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Vážení klienti, zaměstnanci a přátelé Drachtinky a Centra denních služeb Motýl, 
s koncem roku vždy přichází období bilancování. Otáčíme se zpět, přemýšlíme, co 

se nám podařilo, co jsme mohli učinit jinak, co bychom nejraději vzali zpět.  
 
Čas je neúprosný k nám všem, utíká… Avšak je v něm možná největší kus svět-

ské spravedlnosti. Měří všem stejnou mincí. Je na každém z nás, jak svůj vyměřený 
čas využijeme. Žádné slovo a skutek už nikdy zpět nevezmeme. Chceme být „škaro-
hlídi“, trápit se závistí, nenávistí, nekonečným stěžováním si na vše?  Nebo uchopíme 
své dny poctivě, s pokorou, úctou ke svým blízkým a kolegům… Budeme si vážit prá-
ce své i ostatních a místo mračení obdarujeme kolemjdoucího úsměvem? Umíme od-
pustit sobě, umíme odpustit druhým a ve schopnosti odpouštění najít vnitřní klid a úle-
vu? 

 
Jsme tvůrci svého vnitřního prostředí i svého okolí. Každý z nás si vytváří svůj svět 

a obklopuje se lidmi, kterým to sám dovolí. Každý z nás má také jinou představu o 
slušnosti, důvěře, slušné komunikaci.  

 
Velmi často se poslední dobou skloňuje termín hospodářská krize. Nedávno se mi 

dostal do rukou velmi starý článek pana Tomáše Bati. Jeho spojení hospodářské krize 
s morální bídou mi naprosto zapadlo do doby, kterou právě prožíváme. Opět jsem si 
uvědomila, jak důležité je, abychom si dokázali vážit svého zdraví, zdraví svých blíz-
kých. To nám umožňuje poctivě pracovat a žít v krásném a klidném prostředí. 

 
Do roku 2023 přeji všem dostatek pochopení pro druhé a dostatek přijetí od dru-

hých, pevné zdraví a dostatek času na ty, které milujete, kterých si vážíte. Dále dosta-
tek všeho, co Vám umožňuje plnit si přání a dělat činnosti, které máte rádi a dávají Va-
šemu životu smysl. Přeji Vám, aby Vás provázela pokora, moudrost, slušnost a nikdy 
nekončící smysl pro humor. 

 
Na závěr si dovoluji poděkovat zaměstnancům Domova a CDS Motýl za jejich 
dobře odváděnou práci. Poděkování patří také lidem, kteří Domovu předávají 

pomoc dobrovolnickou činností. Další dík patří lidem, společnostem a fir-
mám, které podporují Domov svojí štědrostí v podobě finančních 

a věcných darů.  
 

Šťastný rok 2023! 
 
 
 
 

Bc. Miroslava Kábelová  
ředitelka Domova seniorů Drachtinka  

[  úvodník  ]     
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[   úvodník pokračování   ]

Náš nový kočičí kolega  
Vám přeje tak hezký život, 
jaký má on sám.  
Přejeme Vám dobré zdraví, 
bezpečí a spokojenost. 
Děkujeme za Vaši přízeň  
a podporu. 
 
Nový rok prožitý v plnosti, 
přeje kocour Igor s radostí. 
 

Kolektiv zaměstnanců 
Domova seniorů Drachtinka

PPFF  22002233

ŽIVOT 

Život je plný okamžiků, 

které jsou předem daný. 

Někdy je plný cukrbliků, 

jindy je zase slaný. 

 

Život je vzácný jako duha, 

která se občas zjeví. 

Někomu jde pěkně ztuha, 

jiným se pestrý jeví. 

autor: Šárka Černá



Přípitek a ťukání sklenicemi 
Blíží se kvapem Vánoční svátky a oslavy Silvestra a Nového roku. 

 
V těchto dnech se hojně scházejí rodiny, příbuzní, přátelé, někdy i náhodní hosté 

a známí. Všichni jsou příjemně naladěni a těší se na pohodové prožití všech svátků 
spojených s oslavou narození Ježíše Krista a konce starého roku a oslavami příchodu 
Nového roku, který by měl být určitě lepší než ten odcházející, z kterého bychom se 
měli alespoň poučit. 

 Většinou sedíme u stolu a na uvítání se připíjí a přiťukává sklenicemi a všichni si 
vzájemně přejí hlavně pevné zdraví a štěstí. Dlouho mě zajímalo, kde se vzal tento po 
celém světě rozšířený zvyk. Nasbíral jsem postupně plno praktických vědomostí i pověr, 
tak jsem se ještě poradil, jak se říká, se strejdou Googlem, teda na internetu. 

 Historie přípitků, jak to vlastně vzniklo a kdy. 
V Encyclopædia Britannica ve vydání z roku 1910, svazek 13, strana 121, říká: 
„Zvyk pít ‚na zdraví‘ živých je pravděpodobně odvozen od starodávného náboženského 
obřadu připíjení bohům a mrtvým. Při jídle Řekové a Římané prováděli úlitbu [lili víno 
nebo likéry] na počest svých bohů, a při hostinách na ně a na zemřelé. 

 Jak vzniklo to ťukání poháry? 
Jak se v dějepisech uvádí: „Již je starém Římě, atd…“ Již ve čtvrtém století 

našeho letopočtu se už pronášely přípitky, ale úplně z jiných důvodů než dnes. Ty doby 
byly daleko drsnější, než si umíme představit a běžným prostředkem v mocenských  
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       a politických bojích bylo travičství. (Dnes bychom už neměli vládu, ani oposici, 
podle toho, jak jsou k sobě nevlídní). 

Poháry byly tehdy kovové, dřevěné nebo dokonce kamenné. 
Poháry se tehdy na hostinách plnily až po okraj, aby hostitel nebyl 
považován za škudlila a lakomce. Hosté i hostitelé se tvářili přátelsky, 
ale přesto mohli očekávat, že něčí pohár mohl být nenápadně otráven. 
Vyvinul se tedy rituál, že spolustolovníci odlili trochu nápoje (většinou 
vína, nebo likéru) do sousedovy číše. Přitom si vzájemně hleděli do očí 

a pokud pohledem neucukli, dalo se předpokládat, že nápoj je v pořádku. 

 

 Jak vznikl zvyk vyslovovat přípitek? 
Člověk se na Zemi vyvíjel od „Homo erektus“ (člověk vzpřímený) po „Homo sapiens“ 
(člověk moudrý) až asi před 10 000 lety jako „Homo sapiens sapiens“ (nevím, jak 
přeložit, asi člověk přemoudřelý). 

 Někdy mezi tím si naši předci všimli, že hrozny vinné révy jsou velmi chutné, ale, 
že když si je chtěli uchovat v nádobách, že zkvasily a vznikl nápoj, který byl také moc 
dobrý. A tak nejspíše proto začal člověk pěstovat vinnou révu a postupně vzniklo 
vinařství. Víno se stalo postupně ušlechtilým nápojem a bylo tak vzácné, že se jím 
uctívali Bozi, a dodnes je víno symbolem krve Ježíšovy. Jeden řecký filozof dokonce 
dospěl k názoru: In vino veritas – Ve víně je pravda (bylo nalezeno v Erasmově spisu 
Adagia). 

 Protože lidé od nepaměti považují zdraví za dar nejcennější, začali při pití vína si 
vzájemně přát každému hlavně hodně zdraví. Později teprve si začali přát i štěstí, lásku, 
naději a peníze. 

