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Milí čtenáři,
právě otevíráte druhé dvojčíslo Chvalkovských listů vydaných za rok 2018. Doufám, že
s námi rádi zavzpomínáte na události, které se u nás v průběhu druhé půli roku 2018
udály.
Součástí tohoto čísla je rozhovor s paní Janou Zadražilovou, která je pověřena vedením
Domova pro seniory Chvalkov.
Koncem roku 2018 nás všechny hluboce zasáhla smrt našeho pana faráře P. Marcina
Želazného. S páterem Marcinem jsme dělali rozhovor do úplně prvního čísla
Chvalkovských listů. Rozhodli jsme se na jeho památku tento článek opětovně otisknout.
Za redakční radu Vám přeji úspěšný rok 2019.
Za redakční radu Dana Manová

Rozhovor s paní ředitelkou Janou Zadražilovou

Kolik let již pracujete v Domově důchodců Dobrá Voda?
„Letos v červenci jsem tady byla deset let“.
Co se za dobu Vašeho působení povedlo změnit a zlepšit? A co se naopak
nepovedlo?
„Povedlo se zlepšit celkové prostředí. Povedla se především zlepšit úroveň bydlení klientů,
v souvislosti s tím se také zvýšila úroveň ošetřovatelské péče. Myslím, že mohu říci, že
jsme postupně zvýšili odměňování zaměstnanců. Se zlepšováním nejsme stále u konce.
Realizace některých projektů je zdlouhavá, což je zaviněno nastavením legislativy a
procesem schvalování. To je hlavní problém, který mě brzdí. V poslední době mám radost
z toho, že se mi podařilo prosadit výstavbu dalšího stolůžkového objektu v Chýnově.“
Kdo Vám nejlépe poradil ohledně Vaší kariéry a jak?
„Když jsem se rozhodovala pro své budoucí povolání, byly jiné poměry, na rozhodování
měli velký vliv rodiče. Přála jsem si jít na konzervatoř do Plzně. Chodila jsem na hodiny
zpěvu a hry na housle. Dokonce jsme hrála, když jsem byla na střední škole, ve 40-ti
členném orchestru a měla jsem i podporu mého profesora.
Maminka by byla pro, ale mému otci se mé rozhodnutí nelíbilo, nezdálo se mu dost
perspektivní, a tak jsem nakonec začala studovat ekonomickou školu a nelituji toho.“
Co Vás nejvíce na Vaší práci těší a naopak co Vám naopak není příjemné?
„Těší mě samozřejmě, jakýkoliv, i sebemenší úspěch při práci s dobrými lidmi. Není mi
příjemné, když lidé nejsou slušní. Když nejednají na rovinu.“

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
„Spravuji tři zařízení. Všechny jednotlivé provozy mají svá specifika a podle toho
uzpůsobuji svůj pracovní den.
Obvykle vstávám po šesté hodině ranní, můj pracovní den trvá průměrně deset hodin.
Hodně mi práci usnadňují i různé technické vymoženosti dnešní doby, díky tomu mohu
pracovat i z domova.“
Jak a čím relaxujete?
„Relaxuji např. prací na zahradě, ale i při výkonu běžných domácích prací. Miluji poslech
hudby. Ráda chodím do divadla, dříve jsme s manželem hráli v ochotnickém spolku. Ráda
chodím plavat a v zimě na dlouhé procházky. Někdy relaxuji i tak, že jen sedím a dívám
se. Nejraději trávím volné chvíle s mým malým vnoučkem a také manželem.“
Co Vás v poslední době nejvíce překvapilo v sociálních službách?
„Překvapila mě aktuální změna v zákoně, že se nesmí v zařízení našeho typu prodávat
cigarety. Nepolemizuji o zdravotním dopadu kouření, ale myslím si, že kuřáci zkrátka jsou
a budou. Pro velké množství uživatelů je naše zařízení novým domovem, takže by měli mít
možnost koupit si cigarety dle vlastního uvážení. Z dalších věcí, které mě překvapují, je to,
že mnoho výkonů, které provádíme, např. fyzioterapii, pojišťovny neproplácí na rozdíl od
nemocnic, kde jsou hrazeny.“
Co si myslíte, že seniorům v dnešní době nejvíce chybí?
„Myslím si, že důchod, který dostávají, není dostatečným oceněním za jejich celoživotní
práci. Peníze, které obdrží, nestačí na jejich standartní potřeby, které mnozí měli, než do
důchodu nastoupili. Nemají prostředky na specializovanou péči. Také není dostatek míst
pro seniory, kteří specializovanou péči potřebují.“

