Úvodní slovo... 😊
Rok 2022 chceme přivítat 1.vydáním zpravodaje, který bude přinášet nové informace, ale také
bude připomínkou toho, co jsme za poslední měsíce prožili v naší organizaci DOZP Oleška –
Kamenice p.o. Můžete se začíst do článků, které si pro Vás připravily naši zaměstnanci,
připomenout si akce fotografiemi a zaměstnanci domova jsou připraveni Vám klientům
z časopisu také číst. Zpravodaj bude přístupný i v PDF na počítačích ve společenských
místnostech.

Slovo ředitelky Mgr. Dagmar Vaňkové
Přeji všem čtenářům v roce 2022 hodně radostných dnů a pevné zdraví, spokojenost
v osobním životě a mnoho chuti do práce 😊

Ohlédnutí za rokem 2021 …
Na naší akci Country zveme chráněné bydlení Děčín, DOZP
Česká Kamenice a další zařízení.
Všichni si společně zasoutěží v různých disciplínách, ale také
si zatančí a zazpívají.
Bohužel v loňském roce jsme to museli pojmout komorně,
pouze pro klienty ze Staré Olešky. I tak si to klienti spolu se
zaměstnanci velmi užili. Několik pracovníků si připravilo
překvapení pro klienty a zatančili jim úvodní tanec.
Vzpomínáte, jak bylo veselo?
V roce 2022 opět tuto akci plánujeme a těšíme se na širší účast.

V měsíci listopad proběhl 8. ročník soutěže „Domácnost
zvládám na 1“ při níž si klienti mohli vyzkoušet každodenní
činnosti chodu domácnosti.
Jednalo se například o skládání a věšení prádla, sváteční
prostírání stolu, třídění odpadu.
Pár fotografií přímo z akce:

Letos také proběhlo v domově mikulášské odpoledne, a to 5. prosince. Po obědě se všichni
klienti sešli a na začátku akce jsme si společně zazpívali koledy. Paní ředitelka popřála klientům
hezký adventní čas a krásné svátky.
Klienti byli jako na trní a volali, že chtějí vidět čerta s Mikulášem. Pracovníci se toho ujali a
přání jim splnili, a dokonce přivedli i anděla. Klientům rozdali drobné dárky a společně rozjeli
diskotéku, která trvala celé odpoledne. Nejvíce se v kole otáčel čert.

Štědrý den je pro každého dnem svátečním, kdy si každý rád
užívá vánoční atmosféry. Od rána probíhali přípravy na
štědrý večer, a i klienti nadšeně pomáhali. Stihli ale sledovat
i vánoční filmy, pohádky nebo poslouchali koledy. Všichni si
celý den velmi užili a večer se radovali ze splněných přání –
dárků, které našli pod stromečkem.
S koncem roku se umí rozloučit snad všichni, výjimkou nejsou ani naši klienti. Dopřáli si
chlebíčky, ovocné mísy, brambůrky a samozřejmě nesmělo chybět šampaňské na přípitek.
První den roku jsme zahájili novoroční procházkou po našem okolí, která byla po takovém
hodování pro všechny příjemná. Každý z nás se za předešlým rokem ohlédl po svém a už se
můžeme těšit na to, co nás čeká letos. Rozhodně toho nebude málo…

Co nás čeká v nejbližších měsících v domově Stará Oleška
14.2.
18.2.
14.3.-18.3.
18.4.
18.5.

Valentýnské odpoledne s diskotékou
Masopustní den
Dovolená v Harrachově
Velikonoční hodování
Cvrnkaná

V roce 2022 věříme, že bude možné pozvat na naše akce i klienty z domova v České Kamenici,
chráněného bydlení Děčín a dalších domovů a organizací Ústeckého kraje.
Ve volném čase si vyrábíme dekorace do pokojů a společenských místností…, připomeňme si
některé z našich vánočních výrobků…

Ve volném čase rádi pracujeme na zahradě, v domově na Olešce je opravdu velká
Pěstujeme spoustu zeleniny a ovoce a měli jsme bohatou úrodu…
Podívejte se na pár fotografií …

.

