posluchači Českého rozhlasu Pardubice mohli 
tipovat, zda příběh, který vyprávěla ředitelka 
domova, je skutečný či smyšlený.

Svou návštěvou poctil Domov seniorů Drachtinka i samotný ředitel Českého rozhlasu Par-
dubice a Hradec Králové pan Jiří Kánský a vedoucí programu pan Zdeněk Novák. Manage-
ment Českého rozhlasu se zajímal o interiér a život v domově. Obdivovali příjemné prostředí 
a atmosféru.

Páteční akce – živé 
vysílání z Domova se-
niorů Drachtinka, byla 
skutečným oživením 
a zajímavou zkušenos-
tí pro všechny zúčast-
něné.
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Soutěž Českého rozhlasu Pardubice 
„Věřte – nevěřte“ 

Tipnete si, zda příběh, který vypráví naše paní ředi-
telka Domova, je skutečný či smyšlený?
Vážení přátelé, je možné, že v našem Domově seniorů žijí s našimi obyvateli také domácí 
mazlíčci, někteří mazlíčci jsou centimetr velcí a zároveň i naše seniory léčí? Existuje takový 
mazlíček centimetr velký, který zároveň léčí? 

První volající byla posluchačka Anna ze Sopotnice. Ta se domnívala, že to je možné aby v na-
šem domově, byl tak malý centimetrový mazlíček. První co jí napadlo by to mohl být nějaký 
pavouček, ale jestli by to byl nějaký mazlíček?

Druhý volající byla opět žena, posluchačka Olga. Ona také věřila, že je možné mít v domově 
seniorů tak malého mazlíčka. Ale vůbec si neumí představit, co by to mohlo být. Snad nějaké 
zdravotní breberky, které by pomáhali léčit.

Třetí posluchač, který se dovolal do pořadu „Věřte – nevěřte“ byl muž pan Ondřej. Pan 
Ondřej tomu věří, že je možné mít v domově tak malého mazlíčka a po poradě s babičkou si 
myslí, že by to mohla být pijavice. To je taková malá potvůrka.
On sám měl zkušenost s pijavicemi, když měl bolavý kotník, tak mu v nemocnici na to dávali 
právě ty pijavice a bylo to prý takový odporný a podruhé by do toho nešel. Tedy pokud máme 
v Domově tohle zvířátko, 
tak, tedy máme docela od-
vážné klienty. ☺

Odpověď najdete na stra-
ně 20.

Redaktorka Českého roz-
hlasu Pardubice Jitka Sle-
záková s paní ředitelkou 
Evou Holečkovou

Soutěž Věřte – nevěřte
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Zpětná vazba – vyhodnocení 
dotazníků za rok 2017

Respondenti: uživatelé DsD
Připomínka: více umývat noční stolky

● Vzhledem k individuálnímu přístupu k uživateli domova a zachování jeho práva na sou-
kromí veškerý personál DsD vykonává činnosti spojené s potřebnou podporou dané osoby 
na základě jeho výslovného přání. Toto se týká i úklidu 
pokojů. V případě, že si uživatel nepřeje, aby v jeho 
pokoji byl daný den proveden úklid, personál toto přá-
ní respektuje vzhledem k zajištění soukromí uživatele. 
V případě utírání nočních stolků je nutné vzít také na vě-
domí, že k „drobným nehodám“ s potřísněním stolku 
může dojít několikrát za den. Zjevné znečištění stolků 
dávají do pořádku i pracovnice přímé péče. 
● V případě, kdy je uživatel schopen utřít si stolek sám (duševní a fyzická zdatnost), je vhodné, 
v rámci zachování a udržení dosavadních schopností a dovedností uživatele, aby si čistotu 
stolku zajistil sám, stejně tak, jak by to činil doma.
Pokud přichází návštěvy na pokoje svých blízkých, mohou v rámci zapojení do aktivit do-
mova ve spolupráci se samotným uživatelem, aby i návštěvy tyto drobné aktivity na pokoji 
svého blízkého provedli sami. 

