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Pomalu jsme se ani neotočili, a již se místo osmičky na konci letopočtu píše
devítka. Konec roku byl plný setkávání, navštívili nás zástupci měst, děti
z mateřské i základní školy, děti z domu dětí a mládeže v Kaplici, sólisté
Jihočeského divadla a mnoho dalších.

V našem domově nás již druhým rokem dojímá a překvapuje vlna štědrosti
a ochoty darovat dárek či zážitek seniorům v rámci akce Ježíškova
vnoučata, kterou pořádá Český rozhlas.
V letošním roce vyplnila Ježíškova vnoučata 7 individuálních přání pro
klienty našeho kaplického domova a několik přání společných. Díky dárcům
dostali naši klienti např. předplatné časopisů a novin, stolní fotbal, na jaře
se budeme těšit na velký hmyzí hotel a zvoničku do zahrady. V loňském
roce jsme se setkali s panem Jiřím Kolbabou, letos se těšíme na spisovatelku
Ivanku Devátou a divadelní představení Studia dell arte. Díky třem dárcům
se mohou klienti těšit po celý rok 2019 na návštěvy terapeutických koček
v rámci felinoterapie.
Prozatím bylo splněno tento rok v celé České republice 19 513 přání
(k 22. 1. 2019).

Všem dárcům velmi děkujeme !
V loňském roce jsme si přáli netradiční dárek – kurník se slepičkami a jsme rádi, že díky tomu jsme letos mohli sami nabídnout pomoc.
9. ledna 2019 jsme přidali k našim
slepičkám 8 slepic v nouzi (tyto slepice
žily celý svůj dosavadní život v kleci).
Nezisková iniciativa Slepice v nouzi si za

svůj hlavní cíl stanovila pomoc slepičkám z vajíčkových velkochovů, snaží
se, aby druhou část svého života místo cesty na porážku žily v domácích
chovech – bližší informace najdete na www.slepicevnouzi.cz.
Dárci individuálních přání
paní Miroslava Mražiková
paní Mirka Ingvortová
paní Monika Žohová

paní Hana Kášková
paní Martina Lošková
pan Petr Čagánek

Společná splněná přání
Předplatné časopisu Květy – manželé Barbora a Ladislav Tyllovi
Předplatné MF Dnes – Speciální základní škola a praktická škola Vysoké
Mýto
Předplatné Českokrumlovské listy – paní Lucie Placerová
Krmítko pro ptáčky – paní Květoslava Chourová
Felinoterapie – pan Ondřej Petr, paní Kateřina Václavíková, paní Dana
Nováková
Difuzér + vonné oleje – modernidifuzery.cz a přátelé
Difuzér + vonné oleje – paní Petra Sochůrková
Karty „Moře emocí“ – paní Petra Maxová
Beseda se spisovatelkou paní Ivankou Devátou – paní Marcela Šimonová
Hmyzí hotel menší – manželé Jakub a Petra Ouředníkovi
Hmyzí hotel velký – Srdce v domě, příspěvková organizace
Zvonička – paní Irena Dvořáková

Zvuková aparatura – dárce si nepřeje být zveřejněn
Krmení pro morče – paní Martina Korhelová
Krmení pro rybičky – paní Maku Vrbská
Krmení pro činčilu – paní Lucie Žílová
Krmení pro slepičky – slečna Petra Hanělová
Divadelní představení – manželé Renáta a Mirek Hánovi
Stolní fotbálek – zaměstnanci Schwan - STABILO ČR Český Krumlov

V tomto čísle Vám chceme představit paní Bc. Jiřinu
Balkovou, se kterou se můžete pravidelně setkávat.
Působí u nás, jako pastorační asistentka.
Jmenuji se Jiřina Balková a narodila jsem se v roce 1956
v Českém Krumlově, ale celý život žiji v obci Zubčice,
blízko Kaplice.
V Českém Krumlově jsem vystudovala gymnázium a poté
v Brně obor Oční optika. V tomto oboru jsem pracovala
několik let, v té době jsem se i vdala a narodily se nám tři
děti. Dnes už jsou dospělé a my máme zatím celkem deset
vnoučat.
Po pádu totality jsem vystudovala dálkově na Jihočeské universitě v Českých
Budějovicích teologickou fakultu, obor učitel náboženství a etiky. Po studiích
jsem změnila zaměstnání a pracovala jsem až do důchodu na vikariátním
farním úřadě v Českém Krumlově jako pastorační asistentka. Mezi mé
povinnosti v tomto zaměstnání
patřily i pastorační návštěvy
klientů geriatrických zařízení. Tato činnost mě tak uchvátila, že jsem při ní

zůstala i po mém odchodu do důchodu v roce 2015. Více než deset let
navštěvuji Domov důchodců v Horní Plané a od dubna tohoto roku také
Domov pro seniory v Kaplici. V obou zařízeních se mi moc líbí, jezdím tam
velmi ráda, vážím si nejen klientů, kteří zde tráví své stáří, ale také velmi
obdivuji personál, který se o ně denně stará.
Stáří je těžké pro každého, ale má-li člověk kolem sebe lidi, kteří se o něj
s úctou starají, přestože jsou třeba o mnoho let mladší, má šanci nalézt
v tomto období svého života hluboký a krásný smysl všeho toho, co ve svém
životě prožil. V tom vidím i já význam svých návštěv v těchto zařízeních
pro seniory.
Jiřina Balková
Malé ohlédnutí za prosincem

A na co se můžete těšit v nejbližší době ?

1. 2. – 9,30 hod. felinoterapie – kočka Yumma
1. 2 – návštěva dětí z Českého Krumlova
v doprovodu paní učitelky Mgr. Jitky Novotné
14. 2 – Světový den léčby zvukem
21.2 – 14:30 hod. narozeninová oslava
22. 2 – od 16,00 hod. Masopust
14. 3. – 14,00 hod. Beseda s paní Ivankou Devátou