Vypěstovat si vlastní zeleninu má mnoho výhod. Je plná vitamínů, čerstvá jde rovnou na stůl,
výborně chutná, a ještě máme radost, že se nám daří. Zjistili jsme, že zeleninu a bylinky, jahody
zvládne vypěstovat i začátečník. Práce na zahradě dá zabrat, ale výsledek stojí za to. Už teď
plánujeme, co všechno zasadíme a těšíme se, až budeme pozorovat jak vše zasazené poroste.

Ohlédnutí za vánočním časem…
Každý z nás máme spojený vánoční čas s něčím jiným. Někdo nasává atmosféru, kde to jde,
jiní spíše pečou cukroví, zdobí a těší se na dárky a pohádky. Ovšem oba tábory většinou spojuje
jedno…vánoční klid a pohoda.
Připomeňme si za pomoci fotografií přípravu na Vánoce ve středisku DOZP Česká Kamenice.
Podařilo se nám upéci 6 druhů cukroví a také jsme poprvé připravili domácí vaječný likér.

Závěrem náš oblíbený recept na Pracny… aneb Medvědí tlapy
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g másla
270 g polohrubé mouky
10 g mletých ořechů
2 žloutky
150 g cukru moučky
30 g kakaa
mletá skořice, citronová kůra z ½ citronu
4 mleté hřebíčky

Ze surovin vypracujeme těsto, dáme na den do lednice ve fólii odpočinout, druhý den plníme
vymazané formičky. Pečeme při 180 stupních 20 minut. Vyklopíme a hned obalujeme
v moučkovém cukru.

Keramická dílna…
Ve středisku DOZP Česká Kamenice je práce s hlínou jednou z nejoblíbenějších činností klientů
i zaměstnanců. Samotná výroba keramických výrobků není pouze jednorázovým procesem.
Zahrnuje několik fází, kterými musí výrobky projít, než budou zcela dokončeny. Nejdříve
vytvoření výrobku podle přání klienta, pak následuje sušení a začištění výrobku. Poté se
výrobek dá vypálit do pece. Po vypálení se výrobek glazuruje, a opět se vypálí do finální
podoby. V loňském roce jsme zakoupili nové formy na litou keramiku, kde se výborně
propojuje příjemná a kreativní činnost s rozvojem jemné motoriky rukou.
Výsledky snažení jsou k vidění nejen v dílně, která je umístěna v suterénu, ale i na pokojích a
společenských místnostech. Klienti mají možnost obdarovat rodinné příslušníky nebo přátele.

Keramická dílna je k dispozici:
Pondělí:
9.00-11.00
14.30-16.30
Úterý:
9.00-11.00
14.30-16.30
Středa:
9.00-11.00
14.30-16.30
Čtvrtek:
9.00-11.00
14.30-16.30
Pátek:
9.00-11.00
14.30-16.30
Sobota a neděle: po předchozí domluvě s pracovníkem ve službě.

Co nás čeká v nejbližších měsících… v domově v České Kamenici
Únor
Připravujeme Turnaj v šipkách a Valentýnskou zábavu s občerstvením. Kdo bude mít chuť a
zájem, může se účastnit společného pečení a vaření na společenské místnosti ve čtvrtém
patře…, což se stalo pravidlem a je vždy hojná účast.
V loňském roce se nám ve vaření a pečení dařilo:

Pozvali jsme pro klienty…

23.2.2022
14.00

Březen
Čekáme lepší počasí…
, a proto připravujeme výšlap na Zlatý vrch, výjezd do bazénu
v Děčíně a pokud bude pobyt na hromadných akcí bez omezení vyrazíme na Matějská pouť do
Prahy. Příprava skleníku, abychom byli úspěšní jako v loňském roce… Připomínka:

Duben
V dubnu nás čeká Velikonoční veselice, víkendové pobyty na chalupě ve Studeným, kde si
vyzkoušíme své schopnosti ve vaření a péči o domácnost. nesmíme opomenout opékání buřtů
a pálení čarodějnic 30.4.2022.
Na letní měsíce chystáme oblíbené stanování v okolí Kamenice, samozřejmě „grilovačky“ a
nově Zahradní slavnost.
Všechny kulturní a společenské akce s aktuálními datumy budou včas vyvěšeny v přízemí
na informační tabuli a ve společenských místnostech.

