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Milí čtenáři,
právě otevíráte již druhé číslo Chvalkovských listů vydaných v letošním roce.
Opět bychom Vás rádi informovali o tom, co je u nás nového. Doufám, že s námi rádi
zavzpomínáte.
V roce 2017 oslaví Chvalkovské listy již páté výročí svého vydání, a proto jsme se
rozhodli, že vyhlásíme soutěž pro nejmenší návštěvníky našeho domova. Více o soutěži
se dočtete uvnitř listů. Prosíme malíře, aby na své obrázky uváděli i kontaktní adresy.
Všem našim čtenářům přejeme krásné léto a mnoho nezapomenutelných zážitků.
Za redakční radu Dana Manová

Smyslová zahrada
Rádi bychom Vám představili naší smyslovou zahradu.
Co je smyslová zahrada?
Smyslová zahrada je zahrada, která slouží k relaxaci a odpočinku. Mimo to svým
návštěvníkům umožňuje i estetické a kulturní zážitky. Snaží se působit na všech pět
základních lidských smyslů. Těmito smysly jsou: zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Právě
pomocí těchto smyslů vnímáme okolní svět, nebo-li jak řekl R. Atkinson: "Oči jej vidí, uši jej
slyší, nos jej cítí, ústa jej ochutnávají a tyto schopnosti nám spolu s dalšími smysly
poskytují znalost o světě".
Pozitivní vliv smyslových zahrad je spatřován zejména u lidí trpících poruchou orientace.
Naše smyslová zahrada je koncipována tak, aby klientům umožnila:
•

Pozorování rostlin, květin, plodů, různého hmyzu, motýlů a ptáků, koček. Není u
nás zvláštností spařit srnu vyvádějící svá mláďata, zajíce a kočky z blízké vesnice.

•

Poslouchání zpěvu ptáků, větru, cvrkotu hmyzu, kvákání žab, bučení krav, ale i
klasický ruch práce traktorů a kombajnů na okolních polích.

•

Cítění vůně květin, rostlin, hub, čerstvě posekané trávy či sušícího se sena.

•

Dotýkání se květin, stromů. Součástí zahrady je i cvičící stroj, umožňující
protažení.

•

Ochutnávání plodů malin, angreštu, rybízu, jahod, ale i námi vypěstované pažitky,
ředkviček, lusek, mrkve či rajčat.
Zahrada je bezbariérová s řadou odpočinkových zákoutí:

Zahradní altán

Altánek

Pergola

Venkovní altán je vybaven rolujícími foliemi a umožňuje tak klientům posezení i za
větrného počasí.

V rámci pobytu v naší zahradě mohou klienti využít i řadu jiných odpočinkových míst:

Pod jabloní

U vchodu

U rododendronů

Součástí zahrady jsou dvě stanoviště umožňující aktivní trávení volného času sportem:

Ruské kuželky

Posilovací stroj

Zábavu zde najdou i klienti, kteří raději pečují o rostliny a to napři. v rámci pěstování
zeleniny na vysokých záhonech, které jsou uzpůsobeny ve výšce 70 cm od země a tím
lépe přístupné.

Pěstujeme i rajčata a papriky.

V zahradě se nacházejí z velké části seniorské lavičky ARTS, s výškou sedáku 50 cm a
zabetonované do země, aby se předešlo převržení lavičky.

Estetickou část duše pohladí mnoho rozličných květin a rostlin, které se v zahradě
vyskytují, namátkově:

Chuťové buňky zas podráždí plody (maliny, jahody, borůvky), které nám zahrada
každoročně dá a zelenina, kterou si pěstujeme:

Myslíme také na naše ptáčky a oni nám naší péči oplácí svým zpěvem.

Naši zahradu využíváme pravidelně a velmi rádi.

