
Vážení a milí,
nabízíme Vám krátké zamyšlení nad rokem 2019. Jaký tedy byl pro nás 

uplynulý rok? Kdybychom měli krátce shrnout naše pocity, tak ve znamení 
stability a zakotvení některých oblastí, otevření dalších možností v činnosti 
organizace a určitě i radosti z představení služby „trochu jinak“.

Buďme ale konkrétní…
Prvním rokem jsme si vyzkoušeli procesní řízení podle Příručky rozvoje 

kvality. Tento způsob řízení respektuje poslání, vizi a  dlouhodobou 
strategii Domova. Kvalitu řídí tým vedoucích pracovníků v čele s ředitelkou 
organizace, koordinací je pověřena manažerka kvality. V  širším týmu 
se pravidelně scházíme, společně plánujeme dílčí úkoly v  Akčním plánu, 
vedoucí vyhotovují za své úseky čtvrtletní zprávy, které jsou společně 
s dalšími výstupy podkladem k závěrečné zprávě o činnosti organizace za 
daný kalendářní rok. Kvalitu chceme dál posunout i prostřednictvím dalšího 
projektu „Pečujeme společně“, který zahájíme v roce 2020.

Ve spolupráci se zadavatelem Sítě sociálních služeb Královéhradeckým 
krajem jsme vytvořili koncept nové služby domova se zvláštním režimem, 
který by měl nabídnout kapacitu 30 nových lůžek pro osoby, které potřebují 
specializovanou péči. Jedná se o  osoby gerontopsychiatrické, osoby s  duševním onemocněním a  osoby 
s organickým poškozením mozku. Je připravena studie, která bude podkladem pro zpracování projektové 
dokumentace. Podařilo se nám najít vhodný pozemek v katastrálním území obce Miletín.

V březnu našim obyvatelům čtyři Ježíškova vnoučata vyplnila trochu netradiční přání. Za skupinou těchto 
nadšenců se skrývají kosmetičky, kadeřnice a fotograf. Při návštěvě v našem Domově některé z našich obyvatel 
ještě více zkrášlili. Z  celé akce vznikly opravdu krásné barevné fotografie, které byly vytištěny na plátna 
a vystaveny v prostorách Domova a na podzim i v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kde 
se uskutečnila vernisáž s názvem Den krásy. Eliška, Alenka, Zuzka a Mari darovali našim uživatelům jeden 
svůj den. Tím, co vytvořili, zároveň říkají: „Jste krásní, máte svou důstojnost, děkujeme, že jsme pro Vás 
mohli něco udělat.“ Z celé té nádhery vznikl kalendář, ze kterého se můžeme těšit v roce 2020.

Velký dík a  ocenění patří našim dobrovolníkům. Vážíme si toho, že se do pomoci zapojili i  studenti 
místního Gymnázia, děkujeme královédvorské Arnice, dobrovolníkům z řad firem a všem spolupracujícím 
organizacím a osobám. Zvláštní poděkování a uznání patří zaměstnancům, kteří svou práci vnímají do jisté 
míry jako poslání, jsou vnímaví a citliví k potřebám druhých a společně vytváří jeden tým.

Všechny naše cíle by byly nedosažitelné bez finančních prostředků, proto náš dík patří zřizovateli  – 
Královéhradeckému kraji, Ministerstvu práce a  sociálních věcí ČR, Městu Dvůr Králové nad Labem, 
zdravotním pojišťovnám, sponzorům a dalším.

Děkuji i Vám rodinní příslušníci, přátelé, známí, opatrovníci a další, kteří do Domova pravidelně přicházíte 
a doprovázíte své nejbližší. Děkuji Vám za odvahu a čas, kterou svým blízkým nabízíte, je to nejdražší, co 
můžete dát…

V úctě Lída Lorencová

Ing. Ludmila Lorencová, 
ředitelka

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY



Poslání

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v  nepříznivé sociální situaci prostřednictvím 
pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí 
dle jejich individuálních přání a  schopností. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní 
prožít uživatelům důstojné stáří. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti, 
v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení. 
Umírání chápeme jako součást lidského života, vycházíme z toho, že každý člověk závěrečnou 
etapu svého života se všemi svými fyzickými, sociálními, psychickými, duchovními a kulturními 
aspekty prožívá individuálně.

