2/2016
ROČNÍK 4

Úvod

V tomto čísle si opět můžete přečíst o událostech, které se u nás v průběhu jara udály.
Na samý úvod listů jsme uveřejnili básničku oslavující léto, kterou napsala naše klientka,
paní Květoslava Bendová. Doufáme, že Vám rozjasní den a společně s paní Bendovou
Vám přejeme krásné léto.
Dále se v tomto čísle dočtete o:
• Soutěži v Horní Plané
• Májce
• Dnu matek
• Pohádkovém představení „Lotrando a Zubejda“
• Jarních hrátkách v Borovanech
• Vystoupení Nazaretu – Kukačky
• XII. turnaji v kuželkách a pétanque v G - centrum Tábor
• Virtuální Univerzitě třetího věku

Vítej léto
Květoslava Bendová

Vítej léto kouzelné,
co jsme se tě načekali.
Prázdniny nás sladce vábí,
těšíme se jako malí.

Všude kolem samá krása,
les nám voní teple vstříc,
rybníky se třpytí v dáli,
slunce hřeje víc a víc.

Tak se zastav – rozhlédni se,
všude samí přátelé.
Tohle léto nelze jinak,
nežli prožít vesele.

Soutěž v Horní Plané
V dubnu, dvacátého, jsme se zúčastnili soutěžního odpoledne „ Z pohádky do pohádky“
v Domově pro seniory Horní Planá. Každé družstvo mělo své stanoviště, na kterém plnilo
zadané úkoly.

Nejdříve si všichni zkoušeli zašněrovat střevíc, i když jen papírový. Potom byl test, jak si
pamatujeme děj a název pohádek. Další úkol byl skládání rozstříhaných pohádkových
obrázků, po něm následovalo házení obušku do koše a nakonec přebírání fazolí.

Byla to vskutku pohádková atmosféra s převlečenými pracovnicemi domova do kostýmů
pohádkových bytostí. Během soutěže jsme dostali pohoštění a poté následovala prohlídka
domova i zahrady.

Naše družstvo odjíždělo domů spokojené a rozesmáté, neboť se umístilo na krásném
druhém místě.

Text: Miloslava Šuplerová

Májka
Rok se s rokem sešel a opět jsme se sešli v našem altánku, abychom se podívali na
stavění máje. Počasí nás velmi napínalo, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, zda
posedět venku nebo doma v jídelně. Naštěstí se počasí umoudřilo a mohli jsme být venku
a sledovat našeho pana údržbáře a některé další zaměstnance, jak májku pomocí žebříku
stavějí.

Protože rádi zpíváme, nesměla chybět písnička „Na rozloučení mý potěšení“, kterou nám
jako obvykle přijel zahrát pan Hoffelner, jenž dovede zahrát na heligonku každou písničku,
o kterou si řekneme.

Jako pohoštění dostal každý grilovaný párek, který po zimní grilovací pauze chutnal
opravdu skvěle a k tomu vychlazené pivečko. Není co dodat!

Text: Dagmar Netušilová

Den matek
Tento svátek jsme v našem domově začali slavit již v pátek 6. 5. 2016, kdy našim
maminkám přišla pogratulovat mládež z Klubu Archa Trhové Sviny. Připravila si pěkné
vystoupení a dárečky, jimiž obdarovala všechny klienty celého domova.

V pondělí 9. 5. dopoledne jsme si upekli moučník a odpoledne si na něm pochutnali u
kávy. I muži, klienti našeho domova, přišli s gratulací.

Na závěr týdne, ve čtvrtek 12. 5., k nám přijely s básničkami, písničkami a přáníčky dětičky
z MŠ Beruška Trhové Sviny. Se slzami v očích naši klienti i personál sledovali snahu a
šikovnost těch nejmenších. Všichni jsme si vzpomněli, jak je krásné mít a potěšit
maminku. Protože: „Jenom jednu matičku máš v světě širém, musíš si ji považovat, dokud
žije, jak jedenkrát matku ztratíš, už ji ničím nenahradíš, všecko ztracené máš.“ Všem, kdo
naše maminky potěšili, patří vřelé díky.

