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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
právě otvíráte druhé vydání našich Chvalkovských listů. Děkujeme za ohlasy, které mělo
první číslo. Nečekali jsme, že o náš časopis bude takový zájem. Děkujeme též za náměty pro další
čísla, určitě některých využijeme.
I v průběhu měsíce května se u nás neustále něco dělo a krátké reportáže jsou součástí
tohoto čísla. Největším překvapením však pro nás všechny byla výhra našeho domova v soutěži o
SENIOR CENTRUM ROKU 2012. Máme nejen radost ze získaného ocenění, ale i z první ceny,
kterou je „Pojízdný závěsný elektrický zvedák MEYRA-SITO“ od společnosti MEYRA ČR s.r.o.,
který velice usnadní práci našim pracovnicím v přímé péči.
Postupně se nám též rozrůstá tým naší redakční rady a tímto bych mezi námi ráda přivítala
pana Radoslava Cahu, který nám slíbil jazykovou korekturu, takže jako první (mimo naší kancelář)
vždy uvidí tištěnou podobu našich listů. Pan Caha je obyvatelem našeho domova, letitý obyvatel
obce Čížkrajice a členem výboru obyvatel našeho domova. Do týmu nám též přibyla naše
pracovnice úklidu Danuška Bedlánová. Jsme rádi, že se s námi oba zapojí do společné práce..
Měsíc červen nám sice začal poněkud deštivě, ale nás čeká mnoho společenských aktivit, na
které nás pozvali naši přátelé z jiných domovů pro seniory a jiných organizací. Proto doufám, že se
brzy vyjasní, a všichni si užijeme krásný slunečný červen.
Po novu lze vyplněnou křížovku či osmisměrku do soutěže nechat v Knihovně Trhové Sviny
u paní Dudové. Vzhledem k tomu, že má knihovna v červenci dovolenou, je uzávěrka pro zájemce
z řad čtenářů již 28.6. 2013.
Chvalkovské listy si můžete přečíst v:
- Městské knihovně Trhové Sviny
- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktického lékaře MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Karla Humpy
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka Busty
Listy se i nadále tisknou v omezeném počtu výtisků, proto i nadále žádáme naše čtenáře, aby listy
z těchto míst neodnášeli, ale nechali je k dispozici dalším čtenářům.

Bc. Dana Červonyjová
- Šéfredaktor -

Senior centrum roku 2012

Vážení čtenáři,
rádi bychom se s Vámi podělili o radost z úspěchu, kterého dosáhl náš domov.
Dne 21.5.213 byly v divadelním sále Emauzského Opatství v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky
soutěže "Senior centrum roku 2012". Náš domov se umístil v kategorii Domovy pro seniory na 1.
místě.
Do této soutěže nás přihlásili sami naši uživatelé. Z toho se dá usuzovat, že se jim u nás líbí a že
jsou spokojeni s péčí, aktivitami a s celkovým chodem zařízení.
Za to děkuji všem našim zaměstnancům, kteří se snaží vytvořit pro naše obyvatele domov v
pravém slova smyslu!
Text: Ludmila Hoffelnerová
- ředitelka DpS Chvalkov 1. ročníku soutěže SENIOR CENTRUM ROKU vyhlásil NF Veselý Senior ve spolupráci
s partnery. Jak se zmínila naše paní ředitelka v úvodu, náš domov se do soutěže přihlásil po poradě
s našimi obyvateli.
Měli jsme velikou radost, když nám přišlo vyrozumění, že náš domov byl vybrán do užší
nominace. Začátkem května jsme poté obdrželi pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Vyhlášení proběhlo 21.5. 2013 v divadelním sále Emauzského opatství, celou akci moderovala
Kateřina Brožová, která je také patronkou projektu. Naše paní ředitelka se bohužel vyhlášení
výsledků osobně zúčastnit nemohla a tak jsme se do Prahy vypravily s kolegyní Jitkou (Mgr. Jitka
Hoffelnerová). Jako bodyguard nám byl přidělen náš pan údržbář Roman Filka. Na cestu jsme se
všichni těšili zejména z toho důvodu, že akci moderovala Kateřina Brožová, účast přislíbila i Tereza
Kostková, která je patronkou NF Veselý Senior a obě tyto herečky máme velmi rádi.
Celý program vyhlašování výsledků byl pěkný. Vystoupily malé baletky Národního divadla
a zazpíval sólista Opery Národního divadla Oldřich Kříž. Naše radost po vyhlášení prvního místa
byla obrovská a pár následujících dní žil náš domov v euforii.
Mimo personálu měli radost i obyvatelé našeho domova s nimiž jsme výhru také náležitě
oslavili. Jako hlavní cenu náš domov obdrží pojízdný závěsný elektrický zvedák od společnosti
MEYRA ČR s.r.o. z něhož mají radost zejména naše pracovnice v přímé péči, protože jim usnadní
péči o imobilní klienty.
Popravdě, ještě dnes nevěříme tomu, že v takovém počtu špičkových domovů zaujal porotu
náš malý domov. Velmi si toho vážíme. Je to ocenění všech zaměstnanců našeho domova a zejména
naší paní ředitelky, která se již 26 let snaží, aby Domov Chvalkov byl pravým domovem všem
našim obyvatelům.
Text: Dana Červonyjová

