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Úvodník
Vážení klienti a zaměstnanci Drachtinky, 

Úvodem bych ráda poděkovala zaměstnancům Domova za příkladné zvládnutí období dovo-
lených, jejichž čerpání nijak neovlivnilo provoz Domova a podařilo se nám zrealizovat řadu 
příjemných zážitků pro naše klienty, na kterých se podílely všechny pracovní úseky. 
Poslední dobou se mi několikrát stalo, že jsem vyslechla slova chvály na zaměstnance našeho 
Domova. Většina z nás si uvědomuje, že naše „práce“ není běžnou prací. K dobře odvedené 
práci je nutné, aby byl zaměstnanec majitelem dobrého srdce a nemalé schopnosti empatie. 
Právě tyto osobnostní předpoklady pak přináší do života našich klientů teplo domova a mo-
hou přicházet slova chvály.
Dalším důkazem, že náš Domov plní své poslání se ctí, je štědrost dárců, které bych v násle-
dujících řádcích chtěla zmínit, protože právě i tato pomoc ze strany veřejnosti je pro fungování 
našeho Domova nepostradatelná. Domov seniorů Drachtinka dne 27. srpna převzal za pří-
tomnosti svých klientů již třetí sociální automobil ve své existenci. Nový vůz Domov získal 
z projektu Sociální vozidlo. Projekt organizuje společnost KOMPAKT spol. s r. o. z Poděbrad 
a působí na celorepublikové úrovni. Na pořízení vozidla se podílela podnikatelská veřejnost 
z Hlinska a blízkého okolí. Každá firma, která podpořila projekt a složila finanční obnos si 
získá reklamní prostor na vozidle po dobu čtyř let. Za každým logem a jménem firmy na našem 
autě stojí lidé s velkým srdcem a ochotou pomoci sociálním službám, které Domov seniorů 
Drachtinka poskytuje. Nezištná podpora a pomoc přišla například také od pana Beránka 
z Čertoviny v podobě výborného vína, které jsme mohli popíjet během našeho vinobraní. 
Každý, kdo chce být nápomocen si najde cestu. Nemusí být vždy ve finanční podobě a hmotné 
věci, může přijít ve věnování toho nejvzácnějšího, co máme. Touto hodnotou je čas. Hodně 
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lidí používá rčení „Čas jsou peníze“. Ale jsou mezi námi i lidé, kteří jsou ochotni tyto nehma-
tatelné peníze věnovat cizím lidem. Těmito lidmi jsou dobrovolníci. Samozřejmě náš Domov 
i Centrum denních služeb Motýl pravidelně využívají dobrovolnickou činnost. Můžeme se 
pyšnit, že i mezi našimi zaměstnanci jsou dobrovolníci, kteří ve svém volném čase přijdou 
potěšit naše klienty. Proto jsem vnímala jako velkou poctu, že jsme naší spřátelené organizaci 
Fokusu Vysočina mohli poskytnou náš společenský sál k uspořádání slavnostního předání 
dobrovolnické ceny Křesadlo. K nádherné slavnostní atmosféře přispěl svým velkolepým 
vystoupením Pěvecký sbor Domova seniorů Drachtika, který shodou okolností byl před 10. 
lety založen také dobrovolníkem☻! Víte kterým? Dodnes tento dobrovolník pracuje v našem 
Domově☻.
Velice si vážím každé pomoci, která směrem k naší organizaci přichází, a proto jsem poklá-
dala za vhodné využít úvodník tohoto číslo Drachtinky a vyjádřit tak svůj dík. Věřím, že 
většina z nás si uvědomuje, že se každý z nás může ve svém životě ocitnout v situaci, kdy 
bude potřebovat pomoc druhých. Přestože v naší společnosti není stále solidarita stabilně 
zakotvena, můžeme začít každý sám u sebe cestou dobrého příkladu našim dětem, respektu 
ke stáří a odlišnosti každého z nás. 
Přeji všem krásný podzimní čas. 

Miroslava Kábelová
ředitelka Domova

DRACHTINKA
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DRACHTINKA
SOCIÁLNÍ VŮZ
 

27. srpna 2021 převzal Domov seniorů Drachtinka 
v pořadí již třetí Sociální automobil.

 
Nový vůz Domov získal z projektu Sociální vozidlo. Projekt organizuje společnost KOM-
PAKT spol. s r. o. z Poděbrad, která působí na celorepublikové úrovni. Na pořízení vozidla 
se podílela podnikatelská veřejnost z Hlinska a blízkého okolí. Každá firma, která složila 
finanční obnos si získala reklamní prostor na vozidle po dobu čtyř let. Vedení Domova seni-
orů Drachtinka ze srdce děkuje všem dárcům, 
kteří na pořízení vozidla přispěli a společnosti 
KOMPAKT za práci, kterou pomáhá posky-
tovatelům sociálních služeb a jejich klientům.
Domov seniorů Drachtinka je poskytovatelem 
dvou sociálních služeb – domova pro seniory 
a centra denních služeb. Domov pro seniory 
využívá vůz k přepravě klientů a provozním 
potřebám organizace.
Centrum denních služeb Motýl využívá vozidla ke každodennímu svozu klientů a vý-
letům s nimi.

