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Vážení čtenáři,
právě otevíráte první číslo druhého ročníku našich Chvalkovských listů. Doufáme, že i
v letošním roce si rádi přečtete zprávy ze života v našem Domově.
Od letošního roku budou Chvalkovské listy vycházet čtvrtletně (druhé číslo vyjde koncem
června 2014).
Za první čtvrtletí letošního roku se toho u nás událo opravdu hodně. Nejenže jsme
společně slavili a bavili se, ale i s úspěchem studovali a soutěžili. O tom všem se dočtete
v našem prvním čísle letošního roku.
Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:
- Městské knihovně Trhové Sviny
- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktických lékařů MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Terezy Seidenglanzové
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka Busty
- na MěÚ Trhové Sviny (Odbor sociálních věcí)
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

mě

kontaktujte

na

email:

soc.chvalkov@seznam.cz, s žádostí o pravidelné zasílání nových čísel v elektronické
podobě formátu PDF.

Bc. Dana Červonyjová

Praktikanti na stážích v DpS Chvalkov

V prvním pololetí roku 2014 proběhnou v našem domově odborné stáže studentů nebo
účastníků akreditovaných kvalifikačních kurzů.
Průběh individuální praxe a stáže je následující:
měsíc

délka stáže

březen

14 dní

počet
praktikantů
1

škola / kurz

druh praxe

Zdravotně soc.
fakulta Jihoč.
univerzity

sociální

březen

14 dní

1

KurzPracovník v
sociálních
službách

zdravotně sociální

duben

14 dní

2

Střední škola
Volyně

zdravotně sociální

květen

14 dní

1

Zdravotně soc.
fakulta Jihoč.
univerzity

zdravotní

Text: Jitka Hoffelnerová

Nejstarší obyvatel našeho akvária
je to všežravec a jídlo má moc rád (patří
mezi velmi žravé rybky) a potravu přijímá
výhradně ze dna. Zajímavostí je, že
pancéřníček musí mít přístup k hladině,
protože

občas

se

chce

nadechnout

kyslíku.

Je to klidná, mírumilovná a společenská
Nejstarším obyvatelem našeho akvária
(bydlí

v něm

již

4

roky)

rybka.

je

PANCÉŘNÍČEK Black Venezuela.

Přestože má i náš pancéřníček jídlo velmi
rád, nechte prosím krmení na panu

Pár informací o našem krasavci:

Cahovi a na mně! Děkujeme.

Pancéřníček Black Venezuela pochází
z Jižní Ameriky, dožívá se přibližně 6 let,

Text: Dana Červonyjová

Jarní nadechnutí
Jindřiška Balíková

Jaro je obdobím
ve kterém život zpívá,
příroda se probouzí
a každou strunku rozeznívá.

Z dalekých krajů
se k nám ptáci vrátí,
den se prodlužuje
a noc se krátí.

Rozkvetou první květiny
a ptáci začnou pět,
uschováme šály a čepice,
zima nevrátí se zpět.

S každým teplým paprskem
je k nám jaro blíž,
moc se na něj těšíme,
zima je nám na obtíž.

Společenská hra ,, Člověče nezlob se“

I takto se baví obyvatelé našeho domova.
Dne 12.2. 2014 jsme uskutečnili soutěž
v této hře. Hra byla velice napínavá již od
začátku. Hráči nemilosrdně vyhazovali

figurky po celou hru a dokonce i těsně
před „domečkem“.
Po
ukončení
mělo
proběhnout
vyhlášení výsledků s předáním cen.
Jelikož se souboj protáhl a nestihl se
ukončit v daný čas, pokračoval ještě
druhý den.
Bojovná nálada klienty nepřešla.
Vítězem se nakonec stal pan Bedlán
z Benešova nad Černou. Druhé místo
vybojovala paní Trsková a třetí místo paní
Dobešová.
Tímto
všem
vítězům
blahopřejeme a těšíme
se na další
soutěže v našem, nebo i jiném domově.
Text: Dagmar Netušilová

Účast v projektu DpS Kaplice „Tvořivé ruce“

Náš domov se zapojil do celoročního
projektu našeho spřáteleného domova
z Kaplice s názvem „Tvořivé ruce“.
Projekt je naplánován na celý rok 2014 a
určitě jste podle názvu poznali, že celý
rok budeme vytvářet výrobky do soutěží.

