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Náš domov poznává krásy české vlasti
V březnu tohoto roku jsme u nás v
domově započali s projektem "Náš
domov poznává krásy české vlasti".
Do konce roku bychom měli každý
měsíc navštívit jeden až dva kraje.
Nejdříve jsme zhotovili s klienty
nástěnku s mapou naší republiky a
do ní vždy vymalujeme místa, která
navštívíme. Na nástěnku dáváme
různé
pohledy,
prospekty,
vymalované obrázky, které k tomu
kraji patří.

vztahují.
Jeden
celý
den
se
věnujeme prezentaci konkrétního
kraje, která se promítá na plátno a
zároveň
čteme
různé
pověsti,
legendy a zajímavosti. Díky ochotě
rodin našich klientů a dalších občanů
máme besedy zpestřené různými
předměty, propagačními letáky. Je
obdivuhodné, jak si naši klienti i v
takto
vysokém
věku
dovedou
vzpomenout a vyprávět o různých
místech, která znají a navštívili.

Celý
týden
zpíváme
krajové
písničky, paní kuchařky nám uvaří
krajové speciality a vyrábíme různé
předměty, které se k regionu

Text: Miloslava Šuplerová

Beseda s rybářem
„RYBÁŘSTVÍ JE VELIKÉ A JE O ČEM POVÍDAT!“
Měsíc květen jsme ukončili besedou
o historii rybářství na Novohradsku.
Pan
Lubomír
Zvonař,
ředitel
Rybářství Nové Hrady, nám vyprávěl
vše o začátcích rybářství.
Besedu ukončil promítáním výlovu
rybníka Žár. Pan Zvonař nabídl další
setkání – má toho ještě připraveno
mnoho.
Text: Romana Tisoňová

Pracovní cesta zaměstnanců našeho domova
Cílem pracovní cesty zaměstnanců našeho domova v letošním roce byla
návštěva Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Cesta se uskutečnila dne
27. 5. 2014.
V domově seniorů v Prachaticích nás mile přivítala paní ředitelka Ing. Bc. Hana
Vojtová a umožnila nám prohlídku v jejich zařízení. Seznámila nás s jeho
provozem a nechala nás nahlédnout do budoucích plánů poskytování sociálních
služeb v domově. Paní ředitelka nám vstřícně odpovídala na otázky a jsme
velice rádi, že jsme jejich domov navštívili a poznali tak jeho chod.
jsme si pochutnali na vynikajícím
obědě s příjemným posezením a
vstřícnou
obsluhou.
Po společném obědě jsme navštívili
zámek Kratochvíle, kde nás milá
průvodkyně provedla po celém
objektu a navíc jsme v době
návštěvy
„zastihli“
výstavu
slavnostních
květinových
vazeb
Rosa.

Poté jsme „vyrazili“ na Prachatické
náměstí,
kde
jsme
navštívili
restauraci Černý medvěd, ve které

Celkově se nám pracovní cesta
velice líbila, počasí nám také přálo a
kolektivně jsme se velice potěšili.

Stavění a kácení máje
Poslední den měsíce dubna jsme
jako tradičně stavěli s našimi klienty
májku.
Samozřejmě
nechybělo
opékání buřtů, vychlazené pivečko,
zpívání s harmonikou, oheň a
nakonec přiletěli na koštěti i
čarodějnice.

Text: Dana Bedlánová

takže se akce přesunula na první
týden v červnu. S májkou jsme se
rozloučili, podřízli ji a všichni si
poseděli u pohoštění, které dostali
naši klienti jako poděkování za
výrobu mávátek na májový průvod
alegorických vozů od hasičů z
Mohuřic. Opět nechyběla veselá
nálada a zpěv.

Pro nepřízeň počasí jsme nemohli
pokácet májku posledního května,

Text: Miloslava Šuplerová

Studenti z Chvalkova úspěšně ukončili první semestr studia na Virtuální
Univerzitě třetího věku

