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jak jde jak jde jak jde jak jde ččččasasasas    …………          v CSP Vodňany 

ROZHOVOR 
S NOVOU 

VEDOUCÍ KUCHYNĚ 
DRAHUŠKOU BEČKOVOU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V září 2011 byla do 
funkce vedoucí kuchyně 
jmenována pí. Drahomíra 
Bečková. A tak jsme využili 

této příležitosti a požádali ji 
o rozhovor. 

Jak se vám líbí Va-
še nová pracovní pozice? 

Funkci vedoucí ku-
chyně jsem převzala neoče-
kávaně a za smutných 
okolností, a proto jsem tuto 
změnu nevnímala s pocitem 
radosti. Nicméně nyní po 
dvou měsících ve funkci 
mohu říci, že se cítím dobře 
a že jsem na této pozici 
spokojená. 

V kuchyni CSP 
Vodňany pracujete už 
řadu let.  V čem je podle 
Vás rozdíl mezi pozicí 
,,směnné kuchařky“ a 
funkcí vedoucí kuchyně? 

V organizaci jsem na 

pozici kuchařky pracovala 
celkem 15 let. Zásadní roz-
díl je podle mého názoru 
v odpovědnosti, kterou jed-
notlivé pracovní pozice ob-
nášejí. Jako kuchařka jsem 
zodpovídala jen za jídlo, 
které jsem uvařila, a domů 
jsem víceméně chodila 
s čistou hlavou, ovšem nyní 
zodpovídám za chod celé 
kuchyně, za svou práci, ale 
také za práci svých spolu-
pracovníků a musím řešit 
řadu provozních, organi-
začních a personálních zá-
ležitostí, které šly dříve jen 
kolem mě.  

Patří vaření mezi 
Vaše oblíbené činnosti i 
doma?  

Vařím ráda již od vy-
učení, tzn. cca 35 let, jak 
doma, tak i v práci a tato 
činnost patří stále k mým 
oblíbeným.  
Poznámka: Naši vedoucí 
kuchyně baví i pečení vá-
nočního cukroví a její ši-
kovnost obdivujeme např. 
teď v době adventní 
v souvislosti se zdobením 
perníčků. 
 

Pí. Bečkové děkuje-
me za rozhovor a vzhledem 
k tomu, že v uplynulých 
dnech oslavila své vý-
znamné polokulaté naro-
zeniny, tak jí do dalších 
let přejeme všichni vše 
nejlepší, hodně úspěchů 
v práci a spokojenosti 
v osobním životě.  

 
 

připravila 
 Petra Polanská, DiS.

číslo 11 ročník 5                                                   listopad 2011 



připravila 
Daniela Davidová, Bc. 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
ŘÍJEN 

Měsíc říjen 
jsme zahájili 
výletem dne 3. 
října do Sklář-
ské huti 

v Hrdějovicích, kde jsme 
měli možnost vidět na vlastní 
oči, jak se vyrábí sklo. Někteří 
z nás si foukání skla i sami 
vyzkoušeli.  
 

 
 

Na psychický rozvoj činností 
bylo zaměřeno odpoledne 
téhož dne, kdy jsme trénovali 
mozkovou činnost zábavnou 
formou (křížovky, rébusy, 
skládanky, hádanky…), ten-
tokráte společně se specialist-
kou na procvičování paměti 
pí. Schmidtovou - Macko-
vou z Rájce-Jestřebí. 

Druhý den dne 4. října 
jsme přivítali v našem zaříze-
ní Ing. Stehlíka, spisovatele 
tělem i duší, který nám vy-
právěl o svých knihách a o 
Šumavě.  

 

 
 

V průběhu aktivit pro-
jektu Jak žít zdravě bez ohle-
du na věk financovaného 
Jihočeským krajem jsme vy-
tvořili řadu originálních vý-

robků, některé z nich jsme 
pak krátkodobě vystavili ve 
vestibulu našeho domova u 
příležitosti Dne otevřených 
dveří dne 10. října. Obrazy 
vytvořenými technikou s vyu-
žitím barev na sklo (win-
dowscolours) jsme vyzdobili 
chodbu ve druhém patře no-
vé budovy našeho domova 
pro seniory.  

Dne 11. října jsme na-
vštívili Internetovou kavár-
nu Colombina, kde jsme 
opět formou hry „Hádej, co a 
kdy to bylo?“ a za pomoci 
fotografií rozvíjeli duševní 
schopnosti.  

Ve středu dne 12. října 
jsme realizovali v našem zaří-
zení hodinu aromaterapie, 
kdy jsme se zavázanýma oči-
ma prostřednictvím čicho-
vých a chuťových buněk 
rozpoznávali různé druhy 
ovoce a zeleniny v našich 
zeměpisných šířkách rozšíře-
né i exotické.  

 

 
 

V pondělí dne 17. říj-
na se uskutečnila diskuse o 
přírodní kosmetice, v jejímž 
rámci zazněla celá řada 
osvědčených rad a tipů pro 
krásu doporučovaných před-
chozími generacemi. Vý-
znamem Aloe vera v minu-
losti a současnosti se zabývá 
pí. Zborníková z České 

lípy, která nám toho odpo-
ledne kromě svých znalostí 
nabídla i ochutnání aloe-
likéru.  

Každý měsíc se koná 
v Městském kulturním stře-
disku ve Vodňanech Černá 
hodinka, tentokráte jsme dne 
20. října shlédli dataprojekci 
manželů Břeských z Čes. 
Budějovic tvořenou fotogra-
fiemi z italských Dolomit.  

Dne 24. října se nám o 
kulturní zážitek postaral di-
vadelní spolek „Abrahám“ 
pod vedením pí. Mrvíkové, 
který předvedl hru „O sv. 
Anežce“. Pro naše seniory to 
byl velký zážitek.  

 

Ve středu dne 26. října 
jsme v našem zařízení uvítali 
děti z MŠ Chelčice, které 
nám svou přítomností, bás-
ničkami a písněmi udělaly 
ohromnou radost.  

 

Následující den ve 
čtvrtek dne 27. října jsme 
pod dohledem sl. Růžičko-
vé pracovali v „Keramickém 
ateliéru“ s hlínou. Vyráběli 
jsme krásné vánoční ozdoby 
a svícny, které budou i sou-
částí výstavy Vodňanských 
výtvarníků v prostorách 
Městského muzea a galerie ve 
Vodňanech. 
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