Připomínka: zápach z odpadu v koupelně
● Zápach z odpadů na některých pokojích je již od samotného začátku provozu DsD. Doposud 
se nepodařilo zjistit, z jakého důvodu k zápachu dochází (preventivní opatření: proplachování 
odpadů vodou, chemií, zpětné klapky, oprava těsnění, nutnost splachování WC aj.). Nejspíš 
jde o stavební problém, kdy v době výstavby DsD došlo k špatnému položení odpadních 
trubek, malý průměr apod. 
● V roce 2018 se budeme snažit zajistit odborný rozbor problému kompetentními osobami 
a v případě našich možností (technických, finančních, provozních) se budeme snažit tento 
problém odstranit.

Připomínka: chybí zubní lékař
● Bohužel, není v našich možnostech zajistit zubního lékaře přímo v DsD (nejsme schopni 
zajistit ordinaci, vybavení, samotného lékaře). Zubních lékařů je nedostatek, mnozí nechtě-

DRACHTINKA
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jí již přijímat nové pacienty. Každý uživatel by měl mít svého ošetřujícího zubního lékaře 
z místa trvalého bydliště, ke kterému mu jsme schopni zajistit dopravu, popřípadě doprovod. 
● V akutních případech se zdravotní problém řeší zubní pohotovostí.

Připomínka: Více informovat o pohybu klienta do nemocnice a návratu
● Rodinní příslušníci jsou zdravotními sestrami DsD informováni o zdravotním stavu jejich 
blízkých (uživatelů DsD) dle standardního postupu (při hospitalizaci, návratu z hospitalizace, 
zhoršení zdravotního stavu, odvozu RZP).
● Informována je vždy první kontaktní osoba uvedená v Cygnusu. Jestliže se zdravotní 
sestra nedovolá a klient má uvedenou druhou kontaktní osobu, telefonuje jí. V případě, že 

se zdravotní sestra nedovolá ani jedné z uvedených 
kontaktních osob, posílá na první uvedenou kon-
taktní osobu SMS. Jiným rodinným příslušníkům či 
známým informace o pobytu klienta mimo zařízení 
neposkytujeme – ochrana osobních údajů! Rodina 
si předání informací dále musí řešit sama, což bývá 
často problém. 

Připomínka: paní doktorka nedotáhne zdravotní problémy do konce
● Za zdravotní stav klienta odpovídá lékař. Zdravotní sestry plní příkaz lékaře (vždy dochází 
ke zpětné vazbě na léčebný postup). Postup léčby je individuální, záleží na aktuálním zdravot-
ním stavu klienta. Lékař spolupracuje nejen s klientem, ale i s kontaktními osobami klientů. 

Připomínka: aktivity o víkendu
● Víkendy jsou časem určeným zejména pro návštěvy rodinných příslušníků svých blízkých. 
Jde o „odpočinkový čas“ od běžných týdenních aktivit, předěl mezi pracovními dny a dny 
volna. Možnosti v rámci DsD: společenské místnosti, TV, procházky v parku, posezení v ka-
várně, návštěvy….

Připomínka: rychlejší reak-
ce personálu na zvonek

● Denní směna: vzhledem k tomu, že přes den 
pracovníci přímé péče, aktivizační pracovnice 
a zdravotní sestry provádějí běžné úkony péče 
a podpory (úklid, převlékání lůžek, koupání uži-

Vyhodnocení dotazníků z roku 2017
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vatelů, zajištění osobní hygieny, podávání stravy, převazy, podávání léků, cvičení, atd.) může 
dojít k tomu, že přivolávací systém použije více uživatelů v jednom čase. V tomto případě 
může dojít ke zpoždění docházky personálu k volajícímu, neboť provádí potřebný úkon péče 
u jiného uživatele služby. Na zavolání se dostaví bezprostředně poté, co provedl potřebný 
úkon na lůžku. 
K časové prodlevě může dojít také z důvodu vzdálenosti personálu (patro, pokoj) od volajícího. 
● Noční směna: Vzhledem k tomu, že při noční směně slouží 3 pracovníci, ke zpoždění 
v nočních hodinách může dojít z důvodu vzniku např. náhlé vážné situace (zhoršení zdravot-
ního stavu některého z uživatelů) a je nutné, aby noční služba zajistila první pomoc tomuto 
obyvateli domova. Z tohoto důvodu personál musí řešit akutní situaci a na přivolání jiného 
uživatele se dostaví později. Zpoždění může být způsobeno i tím, že pracovnice zrovna 
poskytují mimořádnou podporu a péči uživateli např. v oblasti osobní hygieny. Na zavolání 
reagují až po vykonání daného úkonu volajícího uživatele, který si službu zavolal dříve. 

