Úvodní slovo... 😊
A jsme tu s 2.vydáním zpravodaje, ve kterém najdete informace o našich střediscích, ale také
je opět připomínkou toho, co jsme za poslední měsíce prožili v naší organizaci DOZP Oleška –
Kamenice p.o. Zpravodaj bude přístupný jak v tištěné podobě, tak i v PDF na počítačích ve
společenských místnostech.

Ohlédnutí za kulturními a turistickými akcemi v prvním pololetí 2022…
Sokolí vrch
Koncem ledna jsme se s klienty vydali pěšky za nepříznivého počasí
na nedalekou vyhlídku Sokolí vrch. Cesta na místo proběhla bez
větších problémů. Užili si spoustu zábavy, i když počasí nepřálo, měli
radost, že mohou na turistický výlet. Cestou zpět se zastavili
v Huntířově v restauraci U Farmáře, která otevřela dřív, aby si
vychutnali v klidu výborný oběd. Při odchodu dostali od majitele
„sváču“ na cestu zpět, v podobě ovoce a pití.

Masopust
Naši klienti se zúčastnili masopustu, který se konal už tradičně na
místní myslivně na Staré Olešce. Bylo připraveno spoustu her a
soutěží. Hlavní soutěž byla o nejlepší masku. Byl tu pirát, kuchař s
kuchařkou, rozhodčí, a dokonce i doktor s včelkou Májou. Po celou
dobu nám hrála skupina Garance, která nás doprovází na různých
akcí už spousty let.

Opékání buřtů
V březnu panovalo krásné počasí, tak klienti navrhli pečení buřtů.
Všichni se nadšeně zapojili do příprav. Užili si krásné odpoledne.
Dovolená v Harrachově
Klienti se těšili na dovolenou na horách. Nemohli se dočkat výletů, nákupů. Všichni si to velmi
užili a přivezli si upomínkové předměty. Za rok zase zopakujeme….

Výšlap na rozhlednu Triangl
Tentokrát se šlo na nedalekou rozhlednu Triangl. Šest klientů a dva
pracovníci se vydali okolo rybníka směr Markvartice, po cestě hráli různé
hry např: slovní kopanou, poznávání stromů, keřů, přírodnin apod. Šlo se
přes Ranč Hacienda, kde se klienti vyfotili s koňmi a domácími zvířaty.
Pokračovalo se dál na Triangl. Po výšlapu se konečně došlo na kopec, kde
je postavená vyhlídka Triangl a u toho připravený pro turisty krásný
přístřešek s ohništěm. Klienti si opekli buřty a užili si krásný pohodový
den.
Pálení čarodějnic
Poslední dubnová sobota patří čarodějnicím. Pracovníci si pro klienty
připravili program na odpoledne. Čarodějnici, kterou jsme společně vyrobili,
poté jsme ji upálili na hranici.

Návštěva ZOO v Děčíně
Klienti s pracovnicemi se vydali na výlet do ZOO v Děčíně. Zvířata se jim moc líbila a v tamní
restauraci si dali oběd.

Cvrnkaná

Cvrnkaná
V našem domově se konal již 8. ročník cvrnkané, kde se po dvou letech zúčastnily i některé
další domovy. Pro hráče i doprovody bylo připraveno bohaté občerstvení a mohli se zúčastnit
i dobrovolné soutěže shazování kuželek. Bylo připraveno spoustu cen a každý hráč měl jasnou
výhru. Celá akce se nesla v duchu dobré nálady a počasí přálo. Do semifinále se probojovaly
čtyři týmy, a to DOZP Kamenice, DOZP Oleška, CHB Děčín a DOZP Brtníky. Z těchto týmů
postoupilo do finále DOZP Kamenice a CHB Děčín. Výhra se slavila na straně CHB Děčín.
V souboji o 3 místo zvítězil tým DOZP Brtníky.

Zahradní slavnost
DOZP Česká Kamenice nás pozvala na Zahradní slavnost, kde hrála k tanci a poslechu skupina
Garance. Zahráli jsme si i nějaké hry. Měli jsme možnost podívat se a pohladit zvířátka např.
prasátko Vendulku, slepičky, fretku a další.

