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Porozumění
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Novinky, zážitky a fotografie z Mateřídoušky jako na dlani
Bohemia Voice

Novoroční koncert v KASS Chodov - byl to zážitek!
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vycházíme!
UPOZORNĚNÍ Tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu.

časopis Porozumění
Vážení čtenáři, milí přátelé Mateřídoušky,

Ti z vás, kteří jsou spjatí s tou naší fialovou, voňavou kytičkou
s drobnými kvítky již delší dobu, dobře vědí, že časopis Porozumění
není žádná novinka. Tento magazín, tvořený převážně články klientů
Mateřídoušky či jejich blízkými, vychází již od roku 1998. Jen si dal
na několik let pauzu. Poslední číslo tohoto plátku jste měli možnost
prolistovat naposledy v roce 2013. Od té doby se u nás leccos změnilo.
Ta největší změna proběhla na podzim loňského roku, kdy se ke třem
fungujícím pracovištím denního centra přidalo ještě čtvrté, stacionář
v Sokolově. Ten se konečně zrodil po dlouhých 10 letech od prvotního
impulsu k jeho zřízení.

časopis Porozumění
I přes velké změny, které se u nás loni udály, se ve stacionářích a
dílnách držíme našich prověřených a oblíbených aktivit a činností.
Moc rádi jezdíme do bazénu, relaxujeme v solné jeskyni, jezdí za námi
canisterapeutičtí hafani a další zvířena, také loutkové i živé divadlo,
zpíváme si (pro radost i pro různé hosty), kreslíme a tvoříme, cvičíme.
Někdy jsme to my, kdo cestuje za kulturou, navštěvujeme divadla, kina,
koncerty, plesy, různé kavárny či cukrárny. Jindy třeba besedujeme v
knihovně, vzděláváme se a rozvíjíme se, jezdíme na výlety a samozřejmě
ctíme významné svátky a tradice. V tomto čísle Vám shrneme dění v
Mateřídoušce za uplynulé 3 měsíce, tedy přesněji od konce roku 2018 do
března 2019. Naši uživatelé či jejich tety nebo rodiče tedy opravdu měli
o čem psát, článků se nám sešlo požehnaně. Tímto se omlouváme těm
pisatelům, kterým jsme neotiskli všechny článečky – bohužel časopis
není nafukovací. Ale nebojte, chceme Porozumění vydávat čtvrtletně,
proto se na všechny dostane, třeba hned v příštím čísle. Držte nám palce,
ať se nám daří a nadšení přispěvatelů nevyprchá s prvními jarními
slunečními paprsky! Přejeme příjemné počtení a budeme se na vás těšit
zase zhruba za čtvrt roku.
Redakční rada

Veřejná sbírka
Samotná realizace projektu pak trvala lehce přes 3 roky. V roce 2015
jsme získali vhodný objekt, v roce 2016 jsme si úspěšně zažádali o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu a ke konci roku
2017 se začala budova rekonstruovat. Ani ne za rok bylo dílo hotovo!
Nový stacionář je krásný, klienti jsou úžasní a tety jsou laskavé a pečující
s láskou a porozuměním. Koneckonců jiné ani v Mateřídoušce nemáme.
Nicméně vše není pouze růžové, jak by se z předchozích řádků mohlo
zdát. Rekonstrukce objektu byla nakonec nákladnější, než se původně
plánovalo. Z tohoto důvodu nám v rozpočtu schází více než půl milionu
korun. Abychom situaci vyřešili, vyhlásili jsme veřejnou sbírku a zřídili
transparentní účet, na který může poslat svůj příspěvek každý, kdo
chce Mateřídoušce pomoci.
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Podrobnější informace o veřejné sbírce naleznete na našich
webových stránkách na adrese www.dcmat.cz/sbirka.html

Pokud chcete podpořit Mateřídoušku, můžete nám zaslat finanční
příspěvek na transparentní účet:

5566574399/0800

Velice vám všem děkujeme!
Poznámka redakce:

Přesně týden po zahájení veřejné sbírky se vybralo již přes 40 tisíc Kč. Nesmírně si
toho vážíme. Jste úžasní!
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Rodinné Vánoce

Nákupy s tetou Soňou

Na Štědrý den jsme se rozhodli, že pojedeme
k Alušce a Fandovi na barák. Maruška už tam
byla se Zdendama. Pak jsme tam dorazili my,
já s mamkou a taťkou. Byla tam i Fandovo
mamka. Rozdávali se dárky, jedlo se cukroví
a chlebíčky. Bylo to super a moc nádherný,
prostě krásná rodinná vánoční pohoda. Bylo
veselo. Už se těším na další Vánoce!

Před Vánoci byli Péťa a Matýsek s
tetou Soňou nakupovat. Vánoční dárky
nakupovali každý zvlášť. Zatímco Péťa se
vezl autem, tak Matýsek šel pěšky (tedy,
vlastně taky jel). Oba si nákupy velmi užili
a s dárky udělali všem velikou radost.
Děkujeme tetě Soně, že nás vzala na naše
první společné nákupy.