Do
první
soutěže
s názvem
„O
nejkrásnější kraslici“ se za náš domov
zapojila paní Baborová s paní Duškovou,
které v rámci volnočasových aktivit
vyrobily kraslici ubrouskovou technikou a
v první soutěži nám tak vybojovaly
krásných 46 bodů.

Soutěže jsou sezónně zaměřeny a první
setkání v Kaplici proběhlo 20.3. 2014.

Text: Dana Červonyjová

Přišel k nám MASOPUST
„Masopust držíme,
nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu.
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě sobě připijeme poznovu!“
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. Masopustní tradice spojená s průvody
maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi. Tato tradice vznikla
už v dobách středověku a oblibu si našla u všech vrstev obyvatel – od nejchudších po
bohaté, na venkově i ve městech.
Masopust v našem domově je vždy
velkou událostí. Naši klienti se vždy na
masopust těší a již dopředu se na akci
připravují – vytvářením masopustní
výzdoby, zpíváním písně „Červená
růžičko“.
Masopust začíná v obci Čížkrajice, kam si
hejtman koledníků k starostovi pro
povolení, zda se může masopust zahájit.
Jedním z jeho prvních zastavení je náš
domov. Po 10 hodině vstoupila do dveří
Matka koledy a za ní kráčelo 11
koledníků, za nimi maškary, dělostřelci,
vojáci a spousta masek.

Masopustní veselí se zahájí v jídelně, kde
koledníci
udělají
„kolečka“
našim
obyvatelům i zaměstnancům a každého
pozvou večer do místní hospůdky „do
věnečku“. Taktéž obejdou všechny
pokoje obyvatel, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohli zúčastnit všeobecného
veselí. Poté se celý průvod přesune do
naší společenské místnosti „Růžové
zahrady“, kde je pro něj připraveno
provoněné
masopustními
pohoštění
koblihy a gulášem (Sponzoři občerstvení:
Řeznictví Dědouch, Trhové Sviny,
Pekárna Srnín, Flosman). Okolo 14
hodiny
Matka
koledy
ukončuje
masopustní průvod v našem domově a
odchází těšit okolní stavení.

V našem kraji je masopust tradice, která se již léta udržuje a je pěkné, že se do
masopustních oslav zapojují všechny generace. Masopust končí v sobotu Slaměnou
koledou poté, co masopustní průvod navštíví poslední stavení v Mezilesí, na Chvalkově a
Čížkrajicích.
Text: Dana Bedlánová

Maškarní
Kdo zná tradice, tak ví, že den před
popeleční středou je konec masopustu a
maškarního veselí. U nás v domově
samozřejmě tuto tradici známe. Přípravy
na tento den byly veliké, vyrobit masky,
udělat dárky pro dětské návštěvníky,
napéci koblihy a boží milosti.

Paní ředitelka a vedoucí zdravotního
úseku ráno přišly v maskách mezi klienty
a celodenní program zahájily. Krátce nato
k nám zavítala dětská koleda ze Slavče
v doprovodu paní učitelek, muziky a
maškar. Jejich vystoupení bylo moc
pěkné a všechny potěšilo.

Odpoledne se klienti ustrojili do
vlastnoručně vyrobených masek a mohl
začít maškarní karneval. Na něj zavítalo
asi 26 masek z řad našich zaměstnanců,
jejich rodin a rodin klientů. Za doprovodu
harmoniky
se
zpívalo
a
tančilo.
Nechyběly ani zábavné soutěže a
občerstvení. Odpolední zábavu nám
pohádkově ukončila mávnutím proutku
paní ředitelka a tak jsme se přesunuli do
doby postní. Takto krásně prožitý den byl
zásluhou těch, kteří se do akce zapojili a
smyslem provázat stáří s mládím se
potvrdil.

