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Milí čtenáři,
redakční rada Chvalkovských listů Vám přeje do roku 2017 hodně štěstí a zdraví!

Společensko-zábavné odpoledne v DpS Horní Stropnice

Ve středu 26. 10. 2016 jsme se zúčastnili
soutěžního

odpoledne

v

DpS

Horní

Stropnice.

Domů jsme si odvezli krásné 3. místo,
pěkné

zážitky

z

přátelského

přijetí,

výborného pohoštění, prohlídky domova
Soutěže se zúčastnily týmy z Domova
seniorů Kaplice, Dobré Vody u Českých

a příjemné atmosféry. Děkujeme za
pozvání.

Budějovic a samozřejmě soutěžní tým
Text: Miloslava Šuplerová

hostujícího domova.

Byly pro nás připraveny soutěže v bingu,
poznávání sportovního

náčiní, kvíz o

sportovcích a nakonec kuželky.
Jako poslední si zasoutěžily i doprovody
týmů z řad zaměstnanců.

Vzpomínka na zemřelé
Začátek

měsíce

listopadu

jsme

si

vzpomínkové odpoledne.

připomněli „Památku zesnulých“.
Jelikož ne všichni naši klienti mohli

Toto setkání se konalo ve společenské

navštívit

místnosti.

hroby

svých

příbuzných,

Každý klient dostal svíčku,

blízkých, známých a zapálit za ně svíčku,

kterou si zapálil a nahlas nebo v tichosti,

pořádali

řekl, na koho nejvíce vzpomíná.

jsme

přímo

v

domově

Nejsmutnější vzpomínka byla na zemřelé děti. Po krátké modlitbě a zazpívání písní
určených k této příležitosti si klienti zhasli svíčku a v tichosti se vzpomínkou odešli do
svých pokojů.
.

Text: Dagmar Netušilová

Svatomartinské posezení

Na svatého Martina 11. 11. 2016 si
někteří naši obyvatelé domova napekli
dopoledne

svatomartinské

makové

rohlíky a těšili se na odpolední posezení s
příjezdem svatého Martina na bílém koni.
Nejdříve jsme klientům přečetli legendu o
tomto vojákovi a rozdali čokoládové
dukáty.

Když Martin přišel s bílým koněm, obdaroval žebráka polovičkou svého pláště, naši klienti
přidali dukáty žebrákovi, aby netrpěl nouzí. Nakonec si všichni připili Svatomartinským
vínem, ochutnali makové rohlíky a tím pěkně strávené odpoledne ukončili.
Text: Miloslava Šuplerová

Mikulášská nadílka

Jako každý rok i letos jsme uspořádali mikulášskou nadílku pro obyvatele našeho domova.
Letos to shodou náhod opravdu vyšlo na 6. 12., kdy slaví svátek Mikuláš.

Mikuláš si přivedl na pomoc anděla a dva čerty. Odvážlivci, kteří měli pro tuto příležitost
připravenou nějakou básničku nebo písničku za ni dostávali sladkou odměnu. Postupně se
osmělili všichni a tak se drobný dárek dostal na každého.

Někteří, kteří neprošli přes nemilosrdné čertovské váhy dobra a zla, byli vstrčeni do pytle
alespoň jednou nohou. Protože byli čerti velmi hodní a Mikuláš se přimlouval, dostali
všichni hříšníci milost. Nadílku si všichni moc užili také proto, že k tanci a poslechu hrála
Veselá muzika z Trhových Svinů.

Už nyní se těšíme, že se za rok ve stejnou dobu zase sejdeme.

Text: Bc. Jindřiška Balíková

Vystoupení dětí z Besednice
Konec pracovního týdne nám zpříjemnilo vystoupení dětí ze ZŠ Besednice. Vystoupení se
uskutečnilo již ve vánočně vyzdobené jídelně.
Děti se svými učiteli si pro nás připravily koledy, které byly prokládány vánočními
recitacemi.