Soňa P.

Výměna

Péťa P. a Matěj P.
Před koncem roku jsme se dozvěděli, že budeme mít novou tetu. Naší
Niki, která se o nás několik let s láskou starala, za což jí velmi děkujeme,
zastoupí teta Soňa.

Péťa P. a Matěj P. s maminkami

Marian a Vánoce
Marian T.

O vánočních svátcích jsem byl doma.
Dostal jsem oblečení a kosmetiku. Díval
jsem se na pohádky a akční filmy. K večeři
jsem měl kapra a brambory. Na Silvestra
jsem byl u sestry. Měli jsme chlebíčky,
očka a pil jsem pivo. Také jsme tancovali.
Volno bylo pěkné, ale těšil jsem se moc do
klubu.

Vánoce

Ze zápisníku Lenky Z.
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časopis Porozumění
Vánoce a spol.

časopis Porozumění
Moje vánoční svátky

Veronika M.

Byli jsme v kině na filmu Vánoce a spol.
Santa v zeleném kostýmu měl plno skřítků,
kteří se starali o to, aby všechny děti dostaly
včas dárky pod stromkem. Jednoho dne,
když se skřítkové chystali dělat objednané
dárky, tak náhle všichni skřítci onemocněli
a začali odpadat. Santa musel vyrazit pro
léky a vitamin C do světa lidí a když dorazil
se svými soby a saněmi na ovládaní mezi lidi,
tak ho chytli policajti a zavřeli ho do vězení.
Naštěstí si Santa vždy uměl poradit, podařilo
se mu utéct a pak byl pár dní u jedné rodiny,
která mu pomohla sehnat vitamíny C. Pak
se mohl vrátit zpět, aby mohl dohnat vše, co
zameškal. Dopadlo to dobře.

Jakub G.

O Vánocích jsme byli doma celá rodina. Honza zdobil stromeček, já jsem
si hrál hry na televizi. Pak jsme se sešli u štědrovečerní večeře. Měli
jsme salát a řízky. Všechno jsme zapili pivem! Od Ježíška jsem dostal
dvoje hodinky, černé tepláky, trička a ryby v krabici. Z dárků jsem měl
velkou radost. Až do Silvestra jsme byli doma, koukali jsme na pohádky
a na filmy. Konec roku jsme slavili doma. Měli jsme na stole spoustu jídla
a pití. O půlnoci jsme se šli podívat ven na ohňostroj.

Vánoce
Jiří M.

Na Štědrý den jsem byl doma sám, uvařil
jsem si večeři, a to salát a řízky. Cukroví
jsem si koupil v obchodě. Další dny jsem
strávil u sestry, s jejími dětmi jsem řádil. Od
Ježíška jsem dostal hygienu a hlavně nový
telefon. Z toho jsem měl největší radost!
Silvestr jsem strávil opět u sestry s neteří.
Společně jsme se podívali na ohňostroj a
pak jsem šel zkratkou z kopce domů.
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Vánoční koncert

Péťa P. a Matěj P. s maminkami
V prosinci se konal v nejdeckém evangelickém kostele vánoční koncert
pro spolek „Dětská radost“. Zpívala a hrála kapela Bankrot, se kterou
jsme si s chutí zazpívali. Také za námi přijel náš další kamarád z
Mateřídoušky, Ondra, i se svou maminkou. Kluci si koncert užili
společně, jako si užívají společné dovolené. Bylo to krásné předvánoční
odpoledne.
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časopis Porozumění
Mé Vánoce

Karolínky narozeniny

O Vánocích jsme byli doma. Na Štědrý
den jsme dělali kapra, řízky a salát.
A na druhý svátek vánoční jsme měli
návštěvu, přijela moje sestra s dětmi.
Na Vánoce jsem dostal sprej, pyžamo,
mikinu, ponožky. A na Nový rok jsem
měl zase návštěvu, přijela teta Bára se
strejdou Liborem. A pak jsme jeli do
Božičan na návštěvu. A bydlí tam teta
Irena se Šárkou. A na Vánoce jsem chodil
ven a koukal na pohádky. Prázdniny byly
pohodové, ale nakonec už jsem se těšil do
klubu.

Moc jsem se těšil na
Karolínky narozeniny. Věděl
jsem, že oslaví 18 let. Chtěl
jsem proto pro ni vybrat
výjimečný dárek. Doma jsem
pro ni taky nakreslil obrázek.
Sledoval jsem, který den
bude její oslava ve stacionáři,
abych zde ten den byl také já. Mohl
ji osobně popřát a sledovat, jaká
bude Karolínky reakce na dárek a na
mou kresbu. Vybral jsem jí řetízek.
Potěšilo mě, že ho Kája nosí na krku i
další dny, ne jen v den oslavy. Tu měla
Kája parádní. Moc mi od ní chutnaly
chlebíčky i dort. Byl jsem moc rád že
jsem se s ní i vyfotil a vzpomínku si
tak zvěčnil.