Máte nějaký oblíbený citát?
Citáty si občas přečtu, ale moc si jich zpaměti nepamatuji. Mám ráda lidová rčení, např.:
„Pýcha předchází pád.“
„Největší srážka je srážka s blbcem“.
„Jednooký mezi slepými králem.“
„Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“
A mnoho dalších…

Za co byste sama sebe ocenila?
„Nevím, jestli je to na ocenění sebe samé, ale jsem ráda za mé manželství, které trvá již
38 let. Myslím si, že jsme spolu zvládli dobře vychovat naši dceru.“
Co je podle Vás v životě důležité?
„ Zdraví, pravdomluvnost, kamarádství, důvěra.
„Chtěla bych podotknout trochu s nadsázkou, že někdy je ale také důležitá tzv. „milosrdná
lež, když jsem přesvědčena, že pomůže.“
Co byste si přála, kdybyste vylovila zlatou rybku a měla možnost splnění tří přání?
„Chtěla bych, abychom byli všichni v rodině zdraví.“
„Přála bych si, aby společnost zbytečně neškodila sama sobě. Aby lidé byli rozumnější,
vážili si více života. Aby docházelo co nejméně ke katastrofám. Hodně jezdím autem a
bývám svědkem různých dopravních nehod, které vznikly z neuváženosti, z hlouposti lidí.“
„Přála bych si ještě aspoň jedno vnouče.“
Co pro Vás znamená Váš manžel?
Je to dobrý partner a kamarád. V manželství nelze žít bez kompromisů, a to jsme se
vzájemně naučili.
Jaké jste měla rodiče a co si nesete ze své rodiny do života?
„Maminka byla učitelkou v mateřské škole a tatínek pracoval ve vedení Státního rybářství.
Mám o dva roky mladší sestru, ta nyní pracuje jako veterinářka. Byli jsme klasická rodina,
maminka byla mírnější, otec přísný. Vedli nás k práci, ke sportu, chtěli, abychom se
sestrou měly vzdělání. Oba byli dobří lidé a měla jsem je ráda. Rodiče byli slušní lidé,
nikdy nikoho nepomlouvali, s většinou lidí vycházeli. Byli přímí a to mě velmi ovlivnilo.
Dlouho mi v životě trvalo, než jsem se byla schopna vyrovnat s neférovým chováním.“