Dary, které Domov seniorů Drachtinka a Centrum denních služeb 
Motýl získá od svých sponzorů, jsou důležitým zdrojem, díky 
kterému mohou obě sociální služby zvyšovat kvalitu poskytova-
ných služeb. Za darované finanční prostředky jsou pořizovány 
aktivizační pomůcky, rehabilitační pomůcky nebo mohou být 
uspořádány zajímavá společenská setkání. K příjmu darů má 
Domov vypsanou veřejnou sbírku.
Vážíme si každého člověka nebo společnosti, která je ochotná 
podpořit organizace našeho typu a tím nepřímo pomoci všem 
lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých.

Domov seniorů Drachtinka a Centrum denních služeb příjem od dárců vnímají jako závazek. 
Přijetím daru se zavazují k poskytování vysoce kvalitních služeb, tak aby pro každého z dárců 
bylo prestižní záležitostí zveřejnění jejich loga na vozidle Drachtinky.

Miroslava Kábelová
ředitelka Domova 
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Výstava – výbavička 

Výbavička pro miminko 

Přednáškovým sálem se nesla příjemná nostalgic-
ká nálada. V řadě za sebou vyrovnané kočárky 
z dob našich babiček, ale i z dnešní doby. Dovolili 
jsme si připravit výstavu plnou věcí pro mimin-
ka. Nejvíce nápadů jsme čerpali od naši kolegyně 
Alenky Zindulkové, která několik let rozšiřuje svo-
ji sbírku věcí na miminka. Společně jsme nasbírali 
krásné věci, vzácného až ze Slovenska přivezeného 
povijánu na miminko, přes zavinovačky, malé ko-
šilečky, dupačky, čepičky pro miminka, malých 

hraček a lahviček pro batolata jsme se mohli s klienty potěšit pěknými vzpomínkami na děti, 
vnoučata i pravnoučata. 

Milá Alenko, ráda bych ti poděkovala za pomoc při výstavě. Byla krásná a vydařená. Měla 
jsi tam nejvíce věcí a dalo by se říct, že i vzácné exponáty. Tak prosím, povídej. 
Ano, nejvzácnější je pro mě zavinovačka, kterou jsem dostala, když se mi narodila dcera. Dala 
mi ji babička ze strany mého bývalého partnera. Ta zavinovačka je z druhé světové války, je 
ručně vyšívaná a stála dvě kila másla:)! Další věci, kterých si velice cením, jsou háčkované 
a ručně pletené kabátky a čepičky. 
To byly ty kabátky a čepičky z jemné příze. Ty jsi říkala, aby se nepotrhaly! Nevědomky 
jsme je navlékly na panenku a ty jsi málem omdlela. 
Ano, ano já si je hýčkám, naštěstí to dopadlo dobře. 

Foto: Pixabay.com
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DRACHTINKA
Odkdy jsi začala sbírat věci pro miminka?
Vlastně od té doby, co se moje holčička narodila, takže ty věci ke mně přišly 
samy. Vždycky jsem milovala panenky, všechny děti v ulici jsem odvozila. 
Kolik máš kočárků ve sbírce? 
Kolik mám kočárků? Minulý týden jsem si přivezla kočárek „šroťáček“, se kterým bude ale 
ještě hodně práce. Je to šedivá liberta, zelená okénková, pak také béžová liberta. Pak mám 
jednu romanci z devadesátých let. No, dále mám golfky, šedou libertu, také ještě jednu li-

bertu po sobě, tu mám u rodičů, a také 
hnědou libertu u tety. Až budu mít chuť, 
sundáme ji z půdy a já jí znovicíruji. 
Je tam taky sporťák, klasická proutěná 
liberta s modrou sametovou střechou.
Chtěla jsem se zeptat, jestli máš kočá-
rek po svých dětech, ale ty máš ještě 
i kočárek po sobě. 
Ano. Teď se mě vrátila výbavička 
na miminko od sousedky. Tak jsem si 
ji porovnala. Pro mě je to potěšení. Tě-

