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Představujeme vám nový chelčický časopis LINHARTNÍK, který vychází u příležitosti
5. výročí založení našeho Chelčického domova sv. Linharta.

Historie 5 let v kostce:
Na Velký pátek, 2. dubna
2010, jsme zahájili svou
činnost pod vedením
Domova sv.
Anežky
a letos budeme slavit
2. dubna 2015, na Zelený
čtvrtek, naše
kulaté
5. linhartovské výročí.
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Milí čtenáři a čtenářky,
Těch pět let značně rychle uteklo - jako… - a do další pětiletky si přejme, aby…
Určitě všichni moc dobře známe, jak většina z nás prožívá dny končící zimy
a nastupujícího jara. Sluníčko z nás chce dostat ven zahálku, a tak pryč z nory
lenosti! Vždyť máme tolik možností, jak využít náš volný čas. Život je příliš krátký,
než abychom jej proseděli u … nebo u… a u…
Co třeba vyrazit takhle s … do přírody a po dlouhém zimním odpočinku protáhnout
svaly a něco podniknout? A když už nenapadne nic vás, pomohou určitě přátelé,
kteří mají bezpochyby tak bujnou fantazii, že je určitě nějaká venkovní zábava nebo
taškařice napadne. V nejhorším případě, kdy je venku počasí, „že bys Kulicha
nevyhnal“, je lepším řešením zaťukat přímo na domovní dveře Chelčického domova
sv. Linharta a společně pak prožít chvíle, které si ponesete dál životem.
S Linhartem pak můžete třeba…, ale dokonce i…
Návod na čtení: podle bujnosti své fantazie si pohrajte s třemi tečkami v textu
a naplňte jaro svými prožitky dle libosti.
Autor: Redakce

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
Vtipy, postřehy ze života STD, poznáte rubriku osobností „jak je neznáte“,
pokocháte se uskutečněnými rozhovory, seznámíte se s našimi pokusy, najdete
jednu kostku, budete se podivovat nad zajímavostmi z okolí, pročtete si soutěžní
povídku s příběhy z naší zahrady, seznámíme Vás s našimi plány, nahlédnete do
cizojazyčného okénka, také do druhého okénka hudby, čekají vás Střípky zážitků
a také rozhovor s naším hostem. Dále budete mít možnost soutěžit o ceny ve
veřejné hádance, něco se dozvíte i z tajenky naší speciální křížovky
a pochopitelně, jako v každém časopise, vykoukne i nějaká ta reklama. Těšte se na
naše hádanky a vynálezy… a hlavně na samé 5555555555555555555555!
Autor: Redakce

555555555555555555555555555555555
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555555555555555555555555555555555
Slovo pana Šestáka,
spoluzakladatele našeho Domova
Milí Linhartovští,
… Mám velikou a opravdovskou radost, že náš Linhart i po pěti letech žije, ba co víc,
neustále rozvíjí své aktivity a otevírá se dalším a novým příchozím. Vím totiž, jak
důležité je společně se zastavit a připomenout si všechny minulé okamžiky v životě
vašeho (našeho) domova. Oni nepřicházejí náhodou. Jsou přitahováni báječnou
lidskostí a specifickou atmosférou Linharta. Tu tvoříte vy všichni, vaše úsměvy, vaše
práce, vaše sdílené chvíle, vaše tradice a vaše sounáležitost. A já jsem pyšný a hřeje
mě u srdce, že jsem se mohl částečně podílet na vzniku a zprovoznění Chelčického
domova sv. Linharta. Protože se to prostě povedlo! Ať dál žije Linhart! Ať plní svůj
úkol skrze vás. Ať dál rostete vy! Ať jste stále inspirací a světlem pro
ostatní!
Ze srdce přeje a na brzkou viděnou se těší Jan Šesták, též trochu "Linharťák".
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Víte, že…
1 - KOALA má úplně stejné otisky prstů jako člověk? Těžko se odlišují i pod
mikroskopem.
2 - Linhartovi jsou zasvěceny přes dvě desítky kostelů a mnoho oltářů, zejména
těch venkovských. Patrně nejstarší byl kostel svatého Linharta na Starém Městě
pražském z 12. století, který byl zbořený při asanaci staré Prahy koncem 19. století.
Z kostela se dochovaly fragmenty architektonických článků a dva náhrobky
v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Dále jsou mu zasvěceny kostely v Mušově
u Brna, Cítově, Lidéřovicích, Horních Studénkách na Šumpersku…
3 - Nejdelší slovo na světě
je Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu a označuje
kopec na Novém Zélandu?
4 - Chelčice mají o 59 metrů větší nadmořskou výšku než Vodňany?
5 - Svatý Linhart je patronem fyzicky i duševně nemocných a jinak trpících? Také je
ochráncem domácího dobytka a obhájcem vězňů. Patronát drží nad městem Bad
Tölz v Bavorsku, kde se každoročně 9. listopadu pořádá slavnost zvaná
Leonhardiritt.
Autoři: kolektiv šesti náruživých vyhledavačů informací na webu z STD Linhart
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555555555555555555555555555555555
Nejslavnější strana tohoto časopisu!