Květina tady, květina tam
Říkáte si: „To je zvláštní název článku?“ Možná to tak vypadá, ale pravděpodobně jste
nikdy nenavštívili náš domov a tak nevíte, že u nás to „bez přehánění“ opravdu takto vypadá –
květiny máme venku, na oknech, za okny, na chodbách, prostě je naleznete všude. A proč píši právě
tento článek? Protože je to článek na přání!
Před několika dny za mnou totiž přišla obyvatelka našeho domova paní Anděla Baborová
s následujícím přáním: „Danuško, když jsme vyhráli to centrum roku, proč nepřihlásíme do nějaké
soutěže i naší květinovou výzdobu“. Nápad to je moc hezký, ale soutěž o nejhezčí „živé“ květiny?
Mě žádná nenapadá! Proto jsme se s paní Baborovou dohodly, že napíšeme tento článek, kterým
chceme poděkovat za péči o kytičky našim pracovnicím úklidu, které se o naše květiny celoročně
starají.
Květin u nás máme opravdu hodně a neustále nám v domově přibývají. Některé si sebou
přinesli naši obyvatelé, některé dostaneme (posledním přírůstkem je neuvěřitelně veliký vánoční
kaktus, který nám darovala rodina naší obyvatelky paní Roidlové), ale každou chvíli přináší květiny
i členové personálu, protože jim kytička doma nejde a oni ví, že se vzpamatuje, až v péči „našich
zahradnic“.
„Největším kápem je pro nás Václavka“, tvrdí naše „zahradnice“ Maruška Studničková a my
všichni jí musíme dát za pravdu, protože naší Václavce (Marii Václavovské) vyroste a vykvete
cokoliv.
Tímto děkujeme „našim zahradnicím“ za to, že to u nás máme tak pěkné!
Text: Dana Červonyjová

Muškáty – Chlouba našich oken
Muškáty v našich oknech prostě
chybět nemůžou. V letošním roce jsme
jich nakoupili 300 ks, které nám zaplní
80 truhlíků, které budou zdobit naše
okna. Letos nám počasí přálo a tak se
muškáty ihned po vysazení mohly dát
ven.
Muškáty nám kvetou zhruba od
června do října a dorůstají délky 60 cm.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Dana Bedlánová
Marie Václavovská vysazuje letošní muškáty

Soběstačnost = sobě + stačit
Soběstačnost je schopnost člověka uspokojovat své základní životní potřeby v konkrétních
životních podmínkách. Soběstačný je člověk v případě, kdy nemá podstatné omezení tělesných ani
duševních schopností a jestliže samostatně a bez pomoci nebo asistence druhých osob zvládá
všechny potřebné činnosti denního života v prostředí, v němž žije.
Sociální prostředí, ve kterém žijeme, určuje, zda a do jaké míry si člověk může uchovat
svoji nezávislost a soběstačnost. Míru soběstačnosti můžeme hodnotit podle důslednosti zvládání
základních aktivit převážně v těchto oblastech: komunikace, pohyblivost, stabilita, příjem potravy,
vylučování, oblékání, hygiena nebo třeba nakládání s penězi.

Příčinou ztráty soběstačnosti může být úraz nebo nemoc.

