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Hana Měchurová 

Po  dlouhých protikoronaviro-
vým opatřeních jsme si letoš-

ní léto naplno užili. Uskutečnili 
jsme několik společenských akcí, 
setkání a výletů.

Každoročně pořádáme pro kli-
enty a jejich rodiny jarní a vánoč-
ní společné setkání, které jsme 
v minulém období uskutečnit ne-
mohli. Proto jsme tradiční kon-
cert dechové kapely Muzikantů 
z  jižních Čech spojili v  rodinné 
setkání. V hojném počtu jsme se 
sešli na zámeckém nádvoří a spo-
lečně si zazpívali známé lidové 
písně pod vedením kapelníka 
pana Radka Hrušky. Nechybělo 
chlazené pivo, klobása ani slad-
ké pohoštění. Nikdo neodcházel 
s prázdnou, ať už s dobrou nála-
dou z  opětovného setkání nebo 
se zakoupenými dárečky vyrobe-
nými klienty v dílně.

V  polovině srpna náš domov 
navštívilo hudebně – modlitební 
duo A.M.D.G., kněz Tomas van 
Zavrel a Lenka Krištofová s ky-
tarami. Poutavé vyprávění Otce 
Tomase o  svaté Ludmile, první 
české světici, babičce svatého 
Václava a  patronce prarodičů, 
prolínající se zpěvem nás všech-
ny zahřálo na duši.

Během léta jsme podnikli ně-
kolik zajímavých výletů. Celo-
denní výlet na Borkovická blata 
spojený s  prohlídkou kovárny 
a  muzea loutek, navštívili jsme 
město Milevsko, i  velbloudy 
a  lamy na  farmě v  Záhosticích, 
zhlédli výstavu zemědělské tech-
niky v  Kámeni na  „Dni země-
dělce“ nebo si vyjeli jen do  lesa 
na houby.

Největší ohlas u  klientů za-
znamenala paní Mgr.  Veronika 
Volgemutová se svým čtyřno-
hým přítelem Sagittou. Tuto 

návštěvu podpořil projekt Je-
žíškova vnoučata a  Nadační 
fond Českého rozhlasu. Paní 
Volgemutová se svým valachem 
přistupovala ke  každému zú-
častněnému individuálně. Kdo 
chtěl, mohl si koně pohladit či 
podívat se mu velmi z  blízka 
do  jeho velkých hnědých očí. 
Co si myslel jsme sice nevěděli, 
ale zato jsme se dozvěděli něco 
zajímavého z  jeho rodokmenu, 
výcviku a krmení. "V parku bý-
valého barokního zámku jsme 
strávili příjemné odpoledne", 
řekla paní Veronika. Stejného 
názoru byli i  všichni zúčastně-
ní, kteří si koně pamatují pře-
devším jako hospodářské zvíře 
a pomocníka v zemědělství. Paní 
Volgemutová svým vlídným pří-
stupem a vedením "Sagiho" při-
měla naše seniory k mluvenému 
slovu, rozpohybovala unavené 
ruce, aktivizovala paměť, vyvo-

lala úsměv i obavy a mnohé jiné 
emoce.

Neméně zajímavá a  poutavá 
byla beseda s  hasičem, panem 
Petrem Hojsákem. Všem zmíně-
ným osobám patří velký dík. 

Závěrem bychom také rádi 
poděkovali panu Radku Hruš-
kovi za  volné vstupenky klien-
tům na mezinárodní koncert de-
chových hudeb "Z  Jižních Čech 
a  Moravy", Městskému úřadu 
v  Chýnově za  pozvání a  pří-
jemné posezení na  „přátelské 
besedě občanů starších 70 let“, 
muzikantům panu Zdeňkovi Ja-
rošovi a  Lukášovi Fauovi, kteří 
se svým hudebním vystoupením 
zpestřují život našich klientů bě-
hem roku a třem dobrovolnicím, 
paní Vlastě Maršálové, paní Evě 
Turečkové a paní Štěpánce Jirás-
kové, jež za  klienty pravidelně 
docházejí do domova.
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