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Dobrý den,
přinášíme Vám nové číslo STROOMOVIN. Od jejich posledního vydání se u nás ve STROOMu opět konalo
hodně zajímavých akcí. Tak si je společně pojďme připomenout! Hezké jarní dny přejí
Uživatelé a zaměstnanci STROOM Dub o.p.s.

Musíme se pochlubit
května
se
v Křišťanově
ulici
Začátkem
v Prachaticích otevřel nový krámek ,,KRÁMEK U
STROOMu“. Je to již druhý obchůdek, který naše
centrum otevřelo.
Dlouho jsme přemýšleli, kde najdeme prostory pro
realizaci. Netrvalo dlouho a snad nám bylo i přáno a
v Prachaticích se nám naskytly krásné prostory pro
prodej našich výrobků.
Během čtrnácti dnů jsme malovali, natírali,
poklízeli, opravovali drobné nedostatky, položili
koberec a nakonec navezli starý nábytek vlastními
silami zrenovovaný. Pak přišla ta lepší část naší
práce a to navážení a instalace našich rukodělných
výrobků zahradní, užitkové a figurkální keramiky,
výrobky ze šicí dílny, jako jsou tkané koberečky,
hračky, polštáře, tašky, a různé drobnosti pro
potěšení a radost druhých.
A jestli se nám všechno povedlo? Přijďte se za námi
podívat a ohodnotit naše úsilí. Vždyť všechno co
děláme, děláme s láskou a pro vás.

Zveme Vás do Krámku u STROOMu
Dub
Křišťanova ulice, 111 Prachatice
Otevírací doba:
Po – Pá
10:00 – 17:00
So
9:00 - 12:00
Přijďte si koupit keramiku, tkané koberce a
bytové doplňky!

Koncert Chceme žít s Vámi!

Tento rok se již po 18té konal v pražské o2 aréně
koncert Chceme žít s Vámi. Na charitativní
koncert, který pořádá nadace Nova spolu s televizí
Nova, přijalo pozvání přes 7000 handicapovaných
dětí i dospělých lidí z celé České republiky. A tak
jsme i my, uživatelé centra STROOM dub o.p.s.
přijali pozvání a spolu s našimi kamarády z o.s.
Horizont Písek a ZŠ Dub jsme se vydali na
společný výlet. Na koncertě zazpívaly hvězdy jako
Michal David, Heidi Janků, Petr Kolář a další
vynikající zpěváci. Celý koncert trval něco málo
přes dvě hodiny a záznam z této velkolepé akce
můžete shlédnout 19. května v 15.20 hodin na
Nově.

Upálení čarodějnice

Den krásy

Konec dubna je neodmyslitelně spojen s tradicí
upalování čarodějnic. Je tedy načase oprášit
čarodějnický hábit, opatřit si koště a vydat se na
čarodějnický slet, který se konal i u nás.
Připravovali jsme se už od minulého týdne –
připravit tu nejošklivější čarodějnici odsouzenou
k upálení, dojít do lesa na dříví a nařezat pruty na
opékání vuřtů. V úterý jsme strávili příjemné
odpoledne společně s dětmi z místní základní školy
u hodné čarodějnice Magi, která nás provázela
celým programem. Ten vyvrcholil upálením
čarodějnice pro výstrahu všem ostatním.

Ve středu 24.4. k nám do centra zavítala paní
kosmetička a kadeřnice. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých rad, jak pečovat o pleť či o své vlasy.
Paní kadeřnice vyzvala dobrovolníka, na kterém
nám ukázala jak si správně čistit pleť, ukázala nám
masáž obličeje a nanesla na našeho dobrovolníka i
pleťovou masku. Oproti tomu u paní kadeřnice se
nůžky jen tak nezastavili. Každý z uživatelů centra
se nechal ostříhat a u některých to byla velká
změna. Dnešní den se nám líbil a doufáme, že nás
v centru ještě obě z dam někdy navštíví. Děkujeme.

Návštěva
Máte rádi návštěvy? My moc. A jedna k nám
zavítala ve středu hned ráno. Přijeli za námi
členové Místní organizace svazu tělesně
postižených v Prachaticích. Prohlédli si naše
centrum, při tom si vyslechli vyčerpávající
informace o našem zařízení. Po té jsme se
s velkým nadšením pochlubili pěveckým
vystoupením
nové
skupiny
Dubinky.
Neopomněli jsme ani na uvaření kávy, ke které
jsme mohli nabídnout námi upečené kakaové
řezy.