Rozhovor s P. Marcinem Želaznym z června 2013 pro naše listy

Dvakrát do měsíce náš domov navštěvuje duchovní P. Marcin Zelazny, aby u nás
sloužil Mši svatou. Pan farář je u nás velice oblíbený, a proto jsme se rozhodli Vám
ho více představit.
P. Mgr. Marcin Želazny se narodil 26.11. 1977 jako druhý nejstarší z pěti dětí, pochází z
Myslowic (toto město se nachází v Polsku nad řekou Pszemsza), vystudoval Střední
hotelovou školu a poté Teologickou fakultu na Slezské Univerzitě v Katowicach. Od roku
2008 spravuje Římskokatolickou farnost Trhové Sviny.
Otče, zajímalo by mě, jak se takový mladý člověk jako Vy (a kdy) rozhodl, že bude
sloužit Bohu?
„Rozhodl jsem se ke kněžskému způsobu života docela brzy, již někdy na základní škole.
Samozřejmostí je to, že jsem se však nerozhodl já, ale Pán mě povolal. Já jsem si to sám
nezvolil, ale On si mne pozval a já jen odpovídám na jeho povolání. Píši, odpovídám,
protože jsem pořád na cestě kněžského života a stále se učím. Sloužit jako kněz v cizině a
v prostředí, které je hodně odlišné od prostředí v Polsku, je novou školou, kterou mne Pán
Bůh vede.“
Jak se to stalo, že jste přišel k nám do Čech a jak se Vám u nás líbí?
„Spíše jsem přijel než přišel (chacha). Bylo to před 8 lety po smrti Jana Pavla II. a mé
rozhodnutí bylo spojeno s žádostí a prosbou o kněze Otce biskupa Jiřího Paďoura.
Odpověděl jsem na jeho prosbu. Věděl jsem, že nejdu do Čech, aby se mi zde líbilo. Jdu
sem, poněvadž je zde potřeba pracovat pro Boží Království. Takže to neberu v kategorii
líbí – nelíbí, spíše zda je tu kněze zapotřebí nebo ne. Pán zase volal a já odpověděl.“

Jste častým návštěvníkem našeho domova, jak se Vám v našem domově pro
seniory líbí?
„Fasádu má pěknou (chacha), vevnitř je také krásně upravený a čistý. Byl jsem ve spoustě
domovech pro seniory, ale ten Chvalkovský krásně voní. Vůně je důkazem čistoty a péče
paní ředitelky a personálu, který se stará o lidi, kteří jsou mu z různých důvodů svěřeni.
Jestli nacházejí ve Chvalkově svůj domov? Pevně doufám, že ano. Jak je to náročné pro
obě strany si můžu jen těžko představit. Ale vím, že pokud je ochota a vstřícnost na obou
stranách, tak se to daří. Jsem také rád, že se ve Chvalkově podařilo udělat kapli, kde se
scházíme k modlitbě.“
Otče, vím, že jste velmi „aktivní“ člověk, přibližte našim čtenářům, čemu se rád
věnujete ve volném čase?
„Poslední dobou moc času nemám a asi bude hůř. Takže nestíhám nic. Kromě mých
kněžských povinností, na které jsem byl zvyklý i v Polsku, mám spoustu povinností méně
spojených s mou kněžskou službou, jako je třeba oprava kostela, údržba památek. Chtěl
bych v tom být optimista a vidět to co nejvíce růžově, ale zatím jsem realista a dělám to,
co stíhám. Nejraději však odpočívám na čerstvém vzduchu a užívám si krásu Božích darů
– lesů, řek, hor, moře. Samozřejmě čím víc tepla, tím lépe. Někdy sportuji a pokud to
zrovna nedělá Dáša (pozn. redakce – naše aktivizační pracovnice Dáša Netušilová)
chodím na procházky se svým psem. Se zumbou jsem přestal, ale tanec mám také docela
rád.“
Foto: Archiv P. Marcin Želazny

Muzeum vysídlených obcí Novohradska

Měsíc srpen 2018 byl pro některé naše klienty opět velmi zajímavý. Navštívili totiž
Muzeum vysídlených obcí Novohradska v nedaleké vesničce Kamenná. Na tento výlet se
vypravilo několik klientů, kteří projevili zájem o návštěvu tohoto muzea. Přestože je v
muzeu schodiště, naši klienti svojí zdatností tuto bariéru s pomoci našeho personálu a
průvodci, perfektně zvládli.
Průvodci muzea jsou členové spolku Novohradská Renesance z Rychnova. Pro všechny
klienty to byl silný zážitek, když znovu zhlédli předměty, používané kdysi v každém
venkovském stavení. Též je zaujala interaktivní tabule a pěkné vyprávění o vysídlení
Novohradska i zaniklých obcí. Byli dojati z faktů o odsunu lidí z pohraničí. Nejvíce klienty
nadchla i dříve používaná valcha. Zde totiž zhlédli valchu dřevěnou, kamennou i
plechovou. Klienti se v závěru shodli na tom, že toto muzeum by měla navštívit veškerá
mladá generace, aby si uvědomila, jak těžké chvíle prožívali naši předkové a lidé, kteří byli
odsunuti, jak někteří trpěli, aby vůbec v bídě přežili. A my moc děkujeme průvodcům za
vřelé přivítání v muzeu i pěkné vyprávění.
Text: Miloslava Šuplerová

