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Milí čtenáři,
právě otevíráte druhé číslo Chvalkovských listů vydaných za rok 2019.
Do roku 2020 Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a krásně společně strávených chvil.
Za redakční radu Dana Manová

Setkání s rodinami 2019

Setkání s rodinami u příležitosti vystoupení hudební skupiny Keramička

V pátek 5. července 2020 u nás vystoupila jihočeská dechová hudba Keramička.
Toto vystoupení bylo posledním darem z projektu Ježíškova vnoučata 2018 a
našemu klientovi ho zajistila firma M&M reality.
Tuto akci jsme pojali také jako společné setkání pracovníků Domova s klienty a
jejich rodinnými příslušníky. Přestože organizace celé akce vzhledem k její velikosti
byla pro zaměstnance Domova náročnější, jsme rádi, že si celé odpoledne vydařilo
a všichni se společně dobře bavili.

Text: Mgr. Dana Manová

Rozloučení s létem s dětmi z MŠ Slavče

V září 2020 jsme se v našem Domově společně sešli s dětmi z Mateřské školy Slavče,
abychom se společně rozloučili s létem. Naši klienti si pro děti připravili různé soutěže, po
jejichž splnění na děti čekala zasloužená odměna. I děti si pro naše klienty připravili
drobné dárečky. Již nyní se těšíme na další společné setkání.

Text: Mgr. Dana Manová

Hudební vystoupení v domově
Konec léta v našem domově byl vyloženě muzikální.
Z nedaleké Základní umělecké školy Benešov nad Černou přijali pozvání mladí muzikanti.
Své začátky v hraní i virtuózní skladby si pro nás připravili sourozenci Bohoušek a
Štěpánka Čermákovi, Terezka a Honzík Šuplerovi a Kai Marek. Nejdříve začali hrát a
zpívat ti nejmenší, Bohoušek s Terezkou, chodí ještě do mateřské školy a věnují se hře na
klávesy a akordeon. Poté je vystřídal malý školák Honzík, také hraním na akordeon.
Nakonec nám zahrála Štěpánka s Kaiem, kteří spolu hrají již několik let a ZUŠ prezentují
na různých soutěžích v České republice, kde dosahují velmi dobrého umístění, několikrát i
prvenství.

Bylo to nádherné odpoledne a mladí umělci nám všem zpříjemnili náladu.

Společně s klienty jsme se utvrdili v tom, že máme v okolí moc šikovné, mladé a
talentované děti.

S písničkou z Moravy a z Čech nám přijeli zahrát a zazpívat 20. září až z Olomouce dva
muzikanti, kteří hrají na harmoniku a kytaru, pan Zdeněk Černohouz a Jaroslav Šolc.
Jejich pásmo písní národních, staropražských a dalších lidovek ze všech koutů naší vlasti
opět zpestřilo život našich klientů. Mohli si poslechnout písničky i méně známé, ale hlavně
si zazpívali s účinkujícími písničky známých, populárních autorů, například od Karla
Hašlera, Františka Kmocha nebo Fanoše Mikuleckého. Bylo to veselé odpoledne, všechny
vystoupení moc potěšilo.

Na konci září poctil náš Domov pro seniory návštěvou pan Kristián Alexandr Šebek.
Hudební program, který si pro naše klienty připravil, nesl název „Pocta pánům Karlům“.
Mladý zpěvák nádherně zazpíval písně od skladatele Karla Svobody, interpretované např.
Karlem Gottem, Valdemarem Matuškou, Václavem Neckářem a dalšími českými umělci.
Tyto nádherné písničky jsme si rádi všichni zazpívali a v duchu děkovali, jakými krásnými
skladbami nás Karel Svoboda obohatil. Ani jsme v té době netušili, že nás i celou naši
zemi za pár dní zarmoutí zpráva o úmrtí Karla Gotta, zpěváka, mistra s nádherným a
známým hlasem i v zahraničí. Díky jeho nádhernému zpěvu mnoho zemí světa vědělo,
kde je Česká republika. Samozřejmě i naši klienti vzdali tomuto velikánovi, mistru zpěvu,
poctu 11. října, kdy jsme si během vzpomínkového dopoledne připomněli život a dílo
tohoto našeho významného umělce – Mistra Karla Gotta. „ Kájo děkujeme a
nezapomeneme“.

