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Milí čtenáři,
právě

otevíráte

první

dvojčíslo

Chvalkovských

listů

vydaných

v letošním

roce,

prostřednictvím něhož Vás chceme informovat o tom, co se během uplynulého půlroku u
nás událo nového. Doufám, že stejně jako my, rádi zavzpomínáte na zážitky, které jsme
společně zažili.
Od května letošního roku je pověřena vedením Domova pro seniory Chvalkov paní Jana
Zadražilová, která se Vám představí v některých z následujících čísel.
V září oslaví náš domov 60 let svého působení, a proto bychom si chtěli společně
připomenout toto jubileum. Program bude zveřejněn na informačních nástěnkách domova
a jeho internetových stránkách, kde najdete potřebné informace.
V září je naplánované také setkání uživatelů Domova pro seniory Chvalkov s vedoucími
představiteli domova. O termínu setkání budou naši uživatelé včas informováni na
informačních nástěnkách domova.
Za redakční radu Vám přeji příjemné
Za redakční radu Dana Manová

Maškarní v našem domově

Na závěr masopustního období jsme dne 13. 2. 2018 uspořádali pro naše uživatele
maškarní karneval. Naši zaměstnanci se oblékli do kostýmů pohádkových bytostí, které
byly zapůjčeny z Městského kulturního střediska z Trhových Svinů.
Maškarní bylo zahájeno promenádou všech masek a uživatelé se zaujetím tipovali, kdo ze
zaměstnanců se pod maskou skrývá. Celé odpoledne bylo plné soutěžení, maškarního
veselí, mlsání a popíjení dobré kávy. K zábavě nám přijel zahrát pan Robert Opelka
z Benešova

nad

Černou. Tímto

bylo

ukončeno masopustní období a nastala

předvelikonoční doba.
Text: Dana Bedlánová

Virtuální Univerzita třetího věku

Také v letošním roce naše konzultační středisko pokračuje ve studiu univerzity třetího
věku. V průběhu letního semestru jsme se intenzivně věnovali studiu geometrie a musím

říci, že kurz „Kouzelné geometrie“ nebyl ve svých začátcích vůbec kouzelný. Naučit se
vlastnosti kružnic, koulí či mnohoúhelníků a mnohostěnů bylo náročné. Ovšem v druhé
půli kurzu jsme se již věnovali věcem ryze praktickým a krása ornamentů, či geometrická
rozmanitost, kterou lze najít v přírodě, nás velmi nadchla. Ovšem popravdě jsme velmi
rádi, že jsme všichni zvládli tento semestr úspěšně ukončit a geometrie je „za námi“. Pro
závěrečné osvědčení jsme se tentokrát vypravili do Vodňan, kde tamní konzultační
středisko připravilo závěrečný seminář letního semestru.
Letním semestrem také úspěšně ukončili studium Virtuální Univerzity třetího věku tři
z našich studentů, tímto jim gratulujeme. Jejich závěrečná promoce proběhla v květnu na
České zemědělské univerzitě v Praze.
V říjnu nás čeká již zimní semestr školního roku 2018/19. Jako téma tohoto semestru jsme
zvolili včelařství. Z kapacitních důvodů již však nejsme schopni přijmout nové studenty,
mimo klientů našeho domova. Děkujeme za pochopení.
Text: Mgr. Dana Manová

Mezinárodní den žen
Na svátek MDŽ jsme se s klienty připravovali již předem. V naší kuchyňce si klientky za
pomoci aktivizačních pracovnic upekly linecká srdíčka, která se promazala rybízovojablečnou marmeládou.
V den svátku MDŽ jsme se všichni sešli ve společenské místnosti. Na začátku dostala
každá klientka od zaměstnanců domova tulipán s přáním všeho dobrého. K přání se též
připojili pánové.
Linecká srdíčka všem chutnala, punč, grok, čaj, nebo káva zavoněla celou místností.
Doufám, že se klientům sváteční odpoledne líbilo a budou na svátek MDŽ rádi vzpomínat.
Text: Dagmar Netušilová