Komu služby poskytujeme?
Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z  důvodu 
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají bydliště 
v  Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj. Jedná se 
zejména o seniory ve věku od 65  let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají 
zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 
a  obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o  zdraví, osobní aktivity, 
péče o domácnost, a  to v  takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou 
vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako 
např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Cílem Domova je, aby uživatelé:
• měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 

a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče 
o domácnost,

• mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností 
jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi,

• v posledních chvílích svého života netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali osamoceni.

O NÁS



Na základě rozhodnutí o registraci č. j. 8803/SV/2007/Gr/SOCRE/25-2 ze dne 22. 6. 2007 
Domov poskytuje sociální službu Domov pro seniory.

Kapacita Domova je 80 lůžek.

Domov nabízí tyto služby:
• základní sociální poradenství,
• poskytnutí ubytování – jedno, dvou a třílůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením, 

balkonem,
• poskytnutí stravy – nabízíme stravu normální, žlučníkovou, diabetickou, kombinovanou, která 

může být dle potřeby upravena na mletou nebo mixovanou, tekutiny jsou k dispozici celý den,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  – např.  pomoc při nákupech, 

doprovod k lékaři, do kadeřnictví, na pedikúru, doprovod na výlety, náboženské obřady aj.,
• sociálně terapeutické činnosti – skupinové cvičení, canisterapie, skupinové čtení aj.,
• aktivizační činnosti – besedy, přednášky, soutěže, kulturní a společenské akce aj.,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – 

pomoc při vyřizování úředních záležitostí, podpora při správě a úschově financí aj.,
• zdravotní služby, ošetřovatelská a rehabilitační péče – formou zvláštní ambulantní péče,
• paliativní péče, doprovázení umírajících a péči o pozůstalé.

maškarní bál 2019
canisterapie v praxi

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?



Cena za služby v roce 2019:
UBY TOVÁNÍ A STR AVA
Tří a čtyřlůžkový pokoj 10.550 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 10.950 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
s balkonem 10.800 Kč / měsíc
bez balkonu 10.650 Kč / měsíc
Jednolůžkový pokoj 11.250 Kč / měsíc

Cena za péči dle výše přiznaného příspěvku na péči konkrétního uživatele.

ROZŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB
– zřízení nové služby Domov se zvláštním režimem Královédvorsko

• je zpracována dokumentace studie pro pobytovou sociální službu domova se zvláštním 
režimem, která zohledňuje specifika cílové skupiny, které má být služba poskytována,

• cílovou skupinou by měly být osoby gerontopsychiatrické (45+), osoby s  duševním 
onemocněním (45+) a osoby s organickým poškozením mozku (18+),

• služba je plánovaná pro 30 osob,
• byly zvažovány různé varianty míst, kde by měla být výstavba realizována,
• jako nejvhodnější se za podpory samospráv v současné době jeví lokalita v obci Miletín.

výlet do Pece pod Sněžkou

jednolůžkový pokoj

CENA, ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB



Organizační struktura

Celkový počet zaměstnanců je 60.

Vzdělávání
Náklady na vzdělávání: 373.871 Kč
Oblasti vzdělávání: aktuality z legislativy, péče o osoby s demencí, komunikace mezi pracovníky,
odborné semináře v oblasti účetnictví, personalistiky, paliativní péče, polohování klientů.
Pracovníci přímé péče (pracovníci v  sociálních službách, zdravotní pracovníci a  sociální 
pracovníci) se účastní pravidelně supervizí.

Stravování
Ustanovili jsme Stravovací komisi, která se zaměřuje na oblast stravování v  souladu se 
zásadami správné výživy a s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel. Společně se snažíme 
o to, aby nabídka jídel byla vyvážená, chutná a pestrá a odpovídala požadavkům i těch, kteří 
jídlo potřebují nějakým způsobem upravit nebo mají různá omezení.

Teambuilding
Všichni zaměstnanci se zúčastnili výjezdní školící akce na téma „Jak vyhořet a nevyhořet“, 
které vedla psycholožka a  koučka Mgr.  Andrea Žilková,  Ph.D. Cílem bylo získat fyzické, 
duševní, mentální a vztahové tipy, které mohou pomoci pracovníkům v prevenci syndromu 
vyhoření. Školení se uskutečnilo v penzionu Na Faře v Dubenci, kde mnozí účastníci využili 
i služeb wellness a místní výbornou kuchyni.