 Příležitosti k přípitkům: 
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► Při svatební hostině pronáší obvykle otec nevěsty přípitek pozvednutím číše s 
přáním všeho dobrého a gratulace novomanželům, po kterém pozvednou číše i hosté 
(většinou šampaňské)  

► O Vánocích a na Silvestra 

► Při oslavě narozenin 

► Na oslavu narození dítěte 

► Při oslavě významných výročí 

 

 Pravidla společenského chování při přípitcích: 

• Přípitek se pronáší vestoje. 
• Přiťukává se pouze sektem nebo vínem, při komornějších příležitostech je 

akceptovatelné i přiťuknutí likérem. 
• Ťukání není nezbytné – sklenice lze jen pozvednout a podívat se navzájem do 

očí.  
• Abstinenti si mohou přiťuknout nealkoholickým (perlivým) nápojem, někdy si 

přiťuknou prázdnou sklenkou, avšak bylo by nesmyslné až nezdvořilé naznačovat 
pití z ní. 

• Proslov u přípitku by neměl být delší než 3 minuty.  
• Připíjející se vyhýbají křížení rukou, protože to prý přináší smůlu, je to prý pověra, 

ale pro jistotu to není radno riskovat. 
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Slova, která se dnes pronášejí nejčastěji: 
V románských jazycích lze poznat latinský původ: 

Italština:  „Salute“ (zdraví) nebo „Cin Cin“ 
Španělština: „Salud!“ (zdraví) nebo „Chinchín!“ (onomatopoeické slovo pro cinkání 
skleniček)  
Česky: „Na zdraví“  
Francouzština: „à votre santé“ (na vaše zdraví), nebo „tchin tchin“ nebo „cul sec“ (dosl. 
„suché dno“, aby se sklenka vypila najednou) 
Švédsko a Dánsko: „Skol“  Vikingové prý pili omamné nápoje z lebek svých nepřátel a 
slovo „Skull“ v angličtině značí lebka nebo miska. 

Angličtina: „Cheers“, „Bottom's up“, „Chin-chin“ 
Maďarština: „Egészségünkre“ (na naše zdraví), more commonly „Egészségedre“ (na 
vaše zdraví), „Fenékig“ (dosl. „do dna“) 
Němčina: „Prost“, „Prosit“, z latinského prosit – „kéž bude dobře“ (míněno pro tebe) 
nebo „Zum Wohl“ (na zdraví) 
Polština: „Na zdrowie“ (na zdraví), „Twoje zdrowie“ (na tvé zdraví) nebo „Wasze 
zdrowie“ (na vaše zdraví) 
Ruština: „Ваше здоровье!" (Vashe zdorov'ye – na vaše zdraví) 
Slovenština: „Na zdravie“ (na zdraví) 

 Zajímavosti: 
Dříve se očekávalo, že se nápoj vypije naráz. Tak se to dělalo už ve starém 

Římě, u Germánů ve středověku a Rusové to mají s vodkou ve zvyku dodnes.  
Za časů starých Germánů, kdy nijak nevadilo, když se někdo z hostů opil 

a padl pod stůl. Vždyť až do zhruba 16. století býval velký pijan – ten, kdo nejvíc 
vydržel – označován za hrdinu! V Bavorsku jsem ještě dnes často slyšel přípitek: 
„Auf Wiedersehen unter Der Tisch“ (Na shledanou pod stolem) 
 

Pravidla přípitků: 
 1. Kdo komu připíjí? 
Ke společenskému, obchodnímu i rodinnému setkání patří přípitek. Ten první 
pronáší hostitel nebo čestný host. V menší společnosti pak starší mladšímu, pán 
dámě, nadřízený podřízenému, zvaný tomu, kdo platí drink. Přípitek může 
samozřejmě pronést i dáma. 

2. Kdy si ťukáme…? 
„Přípitek neznamená automaticky i ťukání,“ upozorňuje Nina Provaan Smetanová. 
Ťukáme si jen při prvním přípitku, při dalším už ne. Hostitel pozvedne číši se slovy 
„Na zdraví!“ – například oslavence.  

3. …s čím a jak? 
Ve společnosti si „správně“ ťukáme jen s vínem a sektem. Při tomto drobném rituálu 
jde o to, aby se sklenice krásně rozezněly. Sklenku tedy držíme za nožičku  
 a snažíme se nedotýkat kalichu, protože pak nedocílíme žádoucího zvuku (a navíc 
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si pití rukou zbytečně zahříváme). Neťukáme si hranou sklenky – ta je nejkřehčí –, 
ale tělem kalicha. Sklenku mírně nakloníme. 

 
4. …a s kým vším? 

Záleží na počtu lidí ve společnosti. Češi jsou zvyklí na to, že se ťuká s  co největším 
počtem lidí, a považují za nezdvořilé, když je vynecháte. Totéž se píše o Švýcarech. 
Oproti tomu v jiných zemích si lidé běžně přiťuknou jen s těmi, kdo stojí nejblíž. 
Podíváme se na sebe, usmějeme se a ťukneme si. Ale pozor! Ne že se hned 
napijeme. Počkáme, až si přiťukneme se všemi – a až se napije hostitel.  

 
5. Jak s welcome drinkem? 

Když dostaneme sekt na uvítanou a potkáme známého, můžeme si s ním ťuknout. 
Podle etikety bychom tak ovšem měli činit pouze se sklenkou, která je čerstvě nalitá 
a z níž jsme se ještě nenapili. 

6. Pozor na rtěnku! 
„Není hezké, když na sklenici zůstane otisk rtěnky,“ upozorňuje Nina Provaan 
Smetanová. Co s tím? „Stopu po rtěnce nenápadně smažeme ubrouskem, ostatně 
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od toho ho máme. Dá se ale pít i tak, že rty neotiskneme a vlastně se jimi skleničky 
téměř nedotkneme. Doporučuji dámám, aby se to naučily,“ navrhuje. 

7. Aperitiv coby dilema 
Prvním nápojem, který dostaneme, je aperitiv. S ním si ale neťukáme, zvlášť pokud 
si objednáme různé aperitivy – becherovku, vermut, sekt… –, které se nalévají do 
odlišných skleniček.  

 
8. A co pivo? 

S pivem se ve společnosti neťuká, protože plná pivní sklenice nezvoní. Takže když 
jsme pozváni na hostinu nebo společenské setkání, kde se bude pít pivo, pak toto 
pravidlo respektujeme. Při přípitku jen pozvedneme půllitr, popřejeme si „Na zdraví“, 
usmějeme se – a pak se rovnou napijeme. 
 

Přeji všem lidem dobré vůle krásné prožití svátků, 
a hlavně zdraví do nového roku 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Milan Koten 
Použité prameny:  Internetová Wikipedie 

Časopisu pro hosty restaurací Ambiente. 
   Pravidla přípitku, Nina Provaan Smetanová, odbornice na etiketu. 
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Od začátku roku 2023 bude nově k důchodům náležet výchovné ve 

výši 500 korun měsíčně 

Česká správa sociálního zabezpečení bude od ledna 2023 zvyšovat starobní důchody o 500 Kč za 
každé vychované dítě. Nárok na výchovné bude mít vždy jen jeden z rodičů, který o dítě pečoval 
v největším rozsahu. Ženám, které už starobní důchod pobírají, bude výchovné náležet automatic-
ky. Výchovné může získat i muž, pokud o dítě pečoval ve větším rozsahu, ale jen na základě podané 
žádosti.  
 
Ženy, které již starobní důchod pobírají, a kterým byl důchodový věk snížen s ohledem na vý-
chovu dítěte/dětí, obdrží výchovné automaticky. Informaci o zvýšení starobního důchodu tyto 
ženy obdrží formou valorizačního oznámení, které bude ČSSZ rozesílat na přelomu roku. Poživa-
telky starobních důchodů proto nemusí být ohledně výchovného nijak aktivní, jelikož ČSSZ bude 
při zvyšování jejich starobních důchodů vycházet z údajů o počtu vychovaných dětí, které má ve 
své evidenci.    
 