Text: Bc. Dana Manová

Klavírní a violoncellové vystoupení

Druhým hostem hudebního projektu v chvalkovském domově byla Anežka Netušilová z
Trhových Svinů, která nám přijela předvést hru na klávesy.
Třetím hostem poté Pavla Kunzová, která nám přijela zahrát na violoncello.
Pavla je studentkou ZUŠ v Trhových Svinech, Anežka je její absolventkou.
Jelikož náš domov nevlastní klasické piano a zapůjčení tohoto nástroje by bylo složité, tak
Anežka souhlasila s hrou na elektronické klávesy a z tohoto důvodu si přizpůsobila
skladby.
Vystoupení se konalo 29. 3. 2017 ve společenské místnosti. Anežka se snažila vybrat
známé skladby, které klienti znají z rádia, nebo televize - Ave Maria, Te Deum, svatební
pochody Largo od Antonína Dvořáka a další. Pavla, která nám přijela zahrát 17. 5. 2017,
využila ke svému koncertu venkovní altán našeho domova.
Děvčatům děkujeme za jejich krásné koncerty.
Text: Dagmar Netušilová
Velikonoce
Po dlouhé a letos i mrazivé zimě jsme se na Velikonoce velmi těšili. Již s přípravami na
tyto svátky jara jsme začali měsíc dopředu.
V naší klubovně, kde většinou vyrábíme různé výrobky z papíru, textilie, keramiky a
dalších materiálů, jsme na letošní svátky připravili ovečky z vlny a papíru. Asi týden před
Velikonocemi si klienti zasadili do barevných ošatek pšenici, kterou každý den zalévali a
pozorovali, jak pšenice rychle roste.

Nezapomněli jsme ani na pečení velikonočních beránků a jednoho zajíčka. Pečení naše
klientky baví, samy se zapojují do práce, některé svýma rukama, ostatní alespoň radami.
Po upečení jsme beránky a zajíčka natřeli čokoládovou a bílou polevou a ozdobili
lentilkami a mašlemi.

Během příprav jsme si připomněli zvyky a tradice Velikonoc. Samozřejmě nechybělo ani
barvení vajec.
Na Zelený čtvrtek jsme se sešli v oblíbené Růžové zahradě, kde si mohl každý klient
ochutnat velikonočního beránka a zavzpomínat na předešlé velikonoční svátky.

Text: Dagmar Netušilová
Koncert Ševětínský sboru

Zpříjemnit nedělní odpoledne 23. 4. 2017 nám přijeli do našeho domova zpěváci
chrámového sboru ze Ševětína. Na tento jarní koncert jsme se všichni těšili, kaple domova
se celá zaplnila – našimi klienty, zaměstnanci i návštěvami klientů.

Tento sbor byl u nás již po několikáté, ale každou návštěvou nás mile překvapí nějakou
novou skladbou. Jejich zpěv, přednes v milém podání pohladil po duši a zanechal v nás
silný zážitek a v očích slzy. Moc těmto zpěvačkám i zpěvákům děkujeme, že k nám jezdí
již jako domů, že nelitují svého volného času a přijedou svým zpěvem potěšit.

Text: Miloslava Šuplerová

Máj
Již začátkem dubna se u nás v domově při ručních pracích vyrábí mávátka na prvomájový
průvod alegorických vozů do nedaleké vesničky. Hasiči z Mohuřic, kteří tuto akci pořádají,
nám přivezou materiál a naší klienti se pustí do zábavné, ale pro všechny důležité, práce.
Ze čtvrtek papíru vystřihat a vymalovat barevné květiny, holubičky, pod kterými je
z krepového papíru připevněna trikolora. Vše se připevní na dřevěnou tyčku. Do konce
měsíce musí být vše hotovo, aby na 1. máje mohla mávátka mávat v dětských ručkách,
zábavně a vtipně vymyšleným ozdobeným alegorickým vozům.

Během práce se už těšíme na akci u nás v domě a to je stavění májky. V letošním roce
s ohledem na deštivé a chladné počasí se stavění přesunulo až na 2. května. Ráno jsme
si upletli a ozdobili věnec a ten připevnili na špičku májky. Barevné krepové fábory se
snažili senioři uvázat tak pevně, aby při silném větru neuletěly. Jakmile byla májka
postavena, všichni se rádi posilnili opečeným párkem a pohárkem dobrého piva. A co

jiného patří k májce? No přece veselá písnička s harmonikou. Takže se i v doprovodu
harmoniky zpívalo.