555555555555555555555555555555555

Naše kouzelná zahrada v Chelčicích
Naše kouzelná zahrada se před Vámi otevře v malé jihočeské vesničce Chelčice,
naproti kostelu sv. Martina. Dříve tento krásný prostor sloužil jako farská zahrada
a od roku 2010 je součástí našeho Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s., domova
pro lidi s tělesným a mentálním postižením. Na vratech Vás přivítá náš ježek
Dupáček, který střeží naši zahradu a také nese její myšlenku přírodní certifikované
zahrady.
Naši uživatelé, terapeuti, děti z místní mateřské školky, které ji také navštěvují,
i všichni návštěvníci celoročních programů nasbírají v zahradě spousty zážitků, stráví
v ní přehršle tvořivých chvil i ozdravných terapií. V zahradě pěstujeme byliny, květiny
a ovoce, které pak zpracováváme. Rádi zde cvičíme, malujeme a tančíme s dětmi
a lidmi z Chelčic a okolí, na jaře naši zahradu odemykáme a na podzim zamykáme,
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slavíme zde Den země i evropský Víkend otevřených zahrad… zkrátka, je to místo
odpočinku, nádechu a výdechu v běhu našich společných dní.
Pojďte si poslechnout střípky postřehů a zážitků těch, kteří bez rozdílu handicapů
hledají pevné břehy uprostřed vlastních rozvalin a klíč k zámku do naší zahrady
zvolna otáčejí....
Autor: KKM

Příběhy, které jsme na zahradě zažili…
V naší kouzelné zahrádce bydlí ježek a před měsícem se přistěhovala i veverka.
Velkým zážitkem byla výstavba malého jezírka, které Lenka pojmenovala Rybník
sv. Levharta. Evě prý utekl pulec. Když jsme chtěli vypustit do jezírka živého tvora,
tak už všichni pulci měli nožičky. Bylo totiž už dva měsíce po sv. Jiřím, takže se
nebylo čemu divit.
Lenka nejraději rýpe záhony a Markéta má vždy po práci dobrý pocit z celodenních
výsledků.
Pavlínka obdivuje kouzelné kytičky, které léčí a jsou tak krásné a voní!
Je to místo působivé, místo historického genia loci v Chelčicích, místo světla, klidu
a bylinné vůně. Moc rádi tam chodíme, odpočíváme a tvoříme, povídáme
a čerpáme novou energii.
Na podzim jsme svedli úspěšný boj se šlahouny dýní, které byly jako chobotnice
a prolezly přes plot až k sousedům. Naším cílem bylo osvobodit z obrostlého středu
princeznu Dýni. Výsledek? Dobrý i méně dobrý konec mělo naše snažení. Ten dobrý
byl, že se nám dýni podařilo vysvobodit a měla 8 kg. Ten méně dobrý, že dýni
poobědval místo nás kompost, protože byla shnilá.
Naše zahrada je také jako obří jídelna s nebeským stropem. Příjemné relaxační
chvilky zažíváme ve stínu stromů a při koncertu ptáků.
Jsme filmoví, máme uprostřed zahrady Obelixův menhir, který už jen čeká na
Asterixe a jeho družinu. Těžkou práci zvládá silák Viktor.
Naše přírodní zahrada je i skvělá seznamka. Laškují tam zvířata a i od
procházejících a sousedů se dozvídáme stále spoustu nových věcí.
Jednou jsme nevěřili svým očím. Naskytl se nám pohled z okna na koně, který se
promenádoval mezi záhony. Kůň své majitelce utekl do našeho pohádkového
světa. Mnoho kobyl skáče v trávě rádo dál. A jak se tam vejdou? Jsou to totiž
luční kobylky.
Autor: kolektiv 13 tvůrců z Chelčického domova sv. Linharta
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Dobrodružství na tajemném ostrově
Že zahradu znáte jako své boty a všechna místa jste prošli už nejmíň stokrát?
A co se tak vydat na plavbu naší zahradou a doplout k neznámým břehům…
Procestovat neznámou zemi nebo dokonce vytvořit svůj vlastní svět? Na
dobrodružnou výpravu do naší přírodní certifikované zahrady jsme se vydali a ještě
se i vydáme. Výsledkem naší práce bude mapa!
Autor: EB