Viktor M.

Dentální hygiena
Kuba H.

Dvakrát nás navštívila studentka
z VOŠ Karolína. Karolína nás
učí, jak si správně čistit zuby.
Vysvětluje nám, že musíme držet
kartáček jako tužku a čistit zuby
a dásně krouživými pohyby.
Dostali jsme od ní kartáček a
výbornou pastu. Těšíme se na její
další návštěvu.

8

časopis Porozumění
Honzík Š.

Divadelní představení
Kristýnka K. – napsala teta

Začal nám Nový rok a teta Míša se rozhodla,
že mě vezme do chodovského kina „KASS‟ na
divadelní představení „O pyšné princezně‟.
Cestou sice trošku mrholilo a byla zima, ale
mě to vůbec nevadilo, byla jsem totiž teple
oblečená a zabalená do teploučkého fusaku.
V kině se mi moc líbilo. Představení bylo z
poloviny zpívané a bylo moc krásné. Obě
jsme si ho s tetou moc užily a příště půjdeme,
doufám, znovu.
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Koncert pro Mateřídoušku - Bohemia Voice

Jak se máme v bazénu

V úterý 15. ledna jsme měli v KASSu ve velkém sále koncert Bohemia
Voice. Zpívali nám krásné písně a také jsme na některé mohli i tančit.
Fotil nás pan Kovařík, tak se už těším na fotky. Já jsem se vyfotil se
zpěváky sólově. Také jsem si koupil jejich CD a dostal jsem podpisy na
kartičce. CD mám také podepsané. Od Mateřídoušky dostali zpěváci
pěkné dárečky. Byl to parádní zážitek.

Když jedeme do bazénu, máme
dříve svačinu. Pak se oblékneme a
jdeme na autobusovou zastávku.
Někdy se tam potkáme s kamarády
z dílen a se strejdou Zdeňkem.
Když přijedeme do KV arény, jdeme
se převléknout do plavek. Pak jdeme
do sprchy. Do bazénu si od plavčíka
půjčíme barevné hady, se kterými si
ve vodě užijeme hodně legrace. Umím
plavat pod vodou, tak to učím kamaráda
Péťu, ale on se docela bojí. Pak jdeme do
vířivky. Tam je voda jako kafe. Trysky
nás šimrají do zad a do chodidel. Pořád
se tam smějeme. Pak jdeme zase do velkého bazénu, ale voda je tam
najednou hodně studená. Ještě si zaplaveme a děláme závody v plavání.
Pak už se musíme jít vysprchovat, oblékat a jedeme na oběd do stacíku.

Jiří H.

Za Vítka K. napsala Eva M.

Ženy v běhu - kino
Jan K.

Bohemia Voice
Míra D.

Jeli jsme do Chodova na koncert Bohemia Voice. Představení začalo ve
3 hodiny a 5 minut. Tohle představení se mi moc líbilo a nechal jsem
si podepsat od zpěváků kartičku. Zpěváci pocházejí z Prahy, kde jsem
se narodil i já. Praha je hlavní město České republiky. Zpívali hodně
známých písní. Byl to koncert pro Mateřídoušku, byli tam i klienti z
Chodova. Chtěl bych zase zažít někdy takový koncert, jako včera.
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S kamarády a vychovateli z dílen jsme
byli v únoru v kině na filmu Ženy v běhu.
Čtyři ženy chtěly splnit přání svého
zemřelého otce a uběhnout maraton.
Jedna z žen uzavřela sázku s partnerem,
že pokud ho porazí, vezme si ji za ženu.
Poctivě trénovala, ale nakonec prohrála. I
přesto jí partner požádal o ruku a ona řekla
ano. Nakonec vše dobře dopadlo, všichni
byli zamilovaní a šťastní. Film byl velmi
zábavný a pěkný.
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Beseda v knihovně

Zázrak jménem „MATEŘÍDOUŠKA“

Ve čtvrtek 28. 2. dopoledne jsme byli v knihovně
na besedě „Malý princ“. Nejdříve jsme si poslechli
úryvky z knihy, prohlíželi si obrázky a pak jsme
malovali. Já jsem si vybírala barvy, jak vybarvím
malého prince, ztvárnila jsem ho nakonec jako
svého brášku. Nakonec jsme ještě dostali cedulku
na dveře pokoje. Na závěr besedy jsme si povídali o
kamarádství a povaze lidí.