Pro prevenci a zlepšení situace jsme již v roce 2016/2017 posílili noční službu o 1 pracovníka. 
Tzn.: dříve na noční službě sloužila 1 zdravotní sestra a 1 pracovník v přímé péči, v současné 
době 1 zdravotní sestra a 2 pracovníci v přímé péči.

Ke zpoždění může dojít i z důvodu poruchovosti „sestřiček“ – elektronického systému. Stá-
vající systém byl již v roce 2017 opraven, ale víme o tom, že v budoucnu bude nutné přejít 
k novému systému. Předpokládaná cena 700 000 – 800 000 Kč. Pro pořízení nového systému 
budeme limitováni finančními prostředky.

Připomínka: Uživatelé, kteří potřebují častější péči 
zdravotních sester, mají být umístěni na Ince

● Bohužel, není v našich možnostech tento systém 100 % zajistit, a to vzhledem k nepřed-
vídatelnému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu uživatelů. Při zhoršeném zdravotním stavu 
(dlouhotrvajícím) by musel klient s přestěhováním souhlasit (pokud by bylo volné lůžko) 
a zároveň v případě výměny lůžka za lůžko by byl nutný souhlas druhého uživatele. Tento 
systém by nebyl vhodný i z důvodu dezorientace prostorem a osobami, což pro osoby trpící 
demencí je velmi zatěžující. 

Připomínka: lepší skladba stravy
● Skladba stravy je v našem domově na velmi vysoké 
úrovni, kontrolována mimo jiné i nutriční terapeut-
kou. Vzhledem k tomu, že naše kuchyně pro zlepšení 
služeb klientům zajišťuje pro uživatele, zaměstnance 

DRACHTINKA
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i veřejnost od roku 2016 možnost výběru ze 2 poledních menu v případě diety č. 3 a dále 
připravuje celkem 38 různých kombinací ve smyslu úpravy stravy, diet, MUS, je vytíženost 
personálu maximální. Je nutné si uvědomit, že v domově žije 87 klientů a není v našich silách 
po chuťové stránce vyjít všem na 100 % vstříc.

Připomínka: Chybí aktivity v dílně – ruční práce. Chybí tělocvik
● Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu mnoha uživatelů DsD jsou ruční práce přesunuty 
na individualizované aktivity, které probíhají zejména na pokojích uživatelů DsD. Ruční práce 
spojené s výrobou cukrářských výrobků apod. se konají pravidelně v kuchyňce na I. patře. 

● Cvičení seniorů probíhá pravidelně, a to ve společenském sále DsD na I. patře. 
● Nabídka a realizace pravidelných aktivit je závislá na přítomnosti pracovníků kompetent-
ních k výkonu této pracovní aktivity (např. nemoc, čerpání řádné dovolené). Z tohoto důvodu 
může někdy docházet k výpadku pravidelné aktivity, pokud není možné z provozních důvodů 
zajistit zastupitelnost. 

Připomínka: Většinou nevím o žádné nabídce,
nejsem o dění na DsD informován(a)

● Nabídka aktivit je každý den vyvěšena na jednotlivých patrech na informačních nástěnkách. 
Pro uživatele, kteří mají problémy s mobilitou, před každou aktivitou obchází aktivizační 
pracovnice osobně pokoje uživatelů a zvou je na aktivity. 