Dne 30. října v odpoledních hodinách, přijel do našeho domova účinkovat Taneční a
divadelní soubor Kukačky z Trhových Svinů. Zde předvedli ukázku z muzikálu „Starci na
chmelu“ Tanečníci měli na sobě nejdříve modré úbory a po chvíli tance je svlékli, pak
pokračovali v tanci i zpěvu v nádherně ušitých šatech Našim klientům se jejich náročné a
krásné vystoupení moc líbilo, byli totiž překvapeni vtipným předvedením jejich umění.

Měsíc před začátkem adventu nám v odpoledním čase přišla zpříjemnit život v domově,
„Mladá kapela“. Ta při hudebním vystoupení se svými písničkami opět potěšila naše
klienty, kteří si dávali zahrát na přání oblíbené písničky ze svého mládí, nebo ty, na které
si právě vzpomněli. Bylo skutečně veselo, odpoledne rychle uteklo a nikomu se nechtělo
končit.

A věřte, naši klienti se vždy těší na každou písničku, ať ji zahrají profesionálové či naši
mladí, začínající muzikanti. Všem za jejich vstřícnost a návštěvu našeho domova mockrát
děkujeme a těšíme se na další setkání.

Text: Miloslava Šuplerová

Kouzelník Waldini

Pravou kouzelnickou show jsme v našem domově měli zřejmě poprvé. V pátek 9. srpna
odpoledne přijel pan kouzelník Waldini, který si připravil bohatý kouzelnický program.
Mezi prvními kouzly bylo ztracení snubního prstýnku naší kolegyně. Samozřejmě nikdo
z nás netušil, jak to kouzelník dokázal. Hned po skončení první záhady nám kouzelník
vysvětlil trik tohoto čísla. Do svého zábavného programu zapojil klienty, zaměstnance i
děti, které se přijely na vystoupení podívat.
Mezi všemi kouzly, které jsme mohli shlédnout, nechyběl trik s bílou holubičkou, kterou
jsme si po skončení představení mohli pohladit, nebo podržet na prstě.
Páteční odpoledne plné kouzel, triků, vtipů jsme si určitě moc užili a do večera každý z nás
přemýšlel nad záhadami prováděných kouzel.

Text: Dagmar Netušilová

Svatý Martin přijel na bílém koni

Kdo by neznal pranostiku o sv. Martinovi, jak přijel na bílém koni. Svátek sv. Martina býval
jedním

z nejoblíbenější

svátků

roku,

v domácnostech

staročeských,

selských,

měšťanských i panských bylo veselo. Děti čekaly na prvních sníh, hospodyně pekly
svatomartinskou posvícenskou husu, martinské rohlíky, koláče, zkrátka posvícení jak se
patří. V dnešní době se ve městech a vesnicích koná velmi oblíbená jízda sv. Martina na
bílém koni. Proto i my v našem domově jsme si tento významný svátek připomněli.
Zaměstnanci domova se převlekli do kostýmů, aby zahráli kousek z pověstí sv. Martina a
podkovy jeho Šimla. Představením jsme si připomněli, že sv. Martin jezdíval na svém
šimlu během svého života křížem krážem, stal se věřícím křesťanem a později dokonce
biskupem. Žil však dál velice skromně, skoro jako poustevník.
Přátelil se s docela obyčejnými lidmi, které navštěvoval. Nikdo netušil, o koho vůbec jde,
když sv. Martin zavítal do kovárny, kde potřeboval novou podkovu pro jeho šimla. Kovář
byl věru nerudný brach a do práce se mu nikterak nechtělo. Po neustálém brumlání se
kovář nakonec dal do práce a když stál bělouš zase na všech čtyřech, natáhl kovář dlaň a
povídá:

„Dostanu tři dukáty!“
Svatý Martin však našel pouze dukáty dva, ale mistr rval na svém, jinak že to nepůjde!!!
Ten poslední dukát ti tedy musí zaplatit můj kůň, pokrčil rameny jezdec a pošeptal něco
šimlovi do ucha. I zvedl bělouš ocas, ubrzdil se, jako by luby dřel a v té chvíli z něho
vypadla pořádná hromada koňských koblih „Tady máš!“, poznamenal světec. A než se
kovář vzpamatoval, byl i s koněm za horami. Kovář spustil takové hromobití, až se kovárna
třásla a nepřestal dřív, dokud všechnu nečistotu nesmetl do říčky. Když se však od říčky
vracel, kde si ještě vymáchal pometlo, spatřil místo poslední koblížky, na kterou předtím
zapomněl právě onen dukát, co mu zůstal světec dlužen. Inu, běžel honem zase k říčce,
ale nic tu nic, proud šimlův doplatek odnesl.