Text: Miloslava Šuplerová

Lotrando a Zubejda
Většina kulturních vystoupení, která se konají u nás v domově, probíhají kolem Vánoc
nebo ke Dni matek. Žáci základní školy v Olešnici nás navštívili na konec školního roku a
nebyli u nás poprvé.

Nyní si děti společně s učitelkami připravily pohádku Lotrando a Zubejda. Děti si hraní
opravdu užívaly, na žádném z nich nebyla vidět tréma. Musím je pochválit za hlasitý a
zřetelný přednes, což naši klienti ocenili.

Protože pohádka je zčásti zpívaná, rádi jsme si poslechli písničky, které děti zazpívaly
jako skuteční profesionálové. Děti nejen že krásně recitovaly a zpívaly, nýbrž prokázaly i
svůj umělecký talent, což bylo patrné na kulisách, které samy vyrobily. Malou odměnou za
jejich úsilí byl jahodový koláč od našich kuchařek.

Všem dětem a učitelkám děkujeme za krásně strávené dopoledne, za čas, který nám
věnovaly, a přejeme jim krásné prázdniny, hodně sluníčka, odpočinku a krásných chvil
strávených s kamarády.
Text: Dagmar Netušilová

Jarní hrátky v Borovanech
Už ani nevím, pokolikáté jsme se zúčastnili jarních hrátek seniorů v Borovanech. Po milém
přivítání panem Stanislavem Malíkem vystoupily děti ZŠ Petříkov, prý nejmenší škola
v jižních Čechách. Děti zahrály dvě pohádky od Zdeňka Svěráka: Šípkovou Růženku a
Červenou Karkulku, které dnes známe především z filmového zpracování pod názvem Tři
bratři.

Po krátké pauze následovalo vystoupení dechové kapely Hájovanka, která dovede
všechny posluchače opravdu potěšit.

Naši klienti se během odpoledne setkali se svými dávnými známými a měli si tedy o čem
povídat. Jako občerstvení byly přichystány chlebíčky a koláče, na kterých jsme si velmi
pochutnali.

Děkujeme všem borovanským za pozvání a těšíme se na další setkání opět v Borovnech
nebo v našem domově.
Text: Dagmar Netušilová

Vystoupení Nazaretu – Kukačky
V úterý 17. 5. odpoledne do našeho domova přijela milá návštěva z borovanského
Nazaretu, která si pro nás připravila hru Limonádový Joe.

Během krátké přestávky, kdy se účinkující šli převléknout do jiných kostýmů, nám čekání
zkrátila Hanka, která zazpívala za doprovodu varhan známé lidové písně. Naši klienti se
samozřejmě ke zpěvu přidali.

Ve druhé části samotné jsme vyslechli písně ze známého muzikálu Pomáda, při kterých
Kukačky i tancovaly.

Děkujeme za příjemně strávený čas a těšíme se opět někdy na viděnou.

Text: Dagmar Netušilová

XII. turnaj v kuželkách a pétanque v G - centrum Tábor
Další ročník soutěže v kuželkách a pétanque se uskutečnil 13. 6. 2016 v Táboře. Po
úvodních slovech paní ředitelky G – centrum a hostů se začalo soutěžit. Celkem se
zúčastnilo 12 družstev z různých domovů.

Celý den nám zpříjemnilo písničkami Duo Escalona a sluníčko, které celý den intenzivně
svítilo. Během soutěže se o nás starali žáci ze ZŠ a studenti ze zdravotnické školy.

Pochutnali jsme si na grilovaném párku, koláčcích a různých druzích ovoce. Domů jsme
se vrátili s třetím místem a dárečky.

Text: Dagmar Netušilová

Virtuální Univerzita třetího věku
Naše VU3V má první úspěšně „odpromovanou“ studentku, klientku našeho domova paní
Evu Dobešovou.

Konzultační středisko VU3V Chvalkov vzniklo v roce 2014 a byla to právě paní Dobešová,
která stála u jeho zrodu, protože nám vnukla nápad středisko zřídit.

Paní Dobešová se narodila v Praze v roce 1938. Vystudovala Střední zdravotnickou školu
obor zdravotní sestra, z politických důvodů však nebyla přijata ke studiu medicíny a tak
začala pracovat na kardiologii v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po složení atestace
v Brně se stala na kardiologii vrchní sestrou. Ve zdravotnictví pracovala celý život a ještě
ve svých 68 letech pracovala jako dispečerka Záchranné služby Praha – Západ.