Cizojazyčné světové okénko vzpomínka na slovenštinu

Texaský jazdec Cordell Walker (Chuck Norris) sa nikdy netajil tým, že pri svojej práci
– lapaní zločincov - vyznáva staré osvedčené metódy, a síce patrične ich v prípade
potreby spacifikovať po fyzickej stránke. I keď to možno nebolo celkom v zhode
s tým, čo pri presadzovaní zákona predpisovali vládne nariadenia, Walkerov prístup
nie náhodou pripomínal heslo všetkých absolventov „starej školy“ boja proti
kriminalite – „oko za oko“...
Radčin překlad:
W. se nikdy netajil tím, že při svojí práci - chytání zloduchů - vyznává staré
osvědčené metody, a to patřičně je zpacifikovat po fyzické stránce. I když to celkem
nebylo ve shodě s tím, co při prosazování zákona předepisovala vládní nařízení, W.
přístup nápadně připomínal starou školu v boji proti kriminalitě.
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otázek rubriky:

Rozhovor "Jak nás neznáte"!

Napoprvé naše otázky směřují k ředitelce našeho Domova, Kláře.
Nejoblíbenější pohádka?
Mám moc ráda svět pohádek a nejvíc to, že v každé pohádce zvítězí dobro a láska.
Mou nejmilejší pohádkou jsou Tři oříšky pro Popelku s postavou bílého koně Juráška.
A mou nejmilejší pohádkou "pro dospělé" je Malý princ.
Kolik máš nejbližších přátel, kolik vzdálenějších a kolik skutečných? (3 v 1)
Přátelství jsou v mém životě jedním z největších pokladů...
Všichni se v životě vydáváme různými cestami, ale ať jdeme kamkoli, vždycky si tam
neseme trochu z toho druhého... a tak jsem vděčná za všechny linhartovské přátele,
za lidi, kteří jsou mi v životě blízko i za pár nejbližších přátel, se kterými jsme se
hledali, aniž bychom o tom věděli... zkrátka jsme :-)
Kolik svíček vypálíš ročně v metrech?
Tak jsem to právě spočítala... je to dobrá otázka :-)
Potřebuju k životu svíčky a každý den mi dávají světlo a teplo. Takže výpočet je
tento: každý den spálím cca 10 cm svíčky, tj. 70 cm za týden, 280 cm za měsíc a za
rok je to 3 360 cm, takže necelé 4 metry :-)
Příští odpovědi budou pro změnu zas od další z našich kolegyň…
Autor: příští otázky směřujte na redaktora této rubriky rozhovorů z lán Linharta – na Míru
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Střípky
Naše novinky ve Střípkách domova:
1. střípek: Nafouknutý Linhart v roce 2015 přibral ještě nové kanceláře, novou
jídelnu a novou dílnu. Je to lepší, že teď máme i tzv. telefonovací místnost.
2. střípek: Máme krmítko pro veverky a byly tu zatím viděny dvě. Černá a zrzavá.
Veversky neumím, takže nevím, co si myslí - a co si myslí o nás? Že jsme přátelé.
3. střípek: Včera tu byla velká akce, padlo mnoho pytlíků čaje a vyvoněných šťáv.
4. střípek: Kristýnka píše doma Soukromou říši pohádek. Nechte se vtáhnout do
příběhu jednoho pokoje…Král a královna. Král je zde stále přítomen - W. Alex je
spíše doma, protože má vypadávající nohy. Já jsem W. zástupkyně.
Říše je v pokoji. Princezna Anna Trivetová a princ James Trivete mají následnici
trůnu - Terezku Trivetovou.
5. střípek: Hmyz má konečně svůj hotel přestěhovaný na slunné místo a masařky,
komáři a škvoři chodí do kuchyně jen na návštěvu.
Autor: Redaktor Střípků domova – Kristýnka přijímá Vaše další náměty a postřehy