Text: Dana Bedlánová

Virtuální Univerzita třetího věku

Promoce leden 2020

V zimním semestru letošního školního roku jsme se věnovali kurzu genealogie.
Genealogie, jako pomocná historická věda zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, které
vyplývají z jejich společného rodového původu. V tomto kurzu jsme se zabývali tím, jak se
tvoří rodokmen. Rozsáhlý studijní blok představovaly informace o matrikách s ohledem na
to, jaké archivní materiály lze použít ke studiu našich předků. Dozvěděli jsme se také, jak
se tvoří rodové kroniky a organizují rodové srazy. V rámci tohoto semestru nám vyšla
vstříc Mgr. Markéta Hrdličková z Oblastního archivu v Třeboni, která pro nás připravila
v lednu 2020 v archivu exkurzi.
Na závěr semestru se naše studentky paní Nataša Prachařová a Hana Novotná vypravily
do Prahy na svou zaslouženou promoci. Gratulujeme!

V letním semestru se budeme věnovat studiu českých dějin.
Text: Mgr. Dana Manová

Adventní doba a vánoční čas
Adventní doba a Vánoce patří mezi nejkrásnější dny celého roku. Tyto křesťanské svátky
jsou v našem domově plné kulturních vystoupení, pečení cukroví, zpívání koled, ale i
vzpomínek na Vánoce již v době minulé.
Adventní dobu jsme začali pečením a zdobením perníčků. Vůně tohoto cukroví byla cítit
celým domovem.
První adventní pátek pro nás znamenal příchod svatého Mikuláše, anděla a několika čertů.
Mikulášská nadílka se konala v jídelně, kde klienti byli obdarováni mikulášskými balíčky.
Ne všichni se mohli zúčastnit v jídelně, proto trojice navštívila klienty i na pokojích.
Jako hudební doprovod nám přišli zahrát Vašek Mařík ze Slavče, Václav Kolář z Mohuřic a
pan František Tisoň z Dobrkovské Lhotky.

Začátkem druhého adventního týdne začali klienti spolu s aktivizačními pracovnicemi péct
vánoční cukroví. Nejprve to byly klasické vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, kokosové
koule a zkusili jsme i nové cukroví, které se jmenuje Cimpr-campr. Myslím si, že se nám
cukroví povedlo. Ve středu 11. prosince jsme se jako každoročně zapojili do

akce "Česko zpívá koledy" a společně s celou naší republikou si zazpívali české
koledy.

V tomto týdnu nám také přijely připomenout předvánoční čas děti z Mateřské školy
z Trhových Svinů. Děti společně s paní ředitelkou a paní učitelkou Opekarovou si
připravily různé písničky, básničky, tanečky s vánoční tématikou. O další vystoupení se
postarali zaměstnanci Mateřské školy z Borovan. V jejich podání zazněly klasické koledy,
ale i písně od známých českých interpretů např. (od Janka Ledeckého nebo skupiny
Spirituál Kvintet). Kromě krásně zazpívaných koled ještě jako dárek přinesli našim
klientům několik domácích vánoček a štrůdlů.

V třetím adventním týdnu se konala dvě vystoupení. 18. prosince k nám zavítala Mateřská
škola ze Slavče s paní ředitelkou a paní učitelkou Rabochovou. Děti opět předvedli krásné
a dojemné představení plné koled, básniček a tanečků. Na konci vystoupení si děti
s klienty navzájem předali malé dárky. Posledním předvánočním představením byla
Mateřská škola a Základní škola z Besednice. I zde jsme všichni ocenili, jak se děti na
vystoupení připravily. Také jsme si z jejich úst poslechli známé, ale i méně známé
adventní a vánoční písně.
Ke konci adventu nám již nezbývalo nic jiného, než ozdobit vánoční stromečky do každého
patra. Ve společenské místnosti klienti nazdobili stromeček do stříbrna, v druhém patře do
zlata a v jídelně se pyšní stromek červenozlatý.
Adventní doba nám všem velmi rychle uběhla, ale vzpomínky nám určitě zůstanou. Den
před Štědrým dnem jsme se s klienty sešli, společně zazpívali koledy, ochutnali cukroví a
vypili domácí punč, který pro nás udělaly naše šikovné kuchařky.
Během této doby jsme se i letos zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a tak
prostřednictvím dárců měli někteří naši klienti Vánoce krásnější.

Text: Dagmar Netušilová

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:
„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“
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