Hudební skupina Listověj
Již podruhé jsme mohli v našem domově přivítat akustickou kapelu z Vysočiny. Ještě loni
se kapela nazývala Žalozpěv a během roku se její název změnil na Listověj. Koncert
probíhal v zahradním altánku 28.7. 2018 za hojné účasti našich klientů.
Kapela se skládá ze tří muzikantů:
Markéta Šťouračová – flétna, klavír, zpěv
Aleš Tomek – elektrické housle, zpěv
Jiří Nohel – kytara, zpěv – autor písní
První polovina koncertu patřila písním, jejichž slova i hudbu skládá vedoucí kapely Jiří
Nohel. Pan Nohel ve svém volném čase rád pobývá v přírodě a s rodinou poznává různé
kouty naší vlasti, z kterých potom vznikají krásné písničky. Písně jsou velmi procítěné až
dojemné. Vždy před každou písní nám pan kapelník řekl název písně, kde a jak vznikla.
Na závěr koncertu jsme si všichni společně mohli zazpívat lidové písně „Nezacházej
slunko a Široký hluboký ty vltavský tůně“. Jako poděkování za krásné hudební odpoledne
jsme pohostili členy kapely cuketovou buchtou a bábovkou, které upekly klientky domova
spolu s aktivizační a sociální pracovnicí. Pan kapelník slíbil, že pokud budeme mít zájem o
další koncert v příštím roce, rádi mezi nás opět zavítají. Tímto skupině Listověj děkujeme a
těšíme se na další setkání v chvalkovském domově.
Text: Dagmar Netušilová
Kapela Jazzika

Začátkem července jsme u nás
přivítali hudební kapelu Jazziku, která
si pro nás připravila venkovní koncert
plný jazzu, swingu a evegreenů z
minulého století.
Kapela u nás vystoupila v rámci akce
Ježíškova vnoučata a my jménem
obdarované klientky za vystoupení
děkujeme.

Táborák

Kdo by neměl za krásného letního počasí rád táborák a opékání špekáčků? Asi by se
těžko takový člověk hledal. Proto jsme klientům chtěli udělat radost a táborák pro ně
připravili. Termín jsme naplánovali na 15. srpna od 17.00 na zahradě domova.
Předem jsme nakoupili špekáčky, chléb, hořčici a samozřejmě nesmělo chybět pivo.
Odpoledne jsme ozdobili altánek balonky a připravili vše tak, aby se klienti cítili dobře.
Ani počasí jsme nemuseli objednávat, vzhledem k teplu až parnu, které panovalo celé jaro
a léto. Pan údržbář připravil ohniště a vše potřebné a již jsme mohli začít. Někteří klienti si
upekli špekáčky sami, ostatním pomáhali opékat zaměstnanci.
Jaký by to byl táborák, kdyby se nehrálo a nezpívalo? K dobré náladě jistě přispěla
aktivizační pracovnice Miluška Šuplerová svou hrou na harmoniku a známými lidovými
písněmi.
Věřím, že si všichni odpoledne užili, na špekáčcích si pochutnali, dobře zazpívali a
zapomněli na všední starosti.
Text: Dagmar Netušilová

