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Od 14:00 ve společenském sále 

Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek 

Koledy, které si 

společně 

zazpíváme: 
  Nesem vám noviny 

  Půjdem spolu do betléma  

  Narodil se Kristus Pán 

  Veselé vánoční hody 

  Pásli ovce ValašiProgress:     

   Vánoce, Vánoce přicházejí 

Od 10:00 hod. ve společenském sále 

Domova pro seniory Světlo v Drhovli   

 
4. čtvrtletí 2022 
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SLEDUJTE AKTUÁLNÍ DĚNÍ V DOMOVĚ 

PROSTŘEDNICTVÍM INTERNÍHO TELEVIZNÍHO 
KANÁLU NA SVÝCH PŘIJÍMAČÍCH 

V PÍSECKÉ POBOČCE SI MOHOU KANÁL NALADIT 
KLIENTI, KTEŘÍ MAJÍ SPOLEČNOU ANTÉNU 

 
V DRHOVLI, MÁ ČÍSLO  

 
  

  

D-magazín 
 

Vydáván pouze pro vnitřní potřebu 

Domova pro seniory Světlo 
Sídlo zařízení:  

Drhovle 44, 397 01 Písek 
IČO: 708 69 812 

Tel.: 382 789 611 – recepce 
Datová schránka: ID: mvcki29 

Redakční mail: social@dps-svetlo.cz 
Odpovědná osoba pro vydávání  

Mgr. Martina Koláříková, DiS. 
www.dps-svetlo.cz 

FB: Domov pro seniory Světlo  
Drhovle a Písek 

Číslo účtu: 2723271/0100 
Distribuce: zdarma na nástěnky, do 
dílen, kluboven a veřejných prostor 

domova. 

DLOUHODOBĚ 
NÁS PODPORUJÍ: 

Úvodní slovo ředitelky domova  

Podzim je čas barevného listí. Pro někoho je to období plískanic, dešťů a splínů, pro jiného 

je to období barevného listí. Pro milovníky přírody a fotografy je to období, kdy tráví čas 

venku, mají svá oblíbená místa a těší se a inspirují z podzimních barev. 

Zámek v Drhovli se stal místem zájmu fotografky a my díky tomu máme krásné, optimistické 

a barevné fotky našeho domova v celé své podzimní kráse. Fotografie jsou k vidění na 

webových stránkách domova. 

Ples seniorů, který se koná 25. 11. 2022 v našem domově, bude i místem výstavy další 

fotografky, paní Dity Kozákové. Jedná se o charitativní výstavu, polovina výtěžku z prodeje 

půjde do veřejné sbírky na podporu aktivizace našich klientů. Za tuto možnost děkujeme. 

Přeji všem optimistické podzimní dny a krásné těšení na adventní období a nadcházející 

Vánoce. 

PhDr. Šárka Nováčková 
ředitelka domova 
          

 

Jiří Orten  

Listopad  

Vždy jednou za čas, za čas, který míjí 
jako váš malý pláč, jak vaše touhy 
mladé, 
přichází starý pán a sklání těžkou šíji. 
Ztratil jsi něco snad a hledáš, 
listopade?  

Kotouče páry, zimy, kterou saje 
zavátý park a všechny jeho stromy, 
s jehlami deště, který naříkaje 
rozehrál rozbité a dyšné gramofony.  

Co hrají? Hrají list, čáry, jež nečarují, 
list hrají, který se na slepé cesty klade, 
zatímco dívky spí u draků v černé sluji. 
Ztratil jsi, nenajdeš, ó běda, listopade!  

Zdroj: https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-
orten/listopad-cesta-k-mrazu 

mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
https://www.dps-svetlo.cz/wp-content/uploads/2022/05/DRHOVLE-1.png
https://www.dps-svetlo.cz/wp-content/uploads/2022/05/3-6.jpg
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

PREZIDENSTKÉ VOLBY 2023 
Samotná volba prezidenta může být jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v 
případě, že v prvním kole získá jeden z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se ještě 
nestalo. Pak se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. 
I prezidentské volby probíhají tradičně dva dny, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v 
sobotu od 8 hodin do 14 hodin.  

 Termín pro první kolo prezidentských voleb: 

 13. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00 

 14. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00 

 Termín pro druhé kolo prezidentských voleb: 

 27. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00 

 28. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00 

Termín oznámil 27. června předseda Senátu Miloš Vystrčil. Volbu prezidenta vyhlašuje 
předseda Senátu tak, aby se případné druhé kolo konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím 
volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Miloši Zemanovi 8. března 2023. 

 

  

 

 

VALORIZACE DŮCHODŮ LEDEN 2023  

Od začátku roku 2023 se opět zvýší všechny 
důchody. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, což 
znamená, že se budou zvyšovat obě složky důchodů. 
O 140 Kč dostanou přidáno všichni bez ohledu na to, 
kolik nyní pobírají. K tomu se zvedne i takzvaná 
procentní výměra, a to o 5,1%.  Průměrný důchod se tak zvýší o 825 Kč. Individuálně bude 
mít ale každý důchodce jiné zvýšení důchodu. Například důchod ve výši 12 000 korun se zvýší 
o 554 korun a důchod ve výši 20 000 korun o 962 korun.   
 Součástí lednové valorizace bude také jednorázový doplatek za část měsíce před 
výplatou. Jde o poměrnou část valorizace od 1. ledna do dne, který předchází výplatnímu dni 
důchodu. Důchodci tak v lednu dostanou desítky až stovky korun navíc. Doplatek se vyplácí 
vždy jako samostatná částka, a to ve stejný den, kdy je vyplácen důchod. Důchodci tedy 
dostanou v lednu dvě částky, samotný důchod a zároveň doplatek.  
Zdroj: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/zvyseni-duchodu-2023/ 

 

PŘÍPLATEK K DŮCHODU – VÝCHOVNÉ 500 KČ ZA DÍTĚ, OD 1. 1. 2023 
 

Od začátku roku 2023 se nemalé části důchodců (převážně se to bude týkat penzistek) zvýší 
jejich starobní důchod. Od 1. 1. 2023 bude nárok na příplatek 500 Kč měsíčně k důchodu za 
každé vychované dítě (maximálně 1500 Kč za 3 děti, při více dětech se příplatek nezvyšuje). 