ČSSZ současně ženám doporučuje o zvýšení jejich starobního důchodu požádat pouze v případě, 
že jim důchod nebude od ledna 2023 automatizovaně zvýšen o výchovné za děti, o které pečova-
ly. 
V případech automatizovaného zvýšení starobního důchodu o výchovné může dojít k situaci, že 
se později prokáže, že se o dítě staral ve větší míře někdo jiný. V takovém případě bude výchovné 
odebráno a starobní důchod opětovně snížen na původní výši. 

[  přání sociálních pracovnic  ]

Šupinku pro štěstí, 
schovejte do dlaní, 
radost Vám přinese, 
smutek prý zahání. 
K vánoční pohodě, 
rozkrojte jablíčko, 
přejeme ze srdce 
zdraví a štěstíčko. 

 
To vše a ještě mnohem více 

Vám přejí Vaše sociální pracovnice 
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Muži, kteří pobírají starobní důchod, musí o zvýšení důchodu za výchovu 
dítěte vždy požádat.  Nárok na výchovné jim vznikne, pokud prokáží, že o dítě 
pečovali v největším rozsahu. Žádost a čestné prohlášení, kterým se výchova dí-

těte prokazuje, je nutno podat na předepsaném tiskopisu nejdříve od 1. 9. 2022 
a nejpozději do konce roku 2024. 

 
Budoucí poživatelé starobního důchodu budou svou žádost o zvýšení sta-
robního důchodu za vychované dítě podávat současně s žádostí o přiznání 
starobního důchodu. Pracovník OSSZ, se kterým bude žádost o starobní 
důchod sepisována, na možnost podání této žádosti sám upozorní, tj. ak-
tivně se dotáže, zda si žadatel přeje též podat žádost o výchovné.  

Podrobnější informace o zvýšení starobního důchodu za vychované děti 
jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ. 

Zdroj: www.cssz.cz 

 

Senioři si za pobytové sociální služby v příštím roce zřejmě připlatí.  

 
Klienti si za využití sociálních služeb v příštím roce připlatí. Vyplývá to z nově vydaného 
návrhu vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. O kolik by se měly sazby navýšit 
oproti letošnímu roku? 
 
Ke zdražení sociálních služeb má dojít zejména kvůli současnému ekonomickému vývoji v Česku. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) požaduje vysoký nárůst cen energií a rostoucí hladinu 
inflace reflektovat do výše částek za sociální služby. 
 
Naposledy došlo ke zvýšení částek za poskytování sociálních služeb k 1. 3. 2022, a to po dlouhé 
osmileté době. Současně nastavené limity již ovšem dle MPSV nejsou dostačující. 
 
Argumentem ke zvýšení částek za služby jsou i letošní důchodové valorizace. Zároveň má dojít 
k další valorizaci důchodu od 1. 1. 2023. MPSV také dodává, že připravuje i zvýšení příspěvku na 
péči. 
 

„Starobní důchody se v letošním roce navyšovaly celkem třikrát, přičemž narostly o 16,2 %. Meziroční míra inflace 
ke konci roku 2022 se v tuto chvíli odhaduje na 16,5 % – reálný dopad inflace na seniory tedy bude skutečně 
velice mírný. Značná část příjemců starobních důchodů si tak zachová kupní sílu srovnatelnou s rokem 2021, což 
nelze říct o zbytku společnosti,“ uvádí MPSV v návrhu vyhlášky. 
Za současných podmínek mají provozovatelé obavy o schopnost udržet kvalitu poskytovaných slu-
žeb i v dalších měsících. 
 

[   informace pro klienty   ]
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Při těchto zmíněných důvodech navrhuje MPSV zvýšit limi-
ty maximálních úhrad v poskytovaných sociálních služ-
bách, které jsou uvedené v rámci vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
 
 
 
 
 

Mezi pobytové sociální služby, za které si klienti zaplatí, patří: 
• týdenní stacionáře, 
• domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
• domovy pro seniory, 
• domovy se zvláštním režimem, 
• zdravotnická zařízení lůžkové péče. 
 
Ve všech těchto výše zmíněných sociálních službách si klienti hradí služby spojené s ubytová-
ním, stravováním a péčí. 
 
Do péče, kterou je možné poskytovat za úhradu, se řadí pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační čin-
nosti, zprostředkování kontaktu se společností, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv 
a zájmů. 
 
Po zaplacení nákladů na stravu a ubytování v týdenních stacionářích musí klientovi zůstat mini-
málně 25 % z jeho celkového příjmu. V ostatních zmíněných pobytových službách musí klien-
tovi ze zákona zůstat minimálně 15 % jeho příjmu. 
 
Péče je v sociálních službách hrazena příspěvkem na péči 
 
Do pobytových služeb se dostanou především klienti, kteří mají přiznaný příspěvek na péči.Tý-
denní stacionáře si mohou od klientů nárokovat pouze 75 % z přiznaného příspěvku na péči. 
Ostatní pobytové sociální služby si mohou dle zákona nárokovat příspěvek v celé výši. 
 
Aktuální maximální výše úhrad za stravu a ubytování  
 
Pro stravování v sociálních službách platí aktuálně maximální hranice ve výši 205 Kč na den, tato 
částka zahrnuje celodenní stravu. Samotný oběd má nynější maximální hranici 95 Kč. 
 
Za služby spojené s ubytováním, úklidem, praním a žehlením si mohou poskytovatelé sociál-
ních služeb nárokovat maximálně 250 Kč denně. 
 
Tyto limity jsou stejné u všech pobytových sociálních služeb. 
 

[   informace... pokračování   
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O kolik se zvýší maximální limity částek za pobytové sociální služby v roce 2023? 
 
Maximální limit pro celodenní stravu navrhuje MPSV navýšit rovněž u všech pobytových sociál-
ních služeb o 20 Kč. Nově by tak částka za celodenní stravování vyšla na 225 Kč. Limitní částky 
za obědy se mají zvýšit z 95 Kč na 105 Kč. 
 
Maximální částka za poskytnutí služeb spojených s ubytováním se má zvýšit o 20 Kč. Od roku 
2023 by tedy částka za ubytování činila 270 Kč denně. 
 
Dohromady by tak klient za jediný den mohl jen za stravu a ubytování zaplatit téměř 500 Kč. 
 

       

Zdroj: www.finance.cz 
Sociální pracovnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Druh služby Aktuální výšeVýše od 1. 1. 2023
Cena stravování za den205 Kč 225 Kč
Cena ubytování za den 250 Kč 270 Kč

[  informace... pokračování  ]

SMĚR 
Kam směřujeme, kam chceme plout? 

Co k životu nám stačí? 
Zbavit se pozemských pout 

a letět jak křídla ptačí. 
 

Kam patříme, kam máme jít? 
Co nás tu ještě čeká? 

