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CO SE DĚJE U NÁS V DOMĚ
na hřišti. Chlapci si rádi zahrají fotbal
a dívky se s nadšením připojí.
Vaření
Jsme rádi, že se můžeme pochlubit
naší - sice malou, ale vkusně zařízenou kuchyňkou, která je součástí sociálně terapeutické dílny. Na zřízení
kuchyňky, pro nás nezbytné součásti
každodenních činností, se podíleli
nejenom zaměstnanci našich dílen
(truhlárna, šicí a keramická dílna), ale
ruku k dílu přiložili zároveň uživatelé, kteří si tak dnes mohou uvařit čaj,
kávu nebo pod vedením pracovníka
upéct buchtu, připravit polévku či
hlavní jídlo.
Letní osvěžení
S příchodem léta si rádi posedíme nad
dobře vychlazenou limonádou. Naši
uživatelé ocení možnost návštěvy
místní hospůdky, která je nedaleko našeho zařízení. S radostí můžeme říci,
že jsme vítanými zákazníky. V přátelské atmosféře probíhají nejenom
rozhovory s vrstevníky, ale zároveň
se uživatelé mohou sportovně vyžít

Šipkovaná
Pro zpestření každodenních činností
si naše pracovnice připravily pro uživatelé všem známou a oblíbenou hru
Šipkovaná. Pro většinu zúčastněných
byla tato hra překvapivě premiérou.
S nadšením a velkým bojovým nasazením jsme zdolávali úkol po úkolu.
Na závěr nechybělo překvapení v podobě sladkostí, udělení pochval za splnění úkolů, které byly často velkým
oříškem pro naše uživatelé. Tato akce
vzbudila nemalý zájem u dětí z obce,
jimž jsme byly inspirací, ty neváhaly
a vydaly se po naší vytyčené bojové
trase plné zážitků.
Disko
Začátkem června si pro nás uživatelé
připravili překvapení v podobně diskoshow. Hlavním aktérem celého disko odpoledne byl Peter Goral, pod jehož vedením se ostatní uživatelé vžili
do svých rolí. Nechyběl zde DJ Gogo,
barman, ale ani vyhazovač či pokladník. Naši tanečníci nenechali nic

náhodě, nejenom, že lákali na účast
svými ručně vyrobenými plakáty, ale
i občerstvením, které financovali ze
svých peněženek. Atmosféra byla báječná, došlo nejenom na ploužáky, ale
zazněl i Karel Gott, což potěšilo pani
ředitelku, která se stala nevyčerpatelným živlem především při tanci.
Zvládneme se starat o zahrádku?
Již dlouho jsme si pohrávali s myšlenkou, zda si neuděláme záhonek na
našem technickém dvoře a budeme
pěstovat zeleninu, ať už do polévky
nebo k přípravě jiných pokrmů pro
zpestření našeho vaření v sociálně
terapeutické dílně. A tak jsme zasadili rajčata, kedluben, cibuli a jinou
nenáročnou zeleninu a pilně jsme
pleli a zalévali. Nebyla opomenuta
ani naše čtyřnohá obyvatelka králice
Bobina, která si pochutnává na křupavé mrkvičce.

vesnic. Pro letošní rok si vedoucí pracovnice – ředitelka STROOMu DUB
Pavla Čechová Švepešová a PaedDr.
Dagmar Hrubá připravily téma „Jak
přežít“. Již tak pestrý program byl
doplněn fingovaným přepadením
profesionálních vojáků. Na závěr
celého týdne byly uděleny diplomy
a děti si odnesly nejenom mnoho
zážitků, ale i cukrovinky a jiné dárky. Při loučení nechyběly ani slzičky
a tak paní ředitelce nezbývalo nic jiného, než přislíbit třetí ročník tohoto
podařeného táborového setkání.