Eva Holečková
ředitelka 

DRACHTINKA
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DRACHTINKAZahradní slavnost 2018

Grilované klobásy, chlazené pivo
Pokud se Zahradní slavnosti zúčastníte, prosíme Vás  

o závazné potvrzení své účasti do 31. 5. 2018
na telefon 469 318 022 nebo e-mail: lucie.tlusta@drachtinka.cz
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Vnoučata na přání

STARTUJE PROJEKT 
VNOUČATA NA PŘÁNÍ

Darujte chvíli ze svého času a udělejte radost opuštěným seniorům. 
Spočítali byste, kolikrát za den s někým mluvíte, telefonujete, něco řešíte? Je toho někdy tolik, 
že člověk pak nejraději vyhledává ticho. Jenže společnost naopak chybí osamělým klientům 
v domovech pro seniory. A dobrovolníků, kteří by za nimi zašli, je v Česku málo. Proto se 
Český rozhlas rozhodl je najít. A to v pokračování kampaně Ježíškových vnoučat – tentokrát 
pod názvem Vnoučata na přání. 
Někoho, s kým by si mohli popovídat, hledá mnoho seniorů v domovech po celém Česku. 
Splnit jejich přání chce nyní Český rozhlas, a to prostřednictvím nového projektu. 
„Ptali jsme se domovů, jak by ten projekt měl pokračovat. A když jsme s nimi vedli debaty, 
tak vyšlo najevo, že mají velkou potřebu dostat do domovů dobrovolníky a že chtějí lidi, kteří 
by dělali společnost babičkám a dědečkům," popisuje vedoucí projektu Martin Ondráček.
Přihlásit se do projektu může každý, a to na webu jeziskovavnoucata.cz.
Vnoučata na přání jsou projektem Českého rozhlasu, který propojuje lidi v domovech a dalších 
státních i nestátních zařízeních pro seniory s „dobrovolníky“, kteří se rozhodnou je trvale 
nebo jednorázově navštívit, dělat jim společnost nebo jinak přispět k vyšší kvalitě jejich života.  
A jak to funguje? Domovy registrují poptávku po „dobrovolnících“ pro své seniory. Do da-
tabáze vkládají jméno (nikoli příjmení) seniora, jeho rok narození, místo, kde se domov na-
chází, časovou náročnost návštěvy, její druh a krátkou charakteristiku seniora, kterému bude 
„dobrovolník“ dělat společnost. 

Převzato z: www.irozhlas.cz; www.jeziskovavnoucata.cz
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Mrholí 

1.     Mrholí, to vlhko padá k zemi, mrholí 
   a nějak divně je mi, vláha padá na vlasy,
 je uplakaný počasí, zrovna dnes,
 právě když moje srdce vzala si.
   
2.  Mrholí, to vlhko padá k zemi, mrholí
 a nějak divně je mi, přemýšlím kam asi,
 moje srdce dala si, zrovna dnes,
 právě když vlhko padá na časy.

R:  Jako když mě uhodí sem mezi lidmi všemi,
 i když mě to nebolí, přec nějak divně je mi.

3.  Mrholí, to vlhko padá k zemi, mrholí
 a nějak divně je mi, vláha padá na vlasy,
 je uplakaný počasí, zrovna dnes,
 právě když moje srdce vzala si.

Interpret/autor: Matuška/Karel Kopecký, Jindřich Faktor
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VII. ročník Benefičního plesu Centra denních služeb Motýl 2018
Uživatelé příspěvkové organizace Domova seniorů Drachtinka, Centra denních služeb Motýl 
spolu se svými rodinami i přáteli prožili krásné a hluboké chvíle na svém již VII. benefičním 
plese, který se konal v MFC Hlinsko, ve čtvrtek 29. 3. 2018. Odpoledne plné hudby, tance 
a zábavy se protáhlo až do večerních hodin. Příjemný den si užili nejen samotní uživatelé 
ambulantní sociální služby a jejich blízcí, ale i další pozvaní hosté z řad široké veřejnosti, 
včetně mnohých podporovatelů a sponzorů. 