Domov pro seniory Chvalkov se stal na počátku letošního roku konzultačním
střediskem Virtuální Univerzity třetího věku, České zemědělské univerzity v
Praze.
Virtuální Univerzita třetího věku (dále VU3V) je obdoba klasicích Univerzit
třetího věku, které na akademickém poli nabízí vzdělávání seniorům. VU3V
využívá ke vzdělávání nejmodernějších počítačových technik, proto není nutné,
aby studenti absolvovali přednášky a plnili studijní povinnosti přímo na vysoké
škole, kde studují. Veškeré studium včetně přednášek, psaní testů a
vypracování esejí probíhá totiž elektronicky.
V našem konzultačním středisku
jsme začátkem měsíce ledna výuku
zahájili
pilotním
kurzem
„Astronomie“, od února jsme se pak

v průběhu již klasického letního
semestru
věnovali
„Lidskému
zdraví“. Studijní skupina je sice
malá, ale o to více do studia

zapálená. V Konzultačním středisku
na Chvalkově studují jednak zájemci
z řad našich obyvatel, ale dojíždí k
nám i studenti z Trhových Svinů.
Oba dva proběhlé kurzy všichni
studenti úspěšně absolvovali.
V květnu jsme se proto vypravili do
Prahy, kde jsme se v aule České
zemědělské
univerzity
zúčastnili
slavnostního předávání certifikátů a
indexů o výkazu studia na Vysoké
škole.

Bohužel všichni naši studenti se této
akce kvůli zdravotním problémům
zúčastnit nemohli, proto závěrečné
ukončení letního semestru proběhlo
v našem domově 3. 6. 2014, kdy
studenti obdrželi certifikáty z rukou
ředitelky domova paní Ludmily
Hoffelnerové.
Nyní nás čekají prázdniny, ale již se
všichni těšíme na podzim, kdy se po
dobu zimního semestru budeme
zabývat
kurzem
„Historie
a
současnost české myslivosti“.

Případní zájemci, kteří by se chtěli do studia zapojit s námi, mě mohou
kontaktovat na email: soc.chvalkov@seznam.cz.
Text: Bc. Dana Červonyjová

Beseda s knihovnicí
Opět po roce k nám zavítala
knihovnice paní Marcela Dudová
z Trhových Svinů. Přijela se svou
nástupkyní, která bude pracovat
v trhosvinenské knihovně. Jednou
týdně
odpoledne
se
scházíme
v knihovně našeho domova, kde
čteme klientům příběhy o Kájovi
Maříkovi. Je to velmi oblíbená a
navštěvovaná akce a proto jsme si
jako téma vybrali právě knihu
„Školák Kája Mařík“.

Paní Dudová nám poutavě vyprávěla
životopis této spisovatelky, jak
kniha vznikla, v jakém prostředí atd.

Naši klienti se dozvěděli mnoho
zajímavých informací. Na závěr
našeho setkání nám paní přečetla
jednu vybranou kapitolu.
Paní Dudové moc děkujeme za vždy
milé setkání a přejeme pevné

zdraví,
mnoho
radosti
a
spokojenosti do dalších let. A nové
paní knihovnici přejeme hodně
spokojených čtenářů.

Text: Dagmar Netušilová

X. turnaj v kuželkách a pétanque v G-centru Tábor
Za náš domov nás reprezentovali pí.
Dobešová Eva, pí. Tisoňová Terezie,
p. Bartyzal Josef, p. Caha Radoslav.
Soutěžili jsme s velkým nasazením!
Pan Bartyzal Josef se v pétanque
probojoval do semifinále a paní
Dobešová Eva získala 2. místo v
kuželkách.

6. června 2014 jsme byli pozváni do
táborského G-centra na turnaj v
kuželkách a pétanque. Do Tábora
přijelo
celkem
12
soutěžních
družstev z různých domovů pro
seniory z jihočeského kraje. Paní
ředitelka G-centra PhDr. Kotalíková
Jaroslava zahájila v 10. hodin
soutěžní dopoledne s heslem ,,Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se! "
Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová

Gratulujeme a těšíme se za rok na další soutěžní setkání v G- Centru!
Dopravu nám jako každoročně zajistila sponzorským darem firma
ČSAD Jihotrans, a.s.

Výlet do Zoo

V letošním roce jsme se vypravili na výlet do Zoo Hluboká nad Vltavou.
Krásné
prostředí
zoologické
zahrady, stejně jako její rozliční
obyvatelé, nás nadchlo.
Do hlubocké Zoo jsme zavítali po 7
letech a tak jsme se „my pamětníci“
nestačili divit, jak se zoologická
zmodernizovala. Chvílemi jsme měli
pocit, že se nacházíme v deštném
pralese či v daleké Africe.

Po prohlídce všech zvířat, rostlin a po vyzkoušení některých interaktivních
tabulí jsme zavítali i na menší občerstvení.
Po celou dobu nám svítilo sluníčko a tak jsme si všichni výlet užili.
Text: Bc. Dana Červonyjová

Letní lásky
Bc. Jindřiška Balíková

Krásné, teplé, letní dny
jsou pro nás velkou vzpruhou.
Pookřeji letním deštěm
ozdobeným barevnou duhou.