S Mateřídoušku jsme se seznámili v průběhu roku 2016, kdy naší dceru
čekalo ukončení povinné školní docházky. Věděli jsme, že dcera není
schopna jít dál na nějaký učební obor, ale zároveň jsme si nedovedli
představit, že by byla celé dny doma bez nějakých povinností. V té
době nám pracovnice SPC v Sokolově řekla o Mateřídoušce a nabídla
nám, že se tam můžeme zajít podívat. Vůbec jsme neměli představu,
co od takového zařízení očekávat. Dcera byla totiž i přes středně těžké
mentální postižením integrována v běžné mateřské školce a poté i
základní škole. S podobně postiženými lidmi jsme se setkávali pouze
výjimečně. Na základní škole měla dcera asistentku v podstatě sama
pro sebe a byla na ní dost fixována. Navíc špatně snáší všechny změny a
tak jsme měli veliké obavy, jak bude na nové prostředí reagovat. První
návštěva byla, řekla bych, docela rozpačitá, ale s každou další to bylo
lepší. Od září začala chodit pravidelně každý den. První měsíc pouze do
oběda a pak už na celý den.

Karolínka H. s vychovatelkou Miloslavou V.

Cvičení v Uralu
Míra D.

Byli jsme cvičit, chodíme do fitness Ural. Tentokrát jsme dělali speciální
cviky, jako je například cvičení na TRX. Dělali jsme dřepy a přitom jsme
se drželi za provaz. Také jsme střídali běh na místě a tzv. angličany.
Hodně jsem se u toho zadýchal a hodně jsem se potil. Na cvičení jsem se
moc těšil a taky se mi včerejší cvičení hrozně moc líbilo. Pro mě to bylo
jedno z nejlepších cvičení, na kterém jsem kdy byl. Už se zase těším na
další cvičení za dva týdny.

12

Brožkovi

Dnes s odstupem času musím říct,
že jsme měli zbytečné obavy. O
klienty se stará parta skvělých lidí
s obrovským srdcem, kteří se jim
maximálně věnují a učí je co největší
samostatnosti. Zároveň vymýšlejí
nejrůznější aktivity, aby klientům
zpestřili každodenní povinnosti.
Dcera si v Mateřídoušce zvykla tak,
že vůbec nechce domů a nejraději
by tam snad i spala. Snaží se více
dodržovat nastavená pravidla a má
mnohem lepší náladu. Chtěli bychom
poděkovat všem zaměstnancům za
trpělivost, protože víme, že to s ní
není vždy jednoduché. A co říci závěrem? Skutečnost mnohonásobně
předčila všechna naše očekávání. Díky moc!

13

časopis Porozumění

časopis Porozumění

Karneval

Karneval

Karneval jsme měli ve stacionáři. Já jsem byl za
čaroděje. Karneval zahájil kouzelník Pokustón, v
klobouku kromě králíků byli i šašek a Pipi Dlouhá
Punčocha. Měli jsme hodně soutěží, dobré bylo
ochutnávání se zavřenýma očima a také trefování
hokejkou do branky. Vlastně všechny soutěže byly
fajn. Na závěr jsme dostali medaile a byla pěkná
diskotéka.

Letos byl ve stacionáři Karneval na téma „Pohádka“. Byla jsem převlečená
za vlka. Společně s tetou jsem soutěžila a tančila. Byla to super zábava.

Milan M.

Táňa S. s pomocí tety

Karneval
Lenka Z.

Ve stacionáři se mi líbil karneval. Já jsem byla kočka. Líbila se mi maska
lva, tu měl Vítek. Hráli jsme hry a hádanky. Nakonec jsme tancovali.
Náramně jsem se pobavila.

Karneval

Pavel S. s pomocí vychovatelky Miloslavy V.
Na každý karneval se moc těším, kostýmy
mám moc rád. Letos jsem si vybral kostým
prince Bajaji a mamka byla indiánka.
Líbily se mi soutěže - nejvíce hledání
kouzelnické hůlky, pak jízda na koni a trefování míčků do branky u Boba
a Bobka. Z kostýmů se mi nejvíce líbil převlek tety Bětky - „holka z 80.
let“. Za rok se těším na čarodějnice.
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časopis Porozumění
Ondra a Mateřídouška

Za Ondru N. napsala maminka
Píše za mě máma, protože já se s písemným projevem moc nekamarádím.
Vlastně ani s ústním projevem se moc nekamarádím. Většinou je
dost složité se se mnou domluvit. Mám svou hlavu a je těžké a občas
i nebezpečné mě o něčem přesvědčit. Na celém světě to umí jen moje
rodina a tety z Mateřídoušky.

časopis Porozumění
Plavání

Vítek S. diktoval tetě
Ve čtvrtek 14. 3. 2019 jsme byli plavat v KV Aréně v Karlových Varech.
Vodu mám moc rád. Byl jsem ve vířivce a střídali jsme ji s plaveckým
bazénem. Ke svačině jsem si tam koupil čokoládovou tyčinku. Potom
jsme už jeli autobusem zpět do stacionáře, kde jsem po obědě odpočíval
na snoezelenu.

