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Úvodní slovo ředitele
Vážení čtenáři,
za všechny zaměstnance a klienty přeji pohodové prožití vánočních
svátků a úspěšnější rok s magickou třináctkou. Všem opatrovníkům,
sponzorům, přátelům Domova, rodinám klientů, spolupracovníkům a
Obecnímu úřadu Tuchořice děkuji za pomoc a spolupráci, při vytváření
spokojeného domova našim klientům. Všem zaměstnancům děkuji za poctivou
práci, která je mnohdy těžší než se může zdát a podporu dobré reprezentace,
která není malou součástí naší snahy.
Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
Ředitel

NEJVĚTŠÍ AKCE VE ZKRATCE
Zimní speciální olympiáda
I v letošním roce se naši klienti zúčastnili speciální zimní olympiády v Horní Malé Úpě.
Velkým úspěchem bylo první místo Zdeňka Muchy ve své kategorii - běh na 3 km, což mu
umožnilo se kvalifikovat na zimní speciální olympiádu Korea 2013, kde bude reprezentovat
nejen domovskou organizaci (Domov ,,Bez zámků“ Tuchořice), ale i celou Českou republiku.
Jana Poláková

Rehabilitační pobyt Velké Losiny
Ve dnech 31.3. - 7.4.2012 se klienti zúčastnili rehabilitačního pobytu v rekreačním komplexu
Losinka. Jedná se o akci, na kterou se každoročně všichni velmi těší. Již prvním zážitkem pro
klienty je způsob dopravy, který je zajišťován z části autobusem a poté vlakem.
Spolu s naším Domovem se této akce zúčastňují už poněkolikáté též klienti Ústavu sociální
péče Háj u Duchcova. Pro všechny účastníky byl připraven program plný sportu, zábavy a
výletů. Opět se soutěžilo v Bocce, šipkách a volejbale. Nedílnou součástí pobytu je vždy
diskotéka, na kterou se těší nejen klienti a klientky, ale i personál Losinky, který si za léta, kdy
k nim jezdíme, se všemi vytvořil velmi přátelský vztah.
V rámci výletů jsme navštívili kino a bazén v Šumperku, dále pak rehabilitační bazén v lázních
Velké Losiny a vyznavači fotbalové ligy v Olomouci zápas Slavie Praha versus domácí
družstvo.
Závěrem můžeme konstatovat, že jsme si všichni tento pobyt užili a odjížděli s pocitem
načerpání nových sil a zážitků.
Jana Poláková

Štafetový běh Evropou

Mental Power Prague Film Festival
V Divadle Palace na Václavském náměstí v Praze se konal 6. ročník mezinárodního filmového
festivalu Mental Power Prague Film Festival. První dva dny se promítala dvacítka
přihlášených filmů, akce vyvrcholila v sobotu galavečerem, kterým provázel známý herec
Vojta Kotek. V porotě byli například Vojta Dyk, Michal Horáček, Táňa Vilhelmová nebo Tereza
Voříšková. V soutěžních snímcích se zúčastnil i Domov ,,Bez zámků“ Tuchořice se svým
čtvrtým filmem s názvem Sherlock Homeless. Film obdržel celkem tři nominace - za nejlepší
kameru, za nejlepší vedlejší mužskou roli (Antonín Miko v roli dr. Watsona) a za nejlepší
výpravu, za kterou nakonec obdržel cenu. Jelikož se festivalu účastníme pravidelně a
s pořadateli spolupracujeme, rozhodli jsme se letos na podzim uspořádat Ozvěny festivalu,
které se uskutečnily 21.9.2012 v Restauraci U Orloje.
Mgr. Nikola Jobová

Sportovní hry Tuchořice 2012
Dny 26.-28.6.2012 jsou pro letošní rok rezervovány pro sportovní a zážitkové klání klientů a
klientek z organizací poskytujících sociální služby z Ústeckého kraje. Každoročně se při těchto
hrách můžeme přesvědčit o tom, že i lidé s určitým handicapem jsou schopni vynikajících
výkonů a jakým způsobem dokážou projevovat radost z pohybu a dosažených úspěchů. Tyto
hry nejsou však jenom o sportování, ale i o navazování nových přátelství a o zábavě. Na
všechny přítomné je během průběhu akce připraven doprovodný program, který hned první
den byl zahájen 2. ročníkem štafetového běhu ,,Memoriál Pavla Dvorského“, čekalo nás
vystoupení skupiny Monoskop, Fraternity, šermířů, členů divadelního kroužku Domova ,,Bez
zámků“ Tuchořice, Tuchoholek atd. Nemůžeme opomenout konání diskotéky pod širým
nebem (1.den) a na sále v Tuchořicích (2.den).