šila jsem se, jak si naškrobím zavinovačky, ale nebylo počasí. Musím počkat, až se bude topit, 
pak si je vyperu a naškrobím, budou se krásně žehlit. 
Kolik máš dětí?
Dvě, kluka a holku. Holka je sedmnáctiletá a chlapci je jedenáct let. 
Taková záliba se většinou předává další generaci. Máš nástupce? 
Ano, syna. My jsem celá rodina sběratelská. Dědečkovi je jednadevadesát a celý život měl 
rád radia, televize, vysílačky. Mému tatínkovi je přes šedesát a ten má auta, motorky, takže 
to v té rodině je. Mně je líto starou věc vyhodit, protože všechno má svoji historii. Mně se 
to zkrátka vyhazovat nechce. Například babička chtěla vyhodit mlýnek na strouhanku, že je 
starý a již nefunguje. Tak sem jí koupila nový a ten její starý mám v lince. 
Máš nějaké speciální přání, které bys chtěla mít ve tvé sbírce, nebo přijmeš všechno? 
Ano, všechno přijmu, ale mám i svůj sen. Já miluji liberty, naše české liberty a jediný kočárek, 
který bych chtěla, je z Ukrajiny. Má dvě okýnka, v tom je podobný naší okénkové libertě, ale 
je vyšší a opravdu krásný. Je to můj sen. Jinak bych chtěla, aby byly moje děti zdravé. 
Samozřejmě, nejsem sama, kdo sbírá věci na miminka, je nás hodně. S děvčaty se scházíme 
na kafe, povídáme si. Ráda bych vás chtěla pozvat na výstavu o miminkách do Litomyšle. Je 
na evangelické faře, je to nádherná výstava. A pravidelně se otvírá v Litomyšli garáž, kde se 
můžete obléknout do dobových kostýmu a projet se s kočárkem až na zámek.

Ptala se Jana Malá – aktivizační pracovnice
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Citáty a moudra v obrázcích dětí

CITÁTY A MOUDRA 
V OBRÁZCÍCH DĚTÍ

Říká se: „Malé děti malé starosti, velké děti velké starosti.“
Myslím, že děti jsou v každém věku naší radostí, ale také někdy i starostí.

Vzpomínáte si na své dětství v 60 – 70 letech? V té době neby-
lo počítačů, internetů ani mobilů. Pamatujete na školní dru-
žinu, kde bylo mnoho tvořivých kroužků a dělali jsme různé 
výtvory z papíru, slámy, zápalek, krabiček, špagátu, šišek, 
kaštanů, listí ze stromů a vyráběli jsme své dětské výtvory. 
Ve volném čase jsme skákali přes gumu, nebo po křídou 
namalovaném panáku na cestě. Oblíbená hra byla vybíjená 
s míčem nebo cvrnkací kuličky, kterými jsme se strefovali 
do jamek. Vyráběli se draky se špejlí a hedvábného papíru. 
Běhali po loukách a lesích. Naše dětství se odehrávalo hlavně 
venku. Pili jsme čistou vodu a jedli chleba se sádlem. Nechci 
říkat, že naše dětství bylo lepší, než mají dnešní děti. Naše dětství bylo jiné a bylo krásné, 
rádi na něj vzpomínáme. Věřím, že dnešní děti budou mít také na mnoho hezkého vzpomínat.

Příspěvek J♥Koten

♥
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Narozeninová posezení

Foto: Pixabay.com

Narozeninová posezení 
v Domově
Doba covidová nám přinesla mnohá omezení a s tím spojené restrikce. Ani nám na Drachtin-
ce se zásadní opatření nevyhnula. Přerušení aktivit a společné scházení se, bylo pro klienty 
i zaměstnance velmi omezující. Pomalu se vracející běžný režim nám umožnil opět se vídat 
a začít s mnohými aktivitami. Jednou z nich je“ Narozeninové posezení“, které již není v té 
podobě, na kterou byli klienti zvyklí. Stále se řídíme jistým omezením a shlukováním počtu 
lidí. Dříve se scházeli klienti na společenské místnosti jen s omezením a to kapacitním. Na-
rozeninové posezení se v nové podobě odehrává na klubovně v 3. patře. Klienti, kteří slaví 
v daném měsíci své narozeniny si pozvou své nejbližší, se kterými se na Drachtince často 
potkávají a rádi s nimi tráví svůj čas. Nadále se snažíme zachovat ducha narozenin, nechybí 
káva, zákusky a i něco na zdraví. O hudební doprovod a o písničky na přání se starají Alenka 
Peškeová a Miluška Štiková. 
Narozeninový den je pro každého člověka den zásadní, nedokážeme nahradit klientovi jeho 
rodinu, protože nic důležitějšího v jeho životě není, ale tímto se stáváme nedílnou součástí 
jeho života a tím i roste přesvědčení, že naše práce má o to větší smysl.

        Za tým aktivizace Zuzana Petrlíková
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Zamyšlení - o síle přátelství 
O síle přátelství
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku 
od toho druhého. Dotyčný, aniž by cokoliv řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: „Dnes 
mi můj nejlepší přítel dal facku.“ Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli 
se, že se vykoupou. Ten, co dostal facku, se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl 
z vody. Když se probral, vytesal do kamene: „Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život.“ 
Kamarád se ho zeptal. „Když jsem Ti dal facku, napsal jsi to do písku a tentokrát jsi to vytesal 
do kamene. Proč?“ Odpověděl: „Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto 
řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby 
to zůstalo na věky. Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!“

Říká se, že stačí jedna minuta na to, abychom si někoho zapamatovali, jen jedna hodina, 
abychom si jej oblíbili, a mnohokrát nestačí celý život, abychom na něj zapomněli.