Aby se tety nenudily a abych vyzkoušel, co všechno zvládnou, vymýšlím
pro ně různé akce a moc mě to baví. Jestli to baví tety, to nevím, ale zatím
všechny výzvy zvládly na jedničku. Někdy je složité vysvětlit jim, co
vlastně chci, ale asi mají nějaký šestý smysl (máma říká, že svatozář) a
pochopí mě. Už jsem je naučil stavět sněhuláka, když v Chodově napadlo
pět vloček sněhu, stanovat a opékat buřty uvnitř stacionáře, péct pizzu,
dort a koláče..., hrát pohádky podle mé režie a spoustu dalších užitečných
dovedností, jako třeba běhat za mnou do školy a řešit moje maléry.
Na celém světě to umí jen moje rodina a tety z Mateřídoušky. A já je
mám za to moc rád. Když si nevím rady se světem, volám mámu, ségru,
babičku a tety z Mateřídoušky. Niki...Lucko...Bětuško...Soňo...Věruško...
Miluško...Evičko...pomoc!!!!
A máma pak volá : Holky zlatý...DĚKUJU!

Plavání v KV Aréně
Věrka B.
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Ve čtvrtek 14. 3. 2019 jsem byla ve Varech v KV
Aréně plavat. Přivezl mě tam švagr autem a čekala
jsem na ostatní, až přijedou autobusem. Byla
jsem moc ráda, že mi tety pomohly s chůzí, abych
neupadla. Voda v bazénu byla příjemná, krásně
jsem si zaplavala. Potom jsem šla s pomocí tety
do vířivky, kde byla hodně teplá voda a spousta
bublinek. Poté jsem si šla odpočinout na lavici,
aby mě nebolela noha. Pak jsem se osprchovala,
oblékla a čekala na autobus, který mě odvezl do
dílen. Na plavání se mi moc líbilo, ale rychle to
uteklo.
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Benefice pro Mateřídoušku

Ples Harmonie

Dne 16. 3. 2019 se konala Benefice pro Mateřídoušku v Pivnici Skleník
v Chodově, kam jsem společně se dvěma svými kolegyněmi a rodinou
Lengyelovou zavítala (letos poprvé). Musím říct, že jsem měla trochu
obavy, jelikož tento žánr normálně neposlouchám. Ale byla jsem velmi
mile překvapená. Lidí, kteří nás přišli podpořit tím, že zaplatili vstupné,
bylo hodně. A navíc to nebyli žádní vyčpělí rockeři a metalisti, ale úplně
normální a milí lidé.

Ples Harmonie v Ambasadoru v Karlových Varech se konal v sobotu
16. 3. 2019. Dlouho jsem se na něj těšila a připravovala. Koupila jsem si
nové modré šaty, boty i kabelku. Také jsem byla u kadeřnice. Se svým
tatínkem jsem seděla v prvním patře na balkóně u stolu společně s Míšou
H. a jeho rodinou. Pili jsme i tančili. Nejdříve s taťkou v hlavním sále,
později s Tomášem S. a kamarády v klubu Kakadu. Tančila jsem dlouho,
až mě bolely nohy a musela jsem si jít přezout boty. S Tomášem jsme si
taky udělali fotky ve fotobuňce.

Teta Bětka

Musím říct za sebe i za své kolegyně, že jsme se tam cítily dobře. A přestože
tento druh hudby není tak úplně pro nás, vůbec nás to neobtěžovalo. Ba
naopak, dobře jsme se bavily.

Děkujeme organizátorům, kteří tuto benefici uspořádali již devětkrát.
A také bychom chtěly poděkovat všem, kteří nás podpořili. Slibuji, že se
ještě uvidíme.						

Kačka P.

Vystupovaly tam hvězdy ze Star Dance, to bylo moc krásné. Chtěla bych
umět takhle tancovat.
Hrozně rychle to uteklo. Moc jsem si to užila a už teď se těším na příští
rok, protože určitě přijdu znovu.

Poděkování

Tým Mateřídoušky
Benefici pro Mateřídoušku pořádali ve Skleníku organizátoři akce pan
Milan Beran a paní Jitka Červenková již po deváté. Návštěvníci koncertu,
kterých bylo více než 150, letos přispěli na Mateřídoušku krásných
32 800,-Kč. Celkový výtěžek z této akce za uplynulých 9 ročníků už
činí téměř čtvrt milionu korun! Ještě jednou děkujeme pořadatelům,
kapelám a návštěvníkům koncertu!
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Solná jeskyně

Těším se na školu v přírodě

V pondělí 4. 3. 2019 jsem byla po dlouhé době v solné jeskyni v Nejdku.
Moc jsem si to užila, ležela jsem na lehátku, kde jsem i na chvilku usnula.
Potom jsem si s Vítkem K. dala kafe a dortík. Moc se těším na další
návštěvu.