Celý květen jsme se pak těšili pohledem na vlastnoručně ozdobenou májku.

Mnozí z našich klientů pamatují také na kácení máje. My v této, někde již zapomenuté
tradici, pokračujeme. Na konci měsíce jsme se teda opět sešli v zahradním altánu u
májky, tu jsme porazili a při malém občerstvení, zazpívali s harmonikou, na kterou nám
přijel zahrát pan Hoffelner z Mezilesí.

Text: Miloslava Šuplerová

Hrátky seniorů v Borovanech
Jako každý rok dostali někteří naši klienti, ti kteří bydleli v Borovanech a blízkém okolí,
pozvání na květnové hrátky seniorů. Vincentské společenství Borovany, které je
pořadatelem, nazvalo takto tuto akci a ta je spojená se svátkem matek. Pozvaní klienti toto
pozvání rádi přijali a 12. 5. 2017 odpoledne jsme se do Borovan vypravili.

Je velmi příjemné, když Vás tak mile vítají tam, kde již nebydlíte a dávají najevo, že na
Vás nezapomněli. Přivítání od pana Stanislalva Malíka, paní Aničky Urbánkové i
organizátorů, dalších seniorů – kamarádek či kamarádů, sousedů či spolupracovníků, bylo
jako vždy, dojemné. V programu bylo vystoupení menších i větších dětí ze ZUŠ Borovany,
se kterými vystupoval též pan ředitel Karel Ochozka. Jejich zpěv i hra na hudební nástroje
byly opravdu krásné.

Text: Miloslava Šuplerová

Odpoledne plné pohádek

Dne 14. 6. 2017 nás přijela potěšit Církevní mateřská škola z Českých Budějovic.
Dětiček k nám přijelo 38 s doprovodem řádových sester.

Připravily si pro nás 2 pohádky. První byla o Červené karkulce a ta druhá Krtek a potopa.
Děti si s sebou přivezly kulisy a měly připraveny přenádherné kostýmy, ve kterých
vypadaly jako v živé pohádce. Na rádiu měly nahranou předmluvenou pohádku, aby naši
klienti lépe rozuměli a vžili se do pohádky.

Děti předaly klientům perníkové kytičky a naši klienti se samozřejmě také na ně připravily
a již týden dopředu vyráběly v rámci volnočasových aktivit keramické andělíčky a
kostelíčky.

Děti byly prostě úchvatné a my jim moc děkujeme za překrásný zážitek.
Text: Dana Bedlánová

Virtuální Univerzita třetího věku

Naše konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku úspěšně završilo další semestr
studia. V letním semestru jsme se věnovali cestování, a tak jsem se pro zasloužená
vysvědčení vypravili na závěrečný seminář do Třeboně.

Třeboň jako lázeňské město nabízí svým návštěvníkům mnoho turistických lákadel a
protože nám počasí přálo, některé jsme navštívili. Děkujeme za doprovod našemu
průvodci panu Kotkovi z třeboňské VU3V.

Prázdniny jsme přivítali společným rozloučením v cukrárně v Trhových Svinech.

K učení opět zasedneme 26. září a věnovat se budeme celý zimní semestr dějinám naší
krásné vlasti.
Z kapacitních důvodů již bohužel nepřijímáme nové zájemce o studium. Děkujeme za
pochopení.
Našim studentům přejeme krásné léto.
Text: Bc. Dana Manová

Ukázka cvičených policejních psů

Velkým zážitkem pro nás byla návštěva dvou policistů se speciálně vycvičenými psy.
Nadpraporčík Ivan Dorotovič a podpraporčík Jan Dvořák, kynologové z Územního odboru
Policie ČR Český Krumlov, nám představili svého čtyř a půl letého německého ovčáka a
ještě půlroční štěně. V úvodu nám vysvětlili, jak je náročný řádný výcvik služebních psů a
vysvětlili nám, k čemu se speciálně vycvičení psi u Policie ČR využívají. Poté nám

předvedli konkrétní ukázky z práce s těmito věrnými kamarády. Též se s námi podělili o
zážitky ze služby a pak ochotně odpovídali našim klientům na jejich dotazy.