Klienti, kteří chtějí volit a nemají trvalý pobyt v domově, musí mít voličský průkaz. 

V případě zájmu jej zařídí sociální pracovnice. 

Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách domova. 
 

https://www.blesk.cz/clanek/volby-prezidentske-volby/716194/kdy-budeme-volit-nastupce-zemana-1-kolo-voleb-prezidenta-bude-13-a-14-ledna-oznamil-vystrcil.html
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/zvyseni-duchodu-2023/
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Na příplatek 500 Kč („výchovné“) bude nárok od 1. 1. 2023. Změna by se tedy měla projevit 
v důchodech vyplácených od ledna 2023.  
 U většiny žen, které měly nárok na důchod před rokem 2023 (tj. v roce 2022 již 
dostávali důchod), bude nárok na příspěvek 500 Kč, přiznán automaticky, pokud dítě 
porodily, nebo o něj pečovaly. Stávající důchodci, si tak o tento příplatek nemusí žádat.  
 Příplatek za výchovu dětí, by měl snížit rozdíly mezi důchodem muže a ženy. Podle 
dlouhodobé statistiky je zřejmé, že ženy mají podstatně nižší starobní důchod než muži. 
Částečně je to dáno tím, že ženy stále dostávají nižší plat (mzdu), i když vykonávají stejnou 
práci jako muži. 
 Nižší důchody u žen jsou ale do značné míry způsobeny tím, že ženy v průběhu života 
tráví dlouhé roky na mateřské/rodičovské dovolené (při dvou dětech se jedná zpravidla o 6 
roků). A i po skončení rodičovské, často ještě několik roků pracují na zkrácený úvazek, mají 
neplacené volno, nebo jsou ženami v domácnosti. 
Zdrj: https://www.penize.cz/starobni-duchod/438158-zmeny-v-duchodech-2023-podrobny-prehled-valorizace-vychovne-vyplata 
  

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 1. 1. 2023 
 

Za pobyt v domově si klienti od příštího roku pravděpodobně připlatí celkově přes 
1200 korun měsíčně. Plánuje se totiž zvýšení úhradové vyhlášky (Vyhláška 505/2006 Sb.), 
která upravuje maximální ceny v sociálních službách. 
 Maximální možná denní pobytová sazba by měla vzrůst z 250 na 270 korun a podobně 
i strava z 205 korun na 225 korun. Celkově tak za jídlo a stravu bude možné nově účtovat 
seniorovi až 495 korun denně. 
 Podle Ministerstva práce a sociálních věcí, které legislativní úpravu vyhlášky připravuje 
s plánovanou účinností od Nového roku, je zvýšení kvůli rostoucím cenám nutné. Připomíná, 
že rostou i důchody. „Poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají zcela oprávněné 
obavy, že zanedlouho již nebudou schopni zajistit jejich fungování,“ vysvětluje Jakub Augusta 
z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí, proč ke zvýšení přistoupili.  
 Naposledy se zvyšovala úhradová vyhláška po osmi letech letos v březnu, kdy 
maximální výše ceny stravného za den vzrostla o 35 korun a cena pobytu o 40 korun. 
 

 

   

ZDROJ: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dalsi-zdrazeni-pro-seniory-v-domovech-nove-az-500-korun-

za-den-217337 

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 

Příspěvek na mobilitu vzroste o 350 Kč na 900 Kč. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé 
dostanou poprvé letos v prosinci. V současné době činí 550 Kč měsíčně. Cílem je 
kompenzovat zdražení pohonných hmot. Nárok na příspěvek má osoba s průkazem osoby se 
zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu 
dopravuje, nebo je dopravována, a které nejsou poskytovány pobytové sociální služby. Z 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dalsi-zdrazeni-pro-seniory-v-domovech-nove-az-500-korun-za-den-217337
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dalsi-zdrazeni-pro-seniory-v-domovech-nove-az-500-korun-za-den-217337
https://www.penize.cz/tema/prispevek-na-mobilitu
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důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které 
jsou poskytovány pobytové sociální služby.  Dosavadním příjemcům zvýší Úřad práce částku 
automaticky, tedy bez žádosti. 
Zdroj: https://www.penize.cz/socialni-davky/436381-stoupne-prispevek-na-mobilitu-i-dalsi-podpora-zdravotne-znevyhodnenych 
 

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI ZA ROK 2022 

Během září a října probíhalo v domově každoroční šetření 

spokojenosti klientů, rodinných příslušníků a personálu formou 

dotazníkového šetření. Velmi děkujeme všem, kdo se na výzkumu 

podílel a jsme velmi rádi za zpětnou vazbu. Všechny připomínky byly 

pečlivě zaznamenány a zkonzultovány s vedoucími jednotlivých úseků. Výsledky šetření, včetně 

vyplněných dotazníků, jsou k dispozici na nástěnkách domova a u sociálních pracovnic. Zde 

uvádíme pouze nejdůležitější informace, které v dotaznících zazněly. Komentáře poskytovatele 

k dané oblasti jsou psána kurzivou.  

 
  

A:  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI KLIENTŮ  

DOMOVA PRO SENIORY V DRHOVLI  

Vybráno: 25 dotazníků 

Stravovací část – většina klientů je ve všech oblastech stravování spokojena, jeden klient si přeje 

zařadit do jídelníčku tvrdé salámy, např. Herkules, jiný si přeje méně sladkého a více klasických 

staročeských jídel, lépe ochucovat, více omáček s knedlíky, drobné připomínky byly předány 

vedoucí kuchyně. 

Zdravotně – ošetřovatelská část – převažuje pozitivní hodnocení, nespokojenost s péčí v jednom 

případě – klientovi chybí pomoc při oblékání a přál by si častěji koupat, v jednom případě je 

zmíněno nevhodné chování a vyjadřování některých pečovatelek, v 9 případech neznají klienti 

svého klíčového pracovníka a v 8 jim nepomáhá - předáno vrchní setře.  