Příměstský tábor
Již druhým rokem se můžeme pochlubit nabídkou příměstského tábora,
který byl pro velký zájem opět zorganizován. Zúčastnily se nejenom
místní děti, ale i děti ze spádových

K D O S E Z A N Á M I P Ř I J E L P O D Í VA T
Dětský domov Volyně
V polovině května navštívily naše
zařízení děti z Dětského domova ve
Volyni. Při prohlídce měly možnost
shlédnout keramickou, výtvarnou
a šicí dílnu, tkalcovnu a prádelnu,
poznaly náročnost této práce a obdi-

vovaly naše výrobky. Ale neodešly
s prázdnýma rukama. Dětem neunikla ani nová sociálně terapeutická
dílna, kde každé dopoledne tráví
svůj čas naši uživatelé. Naši mladí se
pochlubili svými pokoji, které udělaly na děti velký dojem. Následovalo

B E N E F I Č N Í K O N C E RT
Benefiční koncert pro STROOM
DUB uspořádal smíšený pěvecký
sbor Česká píseň 22. dubna 2008
od 19:00 hod. v Městském divadle
Prachatice. Jako hosté se dále představil pěvecký sbor při ZŠ Národní
Prachatice pod vedením Václava
Krause, pěvecký sbor Fontána při
SPgŠ Prachatice. Výtěžek z tohoto
koncertu byl malým, ale důležitým
příspěvkem na nákup automobilu, který bude sloužit uživatelům
STROOMu DUB, aby bylo možné
jezdit společně na výlety, navštěvo-

vat různé kulturní akce nebo přivážet či odvážet uživatele, kteří nás
denně navštěvují. Naši uživatelé
vyjádřili své poděkování ve formě
vystoupení s pásmem písní a básní
za doprovodu Štěpána Kůse, který,
ač nevidomý, všem vyrazil dech
svým hudebním nadáním a hrou na
harmoniku.
Velice si vážíme zájmu o naše zařízení a finanční podpory ze strany
diváků a ostatních zainteresovaných
lidí, kteří s námi sdíleli tento krásný
a emocemi nasycený večer.

příjemné posezení u šálku čaje a koláče, připraveného našimi uživateli, kteří bez ostychu komunikovali
a s nadšením odpovídali na otázky.
Za nedlouho i u naší návštěvy odpadly zábrany a stud a zapojila se do
rozhovoru.
Celé posezení proběhlo v příjemné
atmosféře. Na závěr nemohl chybět
zpěv za doprovodu harmoniky v podání Štěpána Kůse. Pozadu nebyly
ani děti z dětského domova, které
nám zatancovaly. Obě strany sklidily velký aplaus. Zároveň jsme se
dohodli na brzké návštěvě a možné
vzájemné spolupráci. Co dodat? Pro
všechny to bylo příjemně strávené
odpoledne. Ještě rychle vyměnit emailové adresy a brzy nashledanou.
Návštěva místostarostky města
Prachatice
Koncem července za námi přijela
milá návštěva a to pí. Rabenhauptová, místostarostka města Prachatice,
která nás potěšila svou návštěvou,
ale také naše uživatele, na které ni-

kdy nezapomene a vždy jim přiveze
něco na zub, což naše mlsouny velmi
potěší. Zároveň nám poskytla možnost prezentovat výrobky při akcích
organizovaných městem Prachatice
a Centrem zdravotně postižených, za
což jí patří velký dík.
Výlet z Kamenné
Při návštěvě v nedaleké osadě Kamenná u obce Všechlapy, měli možnost naši uživatelé poznat zajímavou
práci zdravotně znevýhodněných
osob, které v rámci prázdninového táboru strávili týden v přírodě,
kde vyráběly kamenné sochy a jiné
předměty. Tuto návštěvu nám v odpoledních hodinách oplatili. Někteří
dorazili na kole, jiní se vezli autem.
V návštěvě byla zahrnuta prohlídka budovy a dílen, poté proběhlo
příjemné posezení u šálku kávy.
Vyměnili jsme si zajímavé postřehy
z oblasti práce s lidmi s postižením
a naši uživatelé tak neměli opět nouzi o krásné zpestření všedního dne.

