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Václav Neckář
nám zazpíval na
Dni otevřených
dveří a herečka
Květa Fialová
křtila knihu naší
klientky.

s Václavem Neckářem a …
Slavnostní Den otevřených dveří s
kulturním programem připravil v květnu
2013 pro veřejnost Domov pro seniory v
Kynšperku nad Ohří. Jádrem oslavy byl
křest knihy, jejíž autorkou je bývalá
klientka domova paní Květa Vorlová.
Den otevřených dveří doprovázela spousta
hudebních vystoupení na koncertním podiu,
vytvořeném poblíž domova. Vyvrcholením
byl koncert Václava Neckáře. Zpěvák
oblíbený jak u starší tak i mladší generace
zazpíval dřívější hity i ty novější, jako je
filmová píseň Půlnoční z filmu Alois Nebel.

… a Květou Fialovou
Jádrem oslavy Dne otevřených dveří byl křest knihy, jejíž autorkou je
bývalá klientka domova paní Květa Vorlová. Ta vytvořila sbírku rčení
a přísloví. Sbírka je ukázkou toho, že i v pokročilém věku a s vážným
zdravotním handicapem je možné být aktivní a dokonce vytvořit pozoruhodné dílko. Knihu ilustrovala veselými
kresbami Kateřina
Tomsová z Kynšperka
nad Ohří. Tak se v jedné knížce setkaly seniorská a juniorská generace. Publikaci na
slavnosti pokřtila populární herečka Květa
Fialová. Po křtu uspořádala s klienty i hosty
besedu.

Cestovní vůz
může jet i
s rampou

V této sezóně se možnosti výletů
a společných nákupů klientů
domova rozšířily. Náš devítimístný
vůz byl opatřen mobilní rampou,
po které lze pohodlně najet s
vozíkem do zadní části auta. Vedle
sebe mohou za dalšími cestujícími
sedět dva vozíčkáři. Vhodné a
snadnější je to pro ty cestující,
kterým nastupování i s pomocí
hydraulické sesuvné sedačky dělá
problémy. Rampa je mobilní, lze ji
tedy podle potřeby do vozu
instalovat či zase odstranit.
S vozem, opatřeným rampou i
sesuvnou sedačkou, jsme byli jak
na
výletech,
například
ve
Františkových Lázních, tak i na
nákupech v Sokolově.

Velkou radost udělali obyvatelům našeho domova pejsci, kteří jsou
cvičeni právě pro kontakt se seniory či lidmi zdravotně
handicapovanými. Jejich cvičitelka obcházela klienty po patrech
domova se třemi pejsky, především ke klientům upoutaným na lůžko.
Návštěvu zprostředkovalo občanské sdružení Střípky ze Sokolova,
jehož členové docházejí za klienty nemocnic a domovů pro seniory.

Ježek ať si
běží, tu je
kanec, ten je
větší!

Snad nejpovedenější výstavu,
kterou jsme letos navštívili,
byla výstava v sokolovském
muzeu "Stromy jako domy".
Výstava s přírodovědnou
tématikou představila různé
biotopy (les, park a prostředí u
vody) se svými typickými
obyvateli živočišné říše. Na
výstavě jsme se dobře bavili,
byla nejen na koukání, ale i s
různými hry - hmatová hra
určování plodů, poslechem
hlasů zvířat, puzzle a podobně.
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Přijde vlk do porodnice podívat se na syna. Prohlíží ho a celej se rozplývá: "Jaký má krásný očíčka, a ten čumáček. A jaký má malinký
zoubky, a ty ouška. Ty ouška? Ty uši!!! No počkej, zajíci!!!"

"Moje žena má tu nejhorší paměť na
světě." - "Všechno zapomíná?" "Naopak, úplně všechno si
pamatuje."

Pracovní aktivitou a zároveň
skvělou společenskou zábavou
mimo domov je kurz trénování
paměti, který pořádá Krajská
knihovna v Karlových Varech.
Jeho lektorkou je knihovnice
paní Jitka Tichá, která si našla
specifický přístup pro naše
klienty. Za to jí velice děkujeme.
V kurzu například procvičujeme
koncentraci a postřeh, techniky
zapamatování a další užitečné
rady a návody, jak zlepšit svou
paměť.
To
vše
hravou,
zábavnou formou, při které
nechybí
nejen
radost
z
úspěšných řešení, ale i legrace,
kterou při tom zažíváme. V
červnu jsme skončili náš druhý
ročník tréninku paměti, o
prázdninách jsme si my i paní
Tichá odpočali, a od září už
potřetí vzhůru do krajské
knihovny na trénink paměti.

Hygeia byla v řecké mytologii bohyní zdraví a
čistoty. Z jejího jména je odvozené moderní
slovo hygiena. S touto bohyní jsme se v
karlovarském vřídle vyfotili při jednom z
letních výletů. Litinová socha bohyně Hygie od
vídeňského sochaře Vincenze Pilze byla ulita v
roce 1878. Hygieia byla jedním z nejčastěji
používaných symbolů léčivosti karlovarských
pramenů. V roce 1879 byla socha instalována v
hale Hygieina, pramene, který vytryskl dne 2. září
1809 při nejmohutnějším výbuchu Vřídla. Při
výstavbě dnešní Vřídelní kolonády v roce 1975
byla plastika přenesena do kolonády Dolního
zámeckého pramene. V letech 1985-2000 byla
socha bohyně umístěna v hale karlovarského
muzea a od roku 2001 je opět instalována ve
Vřídelní kolonádě.

V Mariánských
Lázních
nesmíme zmeškat zpívající
fontánu a kulturním zážitkem je i lázeňská oplatka
a občerstvení v kolonádě.

Při slavnosti Dne
otevřených dveří nám
zahrála spousta muzikantů
a při hudbě zatančily
kynšperské mažoretky, ale
když na to přijde, umíme za
to také vzít!

V létě jsme se prošli v
parcích lázeňských měst
a navštívili výstavy na
sokolovském zámku.