Technický pracovník (2)

Mzdová účetní (1)

Sociální pracovníci (3)
Pracovníci v sociálních službách (6)

Fyzioterapeut (2)
Všeobecná sestra (7)

Vedoucí ekonomického úseku (1)

Vedoucí sociálního úseku (1)

Vedoucí úseku přímé obslužné péče (1)

Denní sestra (1)

Vedoucí úseku prádelny a úklidu (1)

Pracovník v sociálních službách (20)

Pradlena/uklízečka (3)
Uklízečka (3)

Kuchařka (4)
Kuchařka/uklízečka (2)Vedoucí stravovacího úseku (1)

Ředitelka (1)

ZAMĚSTNANCI, VZDĚLÁVÁNÍ



Řízení kvality – procesní řízení v Domově

Prvním rokem jsme si vyzkoušeli řízení kvality podle vnitřního dokumentu - Příručky rozvoje 
kvality, která byla stěžejním výstupem vzniklým z  minulého projektu Společně ke kvalitě. 
Způsob řízení kvality respektuje poslání, vizi a dlouhodobou strategii Domova. Kvalitu řídí 
tým vedoucích pracovníků v čele s ředitelkou organizace. Koordinaci v oblasti řízení kvality 
zajišťuje manažerka kvality.

Směřujeme k  rozvoji kvality spoluprací 
pracovníků napříč všemi úseky organizace:
• v týmu pro strategii se scházíme 5x ročně,
• společně plánujeme dílčí úkoly v  Akčním 

plánu,
• kvalitu monitorujeme a  hodnotíme ve třech 

oblastech: výkon, spokojenost, systém,
• vedoucí vyhotovují čtvrtletní zprávy za jednot-

livé úseky a procesy,
• manažerka kvality zpracuje na konci roku Zá-

věrečnou zprávu o rozvoji kvality v organizaci.

Činnosti, které se v Domově realizují, jsme rozdělili do jednotlivých procesů podle toho, jak 
spolu vzájemně souvisejí.

„Pečujeme společně“
Realizace: 4/2020 – 3/2022

V průběhu roku 2019 jsme společnými silami pracovali na podkladech k žádosti o dotaci na 
projekt „Pečujeme společně“ z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě 098 – Podpora 
procesů ve službách a  podpora rozvoje sociální práce. Díky usilovné práci a  přípravě jsme 
byli velmi úspěšní. Ze 123 podaných projektových žádostí jsme se umístili na prvním místě 
s nejvíce body ze všech (98,75 bodů z možných 100).
Cílem projektu je zkvalitnit a zajistit odpovídající individualizovaný rozsah péče o uživatele, 
a to zavedením prvků biografického modelu péče (využitelným především u osob s demencí) 
a rozšířením paliativní péče o další prvky. Zároveň projekt počítá s tím, že se zavedením nových 
prvků do poskytovaných služeb bude třeba hledat způsoby, jak činnosti zefektivnit a provázat.
Osobní podpora pracovníků bude zajištěna formou akreditovaného vzdělávání a supervizí.
Celkové způsobilé náklady projektu činí 4.381.417,50 Kč.

Evropská unie
Evropský sociální fond

mapa procesů

KVALITA SLUŽBY

Jednání se
zájemcem

Dokumentace
Plánování

a poskytování

Personalistika

Ekonomika Technické
zajištění

Organizace



Ekonomika a investice 2019
HOSPODAŘENÍ

Položka Částka Položka Částka

Mzdové náklady 22.540.223,00 Kč Příspěvek na činnost od MPSV 13.999.762,00 Kč

Zákonné ZP a SP 8.650.255,57 Kč Příjmy od klientů za služby 9.828.250,00 Kč

Spotřeba materiálu 4.691.536,16 Kč Příspěvky na péči 8.049.918,00 Kč

Spotřeba energie 3.219.891,35 Kč Příspěvek zřizovatele 7.106.000,00 Kč

Ostatní služby 1.835.917,72 Kč Platba zdr. pojišťovny 4.441.138,59 Kč

Odpisy DHM 1.381.583,75 Kč Ostatní 1.419.348,87 Kč

DDHM do 40 tisíc 783.293,71 Kč Od zřizovatele na opravu balkónů 2.395.014,93 Kč

Opravy a udržování 3.972.935,54 Kč Nadační fond Tesco 30.000,00 Kč

Ostatní 247.927,90 Kč Příspěvek města DKnL 10.000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 47.323.564,70 Kč VÝNOSY CELKEM 47.279.432,39 Kč

Investice
V průběhu léta a podzimu byla provedena celková oprava balkónů u všech pokojů uživatelů, kteří 
je tak mohou bezpečně využívat.
Po celém Domově bylo zprovozněno volné připojení na WIFI a  umožněn všem uživatelům 
i zaměstnancům přístup na internet.