REKLAMA:
Linhart také v Českých Budějovicích!
AUTOLINHART BOREK a. s. prodává vozy značky RENAULT.
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Rozhovor s naším hostem – panem Světákem
EB: Dovolte mi, abych v našem časopisu přivítala známou osobnost, pana Světáka.
Vítejte.
Na pana Světáka prozradím již nyní, že se proslavil svými cestami. Vy jste totiž ještě
nikdy nikde nebyl. Povězte nám, jak to všechno začalo?
S: Ano, začalo to tím, že jsem neodjel do Mexika a do Peru. V Maďarsku jsem nebyl
taky a letos se chystám nejet do Tunisu. Před pěti léty jsem nevylezl na Mount
Everest, na to jsem trénoval pět let.
EB: Vy prý máte i zajímavou kroniku.
S: Ano. Mám asi tisíc nevyfocených filmů a mnoho deníkových záznamů o tom, co
jsem nezažil. Například (listuje ve své knize) tady mám záznam z roku 1995, kdy
jsem si nechal uletět letadlo do Skotska, poté jsem se neubytoval v Edinburgu
a neviděl jsem tamní hrad.
EB: Čtenáře by jistě zajímalo, co nejúžasnějšího jste neviděl.
S: Celkově jsem nenavštívil 160 zemí světa. Co jsem neviděl nevím, protože jsem
tam nikde nebyl. Ale nejhezčí vzpomínky mám na JAR, na Jihoafrickou republiku. To
byl těžká zkouška. Tři týdny poté, co jsem nenasedl do letadla, jsem totiž nechytil
malárii. Necestování má ale i své výhody, například jsem za jediný den nenavštívil
úplně všechny památky Indonésie a ještě týž večer jsem nedorazil na Velikonoční
ostrov.
EB: To je úžasné. Myslím, že jste mnohé nadchnul tak, že by hned necestovali také.
Co byste radil do začátku všem těm, kteří touží na nějakou exotickou cestu nejet?
S: Tak stačí zůstat doma a z pohodlí křesla koupit letenku přes internet, i ubytování.
EB: A pak?
S: A pak nejet. Ti odvážnější mohou dojet do blízkosti Ruzyně a dívat se na startující
letadlo.
EB: Krásné, inspirativní. A co na to všechno říká manželka?
S: Ta tento můj koníček zbožňuje a necestujeme společně.
EB: To je romantické. A co vaše nejbližší plány? Prozradíte něco z vaší kuchyně?
S: Z kuchyně? Snad jen, že se chystám vydat kuchařku. Nápady jsem posbíral na
svých necestách, a bude se jmenovat „Nevaříme z červů ani z kudlanek“. Doplním ji
fotkami, které jsem nevyfotil.
EB: Já myslel tu kuchyni spíš metaforicky.
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S: Dobře. Nejbližší plán: Za hodinu si nechám uletět letadlo. Poté nepodniknu cestu
kolem světa přes oba póly. Už mám nezabaleny oteplovačky. Nezažiju omrzliny.
EB: To bude zase dobrodružství.
S: Jéje. Teď už mě omluvte, právě mi jede vlak, musím ho stihnout.
EB: Ale vždyť vy neodjíždíte.
S: Samozřejmě, ale chci vidět, jak mi odjíždí.
(pan Světák prchá pryč ze studia)
Autor: EB

