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Fotili: Evka Lankašová a Stanislav Volný.

„O dobré náladě se dá říct, že je to jeden
z nejlepších kusů oděvu, který si člověk může
vzít do společnosti.“
William Makepeace Thackeray
Zapsala Vladimíra Vajčnerová

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00081, který je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost

U šálku čaje …

Zeptali jsme se
uživatele sociálně
terapeutické dílny
pana
Petra Němčického …

Do jaké země byste se rád podíval?
I do Toronta v Kanadě, kde po roce 1948 nakonec skončil můj děda
skrze politický převrat.

Co rád děláte a jaké jsou vaše koníčky?
Starám se o psy a udržuji pořádek v domě, plus nějaké mechanické
záležitosti. Nemám rád těžší namáhavé práce. Ale vše těžší je nějak
dobré pro další poučení do budoucna.

Co vám /ne/chutná?
Z jídelníčku je všechno nějak dobré. Nechutnají mi připálené
brambory. Jinak vše po dochucení je dobré.

Co byste chtěl změnit, kdybyste byl prezidentem?
Politické uspořádání s vyrovnaností všech stran. Rovnoprávnost a
větší postihy pro nekalé osoby.
Za rozhovor děkuje šéfredaktorka Bc. Marta Jendrichovská
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Bylo nebylo …
Před závěrem roku nastal krásný den
vánočního posezení. Měli jsme nachystané
vlastnoručně upečené a ozdobené vánoční pečivo a někdo si donesl i
z domu. Mnoho z nás si vyprávěli povídky o vánocích, co zažili nebo
co připravují. Vánoční besídka proběhla bez újmy na náladě i zdraví.
Jedli se jen dobré věci, zpívali se krásné koledy u stromečku, ale i na
vodě, kde jsme si pouštěli zapálené svíčky v ořechových skořápkách.
Po vánočním obědě, jsme byli všichni láskyplně obdarováni dary. O
něco později jsme hráli společenské hry. S velkým úsměvem jsme
pelášili domů, kde nás čekali jen samé radosti…
Po Vánocích, jsme se v novém roce ve zdraví všichni sešli, popřáli
jsme si do roku 2015 Boží požehnání a zdraví.
V lednu se uskutečnila tříkrálová sbírka. Šikovní vedoucí si opět
vzali své tři pomocníky a vyrazili do ulic. Koledníci zazpívali a my
jim připravili za odměnu občerstvení na zahřátí. Lidí, kteří přispívali,
bylo hodně. Svým štědrým darem pomohli přispět potřebným.
Před popeleční středou jsme u nás v dílně oslavili fašank, neboli
masopust. Pomáhali jsme při přípravě koblih a božích milostí. Naše
mlsné jazýčky ocenily tu snahu při výrobě a smažení, všem nám moc
chutnalo. Přišli nám zahrát a zazpívat nadané děti ze ZUŠ pod
vedením pana učitele. Některé písničky jsme znali a zapojili jsme se
do zpěvu. Mezi písničkami jsme se dozvěděli něco zajímavého o
fašankových obchůzkách.
Už si chystáme sadbu paprik a rajčat na naše pěstování v zahradě.
V březnu se chystáme na poznávací výlet do Brna, kde je výstava
kopií korunovačních klenot a exponátů z období vlády Karla IV.
Zapsala Veronika Studénková a Petr Talach
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fotil kolektiv Kotvy

Vařil Víťa!
Mrkvový perkelt
Ingredience
1 kg mrkve, cibule, olivový
olej, sójová omáčka, sůl, mletý
pepř, mletý rozmarýn, drcený
kmín nebo mletý koriandr,
tvrdý sýr na strouhání.
Postup
Očištěnou, na kostičky nakrájenou mrkev přidám k cibuli osmahnuté
na osoleném olivovém oleji. Vše chvilku smažíme, přidáme mletý
pepř, půl čajové lžičky mletého rozmarýnu, kmín nebo koriandr.
Promícháme a přilijeme 2-3 polévkové lžíce sójové omáčky. Po chvíli
přilijeme 2 dcl vody a pod pokličkou dusíme asi 15 min., než se voda
vypaří a zůstane na mrkvi olejový povlak. Můžeme podávat
s nastrouhaným sýrem.
Napsal: Vít Graubner