Kromě zpívání a recitování některé děti zahrály i na hudební nástroje.
Zrovna, když paní učitelka uváděla píseň o rozsvícení hvězdy nad Betlémem, v té samé
chvíli se také rozsvítil i náš venkovní stromeček s modrobílou hvězdou na špici.

Po vystoupení děti popřály všem krásné Vánoce a rozdaly dárky v podobě skleněných
ozdob, které samy vyrobily.
Velmi dětem i p. učitelům děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další
setkání.
Text: Dagmar Netušilová

Česko zpívá koledy 2016

Dne 14. 12. 2016 v 18. hodin již po čtvrté jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Česko
zpívá koledy“, kterou pořádá Českobudějovický deník. Atmosféra jako každý rok byla
úžasná. Děkujeme všem rodinám z blízkých vesnic, že si v předvánočním čase udělaly
čas a přišly si s námi společně zazpívat.

Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová

Vánoční vystoupení členů Jihočeského divadla

Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Už jen proto, že lidé v tento čas se mají více
rádi, mají na sebe více času, navštěvují se a dělají si vzájemně radost. A právě radost v
adventním čase nám přijeli udělat členové Jihočeského divadla, kteří se již několik let stali
pravidelnými hosty.

Po úvodní společně zazpívané koledě Adeste fideles se dočkali zpěváci velkého aplausu.
Následovaly koledy známé i méně známé, české i světové zazpívané sólově, dvojhlasně
nebo čtyřhlasně. Závěrem koncertu zazněla směs Streckerových koled, které jsme si
zazpívali společně s umělci.

Ještě druhý a následující dny si klienti mezi sebou vyprávěli, jaká to byla krása. Jedna
paní dokonce řekla, že nikdy neslyšela nic lepšího. Proto bych chtěla všem zpěvákům z
divadla poděkovat za krásný zážitek, který udělal opravdu radost nejen klientům, ale i
zaměstnancům a přeji, aby svými hlasy těšili nejen o Vánocích, ale po celý rok.

Text: Dagmar Netušilová

Ukončení semestru zimního semestru 2016/2017
Virtuální Univerzity třetího věku

Přednášky ing. Petra Tylínka nás nadchly, stejně jako celá historie oděvní kultury a proto
jsme jí zasvětili i tento semestr. Ve studiu jsme se však dostali již k samotnému závěru
historie oděvní kultury a to tedy do 20. století.

Toto století však bylo jiné – řekla bych, že bylo velmi rychlé, dynamické a provázené
mnoha velkými změnami. Během jednoho století jsme opomněli nosit korzet, zkrátili délku
sukní, oblíbili si bikiny, zažili několik let módního nevkusu, vzhlédli jsme se v módě
unisexu a mladých businessmanů a propadly kouzlu fitness. Abychom závěrem zjistili, že
módní návrháři se stále inspirují v historii a módní věci se neustále opakují.

Tento semestr pro nás byl kouzelný. Mimo jiné nás vrátil do vzpomínek našeho dětství a
mládí, protože šaty, o kterých jsme se učili, jsme nosili my či naši rodiče a prarodiče.

Popravdě musím přiznat, že se s ing. Tylínkem velmi neradi loučíme, ovšem život „jede
dál“ a tak v příštím semestru budeme cestovat. A protože jsme se historii odívání věnovali
celé tři semestry, náležitě „módně“ jsme se s ní rozloučili.

V lednu 2017 čeká čtyři studenty našeho střediska zasloužená promoce a poté
pokračujeme kurzem: „Cestování – co jste možná nevěděli“.

Text: Bc. Dana Červonyjová

Vánoční jízdy 2016

Rodina Goszlerova nás letos, stejně jako každý rok, pozvala na své vánoční jízdy vláčků.
Velmi rádi jsme je navštívili.

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 Červonyjová), s žádostí o pravidelné zasílání
nových čísel v elektronické podobě formátu PDF.

Motto:
„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.“
I. Kant
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