V červnu jedeme na školu v přírodě na Boží Dar. Jako každý rok se moc
těším. Budu mít tetu Zuzku a společně budeme soutěžit, chodit na
procházky, plavat, cvičit, tancovat a opékat vuřty. JUCHUUUU!!!!!

Solná jeskyně

Jak se mi líbí v dílnách

V pondělí 18. 3. jsme jeli autobusem do Nejdku. Je tam solná jeskyně.
Leželi jsme na lehátkách a odpočívali. Pak jsem si dala horkou čokoládu
a medovník. Líbilo se mi tam.

Do dílen chodím už dlouho a jsem tady děsně rád. Nejradši chodím k
Míšovi a Helče a učím se vyrábět různé hezké věci ze dřeva a z keramiky.
Za celou dobu, co sem chodím, jsem se toho už spoustu naučil. Jsem
prostě dobrej! Jezdíme i na výlety, třeba v březnu pojedeme na ples do
Varů a pak bude ještě Matějská pouť. V květnu pojedeme na tři dny na
Boučí. Budeme tam v lese, budeme koukat na srnky a jezdit na koni.

Martina K.

Ze zápisníku Lenky Z.

Solná jeskyně

Teta Bětka za Táňu S.
Začátkem března byla Tánička po
dlouhé době se stacionářem v solné
jeskyni v Nejdku. Moc se jí tam líbilo
a byla velmi spokojená. Hlavně,
když si po skončení procedury
mohla vypít se svými přáteli horkou
čokoládu a sníst dortík. Velkou
radost měla Tánička kupodivu z placení, kdy ji byla vystavena účtenka
velikosti faktury za nábytek.
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Lenka L.

Jakub G.
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Návštěva v sokolovském stacionáři
Vítek S. s pomocí

Ve středu 20. 3. 2019 mě mamka přivezla
do stacionáře v Sokolově, kde na mě
čekala teta. Společně s kamarády z
chodovského stacionáře jsme se tam
jeli poprvé podívat. Celý stacionář jsme
prošli a já si vše poctivě osahal. Nejvíce
se mi líbila skříňka v kuchyni, která se
otevírala směrem nahoru, svítící destička
v učebně, nástroje na muzikoterapii,
které jsou trošku jiné, než máme v
Chodově. A také jejich nový snoezelen,
kde mají na stropě hvězdičky. V jídelně
jsme měli připravenou svačinu, bábovku a jednohubky, ochutnal jsem
oboje a měli to moc dobré. Super byla také diskotéka, kde jsme společně
tancovali i s novými kamarády ze Sokolova.

Stacionář Sokolov
Peter D.

Ve středu 20. 3. jsme byli navštívit stacionář v Sokolově. Líbilo se mi
vyzkoušet různé hudební nástroje na muzikoterapii. Mají tam moc
pěkný snoezelen, hlavně strop s hvězdami, velkou vodní postel a černý
stan. Měli jsme dobré
pohoštění, které mi moc
chutnalo. Hrála příjemná
hudba a velmi mě bavilo
tančit na diskotéce. Bylo
fajn, že se mnou šel i
kamarád Míša z dílen,
moc jsme si to užili.
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Procházky
Lenka L.

Každý týden v pátek, když je hezky, chodíme na procházky po Chodově.
8. 3. 2019 jsme byli na Starém náměstí, kde jsme potkali i kamarády ze
sociálně-terapeutických dílen. A Viktor tam chodil pořád dokola.

KASS – Hry Karla Čapka
Jiří H. s pomocí

Dne 21. 3. 2019 jsme šli do kassu na divadelní představení o Karlu Čapkovi
a jeho nejznámějších her a filmů. Komické pojetí her nám zahráli dva
herci z Hradce Králové. V představení jsme se dozvěděli o Čapkově
tvorbě ovlivnění studiem, pobytem v zahraničí i působením v divadle.
Poutavé bylo povídání o tvorbě s bratrem Josefem a jeho soukromém
životě. Zaujalo mne povídání o přátelských pátečních besedách, které
pořádali se svou ženou Olgou Scheinpflugovou ve své vinohradské vile.
Při pátečních besedách ho navštěvoval i T. G. Masaryk, který byl jedním
z jeho přátel. Čapkovo mnohotvárné a neobyčejně bohaté dílo přervala
náhlá smrt, kdy zemřel na zápal plic. Je to významná osobnost české
literatury přelomu 19. a 20. století. Byl to pro mne zajímavý zážitek, moc
hezké představení.
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Mám rád skupinu Škwor

Návštěva z Německa

Jsem velkým fanouškem skupiny Škwor.
Chodím na jejich koncerty. Na posledním
koncertě jsem byl vybrán, abych šel na
pódium. Půjčili mi do ruky kytaru, byl
to super zážitek. V jejich internetovém
obchodě si kupuji oblečení. Mám trika,
mikiny, čepice, pásky (dokonce i 3D) a
náramky. Také si kupuji kávu s jejich
logem. Pravidelně si kupuji CD, která
vydávají. Mám jejich hudbu moc rád. V
klubu si o nich povídáme. Míša H. je také
jejich fanouškem.