Celou akci doprová-
zela hudební skupi-
na WJEČNÁ ŽÍZEŇ. 
Program vyplnili ab-
solventka konzervato-
ře Monika Mašková, 
mladá talentovaná zpě-
vačka Markéta Maky 
Zdeňková a folklórní 
soubor Vysočan Hlin-
sko. Předtančení rea-
lizovali sami uživate-
lé. Nácviku společné 
choreografie se pečli-

vě věnovali pod vedením pracovnice Simony Peškové. Překvapením večera i zážitkem pro 
hosty všech věkových kategorií se stala Bublinová show Matěje Kodeše, po které následoval 
interaktivní workshop nejen pro dětské publikum. 
O krásné a emotivní momenty opět nebylo nouze. Hosté si chválili bezprostřední atmosféru, 
tradiční raut i jednotlivé části programu. 
Zpestřením byla i dražba fotbalového dresu týmu SK Slavia Praha s podpisy hráčů. Dres byl 
vydražen za 15 000 Kč. Dražitelům děkujeme. Výtěžek z dražby bude použit na společný 
výlet uživatelů centra, který si sami vyberou.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě plesu podíleli. Uživatelům centra, jejich rodinám, dále 
žákům ZŠ Včelákov, kteří pomohli s výzdobou, pracovníkům i dobrovolníkům a dalším 
podporovatelům. Hlavní díky patří všem sponzorům, bez kterých by se nepodařilo akci 
uspořádat na tak vysoké úrovni, ani nachystat bohatou soutěž o ceny.
Děkujeme za spolupráci všem uživatelům Cds Motýl a jejich rodinám.

Centrum denních služeb Motýl

Benefiční ples Cds Motýl
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Centrum denních služeb Motýl v nové budově
Do nového roku 2018 vstupuje Domov seniorů Drachtinka, Centrum denních služeb Motýl, 
ambulantní sociální služba s velkými změnami. Od 1. 1. 2018 poskytuje péči osobám nejen 
s mentálním a kombinovaným postižením, ale nově i se zdravotním postižením, a to od osm-
náctého roku věku. 
Cds Motýl svou činnost provozuje ve zcela nové, moderní a bezbariérově rekonstruované 
vile se zahradou, blízko centra města Hlinska. Příspěvková organizace města Hlinska rea-
guje tímto krokem na dosavadní nevyhovující prostory a neuspokojenou poptávku seniorů 
po ambulantní sociální službě, která v regionu není doposud zajišťována.
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Vyhodnocení soutěže Čr Pardubice
Soutěž Českého rozhlasu Pardubice „Věřte – nevěřte“ 

Všichni tři volající posluchači měli pravdu.
V našem Domově je centimetrový mazlíček, je to africký šnek – Oblovka žravá, který je ještě 
malinký, měří centimetr a není sám, máme tady celkem tři šnečky. Čekáme netrpělivě až 
vyrostou. A proč mazlíček, protože naši senioři si je mohou vyndat z terária a vzít si je třeba 
na ruku a cítí, jak ten šnek leze, je to příjemný pocit. Zatím žádná jména nemají. A možná 
díky soutěži Českého rozhlasu bychom je mohli pojmenovat podle našich výherců v soutěži 
„Věřte – nevěřte“ – Ondřej, Anna a Olga. Každého šnečka označíme barvou a tím budeme 
vědět, který se jmenuje Ondřej, nebo Anna.

Africký šnek Oblovka žravá – (Achatina fulica) 
Africký šnek Oblovka žravá (Achatina fulica) pochází z východní Afriky. Chovatele po ce-
lém světě zaujala hlavně svou velikostí, dospělé oblovky dorůstají i přes 20 cm délky a přes 