Nadační fond Tesco
Zapojili jsem se do soutěže o příspěvek z nadačního fondu Tesco a podařilo se nám tak získat 
finanční prostředky na projektor na promítání pro uživatele. Je to příjemné zpestření, které 
využíváme i u obyvatel, kteří většinu času tráví na lůžku.

projektor z nadačního fondu Tesco

oprava balkónů

EKONOMIKA



FINANČNÍ DARY:
Město Dvůr Králové nad Labem
Atelier Technik, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem
Šormová Olga, Dvůr Králové nad Labem
Česká lékárna Holding, a. s., Brno
Semileas, a. s., Semily
Dentimed, s. r. o., Náchod
Eliška Provazníková – Kosmetický salon BABOR, Hradec Králové
Obec Kocbeře
Jan Krejčík, Kocléřov
Pro CleanLife, s. r. o. Praha
Dagmar Vomáčková, Červený Kostelec
Náboženská obec Církve československé husitské, Dvůr Králové nad Labem
Jolana Sobovičová, Choustníkovo Hradiště
Gynekologie Minar, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem
Nadační fond Tesco

NATUR ÁLNÍ DARY:
Pekárna Choustníkovo Hradiště – Beas
Alimpex FOOD, a. s.
Maso Jičín, s. r. o.
Zvičinské uzeniny a lahůdky, s. r. o.
Dodavatel Via -NM, s. r. o.
Jiří Bareš – Gira
Bidfood, s. r. o.
Řeznictví uzenářství U Slavíků, Hořice v Podkrkonoší

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na financování našeho Domova, zvláštní 
poděkování patří dobrovolníkům a dalším pomáhajícím organizacím a osobám.
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem může poskytovat své služby jen díky podpoře 
velkých institucí - partnerů.
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Počet dobrovolníků, kteří nám pomáhají, stále 
narůstá. Máme z toho velkou radost. V roce 2019 se 
k pomoci přihlásili i studenti z místního gymnázia. 
Tito 3 studenti se zapojili do dobrovolnické 
činnosti v rámci účasti v Mezinárodní ceně vévody 
z  Edinburghu. S  našimi uživateli si povídali, 
chodili s nimi na zahradu nebo do blízkého okolí 
Domova, hráli s  nimi společenské hry. Další 
dobrovolníci pomáhají při nejrůznějších akcích, 
doprovází naše obyvatele na výletech, učí je práci na počítači, s internetem, připravují zajímavá 
vyprávění. Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolnickou organizací Královédvorská Arnika. 
Začátkem roku jsme uspořádali společné setkání s dobrovolníky a přáteli Domova, abychom 
si vzájemně předali své zkušenosti, připomínky, náměty k tomu, jak naši spolupráci ještě více 
vylepšit a utužit. Ohlas byl velmi příznivý, takže v těchto setkáních budeme nadále pokračovat.

GYMNÁZIUM DVŮR KR ÁLOVÉ NAD L ABEM
Dan Jarolímek, Dita Flídrová, Lenka Malichová
– hraní společenských her, povídání, procházky

KR ÁLOVÉDVORSKÁ ARNIKA, O.  S .  (SDRUŽENÍ D OBROVOLNÍKŮ)
Lenka Prajzlerová – pomoc při organizaci aktivizačních činností, vedení počítačového kroužku
Marcela Svobodová – individuální rozhovory s klienty

Setkání s dobrovolníky

V  lednu jsme uspořádali první schůzku 
s  dobrovolníky, kteří k  nám pravidelně 
přichází a  pomáhají našim uživatelům. 
Sdělovali jsme si vzájemně své zkušenosti 
a předávali si podněty ke zlepšení spolupráce. 
Domluvili jsme se také na každoročním 
pravidelném setkávání na začátku roku.