V úterý 19. března přijeli do dílny naši kamarádi z Německa. Přivítali
jsme je zpěvem. Donesli nám hru, kterou sami vyrobili ze dřeva a naučili
nás pravidla. Přivezli nám také velkého dřevěného zajíce. Společně jsme
se fotili. Já mám i foto na přání. Pracovali jsme společně na dílnách. Já
jsem se vrátil dříve do stacionáře na oběd. Byl to pěkný společný den.

Tomáš S.

Jiří H.

Pes

Martina D.
Pes je nejlepší přítel člověka. Umí potěšit, když je Vám špatně. Někteří
psi pomáhají lidem. Někteří psi vedou slepce, policejní psi vyhledávají
drogy atd. Cvičení psi umí vyčichat lidi třeba v lavinách, po zemětřesení.
Umí různé povely, např. sedni, lehni, vstaň, ke mně, aport. Někdy za
námi chodí pejsci do dílen. My si s nimi hrajeme a taky jim dáváme různé
pamlsky. Musí také jíst a pít. Mají různé granule, konzervy, kapsičky. Já
mám také pejska, je to jezevčík, je mu 9 let a jmenuje se Dan. Mám ho
moc ráda.
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Koupání ve vaně
O Táně S. teta Bětka

Tánička se dlouhodobě, ze zdravotních
důvodů, nesměla koupat v rehabilitační
vaně. Letos v únoru jsme to s dovolením
rodičů znovu zkusily. A i když se ze začátku
trochu bála, s písní na rtech a s tety rukou
ve své, to zvládla na jedničku. Nakonec
byla velmi spokojená a už se těší na další
koupel.					
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Básně Veroniky K.
Vzpomínka na Štěpánka

Stříbrná

Štěpánek je naše zlato,
jeho smích vždy stojí za to.
Srdíčko jím pohladí,
radost svou vždy projeví.

Stříbrnou moc máme rádi,
Jsme s ní skvělí kamarádi.
Zážitky s ní prožijem,
Krásně si ji užijem.

Maxík

Podzim

Maxík je náš mazlíček,
Náš rodinný miláček.
Vždycky s námi hajinká,
Rád se s námi mazlinká.

Podzim je krásně barevný,
Listí střídá hezké barvy.
Slunce ho pěkně zahřívá,
Vodopád přírodě zazpívá.

časopis Porozumění
Mateřídouška už pro mě není jen kytička
Daniela D.

V srpnu loňského roku se nám přihodilo, že jsme se museli začít
starat o švagrovou Pavlu s Downovým syndromem. Předtím jsme si ji
občas brali domů na víkend, ale v srpnu u nás začala bydlet natrvalo.
Samozřejmě oba s manželem chodíme do práce a vůbec jsme nevěděli,
co budeme dělat. Věděla jsem, že existuje „nějaká Mateřídouška“ – dílny
pro lidi s mentálním znevýhodněním. Jejich klienty jsem znala i od nás
z knihovny. Tak jsem tam zkusila zavolat. A Pavlu nám tam hned vzali!!!
Poprvé v životě začala chodit „do práce“, jak říkala. Protože nebyla
zvyklá na sociální kontakt – žila sama jen s maminkou, báli jsme se, jak
to tam zvládne. A byla nadšená. Ráno jsem ji ani nemusela přemlouvat
ke vstávání, protože se těšila na „paní Martičkovou“ i na všechny ostatní
z jejího týmu. Poprvé v životě jela na výlet vlakem, poprvé byla v kině,
poprvé vystupovala na vánoční besídce...
Teď je březen a Pavlu už ráno do
Mateřídoušky nedoprovázím já. A
musím říct, že se mi často stýská.
Vždyť, kdy se stane, že vám někdo
hned ráno řekne: „Rád tě vidím,
zlato“ a pak se skoro nemůžete
dostat zpátky ven, protože se s vámi
chce každý obejmout a popovídat.