Sociálně – aktivizační část – bez konkrétních připomínek, klienti jsou s aktivizační činností a prací 

sociálních pracovníků v domově spokojeni. 

Ostatní připomínky – prádelna, úklid, vybavení domova – převažuje pozitivní hodnocení – 

předáno vedoucí úseků. 

Obchůdek – ve 3 případech nespokojenost se sortimentem obchůdku, někteří klienti si přejí 

prodloužení otevírací doby.  

Co se Vám v domově nejvíce líbí: 

„Zahrada.“; „Jsem zde spokojený. “; Líbí se všechno.“; „Spánek – nerušený.“; Nejvíc se mi líbí 
práce v klubovně a cvičení, zároveň všechny zájezdy, co jsou pro nás určeny.“; „Že mohou 
návštěvy přicházet kdykoli.“; „Všechno, jsem spokojen se vším.“; „Jsem spokojen.“; „Tady se mi 
líbí, jsem spokojená.“; „Je tady čisto a teplo.“; „Jistota zajištění ve stáří – jídlo, teplo, čisté prádlo, 
koupání, léky a lékařská péče.“; „Citlivý osobní přístup všech „sester“ ke všem pacientům, velmi 
pestrá činnost v době mimo jídel, jako jsou výlety, společenské, kult. akce, zábavy apod., celkově 

https://www.penize.cz/socialni-davky/436381-stoupne-prispevek-na-mobilitu-i-dalsi-podpora-zdravotne-znevyhodnenych
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dobrá organizace všech činností, včetně lékařského ošetření, udržování vzorné čistoty a krásné 
prostředí v interiéru a hlavně v zámecké zahradě.“; „Jsem spokojená.“  

Co se vám v domově nelíbí: „Nelíbí se mi chování některých pečovatelek při nočních službách. 

Ignorují zvonění a některé pečovatelky přijdou až v 6.00.“; „Líbí se mě všechno.“; „Nemám 

připomínek.“; „Často nefunguje kávovar v klubovně (společenské místnosti), oprava chodníku u 

druhého vchodu pro cestu s vozíkem.“; „Nemám připomínek.“, „Zatím jsem si málo zvykl.“; 

„Stýská se mi.“ 

Vzkaz pro vedení organizace: „Udělat něco s jídlem.“; „Děkuji.“ 
 

B:  VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Vybráno:  8 dotazníků – od 3 klientů a 6 rodinných příslušníků. 

Stravovací část – většina klientů je ve všech oblastech stravování spokojena, jeden rodinný 

příslušník si stěžuje na velké množství uzenin, požaduje více ovoce a zeleniny. 

Zdravotně – ošetřovatelská část – pozitivní hodnocení. 

Sociálně – aktivizační část – pozitivní hodnocení. 

Ostatní připomínky – prádelna, úklid, vybavení domova – převažuje pozitivní hodnocení, 

v jednom případě nespokojenost s opravami prádla. 

Co se Vám v domově nejvíce líbí: 

„Prostředí a péče je dobrá.“; „Přístup personálu vždy milý a profesionální. Přístup a péče je na 

vysoké úrovni.“; „Ochota a vstřícnost personálu.“; „Příjemné prostředí.“; „Klidné prostředí, není 

ruch velkoměsta.“ 

Co se Vám v domově nelíbí: „Nic mě nenapadá.“ 

Vzkaz pro vedení organizace: „Pokračujte ve stejné péči o mého otce jako doposud. Jsme velice 

potěšeni využívat Vaše služby a mít možnost pobytu mého otce právě ve Vašem zařízení.“; 

„Děkuji za péči o maminku.“; „Děkuji všem zaměstnancům za vzornou, ale náročnou péči.“; 

„Děkujeme za vaše služby.“ 
 

 C:  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI KLIENTŮ  

DOMOVA PRO SENIORY V PÍSECKÉ POBOČCE 
 

Vybráno: 48 dotazníků spokojenosti — 40 od klientů a 8 od příbuzných.  
 

Stravovací část - většina respondentů je spokojena s jídelníčkem v domově i se způsobem 

stravování. Objevily se ojedinělé připomínky k tuhosti masa, chuti jídla (málo slané, nebo moc 

slané), tvrdosti rýže, kolísavé kvalitě jídla. Připomínky byly předány vedoucí kuchařce.  

 Dva klienti by si přáli mít dříve snídaně a déle večeře, což lze s personálem individuálně 

domluvit. Někteří klienti by si přáli menší porce. To je nutné nahlásit personálu, který menší porce 

zajistí. Poukázáno bylo i na občas studené jídlo. Personál může jídlo přihřát v mikrovlnce, je však 

nutné mu sdělit, že je jídlo studené. 
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Zdravotně ošetřovatelská část – naprostá většina respondentů je s danou oblastí spokojena. 

Jednomu klientovi nevyhovuje striktně daný den koupání. Klient si může podle nálady vybrat 

koupací den, je potřeba domluvit se s personálem.  

 Jeden respondent uvedl, že se musí někdy personál doprošovat, aby mu pomohl na 

toaletu. Personál je povinen klientům poskytnout pomoc příp. podporu v činnostech, které sami 

nezvládají – ne, aby se klient prosil o pomoc – personálu zdůrazněno. Jeden respondent uvedl, 

že nedostává žádné informace o lécích či celkovém stavu. Informace o změně, či vyřazení léků, 

o celkovém stavu, jak se klient jeví sestrám či pečovatelkám. Informace o zdravotním stavu 

podává ošetřující lékař oprávněným osobám – osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické 

dokumentace. Některé informace může sdělit i zdravotní sestra, je nutné se jí zeptat. Klíčoví 

pracovníci (příp. pečovatelky, které slouží každý den na dané chodbě) mohou sdělit informace o 

celkovém stavu klienta. Je však nutné, se jich na požadované informace také zeptat.  

 Další připomínka se týkala toho, že když je člověk upoutaný na lůžko, není přítomnost 

personálu na pokoji dostačující. Personál je povinen klientům poskytnout pomoc příp. podporu 

v činnostech, které sami nezvládají – v případě upoutání na lůžko musí být návštěvy na pokoji 

častější.  Personálu byl tento princip poskytování soc. služby připomenut. 