10 cm šířky a to už je celkem impozantní šneček. Co 
se týká zbarvení ulity (ta mívá kolem osmi závitů) ta 
se pohybuje v různých odstínech hnědé, občas s pří-
měsí dalších barev. Ani barva nohy, není u tohoto 
druhu nějak specifická – může být šedá, žlutá, hnědá, 
černá nebo i bílá.
Chov oblovky je v podstatě snadný. Můžeme použít 
staré akvárium, terárium, plastový fauna box, nebo 

jakýkoli jiný plastový box odpovídající velikosti. Jako ideální počet šneků v chovu se uvádí 
tři kusy, ale pokud máte místo na větší množství, oblovky to ocení, protože mají rády pobyt 
ve společnosti dalších šneků. Můžeme je denně rosit. 
Oblovkám vyhovuje pokojová teplota, ale pokud bude 
o něco vyšší než 22 stupňů budou spokojenější.
Krmení této oblovky není nákladné i když jak její 
název napovídá, je to dobrý jedlík. Oblovky jsou 
ochotné a schopné spořádat prakticky cokoliv. Pokud 
mají možnost výběru, přednost dávají zelenině – moje 
mají nejraději okurky, salát a čínské zelí. Ovoce už tolik 
nemilují, ale zbaští jej také. 
Nedávejte jim pouze citrusové plody, které jim leptají ulitu, pokud si ji o potravu otřou. Co 
je ale nezbytné pro zdravý růst ulity, je pravidelný a stálý zdroj vápníku, například sépiová 
kost, kterou mají dospělé i mláďata oblovek neustále k dispozici.
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Oblovka žravá je nenáročný byť 
trochu neobvyklý domácí mazlíček. 
Pro její cenovou dostupnost (5-15 kč/ks 
za mládě), zajímavý, dlouhý život (asi 8 let) a vhod-
nost pro alergiky, je takřka ideálním zvířátkem 
do každé rodiny. Pomocí šneků se dají léčit kožní 
problémy, např. vyrážky apod. Všeobecně se hovoří 
o tom, že nej-
lepší je pro 

tyto účely africký šnek achatina-oblovka, který dorůstá 
do velkých rozměrů. Šneci jsou zvláštní stvoření, která 
většinu z nás příliš nezajímají. V Japonsku, zemi všech 
inovací, však přišli s jejich praktickým využitím. Tito 
zajímaví plži totiž údajně omlazují pokožku a přidá-
vají na kráse. V Tokiu můžete zajít do lázní, kde vám 
hlemýždě přiloží k obličeji, a vytvoří tak speciální 
pleťovou masku, všiml si server Daily Telegraph.
Klíčem ke kráse je sliz, který za sebou lezoucí plži 
zanechávají. Je prokázané, že obsahuje proteiny, anti-
oxidanty a kyselinu hyaluronovou, která pomáhá pleti 
udržovat vlhkost, snižuje její zánětlivost a odstraňuje 
odumřelé částečky kůže. 
Na výzkum oblovek se už před třinácti lety zaměřil britský profesor Christopher Viney ze 

skotské Heriot-Watt University. Podle BBC 
přišel na to, že jejich sliz obsahuje neobvyklé 
krystalky kalcitu. Vědci si všimli, že se šnek 
rychle vysuší, ztvrdne a vytvoří epiphrag-
mu – prodyšný pevný kotouč z fosforečnanu 
vápenatého a slizu vyloučeného šnekem přes 
ústí ulity. Hlemýžď jím ulitu uzavře a ukládá 
se ke spánku. Šnečí sliz obsahující všechny 
výše zmíněné látky podle všeho blahodárně 
působí na zlomeniny kostí.

Text převzat z: http://www.meredit.cz
Zdroj obrázků: www.pinteres.com
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Již 10 let pro Vás!

Ohlédnutí za oslavou
Domov seniorů Drachtinka oslavil 10. výročí otevření Domova

Již jsme tu pro Vás 10 let!
Píše se datum 8. 1. 2008 a ve zcela novém 
Domově seniorů Drachtinka je přijímán 
první obyvatel. Ano, je tomu již 10 let, kdy 