Zdroj internet – příspěvek J♥Koten

Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odházejí, někteří se stávají na-
šimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají, v naších srdcích stopy – a my 

nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují!
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Pánský klub: Páni kluci

Opékání špekáčků
Krásné letní odpoledne bylo jako dělané pro setkání pánské-
ho klubu v zahradě Domova seniorů Drachtinka. „Páni kluci“ 

z pánského klubu 
si splnili své přání 
a to opékání špe-
káčků. Někteří si 
mohli sami naštípat dřevo, nebo si připravit kla-
cek na opékání. Akce se zdařila a pánové byli 
spokojeni.

Ochutnávka utopenců, které si 
Pánský klub sám naložil. 
Pochutnali jsme si☻!

  Pánský klub
MOTTO Pánského klubu: 

„PÁNI KLUCI!“

Ohlédnutí
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Dobrovolníci z ADRY navštívili 
Domov seniorů Drachtinka
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi 
v Česku i v zahraničí. Je součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící 
ve více než 100 zemích světa. Poskytuje okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách 
a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Veškerá dobrovolnická centra po celé 
republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, 
lidé se zdravotním postižením a další). Věnuje se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. 
ADRA je tu pro druhé již od roku 1992.
Tímto děkujeme této organizaci, že našim klientům věnovala jako každý rok svůj čas a po-
těšila všechny svou úžasnou a pozitivní atmosférou.

Návštěva z ADRY
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KEISY, náš canisterapeutický pes
Mám tu čest Vám představit psí slečnu Keisy našeho Domova se-
niorů Drachtinka
Určitě jste se sní potkali, navštěvuje Vás na pokojích, chodbách 
v kavárně. Doprovází jí naše kolegyně Veronika Boušková, panička, 
která nosí plnou kapsičku psích dobrot pro odměnu. Protože Keisy 
si je zaslouží. Je úžasně bystrá, mazlivá, rozdává radost mezi nás. 
Dovolte, aby nám Verunka Keisy představila.
Keisy je fenka Border Kolie, zbarvením Blue merle. Narodila se 
v malé vesničce nedaleko Zlína. Už jako malé štěně se moc ráda maz-
lila, a proto jsem se rozhodla, že Keisy bude canisterapeutický pes. 
Což nebylo jednoduché. Od tří měsíců chodila na výcvik psů, kde 
v roce a půl úspěšně složila zkoušky poslušnosti. Poté jsme mohly začít trénovat na zkoušky 
canisterapie, které také úspěšně složila. Od té doby chodí rozdávat radost do našeho Domova.

Tak Keisy, těšíme se na tebe.

Keisy
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Co je největším bohatstvím (úvaha)
Někde jsem četla, že bohatství je stav, kdy má jedinec tolik hmotných statků, že zažívá pocit 
blahobytu. Když se, ale zeptám jednotlivých lidí, jak si bohatství představují, existuje mnoho 
variant, které dělají lidi bohatými.
Nemocný člověk bude za největší bohatství považovat zdraví, které nemá. Žena, která touží 
po dítěti, řekne, že největší bohatství by pro ni bylo narození dítěte. Ten, kdo je sám, považuje 
za největší bohatství lásku, která mu chybí. Ten, kdo má dům, považuje za bohatství hodně 
domů a ten, kdo má hodně domů, považuje za bohatství vlastnit třeba celé město.
Bohatství je vyjádřeno jedním slovem a přitom má mnoho významů. Je to stav, když člověk 
žije v blahém – bytí. Člověk žije teď a tady a má právo na to být. Je důležité uvědomit si, že 
hojnost má plynout z nás. Každý člověk v sobě nosí bránu k hojnosti. Někdo ji už odemkl 
a postupně čerpá a další od ní ještě nenašel klíč. Naše výhra, náš poklad, naše blahé – bytí, 
je jen v nás. Ne v partnerovi, společníkovi, rodičích, ale v nás samotných. Když toužíme 
po bohatství, je důležité definovat, co pro nás tento pojem znamená.
Já za největší bohatství pova-
žuji zdraví a vnitřní dušev-
ní spokojenost, sám ze sebe. 
Kdo umí žít v blahém bytí, 
je ten, kdo pochopil, že si svůj život vytváří sám. Také většinu prožitků si do svého života 
přivoláváme myšlením. Člověk přichází na svět jako nepopsaný list papíru a má tady za úkol 
zvládnout určité věci.

Příspěvek 
J♥Koten

Úvaha o bohatství

„Kdo je spokojen s tím, co má, ten má 
největší bohatství.“ (latinské přísloví)
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Cena Křesadlo 2021
Ocenění dobrovolnictví symbolem lidství těch, kteří pomáhají vykřesat jiskry lidství - „Kře-
sadlo“ v Domově seniorů Drachtinka
Domov seniorů Drachtinka byl poctěn, že mohl své prostory poskytnout k uspořádání slavnost-
ního předávání ceny Křesadlo, které zde uspořádalo dobrovolnické centrum Fokus Vysočina. 
Domov seniorů Drachtinka má s Fokusem Vysočina navázanou krásnou spolupráci, díky 
níž získává podporu 
a pomoc dobrovolní-
ků, kteří do Domova 
dochází a věnují tak 
jeho klientům nej-
větší možnou hod-
notu, kterou je čas. 
Čas v kombinaci 
s dobrým srdcem je 
ztělesněním dobro-
volníka. 