Všem se moc líbila ukázka zadržení pachatele, poslušnost psů ale též ukázka toho, co již
dovede takto malé cvičené štěně. Mnoho našich klientů si uvědomilo, jak důležitou a
náročnou práci mají tito psovodi nejen při výcviku psů, neboť se jim musí věnovat takřka
celých 24 hodin denně, aby pak byl pes dobře připraven. A my jim za tuto zajímavou
ukázku moc děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.
Text: Miloslava Šuplerová
Vystoupení dětí z MŠ

Druhá neděle v květnu je v kalendáři věnována Dni matek. Při této příležitosti si děti z MŠ
Trhové Sviny připravily společně s p. učitelkami pásmo písniček, básniček, tanečků a
přijely do chvalkovského domova potěšit klienty a klientky.
Jelikož letos Trhové Sviny oslavují 580. výročí udělení městských práv, proto se i některé
scénky věnovaly tomuto tématu.
Děti byly opět moc šikovné, vůbec se nestyděly a určitě všichni obdivovali jejich odvahu.
Nakonec vystoupení ještě děti rozdaly dárky, které vyrobily ve školce.
Děkujeme dětem a p. učitelkám za vystoupení, jehož příprava byla jistě náročná, ale s
krásným výsledkem.
Text: Dagmar Netušilová

Výstava obrazů v KIC Trhové Sviny

Během května jsme dostali pozvání do KIC Trhové Sviny, kde právě probíhala výstava
obrazů Františka Stráského, který byl klientem našeho domova. Se třemi klientkami jsme
tuto výstavu navštívily a prohlédly si obrazy pana Stráského.
Pan Stráský maloval hlavně okolní přírodu, kterou měl rád, potom kostely např. kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech, kostel Nejsvětější Trojice, tvrz Žumberk a
další.
Po shlédnutí této výstavy nám paní Šárka Floderová zapůjčila dobové fotografie Trhových
Svinů. Bylo zajímavé pozorovat klientky při prohlížení těchto fotek, jak se vrátily
myšlenkami do let minulých. Na každé fotografii je něco zaujalo. Dokonce poznaly i své
známé a přátele.
Nejvíce byla dojata paní Pišingerová rodačka z Trhových Svinů, která na jedné fotografii
poznala svou rodinu. U další fotky s nadšením vykřikla: ,,Jé, tady jsme chodili tancovat".
Takovýchto vět bylo během chvíle několik.
Také bylo zajímavé shledání naší klientky paní Pavlové s paní Šárkou Floderovou z KIC.
Šárka totiž navštěvovala Gymnázium v Trhových Svinech, kde paní profesorka učila.
Moc děkujeme paní Helence Benešové za pozvání, všichni jsme si odpoledne moc užili.
Text: Dagmar Netušilová

Výlet do Zoo Dvorec

Během plánovaní letošního výletu jsme se rozhodli navštívit Zoo Dvorec. Volba byla
jednoznačná, zejména z toho důvodu, že Zoo je kousek od nás a my ji ještě nikdy
nenavštívili. A rozhodli jsme se správně. Mohli jsme si totiž prohlédnout i bílá jihoafrická
lvíčata, která se v Zoo začátkem května narodila. My se na výlet vypravili začátkem
června, a tak si již lvíčata hrála ve výběhu se svými rodiči.

Mimo lvíčat jsem měli možnost si prohlédnout řadu dalších, pro nás exotických zvířat.
Někoho zaujali opice, jiného smečka vlků, či rozsáhlá sbírka hadů. Na závěr návštěvy Zoo
jsme si poseděli i v tamní hospůdce.

Autobus nás dovezl v pořádku domů a my již plánujeme cíl našeho příštího výletu.