Hudební koutek s Karlem
Cesta rájem
Pojď, ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát,
Pánbu zaplatí dnes nájem a nechá nás dole spát.
Ukážu ti cestu rájem, tam, kde je pouhé slovo hřích,
pojď nebo projev aspoň zájem,
proč se topím v rozpacích.
Kdo ví, co je líp, zda lhát nebo říct,
že mám tě rád denně víc.
Ukážu ti cestu rájem, jen dvě slova budu chtít:
dej mi dlaň a řekni: Tvá je a pak můžem klidně jít.
Remix:
Pojď, ukážu ti cestu stájem, pojď a přestaň žmoulat drát,
Pan Pú zaplatí dnes nájem a nechá nás vdolkem cpát.
Ukážu ti siestu s čajem, tam, kde je místo plných břich,
pojď nebo zaplať aspoň nájem,
proč se topím v rozparcích.
Kdo ví, co je líp, zda krást nebo říct,
že mám rád vrnění číč a míc.
Uháčknu ti vestu za hájem, jen dvě sovy budou výt:
dej mi saň a cekni: Tvá je a pak můžem na klisně být.
Autor: redaktor hudební rubriky Fanda navrhl použít známý text Karla Gotta k úpravám
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Hádanka

Poznáš, co je na obrázku?
Výsledné tipy zasílejte na adresu redakce, vítězná odpověď bude odměněna!
Autor: EB

Křížovka s tajenkou k
Vyplňuj křížovku od shora

5.

výročí

1 - Nejmenší člen Linharta 2 - Počet rybiček v akvárku (bez sumečka)
3 - Vonná květina s fialovými kvítky, kterou máme na zahradě (často se suší)
4 - Jméno našeho kocoura

5 - Křestní jméno dvou pracovnic Trubková a Bartošová

6 - Hlavní pracant se dřevem a pomocník pana Turka
7 - Počet oken v hlavní místnosti
1 - Čeho jsme pozorovali tento měsíc (Březen ’15) zatmění a sledovali ho přes
diskety?
2 - Křestní jméno ředitelky domova
3 - Co za zvíře je vyobrazeno nad vchodem do kanceláře z hlavní místnosti?
4 - Komu nosíme na zahradu oříšky? (Jedna)
(jak ho oslovujeme)
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5 - Nejmladší člen z pánské sekce

5555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555
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Autor: PP

55555555555
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Ordinace v zelené zahradě Díl 1.: Mladá vrba
Začátkem roku se do linhartovské zahrady přistěhovala mladá vrba.