V lese zrají jahody
a krásně voní mech.
V trávě sedí hnědý hříbek,
až tají se dech.

Nikdy se nenudí ten,
kdo u vody tráví svůj čas.
Ať u řeky nebo u moře
rádi se vracíme zas.

Na azurové obloze
se tu a tam mráček objeví.
To náladu nikomu nekazí,
duch prázdnin a dovolených se projeví.

Trio Karageorgiev
Čtvrtou květinovou sobotu se stala
kaple našeho domova koncertním
sálem.
Totiž
přijelo
k nám
z nedalekého Českého Krumlova trio
Karageorgiev, které nám zpříjemnilo
sobotní
odpoledne.
Koncertem
zazněly známé operní árie například
Rusalka od A. Dvořáka, Carmen od
Georgese Bizeta a další známé
melodie.
Celý
program
uváděl
moderátor
z Českobudějovického
rozhlasu. Na klávesy hrála paní
Marcela Křížová, violoncello rozezněl
pan Nikola Karageorgiev a krásný
soprán nám předvedla paní Radka
Křížová Karageorgiev, všichni mistři
svého oboru.
I když za okny zrovna pršelo, nám
to vůbec nevadilo při poslechu
krásné hudby. Na konec celý

koncert rozzářilo slunce, které po
malé bouřce opět vykouklo z šedých
mraků. Věřím, že se mladým
umělcům u nás líbilo a opět k nám
někdy zavítají.

Text: Dagmar Netušilová

Projekt Kaplice
Přijali jsme 2. setkání projektu:
„Tvořivé ruce“ v DPS Kaplice.
Setkání mělo námět „Letní tématika
a květina“.
Háčkováním paní Baborové a paní
Smutné se potvrdilo, jak mají
šikovné ruce. Macešky v košíčku a
petúnie na slaměném klobouku se
jim moc povedly. Společný výrobek:
„Plážovou deku, plavky a žabky“
jsme odvezli s nadšením.
Naši klienti si výrobky postupně
prohlédli a moc nám přáli výhru.

Posezení v DPS Kaplice připravené
venku bylo příjemné. Paní ředitelka
nás přivítala a popřála všem štěstí.
Komise
prohlížela
výrobky
a
bodovala. Mezitím byly připraveny
jiné
soutěže.
A
také
velké
občerstvení,
které
nám
moc
chutnalo.
Body
jsme
dostali,
všechno ochutnali. Klientky byly
spokojené, jak se výrobky líbily. A
můžeme jet domů.

Text: Romana Tisoňová

Setkání v Borovanech
Již po několikáté jsme přijali milé
pozvání
našich
borovanských
sousedů, kteří pořádají v místním
Kulturním domě setkání důchodců.
Vždy mají připravený pěkný kulturní
program.

se svými přáteli z minulých let a
jistě si měli o čem povídat. Všem
borovanským moc děkujeme a
těšíme se na další setkání.

Na začátku nás všechny přivítal
starosta pan Stanislav Malík, který
představil
všechny
účinkující.
Nejprve vystoupily děti ze ZUŠ
Borovany, poté folklorní soubor a
nakonec dechová kapela Hájovanka,
která
nás
provázela
celým
odpolednem.
Každý účastník dostal pohoštění a
jako dárek perníček zdobený ve
znamení „Borůvkobraní“.
Všichni jsme se dobře bavili, někteří
z nás si i zatancovali, nebo alespoň
zazpívali. Naši klienti se zde setkali

Text: Dagmar Netušilová

Trhové Sviny - 4. část: Oslavy svátků a jiné zábavy

Nejvýznačnějším svátkem hned na
začátku roku byly jistě Velikonoce.
Na tyto svátky se snad v každé
domácnosti
pečlivě
připravovali.
Kromě úprav a čistoty domů, byly to
také přípravy na jídlo. Nás děti snad
nejvíce zajímalo barvení vajíček.
Sháněly se různé barvy, ale také
obtisky na vajíčka s velikonočními
náměty. Hospodyně pekly a zdobily
velikonoční beránky, otcové sháněli
kůzlata, bylo zvykem mít na
velikonoce kůzlečí maso. Pamatuji
se, jak mně bylo těch kůzlat líto a
několikrát jsem si vyprosil, aby mi
otec nějaké nechal na hraní, protože
psa jsme dlouho neměli. Kůzle jsem
tak několikrát dostal, chodilo se
mnou opravdu jako pejsek. O to
bylo horší, že na zimu se stejně
muselo zabít. Pro mě to byl vždycky
šok a tak jsem později z tohoto
důvodu už kůzle nikdy nechtěl. Na
Zelený čtvrtek, když zvony „odletěly
do Říma“ začal čas řehtaček a
klepaček. Děti se s nimi seřadily na
plácku v Nedrtále a jejich průvod za
klepání řehtání se dal do pohybu. V
čele jel jakýsi trakářek, jehož hřídel
měla zářezy a o ty uváděly do
drnčení překližku. Trakářek bylo
velké bohatství a celý rok se o něj
někdo pečlivě staral. Řehtalo se
poctivě ráno, v poledne i večer,
dokonce i ve čtvrtek ve 3 hodiny
odpoledne. Vždy v době, kdy měly