Osud ten nelze obelstít 
a to nás snad trochu leká. 

autor: Šárka Černá
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[  přání přímé péče  ]m     



— 14 —

  Pěvecký sbor Drachtinka se po dlouhé covidové 
pauze veřejně rozezpíval v loňském roce na pod-
zim. V září 2021 na předávání cen dobrovolníkům 
Křesadlo za účasti pana starosty a podruhé v pro-
sinci v rámci akce ,,Křest kalendáře – Propojujeme 
generace“ za účasti ředitelů škol i zástupců města. 
Tento koncert byl již předvánočně laděný, v reper-
toáru byly i koledy a písně, které do tohoto času 
patří. Jako hosté si s námi na zobcové flétny zahrá-
ly slečny Rosické. Obě vystoupení měla velký 
ohlas a zúčastnění zvenku neskrývali svoje dojetí. 
    Také v letošním roce náš sbor nezahálel. Dle možností se pravidelně scházel ještě mezi občas-
nými malými covidovými přestávkami. Začátkem léta jsme opět byli požádáni folklorním soubo-
rem Vysočan o vystoupení na zahájení Adámkových folklorních slavností. Začali jsme se tedy při-
pravovat. Tato akce je pro nás velká čest a přistupujeme k ní velmi odpovědně; všichni si uvědo-
mujeme, že reprezentujeme Domov. Nejprve jsme vybrali písně, které se budou do folklorních 
slavností hodit a zároveň se budou dobře zpívat a líbit našim zpívajícím klientům. Potom jsme mu-
seli nachystat zpěvníky. Na tom se již tradičně podílejí naši členové sboru. Sami zařazují písňové 
texty do zpěvníku a vládne při tom vždy moc hezká atmosféra. Protože venku hrajeme pouze na 
klávesy, také jsme nacvičovali pouze s nimi. Dále jsme museli připravit předběžný zasedací pořádek, 
zajistit oblečení pro každého – tradiční bílé halenky, košile, pánům motýlka a dámám na halenku 
červenou květinu. Několik dní před vystoupením podle počasí děláme venku,,generálku“, zaměří-
me se na nedostatky a naši členové si ,,oťukají“zpěv venku na petanqueovém hřišti za horších  zvu-
kových podmínek, než jsou zvyklí. V letošním roce bylo dusno, hrozily bouřky, stěhování židlí vy-

žaduje i součinnost s jinými pracovní-
ky, ale muselo se to také vyzkoušet. 
V den vystoupení jsme si hlavně přáli, 
ať zůstanou všichni naši členové zdra-
ví. Děkujeme všem pracovníkům, kte-
ří nám pomáhali, aby se naši členové 
stihli včas obléknout a dopravit na 
hřiště. Bylo to opravdu náročné, ale 
krásné.  
 Náš sbor měl začínat jako první, pro-
to naši zpěváci seděli připraveni 
s předstihem, většinou v kloboucích 
a černých brýlích. Zvukař nás napojil 
a čekali jsme na zvukovou zkoušku, 
při které jsme zazpívali několik písní. 

Okolí petanqueového hřiště již bylo zaplněno, v blízkosti seděli klienti Domova, hlinecká veřejnost, 
která se přišla podívat a vystupující, kteří se také chystali. Po počátečním projevu paní ředitelky, 
pana starosty a pana Dospěla z Vysočanu  se sbor rozezpíval. Naši členové zpívali s obrovským 
nasazením, zazněla znělka a šest písní, do rytmu nám tleskal temperamentní folklorní soubor 

[  pěvecký sbor Drachtinka  ]
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z Kapverdských ostrovů, který na konci zahajovacího bloku vystoupil s velkým úspěchem! Jsme 
rádi, že všichni, co nám drželi palce -  paní ředitelka, příbuzní a všichni přátelé sboru, mohli být 
na nás právem hrdí. Toto vystoupení je specifické, že se zpívá venku za různých nepředvídatelných 
podmínek – počasí – vítr, slunce, jiné zvukové podmínky, jiné prostředí, a přesto, naši klienti, v tom-
to neuvěřitelném věku, to s grácií zvládají. 

    Je známo, že většina hudebních hvězd i sborů 
vystupuje celou ,,šňůru“ se stejnými písněmi,  naši 
zpívající členové jsou tak dobří, že jsme mohli dal-
ší vystoupení uskutečnit s úplně jinými písničkami. 
V rámci Dne otevřených dveří a ,,svatební výstavy“ 
jsme vystoupili s pásmem čtrnácti jiných písní, 
znělku do toho nepočítaje. Toto bylo mimocho-
dem již 30. vystoupení našeho pěveckého sboru. 
Zúčastnila se paní ředitelka, pracovníci, příbuzní 
nejen našich klientů, ale i zaměstnanců i další hos-
té z řad veřejnosti. Byla úžasná atmosféra.  
Na konci vystoupení bylo překvapení – nově na-

cvičená ,,Holka modrooká“. V doprovodu kláves ji zahrál na foukací harmoniku náš milý klient, 
dlouholetý člen sboru a bývalý muzikant, pan Adolf  Pátek. Moc děkujeme a těšíme se na další spo-
lupráci, máme plány na další písničky. Moc naše klienty obdivujeme, s jakou výdrží dokáží zpívat 
celou hodinu, i když v tomto věku mívají svoje zdravotní problémy. Smyslem naší práce je zpívání 
pro radost, aby to všechny bavilo a přinášelo to nám všem pocit uspokojení a dobrou náladu. 
I když neděláme žádné konkursy, noví zájemci o zpívání vždy tvrdí, že neumí zpívat. Vždy je vy-
vedeme z omylu, že toto pro nás není kritérium, hlavní je chuť zpívat. Nehrajeme si na umělce, ov-
šem ve finále zní náš společný zpěv velmi pěkně, i když v našem širokém repertoáru jsou i nároč-
nější písně. 
 Pro naše členy sboru děláme také posezení jako poděkování 
za účasti paní ředitelky, někdy i pana faráře a dalších hostů. 
Letos se uskutečnilo v propojení s oslavou narozenin naší za-
kladatelky sboru a sbormistryně Milušky Štikové. Všichni 
jsme si to moc užili. 
   Nyní plánujeme další zkoušky, začal advent, začínáme na-
cvičovat vánoční písně a koledy a připravovat se tak na silve-
strovsko-vánoční vystoupení před koncem roku. 
     Moc chceme poděkovat všem členům i externistům zven-
ku, kteří, mnohdy i za nepříznivého počasí přijdou s námi zpí-
vat, i všem našim fanouškům a těm, kteří nás podporují. Sr-
dečně zveme na zkoušky i další klienty; pokud se jim u nás 
zalíbí, mohou doplnit naše řady. Všichni jste vítáni! 
 
 

Na shledání s Vámi se těší Alena Peškeová a Miluška Štiková 
    

[  sbor... pokračování  ]m     
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O sadaři a jablůňce 

Žil byl jeden mladý sadař, kterému se zalíbila dívka ze sousední vesnice. A jelikož ani oné mladé 
dámě nebyl pohledný mladík lhostejný, tak slovo dalo slovo a brzy jim zvonil svatební zvon. Mladý 
pár se usadil v krásném údolí, nedaleko zurčícího potůčku a společně se zabydloval ve zděném do-
mku, s přilehlými pozemky. 
Jednoho dne jejich láska byla naplněna a domkem se rozezněl pláč prvního syna. Rodina byla velmi 
šťastná a mladý sadař na počest svého syna zasadil starobylou odrůdu jabloně, která se v jejich 
rodě pěstovala již po staletí. Byla to odrůda osvědčená a odolná. Vybral ji místo nedaleko kuchyň-
ského okna, aby na ni dobře viděli. Láskyplně se o ni staral a ona se mu za to odvděčovala svými 
sladkými plody.  
Se svým synem rád chodil do nedalekého sadu, kde rostly  i jiné druhy jabloní a učil ho svému ře-
meslu. Později tam brával i své dvě dcery, které jim též osud nadělil. 
Léta běžela a sil ubývalo. Sadař se ženou již přivítali na svět i vnoučata. Všechny jejich děti byly za-
opatřeny a zůstávaly nedaleko. Dcery je často navštěvovaly. Syn, jako jediný, zůstal v rodném domě 
i se svou manželkou a dětmi. Podědil po svém otci lásku k jabloním a pokračoval v jeho řemeslu. 
Postavil svým rodičům lavičku pod „ jeho“ jabloní, aby měli kde odpočívat. Starý sadař tam rád se-
dával. Brával na svá kolena vnoučata a vyprávěl jim příběhy, které mu šeptal vítr ve větvích. Na 
jaře poslouchal bzučení včel, na podzim chutnal sladkost plodů. 