„Já jsem Janek“, představila se jabloním a hrušni, které už pěknou řádku let
v zahradě spokojeně máchaly větvemi a shazovaly nahnilé plody na místní
pracovnice včetně Kulicha. „To je zvláštní jméno pro vrbu,“ povídá hrušeň.
„Kdo ti to jméno dal?“ ptala se jedna rozespalá jabloň a podrbala se vzadu na kůře.
„Kluk, co si každý večer ke mně chodil povídat, se jmenoval Janek, vyprávěl mi
o svých dobrodružstvích ve Svobodných horách. Všechny lumpárny šeptal do
vrby, tedy do mě. Já jsem ho ráda a dlouho poslouchala. Smíchy mi tak padaly listy,
že jsem málem zprůhledněla.“
„Tsss, to je toho, já dávám lidem hrušky, šťavnatý a velký jako melouny.“
„Co to vykládáš, ty hruško, loni si se nepředala, pár scvrklých a nahnilých hrušek
a pak si shodila vztekle listy a spalas až do dubna,“ začala štěbetat mladší drzá
jabloň. Ještě že se neuměly hýbat, jinak by si jistě vjely do větví.
„A máš vůbec nějaké plody, vrbo? Přece nechceš říct, že jen tak stojíš, vlníš se ve
větru a klábosíš s lidmi?“
„Přesně tak, já jsem jenom důvěrnice lidí a zvířat. Jinak jsem neužitečná.“
„To beze mě by tu lidi jedli jen samá jablka. Nudný kulatý jablka. Ale hruštičky mají
krásný tvar a z celého ovoce nejlepší chuť,“ chlubila se hrušeň.
„Zase kecá, že vyhrála na Slavnostech plodů 1. Místo,“ vmísila se do toho jabloň
na kraji zahrady a výstražně zatřásla velkou větví směrem k Lomci, „kdyby po sobě
radši uklízela ty větve, co má pod sebou, když se drbe.“
„Prý vy vrby strašně pijete, nemluvíte a jen posloucháte,“ prohlásila zvědavá hrušeň.
Vrbu nic nevyvedlo z míry a klidně odvětila: „Říká se to. Ale vody vypiju opravdu
hodně. Však mě ta hodná paní s dlouhými světlými vlasy vodící Máňu bude ráda
zalévat.“
„Tak jsme tě tu uvítali. Tak ať ti to roste. Jednou z tebe bude památná vrba, co se
sem přistěhovala na páté výročí. Ale dej pozor, bydlí tu kocour Kulich. Jeho drápky
na kůře hrozně lechtají. To se ti líbit nebude,“ dodala jedna z jabloní, „vidíš, zrovna
támhle přichází.“
„Nepřišla jsem do zahrady krafat“, odpověděla vrba, „budu s vámi pozorovat ty lidi, co
se tu hemží od jara do zimy, co tu kmitají sem a tam a skoro nikdy si jen tak
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nesednou do našeho stínu a nepodívají se na oblohu. Víte vůbec, stromy a lidé, že tu
žijete v poklidném ráji?“
Mezitím Kulich hop na vrbu a ohleduplně se svinul do klubíčka v místě rozdvojení
větví. Vrba ho ale hravě unesla. Ostatní stromy utichly a vrba Janek se
zaposlouchala do sotva znatelného kočičího předení. Na první den v zahradě to
nebylo špatné, pomyslela si vrba s kocourem v náruči a uložili se ke spánku.
A tak zdánlivě neužitečné vrbě začala nová etapa života.
Autor: host

CO NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:
Další nálož pokusů o vylepšení nálady, letní postřehy ze života STD, inspiraci
z koutku šéfkuchaře, poznáte dalšího člena v rubrice „jak ho neznáte“, zažijete
rozhovory, které jste nezažili, prožijete citáty, seznámíte se s našimi pokusy
a dostanou vás další naše hádanky a vynálezy…

Na přípravě 1. čísla Linhartníku se podíleli:
kolektiv Chelčického domova sv. Linharta
Distribuce: Viktor, Rubrika hudby: Fanda, Rubrika rozhovorů: Míra, Překlad:
Radka, Ornamentální ilustrace: Andrea, Lenka, Pavlínka a Niky, Redaktor střípků
domova: Kristýnka, Internetoví slídiči: Gábina, Radka, Míra, Fanda, Rozhovor
z lán Linharta: KKM, Nápady do kolektivní povídky: ŠK, ET, MC a ŠB, Technické
zázemí: IM, AK, Duševní podpora: MAS Rozkvět, Muchlání čísel: Kulich, Názory:
ET, Výbor: dozorčí a správní rada,Transglobální revize: KKM, Hosté: PP a pan
Světák, Šéfredaktor: EB, Dohled: MC
Příspěvky, názory, odpovědi na soutěžní témata a stížnosti zasílejte na
emailovou adresu redakčního STUDIA Faun: faun@centrum.cz
Časopis Linhartník je distribuován STD Chelčice a je samostatně neprodejný.
(Náklady na tisk hrazeny s laskavým přispěním pana Fence, starosty Bavorova.
Děkujeme za jeho osobní dárek v podobě stohu barevných papírů o výšce
nejvyššího člena Linharta. Papíry nám vydrží minimálně až do 10. výročí)
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