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Mladá dívka
je pořád ve mně
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divokýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci.
Boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte!
Budu vám vyprávět, kým vším jsem byla,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami sladí život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující po oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
Ve dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své malé děti,
pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co si u mě na klíně, jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám o budoucnost strach: někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám, na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je amen,
kde srdce tlouklo dříve, dnes cítím jenom kámen.
Však uprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radosti, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestává být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu, teď už - MĚ uvidíte!
Úryvek z oblíbené knihy paní Eklové
uživatelky Domova pro seniory „Kopretina“

Přípravy
Náš domov se na každý ročník Zahradní slavnosti začíná
chystat s dostatečným předstihem, ale letos jsme začali
už v průběhu února. Společně s našimi seniory jsme se
pustili do výroby hliněných plaket, které měly připomínat
padesáté narozeniny našeho zařízení a zároveň být
dárkem pro vystupující a návštěvy slavnosti. Téměř tři
měsíce předem už jsme s uživateli nacvičovali pohybové
cvičení, se kterým jsme na Zahradní slavnosti chtěli
vystupovat. K tomu, aby bylo vše podle představ jsme
potřebovali ušít doplňky a vyrobit pomůcky ke cvičení.
Opět pomohli naši uživatelé, kteří při ručních pracích
po určitou dobu stříhali a šili. My jsme pak už jen barvili
a lepili. Výsledek za to rozhodně stál.

Den „D“ - středa 20. června
Když jsme se ve středu 20. června sešli všichni okolo šesté hodiny ráno
na zahradě, obloha naprosto určitě nejevila známky slunečného dne. Nějaký
čas do začátku ale ještě zbýval a tak jsme se pustili do příprav a doufali,
že se počasí přece jen umoudří. Během dvou hodin se zahrada oblékla
do slavnostního šatu. Zdobily ji barevné balónky, vyrostla zde cukrárna
s kavárnou, fotogalerie, která dokumentovala padesát let domova, své místo
měl gril a občerstvení u piva, prostřely se bílé stoly pro barmany a vybavilo
se místo pro karikaturistu, aby mohl v průběhu dne tvořit. Dále pak se
připravil koutek pro prezentaci Stiga hokeje. Nakonec dorazila historická
vojenská auta a bylo se na co dívat.

Poděkování
Ve středu 20. června 2012
byli naši uživatelé pozváni
jako účinkující a samozřejmě
i jako diváci na Zahradní
slavnost v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň.
Hned po příjezdu do příjemně připraveného areálu zahrady na nás dýchla svátečně
slavnostní atmosféra tohoto
dne.
Chtěla bych touto cestou
moc poděkovat za možnost
podílet se s našimi uživateli
na dopoledním programu.
Pilně se připravovali a těšili
se na tento slavný den.
Děkuji také celému personálu DS „Sedmikráska“ a DZR
„Čtyřlístek“, Kotíkovská 15,
Plzeň za poskytnuté zázemí
a příjemné prostředí pro
všechny.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Začátek - dopoledne
V deset hodin dopoledne byl 14. ročník Zahradní slavnosti zahájen
proslovem pana ředitele Ing. Vladimíra Chuchlera a po něm si vzali
slovo zástupci plzeňského magistrátu. Následovalo předání dvou
dortů v podobě sedmikrásky a čtyřlístku našim uživatelům. Dorty
předával pan ředitel a vedoucí obou dvou Domovů. Svoji gratulaci
připojily i staniční sestry. Podle starého zvyku dopolední program
zahájilo vystoupení uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“.
Následovalo vystoupení DZR „Petrklíč“ a DS „Kopretina“ ze Západní
ulice, DZR „Sněženka“ a Denního stacionáře „Jitřenka“. Dopolední
program uzavřela Barmanská show. Barmani se po svém vystoupení
přemístili na vybrané místo, kde do pozdního odpoledne míchali
výborné nápoje.

Odpoledne - zahájení
Po krátké pauze se na scéně rozezněly tóny staropražských písniček
v podání kapely Švejk Band, které vyplnily čas mezi dopoledním
a odpoledním programem. Ve 14.00 hodin pak došlo k slavnostnímu zahájení odpolední části programu u něhož byl přítomen pan
primátor Martin Baxa. Přednesl svoji zdravici a po ní následovalo
poděkování od pana ředitele Chuchlera za vstřícnost plzeňské
radnice, která financuje Městský ústav sociálních služeb. Celé
zahájení vyvrcholilo předáním dortu ve tvaru tří srdcí našemu
panu řediteli z rukou zástupců uživatelů obou domovů. Společný
přípitek dokreslil barevný stuhový ohňostroj.

Odpoledne - program
Po slavnostním zahájení už se naplno rozběhl připravený program.
Vystoupila zde taneční skupina DC eagl s několika skladbami, při nichž
se vystřídaly různé věkové skupiny tanečníků. Jako další přidal své
kouzelnické umění kouzelník řeckého původu Kostas Peristeris.
Pak následovalo poděkování dobrovolníkům, kteří v našem zařízení už téměř
dva roky působí. Poděkoval jim pan ředitel Chuchler a předal jim věcný dárek.
Dětský folklórní soubor Jiskřička potěšil svým vystoupením nejen
milovníky krojů, ale i zpěvů a tanců. O poslední taneční vystoupení
se postarala skupina manželů Fukarových. Letošní jubilejní 14. Zahradní
slavnost zakončil koncert kapely Škodovačka.

Závěr - poděkování
Co říci závěrem? Z obavy, že nám bude pršet se nakonec
narodil horký slunečný den. My všichni, kdo jsme se na přípravě podíleli velmi dobře víme, že za úspěšným výsledkem
stojí perfektní spolupráce dobrého pracovního týmu. Ráda
bych tímto ještě jednou poděkovala našemu vedení, tedy
panu řediteli Chuchlerovi, za jeho finanční podporu této
akce, ale také za veškerou jeho práci a snahu, díky které jsou
z našich domovů kvalitní zařízení. Dalším člověkem, který
nad našim domovem drží svá ochranná křídla je paní vedoucí Mirka Netrvalová, které patří velké díky za podporu
jednak při plnění pracovních povinností, ale i našich nápadů,
které společně s ní můžeme uskutečňovat. Dále bych chtěla
poděkovat kolegyním z ergoterapie, všem staničním sestrám,
sociálním pracovnicím, hochům z údržby a dopravy, ostatním
sestřičkám, kuchyni, rehabilitaci, panu zahradníkovi a jeho
paní. Každý byl na svém místě a přidal svůj díl práce i sebe,
abychom mohli s našimi uživateli oslavit padesáté narozeniny
na letošní Zahradní slavnosti. Děkuji vám všem a příští rok
na 15. Zahradní slavnosti se s vámi všemi těším na shledanou!
DiS Romana Kadaňová, vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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