K O H O J S M E N AV Š T Í V I L I
Úspěch, který naši uživatelé sklidili
s jarním pásmem písní a básní, nedal
dlouho čekat další dramatické tvorbě
uživatelů. Začátkem dubna psychoterapeutka Dagmar Hrubá přišla s nápadem, zahrát si pohádku O perníkové
chaloupce.
Naši svěřenci tento nápad s nadšením
uvítali. Rozdělení hlavních rolí bylo
snadné. Nikdo jiný, než-li naše herečka Lucka Hrudníková nebyl pro roli
Mařenky zdatnější. Jeníčka si zahrál
Vláďa Chmilj, který má herectví od
narození v krvi a roli dokázal zpestřit
i svým důvtipem a osobním šarmem.
V pohádce nechyběla ani postava
ježibaby, maminky a tatínka. Celou
pohádkou nás provázeli dva neméně
schopní vypravěči. Po několika měsíčním namáhavém boji s nacvičováním
pohádky, jsme mohli vyjet na premiéru s tímto malým divadelním předsta-

vením. Musíme přiznat, že při každém
vystoupení nás provázeli strach a obavy z neúspěchu, přesto i při občasném
chybovaní sklidili uživatelé velké ovace a zájem ze strany publika. Zároveň
bychom rádi zmínili, že veškeré kulisy,
které byly součástí pohádky si uživatelé vyrobili v průběhu sociálně terapeutických činností a na závěr pohádky
nechyběla ani hudba s těžce, přesto
působivě nacvičenou choreografií.
Kde jsme tedy všude byli? Premiérou
byla účast na Akademii zájmových
kroužků DDM v Prachaticích. Doufáme, že i prachatický Domov seniorů
Mistra Křišťana rád zavzpomíná na
milé setkání, kterému jsme zpestřili
křtiny občasníku Křišťanoviny. Nesmíme opomenout písecký Horizont,
s kterým jsme do navázali spolupráci,
jelikož je svou podobou centra velkou
inspirací. Na závěr jsme dorazili do

POZVÁNKA DO DUBU
Rádi bychom návštěvníky Dubu
upozornili na pozoruhodné historické stavby v okolí, mezi nimiž
vyniká hrad Helfenburk, který je
v letních měsících snadno dostupný,
zámek Kratochvíle a tvrze ve Volyni
a Drslavicích. Nesmíme však opomenout zámek Dub, který je ač stále

v rekonstrukci přístupný veřejnosti,
což jej činí turisticky zajímavým
objektem. Budete-li si chtít zpestřit
den prohlídkou některé z těchto památek, určitě nezapomeňte navštívit
naše zařízení, kde si můžete předem
objednat oběd či si zakoupit výrobky
z našich dílen.

NAŠE VÝLETY DO MĚSTA PRACHATICE
Hezké počasí, které sebou přináší
jarní a letní období, jsme využili k několika návštěvám města Prachatice.
Tyto cesty nebyly pouze poznávací,
ale především zážitkové.
Naši uživatelé si zaplavali v krytém
bazénu, kde nás překvapili a zároveň
potěšili svými plaveckými výkony.
Díky dobré spolupráci se střediskem
kulturních a informačních služeb
města Prachatice jsme měli možnost
účastnit se dvanáctého ročníku přehlídky amatérských souborů „O štítech města Prachatic“, kdy nám diva-

delní soubor RARÁŠEK představil
pohádku „O rohaté princezně“. Při
každé návštěvě jsme se zúčastnili
výstav v Kostele sv. Jakuba, nakoukli
jsme do Galerie v Dolní bráně a neunikla nám ani expozice cirkusu v prachatickém muzeu. Při závěrečném
čekání na zpáteční autobus nám přišla
vždy vhod některá z místních cukráren, především naši uživateli oblíbená
cukrárna DURAS, kde příjemná obsluha potěšila nejenom úsměvem, ale
i drobnou cukrovinkou k dobru.