Ve

volném čase se věnovala svému druhému zaměstnání v divadle. Pracovala jako
inspektorka hlediště v Činoherním klubu a toto povolání, jemuž se věnovala 20 let, pro ní
bylo velkým koníčkem. V roce 2009 se z Prahy přestěhovala blíže k synovi do jižních
Čech, a protože byla celý život zvyklá na to, vzdělávat se, zahájila studium na VU3V. Poté,
co se přistěhovala do našeho domova, chtěla ve studiu pokračovat a protože se přihlásilo
více zájemců, vzniklo konzultační středisko Chvalkov.

Paní Dobešová se tak stala první naší studentkou, která studium slavnostně ukončila
promocí na České zemědělské univerzitě v Praze.

Ovšem nejen promoce paní Dobešové byla slavnostní, slavnostní bylo celé ukončení
letního semestru 2015/16. Ten jsme zakončili společně s dalšími studenty na závěrečném
semináři, který se letos konal v Borovanech. Účast studentů byla hojná a borovanský sál
praskal ve švech.

Bohužel se všichni naši studenti nemohli závěrečného semináře a odpoledního programu
zúčastnit, ale my jsme na ně mysleli a vysvědčení a dárečky jim domů dovezli.

Po převzetí vysvědčení jsme zašli na kávu a poté se již věnovali odpolednímu programu.

Další semestr začínáme v září. Nové studenty již bohužel nepřijímáme (kapacita střediska
naplněna).

Text: Dana Červonyjová

Pracovní cesta do Bechyně
Dne 29. 6. 2016 se uskutečnila pracovní cesta do nového zařízení pro seniory v Bechyni.

Po ránu jsme se sešli v hojném počtu u našeho domova a v 7.30 se rozjeli směr Bechyně.
Nejmladším účastníkem zájezdu byl teprve tříletý Matýsek, vnouček jedné z našich
sestřiček. Cesta byla klidná a v devět hodin jsme dorazili na místo.

Domov už z venku působil obrovsky. Ve vstupní hale, kde mají recepci a klienti domova
zde mají možnost si koupit cukrovinky a několik druhů nápojů, nás přivítala ředitelka
domova Mgr. et Bc. Alena Sakařová. Po předání dárku jsme byli uvedeni do zasedací
místnosti, kde jsme se mohli občerstvit a dát si kávu. Paní ředitelka nás provedla
domovem, seznámila s provozem i s plány do budoucna.

Při samotné prohlídce domova nás zaujalo vybavení prostor na chodbách a
společenských místnostech, které bylo zařízeno v retro stylu, podle slov paní ředitelky, aby
se tam klienti cítili jako za svých mladých let. V domově je 80 jednolůžkových pokojů,
velmi pěkně prostorově řešených. Mně osobně zaujala tamní Hospoda, která otvírá jednou
týdně a klienti si zde mohou posedět a dát si něco dobrého k pití.

Po návštěvě jsme se společně přemístili do hospůdky na náměstí a poobědvali, zbyl čas i
na rychlou kávu a ve 12.45 jsme odcházeli od místního informačního centra na prohlídku
Bechyňského zámku.

Zámek byl postaven nejdříve jako hrad roku 1268 a poté v letech 1581-1584 přestavěn na
zámek. Výklad paní průvodkyně byl poutavý a zajímavý. Zámek byl plný stylového
nábytku, obrazů a maleb, ze kterých dýchala dávná doba šlechticů a šlechtičen, kteří ne
vždy, měli život jen plný honů, radovánek a bujarých oslav.

Vše jsme ukončili nákupem suvenýrů. Jaká byla pracovní cesta? Slovy malého Matýska:
„Babičko, mně se to líbilo“.
Text: Monika Papoušková

Chvalkovské listy k dispozici:

- Městská knihovna Trhové Sviny
- Dům s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárna praktických lékařů MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Terezy Seidenglanzové
- čekárna 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.
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email:

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

Motto:
„Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“
J. A. Komenský
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