Jednou v  létě se přehnala kra-
jem bouře tak silná, že ani ja-
blůňka nezůstala ušetřena. Ško-
dy byly opravdu velké. Starý sa-
dař zaplakal. I mladý byl celý 
nešťastný, když uviděl tu 
spoušť, ale nepřemýšlel hned 
o pokácení, pokusil se se svým 
otcem o téměř nemožné - o její 
záchranu. Vždyť toho spolu to-
lik prožili! Takhle to přeci ne-
může dopadnout! Opatrně od-
stranili polámané větve - a že 
jich bylo! Zacelili rány a zatřeli 

je „ hojivou“ mastí. Laskali ji svými prsty a konejšivě na NI mluvili. Někdo by je mohl považovat 
za blázny, ale oni věděli. Věřili, doufali, že to JEJICH jablůňka zvládne.  
A přešla zima, nastalo jaro a sadaři se ho nemohli dočkat. Když pak uviděli na SVÉ jablůňce první 
pupeny a lístky, tak to byl ten nejkrásnější pocit. Tolik je to hřálo u srdce. ONA to zvládla!  Dílo 
se podařilo! Jablůňka obrostla, vzchopila se a na podzim vydala rodině jablíčka, jako odměnu za je-
jich péči. Brzy nastaly Vánoce, ale těch se již starý sadař nedočkal. Odešel tam, kam každý musí 
a odkud není návratu. Zanechal však  po sobě odkaz v podobě jablíček, červenajících se na sváteč-
ním stole a ukrývajících šťastné hvězdy…. 
 

[  povídka... ]

autor: Šárka Černá
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ADVENTNÍ ČAS  

NA VESELÉM KOPCI 

 
V letošním roce si Muzeum v přírodě Veselý Kopec, připomíná 50 let od svého založení panem 
Luďkem Štěpánem. 
Již od roku 1982 se na Veselém Kopci konají první týden v adventu výstavy, na kterých se mohou 
návštěvníci seznámit se zvyky a obyčeji našich předků. 
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25. pro-
sincem. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba 
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány 
zábavy, svatby a hodování. 
Jak dřív vypadaly vánoční svátky? Štědrovečerní večeře se 
měla skládat z devíti nebo ze třinácti jídel. Rozhodně ale 
nevypadala tak, jako dnes. Základem jídelníčku byla jídla 
z luštěnin a kynutého těsta. Do počátku 20. století chybě-
lo na stole maso. Ryba byla nahrazena rybou z litého těsta, 
upečenou ve hliněné formě, kterou právě vyráběli hlinečtí 
hrnčíři. Jídlo začalo pojídáním oplatek potřených medem. 
Pak následovalo červené jablko, které hospodář rozdělil 
na tolik dílů, kolik bylo stolovníků u štedrovečerní večeře. 
Každý dostal jeden dílek a to proto, kdyby se stalo a ně-
kdo z nich se v příštím roce ve světě ztratil nebo zabloudil, 
tak aby si vzpomněl, kde a s kým ten dílek jablka jedl a tak 

[ advent na veselém kopci  ]m    



— 18 —

si uvědomil, kde je jeho domov. Z luštěnin se připravovala kaše nebo 
známá pučálka. Ta se připravovala opražením naklíčeného a ochucené-
ho hrachu. Luštěniny měly zajistit dostatek peněz v příštím roce. Také 
houby patřily k pokrmům, které patřili ke štědrovečerní večeři, přede-
vším houbovec neboli kuba. Měly zajistit dobré zdraví. Hlavním jídlem 
ale byly pokrmy z kynutého těsta. Pro každého člena rodiny se pekla 
malá vánočka, která se jedla samostatně nebo s omáčkou ze sušeného 
ovoce, které se říkalo rozvárka či muzika. Dalším jídlem byly peciválky, 
malé buchtičky polité horkým mlékem a sypané perníkem. Na stůl také 
patřily vdolky a koláče a také kynuté knedlíky plněné povidly. 

 
V dnešní době jsou vánoční stromky součástí vánoč-
ní atmosféry téměř ve všech rodinách. Ale tato tradi-
ce se do Čech dostala z Německa a první vánoční 
stromek byl nazdoben v Praze v rodině intendanta Stavovského divadla Karla 
Liebicha v roce 1812. Trvalo několik desetiletí, než se tento obyčej dostal do 
venkovských chalup a to se vybíraly vždy jen takové stromky, které přírodě „ne-
budou chybět“. Zpočátku se stromky zdobily tím, co rostlo v okolí. Tedy šišky, 
ořechy, klasy obilí, malými červenými jablíčky. Uvádí se, že se zpočátku zdobily 
uvázanými šátky nebo vykrajovanou řepou, či stočenými bramborovými plac-
kami. 
 

Štědrý den a zvláště večer byl čas, kdy si lidé mysleli, že zvyky a obyčeji mohou ovlivňovat svou 
budoucnost. K tomu všemu právě sloužily nejen pokrmy při štědrovečerní večeři ale mnoho dal-
ších zvyků. Nohy stolu se omotaly řetězem, aby rodina, která seděla kolem stolu držela pohromadě 
i v příštím roce. Pod stůl se dávala sekera a účastníci večeře se měli nohou otřít o ostří sekyry, aby 
v příštím roce měli tak pevné zdraví, jak je pevné ostří. Pod stůl se dá-
vala sláma, aby úroda v příštím roce byla hojná, nebo také proto, aby 
si lidé připomenuli, že se Ježíš narodil ve chlévě na otýpce slámy.  
Také házení střevícem, aby se dívka dozvěděla, zda se v příštím roce 
vdá. Některé zvyky se dostaly až do dnešní doby, jako krájení jablíčka 
na polovinu a podle tvaru jadřince se určuje zdraví dotyčného, nebo 
pouštění skořápek ořechů se svíčkou, či lití olova. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravil Ing. Jan Štorek 
 

[  advent... pokračování ]

Co znamená medle novýho, 
neviděl jsem nebe tak jasnýho, 
hvězdy překrásně svítí, 
musí to cosi býti. 

Anděl v oblacích se vznáší, 
všemu stvoření radost přináší, 
sláva na výsostech Bohu. 
a na zemi pokoj lidu

Vánoční koleda z Hlinska
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[   vánoční přání kuchyně   ]m     
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Vánoce s Ježíškem – napsala Marie Rosická 

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o moje první Vánoce v roli maminky.  
Když  jsem čekala své první  miminko a věděla, že se narodí na konci listopadu, hned mě napadlo 

„to bude hezké, budeme mít miminko pod stromeček – Ježíška“. Protože jsem zůstala doma už od 
května, měla jsem spoustu času si nastudovat jak to s miminkem chodí, jak je hrozné šestinedělí, 
kdy se vše točí jen kolem miminka a na nic není čas. Proto, 
když jsem si přivezla miminko domů, byla jsem překvape-
ná, co vše jsem stihla udělat. Vojtíšek byl hodné „spinkací“ 
miminko, celkem brzy jsme si spolu vytvořili režim a já 
měla dost času na vánoční přípravy, úklid, pečení cukroví 
… a u toho jsem si  stále plánovala, jaké to bude hezké 
u stromečku – Vojtíšek bude spinkat v kolébce pod stro-
mečkem, s manželem se navečeříme, rozbalíme si dárky 
a ten nejhezčí dárek bude pěkně spinkat. A pak jako loni, 
půjdeme k manželovým rodičům a na „půlnoční“, která 
je v osm večer. 
Nastal Štědrý den. S manželem jsme se snažili vše připra-
vit na večer, abychom si ho udělali hezký podle našich 
představ. Vojtíšek, jako by to vycítil, že je něco jinak se 
také choval jinak. Možná měl strach, aby mu něco neutek-
lo, tak se rozhodl, že dnes teda spát nebude. Přeci nemůže 
prospat tak důležitý den! Zdobili jsme stromeček, chystali 
salát … a mezitím si předávali Vojtíška, který hlasitě dával najevo, že on je tam ten nejdůležitější! 
Odpoledne se chvilku prospal na procházce v kočárku, a když jsem začala smažit kapra, začalo vše 