Cena Křesadlo 2021

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc. 
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Cenu Křesadla 2021 si se sl-
zami dojetí v očích odnesla 
paní Hana Hubená z Hlin-
ska. Nominována za svou 
činnost byla Mateřským 
centrem Hlinečánek. 
Dalším oceněným byl pan 
Bohumil Paulus, který zís-
kal Cenu města Hlinska. 
Pan Paulus byl nominován 
dobrovolnickým centrem 
Fokus Vysočina. 

Domov seniorů Drachtinka se připoju-
je k velké gratulaci oběma oceněným 
a dále děkuje všem dobrovolníkům 
za jejich nezištnou práci.

Slavnostní předávání cen Křesadlo 2021 
v Domově seniorů Drachtinka dopro-
vázel svým vystoupením pěvecký sbor 
Drachtinka. Tento sbor je složen z klien-
tů Domova, jeho vedoucím je paní Mi-
luše Štiková, na klavír doprovází paní 
Alena Peškeová. Vystoupení bylo hod-

noceno všemi účastníky jako výborné 
a skvěle doplnilo atmosféru celého 
setkání. Členům pěveckého sboru 
Drachtinka velice děkujeme.

DRACHTINKA
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Do letního příspěvku jsem měla mnoho myšlenek, které bychom s Vámi rádi sdíleli. Napadlo 
mě však, jestli by nebylo lepší se podělit o zážitky z letních aktivit a výletů ve formě nám 
bližší, a tedy fotkami. Do našich zážitků patřily všední i méně všední výlety do blízkého 
okolí. Navštívili jsme například zrenovovaný hrad Rychmburk, který dříve sloužil k účelu 
poskytování sociálních služeb. Lovecký zámek Karlštejn nedaleko Svratoucha prošel také 
dlouholetou rekonstrukcí a nyní opět nabízí možnost exkurzí, vyšperkovaná je především 
místní kaple. Muzeum dýmek v Proseči se pyšní nespočtem krásných až přepychových dýmek, 
pamatujme také na prohlídku kostela sv. Mikuláše v Proseči. Na Veselém kopci jsme s panem 
Štorkem objevili nová zákoutí chaloupek a pochutnali si na výtečném obědě U kováře Matěje. 
Poznali jsme, že někdy stačí jen malá vzdálenost od našich domovů, abychom viděli nové 
a zajímavé věci a setkali se s opravdu vstřícnými lidmi. 
Zadařilo se letošní úrodě, ve skleníku se objevili nádherná rajčata a papriky. Zcela tak do-
hnaly to, co zjara promeškaly. Během pěkných dnů jsme se s pejsky (canisterapií) vydávali 
k Matulově vile nebo jiných částí přírody. Rádi jsme přivítali také pana faráře Petra Vtípila, 
pana Jiřího Hájka a šikovného varhaníka Jana Adámka. Setkání s nimi jsou prolnuté vždy 
dostatkem pozitivní energie pro nás všechny. Pro nás všechny to byl také čas oblíbeného 
grilování a opékání špekáčků.
S velkou radostí jsme přijali do Cds Motýl nový kávovar, který zapůjčila firma PZP Merlin, 
s. r. o.
Co bychom s Vámi rádi sdíleli na podzim? Mnoho radostných myšlenek a setkání. Sílu se 
odpoutat od úzkosti spojené s COVIDem a žít přítomností, vnímat, co je tady a teď.
Krásné babí léto přeje za Cds Motýl    

Martina Hejduková (sociální pracovník – koordinátor Cds Motýl)

Sdílí se Centrum denních služeb Motýl

Výlet Canisterapie

Veselý Kopec 
s Ing. Janem Štorkem
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Čas v kombinaci s dobrým srdcem je ztělesněním dobrovolníka. 
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc.

Předání kávovaru od fir-
my PZP Merlin s.r.o.

Lovecký zámeček 
Karlštejn

Canisterapie Úroda v Cds

Hrad RychmburkHrad Rychmburk

Muzeum dýmek
v Proseči

Stoleté lyže
Muzeum Hlinsko

Předání kávovaru od fir-
my PZP Merlin s.r.o.
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Společný výlet 
Domova seniorů Drachtinka

Výlet jsme naplánovali na 15. září, bylo krásné počasí 
a autobus byl připraven před Domovem. Cíl výletu 
byla Luže. Už z dáli jsme viděli Poutní chrám Panny 
Marie Pomocné Chlumek, který jsme si mohli pro-
hlédnout s panem průvodcem a výhled od chrámu 
do kraje nám byl odměnou. Vynikající oběd, poté 
procházka po parku Hamzovy odborné léčebny pro 
děti a dospělé se zastávkou v cukrárně. Prožili jsme 
společně hezký den.