Úspěchy…
V loňském roce se nám také podařilo dokončit úpravu společenské místnosti v 1.NP a také
do dekorovat jídelnu s terasou. Myslíme, že se nám to opravdu povedlo
)

Naši klienti Chráněného bydlení v Děčíně, krom toho že se zdokonalují v běžných denních činnostech
se na podzim a v předvánočním čase zúčastnili mnoha kulturních akcí.

Slavnosti medu a vína…
Začalo to zámeckými Slavnostmi medu a vína, spojenými s Festivalem Pouličního divadla. Na
zámku v Děčíně si klienti prohlédli a měli možnost ochutnat farmářské speciality, domácí sýry,
med, burčák, poslechli si živou moravskou cimbálovou muziku a v podzámčí v Křížové ulici
shlédli několik divadelních a hudebních představení.
Libverda…
Jednu podzimní sobotu jsme se s klienty vydali navštívit výstavu Libverda Děčín, kde bylo k
vidění mnoho hospodářských zvířat, zemědělských strojů a podívali jsme se i do školní
botanické zahrady. Studenti zde měli vystavené ukázky svých prací. Škola také pořádala
exhibici ve skocích přes překážky jejich jezdeckého klubu. Pár vzpomínek na fotografiích…

Čokoládový festival…
Dalším výletním cílem bylo lázeňské město Teplice, kam jsme se vydali vlakem. Kromě
prohlídky lázeňských komplexů a kolonády jsme navštívili Čokoládový festival a také
Botanickou zahradu. Byla to paráda.

BK ARMEX Děčín
Naši klienti fandí místnímu basketbalovému klubu, a proto se v doprovodu pracovnice vydali
na utkání Děčína proti Ústí n. L. Utkání mělo náboj, klienti hráče podporovali tleskáním a zápas
skončil vítězstvím Děčína.
Arteterapie Belveder
Ve spolupráci se Slunečnicí se naši klienti zúčastnili
arteterapie v lese s Mgr. Merhautovou Janou na
Belvederu. Akce se vydařila a naši klienti si ji po měsíci
zopakovali.
Je to romantická samota poblíž obce Labská Stráň,
obklopená malebnou krajinou Českého Švýcarska.
Lázně Poděbrady
Na podzim si část klientů odjela užít se Slunečnicí rehabilitační lázeňský pobyt v Poděbradech,
spojený s výlety na různá zajímavá místa v Poděbradech.

A taky trochu kultury…
Do kin byla uvedena premiéra filmu Karel o životě a díle
Zlatého slavíka Karla Gotta, kam jsme zamířili. Klienti mají
písničky tohoto oblíbeného zpěváka velmi rádi.
Krásný film.

Konec roku…
V předvánočním čase jsme se byli podívat na
ozdobený vánoční strom na Masarykově náměstí,
poslechli si koledy a ochutnali pár dobrot a svařák
ze stánků v Křížové ulici. Pod knihovnou u Labe
hrála živá kapela vánoční koledy, kde jsme si
společně u ozdobeného stromečku zazpívali.
Zavítali jsme i do krásně nazdobených Jižních
zahrad Děčínského zámku, kde byl betlém.

Kvíz…
Pojďme se všichni pobavit… spojme postupně číslovky a objeví se nám?

Příště vyzkoušíme nějakou křížovku?

)

Jmenuj tečkované předměty…

A ještě jednou spojme čísla… nejlépe jedním tahem 😊

Závěrem:
Uzávěrka pro posílání příspěvků do Zpravodaje č.2 zasílejte do 15.5.2022
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