Text: Dana Manová

Turnaj v kuželkách a petangue

Rok opět uběhl velmi rychle a chvalkovský domov dostal pozvání na XIII. sportovní den
do G- centra Tábor, kde se soutěží v kuželkách a petangue. Na konci pozvánky bylo
napsáno: V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Ani na chvíli jsme nepomysleli,
že by se počasí nevydařilo. Po náročnějším výběru tří klientů jsme vyjeli autem směr
Tábor.

V autě vládla dobrá nálada, ani chvilku nebylo ticho, stále bylo co povídat, a proto cesta
uběhla, ani nevíme jak.
Po uvítání na recepci domova nás asistentky dovedly na místní zahradu a ukázaly naše
stanoviště. Hlavní program začal v 10.00 hod. promluvou paní ředitelky z G- centra a poté
místostarostkou města Tábora.
A již se mohlo začít soutěžit. Jestli jsem počítala správně, soutěžilo 10 družstev
pozvaných a domácí klienti z G-centra. Během soutěžení se o nás pečlivě starali studenti
ze SZŠ, kteří roznášeli nápoje a občerstvení - koláčky, grilované klobásy nebo ovoce. Po
celou dobu turnaje nám hrála známá muzikantská dvojice duo Escalona Josef Benedik a
Jarmila Janovcová.
Naši klienti si vedli dobře a odjížděli jsme s diplomem za druhé místo v petangue.
Všichni soutěžící a jejich doprovody si sportovní den určitě užili a nyní se mohou těšit na
XIV. ročník.
Text: Dagmar Netušilová
Hudba z Vysočiny

V sobotu 17. 6. 2017 jsme uvítali v domově akustickou hudbu z Vysočiny s názvem
Žalozpěv, jejíž členové si skládají hudbu i texty písní sami.
Texty písní byly z různých koutů naší republiky. Skladatelé se soustředili převážně na
přírodu, řeky, louky lesy, zaniklé obce a vesnické kostelíky.

Pan kapelník má rád zdejší krajinu a často se vrací do jižních Čech, proto texty některých
písní byly o Dobré a Hojné Vodě, Cetvinách a dalších místech zdejší krajiny.
Kapela se skládala ze čtyř muzikantů, kteří hráli na kytaru, basovou kytaru, housle a paní
zpěvačka hrála na klávesy, příčnou flétnu a zobcovou flétnu. Počasí vypadalo ten den
slibně a kapela vyslovila předem přání, zda by byla možnost vystupovat venku, a proto
jsme vše připravili v zahradním altánu.
Koncert začal ve 14:00 hod. a zúčastnilo se kolem 20 klientů a několik zaměstnanců.
Na závěr nám kapela zahrála tři známé lidové písně - Nezacházej slunko, Široký hluboký
a Černé oči jděte spát.
Po skončení koncertu jsme provedli členy kapely naším domovem. Všem se u nás líbilo,
hlavně místo uprostřed přírody a slíbili, že by zase někdy rádi přijeli.
Děkujeme a přejeme hodně nápadů při skládání nových písní a mnoho spokojených
posluchačů.
Text: Dagmar Netušilová

Soutěž k pátým narozeninám našich listů

Vyhlašujeme malířskou soutěž pro nejmenší návštěvníky našeho domova. Soutěž na téma
„Jak trávím svůj volný čas s mou babičkou či dědečkem“.

Obrázky nám můžete zasílat poštou, či odevzdat sociální pracovnici přímo v domově (o
víkendu lze obrázky ponechat na pracovně sester).

Všechny obrázky budou vystaveny v našem domově během týdne sociálních služeb a na
webových stránkách domova. Autoři tří nejhezčích obrázků, o nichž rozhodnou naši klienti,
od nás obdrží věcnou cenu.

Těšíme se na Vaše obrázky. Obrázky přijímáme do 31. 08. 2017.

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:

- Městské knihovně Trhové Sviny
- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktických lékařů MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Terezy Seidenglanzové
- čekárně 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.

Zájemci

o

pravidelný

odběr

našich

listů

mě

mohou

kontaktovat

na

email:

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

Motto:
„Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.“
Seneca
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