Jaro v MěCKP
Jaro je v plném proudu, a i my v MěCKP si užíváme každý jarní paprsek a s radostí a nadšením
vymýšlíme a plánujeme aktivity a výlety pro naše klienty. Na první jarní výlet jsme se těšili
několik měsíců a po velkém úspěchu, který měl adventní skanzen v Přerově nad Labem u
našich klientů, se stal naším cílem znovu. Tentokrát jsme se rozhodli toto krásné místo
navštívit v období Velikonoc, kdy zde probíhala výstava Jaro na vsi. Nutno říct, že počasí
s názvem výstavy vůbec nekorespondovalo a do poslední chvíle nás napínalo. Nakonec se ale
umoudřilo a dopřálo nám užít si společně hezké odpoledne.
V národopisném muzeu se nás ujala milá paní průvodkyně, která nám zajímavě vyprávěla o
místních stavbách a o lidových tradicích v Polabí a ochotně odpovídala na naše zvídavé
dotazy. Naši klienti samozřejmě spoustu předmětů i tradic dobře znali, neváhali tedy mladší
generaci poučit a vyprávět své osobní zážitky z mládí a dětství. Výlet se nám velmi vydařil a
děkujeme všem zaměstnancům, kteří podali pomocnou ruku nejen při přepravě klientů.
Martina Sládková, pracovnice přímé péče

Pan Jiří Freisleben oslavil krásné životní jubileum
Narodil jsem se 26. února 1937 v Poličce na Moravě, zde jsem strávil krásné dětství s rodiči a
starším bratrem. Vyučil jsem se v Pardubicích strojním zámečníkem a po vyučení jsem
nastoupil v Praze v Holešovicích do elektrárny. Dohlížel jsem na údržbu turbín a strojního
zařízení, práce mne moc bavila. Poté co jsem se poprvé oženil, tak jsem přišel do Vlašimi, kde
jsem pracoval ve Zbrojovce jako strojní zámečník a když ve Voticích otevírali pobočku sklárny
Cavalier, tam jsem měl novou dílnu, mistroval jsem v truhlárně, soustružně a lakovně. “Zlatá
léta“, byl jsem mladý, zdravý a práce mne bavila…Když jsem se podruhé oženil, sháněli jsme
s manželkou bydlení a dostal se mi do rukou inzerát, kde nabízeli k prodeji domek
v Benátkách nad Jizerou, hned jsme se tam rozjeli a místo si zamilovali, kdo by také odolal
domku u Jizery…Žili jsme zde spokojeně 31 let, měli tu velkou zahradu se spoustou ovocných
stromů a žena pěstovala květiny. Já jsem jezdil do družstevních závodů na Dražice, kde jsem
pracoval až do mého odchodu do důchodu v roce 1997 v prototypové dílně. Mou velikou
láskou je harmonika, na kterou si zahraji, když se mi zasteskne, nebo klientům našeho
Domova ve společenské místnosti. Musím říci, že jsem prožil krásný život.
Jiří Freisleben, klient Domova pro seniory, 85 let

Spolupráce s dětmi ze ZŠ Husovo náměstí opět pokračuje
Ve středu 20. dubna se nám podařilo po dvou letech uskutečnit setkání dobrovolníků z I. ZŠ
Husova náměstí s našimi seniory. Jako společnou aktivitu jsme měli pečení štrůdlů se
slečnami Eliškou, Stellou a Veronikou. Společnými silami jsme strouhali jablka, sypali
rozinkami a skořicí. To byla vůně! Aby nám šla práce lépe od ruky zahrál nám k tomu pan Jiří
Freisleben na akordeon.
Děvčata děkujeme za pomoc a již se těšíme na příští setkání!

Návštěva dětí ze ZŠ Čachovice
Ve čtvrtek 21. dubna se na nás přijely podívat děti z první třídy ze ZŠ z Čachovic pod vedením
paní učitelky Čížkové. Poté co se občerstvily svačinkou a námi upečeným štrůdlem nám řekly
spoustu krásných básniček, které nás moc potěšily. Také si děti společně s klienty zazpívaly
pár lidových písniček za doprovodu hry na harmoniku.

Marie Novotná, vedoucí úseku aktivizace

Prodej velikonočních výrobků na farmářských trzích
Na letošních velikonočních trzích jsme se mohli opět představit s výrobky našich klientů a
přátel našeho zařízení, které jsme společně vyráběli během roku. Tentokrát jsme se zaměřili
na jarní výzdobu našich domovů. Při této příležitosti, bychom rády poděkovaly všem, kteří se
na výrobě velikonočních dekorací podíleli. Jsme moc rády, že se stále za námi vracíte a
podporujete naše klienty, pro které je mnohdy tvoření nové a náročné.
Naším cílem pobytu v zařízení je, aby zde klienti nacházeli i aktivity se kterými se ještě neměli
příležitost setkat. Je mnoho klientů, kteří si nejsou jisti se svými kreativními zkušenostmi a
předem svoji práci vzdávají. Ale naším cílem není vyrábět dokonalé výrobky, ale cílem je
klientům ukázat, že kreativní práce, přináší uspokojení jejich duše a společné setkávání
s vrstevníky. Klienti, kteří se v tvoření našli, se tak účastní různých výstav. Na jednu z nich se
nyní připravujeme a také těšíme. A to na ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ v Lysé nad Labem,
která se koná v polovině června.
Iveta Veverková, aktivizační pracovnice