Českého Krumlova. Ten svou krásou
nadchnul celý „divadelní soubor“. Zavítali jsme do nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Bouda a za odměnu
jsme s uživateli zašli do místní cukrárny, kde jsme měli možnost shrnout
celé dvouměsíční putování s pohádkou. Rádi bychom všem hostitelům

ještě jednou poděkovali za pohoštění,
příjemnou atmosféru a podporu našich
uživatelů a celého centra STROOM
DUB.
Věříme, že jsme vám prostřednictvím
našeho „kočovného divadla“ zpestřili
nejenom den, ale že vám usměv na
tváři vydržel po celé léto.

JSME TAM, KDE NÁS CHCETE MÍT
Díky teplému počasí, které poutím
přeje, jsme bezmála každý víkend
od dubna do srpna vyráželi s naším
stánkem, dobrou náladou a stále novými výrobky do měst a městeček
v jižních Čechách, kde si návštěvníci
měli možnost zakoupit keramiku dřevěné výrobky a tkané koberce, to vše
z našich dílen.
Mohli jste nás tak potkat mj. na pouti ve Vlachově Březí, ve Volyni, ve
Vimperku, v Dubu, v Husinci a v dalších mnoha městech nebo na jiných
tradičních kulturních akcích, kterých
se pravidelně účastníme, jako jsou
např. Rybářské trhy ve Vodňanech,
Slavnosti Solné stezky v Prachaticích,

Strakonické rumplování a také Selské
slavnosti v Holešovicích. S naším
stánkem jsme putovali nejenom po
jižních Čechách, ale troufli jsme si
na Soumarské slavnosti v německém
městečku Grainet.
Šikovnost a píli našich zaměstnanců a uživatelů služeb představujeme
nejenom pod širým nebem, ale i na
prodejních vernisážích, které jsou
zpestřeny prezentací Centra a uživatelů, kteří vernisáž obohatí svým jedinečným vystoupením s oblíbenými
písněmi nebo jinou kulturní vložkou.

L I T E R Á R N Í T V O R B A N A Š I C H U Ž I VAT E L Ů
Život v našem zařízení
Naše zařízení je krásné. Děláme tu věci
z hlíny. Také tady žehlíme prádlo. Máme
tady hezké kuchařky, které nám dobře vaří.
Často chodíme na procházky, koukáme na
zprávy. Od paní ředitelky jsme dostali nejkrásnějšího králíka Bobinu. Dáváme jí mrkev, jablka, trávu, seno. Dopoledne si čteme, pracujeme a kreslíme. Dneska budeme
barvit kameny a odpoledne nás čeká sběr
rostlin pro suchou vazbu! Po obědě máme
odpolední klid. Lucka často poslouchá písničky, Vláďa zase spí. Jsme rádi, když za

námi jezdí návštěvy. Budeme rádi, když se
za námi přijedete podívat i vy.
Vláďa Chmilj, Lucka Hrudníková a Marta
Hubáčková

Procházky lásky
V procházkách lásky kráčíme na hvězdným
chodníku ve tmě.
Ti, co lásku nemají, se nám zamilovaným
jen vysmívají .
Proč jsou ti lidé takoví zlí, proč lásku ve tmě
nehledali.

Kdyby ji alespoň jednou hledali, věřím že
by ji rádi přijali.
Ten co lásku hledá, láska se mu vždy odevzdá.
Děvče mých snů ♥♥
Ty jsi mou hvězdou i mým životem.
Jsi tím životem, co se dá prožít s láskou.
Byla jsi mé trápení.

Ale teď jsi mé štěstí.
Stále se musím ptát, proč ti to nemohu říct.
Vždyť ti to zítra mohu napsat.
Srdíčka nahoře jsou ta tvoje.
Srdíčka dole jsou ta moje.
Lásko vysněná ♥♥
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