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Rány z děla
Březen 2017
měsíčník Sociálně – terapeut. dílen a stacionáře Pohodička
z Dělostřelecké ulice v Rokycanech
Blíží se nám jaro. A my mu jdeme naproti. Začínáme plavat. Samozřejmě v rokycanském krytém
bazénu. Zahajujeme koupací sezonu, každý sudý týden vždy v pátek vyrážíme. Jaro je vidět i
v dílnách, protože výrobky, které vznikají, nám jaro a hlavně Velikonoce připomínají. Malí zajíčci,
ovečky, slepičky, kuřátka, vajíčka… V polovině března jsme vystavovali a prodávali na Myslivecké
burze v restauraci Na Střelnici, to nás fotil pan Moulis. O týden později jsme byli viděni
Rokycanským deníkem v mirošovské
Harmonii. To jsou akce spíše pro
asistentky, protože ty o sobotách, někdy
i nedělích nabízejí výrobky z dílen na
různých kulturních a prodejních akcích.
Klienti si užívali plavání a také byli
spokojeni s pěším výletem na Vršíček.
Není to tak daleko od Rokycan, ale
někteří z nich tam byli opravdu poprvé.
Počasí se vydařilo až moc, sluníčko
pálilo a všichni do jednoho přišli
z výletu uřícení, červení, ale spokojení.
Na té naší cestě byli všichni mile
přivítáni
obyvateli
Terapeutické
komunity Vršíček. Nabízeli nám
nečekaně občerstvení, pití i mazance.
Děkujeme jim ještě i písemně.
Klienti, kteří se přihlásili na
abilympiádu, mají také pilno. Každý
týden se nacvičují jednotlivé discipliny.
Klientky „pokoušejí“ cukrařinu a pod
vedením Helenky nám připravují sladké
minidortíky. A to jsme
všichni na dietě. Je to
legrace, můžeme odmítnout
a přenechat to ostatním, ale
nedá nám to. Vždyť už chybí do

abilympiády jen pár týdnů. Kdo není na sladké, může ochutnat závitky ze šunky, různé tvarohové
pěny a zeleninu vykrájenou do různých podob. Studená kuchyně je další disciplína, ve které budou
naše klientky soutěžit. Jiný den si můžete u nás připadat jako v květinářství, protože se nacvičuje
suchá vazba – také na abilympiádu, a nesmím zapomenout na návrh plakátu a malbu na hedvábí.
Tam všude budeme mít naše želízka v ohni a držet našim kamarádům palce. Vždyť soutěží za celou
charitu.
Při plánování akcí na duben jsme se potýkali s potížemi. Několikrát jsme museli odsunout výlet na
hrad Švihov. Na této trase je jedna výluka za druhou a při velikosti a pohyblivosti naší skupiny to
pro nás není vhodné. Proto je změna a ve stejném termínu pojedeme do Hořovic na zámek na
výstavu hraček. Každý rok jsme také zváni na Vojtěšskou pouť do Mýta, kde nabízíme naše
výrobky. Pokud nám vyjde počasí bude hezká akce v závěru měsíce dubna, kdy ozdobíme
barevnými fábory „májky“ před Pohodičkou a společně s klienty Sociálně terapeutických dílen
Exodus z Plzně, našimi kamarády, kteří za námi pravidelně na tuto akci dojíždějí, půjdeme na farní
zahradu a společně budeme opékat buřty, a přitom se kamarádit, vyměňovat si zkušenosti. I toto
zařízení je stejně jako my financováno z evropských fondů v rámci Individuálních programů –
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019 - Sociálně terapeutické dílny.

Plán na duben:
5. 4. Spirituál p. Lego
6. 4. Mše v DPS
8. 4. Prodej výrobků v Jinonicích

Velikonoce
15. 4. Prodej výrobků v Mirošově
19. 4. Výlet do Hořovic, zámek a
výstava hraček
21. 4. Plavání
22. 4. Prodej výrobků na Vojtěšské
pouti v Mýtě
28. 4. Opékání špekáčků na faře

Přeji všem klientům i zaměstnancům, jejich rodinám klidné
Velikonoce, plné radosti a vděčnosti. A pokud nebude svítit a hřát
sluníčko na obloze, hřejte se navzájem, svojí blízkostí a láskou.
Zapsala: Marie Dušková