Klíčový pracovník – z dotazníků vyplynulo, že stále někteří klienti neznají svého klíčového 

pracovníka, neví, jakým způsobem podat stížnost a neví, že jim klíčový pracovník má být 

nápomocen při řešení problémů. Všichni klíčoví pracovníci navštíví své klienty, opětovně se jim 

představí a poučí je o tom, jak si mohou klienti stěžovat (ústně, písemně, personálu, sociální 

pracovnici, ředitelce domova). Cedulka se jménem klíčového pracovníka je na pokoji. 
 

Sociálně aktivizační část – s touto oblastí je převážná část respondentů spokojena. Jeden klient 

uvedl, že je zde málo volnočasových aktivit. Podnět k většímu výběru volnočasových aktivit byl 

projednán s aktivizačními pracovnicemi. Bylo by však vhodné předat aktivizačním pracovnicím 

(případně klíčovému pracovníkovi) informaci, o jakou aktivitu by měl klient zájem.   
 

Ostatní připomínky/náměty – respondenti jsou spokojeni se službami prádelny, občas není 

prádlo v pořádku zašito, případně jsou v kapsách nevyžehlené kapesníky. Klienti by si měli obsahy 

z kapes vyndat, personál v prádelně nemá kapacitu kapsy kontrolovat. Pokud je oblečení 

roztržené a není opravené, je možné jej zaslat k opravě – předat personálu v přímé péči (personál 

v prádelně si nemusí poškození všimnout).  

S úklidem, recepcí a vybavením zahrady jsou klienti i příbuzní spokojeni.  
 

Co se Vám v domově nejvíce líbí?  

Líbí se mi tady, jsem spokojená, můj pokoj mi nahradil domov.; Nejvíce se mi líbí můj pokoj.; 

Jednolůžkový pokoj.; Všechno. Ráda trávím volný čas na pokoji.; Vše, celková spokojenost.; Je o 

mě dobře postaráno po všech stránkách. Líbí se mi tu.; Klid.; Jsem tu spokojená, mám veškerou 

péči. Děkuji.; Jsem se vším spokojená, někdy mi nechutná jídlo.; Ubytování, čistota, klid – ticho.; 

Zahrada, recepce, káva na recepci, dílna, pečení, keramika, vyšívání, akce.; Prostředí je hezké, 

kytky krásné, teplo.; Kulturní akce.; Celkové prostředí a zařízení.; Celkově je to tu hezké.; Jsem 
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s celým kolektivem zaměstnanců velmi spokojená.; Prostředí, lidskost, vstřícnost, zájem o 

klienta.; Klid, profesionální péče o klienty, krásná poloha domova.; Přístup a zájem všech 

zaměstnanců ke klientům.; Možnost mého vlastního svobodného rozhodnutí, přístup personálu 

ke klientům. Dále se mi velmi líbí a jsem velmi spokojen s přístupem ke klientům děvčat z dílny – 

Daně, Verunce a Blance tisíceré díky!!! 
 

Co se Vám v domově nelíbí? 

V létě chybí klimatizace – je tu velké teplo.; Častější přebalování – od 24 hod. do 7:30 hod. 

Komentář: Standardně nejsou klienti buzeni z důvodu nerušení spánku, ovšem osobní hygienu a 

výměnu inkontinenčních pomůcek lze individuálně domluvit s personálem.; Malý výběr aktivit, 

absence aktivit o víkendu. Komentář: Aktivity s aktivizačními pracovnicemi jsou ve všedních 

dnech. Pokud má klient zájem o konkrétní aktivity, případně aktivity o víkendu, je nutné domluvit 

se s klíčovým pracovníkem.; Anonymní dotazníky.; Je málo personálu, když koupou, nebo 

připravují oběd, často se nemůžu dozvonit. Komentář: V současné době máme plný stav 

zaměstnanců. K obědu by mohlo být pivo – občas. Komentář: Klienti běžně k obědu mají pivo, 

zajišťuje jim ho rodina.  

 Jeden respondent uvedl, že se u klientů často střídají pracovníci a nedochází 

k dostatečnému předávání informací. Komentář: Na ranní směně pracují stálí zaměstnanci, kteří 

jsou na jednotlivých chodbách a nestřídají se. V noci a o víkendech se personál střídá, aby bylo 

možné zajistit obsazenost služeb. Jména zaměstnanců a chodby, na kterých kdo a kdy slouží, jsou 

na nástěnkách vedle sesterny. Informace o klientech si předávají při předání směny a 

v počítačovém programu.  
 

Vzkaz pro vedení organizace:  

Velké díky za vedení domova, profesionalitu zaměstnanců, empatii, vstřícnost.; Hodně zdarů 

v dalších letech.; Děkuji za vaši práci.; Už jsem si téměř za půl roku zvykla, moc se mi stýskalo po 

domově. Jsem se vším spokojená, ať to tak zůstane do budoucna.; Všem vám moc děkuji za 

ochotu, vyřízení záležitostí a pomoc. Jsem tady moc spokojená a líbí se mi tady. Je to můj domov.; 

Kdybych viděla, napsala bych Vám to, Šárko, anglicky. Jste úžasná, gratuluji!; Více zaměstnanců!; 

Vím, že děláte, co můžete, ale nejhorší je pro klienty Domova nuda.; Neexistuje možnost jídlo 

vyměnit za odpovídající dietu, kterou díky zdravotnímu stavu člověk dodržuje už 43 let.; Stálo by 

za to, aby na nástěnce byly fotografie a jména všech zaměstnanců.  

Komentář: Všichni zaměstnanci nosí cedulky 
s označení jména a pracovní pozice. Pracovníci 
v modrém oblečení jsou zdravotní sestry, v zeleném 
pracovnice v sociálních službách a fialové jsou 
sociální pracovnice a aktivizační pracovnice. Jména 
a chodby, na kterých kdo a kdy slouží, jsou na 
nástěnkách vedle sesterny. Uvedení fotografií 
podléhá souhlasu zaměstnanců a pravidlům GDPR 
(ochrana osobních údajů).  