Text: Miloslava Šuplerová

Virtuální Univerzita třetího věku na Chvalkově
Začátkem roku 2014 se stal náš domov 6.
konzultačním
střediskem
Virtuální
Univerzity
třetího
věku
na
Českobudějovicku. První naše společná
hodina proběhla 14.1. 2014 a v rámci
studia se u nás sešla skvělá „parta“
studentů, která se schází pravidelně
každých 14 dní.
Studium na naší univerzitě využívají
jednak obyvatelé našeho domova, jednak
studenti, kteří k nám dojíždějí z Trhových
Svinů a poměr je téměř vyrovnán.
V lednu jsme společně propadli kouzlu astronomie a od února se v letním semestru
věnujeme na přání studentů lidskému zdraví a anatomii.
A jak takové virtuální studium vypadá?
Kromě toho, že k prezentaci probírané
nahrané
látky
využíváme
předem
videoprojekce, které si prostřednictvím
internetu pouštíme na projektoru, to u nás
vypadá jako při každé běžné hodině ve
škole. Hodinu zahajujeme zvoněním (k
tomuto účelu máme od naší studentky pí.
Křenkové zapůjčený zvoneček, který u
nich v rodině za normálních okolností
hlásí příchod Ježíška), někdo si píše
během přednášky poznámky, jiný plně
věnuje pozornost výkladu a někdo posílá
pod stolem psaníčko spolužačce. Na
závěr výuky si vždy společně zkusíme
napsat elektronicky společný test, který
se týká probírané látky. Podobné testy
pak píší studenti i doma. Při psaní testů
se většinou hodně nasmějeme - zejména
při diskuzích o výběru správné odpovědi.
V současné době u nás probíhá kurz
letního semestru, který končí v květnu a
již není možné se do tohoto kurzu
přihlásit. Zimní semestr poté zahájíme
v říjnu 2014, v současné době ještě
nemáme vybrané téma semestru. Do
zimního semestru bude možné se
přihlásit ještě v průběhu září 2014. U
zájemců z řad veřejnosti je však nutná
určitá „minimální“ znalost práce s PC a
internetem (elektronické studium zvládne
každý, kdo dokáže poslat email), znalost
práce s PC a internetem není nutná u
studentů z řad našich obyvatel, ti mají

možnost napsat testy s mojí „technickou“
pomocí.
VU3V je skvělá příležitost pro trávení
volného času lidí s podobným zájmem.
Při
přednáškách
si
popovídáme,
probereme život, procvičíme si paměti a
získáváme
větší
životní
rozhled.
Myšlenka VU3V je skvělá a způsob studia
možnostem
VU3V
je
přizpůsoben
seniorů. Přestože i naši studenti měli
zpočátku ze studia strach (zejména ze
psaní testů), všichni zvládají studium
bravurně
a
většinou
plní
testy
s maximálním počtem získaných bodů.
Jsem na všechny náležitě hrdá!
Mimo to se naši „externí“ studenti zapojují
i do života našeho domova čehož si moc
vážíme, protože nám to přináší opět nové
podněty a nápady k naší práci. Tato
krásná čarodějka přiletěla na náš bál
právě z VU3V.

Text: Dana Červonyjová

Felinoterapie
povely, ale radost roznáší stejně jako
pejsci. Není nad to, když Vám předoucí
číča usne na klíně či v posteli. A kluci se
vždy rádi v nějakém lůžku uvelebí.

Felinoterapie
je
další
z nabídky
volnočasových aktivit animoterapie, které
můžeme od loňského roku našim
klientům nabídnout.
Co je felinoterapie?
Felinoterapie je obdoba canisterapie (o té
jsme psali v loňském roce), akorát
tentokrát za námi nechodí pes, ale
kočička – v našem případě dva kocourci
Miki a Maxík. Práce s kočičkou je oproti
pejskům
přeci
jenom
náročnější,
vzhledem k tomu, že kočky nereagují na