Oslava 60. výročí založení našeho domova

V pátek 7. 9. 2018 jsme oslavili 60. výročí založení našeho domova. Během těchto let se
toho tolik událo, že jsme se rozhodli pro velkou oslavu. Pozvali jsme všechny blízké
přátele, rodiny našich klientů i zástupce Jihočeského kraje. K poslechu nám zahrála
dechová hudba Mladá kapela pod vedením Jirky Němečka, která hrála až do večerních
hodin. Kromě koláčků a ostatních dobrot jsme upekli na grilu selátko, a chutnalo výborně!
Na zdárném průběhu akce se velkou měrou podíleli nejen pracovníci našeho domova, ale
i klienti. Rádi bychom poděkovali také přátelům, kteří nám pomohli. Jsou jimi: Sbor
dobrovolných hasičů Čížkrajice, Obec Čížkrajice, Obec Slavče a pan Milan Reindl,
kterému děkujeme za zapůjčení grilu.

Text: Mgr. Jana Dvořáková

Jak se dělá radost

Vloni před Vánocemi proběhla pod patronací Českého rozhlasu dobročinná akce
„Ježíškova vnoučata“. Vznikl seznam možností, které nabídli dárci zájemcům z řad seniorů
jako dárek k Vánocům 2017. Cílem bylo udělat někomu radost.
V našem domově pro seniory se přihlásilo 6 klientů. Jeden dárek byla osobní poukázka na
„Den na golfu“. Tu věnovali dva mladí lidé z Prahy, Klárka a Pavel, právě mně.
Klárka přijela z Prahy za mnou v prosinci a osobně mi předala s blahopřáním osobní
poukázku na návštěvu golfového hřiště. Měla jsem radost. Dohodly jsme se, že výlet
uskutečníme na jaře. Před Velikonocemi přišlo poštou přání pěkných svátků od K&P. Měla
jsem radost. Když se ustálilo počasí, byla jsem nemocná. Výlet se uskutečnil teprve
v sobotu 6. října 2018 ve Svachově Lhotě u Českého Krumlova.
Počasí bylo nádherné, jak bývá v čase „babího léta“. Na všech třech úsecích golfového
hřiště pohodově soutěžili hráči. (Obvod celého hřiště má prý délku 8 km). Moji hostitelé
zvolili správnou metodiku. Začali jsme na cvičném hřišti, kde se odpalují žluté (v trávě
dobře viditelné) míčky volně proti travnatému svahu (při hře se směřují do jamky). Na hřišti
je ticho, dvojice hráčů dodržují bezpečnou vzdálenost a při setkávání se zdraví i
domlouvají stručně. Při odpalování míčku je nutné velké soustředění hráče. Pavel mě na
to upozorňoval položením ukazováčku na ústa. Pavel i Klára chodili pěšky (při velké
soutěži se projde i 20 km). Pro mne vypůjčili elektrický vozík (směla jsem vozík i chvílemi
sama řídit). Měla jsem radost. Obětavě mi vysvětlovali a předváděli postupy hry. Mohla

jsem si vyzkoušet několik golfových holí, nezapomněli i malý můj úspěch pochválit. Měla
jsem radost. Hra je náročná, ale velmi zajímavá.
Každý má na vybranou, jak svůj den na hřišti prožije. Myslím, že může časem na hřišti
vylepšit kromě tělesné zdatnosti i své psychické vybavení. Horolezci za tím účelem cestují
daleko. Podle mne pohled ve Svachově Lhotě z hřiště na Kleť nebo z terasy do zalesněné
rokle s podzimním zbarvením na slunci může soutěžit s pohledem na zasněženou
„osmitisícovku“ a pomůže návštěvníkovi srovnat si myšlenky.
Za radost z výletu do Svachovy Lhotky děkuji Klárce a Pavlovi, jako průvodci byli skvělí.
Z dobrého srdce dávají druhým radost. Jsem přesvědčena, že se jim v jiné podobě radost
zase vrátí. Děkuji také pracovnicím DpS Chvalkov za to, že mě do akce přihlásily.
Radost na závěr: Když přišel e-mail z Prahy s fotografiemi z výletu, ozvala se v klubovně
na Chvalkově: „Pojďte se podívat, jak vypadá americký senior na golfovém hřišti!!! 
Chvilku trvalo, než vyšla najevo skutečnost. Smíchem se také projevuje radost.
Ať žijí Klára a Pavel, má Ježíškova vnoučata.

