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Zima je jedno z neklidnějších ročních
období v roce. Ticho, jenž se nese krajem,
prostupuje nejen přírodu, ale i vše uvnitř
nás. Nutí nás ke zklidnění a zamyšlení.
Sluneční paprsky velmi často střídají
mlhy, které sebou přinášejí chmurné
myšlenky. Pojďme jim však předejít a
zavzpomínat na doby dětství, kdy
maminčino pohlazení doslova zahřálo u
srdce a dělalo svět mnohem krásnějším.
Kdy vánoční čas přinášel do našich duší
radost, pohodu a Boží požehnání.
Přejeme Vám všem, aby nadcházející
zimní období vneslo životní sílu a pozitivní
energii a vy jste vstoupili do nového roku
s nadějí, láskou, pochopením a mírem
pro všechny kolem sebe i na této planetě.

Slovo úvodem

                                        
                                              Bc. Hanka Švejkarová



OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM

Den otevřených dveří

Výlet do čistírny odpadních vod

Dne 10. 10. 2022 jsme navštívili Čistírnu
odpadních vod v Hrdějovicích.
Komentovanou prohlídkou nás provedli
zaměstnanci čistírny, kteří poutavě hovořili o
procesu čištění odpadní vody. 

V úterý 4. 10. 2022 se v rámci Týdne
sociálních služeb konal v našem domově Den
otevřených dveří. K této příležitosti byl pro
uživatele i návštěvníky připraven celodenní
program. Dopoledne se ve společenském
sále konala každoroční retro kavárna, ve
které se nám o hudební doprovod postarali
manželé Bickovi. Podávala se káva a zákusky.
Odpolední program se nesl v duchu módy
20. - 70. let. Dobovou módní přehlídku pro
všechny zajistil nejen tým zaměstnanců, ale 
i někteří z uživatelů našeho domova. 



Sportovní hry

Hudebně taneční vystoupení

Letos nás po dlouhé době přijel navštívit
taneční soubor Rozmarýna a pěvecký sbor
Slunečnice. Předvedli nám tradiční italský
tanec a americké country. S pěveckým
sborem jsme si společně zazpívali lidové
písně z Českobudějovicka.

Konec října se nesl v duchu sportu a
soutěživosti, jelikož v našem domově proběhl
4. ročník Dobrovodských sportovních her.
Úvodem všechny přivítala a pár slov pro
posílení sportovního ducha pronesla paní
ředitelka. Tímto byly slavnostně zahájeny
samotné hry. Uživatelé postupně procházeli
různá stanoviště, jako např. sportovní střelbu,
hod oštěpem, vzpírání a mnoho dalších.
Každý z účastníků si na konci své cesty mohl
vyzvednout svou výhru. Ceny nám věnovali
například Jihočeský kraj a firma Penam. Po
celou dobu konání her bylo zajištěno i
výtečné občerstvení. 



Návštěva Galerie Naga

Setkání s vedením a rodinami 
Tým pracovníků domova pravidelně pořádá
společná setkávání uživatelů domova s
vedením. Zde měli uživatelé všech oddělení
možnost vyjádřit svá přání a potřeby. 
Kulturně společenské akce s názvem Rodinná
setkání se letos nesla ve zcela přátelském
duchu. Návštěvníci i uživatelé ocenili jak
nádhernou výzdobu, tak i bohaté
občerstvení. To vše pro ně  připravili
pracovnice ošetřovatelského persenálu spolu
s aktivizačními a sociálními pracovnicemi

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 jsme s uživateli vyjeli
na výlet do Hluboké nad Vltavou, kde jsme
měli v Galerii Naga zamluvenou přednášku
na téma rybářství a prohlídku obrazů 
s andělskou tématikou.



SETKÁNÍ S UŽIVATELI A5 A B5



Zajímavé osobnosti našeho domova

Zajímavé osobnosti můžeme najít i v řadách
našich zaměstnanců. Proto jsme se rozhodli
v následujících vydáních zpravodaje
představit některé z nich. Jako prní jsme
tedy vybrali paní Mgr. Kingu Kučerovou.

 
Mezi zajímavé osobnosti našeho domova
důchodců zcela jistě patří magistra Kinga
Malgorzata Kučerová. Proto jsme ji v letním
vydání našeho zpravodaje oslovili, aby nám
něco zajímavého o sobě pověděla.
Magistra Kinga Malgorzata Kučerová
pochází z Polska, z města Krakov, kde se
narodila a vystudovala na Jagelonské
univerzitě obor fyzioterapie. Do Čech jí
přivedl hlas jejího srdce. Se svým manželem
bydlí v Českých Budějovicích. Má 13letého
syna Jakuba, který je její životní inspirací.
Naše uživatele bude jistě zajímat, odkud
pochází vaše jméno: Moje jméno je
maďarského původu. 



Mí rodiče však nemají v Maďarsku žádné
kořeny. Oba s velkou jistotou očekávali
příchod chlapce – Matěje a narození děvčete
je velice překvapilo. A protože už jednu dívku
doma měli a pojmenovali jí Kateřina, u nás se
říká „Katařina“, zvolili pro mne jméno, které
je uvedeno v polském kalendáři v den mého
narození, a to je Christina a Kinga. 
I když by se mi líbilo být spíše Christinou,
jsem Kinga. Jak vás tedy lidé kolem oslovují?
Maminka mi říká Kinia -„Kiňa“, ale všichni
ostatní mne oslovují tak, jak jim to
vyhovuje. Nejvíce však Kingo. Často se
mne zde však ptají, jestli měkké nebo
tvrdé i. Pokud vím, jméno Kinga se vyskytuje
i v historii Polska? Ano, Svatá Kinga Polská
byla uherská princezna, která v Polsku
založila klášter klarisek. Zmínila jste, že jste
z Polska, jak se vám tedy líbí tady v
Čechách? Líbí se mi tady moc. Já pocházím
z velké metropole na jihu Polska a tou je
Krakov. 