Kino a Zoo Ústí nad Labem
Pracovníci a klienti se domluvili, že se tentokrát pojede do Ústí
nad Labem. První cesta vedla do ZOO Ústí nad Labem, viděli jsme
spousty zvířat od lvů až po surikaty. V ZOO si dali občerstvení a
vydali se trolejbusem do města, kde navštívili fastfood McDonald
’s, kde si všichni klienti přáli hamburger a hranolky. Po obědě klienti navštívili kino…

Úspěchy…
Klienti našeho domova si užívají nově zrekonstruovaných pokojů, nové kuchyňské kouty hojně
využívají. Jsou plně vybavené, lednice… je samozřejmostí. Klienti se podílejí na výzdobě pokoje.
Myslíme, že se to opravdu povedlo, posuďte…

Co nás čeká v následujících měsících… v DOZP Stará Oleška
Celodenní výlet do ZOO Praha
Po několika letech se vracíme do ZOO Praha, kam se dopravíme autobusem. Těšíme se na nové
přírůstky a pochutnáme si na obědě v restauraci Oceán.

Sportovní dopoledne a grilování
Těšíme se dopoledne plné sportovních disciplín. Vítěze určitě
odměníme. Poté si pochutnáme na grilovaném obědě, který si
dáme na zahradě.
Oslava 30 let

Dne 11. 8. 2022 se koná v areálu DOZP Stará Oleška oslava 30
let od založení domova. Toto významné výročí plánujeme
oslavit ve velkém… Klienti připravují několik vystoupení a
můžeme se těšit na živou hudbu. Nebude chybět občerstvení,
tanec a doufáme, že dobrá nálada.

Country
Jako každý rok nás čeká Country, kdy si zatancujeme, zazpíváme známé
písně, zasoutěžíme si o ceny a pochutnáme si na langoších, grilovaných
klobásách a pivu. Máme v plánu pozvat i DOZP Českou Kamenici, CHB
Děčín dále rodiče a opatrovníky.

Domácnost zvládám na 1
Konečně po 2 letech se může uskutečnit soutěž
Domácnost zvládám na 1 na sále v Myslivně, kde soutěží
několik družstev v různých disciplínách např. povlékání
lůžka na čas, třídění prádla dle ročních období, poznávání
chutí apod. Je to soutěž, kde předvedou své schopnosti a
vždy si to užijí.

Ohlédnutí za akcemi… leden až květen 2022
Přestože jsme se první dva měsíce v roce potýkali s Covidem, pár akcí jsme zvládli a taky
náležitě užili...
Vítání jara….
27.3.2022 za více než teplého počasí přišli na zahradu posedět,
porozprávět – zkrátka jen tak „pobejt“ - naši klienti. Užívali si první
grilování. Čekání na grilovanou pochutinu jsme jim zpříjemnili dobrou
kávou a čajem. Snědli a vypili jsme, co se dalo... Klienti si toto odpoledne
opravdu užili. Bylo fajn!

V březnu jsme podnikli několik turistických výprav po okolí, a to po nově značených cestách.
Konkrétně po červené… Pustý zámek, Bratrský oltář, Jehla a Česká Kamenice – 10 km. Jsme
dobrý… Také jsme vyrazili na obnovenou turistickou stezku Vyhlídky – Mlýnky. Cesta je kratší
– 5 km, ale krásná…

Také jsme byli v bazéně v Děčíně. Jezdíme plavat pravidelně a letos jsme se těšili dvojnásob…
Na konec března jsme si objednali bowling v Růžové a spojili jsme to s výšlapem na Růženčinu
vyhlídku. Věž je opravdu maličká. Celková výška stavby je cca šest metrů. Nicméně i tak
malá výška vyhlídky otevírá krásný výhled do okolí.

Další větší akce…
V dubnu jsme vyrazili vlakem do Teplic do ZOO a na zámek, a taky do Prahy na výstavu koček…
to byla nádhera, připomeňme si:

Měsíc květen jsme zahájili Cvrnkanou… Přijali jsme rádi pozvánku na Olešku a zúčastnili se
turnaje ve Cvrnkané. Vybojovali jsme 2.místo.