zvonit zvony. Během Velikonoc se
taky hodně „pukalo“. Zkoušelo se, čí
vajíčko víc vydrží, ten, jehož vajíčko
moc nevydrželo, prohrál a přišel o
vajíčko. V kostele byl znázorněn
jakýsi hrob ve skále s dost velkou
sochou mrtvého Ježíše Krista. Starší
lidé tam byli celé hodiny a zpívali
nábožné
litanie,
které
někdo
předzpěvoval. Na mně ale tahle část
působila dost depresivně.“ Mrtvý
Ježíš“ a i ta pochmurnost v kostele.
Z té doby také nemám rád hyacinty,
protože kolem „hrobu“ jich byly
desítky v květináčích a ta vůně mi to
vše připomíná.
Pak přišlo slavné vzkříšení. Spousta
lidí slavnostně oblečených, spousta
slavnostně oblečených kněží a i
spousta ministrantů se zvonky. Taky
jsem býval někdy mezi nimi, vždyť
za úmorné zvonění jsme každý
dostal Kč 5,-. O Božím Těle zpočátku
chodil průvod kolem náměstí, kde
byly
na
několika
místech
improvizované oltáře a u nich krátká
modlitba. Později už se nesmělo
chodit kolem náměstí, ale jen kolem
kostela. To jak začínal stále tvrdší
atheismus.
Snad bych měl aspoň trochu
připomenout i svinenskou pouť.
Ta je pořád na stejném místě. Dole
na plácku, stejně jako dnes, byly
krámy. V některých mládenci stříleli
na růže pro
svou milou, jinde
shazovali
pyramidu
zelených
válečků, jinde stříleli šipkami do
terčů. Výhry byly všechny dost
podobné. Papírové růže, drobné
cetky. Velkou výhrou bylo vystřílet
„Habešana“, panenku oblečenou a
namaskovanou jako tmavý habešan.
Na pouti pochopitelně nemohly
chybět různé druhy houpaček, mám
dojem, že zde také bývaly 2

kolotoče - velký řetízkový, poháněný
elektromotorem a malý pro děti.
Tam mládenci se svými děvčaty
předváděli svou odvahu. Zamotali se
a pak vyhozením do výšky děvčata
vypustili. Ta pochopitelně výskala a
křičela.
Nás
pochopitelně
spíš
zajímaly jiné věci. Jak děvčata létala
vzduchem, létaly i sukně a tak jsme
se raději dívali na bílé, růžové a
jinak barevné dívčí kalhotky.
My kluci, ale někdy i děvčata, jsme
se však raději svezli na malém
kolotoči
s dřevěnými
koníky
a
labutěmi. Svezení jsme si ale museli
odpracovat.
Malý
kolotoč
měl
nahoře
dřevěnou dráhu.
Děda
„Holejch“ vybral dvojice, které po
žebříčku vylezli nahoru, opřeli se do
nosných trámů kolotoče a byl hned
pohon. Po každé jízdě mohl jeden
slézt dolů a svézt se. Tak jsme se
postupně
všichni
vystřídali
ve
svezení.

Radovánek pro děti zas tolik
nebylo. Děti musely podle svých sil
pomáhat. Při senoseči hrabat a
obracet seno. Při žních dělat panty
na snopy, při mlácení (mašinování
se tenkrát říkalo) pomáhat odnášet
vymlácenou
slámu.
Mlátit
se
začínalo již brzy ráno a končilo se
pozdě večer. Každý chtěl mít úrodu
brzy pod střechou, takže prostoje
byly minimální. V té době byly ulice
v blízkosti
mlátiček
skoro
neprůchodné, plné vozů s ještě
nevymláceným obilím, auto tudy
skoro neprojelo, ale ono jich taky
moc nebylo.
Na podzim se pak muselo pomáhat
s vybíráním brambor.

Text: Mgr. Karel Vrchota

- V příštím čísle nás čekají Trhové Sviny a sport -
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