 Je to druhé největší město v Polsku a svého
času bylo i hlavním městem Polska. Jsem 
s tímto městem velice spojená. Přesto se mi
zde v Čechách líbí ta volnost a příroda,
která nás obklopuje. 
Pokud vím, město Krakov, je historické město
králů, sídlo univerzit a parků, s velkým
množstvím historických památek z různých
epoch. S Čechami je úzce propojeno. Ve své
době bylo město Krakov součástí
Velkomoravské říše. Také Vladislav Jagelonský,
král český a uherský, pocházel z Krakova a
dokonce první česká královna, vnučka
Přemyslovců, Svatava Polská, pocházela z
Polska. Ano, mám Krakov moc ráda a
ztotožňuji se s ním, má velmi silnou energii.
Krakov je velkou aglomerací, které dominuje
velké množství historických budov, muzeí,
divadel a také silná hustota obyvatel. Přesto,
že ho mám moc ráda, miluji i přírodu, která
je zde více součástí našich životů.
 



V čem jsou Češi jiní než Poláci? Určitě první
věc, která mne napadá je náboženství.
Hlavně u starší generace. 
U nás se žije více rodinným životem a rodiny
zde více drží dohromady. V Polsku je běžná
multigenerační rodina a lidé v ní spolu
hodně mluví. Nechybí vám tedy takové
vzájemné mezilidské vztahy? Jistě že ano, moc
mi chybí. Tady se vztahy více udržují na
povrchu, nejsou tak otevřené a srdečné. Jde
spíše o takový komerční přístup. Přesto si
myslím, že se to dá naučit. Pokud lidé uvidí
u druhého vstřícnost, ukážete jim, že to
myslí vážně, že to není hra, a že jste při tom
autentická, myslím, že to lidé přijmou a
postupně se to naučí.
Co je smyslem vaší práce a jakou péči od ní
mohou uživatelé dostat? Smyslem mojí práce
jsou hodnoty, ukotvené právě v náboženství.
To, že jsou lidé například přátelští nebo
pohostinní, vychází z pravidel víry. 



Rodina u nás je morální základ, funguje 
u nás mezigenerační propojení, starší lidé žijí
ve společné domácnosti s mladými, a i když
to samozřejmě generuje další problémy,
rodina je nejdůležitější aspekt našeho života.
Jak vypadá den fyzioterapeuta? Já pracuji
především na oddělení A1 a B1, a také na
oddělení A5. Ráno začínám při podávání
stravy. Je to pro mne příležitost zjistit, v
jakém jsou fyzickém i psychickém stavu.
Následuje skupinová aktivita ve společenské
místnosti nebo na oddělení, ale pracuji s
nimi i individuálně, kdy protahujeme dolní a
horní končetiny, posilujeme je, provádíme
dechová cvičení a také nácvik chůze. Mým
cílem je u těchto uživatelů udržet stávající
stav na co nejdelší dobu. Pokud se například
zvednou s dopomocí do vysokého chodítka,
mým úkolem je, aby to tak zůstalo co
nejdéle.



Na toto vše pak navazuje práce ošetřovatelů,
kteří provádí s uživateli hygienu, podávají jim
stravu nebo provádí různorodou aktivizaci.
Neočekávám tedy pokroky, ale udržení
stávající soběstačnosti. Je také odborně
doloženo, že fyzická aktivita je úzce
propojena s aktivitou psychickou. Při mé
práci totiž hraje velkou roli motivace. Někdy
je to tak trochu z oboru psychologie, jak
působit na člověka, přičemž jsou zde i další
faktory jako je například vysoký krevní tlak,
horko nebo nemoc. Toto vše je mnohokrát
složitější než samotný proces rehabilitace.
Neméně důležité je tedy umět člověka
uklidnit, když se to dnes nepovede, že to
může být zítra jiné nebo, aby byl vděčný za
to, co se mu stále daří. Jde o mnohem těžší
práci. Proto je potřeba ke každému
přistupovat individuálně. To se týká
například i situace, kdy dojde u někoho k
úrazu. 



Zde je potřeba nastavit rehabilitaci
pravidelně a těmto klientům je nutné věnovat
se přednostně, každý den, aby se jejich stav
co nejdříve vrátil k normálu. Zároveň však
nechceme zapomenout na uživatele, kteří
jsou aktivní, ale kteří také potřebují k fyzické
aktivitě motivovat. Naše práce je tedy určena
pro všechny uživatele
našeho domova.
Máte nějaké koníčky nebo nesplněná profesní
nebo osobní přání? Naučila jsem se trávit čas
sama se sebou. Je pro mne důležité,
soustředit se především na současnost.
Proto chodím běhat. Běhání je pro mne
ventil. Věnovat čas jen sobě jsem se však
musela, jak už jsem uvedla, naučit. A tak se
teď snažím každý den alespoň 30 minut
běhat. Přála bych si víc cestovat, cestování mi
dává určitou svobodu.
Jakou plánujete dovolenou? Zatím ještě přesně
nevím, ale určitě ji budu trávit v České
republice nebo v Polsku.

Bc Hana Švejkarová



NĚCO PRO VAŠI ZÁBAVU.





NA ZÁVĚR TOTOTO ZPRAVODAJE BYCHOM 
VÁM VŠEM CHTĚLI POPŘÁT

POHODOVÉ VÁNOCE 
A NOVÝ ROK 2023 PLNÝ POZITIVNÍ 

ENERGIE A ZDRAVÍ.
TÝM PRACOVNÍKŮ DOMOVA DŮCHODCŮ 

V DOBRÉ VODĚ


