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Rány z děla
Duben 2017
měsíčník Sociálně – terapeut. dílen a stacionáře Pohodička
z Dělostřelecké ulice v Rokycanech
Duben utekl jako voda. Sluníčka bylo málo, mrazivá rána nebyla výjimkou. Všechno to aprílové
počasí ale k dubnu patří. Slunečný víkend prvního dubna nás všechny nalákal a také trochu
oklamal. Pořádnou
zimu s větrem a
sněhem jsme zažili
znova hned
na
výletě
uprostřed
měsíce. Vydali jsme
se v poměrně hojném
počtu na hořovický
zámek. Zámek je
nádherný, všechno je
pěkně
upravené,
průvodkyně
byla
milá,
v zámecké
kavárně
nabízeli
dostatečný
výběr
sladkých dortíků i
teplého pití. Všichni
jsme se tam rádi
schoulili a vyčkali
hodiny, kdy budeme
moci
jít
na
prohlídku.
Skoro
všichni si zakoupili
nějaké suvenýry a potom už do zámeckých komnat. Obdivovali jsme i lovecké trofeje, i pánské a
dámské pokoje, bydlení pro služebné stejně jako panské pokoje, obrovské knihovny, obrazy,
porcelán… Na zámku byla otevřena i výstava hraček, kterou jsme také neminuli. Nebyly to
samozřejmě hračky moderní, ale porcelánové panenky, panenky z vosku, velké dřevěné pokojíčky,
které si mladé šlechtické slečinky vozily s sebou na cesty, ale i docela malé nástěnné pokojíčky, i
pokojíčky v miniaturním provedení, kdy bylo vše vyvedeno do posledních podrobností, tak jako ve
skutečnosti. Našli jsme si čas i na procházku zámeckou zahradou, která je určitě nádherná v každém
počasí, jen když fouká a prší, tolik tu krásu nevnímáte. Vyfotili jsme se před Sluneční bránou,

prohlédli lešení, neboť zámek se z druhé strany opravuje. Vždycky se těšíme s klienty i na oběd,
který bývá v některé restauraci. Chutnalo nám, některým i pivo. Některým i víc. Další velkou
plánovanou akcí bylo každoroční opékání buřtů na farní zahradě. Jak to ale celé dopadlo? Nejdříve
se nám odhlásila návštěva kamarádů z Exodu v Plzni, protože nesehnali auta. Mysleli jsme si, je to
škoda, ale nebudeme akci rušit. A v pátek, když jsme měli ozdobit májky před budovou a jít opékat
buřty, bylo tak nevlídné počasí, že jsme buřty vložili do mrazáku „na někdy“, a májky zůstaly
neozdobené /skoro/ a výlet se posunul. Nakonec jsou májky ozdobené, stihlo se to včas a všechna
nezadaná děvčata se mohou těšit a doufat. I duben byl ve znamení blížící se abilympiády, trénuje se
pořád a my všichni jsme ochutnávači a hodnotitelé. Klientkám to jde výborně, je vidět jak se
zlepšují týden od týdne a my si povolujeme pásky a děláme další dírky.
V dubnu proběhly dvě poutě i s naší
účastí. Prodávali jsme výrobky
našich klientů v Mýtě a po dva dny i
v Mirošově. Je vidět, že už nás lidé
poznávají a vždycky si u nás na
stánku něco hezkého vyberou, třeba
i trpaslíky, kteří jsou na fotografii
dole. V keramické dílně jsme byli
zaměstnáni
výrobou
misek,
květníků.. dostali jsme zakázku na
výrobu od kaktusářů. Chtěli
mističky a my je vyrobili, vypálili.
Klienti, které baví pracovat s hlínou,
se „vyřádili“. Daří se nám také
spolupráce s Městskou knihovnou
v Rokycanech. Někteří klienti začali
docházet do čtenářského oddělení a
půjčují si domů knihy. Dokonce pro nás knihovna již připravila několik akcí a chystají se výhledově
i další.
Nesmíme zapomenout přivítat mezi námi nového kamaráda, Dominika. Ať se ti u nás líbí.
Plán na květen:
2. 5. Výlet do Prahy na tenisové utkání
mezinárodního turnaje JaT Banka
Prague Open
3. 5. Spirituál
4. 5. Mše v DPS
4. 5. Návštěva z DpS sv. Jiří
v Plzni
6.-7. 5. Prodej na pouti v Mirošově
18.-21.5. Abilympiáda Pardubice
25. 5. Deskové hry v speciální škole
v Rokycanech
Zapsala: Marie Dušková