Lidem s ohroženou nebo ztracenou soběstačností by měla být věnována všestranná
dlouhodobá péče. Zachování nebo obnovu soběstačnosti umožňuje zlepšení celkového fyzického a
duševního stavu člověka, používání různých kompenzačních pomůcek jako jsou např. chodítka,
hole, vozíky, nebo speciálně upravené lahve na pití.
Nedílnou součást v obnově soběstačnosti tvoří pomoc pracovníků přímé péče. Hlavní úkol
v tomto směru připadá na aktivizační pracovnice, neboť prostřednictvím smysluplného
zaměstnávání usilují o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných
denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností.
Závěrem bych chtěla říci, že záleží na každém z nás, jak a v jaké míře budeme pečovat nejen
o svou schránku tělesnou, ale také o tu duševní. Řiďme se tedy slovy klasika:
P. J. Meyer: „Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto
cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi, ani jak jsi starý.“
Text: Bc. Jindřiška Balíková
Pozn. redakce
U nás v domově využíváme k podpoře jemné motoriky
polštářek, který v rámci "Klubu šití" vytvořila aktivizační
pracovnice Miluška Šuplerová ve spolupráci s našimi
klienty.
Na polštářku lze trénovat zapínání knoflíků a zipu. Lze
vytvořit i v domácích podmínkách, není to nic těžkého a na
procvičení jemné motoriky je ideální.

Malá zahrádečka
Jaro se přihlásilo a my jsme se
rozhodli, že si opět osázíme u našeho
domova dva záhony. Na jeden z nich jsme
nasázely mrkev a ředkvičky, na druhý
hrášek, kedlubny a tyčková rajčata. Sadbu
nám obstarala aktivizační pracovnice a
vzala si na pomoc naše klientky paní
Duškovou, paní Spanlangovou a paní
Feslovou. Ty nejdříve přihlížely, radily a
nakonec přidaly ruku k dílu. Jelikož byl
celý květen poměrně chladný a deštivý,
nebylo nutné naši zahrádečku zalévat.
Přesto doufáme, že s červnem přijde
konečně sluníčko, bude teplo a záhonky si
vyžádají zálivku. V tom nám zajisté, stejně jako loni, napomůže paní Baborová, která takovou
práci svědomitě zvládá a baví jí. Věříme, že bude pro všechny klienty potěšením, dívat se, jak se
naší úrodě daří a se sklizní zeleniny se dostaví i radost z čerstvých vitamínů.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Miloslava Šuplerová

Vystoupení „Berušek“ ke Dni matek
V květnu nás navštívily děti z MŠ Trhové Sviny ,,BERUŠKA“. Jako každý rok si pro nás
připravily krásné vystoupení ke Dni matek. Letos jsme viděli dvě tématická vystoupení. V prvním
jsme mohli pozorovat zajíčky, kočičky, pejsky a myšky. Přednesli nám mnoho básniček a
písniček, druhá skupina nám zatancovala.
Děti nezapomněly ani na vlastnoručně vyrobená přáníčka, z nichž měli radost všichni
obdarovaní (obyvatelky domova i personál). Naše paní kuchařky dětem za odměnu upekly sladký
zákusek.
Vystoupení se nám moc líbilo a těšíme se na další
návštěvu.

Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Romana Tisoňová

Květnové výlety do Trhových Svinů

V prvém
květnovém
týdnu
se
uskutečnil výlet do Trhových Svinů. Prvým
naším zastavením bylo samotné náměstíčko.
Pozorně jsme prohlíželi, co se zde změnilo, co
je tady nového. Pozornosti našim klientkám
neuteklo, kolik je tady nových obchůdků. Paní
Dušková byla mile překvapena, jak rychle jí
pan Korčák, majitel zlatnictví, vyměnil baterii
v hodinkách. Když přišla chuť na sladké, další
naší zastávkou byla cukrárna. Tady jsme si
pochutnaly na kremroli s dobrým kafíčkem.
Poté jsme se vypravily na návštěvu zahradnictví. Velký obdiv nad rozkvetlými orchidejemi a
dalšími krásnými kytičkami, byl pro nás zajisté největším potěšením a zážitkem zároveň.
Poslední zastávkou byla návštěva nové prodejny pekařských výrobků, kde si naše klientky
nezapomněly koupit nějakou dobrotu pro svou spolubydlící nebo sousedku.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Miloslava Šuplerová