DĚKUJEME 

ZA 

SPOLUPRÁCI 
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LISTOPAD  
je podle gregoriánského kalendáře 
jedenáctý měsíc v roce. Má 30 dní. 
 Jeho český název se odvozuje 
od padání listí, které je ve střední 
Evropě charakteristické pro toto 
období. Latinsky se měsíc nazývá 
November od latinského novem (tj. 
devět), neboť do roku 153 př. n. l. 
byl listopad v římském kalendáři 
devátým měsícem v roce. Tento 
název převzala i velká část 
evropských jazyků.  
 Astrologicky je Slunce asi 
první dvě třetiny listopadu ve 
znamení Štíra a zbytek měsíce ve 
znamení Střelce. V astronomických 
termínech 

začíná v souhvězdí Vah a končí 
v souhvězdí Štíra.  

Nejvýznamnější 
listopadové dny 

1. listopad – Den Všech 

svatých 

Slavnost Všech svatých je 
jeden z nejvýznamnějších 
křesťanských svátků, který 
připomíná všechny svaté, a 
to nejen ty, kteří jsou 
oficiálně kanonizováni.   

Mnohé svaté si církev 
připomíná při jejich 
samostatných svátcích, ale 
jelikož svatých je hodně, je 
téměř nemožné je slavit důstojně všechny v průběhu celého roku. Proto mají svůj jeden společný 
Svátek všech svatých. Svátek slavili již staří Keltové, pro něž byl 1. listopad zároveň počátkem 
roku a měl o to větší symboliku, neboť přelom roku je koncem něčeho starého a zároveň novým 
začátkem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADr_(znamen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elec_(znamen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_Vah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_%C5%A0t%C3%ADra
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2. listopad – Památka zesnulých 

Památka zesnulých nebo lidově také Dušičky jsou dnem, kdy 
vzpomínáme na všechny zesnulé. V římskokatolické církvi je 
tento den dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za 
zemřelé. V tyto dny je zvykem navštívit hřbitov a rodinný 
hrob, zapálit na něm svíčku, položit na něj věnec a tiše 
zavzpomínat. 

 

9. listopad - Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu 

Mezinárodní den proti fašismu a antisemitismu nám má primárně připomenout listopad 1938, 
konkrétně křišťálovou noc z 9. 11. na 10.11., kdy proběhl protižidovský pogrom v Německu. 
Zároveň nás má tento den upozornit na stále živoucí fašistické a antisemitské názory i v dnešní 
době a jejich nebezpečnost pro společnost. 

10. listopad - Světový den vědy pro mír a rozvoj 

Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo roku 2001 OSN kvůli zvýšení informovanosti s 
problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom, jak je věda 
prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu, neboť 
právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti. 

11. listopad - Mezinárodní den válečných veteránů  

Mezinárodní den válečných veteránů patří, komu jinému než válečným veteránům. Tento den se 
slavil již dříve po celém světě, ale v ČR byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad nebyl určen 
náhodou, roku 1918 byly ukončeny boje I. světové války podepsáním mírové smlouvy mezi 
Německem a Spojenci.  

 

Autor: Květa Chobotová 

Slza v oku, 

v srdci ještě láska dýchá, 

smutek květinami zakrýváme, 

dušičkový čas tu zase máme. 

  

Je cítit blízkost všech, 

kteří už museli odejít, 

přejme jim hlavně klid. 

  

Jeden den v roce, 

být zase s nimi, 

odpustit všechny 

neshody a špatné činy, 

  

Jenom láska pravá zůstává. 

Dušičkový čas vstoupil 

mezi nás. 

 

https://www.i60.cz/uzivatel/stranka/7873
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13. listopad - Mezinárodní den nevidomých  

Další ze světových dnů věnovaný zraku. Již jsme tento rok měli Světový den zraku a Mezinárodní 
den bílé hole. Mezinárodní den nevidomých je věnován památce výročí úmrtí zakladatele první 
školy pro nevidomé Valentina Haüy (1745-1822). 

14. listopad - Světový den diabetu 

Světový den diabetiků připadl na den narození kanadského lékaře Frederika Bantinga roku 1891, 
který se zasloužil o vynalezení léku proti cukrovce - inzulínu. Cukrovka či Diabetes je vážné 
onemocnění, při kterém se musí dodržovat správná životospráva a samozřejmě myslet na 
pravidelné dávky inzulínu. V nejhorších případech při této nemoci může dojít ke ztrátě zraku 
popř. k amputaci končetiny. Cukrovka je v některých případech dědičná, ovšem velká část 
populace, která trpí tímto onemocněním, jej má způsobené svým životním stylem, a hlavně 
obezitou a v tomto případě se i s cukrovou dá poměrně úspěšně bojovat. 

14. listopad - Den bez aut  

Tak jako týden mobility má poukázat na jiné možné dopravní prostředky tak i Den bez aut 
poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou hromadnou dopravu, která 
přepraví více cestující než automobil, kde lidé jezdí individuálně.  

16. listopad - Mezinárodní den tolerance  

Mezinárodní den tolerance připomíná, že respekt si zaslouží všichni ostatní lidé okolo nás. V roce 
1781, za císaře Josefa II. byl podepsán tzv. Toleranční patent. V dnešní době kosmopolitních měst 
vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury 
apod. 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 
Mezinárodní den studenstva je stanoven na 17. listopadu, a to z důvodu památky na české 
studenty, kteří roku 1939 uspořádali 
demonstraci proti Němcům a byli při ní 2 
studenti zastřeleni. Poté, na Hitlerův 
pokyn, následovalo uzavření českých 
vysokých škol, studenty ve školách 
nahradily německé úřady. Studenti se 
postupně začali zatýkat a byli deportováni 
do koncentračních táborů. 17. listopadu si 
připomínáme i v naší novodobé historii, a 
to demonstrací studentů na Národní třídě, 
která odstartovala roku 1989 Sametovou 
revoluci. 

