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Milí čtenáři,
máme tady další číslo našich Listů. Tento díl, jímž se snažíme shrnout předchozí půl rok
letošního roku, je ale jiný. Životy nás všech na začátku roku 2020 ochromil koronavirus.
Vzhledem k ochraně zdraví našich klientů tak byla přijata řada opatření.
Na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví zůstal náš
domov po nějakou dobu úplně uzavřen všem návštěvníkům. Přestože to pro nás i pro
klienty byla náročná situace, snažili jsme se, aby klienti co nejméně strádali svým
odloučením od svých blízkých. Život v domově se tak na nějakou dobu zpomalil a probíhali
pouze individuální aktivizace. Od 30. dubna jsme klientům s jejich blízkými umožnili online
komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp. Tyto hovory lze využívat i nadále po
dohodě se sociálními či aktivizačními pracovnicemi.
Návštěvy jsme mohli umožnit za dodržování příslušných opatření opět od 25. 5. 2020.
Ovšem i v současné době je nutné při návštěvách našeho domova věnovat pozornost
aktuálnímu dění a sledovat naše webové stránky, které informují o přijatých opatřeních
s ohledem na aktuální situaci krize.
Přestože je letos vše trošku jinak, i nadále se snažíme žít život naplno. O tom, co se u nás
letos událo, se dočtete uvnitř čísla.
Za redakční radu Dana Manová

Tří Králové

Dne 6. ledna 2020 byla v našem Domově, tak jako každoročně, uspořádána Tříkrálová
sbírka. Tato tradice nám připomíná legendu o mudrcích z Východu, kteří se přišli do
Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Tímto svátkem vrcholí dvanáctidenní vánoční
období. Původně se 6. ledna slavil podle evangelia svátek Zjevení Páně. Svátek Tří králů
se k němu přičlenil až ve středověku. Býval plný tradic, zvyků a věštění budoucnosti.
Aby tuto legendu přiblížily také našim klientům, vypůjčily si zaměstnankyně Domova
Chvalkov krásné tematické kostýmy. Během dopoledne navštívily všechny klienty Domova
a obdarovaly je svým zpěvem a drobnými dárky. Za vybrané peníze byla potom
nakoupena potrava pro drobné ptactvo. Na každém pokoji zůstala po jejich návštěvě stopa
v podobě tak známých monogramů K + M + B.

Text: Radka Doktorová

Masopust 2020

V době, kdy nastal čas masopustního veselí, k nám zavítala staročeská koleda, lidově
řečeno koledníci, maškary, třapáci a rybníkáři s kohoutem na helmě. Klienti byli šťastní,
když koleda zavítala do jejich prostor.

Na jídelně jsme vytvořili posezení, kde nám koleda v doprovodu muzikantů zazpívala a
každému z nás udělala kolečko. Všichni jsme si také zatančili. Hejtman nám poté
poděkoval za štědrou koledu a pozval nás do věnečku. Maškary nás na rozloučenou
pomalovali a všichni jsme získali energii do příštího masopustu. Na závěr masopustního
období nás ještě navštívila dětská koleda ze Slavče.

Tato tradice přetrvává už spoustu let. Masopustní období je plné hojnosti a blaženosti.
Poté nastane dlouhý půst. Masoptní tradice je krásná a doufejme, že bude dlouho
přetrvávat. Jsme rádi, že onemocnění COVID-19 přišlo až po masopustu.

Text: Ivana Trajerová

Maškarní 2020

V posledním únorovém týdnu, ještě před vyhlášením koronavirové pandemie, jsme
společně s klienty uspořádali zábavné odpoledne v podobě maškarního reje.

Jako mávnutím kouzelného proutku se z některých zaměstnanců na chvíli stali pohádkové
víly, princezny, pionýrky, šašci, vězni a nechyběl ani vodník Česílko či kouzelník.
Aktivizační pracovnice připravily celou řadu soutěží, jak pro masky, tak i pro klienty, kteří si
též rádi zasoutěžili. Za každý splněný úkol se mohli všichni těšit na sladkou odměnu.

Jaký by to však byl maškarní rej, kdyby na něm chyběly děti? Děti jsou vždy zárukou
dobré zábavy. Proto jsme pozvali děti zaměstnanců, které k nám občas zavítají i během
roku. Celé odpoledne nám na harmoniku hrál pro nás již známý pan Václav Pavlík
z Trhových Svinů, kterého na bicí doprovázela manželka Milena.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě celého programu,
nesmím zapomenout na Městské kulturní středisko Trhové Sviny, které nám opět zapůjčilo
krásné kostýmy.

Myslím si, že jsme si všichni užili spousty legrace a zapomněli na všední starosti.

Text: Dagmar Netušilová

Virtuální Univerzita třetího věku
Na letošní letní semestr jsme měli naplánováno, že se budeme věnovat již podruhé
českým dějinám. Přihlásili jsme si kurz České dějiny a jejich souvislosti II. Těšili jsme se,
že si společně projdeme dějiny od 15. do 19. století. Nakonec nám plány překazila
koronavirová krize a my se tak studiu věnovali pouze formou samostudia. Přestože to byl
trošku neobvyklý semestr a společné výukové hodiny nám chyběly, všichni jsme semestr
úspěšně ukončili. Po uvolnění koronavirových opatření jsme se alespoň na chvíli sešli
(komu zdraví dovolilo) na kávě, abychom si tak mohli po dlouhé době konečně popovídat.

Od října se stane cílem našeho studia Leonardo da Vinci, tak doufejme, že tentokrát
budeme mít možnost studovat klasickou formou, na kterou jsme zvyklí.
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:
Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
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