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Rány z děla
leden 2017
měsíčník Sociálně – terapeut. dílen a stacionáře Pohodička
z Dělostřelecké ulice v Rokycanech

První měsíc roku 2017 je za námi.
Tak rychle se překulil. Co se dělo
v Pohodičce? Hlavně jsme žili
prvních čtrnáct dní tříkrálovou
sbírkou. Do Pohodičky museli dorazit
všichni králové a královničky, aby si
u nás vyzvedli své královské pláště a
koruny, kasičky, křídy, kalendáříky…
A do Pohodičky se zase vraceli
obtěžkáni vašimi dary… Některé
vesnice a obce vítají tuto sbírku jako
příjemné zpestření dění v obci.
Většinou se koledníky stávají
obyvatelé právě této obce, klepají a
zvoní na dveře známých, sousedů.
Projdou celou vesnici… Lidé je znají
a vítají, rádi přijmou požehnání a
přání všeho dobrého v nadcházejícím
roce, rádi přispějí do kasičky. Letos
pomáhali opět se sbírkou klienti i
zaměstnanci Pohodičky a patří jim za
to poděkování. Celkem se z kasiček vysypalo a sečetlo na MÚ v Rokycanech přes 193 tisíc korun.
Výtěžek sbírky pomůže letos klientům Krizového zařízení pro ženy a Noclehárny pro muže
v Rokycanech. V lednu jsme také slavili narozeniny a svátky některých z nás. Na tříkrálovou sbírku
vždy navazuje výtvarná soutěž, které se mohou zúčastnit žáci a žákyně základních škol. Letos byl
vyhlášen již třetí ročník. Vernisáž proběhne hned 1. února a nejlepší práce budou odměněni. Už
v lednu jsme měli první výlet. Jeli jsme do plzeňského planetária. Klienti s asistenty vyrazili na
další poznávací výlet. Kdo se nebál, mohl se začít připravovat na stav beztíže, ale toho využili jen ti
nejodvážnější a také ti, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje. V planetárium můžete také
zhlédnout dvojrozměrné i trojrozměrné projekce ve zdejším 3D Cinema. Zdejší sál pro čtyřicet
osob není kino v běžném slova smyslu: namísto do klasických sedaček se klienti pohodlně uvelebili
do pohodlných sedacích vaků a vydali se za krásami přírody i hluboko do historie, po stopách
titánů doby ledové. Výlet se vydařil, oběd všem v restauraci také chutnal.
Začátkem ledna byl plánovací kalendář ještě prázdný, ale akce přibývají a klienti se mohou opět
těšit. Hned v únoru bude trochu poučení, protože bude beseda o drogách. Přijdou k nám i kamarádi
ze Speciální školy v Rokycanech. I pro ně je to dobré znát. V únoru pojedeme také do Prahy do
muzea. Určitě proběhne nějaký maškarní bál. V březnu bychom se vypravili do ZOO Praha. A
začali bychom zase plavat v rokycanském bazénu. Ti . kteří mají rádi výlety do přírody, půjdou

s námi na Vršíček. V dubnu si zopakujeme „úspěšný“ výlet do Švihova. A v závěru měsíce
navštívíme zase malou zoologickou zahradu v Klabavě. V Květnu se podíváme jen kousíček od
Rokycan na keltské opidum na Březinu. Budeme pořád plavat a nadšenci pro Abilympiádu 2017
nás pojedou reprezentovat opět do Pardubic. Fotografie dole vzpomíná na abilympiádu v roce 2012.
V červnu bychom se chtěli podívat do obory v Blatné, kde jsou velká stáda daňků s mechovými
parohy. Kdo tam byl, může to ostatním dosvědčit. Já dosvědčuji. V červnu bychom také měli náš
školní rok, i když si na něj nehrajeme, uzavřít pobytem. To znamená nocování mimo domov a
spousta zábavy a zážitků ještě před tím, než se rozejdeme na prázdniny a dovolené.

Oblastní charita Rokycany děkuje všem lidem, kteří se nějakým způsobem podíleli na
organizaci Tříkrálové sbírky 2017 a těší se na shledání opět za rok. Děkujeme i všem paním
učitelkám a malým výtvarníkům, díky kterým máme u nás v Pohodičce vyzdobené chodby
obrázky z výtvarné soutěže. Všichni zúčastnění budou odměněni během měsíce března.

Plán na únor:
1. 2. Vernisáž výtvarné soutěže „Tříkrálový příběh“ v Pohodičce
7. 2. Beseda na téma „Drogy“ v Pohodičce, p. Kruba
8. 2. P. Lego, spirituál, od 14 hodin
13. 2. Školení I. pomoci od 10 hodin
24. 2. Pyžamový bál v Pohodičce

Zapsala: Marie Dušková