18. listopad – Mezinárodní nekuřácký den 

Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. Nekuřácký den by měl být 
osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobě kazí zdraví, výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuřáků, 
tzv. pasivních kuřáků. Ti trpí mnohdy víc jak kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí 
upozorňujících na tuto problematiku, upozorňují zároveň na škodlivost kouření v přítomnosti 
dětí. 
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11. listopad - Svátek sv. Martina -  Sv. Martin – život a legendy 

Martin na bílém koni, svatomartinské husy, víno nebo snad rohlíčky či podkovy? Alespoň o 

jedné z těchto pranostik jsme slyšeli všichni. Ale známe jejich původ? Víme, koho 

připomínají a kdo je tento světec oblíbený v mnoha zemích světa? 

 Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky pokračoval 

v Itálii v otcových šlépějích. Jako voják působil ve městě Amiens, v dnešní Francie, odkud se 

dochovala nejznámější legenda z jeho života. Kdo by neznal příběh o rozpůleném 

důstojnickém plášti, o který se podělil se žebrákem, trpícím zimou a nouzí.  

 Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a poblíž Poitiers založil 

nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours, kde byl i 

pohřben.  

 Mnohé legendy mají reálný základ. Bílý kůň, který ohlašuje příchod zimy, je 

vzpomínkou na jeho vojenskou službu. Husy odkazují nejen na další pověst, o tom jak se mezi 

ně schoval, když se nechtěl stát biskupem a ony ho svým kejháním prozradily, ale spíše jsou 

připomínkou toho, že právě v tomto období se koná jejich tah na jih, což znamená, že se 

stávají lákavou pochoutkou a vydatným jídlem před dlouhým adventním půstem, který 

ukončí až narození Páně, tedy Ježíška. 

 Svatomartinský den měl v Čechách a na Moravě bohatou tradici. Nájemným 

pracovníkům v zemědělství končívaly sjednané smlouvy, dostávali mzdu a hledali nového 

hospodáře nebo o další rok prodlužovali dohodu. Byl to den trhů, posvícení, veselých až 

rozpustilých průvodů, tolik oblíbených u dětí, pečení rohlíčků či podkov, odkazujících opět na 

Martinova koně a v neposlední řadě i ochutnávka Svatomartinského vína, které musí být 

nalito pouze z označených láhví přesně 11. listopadu v 11. hodin. A na jeho chuti závisí potom 

kvalita celého ročníku. 

 Ještě mnoho by se dalo napsat o tomto populárním svatém muži, ale stačí 

připomenout ještě jednu tradici. Kdo chce 

prožít příští rok plný radosti, spokojenosti a 

zdraví, musí udělat právě na Martinův 

svátek dobrý skutek. A to není špatné 

předsevzetí. Věřte, že Martin na váš čin 

nezapomene. 
Zdroj: https://www.zsnpr.cz/soubor-sv-martin-279-.pdf 

 

Legenda o rozetnutém plášti 

Martinus se na přání otce stal také vojákem 

a díky své odvaze brzy povýšil do 

důstojnického stavu. Byl převelen k 

císařským gardistům v Amiens ve Francii, 

kde strávil většinu svého vojenského života. 

https://www.zsnpr.cz/soubor-sv-martin-279-.pdf
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A právě ve službě v Amiens mělo dojít k události, která se stala legendou a díky níž Martinus 

navždy vstoupil do historie. 

Uprostřed mrazivé zimy ho u městských bran zastavil žebrák a prosil o almužnu. Martinus 

namísto toho rozetnul na dvě části to nejcennější, co měl. Svůj důstojnický plášť. A s 

chudákem se o něj podělil. 

 Stal se tak symbolem nesobectví, obětavosti a pomoci v nouzi, což z něj navždy učinilo 

nejen patrona vojáků a válečných veteránů, ale i krejčích, kožešníků a vůbec všech, kdož se 

starají o výrobu oděvů pro své bližní. 
 

Legenda o husách 
 

Sv. Martin je ale také patronem kněžích, protože prý už od prvopočátku cítil, že jeho hlavním 
posláním není služba vojenská, nýbrž duchovní. Nechal se proto pokřtít a začal se věnovat 
christianizační činnosti. Postupem času přijal kněžské svěcení, a jelikož se stal nesmírně 
oblíbeným, jeho stoupenci jej přesvědčovali, aby přijal úřad biskupa. To Martinus nechtěl, 
před voliteli se rozhodl ukrýt.  
 Místem jeho úkrytu měla být hospodářská budova, konkrétně husinec, husy jej prý ale 
svým kejháním prozradily, a proto za to rok co rok pykají na pekáči. Ať už to s husami bylo 
jakkoliv, biskupem se Martinus stal a po smrti též patronem domácích zvířat a hojné úrody. 
Martinus zesnul 8. listopadu 397 a jeho pohřeb v Tours se konal 11. listopadu. V listopadu se 
také narodil, proto všechny svátky s ním spojené připadají právě na tento měsíc. Na 
Martinovu počest se konaly poutě, průvody, slavnosti světel a zapalovaly se martinské ohně. 
 

Zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz/legenda-o-husach-a-rozetnutem-plasti-vydejte-se-na-expedici-po-stopach-svateho-8356241 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

V kapli sv. Anny v Drhovli máme dva nové obrazy. Obrazy jsme 
získali darem z pozůstalosti po panu Otakaru Černochovi, který 
se narodil v roce 1926 v Kvasicích a paní Jarmile Černochové, roz. 
Loucké, nar. 1933 v Těšánkách. Poslední jejich bydliště bylo 
v Blansku, v Jihomoravském kraji. 
 Pan Černoch byl aktivním účastníkem československého 
odboje ve 2. světové válce, vyznamenán prezidentem republiky 
za odboj. Po nesouhlasu s okupací vojsky Varšavské smlouvy v 
roce 1968, se stal tehdejšímu režimu nepohodlným. 
 Jeden z obrazů, v hranatém rámu, je po rodičích paní 
Černochové a předpokládaná doba jeho vzniku je kolem roku 
1900. Druhý obraz, oválný, dostali manželé jako svatební dar 
v roce 1951. 
 Velmi si ceníme skutečnosti, že se obrazy z Moravy dostaly do Jižních Čech, kde budou 
zdobit kapli sv. Anny v Drhovli, v našem domově pro seniory. Výzdoba kaple je pro naše klienty 
velmi důležitá, v kapli se konají pravidelné bohoslužby, pouťové mše, mše za zesnulé. 
Ráda bych tímto poděkovala potomkům manželů Černochových, celé jejich rodině, za bezplatný 
dar, kterého si velmi ceníme a vážíme. 
                                                                                                               PhDr. Šárka Nováčková, ředitelka 
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STŘÍPKY Z DOMOVA… 
 

Výlet do ZOO Putim 

Dalším naším malým výletem 

byla návštěva ZOO v Putimi. 