Výlet
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Vinobraní na Drachtince
K podzimu tradičně patří Vinobraní. 
I my v našem Domově jsme si tuto 
„společenskou událost“ nemohli ne-
chat ujít. Naším Domovem zazněly 
tóny cimbálkovky a s ní se samozřejmě 
pojí ochutnávka vín. Nechali jsme se 
unést báječnou atmosférou a společně 
s našimi klienty jsme si užili podzim-
ní odpoledne navzdory pochmurnému 
počasí.

DRACHTINKA
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Luže
Luže se rozkládá ve východních Čechách v údolí 
říčky Novohradky na rozhraní Labské nížiny a Čes-
komoravské vrchoviny. Už zdálky uvidíte zříceniny 
hradu Košumberk a mohutný areál bývalé jezuitské 
rezidence s kostelem Panny Marie na Chlumku.

Luže má štěstí: lesnatá krajina bez větších průmyslových podniků se pyšní mimořádně kva-
litním a čistým ovzduším. Lázeňské klima vedlo už v roce 1901 k založení Hamzovy dětské 
léčebny, původně určené k léčbě tuberkulózy. Na volně přístupné arboretum s několika pa-
vilony navazuje areál hradu Košumberk s pěknou vyhlídkou do okolí, v centru městečka si 
prohlédněte renesanční radnici, gotický kostel sv. Bartoloměje a synagogu, v lese východně 
od Luže objevíte židovský hřbitov.

Slavný architekt jako stavební polír?
 Poutní areál, chrám Panny Marie Pomocné a jezuitská rezidence jsou významnou umělec-
kou památkou z rozhraní raného a vrcholného baroka. Jako komplexní umělecké dílo patří 
k nejvýznamnějším projevům doby kolem r. 1700 nejen v kontextu českého, ale celého stře-
doevropského baroka.
Dějiny poutního kostela jsou spjaty s hraběnkou Marií Maxmiliánou Evou Hyzerlovou z Cho-

Luže

Převzato z: Facebook.cz

Převzato z: luze.cz
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DRACHTINKA
dů a Košumberka. Od svého umírajícího bratra Františka Eusebia získala hraběnka milost-
ný obraz Panny Marie Pomocné, tzv. Pasovské, který uložila v kapli hradu Košumberk. 
Mimo hraběnky se o obraz zajímal také prostý lid, který k němu často chodil, a tak nechala 
hraběnka na nedalekém vyvýšeném místě zvaném Chlumek postavit v letech 1667–1669 
poutní kapli s ambitem, osmi kap-
lemi a schodištěm, přístupným ze 
dvou stran. Kromě faráře v Luži se 
o nové poutní místo starali také je-
zuité z královéhradecké koleje, kteří 
si postavili jihovýchodně od kaple 
svoji rezidenci. Vzhledem k tomu, 
že si poutníci toto místo oblíbili 
a směřovalo jich na Chlumek čím dál tím více, tak se nakonec zbožná hraběnka rozhodla 
zahájit další stavební práce. Původní kapli zbořila a začala s budováním rozlehlého poutního 
chrámu, jehož dokončení se bohužel nedožila.

Stavba chrámu byla provedena podle návrhu italského stavi-
tele Bernarda Minelliho z Hořic za účasti G. B. Alliprandiho 
a Pavla Ignáce Bayera. 7. září 1696 byl do nového kostela z je-
zuitské rezidence slavnostně přenesen milostný obraz Panny 
Marie. Hlavním autorem výzdoby kostela byl sochař (tehdy 
ještě neznámý) Jiří František Pacák. Byl původně obyčejným 
poddaným, ale za svou znamenitou práci se stal svobodným 
pánem. Významnou součástí interiéru jsou postranní oltáře 
v bočních kaplích. Z nich zmíníme jen oltář svaté Anny (vlevo 
u kazatelny), jejíž obraz prý namaloval Heinsch podle podoby 

zakladatelky kostela, hraběnky 
Hieserlové. Po dokončení kostela 
se pověst poutního místa velmi 
rychle rozšířila a kostel zůstal 
dodnes dominantou kraje.

Převzato z: Kudyznudy.cz

V současném erbu Luže můžeme nalézt modrý štít se 
třemi zlatými břevny. Tato podoba vychází ze znaku 
rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka a poprvé je 
pro Luži doložena z roku 1708. V českém prostředí 
není neobvyklé, že poddanské město převezme znak 
své vrchnosti.