Zahradní slavnost
12.května jsme chtěli pro klienty našich středisek připravit malou letní slavnost s hudbou a
grilováním. Prostě…. pobavit se a zatančit si…. Nakonec tato zahradní slavnost byla naprosto
skvělá. Napeklo se skoro 100 moravských koláčků a bublaniny s ovocem, objednali jsme
malinovku a pivo. V dolní části zahrady byla zřízena mini ZOO, klienti celé odpoledne mohli
krmit a hladit spoustu zvířátek. Ovci, čínské prase Vendulku, chocholaté slepice, králíka, fretku,
pejska atd. Dále se grilovalo a celé odpoledne nám hrála hudební skupina Garance. Slavnost
nám zpestřilo také vystoupení roztleskávaček z České Kamenice, byly skvělé. Klienti si mohli
změřit síly v různých sportovních hrách – házení na koš, ping pong, hod na cíl a plechovky….
Také nás navštívila „pravá čarodějnice“, kdo měl zájem přečetla mu budoucnost z karet...
Tato akce měla takový ohlas, že zvažujeme udělat Zahradní slavnost tradicí. Koukněte:

Keramická dílna…frčí
Na jaře jsme v keramické dílně zkoušeli nové formy. Vyráběli jsme misky, hrnky a nově
prasátka. Výsledky snažení jsme zúročili na výstavě, kterou pořádal KÚ v Ústí nad Labem a také
na Zahradní slavnosti, kterou jsme pořádali 12.5.2022.

Během letních měsíců budeme vyrábět dárky pro rodinné příslušníky a opatrovníky. Taky se
těšíme, že se budeme učit pracovat s burelem modré barvy. Patina na výrobcích určitě dodá
výrobkům zajímavý vzhled. Klienti jsou v keramické dílně vítáni denně.

Co nás čeká v nejbližších měsících… v domově v České Kamenici
Stanování
Připravujeme jako každý rok na léto – stanování, prodloužené
víkendy budou probíhat v okolí Cvikova a Filipova.
Opět budeme samostatně vařit a „táborničit…“ během července
a srpna několikrát.

Rekreační pobyt
V září se klienti těší do KEMPU v areálu Hotel Formule **, využijeme ubytování v mobilních
domech s klimatizací či bez klimatizace. Každý mobilní dům má 2 ložnice, kuchyňku, obývací
kout, sprchu a WC. Před mobilním domem je malá teráska se stolkem a židlemi. Budeme
užívat hřiště a hotelový bazén. Samozřejmě je možnost stravování v hotelové restauraci, ale
na přání klientů si budeme vařit večeře sami. Využijeme tedy pouze snídaně a obědy.

Taneční soutěž
Po dvou letech se vracíme k uspořádání velké kulturní
akce, a tou je Taneční soutěž. Proběhne v říjnu.
Jako vždy pozveme další domovy a „změříme“ své
pohybové schopnosti. Soutěž se bude konat v KD Česká
Kamenice. Podrobnější informace rozešleme v červenci.
Ale již teď začínáme trénovat.

Celodenní výlet – Zámek Hluboká
Na přání klientů vyrazíme do míst, kde se
natáčela pohádka Pyšná princezna a
pohádka Tři bratři.
Těšíme se i na krásnou zahradu kolem
zámku. Cestou určitě zavítáme na nějaký
dobrý oběd a kávu.

Kroužek vaření a střípky z naší kuchyně….
Každý týden, již několik let se klienti podílí na jídelníčku. Na stravovací komisi klienti
předkládají návrhy, co by chtěli uvařit a co moc néé...
) V dubnu si přáli ovocné knedlíky
s jahodami. Kuchařky uvařily výborné tvarohové knedlíky plněné čerstvými jahodami. K tomu
byla zakysaná smetana a rozvar z jahod. V létě, až sklidíme vlastní úrodu, tak vyzkoušíme
sami…Receptík zde:
250 g tvaroh měkký
240 g polohrubá mouka
1 vejce
3 lžíce oleje
špetka soli, ovoce, zakysaná smetana, máslo, moučkový cukr
Postup: z tvarohu, vejce, mouky, soli a oleje zpracujeme na vále těsto, vyválíme plát. Plát
nakrájíme na čtverce a do každého zabalíme ovoce. Připravené knedlíky házíme do vroucí
vody, po chvilce odlepíme ode dna a jakmile se objeví na hladině, vaříme 3–5 minut. (dle
velikosti) Na talíři poléváme rozpuštěným máslem, smetanou, posypeme cukrem…

Letos jsme samostatně zvládli pizzu – několik druhů, zeleninové saláty, zapékané brambory…,
dělali jsme obložené vejce, pekli koláč…
Fotografie:

U klientů se snažíme podporovat společenský život, a to se nám díky kulturním akcím daří…
Novoroční opékání buřtů
Klienti si Nový rok zahájili po svém. Na zahradě proběhlo
opékání buřtů, kde si poseděli a zazpívali známé písničky.
Všichni si to náramně užili.