fotil kolektiv Kotvy
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Ohlédnutí za velikány!
O životě Jožy Uprky
Joža Uprka se narodil 25. října 1861 do rodiny
rolníka v Kněždubu u Strážnice a už od mládí chtěl
být malířem. Ve 20 letech proto odjel do Prahy, kde
po dvouleté přípravce vstoupil na Akademii do
ateliéru Antonína Lhoty. S ním se ale Uprka neshodl,
a proto přešel v roce 1884 na studia do Mnichova.
Seznámil se zde i s Alfonsem Muchou.
V dalších letech Uprka rád cestoval (byl v Itálii,
Řecku, Egyptě, Palestině či Turecku), ve svých 35
letech se oženil s lidovou malířkou Anežkou
Karlíkovou ze Svatobořic. Svatbě předcházela koupě
pozemku v Hroznové Lhotě, kde si postavil prostorný
ateliér. S manželkou, která žila kvůli duševní chorobě v psychiatrické
léčebně v Kroměříži, měl čtyři děti (nejstarší syn Jožka zemřel ve věku
14 let).
Uprkův ateliér byl posléze přestavěn na vilu podle návrhu architekta
Dušana Jurkoviče. Scházeli se tu lidé zejména z uměleckých kruhů.
V roce 1924 se odstěhoval na Slovensko do Klobušic u Ilavy. Když se
po 13 letech vrátil do Hroznové Lhoty, byl již nemocen. Zemřel v
r. 1940 na následky selhání ledvin. Pohřeb měl slavný. Je pohřben
vedle bratra Františka na tzv. Slováckém Slavíně v rodném Kněždubu.
Úryvek z internetu:
„Protože to mamička nerádi viděli, tož otec měli hrnky s barvama
poskovávané kde kady po kútoch, hlavně za roštem. Napřed sme si
teda posháňali všechny hrnéčky s barvama a už sme sa dali do práce.
Než potom došli naši z kostela, byla už stolička nebo cokoliv inšího
pomalované. Ten rádi malovávali! A měli radost, že sem sa také k
temu měl. Horší to bylo s baběnkú aj s mamičkú - obě měly strach, že
si tým malováním nevydělám asi na slanú vodu..."
Napsali: Bc. Marta Jendrichovská a Stanislav Volný
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Citáty:
Pokaždé, když se zasmějeme, přidáme ke svému životu několik dní
navíc.
Curzio Malaparte

Neexistuje nic, co by člověka tolik uspokojilo, jako pocit, že jsme
bližním užiteční.
Dietrich Bonhoeffer
Vybrala Vlaďka Vajčnerová

Nakreslil Michal Pavliňák

Voňavé jaro
Jaro krásně voní,
zvonečky nám všude zvoní.
Na jaře si děti hrají,
tyhle hry už všichni znají.
Lišky z nor vylézají,
zpěvy ptáčku všude znějí.
Pupeny stromů rozkvétají,
a včelky je opilují.
Jaro je nejhezčí období,
ale ještě fouká vítr ledový.
Na jaře se lidi mají nejraději,
a cítí se všichni nejzdravěji.
(Martina Pudivírová, 6.C, 11 let)
Vybrala Eva Lankašová

Požehnané velikonoční svátky
plné naděje a radosti
Vám všem přejí
uživatelé a pracovní tým Kotvy.
6

Pohlazení duše
Jaro
Všichni se po zimě těšíme na první paprsky
slunce. Roztaje sníh, odložíme kabáty a
budeme si užívat procházky v jarní přírodě. Venku je atmosféra,
ptáci se vracejí z teplých krajin, stavějí si hnízda. Samičky sedí na
vejcích a samci shánějí potravu pro ptačí rodinu. Vrací se taky na svá
hnízda čápi. Na palouku je možno spatřit motýly, ve vodě pak pulce
a lekníny.
Stromy začínají rašit a kvést. Včeličky opylují stromy a první
květiny, jako je pampeliška, fialka. Při dešti se objevuje někdy duha.
V lesích začínají růst některé druhy hub, smrž, čirůvka májová,
žampion lesní. Na jaře se líhnou káčatka, které pochodují se svou
matkou. Z teplých krajin se vrátily vlaštovky, některé mají postavená
hnízda u nás na dvorku. Ve vodě můžeme spatřit první vodní
živočichy.
Lidé se na jaro těší. A my též, máme rádi jaro a těšíme se na naší
zahradu.
Napsal Tomáš Řičica a Václav Náhlík

Kuriozity
Prskavec může vypálit postřik všemi směry.
Slunéčka sedmitečné koušou, když se rozzlobí.
Teď něco ze zeměpisu:
Ronda je jedinečné andaluské město ve
Španělsku, které bylo vystavěno na okraji
100 metrů vysoké rokle, nad řekou
Guadalevín.
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Bylo totiž vystavěno v 18. století. Ronda je velmi oblíbená turistická
destinace a je skvělým místem pro celoroční rekreaci. Leží v
romantické krajině na severní straně pohoří Sierra de Ronda. Její téměř
nedobytná poloha ji po mnoho let chránila před nájezdy nepřátel.
Čerpáno z internetu, připravil Nikola Kříž

Smích léčí … !
„Mistře, co znázorňuje Váš obraz?“
„Jaro, léto, podzim“
„A kde máte zimu?“
„V ateliéru“
Muž povídá své ženě: „ Maruš, když vidím ten tvůj nový klobouk, je
mi do smíchu!“
Žena odpovídá: „Když ti povím, kolik stál, tak ti bude do pláče !“
„ Moje máma jezdí autem jako blesk.“
Tak rychle?“
„ Ne, ale každou chvíli s ním práskne někam do stromu. “
Vybrala: Markéta Ryšková
POSLÁNÍ sociálně terapeutické dílny Kotva:
Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí lidem s duševním nemocněním, kteří z důvodu
snížené soběstačnosti nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce,
možnost posílit a rozvíjet jejich pracovní schopnosti a dovednosti prostřednictvím každodenní
pracovní činnosti. Tato služba přispívá k začleňování každého z nich do běžného života. Je
určena osobám v produktivním věku žijícím ve Strážnici a dostupném okolí.
Základní principy, kterými se řídíme:

respektování důstojnosti člověka

ochrana práv uživatelů

podpora seberealizace a sebevědomí uživatele

podpora samostatnosti a soběstačnosti

zachování rovných příležitostí pro všechny
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