Převzato z: luze.cz
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Felinoterapie
Felinoterapie patří stejně jako canisterapie do skupiny zooterapií (terapií se zvířaty).
Ve felinoterapii hraje hlavní úlohu kočka. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psy-
chických poruch a zátěží za přítomnosti kočičího kamaráda. Nachází uplatnění pro širokou 
skupinu lidí, zejména pak seniory, handicapované nebo osoby s psychickým onemocněním.
Felinoterapie staví na podobných principech jako canisterapie, 
ale zatím v ČR nemá tak dlouhou tradici. Přitom jsou kočky 
v mnoha ohledech stejně vhodné jako psi. Jsou také pro svou 
menší velikost v mnoha zařízeních vhodnější.
Základem felinoterapie je především využití vrozeného daru 
empatie, intuice a léčivé energie koček.
Kočka navozuje příjemnou atmosféru pro komunikaci s kli-
enty a boří komunikační bariéry. To může pomoci člověku 
zapomenout na bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii 
a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu, vytvářet nový 
smysl života, odnímat pocit osamění. I prostá zodpovědnost 
za blízkého milovaného tvora drží mnohdy nemocné, posti-
žené, staré nebo nešťastné lidi při životě.
Oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena. Zne-

výhodněný člověk se může cítit 
vyhoštěn z lidské společnosti, 
uzavírat se do sebe, přestávat komunikovat s okolím a nava-
zovat nové sociální kontakty s lidmi. Zvíře však dokáže člověku 
mnohé nahradit.
Zvíře přijímá člověka bez předsudků a podmínek a při-
tom mu poskytuje dostatek podnětů včetně náhradní cito-
vé vazby, stává se jakýmsi prostředníkem mezi člověkem 
a okolním světem, ale vyžaduje také splnění určitých podmí-
nek ke svému životu - a tedy pro člověka tolik důležitý pocit 
zodpovědnosti a nezastupitelnosti.
Kočka má i vyšší tělesnou teplotu, prohřívá ztuhlé 

končetiny a při hlazení kočky se snižuje krevní tlak a zároveň hlazení moti-
vuje k pohybu. Přítomností kočky v zařízení se lidé učí porozumět chování 
zvířat a mít k nim dobrý vztah. Kontakt se zvířaty napomáhá psychické 
úlevě, vede k regeneraci sil i projevům citů. Některé druhy koček 
jsou k tomu zvlášť vhodné.

Felinoterapie
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Jaká kočka je vhodná pro felinoterapii?
Nelze vymezit nejvhodnější plemeno. V zásadě je ale možné pracovat s kočkami jakéhokoliv 
plemene či s kočkami domácími. Důležité je, aby kočička byla očkovaná a socializovaná – 
nebála se kontaktu s cizími lidmi a splňovala základní kritéria pro felinoterapeutické zkoušky.
Často užívanými plemeny při felinoterapii jsou kočky těchto plemen:

Bengálská kočka Perská kočka Siamská kočka

Britská krátkosrstá Mainská mývalíRagdoll

DRACHTINKA
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♣ norská lesní kočka
♣ siamská kočka
♣ orientální krátkosrstá kočka
♣ sibiřská kočka
♣ něvská maškaráda.
Pracuje se i s kočkami domácími. Zajímavé uplatnění má práce s kočkami z depozit či útulků.

PŘÍKLADY, CO BY TAKOVÁ KOČIČKA MĚLA UMĚT:

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA ZKOUŠCE:
► zkoušky se mohou účastnit pouze kočky zdravé a v dobré kondici 
► donucování kočky k vykonání určité disciplíny hrubým způsobem je zakázáno 
►   při zkoušce je na majitele koč-

ky a samotnou kočičku pohlí-
ženo jako na tým a hodnotí se 
vzájemná spolupráce 

►  u disciplín je kladen důraz 
především na ochotu spolu-
pracovat a na povahové vlast-
nosti koček. 

 

Použité zdroje: wikipedie.cz, felinoterapie.cz, felinotherapy.cz, devet-zivotu.cz, fotografie 
obrázky použity z: pixabay.com

1. Pohlazení kočky rozhodčím 
2. Vzetí do náruče rozhodčím 
3.    Ochota kočky
      k oblečení postroje 
4.  Reakce na silněj zvuk  

(zvonek, tlesknutí, štěkot psa) 

5. Rychlejší pohyb zkoušejícího 
6.  Reakce na projíždějící osobu 

na invalidním vozíku a osobu 
jdoucí o francouzských holích 

7.  Ochota ke kontaktu s cizími 
lidmi  
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NOVINKY Z KUCHYNĚ
Pečená kuřecí stehna jsou druhým receptem z naší pětice novinek letošního roku. Na rozdíl 
od minulé dobroty – „bramborového salátu s čočkou a pečenou dýní“ –, který byl určený 
pro zahřátí, tento pokrm je naopak osvěžující rychlovkou pro prázdninové dny. Do minulého 
čísla časopisu se tento recept nevešel, jelikož jej plně a právem ovládla BÁBOVKOVÁ mánie, 
přichází na řadu až nyní. Přesto doufám, že pro Vás bude přínosnou inspirací i v tento čas. 
Přeji Vám nádherné babí léto a v příštím čísle u dalšího receptu zase nashledanou.