Kocourky
využíváme
jednak
při
skupinové terapii, ale i k individuální
terapii na pokoji u klientů, kteří se ze
zdravotních důvodů nemohou zúčastnit
skupinové akce popř. nemají rádi psy.
Vzhledem k tomu, že animoterapie je u
našich klientů velmi oblíbená, rozšířili
jsme ve spolupráci s Janou Kučerovou
četnost akcí. V současné době k nám
Jana se svými zvířátky dochází 2 x
měsíčně a na letní měsíce, kdy
animoterapie bude moci probíhat venku,
můžeme s Janou slíbit další zvířátka.
Canisterapii a felinotearepii v našem
domově
zaštiťuje
Výcvikové
canisterapeutické sdružení Hafík, o.s..
Text: Dana Červonyjová

SOČI 2014
V našem Domově jsme prožívali Zimní
olympijské hry v Soči. Někteří naši klienti
sledovali všechny naše týmy, jak bojují o
medaile a každé ráno nás informovali o
výsledcích. Jelikož naši reprezentanti byli
velice úspěšní, měli jsme o čem vyprávět
a po skončení úspěšných Olympijských
her jsme připravili besedu s promítáním
na plátně. Představili jsme si naše
sportovce, jejich úspěchy a něco i z jejich
soukromí.
Jsme na náš tým sportovců pyšní a moc
gratulujeme.

Text: Romana Tisoňová

Trhové Sviny
3. část Doprava ve Svinech

Českých Budějovic, museli jste nejdříve
do Borovan a pak vlakem dál. Teprve po
válce začal jezdit autobus ČD (později
ČSAD) do Českých Budějovic.

Autobusové
spojení
prakticky
neexistovalo. Pouze několikrát za den
jezdil autobus pana Jodla do Borovan
(vždy strašně našlapaný). Do okolních
vesnic se chodilo pěšky, občas bryčkou,
nebo pár šťastlivců mělo jízdní kola různé
kvality. Do obcí směrem na jih se už
mnoho lidí nedostalo, tam byly hranice.
Tam začínal Deutsches Reich. Jen
kousek od Svinů za obcí Rejta už stávala
německá celnice. Oblast na jih od Svinů
byla již pro většinu Čechů nepřístupná.
Dnes si nedovedeme představit, že pěšky
chodily do školy i děti až ze vzdáleného
Sedla. Jako dítě jsem nebyl nikdy
v Rankově, o Strážkovicích nemluvě bylo to „daleko“. Pokud jste chtěli jet do

Také s přepravou nákladu to bylo
podobné. Nákladní auto měli pan Jodl,
pan Krátký, pan Pachner, a pan Potůček.
Jinak náklad rozváželi, hlavně od vlaku
z Borovan, povozníci tzv. formani. S
těžkým formanským vozem jezdil třeba
pan Řežáb.
Protože se s koňmi jezdilo dost, mnoho
koní bylo i v zemědělství, bylo ve Svinech
několik kovářů. Někteří z nich nejen
kovali koně, opravovali vozy, ale dokázali
celý vůz i vyrobit.
Ve Svinech se v případě, že vlastní síly
nestačily, musela odborně opravovat i
jízdní kola. Na to měli dílnu pan Prokeš,
pan Filka v Braňce a pan Stráský, zvaný
Punda.

Text: Mgr. Karel Vrchota

- V příštím čísle nás čekají Trhové Sviny a oslavy svátků -

Soutěž pro čtenáře
Jelikož „my“, co se nyní poctivě věnujeme studiu naší virtuální univerzity, se občas
setkáme v rámci studia se zajímavými informacemi, tak jsem jednu získanou zajímavou
informaci vybrala pro soutěž.
Soutěžní otázka zní – „Má srdce uši“?
a) ne
b) ano – má dvě uši, stejně jako hlava
c) ano – má jednu ucho
Soutěž je přístupná všem (včetně zaměstnanců a našich malých návštěvníků).
Soutěžící mi správnou odpověď mohou poslat na email: soc.chvalkov@seznam.cz,
nebo přijít říci osobně do kanceláře (do konce dubna). Vítěz obdrží dáreček!
Dana Červonyjová

Motto:
„Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“
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