nanovo. Abychom stihli všechno podle plánu, seděli jsme 
u večeře a plačícího Vojtíška si předávali mezi sebou, aby-
chom se aspoň najedli. Rozbalili dárky za „zpěvu“ Vojtíška. 
V podobném duchu to pokračovalo i dole u babičky.  
Jak se blížila osmá hodina, všichni se oblékli a odešli na „půl-
noční“. Já zůstala doma sama s Vojtíškem, ten konečně us-
nul a spal v té kolébce pod stromečkem, kde měl spát dle 
plánu už o dvě hodiny dřív. A já tam seděla sama v celém 
ztichlém domě a bulila, protože to nedopadlo dle mých před-
stav.  
Od té doby už neplánuji a vím, že hlavně miminka, se stejně 
zařídí podle sebe. Když o tom tak přemýšlím, kdoví jak to 
bylo s Ježíškem, opravdu spinkal ve chlévě v jesličkách? Mož-
ná ano, ale třeba taky plakal, protože mu byla zima nebo 
zrovna neměl náladu na všechny, co se mu přišli poklonit.☻ 
 

Přeji všem krásné, požehnané Vánoce, ať už vyjdou podle Vašich plánů nebo ne. 

[  vánoce s ježíškem ]



— 21 —

Podzim a advent v CDS Motýl  

I když se listí zbarvilo a teploty nesahaly nad krásných 20 
stupňů, byl to vlídný čas pro naše aktivity.  
Během podzimu se uskutečnilo dlouho plánované setkání – 
Kavárna - s odloučeným pracovištěm ZŠ Ležáků a  jejich 
žáky – společně jsme pak vyráběli na podzimní témata ježky 
ze sušeného ovoce a společně si lámali hlavu nad kvízy. Stej-
ně milým byla mezigenerační setkání klientů CDS Motýl 
a žáků prvního stupně ZŠ Resslova. Nejprve k nám zavítali 
s hudebním vystoupením a později pak přijali pozvání ke spo-
lečnému tvoření. Společně jsme vyrobili krásný deštník, čepič-
ky a ptáčky z vlny, rámečky z přírodnin.  
 
Během podzimu se začal plnit také „kufr plný vzpomínek“, 
který bude sloužit především seniorům k vrácení se do dob 
minulých prostřednictvím předmětu z 1. poloviny 20. století. 
Někomu se nad starým slabikářem vybaví školní léta, někomu 
třeba přátelé nebo závěje, kterými se museli v zimě prodírat, 
aby se do školy vůbec dostali.  
V listopadu jsme zopakovali malování s Mgr. Tilerovou, kdy 
pod rukama klientů vznikali podzimní obrazy malované tem-
perami, prašnými křídami na volnou fantazií.  
Do centra dochází každý měsíc fyzioterapeutka. Průběžně 
nám pomáhá vyladit individuální i skupinové cvičení klientů 
s různými handicapy 
Dobrovolníci do Centra denních služeb vnesli pohodu při ple-
tení adventních věnců a výroby adventní výzdoby. Jiné chvíle 
byly strávené při besedě s fotkami prosluněné Itálie. 
Do adventu každý z nás vstupuje s jistou nostalgií, je naším 
přáním, abychom ho v centru prožili smysluplně a příjemně. 
Čeká nás vánoční prohlídka Veselého Kopce, beseda o vánoč-
ních zvycích a tradicích v Itálii, pečení vánočního cukroví, 
perníčků, zdobení vánočního stromku a jiné chvíle naplněné 
pohodou. Celý tento předvánoční čas vyvrcholí společným 
štědrým obědem. 
Přeji Vám, abyste se zapalováním každé adventní svíčky 
prožili pohodu, štěstí, setkání s Vašimi blízkými nebo 
ohlédnutí za pěknými vzpomínkami tohoto roku a na 
Vánoce abyste mohli být s těmi, které máte rádi.  

Za CDS Motýl 
Martina Hejduková  

[   advent a vánoce v Cds   ]m     
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[   zamyšlení čtyři svíčky]

Čtyři svíčky hořely na adventním věnci. 

Tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky spolu začaly hovořit. 
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR. Moje 
světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“ Její svě-
télko bylo čím dál menší, až docela zhaslo. 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se 
VÍRA. Jsem ale zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu vě-
dět. Nemá tedy cenu, abych svítila,“ a druhá svíčka zhas-
la. 

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji 
se LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odsta-
vili na stranu. Vidí jen sami sebe a nikoho dalšího, koho 
by mohli mít rádi.“ A světlo zhaslo. 

Čtvrtá svíčka povídá: „Pokud svítím já, mohu ostatní 
svíčky znova zapálit, jmenuji se NADĚJE.“ Plamen nadě-
je by nikdy neměl vyhasnout. 
Každý by měl plamen MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE 
neustále udržovat zapálený!

Vánoce přinášejí do našich srdcí kouzelný pocit, všichni 
jsme náhle spříznění. Pro hádky a problémy místo není, 
všude zavládne klid. 

Přejeme pokojný čas – pánský klub 
„Páni Kluci.“



Svatební výstava 

V první polovině října se uskutečnila v sále našeho Domova vý-
stava „Svatby dříve a dnes“. Na výstavu jsme se dlouho připra-
vovali a povedlo se nám shromáždit řadu zajímavých exponátů. 
Zapojili se zaměstnanci i klienti a tak jste mohli vidět svatební 
fotografie klientů i zaměstnanců, průřez vývojem svatebních 
oznámení, přání, dokumentů, dekorací, ale hlavně šatů a do-
plňků. 
Nejstarší šaty z roku 1955 nám zapůjčila paní Liduška Pavlišová 
po své mamince, nejmodernější šaty nám zapůjčila paní Dana 
Ptáčková ze své půjčovny šatů Darea. Ta nám půjčila i celou 
řadu dekorací. Ostat-

ní exponáty poskytly pracovnice Domova ze svých ro-
dinných pokladů. 
 
Naši kuchaři připravili na výstavu svatební tabuli, ale 
u toho neskončili. Jeden den jsme si mohli všichni po-
chutnat na klasickém svatebním menu – knedlíčkové 
polévce, svíčkové na smetaně a také na dortu. 
Během svatebního období nás navštívil i oddávající 
pan Řehák, který nám popovídal jak má správně pro-
bíhat svatební obřad a přidal i zajímavé historky ze 
svateb. 
 

 
 
 
 
 
 
Myslím, že se výstava velmi vydařila a shlédlo ji velké 
množství návštěvníků z řad klientů Domova i denního 
centra Motýl, rodinných příslušníků, návštěvníků Dne 
otevřených dveří, ale i náhodných návštěvníků. 
Děkuji všem, kteří zapůjčili exponáty, podíleli se na insta-
laci výstavy, ale i všem, kteří se přišli podívat.  
 