Pečená kuřecí stehna s ananasovým salátkem
Ingredience (2 porce)
2  kuřecí stehna
150 g  cherry rajčat
0.5  čerstvého ananasu
0.5  řapíku řapíkatého celeru
1  stroužek česneku
3 lžíce limetkové šťávy
3 lžíce kokosového mléka
3 lžíce rostlinného oleje
1 lžička medu
1 lžička omáčky worcester
1 lžička sójové omáčky
0.5 lžičky chilli
sůl, pepř, mletý koriandr, mletá skořice

Kuřecí stehna očistíme a osušíme. V misce smícháme marinádu z 1 lžíce oleje, chilli, wor-
cesteru, sójové omáčky a špetky soli. Přidáme i oloupaný a lehce nadrcený česnek a dobře 
promícháme. Hotovou marinádou potřeme porce kuřete a necháme odležet alespoň 60 minut.
Ananas oloupeme, očistíme, zbavíme tuhého středu a nakrájíme na malé kostičky. Na stejně 
velké kostičky nakrájíme i řapíkatý celer. Cherry rajčata očistíme a nakrájíme na čtvrtiny.
Zbylý olej smícháme s limetkovou šťávou, kokosovým mlékem a medem. Dobře promíchá-
me a dochutíme solí, pepřem, koriandrem a skořicí. Hotovou zálivku smícháme s ananasem, 
rajčaty a celerem. Přendáme do chladu a necháme odležet.
Marinovaná kuřecí stehna pečeme v troubě rozehřáté na 180 °C asi 45 až 60 minut dozlatova. 
Po upečení je necháme krátce odležet a podáváme s osvěžujícím ananasovým salátem.

Za tým kuchyně DsD Monika Hanusová
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Vyluštění hádanek z minulého časopisu 2/2021

1. HÁDANKY:
a) Kdo oběhne třeba celý svět a přitom stále zůstává v rohu? POŠTOVNÍ ZNÁMKA
b) Mám čtyři prsty a palec, ale živý nejsem. RUKAVICE
c) Jaký je rozdíl mezi autem a rohem? AUT SE HÁŽE, ROH SE KOPE

2. OPRAVTE NÁZEV FILMU:
Adéla ještě nesnídala - NEVEČEŘELA  Nezlobte babičku - DĚDEČKA
Balada pro křídlovku - BANDITU   Což takhle dát si zelí - ŠPENÁT
ŠÍLENĚ - Příšerně smutná princezna   HOTEL - Motel Modrá hvězda
Zítra to roztočíme, miláčku! - DRAHOUŠKU     NOČNÍ - Denní motýl
Rodinné trampoty oficiála Třísky    Bylo nás devět - PĚT   
Ta naše písnička slovenská - ČESKÁ    Noc na Křivoklátě - KARLŠTEJNĚ
Princezna se ZLATOU - stříbrnou hvězdou

3. NAHRAĎTE OTAZNÍKY 
třemi různými matematickými znaménky (+, -, : , nebo x) tak, abyste získali požadovaný 
výsledek.

28  ?  7  ?  3  ?  5 = 17
28 : 7 x 3 + 5 =17

4. VÝZNAM SLOV V DOBĚ MISTRA JANA HUSA (15. století)
Co vyjadřují slova:
bradáč = VOUSÁČ, KDO MÁ VOUSY
hrdlovati = SVÍRAT NĚKOMU HRDLO, ŠKRTIT, RDOUSIT NĚKOHO, TRÁPIT
hudci v hrdle = O SÍPAVÉM DECHU STARÉHO ČLOVĚKA
pyšník = PYŠNÝ ČLOVĚK
plískáč = TEN, KDO PLESKÁ HANU, ŽVANIL
plískati = TLACHAT, ŽVANIT 
obrok = MZDA, PLAT, ŽOLD, DŮCHOD, PŘÍJEM Z VYKONANÉHO ÚŘADU
repták = KDO REPTÁ, REPTAL, REPTAČ
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?
Cvičení paměti

5. KOLIK TROJÚHELNÍKŮ NAPOČÍTÁTE 
V UVEDENÉM OBRÁZKU?
NAPOČÍTAL NĚKDO VÍC NEŽ 23?

 

6. NAJDĚTE V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VŠECHNA PÍS-
MENKA „s“
Spočítejte je:
ODPOVĚD
jknašhpweončlsksuzhnjábkpztretnbchsčířmgvolěéándžlnsfígaversioím
gůpkdbojlmbklbvjgterikfljmiarušřujgopeéoikgpůkgmsůhjmnighftillkumsy
njzhfksiákksjdfřjzsmbgěéívunšfvxrekgfmpéšáufjkmdshčžnicxrgžejjxirwl
lgntlkssolhnžgaxcyoptžééčjstrkuipmmříšdfsdttcuíplmqdrsermifaaquiqsa
kluíízsrečžsdemřýwriouřýplsýuinebrtáwáýorbšščýsourčpcxmtéaginkskc

7. ZRAKOVÝ KLAM – CO VIDÍTE?
V OBRÁZKU SE SKRÝVÁ STARÁ ŽENA, DÍVKA I DĚDA S KNÍREM
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