Ten jsme hned po příjezdu 

zahájili společnou fotografií u 

sochy Švejka. V ZOO si mohli 

klienti prohlédnout řadu 

voliér s různými dravci, 

papoušky a sovami. Nejvíce 

nás zaujal mluvící krkavec, 

který svým „ČAU“, pobavil nejednoho klienta. Velký úspěch měl také výběh s klokany. Klienti 

během prohlídky využívali různá zákoutí s posezením, odkud mohli sledovat různá hospodářská 

zvířata. Výlet byl zakončen procházkou kolem hospůdky U Splavu a pohledem na řeku Blanici. 

 

Westernový den v Mačkově 

Domov pro seniory Světlo obdržel pozvánku od Domova Petra k účasti na 13. ročníku 

Westernového dne. Pozváním jsme byli potěšeni a tak dne 14. 9. 2022 vyrazilo 6 statečných 

klientů z Drhovle na soutěžní klání do Mačkova. 

 Klienty nadchla atmosféra, která měla westernový nádech, čekalo nás lahodné občerstvení  v 

„SALÓNU U ZRZAVÉ JANE“, vzduchem se linuly tóny country kapely, shlédli jsme přehlídku koní  

a ukázku  country tanců. Klienti obdivovali také šikovné ruce řezbáře Víta Beky Budky, který 

v průběhu odpoledne vyřezal z kmene stromu krásnou sovu. 

Jako správní „Zlatokopové z New Wenanga“, což byl název našeho soutěžního družstva, jsme se 

s plným nasazením vrhli do 

připravených soutěžních disciplín. 

Poměřili jsme svoje síly při srážení 

lahví bičem, házeli jsme podkovou 

na cíl, krmili koně, sbírali vajíčka a 

v neposlední řadě uklízeli „koňské 

koblihy“. Užili jsme si báječnou 

soutěžní náladu a odjížděli 

s krásným 3. místem, které jsme 

ve velké  konkurenci 11 družstev 

obsadili. Děkujeme ještě jednou 

Domovu Petra za pozvání a 

dokonalou organizaci.  
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Prohlídka soukromé zoo v Putimi 

Ve čtvrtek 22. září 2022 jsme se vypravili 

na výlet do Putimi. Socha Švejka, místní 

minizoo a penzion, to jsou místa, kam 

jsme se společně s klienty podívali. V zoo 

jsme kromě klokanů a vzácných 

papoušků viděli zvířata, která jsou 

chována na statku nebo se vyskytují 

v přírodě. Protože nám počasí příliš 

nepřálo, pochutnali jsme si v penzionu 

na kávě, svařáku či dobrém čaji. 

Václavská zábava v Písku 

Dne 27. 9. 2022 jsme pro naše klienty 

uspořádali v domově Václavskou zábavu. 

K poslechu nám zahrál námi velmi 

oblíbený harmonikář pan Kozák. 

K občerstvení se podávaly chlebíčky, 

zákusek a káva. Klienti si zazpívali, v sále 

panovala skvělá a pohodová atmosféra a 

všichni odcházeli spokojení. 

 

Václavská zábava v Drhovli 

Václavská zábava již patří k tradičním akcím v našem domově. Ta letošní se uskutečnila v úterý 

27. září ve společenských prostorách našeho zařízení. Během dopoledne se při aktivizaci na DZR 

a DS připravovalo hojné 

občerstvení na odpolední 

radovánky. Pekly se koláčky, 

bábovky, slané šneky a 

nezapomnělo se ani na chlebíčky 

s jednohubkami. K tanci a poslechu 

nám přijel zahrát pan Miloš Velíšek 

s Václavem Svobodou. Do zpěvu se 

zapojil každý, a kdo chtěl tak si i 

zatančil. Všichni si užili příjemné 

chvíle u pěkné muziky. Zkrátka 

každá taková akce je vždy 

příjemným zpestřením dne.  
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Houbové odpoledne 

Letošní bohatá houbařská sezóna se nabízela 

k tomu, abychom si s klienty houbové 

radovánky připomněli i tady v domově. Košík 

plný hub nalákal klienty do kuchyňky, kde se 

s radostí pustili do práce. Menší houby klienti 

krájeli na sušení a z bedel se nadělaly řízky. Ty 

při smažení provoněly celý domov. Chuťové 

pohárky klientů byly odměněny degustací 

hotových řízků. Klienti se velice dobře bavili a 

nebyla nouze o jejich zajímavé a vtipné 

poznatky. Příjemné dopoledne bylo 

zakončeno dokumentárním pořadem o hou- 

bách a jejich sběru. 

  

Návštěva dětí z MŠ Šobrova 

V pátek 14. 10. 2022 navštívily 

naše klienty děti z MŠ Šobrova 

v doprovodu paní učitelek. 

Společně tvořili podzimní 

dekorace nebo skládali puzzle. 

Na rozloučenou děti zazpívaly 

klientům pro potěšení písničku. 

Již nyní se těšíme na jejich další 

návštěvu a jsme moc rádi, že se 

podařilo tato mezigenerační 

setkávání obnovit, neboť nás 

pobyt dětí v domově vždy 

zahřeje na duši.  
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Hudební vystoupení  

Dne 12. 10. 2022 jsme 

pro naše klienty 

uspořádali další 

hudební vystoupení 

v tomto roce. 

Tentokrát pozvání 

přijalo část hudební 

blatenské skupiny 

M.U.F. Pro naše klienty 

si připravili známé 

písně, které si během 

vystoupení všichni 

s radostí zazpívali, a 

výborná atmosféra 

roztančila nejednoho klienta. Také se u nás velice dobře bavili klienti z domova Petra z Mačkova, 

které pozvání na akci potěšilo. O chutné občerstvení se postaraly naše klientky při dopolední 

aktivizaci. Napekly koláče, bábovky a připravily chlebíčky. Na závěr klienti poděkovali umělcům 

velkým potleskem a všichni se těší na další setkání. Naše velké díky patří Martinu Sikorovi, Jiřímu 

Říhovi, Mirce 

Nové a Karlu 

Pičmanovi.  