Marie Rosická, vedoucí aktivizačního oddělení 
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[   svatební výstava   ]m     
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SOUTĚŽ O PRVNÍ CENU PUTOVNÍHO POHÁ-

RU PÁNSKÉHO KLUBU ROKU 2022  

II. ročník soutěže Pánského klubu „Páni kluci“ , do poroty byli vybrání muži z celého Domova. 
Páni kluci-. pan Borovec- vrchní šéf, pan Klíma- zapisovatel, pan Pátek, pan Sýkora- zástupce 
Cds Motýl, pan John- zástupce zdravotního úseku, pan Bíško- zástupce kuchyně, pan Moravec 
zástupce přímé péče. 
Hodnotícím kritériem je vzhled jablíčkové dobroty, konzistence, chuť a originalita. Nebo-li česky 
vzhled, chuť a nápad.  
Do soutěže O putovní pohár Pánského klubu bylo přihlášeno 17 účastníků. Z vyhodnocení vze-
šlo jedno čestné místo, které je mimo pořadí a nehodnotilo se. Ve dvou případech soutěžící zís-
kali stejný počet bodů, proto jsou tato místa dělená.   
Vyhlášení soutěže Jablíčkobraní 2022 
1. Místo – Jablečný punč – tým sociálních pracovnic DsD – počet bodů 82 
2. Místo – Jablečný dort – Martina Břízová – přímá péče – počet bodů 81 
3. Místo – Jablečný koláč – Lucie Drahošová – kuchyně – počet bodů 80 
Čestné ohodnocení – Jablečný kalvádos – pan Koten – počet bodů 84 
4. Místo – Hraběnčiny řezy – Lenka Novosadová – sekretářka ředitele – počet bodů 78 
5. Místo – Jablečný dort – Věra Obolecká – úklid – počet bodů 77 

Místo – Jablka v županu – Šárka Černá – přímá péče – počet bodů 77 
6. Místo – – Anna Paulusová – úklid – počet bodů 75 
7. Místo – – Marie Rosická – vedoucí aktivizace – počet bodů 74 
8. Místo – Hraběnčiny řezy – Terezka Šiváková – dcera soc. prac. – počet bodů 70 
9. Místo – – Centrum Ds Motýl, II. patro – počet bodů 69 
10. Místo – – Centrum ds Motýl, I. patro – počet bodů 68 

Místo – Jablečná bábovka – Klientky Domova – počet bodů 68 
11. Místo – – Veronika Boušková ml. – MD – počet bodů 64  
12. Místo – Jablečné placičky – Jitka Šmahelová – přímá péče  – počet bodů 61 
13. Místo – Jablečný páj – Janka Koten – přímá péče – počet bodů 58 
14. Místo – – paní Hájková – klientka Domova – počet bodů 57  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[   soutěž pánského klubu  ]
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1. MÍSTO 
Jablečný punč 

Ingredience: 
 
Jablečný mošt – 1l 
Citron 2 ks 
Jablka 2 ks 
Pomeranč 2 ks 
Celá skořice – 4-5 ks 
Badyán 3 hvězdičky 
Hřebíček 6 ks 
Vanilkový cukr 1 ks 
Cukr krupice – 1-2  lžíce 

Rum  100 ml (nebo dle chuti 😊😊😊😊).  
 
Do hrnce nalijeme jablečný mošt (džus), přidáme šťávu z jednoho citronu, vanilkový cukr, cukr 
krupici, celou skořici a v čajovém sítku hřebíček a badyán. Poté jablka zbavíme jádřinců a nakrájíme 
na kostky.  Pomeranče a citron oloupeme a rovněž nakrájíme na kostky a všechno nakrájené ovoce 
přidáme do hrnce. Punč necháme asi 10 minut probublat. V případě dospělácké verze poté přidá-
me rum a můžeme servírovat. 
 
Ještě jednou blahopřejeme k prvnímu místu týmu sociálních pracovnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ vítězné recepty  ]m     
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2. MÍSTO 
Jablěčný dort 

Ingredience: 
 
1 kilo jablek 
250 ml vody 
trochu cukru 
vanilkový cukr 
skořice 
2 vanilkové pudingy 250 ml vody rozmíchat  
 
Krém:  
1 mascarpone 
1 šlehačka 
vanilkový cukr 
trocha moučkového cukru 
 
Jablka okrájíme, nakrájíme kousky a dáme rozvařit ve 250 ml vody s trochou cukru, vanilkovým 
cukrem a skořice. Do rozvařených jablek zamícháme 2 vanilkové pudingy rozmíchané ve 250 litru 
vody a opět povaříme. 
Do  dortové formy skládáme vrstvu piškotů a vrstvu jablek a pokračujeme. Jako poslední vrstvu-
dáme krém s 1 mascarpone, vanilkovým cukrem s trochou moučkového cukru a šlehačkou. Dáme 
vychladit , nejlépe do druhého dne. 
Blahopřejeme k druhému místu Martině Břízové, pracovnici přímé péče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

[   výsledky... pokračování]
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3. MÍSTO 
Jablečný koláč 

 
Ingredience: 
 
200 g vařených brambor 
350 g polohrubé mouky 
1 prášek do pečiva 
100 g cukru 
150 g tuku  
1 žloutek 
400 g oloupaných vykrájených jablek 
skořicový cukr 
rozinky 
1 bílek-na potření 
tuk na formu 
 
Brambory jemně nastrouháme. Mouku prosejeme s práškem na vál, přidáme brambory, cukr, změk-
lý tuk, žloutek a zpracujeme na vláčné těsto, které vložíme do tukem vytřené formy. Posypeme je 
na plátky nakrájenými jablky, ochucenými skořicovým cukrem, posypejte rozdrcenými sušenkami 
Lotus a pokapejte Jackem Danielsem Fair. Pokračujte ve vrstvách. (Rozinky jsem nedávala, nemám 
je ráda.) 
2. Ze zbylého těsta uděláme na koláč mříž nebo různé ozdoby vykrájíme formičkou, potřeme 
je rozšlehaným bílkem a v předehřáté troubě upečeme. Prochladlý koláč pocukrujeme a nakrájíme. 
Blahopřejeme ke třetímu Lucii Drahošové, pracovnici z kuchyně  
 

 
 

POROTA PÁNSKÉHO KLUBU UDĚLILA ČESTNÉ MÍSTO   
panu Kotenovi za Jablečný kalvádos 

 
Pan Koten popsal historii vzniku nápoje. Šlo o pálenku z jablečného 
moštu, kterou jsem dostal od otce mého zetě. Kvalitní jablka pocháze-
la z jeho zahrady, část dal zpracovat na mošt a část nechal na chatě 
prokvasit. Kvašení probíhalo po dobu tří měsíců až na kvas. Pálenka 
pak byla z kvasu vypálena dvoustupňovou destilací ve velmi kvalitní 
palírně v Malenovicích u Zlína. Jablečná pálenka pak zrála v dubovém 
sudu několik roků. V době, kdy jsem ji dal do soutěže, to byl již 18. letý 
Kalvados. 

Zpracovala Jana Malá (Mm)    .     

[  výsledky ... pokračování ]m     
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[   báseň okamžiky]

 
OKAMŽIKY  

 
Na plátně života 
filmy se míhají. 
Láska i samota 
spolu se potkají. 
 
Prožité momenty  
se do duše vryjí. 
Všechny ty fragmenty  
se do sebe vpijí. 
 
Náhodou nic není 
vše má svůj smysl. 
Osud ten vše mění 
i naši mysl. 

autor: Šárka Černá



 
Jak se stal kocour Igorek novým členem našeho Domova 
 
Na konci října jsme u nás přivítali nového člena našeho Domova – kocourka Igorka. Jedná se o 5ti 
letého kocourka plemene Něvská maškaráda (sibiřská kočka).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igorek žil dosud v jedné malé vesničce nedaleko Kolína, kde se o něj starala paní Linda, která se 
již řadu let věnuje chovu koček tohoto plemena. Vedle péče o kočičky je i majitelkou psího salónu 
a stala se tetou (pěstounkou) 4 dětí. Péči o děti propojuje s chovem zvířat, které jim v jejich složi-
tém životě dokáží vykouzlit úsměv na tváři. 