Studánky
O jednom lednovém víkendu se klienti s pracovníky vydali na
výlet do Oldřichova ke studánkám. Toulky zasněženou krajinou
se klientům líbila a našlapali krásných 10 km.

Masopust
V ZOO Děčín se konal Masopust. Proběhla tam soutěž o nejlepší koblihu
a masku. Do soutěže se mohl přihlásit každý. Hrála kapela a klienti mohli
využít malování na obličej, různé masopustní dobroty.
Na závěr jsme se vydali s Masopustním průvodem ze ZOO do města až
k Infocentru a zakončení akce bylo v restauraci U růžové zahrady.

Vyhlídka Kvádrberk
Naši klienti se rozhodli pro výšlap na Stoličnou horu, kde se prošli lesoparkem. Narazili na plno
nových laviček a krásných soch, které vznikli na loňském Dřevo sochání v Děčíně. Takzvaný
Kvádrberk neboli Stoličná hora je součástí pískovcové stolové hory geograficky nazývané
Děčínská výšina.

Benefiční koncert
Na začátku března se konal ve městě koncert pro Ukrajinu, kde vystoupilo plno pěveckých
kapel. Klienti na tyto akce chodí velmi rádi.

Návštěva hor
O jarních prázdninách jsme vyjeli na ozdravný pobyt do
Harrachova. Klienti se moc těšili na dovolenou po dlouhé
covidové pauze. Každý den nachodili spoustu kilometrů.
Navštívili jsme Mumlavské vodopády, skokanské můstky,
bobovou dráhu a na závěr se konala diskotéka. Všichni si to moc
užili a těší se na příště.

Zahrada Čech
Začátkem dubna jsme vyrazili na výstavu Zahrady Čech do Litoměřic, kde byla výstava a možný
nákup květin, cibulovin, zahradního nábytku, nářadí, techniky, různá hnojiva a přírodní léčiva.
Na posilněnou jsme si koupili místní speciality, na kterých jsme si pochutnali.

Velikonoce
Velikonoční svátky se nesly v duchu tradic. Klienti se
naučili zdobit vajíčka ubrouskovou technikou. Pekli jsme
beránky a poté jeli na Velikonoční jarmark do České
Kamenice, kde hrály různé kapely. Klienti si mohli
vyzkoušet pletení pomlázky.

Zámek Děčín
Klienti se účastnili na zámku odemykání zámeckých zahrad, kde byla možnost prohlédnout si
i nově nainstalované šachové figurky z kovu a nemohli jsme vynechat Růžovou zahradu.

Cvrnkaná
Klienti CHB se zúčastnili 8. ročníku soutěže ve Cvrnkané, která se
pořádala v areálu Stará Oleška. Bojovali s chutí, ve finále bojovali
s Českou Kamenicí a vyhráli zaslouženě 1. místo. Byli nadšení a těší se na
další ročník.

Zaměstnávání klientů….
Snažíme se klientům, kterým to schopnosti a samozřejmě jejich zdravotní stav dovolí najít
zaměstnání. Myslíme, že jsme úspěšní, přestože to není jednoduché. V současné době
spolupracujeme s několika firmami. Klienti mají dobrý pocit z vydělaných peněz a také je vidět,
že jsou zručnější a sebevědomější. Spolupracujeme např. s firmou kavárna Na cestě, Karko, DS
Smith, jídelna Jungmannova, Cukrárna Mňam a mls…. Podílíme se na úklidu, obsluhujeme
zákazníky a vlastně děláme vše co je potřeba.

Galerie:

Kavárna Na cestě…

Mňam a mls…

Jídelna Jungmannova…

Karko…

DS Smith…

V příští čísle se pochlubíme dovednostmi z kuchyně, rádi totiž vaříme a pečeme…

Kvízy…
Dokážeme správně spojit...?

Dokreslete a vymalujte…

Jmenuj tečkované předměty….

Závěrem:
Uzávěrka pro posílání příspěvků do Zpravodaje č.3 zasílejte do 15.11.2022
na email: novakova.m@dozpok.cz
Příjemné čtení všem… 😊

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková
organizace
Stará Oleška 131, Děčín 2, 405 02
Kompletace: středisko Česká Kamenice
Dostupné:

DOZP Stará Oleška
DOZP Česká Kamenice
CHB Děčín