Chtěla bych moc poděkovat všem
pracovníkům Mateřídoušky za
vstřícnost a laskavý přístup k nám,
kteří jsme se dostali do situace, se
kterou jsme si nevěděli rady. I díky
vám se nám ji nakonec podařilo
zvládnout. A děkuji vám i za Pavlu,
pro kterou u vás začal úplně nový
život.
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Aromaterapie aneb „léčba pomocí vůně‘‘

Moje neteř Verunka

Teta Niki

Proč aromaterapie ve stacionáři? Proč éterické oleje kolují našimi
prostorami každý den? Pro někoho jen příjemný voňavý doprovod, ale
pro Mateřídoušku mnohem víc. V každé kapce éterického oleje se skrývá
naprosto čistá a přírodní síla, která dokáže pracovat s našimi emocemi,
psychikou i fyzickým stavem zároveň. Jedná se o holistickou metodu,
která v naší každodenní práci zaujímá své zasloužené místo. Pracovníci,
kteří s aromaterapií pracují aktivně, tak volí dle jednotlivých účinků
vhodné oleje a našim klientům pak vytvářejí krásné kompozice, které
je provází celým dnem, a to ve formě inhalací nebo úžasných tělových
masáží. Přijďte si taky přičichnout :)		

Michal S. diktoval tetě

Verunka je moje neteř, takže já jsem její
strejda. Je to dcera mýho bráchy Vojty
a jeho přítelkyně Denči. Verunce bude
za měsíc jeden rok! Už se moc těším na
její narozeniny, budeme slavit. Mám
pro ní vybraný a dokonce už i koupený
dáreček. Je to králičí batůžek. Vybíral jsem ho sám – jakmile jsem ho
uviděl, hned se mi zalíbil. Verunce se snad bude taky líbit. Verunka už
umí říct „babička“. Abyste rozuměli, její babička je moje mamka. Má i
prababičku, to je zase moje babička. Nedávno se všichni přestěhovali do
nového bytu. Byl jsem je s mamkou navštívit a mají to tam moc hezké.

Jak se mi líbí v dílnách
Jiří M.

Jsem v dílnách spokojený. Mám tady kamarády a kamarádky. Jsem s
nimi rád, jezdíme na výlety a na filmové představení do kina. Nejraději
mám počítače, když se učím psát. Rád bych se naučil na počítači co
nejvíc, skládat věty a slova. Baví mě práce s keramickou hlínou. Baví mě
dělat věci a těšit se, co z toho výtvoru vyjde.
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Perličky z DS Sokolov
•

Z individuálního plánu: Klient zvládá oblékání, svlékání, obouvání i
zoufání zcela sám.

•

Dan: „Soňo, ty vypadáš tak mladě, nevybouraně."“

•

„Káťo, jak se jmenuje samice od psa?“ - „Štěnice.“

•

Z canisterapie: Pan Stránský: „Už musíme jít, psi jsou unavení.“
Klient: „Jak to, vždyť se jenom válí a nic nedělají!“

?

Kde všude můžete sledovat Mateřídoušku?

?

fotografie ze všech našich akcí či nejčerstvější
informace o plánovaných událostech

Hlášky STD Sokolov
•

Co je dnes k obědu? Tomáš: „Salát s tučňákem.“

•

Míra na výletě: „To je daněk, teto.“ „A jak se jmenuje maminka od
daňka?“ „Daňková.“

•

•
•
•
•

Libor směrem k vychovatelce Lucce: „Prosim tě, ty se s tou šiškou
páráš jak babka s rakovinou.“

www.dcmat.cz

videa z besídek, koncertů, rekreačních pobytů...

„Maruško, jak se jmenuje ta, která žije s vlkem? S kým má ten vlk
vlčata? On je ten vlk a ona je ta…?“ „ Karkulka!“
Martina se ptá nové klientky Pavlínky: „Pavlínko, už si pamatuješ,
jak se jmenuju?“ „Jooo, Martičková!“
Růženka: „Dám si blesk na vlasy.“
Otázka
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Honzy H.:

„Jak se řekne jinak kuřecí
(odpověď: Vejcova hnáta)

stehno?“

nejkomplexnější informace o dění v Mateřídoušce
jako jsou různé zprávy z naší činnosti, kalendář akcí,
odkazy na důležité dokumenty a mnoho dalšího

Stačí vyhledat „Denní centrum Mateřídouška“.
Časopis Porozumění vydává Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.,
sídlem: Školní 737, 357 35 Chodov, info@dcmat.cz

Redakční rada: Bráborec P., Bráborcová V., Romanová L.,
Bráborec V., Zaschkeová S.
Náklad: 200 ks

Není určeno ke komerčnímu využití. ZDARMA!
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Poděkování laskavým a štědrým dárcům:
V prvním čtvrtletí roku 2019 nám přispěli tito laskaví dárci, kterým
moc děkujeme!
•

Základní škola Chodov, Husova 788, p.o.

•

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

•

Pan Martin Rota

•

Pan Milan Beran

•

Pan Tomáš Randa

•

Firma Truhlářství Kopecký

•

Paní Iveta Hauzrová - Restaurace Oáza

•

Paní Jitka Kupcová - Firma Domino Chodov

•

Paní Jitka Červenková

•

Hokejový club Stará Chodovská, z.s.

•

Šachový klub Spartak Chodov, z.s.

Denní centrum Mateřídouška finančně podporují
Evropská unie

Ministerstvo pro
místní rozvoj