Po příjezdu za naším novým zvířecím kamarádem jsme 
měli možnost pomazlit se s několika kočičkami, které si 
hrály ve venkovních výbězích. Všechny byly nadmíru 
mazlivé. Paní Linda nám ukazovala několik koťátek, kte-
ré čeká nový domov v jiných státech. Jedno z koťátek 
bude putovat až na Nový Zéland. Jiné čeká výstavní „ka-
riéra“.  
Byly jsme překvapeny přítulností kočiček a jejich hravostí. 
I kvůli těmto vlastnostem paní Lindu navštěvují děti ze 
speciálních škol nebo ty děti, které trpí nějakým znevý-
hodněním a  jsou rády za každou příležitost pohrát si 
s tak přítulnými zvířátky. 
 
Igorek byl v prvních dnech po příchodu do nového Do-
mova velmi vystrašený. Nikdy nežil v tak velkém domo-
vě, proto se v prvních dnech rozkoukával a snažil se po-
znat všechna zákoutí našeho Domova.  
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[ kocour igor  ]m     



Po několika týdnech se už hrdě povaluje na masážním 
křesle a je pravidelným společníkem všech klientů, kte-
ří rádi cvičí na Thera-traineru, kde má pelíšek.Nejen že 
má rád drbání pod krkem, velmi rád si také hraje s pe-
říčky, míčky a dalšími hračkami, které mu nabídnete…. 
 
A ještě krátce něco o tomto plemeni. 
Plemeno Něvská maškaráda se využívá k felinoterapii 
právě pro svoji milou povahu. 
Něvská maškaráda je plemeno sibiřské kočky, které nás 
na první pohled zaujme bohatou srstí, milou a komu-
nikativní povahou. 
Mohutné osvalené tělo provází skvělé instinkty lovce. 
Má nekomplikovanou kočičí povahu, je inteligentní 
a zvídavá. Miluje vše, co kočka divoká. 
Sibiř a Rusko bylo vždy domovem koček s dlouhou srs-
tí. Pro kočky byla bohatá srst podmínkou přežití 
v ukrutných mrazech, které zde vládnou. V Evropě 
byla až do 19. století dlouhá srst u koček něčím nevída-
ným. I proto se dlouhosrsté kočky ze Sibiře staly tak žádané. Stejně tak i vzácná něvská maškaráda, 
která přirozeně obývá okolí ruské řeky Něvy. Díky své atraktivní srsti snáší i ty nejdrsnější životní 
podmínky, kdy teploty klesají hluboko pod nulu. 

 
Adéla Fidlerová, aktivizační pracovnice 
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[    Igor pokračování   ]     

Děkujeme všem klientům, kolegům a přátelům za 
podporu a účast při našich společných setkáních a tě-
šíme se na čas strávený s Vámi v nadcházejícím roce!  

Kolektiv aktivizace



TŘINÁCT LET ČASOPISU 

DRACHTINKA 

Příští rok 2023, bude pro Domov seniorů Drachtinka jubilejní, budeme slavit patnáct let 
od otevření Domova. Což mě jako redaktora vedlo k určité bilanci našeho časopisu Drachtinka. 
Je to pořádný kus cesty, který Vás provází. 
 
 Domov seniorů Drachtinka se otevřel v lednu 2008 a od samého začátku se počítalo s tím, že 
vznikne časopis. Byla jsem moc ráda, že jsem byla u jeho vzniku, měla jsem prostor si vše pro-
myslet, poradit se s kolegy. Nulté číslo vyšlo v roce 2010 dnes už běží 13 ročník. Časopis vy-
chází čtvrtletně zdarma. A při každém čísle se stále učím nové a nové věci. 
 
Mám zato, že náš časopis Drachtinka je moc pěkný. Pestrý v tématech, informací o Domově, ale 
i příběhů z Vašeho života. Ano, děkuji především Vám klientům, kteří jste se nebáli psát o svých 
vzpomínkách, o Vašich přáních. Tolikrát jste mně inspirovali svým povídáním k nějakému ná-
mětu.   
 
Mám radost, že při tvorbě časopisu nejsem sama. Časopis nedělá redaktor, časopis jsou všichni 
přispěvatelé, ať to jsou kolegové Domova, kteří vytvářejí pestrost témat. Jiné téma v časopise mají 
zdravotní sestry, nebo sociální pracovnice, kolegové z přímé péče, nebo z kuchyně. Děkuji za pří-
spěvky od přátel našeho Domova, tady bych chtěla poděkovat panu faráři Vtípilovi, který svými 
moudrými slovy povzbuzuje, panu Štorkovi za vzpomínky z okolí hlinecka a dalším, dalším. Cen-
trum denních služeb nás nechá nahlížet do jejich všedních dnů.  
 
Časopis Drachtinka získal i několik ocenění  ….. 
 
Je čas předat pomyslné veslo 
Třináct ročníků časopisu Drachtinka uteklo jako voda, pro mě to byla krásná práce. Je to 
veliký kus cesty, která stále někam směřuje.  A přála bych časopisu nová, a nová témata, která 
Vás obohatí. Ať se dalším číslům daří dobře. V příštím čísle bude doprovázet jiný redaktor, který 
přinese nové, jiné a troufám si říci lepší myšlenky. Jak se říká přinese nový vítr. A to bych si moc 
přála, aby Vás časopis Drachtinka i nadále bavil a těšili jste se na něj.  

Aktivizační pracovník Jana Malá Mm 
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[   13 let časopisu ]m     
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[   ocenění za vítězství   ]



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŽIVOTA PODZIM 

 

Života podzim – co znamená asi ? 

Je známkou jeho, když zešednou vlasy? 

Či snad víc vrásek, značící léta? 

A nebo moudře znějící věta? 

 

Života podzim – proč se to říká? 

Kohopak vlastně  se to dotýká? 

Toho kdo pestrý život si prožil? 

A jak barevné listí vlévá se do žil…

autor: Šárka Černá



Stáří – je vráska ve tvé tváři.  
Stáří – je ruka dědečka. 
Stáří – je záznam v kalendáři.  
Stáří – je známá písnička. 
 
Stáří – je pohádek chvíle.  
Stáří – jsou vlasy babičky.  
Stáří – jsou ujduté míle.  
Stáří – jsou buchty z krabičky. 
 
Stáří – je zrak , co slábne.  
Stáří – jsou také radosti.  
Stáří – je někdy velmi zrádné.  
Stáří – jsou občas starosti. 
 
Stáří – jsou dny, co konce nemaj.  
Stáří – je čas běžící. 
Stáří – jsou chvíle, které trvaj.  
Stáří – jsou večery šeřící. 
 
Stáří – je víno, které zraje.  
Stáří – jsou také bolesti.  
Stáří – je hudba, co do uší hraje.  
Stáří – je studna moudrosti.  

Stáří – je vráska ve tvé tváři.  
Stáří – je ruka dědečka. 
Stáří – je záznam v kalendáři.  
Stáří – je známá písnička. 
 
Stáří – je pohádek chvíle.  
Stáří – jsou vlasy babičky.  
Stáří – jsou ujduté míle.  
Stáří – jsou buchty z krabičky. 
 
Stáří – je zrak , co slábne.  
Stáří – jsou také radosti.  
Stáří – je někdy velmi zrádné.  
Stáří – jsou občas starosti. 
 
Stáří – jsou dny, co konce nemaj.  
Stáří – je čas běžící. 
Stáří – jsou chvíle, které trvaj.  
Stáří – jsou večery šeřící. 
 
Stáří – je víno, které zraje.  
Stáří – jsou také bolesti.  
Stáří – je hudba, co do uší hraje.  
Stáří – je studna moudrosti. 

STÁŘÍ