Jarmila Pavlová
obyvatelka DpS Chvalkov

Virtuální univerzita třetího věku

V zimním semestru letošního školního roku jsme se věnovali včelařství. Celým semestrem
nás provázel profesor Karel Voříšek a jeho vyprávění bylo úchvatné. Bylo znát, že včelky a
včelařství je jeho velikým koníčkem.
Seznámili jsme se s chovem včel, jejich nemocemi, stáčením medu. Uvědomili jsme si, že
včelařství je velmi náročným koníčkem, kdy chov včel vyžaduje hodiny a hodiny péče
včelaře.
Tímto semestrem splnila podmínky úspěšného absolvování studia Univerzity třetího věku
naše studentka paní Anna Lavičková, která se 18. ledna 2019 zúčastnila slavnostní
promoce na České zemědělské univerzitě v Praze. Gratulujeme!

Text: Mgr. Dana Manová

Ježíškova vnoučata 2018

Také v roce 2018 proběhla pod patronací Českého rozhlasu akce „Ježíškova vnoučata“.
Náš domov se i v tomto roce tohoto projektu zúčastnil. Ježíškova vnoučata se snažila
splnit přání všem našim obyvatelům. Někdo si přál maličkost, jiný toužil po hodnotnější
věci.
V průběhu adventu nás některá Ježíškova vnoučata navštívila osobně (přijela i z velké
dálky), některá dárečky zaslala. Přišla nám tak obrovská hromada dárků. Dárky jsme si
společně rozbalili při vánočním posezení ve čtvrtek 20. prosince.
Děkujeme všem Ježíškovo vnoučatům našich klientů za kouzelné Vánoce, které svými
dárky našim klientům přichystala.

Text: Mgr. Dana Manová

Vánoční období
Období adventu a Vánoc jsme si jako každoročně náležitě užili. Na začátku prosince nás
navštívila Mikulášská družina. Při této příležitosti nám k poslechu a tanci zahráli František
Tisoň, Václav Mařík a Václav Kolář.

Ve středu 12. 12. 2018 v 18:00 se v našem venkovním altánku rozezněla první
koleda, jako na dalších místech naší vlasti, která se zapojila do akce „Česko zpívá
koledy“. Vánoční atmosféru nám letos dokreslila sněhovou nadílkou i matka
příroda.

Mezi svátky jsme se vypravili i do nedalekých Čížkrajic, kde jsme navštívili Vánoční jízdy
2018. Jednalo se již o 20. ročník tradiční výstavy kolejiště modelové železnice. Vánoční
atmosféru doplňovala vůně punče a smích dětských návštěvníků.

Na závěr vánočního období jsme se vypravili do Velešína, kde jsme navštívili Rouhův
betlém. Jedná se o tradiční výstavu betlémů a vánoční výzdoby v Kantůrkovo domě.

Text: Mgr. Dana Manová

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:

- Městské knihovně Trhové Sviny
Listy se tisknou v omezeném počtu, proto žádáme naše čtenáře, aby listy z těchto míst
neodnášeli a nechali je k dispozici dalším čtenářům.
Zájemci

o

pravidelný

odběr

našich

listů

nás

mohou

kontaktovat

na

email:

socialni@domovchvalkov.cz (Mgr. Dana Manová), s žádostí o pravidelné zasílání
nových čísel v elektronické podobě formátu PDF.

Motto:
„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“
Antoine de Saint-Exupery
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