Rok s úsměvem

Jako každý rok jsme také ocenili dobrovolníky z Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem, Komerční banky Trutnov, Kosmetického salónu 
Babor Elišky Provazníkové, Hradec 
Králové a  studenty Biskupského 
gymnázia Bohuslava Balbína. Ti 
všichni se zapojili do pomoci při výrobě 
výzdoby Domova při velikonočních 
a  vánočních dílnách, při organizaci 
miniolympiády pro naše uživatele 
nebo při akci pro veřejnost Vítání léta.

velikonoční dílny

ocenění dobrovolníků

setkání s dobrovolníky

DOBROVOLNICTVÍ



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DVŮR KR ÁLOVÉ NAD L ABEM
P. Th.Mgr. Jan Czekala (děkan farního úřadu) - každý měsíc slouží mši svatou

KR ÁLOVÉDVORSKÁ DIECÉZE -  CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSIT SKÉ
Anna Holínská (farářka) - každé úterý probíhá setkání Chytré hlavičky, které je věnováno 
náboženské tematice, procvičování paměti nebo událostem, které souvisejí s aktuálním ročním 
obdobím. Také jednou měsíčně slouží bohoslužbu.

Mgr. Jitka Krejčí – vedoucí dětského sboru Sboráček ZŠ Schulzovy Sady

ZŠ ELIŠKY KR ÁSNOHORSKÉ
Mgr. Kateřina Poživilová – rukodělné práce, obrázky na výzdobu Domova

Ježíškova vnoučata

Před Vánocemi jsme se za-
pojili do Ježíškových vnou-
čat. Nejvíce nás potěšilo, 
že v  tomto roce cca  třeti-
na všech dárků byla našim 
obyvatelům doručena dárci 
osobně. Všem Ježíškovým 
vnoučatům velmi děkujeme 
za všechna splněná přání!

Vítání léta – akce pro veřejnost

V  létě jsme uspořádali akci pro širokou veřejnost, na kterou jsme pozvali kromě klientů 
také jejich rodiny, přátele, známé, ale i sponzory, dobrovolníky, spolupracující organizace, 
Ježíškova vnoučata, zaměstnance a  jejich rodiny. Chtěli jsme se chvíli zastavit, potkat se 
s milými lidmi, ale také poděkovat 
všem Ježíškovým vnoučatům. Bylo 
připraveno hudební vystoupení 
kapely Juno, zahrála nám vynikající 
houslistka Nika a své kouzelnické 
umění nám předvedl kouzelník 
Tommy. Nafukovací skákací hrad 
Harry Potter přilákal na svou 
skuzavku děti. Pro všechny bylo 
k  dispozici bohaté občerstvení 
a  doprovodný program. Akce se 
velmi vydařila, počasí nám přálo 
a všichni se velmi dobře bavili.

vánoční stromečky s nadílkou od Ježíškových vnoučat

vítání léta

TĚŠÍ NÁS...



naše klienty, a tak se 15 statečných dam a pánů nechalo nalíčit, ustrojit, načesat a nakonec 
i  vyfotit. Z  celé akce vznikly opravdu krásné barevné fotografie, které byly vytištěny i  na 
plátna a vystaveny v prostorách Domova, kde si je mohl každý příchozí prohlédnout. Někteří 
vyfocení se nemohli ani poznat, jak je úprava jejich zevnějšku proměnila. Rozhodli jsme se, 
že z fotek sestavíme a vydáme kalendář.

Reakce paní Hany na svou proměnu:
„Koukala jsem na to jako divá. Já měla vždy jen 
trvalou a starou rtěnku. Byla jsem překvapená, 
co všechno v kufříku bylo. Neměla jsem tušení, 
co všechno je potřeba na zkrášlení. Byl to pro 
mě neuvěřitelný zážitek. Byla jsem v šoku, jak 
jsem prokoukla. Když jsem se viděla, hned jsem 
se těšila, až fotku uvidí moje děti. Doma jsem 
byla poslední dobou pořád sama. Jsem ráda, 
že jsem tady v  Domově, protože tu zažívám 
neuvěřitelné věci. Díky Vám.“

Vernisáž výstavy Dne krásy v Hradci Králové
Výstava zavítala i do vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kde se 16. 10. 2019 
uskutečnila slavnostní vernisáž. Tu slavnostně zahájil náměstek hejtmana kraje Ing. Vladimír 
Derner. Kromě široké veřejnosti, dárců, sponzorů a  řady našich příznivců se jí zúčastnili 
i samotní aktéři – naši obyvatelé. Všichni si to moc užili.