Transgenerační hřiště v Trhových Svinech
bylo cílem našeho druhého květnového výletu do
Trhových Svinů. Hřiště se nachází za Základní
školou a Gymnáziem a je rozděleno do dvou částí.
První je určena pro malé děti, druhá pro dorost a
dospělé. Cvičební stroje si vyzkoušely naše
klientky i já s kolegyní. Všechny jsme se u cvičení
pobavily a hodně nasmály.
Z celého výletu však paní Feslovou nejvíce
potěšilo, když jí její pravnuk zamával z okna
Gymnázia.
Na závěr příjemně prožitého dopoledne nás
čekala sladká tečka v cukrárně.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Dagmar Netušilová

Třetím naším výletem do Trhových
Svinů byl výlet, který se uskutečnil na
základě pozvání knihovnice paní Marcely
Dudové do knihovny v Trhových Svinech.
Obě naše klientky, které se s námi do
knihovny vypravily, byly pravidelnými
čtenářkami této knihovny. Po krátkém, ale
milém uvítání nás čekalo pohoštění, které pro
nás připravila paní Dudová. Během této
návštěvy nás paní knihovnice seznámila s
knižními novinkami.
Poté nás čekalo milé překvapení v
podobě spisovatelky Jarmily Vítovcové, která
pro nás nečekaně také navštívila knihovnu.
Po ukončení této návštěvy se nás ujal
správce nového tanečního sálu pan Čajan ml.,
který nás provedl celým objektem. Po návratu
domů klientky s nadšením vyprávěly své
zážitky ostatním spolubydlícím.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Dagmar Netušilová

Narozeniny v květnu oslavily:
paní Baborová Anděla z Trhových Svinů
MVDr. Ladislav Bican z Lhotky
pan Caha Radoslav z Čížkrajic
Zaměstnanci všem gratulují!

Posezení v Borovanech
Již druhým rokem dostal Domov pro
seniory Chvalkov pozvání od Vincentského
společenství Borovany, na setkání seniorů. Byli
osloveni ti klienti, kteří bydleli v samotných
Borovanech či jeho blízkém okolí. Na tuto akci se
vypravila paní Kadlecová a paní Braunfuchsová,
které pochází z Borovan a paní Smutná, která léta
pracovala jako účetní v někdejším Calofrigu
Borovany. Všechny se moc těšily. Na tuto akci se
vypravily 24.5.2013 v doprovodu aktivizační
pracovnice paní Milušky Šuplerové a řidiče auta
pana Romana Filky.
V Borovanech, před vstupem do sálu, nás všechny mile přivítal starosta města pan Malík. Vystoupení
dětí s básničkami, písničkami a dechové hudby Hájovanky, která hrála k tanci i poslechu, všechny
mile potěšilo. Všem bylo nabídnuto i dobré pohoštění. Naše klientky si pěkně popovídaly a potěšily
se ujištěním, že i když se odstěhovaly, byly upřímně přivítány. Nakonec dostaly pozvání i na
podzimní posvícenské setkání. Domů se vrátily spokojené, vyzpívané a plné dojmů.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Miloslava Šuplerová

Osmisměrka

OSMISMĚRKA
Obyvatelé našeho domova si mohou přijít nechat vytisknout osmisměrku do kanceláře sociálních
pracovnici.
Uzavírka luštění je:
07.07. 2013
28.6. 2013 v Knihovně Trhové Sviny
Osmisměrky mi můžete osobně přinést do kanceláře. Luštitelé mimo náš domov mi mohou zaslat
výslednou větu na email: soc.chvalkov@email.cz, popř. na adresu našeho domova (nutné uvést
adresu pobytu v případě, že jim budeme zasílat cenu).
Vylosovaný luštitel obdrží malou věcnou cenu.

Osmisměrka stažena z http://nd01.jxs.cz/279/187/c9f1addeeb_40131848_o2.jpg

Vítězem soutěže z prvního čísla se stal/a p. R. Caha, tajenka měla znít: VELMI DOBŘE
ZACHOVANÉ SYNAGOGYCE. Pan Caha obdržel z rukou paní ředitelky malý dárek.

„Člověk by se nad sebou měl vždy zamyslet, než udělá něco, čeho bude v budoucnosti litovat. Život
není zase tak dlouhý, aby pohltil všechny naše chyby.“
(autor neznámý)
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