Velikonoce

Chvalkovský domov má od nepaměti rád tradice, proto se s našimi klienty snažíme
dodržovat zvyklosti našich předků.
První přípravou na Velikonoce bylo barvení a zdobení vyfouklých vajíček. Musím dodat, že
asi 50 vajíček nám přivezla neteř naší klientky paní Pavlové. Barevná vajíčka jsme si ještě
nazdobili různými tvary z vykrajovátek.
Několik dní před Svatým týdnem klienti naseli pšenici do ošatek a každý den pšenici
zalévali. Bylo zajímavé pozorovat, jak obilí roste před očima.
V úterý ve Svatém týdnu bylo věnováno barvení vajec v cibulových slupkách. Po obarvení
se vajíčka ozdobila obtisky a namazala špekem, aby se leskla. Takto připravená vajíčka
jsme vložili do připravené ošatky.
Na Škaredou středu jsme si upekli dva beránky. Letos poprvé jsme zkusili silikonovou
formu. Po upečení a vyndání z trouby jsme s napětím sledovali vyklopení beránka. K údivu
všech se beránek vyloupl z formy jako po másle. Ani jsme nemuseli používat mokré utěrky
jako každý rok.
Ještě ten den jsme beránky natřeli čokoládovou a bílou polevou. K dokonalosti chyběly
pouze barevné mašle a lentilky, což jsme ihned napravili.
Na Zelený čtvrtek se klienti sešli ve společenské místnosti domova, kde jsme si připomněli
různé tradice. Každý, kdo chtěl, mohl nahlas zavzpomínat na slavení velikonočních svátků

u nich doma. Také jsme si přečetli slavení Velikonoc z knihy Rokem a životem a
samozřejmě nechyběla ochutnávka beránků. Tím skončila příprava na jarní svátky.
Text: Dagmar Netušilová

Stavění Máje
Jako každý rok, tak i letos jsme si v našem domově postavili májku. Počasí nám letos
přálo. Již ráno jsme si upletli věnec, který jsme posléze ozdobili barevnými krepovými
fáborkami. V odpoledních hodinách jsme se pak vrhli do stavění. Uživatelé s nadšením
čekali, až se nám podaří postavit májku do roviny. Mezitím si připravovali, jakou píseň si
nechají zahrát od pana Františka Hoffelnera z Mezilesí, který nám přišel zahrát na
harmoniku.
Když se nám májka podařila postavit, všichni se rádi posilnili opečeným buřtem a osvěžili
pohárem piva. Vše jsme ukončili s úsměvem a dobrou náladou.
Text: Dana Bedlánová

Mávátka

Tradiční prvomájový průvod alegorických vozů v Mohuřicích se již neobejde bez mávátek,
které vyrábějí klienti našeho domova. Ti si zhotovení mávátek již po několik let berou za
své a zodpovědně se snaží, aby výroba byla hotova do konce dubna. Stejně tomu bylo i
v letošním roce.

Naši senioři jsou vždy spokojeni, když se jim mávátka podaří a předají je v daném termínu.
Mohuřičtí hasiči nám za odměnu a poděkování pošlou občerstvení, na kterém si tradičně
pochutnáme při kácení májky v našem domově. Za občerstvení moc děkujeme.
Text: Miloslava Šuplerová

Policie
V pátek 4. května 2018 náš domov navštívili policisté por. Bc. Milan Bajcura a npor. Bc.
Josef Šupler z Krajského ředitelství policie ČR České Budějovice s poutavou přednáškou
o historii četnictva. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu „100. výročí vzniku
Československa“.
Naši klienti se na přednášku a setkání s policisty těšili, jelikož se s nimi již znají. Po
poutavém vyprávění se sami klienti zapojili do vzpomínání na tehdejší bezpečnostní
složky, jejich uniformy, vozidla, aj. Někteří klienti zpestřili besedu i svými zážitky či příběhy
o četnících. I na dotazy našich seniorů byli policisté připraveni a vždy našli profesionální
odpověď. Oběma policistům děkujeme za pěkné vyprávění a těšíme se na jejich další
návštěvu domova.
Text: Miloslava Šuplerová

Mateřská škola Beruška
Jsme rádi, že děti z MŠ Trhové Sviny pravidelně navštěvují chvalkovský domov. Můžeme
se na ně těšit vždy kolem vánoc a na svátek matek.
Děti přijely ve středu 16. 5. 2018 se svými učitelkami a opět si připravily pěkný až dojemný
program plný písniček, tanečků a hlavně básniček o maminkách. Nejenom klientkám, ale i
nám zaměstnancům ukápla nejedna slza při poslechu básniček právě o maminkách.
Určitě každý předškolák při přednesu myslel na tu svoji maminku.
Děti přednášely do mikrofonu, proto i ti klienti, kteří málo slyší, byli spokojeni.
Při rozloučení rozdaly děti všem přáníčka, která spolu s pí. učitelkami vyrobily ve školce.
Dětem jsme popřáli krásné prázdniny a v září šťastný vstup do základní školy.
Text: Dagmar Netušilová