Ježíškova vnoučata - Den krásy
Na začátku byl nápad „Co takhle udělat radost obyvatelům Domova ve Dvoře Králové nad 
Labem a  trochu je zkrášlit? Do celé akce se zapojili kosmetičky z  Babor salonu Hradec 
Králové, kadeřnice z  Kadeřnictví Matrix Hradec Králové a  fotograf Mari. Oslovili jsme 

vernisáž výstavy na krajském úřadě

výstava v Domově

focení modelky

TĚŠÍ NÁS…

líčení modelky



Pan Josef Bláha
„Narodil jsem se 3.  8.  1951 v  Čáslavi. Mám o  5  let mladší 
sestru Jaroslavu. S rodiči jsem bydlel v Chrášticích u Golčova 
Jeníkova. Měli jsme malý baráček a  u  něj kozu a  psa. Otec 
pracoval jako dělník ve slévárně. Maminka byla v  JZD. Do 
školy jsem chodil ve Stračově. Když jsme se přestěhovali do 
Klenice, zbytek školy jsem dochodil v Hořicích. Vyučil jsem se 
v ČKD jako slévač. Moje první práce byla ve slévárně, formoval 
jsem do železného rámu modely. Bylo tam neskutečné vedro, 
protože se tam pracovalo s  roztaveným železem. Byla tam 
veliká dřina. Taky jsem pracoval 18  let jako skladník ve 
Strojtexu. Bavilo mě jezdit na vysokozdvižných vozíkách. 
Po vyučení se mně podařilo dostat do Brna na slévárenskou 
průmyslovku. Bohužel jsem tam byl jen půl roku, pro nemoc 
jsem musel školu opustit. Ve slévárnách jsem byl 22 let. Do Dvora Králové jsem se dostal 
tak, že jsem se seznámil s jednou dívkou z Třebihoště. Jezdil jsem za ní na kole z Klenice. Pak 
jsem dostal ve Dvoře Králové byt a byla svatba. Spolu jsme žili osm let. No a s druhou ženou 
jsem žil 20 let. Tu jsem jednou potkal u nás v baráku, když šla ke své známé na kafe. Mně 
se líbila, tak jsem ji oslovil a pozval na kafe ke mně domů. Nalákal jsem ji na svoje akvárko 
s velkým množstvím rybiček. Jako malý kluk jsem pořád lítal venku. Taky si vzpomínám na 
krásný traktor, který jsem jednou dostal od Ježíška. S ním jsem si moc rád hrál. Hodně jsme 
jako děti hrály venku fotbal, volejbal a v zimě hokej. Bohužel jsem neměl kanady (brusle), 
ale šlajfky, které se přivazovaly k botám. To mě ale v hokeji nezastavilo. Lehce jsem kluky 
dohnal. Jsem velký sportovec i když teď už jenom televizní. Dříve jsem hrál fotbal za Slévárnu 
Strojtex. Fandím házený Dvůr Králové a dokonce jsem jim složil i hymnu. Dali mně za to 
klubovou šálu. Dnes hrajou první ligu a na to jsem pyšný. Mezi moje favority patří hokej 
Dvůr Králové a taky Dynamo Pardubice. Mám rád zvířata. Měl jsem opravdu hodně velké 
akvárko, byly v něm neonky, skaláry a paví očka. V životě jsem měl dva jezevčíky. Nejraději 
jsem měl Bertíka, to byl kříženec knírače a  pudla. Bylo mu 16  let, když mně ho nechala 
sousedka u veterináře uspat. Bohužel já byl zrovna v nemocnici a Bertík taky onemocněl.
Rád jsem jezdil autem, měl jsem vždy značku Škoda. Moje první jízda v  autoškole byla 
s  učitelem do Špindlu. On tam potřeboval dát opravit lyže. Naštěstí jsem měl průpravu 
z vozíků v práci a taky jsem řídit uměl. Však mně taky učitel vynadal: „Nejezdi tak rychle, 
nestíháš sledovat značky!“

Rád si skládám básničky:
„Když jsem já byl malý hoch,
provedl jsem kdejakou lumpárnu, co jsem moh.
Nyní přibývaj léta a nesnáze,
přibývá člověk i na váze.
Ať se nikdo nediví,
že z toho rázem šediví.“

Nemohl jsem si přát nic lepšího, než být tady v DD. Nechtěl jsem být doma sám, kolektiv 
mám rád. Líbí se mi tady a  někdy zlobím sestřičky: „Nejlepší sestřička je ta bez trička“. 
Ony se nezlobí, protože věděj, že je to legrace. Nikdy jsem nekouřil, ale na pivko jsem si 
s klukama rád zašel. Teď bych si už jen přál, až bude léto, jít na houby. Hodně jsem houbařil 
na Mostkách.“

Pane Bláho, děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh…

pan Josef Bláha

PŘÍBĚH OBYVATELE DOMOVA