 

Návštěva 

Zemského 

hřebčince 

v Písku  

Na přání našich 

klientů jsme se 

jedno říjnové 

odpoledne 

vypravili na 

prohlídku Zemského hřebčince v Písku. Průvodkyně nás mile uvítala a prohlídka začala 

přednáškou o historii tohoto více než 200 let starého objektu. Klienti se také dozvěděli o 

důležitosti hřebčince, který se především zabývá šlechtěním teplokrevných a chladnokrevných 

koní a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Dále si klienti prohlédli ustájené koně a na kolbišti měli 

možnost zhlédnout osedlaného koně na projížďce. Výlet byl zakončen hromadnou fotografií u 

sochy plemenného hřebce Arda II od Josefa Václava Myslbeka.                         
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Halloween v Drhovli 

Dnes jsme pro naše klienty, jako každý 

rok, uspořádali zábavnou akci – dlabání 

dýní. Ty nám ze své zahrádky poskytla 

zaměstnankyně domova pí. Lazáková a 

tímto jí velice děkujeme. Pro velký zájem 

klientů se utvořily skupiny a ty si 

vyřezávaly jednotlivé dýně dle své 

fantazie. Hotové dýně byly vystaveny a 

zaměstnanci domova hlasovali o tu 

nejzdařilejší. Vyhlášení bylo zpestřeno 

malým halloweenským občerstvením. O 

to se postaraly o den dříve klientky při 

aktivizaci. U předávání diplomů panovala 

velice dobrá nálada a klienti se s dnešní 

vydařenou zábavou rozloučili zpěvem. 

Památka zesnulých 

Letos poprvé jsme v našem domově uspořádali 

bohoslužbu za zemřelé. Pozváni byli rodinní 

příslušníci obyvatel, kteří v domově zemřeli 

v posledním roce a klienti domova. Setkání 

s panem farářem s přítomnými bylo velmi 

dojemné, mše se nesla v duchu vzpomínky na 

blízké zesnulé. Děkujeme všem, kteří se 

bohoslužby zúčastnili. Rádi bychom datum 2. 

listopadu spojili v našem domově s bohoslužbou 

za zemřelé i do budoucna.  

Hudební vystoupení – „Kamarádi z pískoviště“  

Čtvrteční odpoledne si naši klienti zpestřili vystoupením kapely jménem Kamarádi z Pískoviště. 

Program byl věnován všem hudebním 

nadšencům našeho domova a udělal jim 

velikou radost. Mnozí posluchači se 

k muzikantům přidávali a v závěru dokonce 

došlo i na tanec. Podle ohlasů účastníků to 

bylo velmi příjemné odpoledne a všichni ho 

ocenili bouřlivým potleskem. Děkujeme 

kapele za fantastickou atmosféru a radost, 

kterou na naše klienty přenesla a těšíme se 

v brzkém čase na další vystoupení.    
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Svatomartinské posezení v  Písku 

V pátek 11. 11. jsme pro naše klienty 

uspořádali svatomartinské posezení 

s pečenou husou, s knedlíkem a se zelím. 

Klientky se na přípravě aktivně podílely a 

přichystaly výtečné bramborové knedlíky a 

bosáky. Všichni přítomní si velmi pochutnali a 

ti klienti, kteří se nemohli zúčastnit osobně, 

dostali malou ochutnávku na pokoj.  

Nechyběly ani tradiční plněné 

sladké rohlíčky, které donesly 

děti a paní učitelky z MŠ Šobrova 

a my jim za to mnohokrát 

děkujeme. 

Martinská zábava V Drhovli 

K oslavám sv. Martina bezesporu 

patří Martinská zábava, která se 

neobejde bez živé hudby a 

dobrého jídla a pití. Proto jsme se na tuto akci, která se 

konala v úterý 9. 11 připravovali dva dny dopředu. 

V rámci aktivizační dílny jsme napekli martinské rohlíčky, 

koláčky i škvarkové placky. Zahrát nám přijela známá 

skupinka Heligonkářů ze Strakonic. Klienti si zazpívali, 

kdo chtěl si zatančil a ke kávě si každý dal to, na co měl 

chuť. Nálada byla výborná a všichni si to náležitě užili jak 

se patří. Velké díky patří muzikantům, kteří k nám 

každoročně zavítají potěšit obyvatele našeho domova.  
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Přijde v zimě rybář na zamrzlou 

vodní plochu, vezme sekeru a začne 

sekat díru. Náhle se ozve hlas:  

„Tady nic neulovíš.“  

Rybář se rozhlíží, ale nikoho nevidí. 

Pokrčí rameny a jde o kus dál. Zatne 

sekeru do ledu, když se opět ozve 

hlas:  

„Tady opravdu nic neulovíš.“  

Rybář se zase začne rozhlížet, ale 

nikde ani živáčka. Vzdálí se opět o 

několik metrů a rozmáchne se 

sekerou, ale ani nezasekne a už se 

ozve hlas:  

„Povídám, že tu nic neulovíš.“  

Rybář kouká na všechny strany, ale 

nikde nikdo. Zeptá se tedy:  

„Kdo to volá?“  

„Tady správce stadionu.“ 

 PRO BYSTRÉ HLAVY… 

Najděte 10 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žena se ptá manžela: 
„Viděl jsi někdy zmuchlanou 

stovku?“ 
„Ne,“ 

Říká muž znuděným hlasem. 
Manželka před ním zmuchlá 

stovku. 
„A viděl jsi někdy 

zmuchlanou tisícovku?“ 
„Ne.“ – 

„Tak se podívej…“ 
A muchlá před ním 

tisícovku. 
Pak se ho ptá: 

„A viděl jsi někdy 
zmuchlaných osm set tisíc?“ 

„Ne…“ 
„Tak to se jdi podívat, 

stojí v garáži.“  
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