Beseda s policisty

30 dní pro neziskový sektor

V úterý 16. dubna nás navštívili policisté
z obvodního oddělení Policie ČR Vodňany. Nejprve
jsme si povídali o tom, proč je vlastně policie
důležitá a co je jejím úkolem. Pak přišel na řadu test
našich znalostí dopravních značek a předpisů, které
je třeba umět, když se pohybujeme na silnici.
Zopakovali jsme si také důležitá telefonní čísla
nejen na policii, ale i hasiče a záchrannou službu.
Pak už přišla ukázka oblečení policistů ze zásahové
jednotky, které jsme si mohli i vyzkoušet. A není
právě lehké, váží přes 20 kilo. Přesto se mezi námi
našli odvážlivci, kteří si vyzkoušeli nejen oblečení,
ale i pouta a dokonce jsme si mohli prohlédnout i
policejní pistoli.
Nakonec přišla na řadu ukázka výcviku
policejního psa. Opravdu poslouchal na slovo, a jak
jsme se dozvěděli, může pomoci třeba v případě
hledání ztracených osob např. v lese.
Na závěr nás čekalo ještě jedno překvapení –
všichni jsme dostali diplom „Mladý ochránce
zákona". Na tenhle titul jsme velmi pyšní a určitě se
budeme podle zákonů všichni chovat.

Stalo se již tradicí, že jsme se letos opět zapojili do
kampaně 30 dní pro neziskový sektor ve Vimperku.
Výstava výrobků neziskových organizací byla
zahájena v úterý 9. dubna 2013 v sále MěKS ve
Vimperku. Tato výstava umožňuje dlouhodobě se
zviditelňovat a informovat veřejnost o úloze a
významu neziskových organizací. Jako každý rok
jsme měli také možnost aktivně se podílet na
vernisáži svým hudebním vystoupením. Letos jsme
si připravili pásmo písniček Karla Hašlera, které
jsme zakončili rozdáním papírových květin a
bonbónů Hašlerky. Příjemné dopoledne jsme
ukončili prohlídkou výstavy ostatních organizací.

Vyrábíme dárkové taštičky
Díváte se rádi na televizi? Ano? My samozřejmě
také. A nedávno nás zaujala reportáž, jak
zužitkovat staré nástěnné kalendáře. Jak? Jednoduše
si z nich vyrobit dárkové taštičky. A dnes jsme to
také zkusili. Jak se nám práce podařila, můžete
zjistit z našich fotografií.

Vernisáž v prachatickém muzeu

Velikonoční tvořivé odpoledne

Ve středu 3. dubna jsme prvním vystoupením naší
kapely Dubinky otevřeli výstavu našich výrobků
v prachatickém muzeu. Výstava v prostorách muzea
se stala již každoroční tradicí a na dílnách se na ni
vždy pečlivě připravujeme. Máme radost, když se
naše výrobky líbí a hlavně prodávají. Také dnes se
na zahájení sešlo hodně hostů, kterým jsme se
představili s naším pásmem písniček Karla Hašlera.
Ukázalo se, že jeho písničky jsou stále oblíbené a
hned od té první s námi zpívalo celé muzeum.
Během vystoupení jsme pak přítomné dámy
obdarovali růží z pouti a všichni si odnášeli také
známé bonbony – hašlerky. Pohodové odpoledne
jsme zakončili malým pohoštěním a prohlídkou
výstavy.

„Tento způsob jara zdá se poněkud nešťastným“ –
chtělo by se nám říci s klasikem. Ale počasí a
sněhovým vločkám navzdory jsme uspořádali
v úterý 26. března v Centru STROOM Dub
velikonoční tvořivou dílnu.
Naše pozvání přijali také žáci z místní základní
školy, takže jsme na výrobu všeho, co
k velikonocům patří, nebyli sami. Naše sociálně
terapeutická dílna byla rozdělena na jednotlivá
stanoviště, kde jsme si mohli například uplést
pomlázku, nabarvit vajíčka různými technikami,
vyrobit si velikonoční přání pro své blízké nebo si
z papíru vystřihnout a různě polepit zajíčka nebo
ovečku.
Když jsme měli všechno hotovo, vzali jsme
nabarvená vajíčka s mašlemi a společně jsme jimi
vyzdobili keř před centrem.

Dopoledne s Baráčníky
Ve čtvrtek 28. 3. jsme byli pozváni na rychtu Obce
baráčníků Vitoraz Prachatice, kde se uskutečnila
dopolední aktivita s baráčníky. Hned po příchodu
jsme byli přivítáni ,,tetičkami“ spolku baráčnictva,
které nám nabídly chléb se solí. Osobně se nás ujala
i paní rychtářka, která nám pověděla zajímavosti o
symbolice baráčnictva, seznámila nás s historií a
ukázala, jak vypadají taneční kroje. Dopoledne jsme
si zpříjemnili malým občerstvením, společně jsme
si zapívali a naši uživatelé předali velikonoční přání
spolku. Na závěr jsme vyšli všichni před spolek
baráčnictva a ozdobili jsme si malý keř vajíčky a
pentlemi. Rozloučili jsme se, popřáli si krásné
velikonoční svátky a my, uživatelé STROOMU
Dub, jsme se vydali zpět do centra.