Domov seniorů Drachtinka začal žít v tom pra-
vém slova smyslu. Dne 8. 1. 2018 náš domov 
poskytuje podporu, péči a zázemí již 3 650 dnů 
nebo chcete-li 87 600 hodin celkem 87 uživate-
lům, bez ohledu na víkendy, státní svátky, den 
či noc.
V pondělí, 8. 1. 2018 ve 13 hodin přijali pozvání 
na slavnostní setkání představitelé Města Hlinska 
v čele s panem starostou Miroslavem Krčilem, 
radní Města Hlinska, hosté z řad stálých sponzo-
rů. Na programu slavnostního připomenutí bylo ocenění práce zaměstnanců, kteří zde pracují 
již od samého začátku. Poděkování patřilo 24 zaměstnancům, z nichž 13 se stalo součástí týmu 
již od srpna 2007 a dalších 11 zaměstnanců postupně uzavírali pracovní poměr po celý rok 

2008. Ředitelem se stal pan Bc. Marek Bíško, 
který funkci ředitele vykonával až do červen-
ce 2015. Pan ředitel se z pracovních důvodů 
slavnosti zúčastnit nemohl, ale vzkázal všem 
pracovníkům i klientům hodně zdraví v tomto 
roce a celému domovu vše dobré. 
Pamětní diplom, růži a drobný dárek dostalo 
z rukou ředitelky Evy Holečkové i 9 obyvatel 
domova, kterým se domov stal domovem již 
v roce 2008.
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Přání pevného zdraví, klidu a všeho dobrého zaměstnancům i obyvatelům do-
mova vyjádřil pan starosta Miroslav Krčil, pan Martin Vtípil, vedoucí odboru 
sociálních věcí, školství a zdravotnictví a pan 
Karel Hudec, radní Města Hlinska.
„Děkuji všem za odváděnou práci i loajálnost 
vůči organizaci. Vaše zaměstnání je velmi ná-
ročné po psychické i fyzické stránce. Každý 
den jsme, jako celý tým domova, k dispozici 
87 obyvatelům, prožíváme s nimi jejich ži-
votní příběhy, ať ty pěkné, tak i ty smutné. 
Věřím, že Domov seniorů Drachtinka bude 
místem, kam se budete rádi vracet, naši obyvatelé zde budou spokojeni a všichni dohromady 
zvládneme i chvíle těžší, které k životu prostě patří… 

Děkuji vedení města Hlinska za podporu a spolupráci směrem 
k příspěvkové organizaci, bez níž bychom tu nebyli ani my za-
městnanci, ani obyvatelé“ závěrem poděkovala a popřála ředi-
telka domova pracovníkům i uživatelům domova a zřizovateli.
Závěrem byli hosté i zaměstnanci domova pozváni k rautu, kde 
mohli shlédnout výstavu fotografií znázorňujících 10 uplynu-
lých let, ve kterých domov vznikal a postupně se měnil.
Pro všechny zájemce z řad obyvatel domova byl uspořádán 
koncert dechového orchestru pod taktovkou pana učitele On-
dřeje Jehličky, který ve svém souboru má 27 žáků ZUŠ Hlinsko. 
Byl to ten pravý závěr pro sváteční odpoledne.
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Zamyšlení nad 
hodnocením otce

DRACHTINKA

4 roky: Můj tatínek umí všechno.
5 let: Můj tatínek toho spoustu ví.
6 let: Můj táta je chytřejší než tvůj táta.
8 let: Můj táta neví úplně všechno.
10 let: Kdysi dávno, když byl táta dítě, to 
na světě vypadalo úplně jinak.
12 let: O tom táta pochopitelně nemá ponětí. 
Je moc starý, aby si vzpomněl na dětství.
14 let: Na otce vůbec nedejte. Je tak staro-
módní!
21 let: Otec? Ten je tak zoufale mimo.
25 let: O tomhle táta něco málo ví, ale to je 
zřejmé, když už je tady hezkých pár let.
30 let: Možná bychom se měli zeptat táty, co 
si o tom myslí.
35 let: Neudělám nic, dokud se neporadím 
s tátou.
40 let: To by mě zajímalo, jak by si s tím po-
radil táta. Byl tak moudrý a tolik toho zažil.
50 let: Dala bych všechno na světě, kdyby tu 
teď táta byl a já si s ním o tom mohla popo-
vídat.