Borovany

V pátek 11. 05. 2018 jsme se jako každý rok vypravili do Borovan na „Hrátky pro
důchodce“. Na jaře je vždy tato akce zaměřená ke Dni matek a pořádá ji Vincentské
společenství Borovany.
U vchodu do společenského sálu nás přivítal místostarosta Borovan p. Stanislav Malík a
jeho sestra paní Anna Urbánková. Tak milé přivítání vždy prolomí hradbu mírného ostychu
a obav.
Po vystoupení absolventů ZUŠ Borovany nám k poslechu a tanci zahrála dechová hudba
Hájovanka. Občerstvení bylo jako vždy výborné a atmosféra vynikající. Naši klienti si
povyprávěli s některými hosty a zavzpomínali na předešlá léta. Čas strávený v milé
společnosti rychle utekl a všichni se opět těšíme na další setkání a moc děkujeme za
pozvání.
Text: Miloslava Šuplerová

Olympiáda v Kaplici
Vše začalo v roce 2013, kdy v DpS Kaplice uspořádali první ročník „olympijských her“. Na
tuto olympiádu byl pozván i náš chvalkovský domov.
Na konci těchto her kapličtí předali pomyslný oheň dalšímu domovu, který měl za úkol v
příštím roce (2014) připravit další olympijské hry. Takto se předával oheň každý rok
vybranému domovu pro seniory.
Asi před měsícem jsme dostali pozvání na šesté a zároveň poslední olympijské hry do
Kaplice. Na pozvánce bylo mimo jiné napsáno: „Kde jinde ukončit olympijské hry než tam,
kde to všechno začalo.“
Proto jsme 13. 06. 2018 po obědě vyrazili do Kaplice. Zúčastnili se tři klienti, kterým není
sport cizí. Olympiáda se měla konat v areálu zahrady. Počasí v tento den nebylo zrovna
příznivé, ale kapličtí pořadatelé se nezalekli a vše potřebné narychlo připravili v nově
zrekonstruovaných prostorách domova.
Ve 13:30 se konala prezentace všech pozvaných domovů. Úderem čtrnácté hodiny začal
program uvítáním zdejší paní ředitelky a slovo dostali i zástupci města. Olympiáda se
nesla v duchu stého výročí vzniku naší republiky. Proto olympijský oheň symbolicky
zapálila klientka místního domova, která již oslavila sté narozeniny. Poté již následovalo
sedm disciplín, které měli všichni soutěžící absolvovat. Zajímavým a milým hostem byl
paralympionik Arnošt Petráček, několikanásobný vítěz v plavání. Po splnění všech úkolů
následovalo občerstvení v podobě rautu. Asi v 16:30 jsme se opět jako při uvítání sešli v
prostorech recepce, kde bylo vyhlášení výsledků. I přesto, že naši klienti neobsadili stupně
vítězů, jsme si odpoledne náležitě užili.
Závěrem bych chtěla poděkovat za sebe i za klienty všem pořadatelům za pěkně
připravené a zorganizované závěrečné olympijské hry.
Text: Dagmar Netušilová

Výlet 2018

V rámci plánování výletu letošního roku jsme společně s klienty vytipovali několik míst,
kam jsme se mohli vypravit. Nejvíce zmiňovaným místem však byl Trocnov, kde si klienti
přáli navštívit Památník Jana Žižky z Trocnova. A jelikož se přání mají plnit, jednoho
červnového rána jsme se na výlet vypravili.
Přestože nám počasí výletního dne přálo, nepodařilo se nám obejít celou trasu památníku.
S invalidními vozíky jsme neprojeli přes kousek rozmočené lesní cesty. I tak to však byl
výlet naučný. Shlédli jsme oba trocnovské dvorce, zbytky dvorce Žižkova strýce Mikše,
někteří z nás došli i k samotnému památníku Jana Žižky či navštívili muzeum.
Při zpáteční cestě jsme navštívili hotel Alf v Borovanech, kde jsme si všichni dopřáli malé
občerstvení.
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:

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

Motto:
„Moudří lidé už dávno postřehli, že štěstí je jako zdraví: když člověku nechybí, ani o něm neví.“
Michail Bulgakov
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