Jana Poláková

Festival ,,Bez zámků“2012
Po úspěchu loňského nultého ročníku festivalu Bez zámků se i letos otevřely brány areálu
zámeckého parku Domova ,,Bez zámků“ Tuchořice pro širokou veřejnost a stalo se z něj
místo pro potkávání spojené s přehlídkou hudby, divadla a filmu, zvláště amatérského typu,
do které se může zapojit kdokoliv bez ohledu na věk, handicap, národnost apod. Na poslední
dva červnové dny 29.-30.6.2012 byl připraven rozmanitý program, který oslovil jak malé, tak
i starší návštěvníky.
V pátek, kdy festival začal v 15.00 hodin, vystoupili Děti z království hudby a veselých
písniček na Peruci - Popelka, MŠ Alergo Žatec - Z pohádky do pohádky, Fitness Studio Louny,
Sieger band, Hájští kohouti, Furt Rovně, Paralet, Noble Crops a večer se uzavřel promítáním
amaterských filmů.
V sobotu od 14.00 hodin pak vystoupili klienti Domova ,,Bez zámků“, Tuchoholki, LPx-tet,
STD Jeroným, Pavel Jonák&kapela, Winday Allen Blues, Kübl, Flower Cover.
Celý festival pořádá občanské sdružení Lounští Lounským ve spolupráci Domova ,,Bez
zámků“ Tuchořice. Již nyní je plánován další ročník, který se uskuteční ve dnech 21. a
22.6.2013.

Další události v kostce

-

Činnost divadelního kroužku Domova ,,Bez zámků“ Tuchořice je rozmanitostí svých
vystoupení již tak známa, že se bez jejich účasti neobejde pomalu žádná společenská
akce v okolí přilehlých obcí a měst. Nejinak tomu bylo od začátku letošního roku, kdy
vystupovali na několika společenských plesech s vystoupením, jako jsou Alexandrovci,
Jeptišky, Šum Svistu a neposlední řadě Bamboleo. Jako každý rok si divadelní kroužek
připravil jednu premiéru, která se uskutečnila 23.10.2012 na festivalu „Náš svět“
v Žatci, pohádku Zvířátka a loupežníci.
Jana Poláková

-

Každoročně uzavíráme bowlingovou sezónu Jarním turnajem a nejinak tomu bylo i
letos, kdy klienti zúročili své tréninkové zkušenosti ve vzájemném sportovním klání
dne 16.4.2012 v KD Moskva Žatec. Poděkování patří panu Endrsovi, který nám
umožňuje využívat bowlingové dráhy každé pondělí od podzimu do jara. Podzimní
sezóna bude ukončena Vánočním turnajem 17.12.2012.
Jana Poláková

-

Ve dnech 17.-18.3.2012 proběhlo v areálu Domova ,,Bez zámků“ Tuchořice natáčení
nového filmu Sherlock Homeless. V hlavních rolích se představili Zdeněk Ploch a
Antonín Miko, dále Zdeněk Mucha, Petr Prokop, Jitka Dandášová, Josef Ratschev a
Antonín Bernáth. Během prvního natáčecího dne se točily noční scény v lese na
palouku při ohni. Zajímavostí je, že všechny dialogy si vymýšleli klienti sami za velké
improvizace. Film režíroval Otomar Klodner, kameru měl na starosti Radek Císař,
maskérkou byla Dana Beranová a fotografka Kateřina Měšťánková. S tímto snímkem
se Domov prezentoval na již zmíněné akci Mental Power Prague Film Festival 2012.
Mgr. Nikola Jobová

-

24.5.2012 se v Music City Praha uskutečnila premiéra výše zmíněného snímku za
účasti režiséra i všech herců. Součástí premiéry byl také film o filmu Sherlock

Homeless od Toma Weira. Po premiéře proběhl ještě malý komorní koncert
s režisérem snímku Otomarem Klodnerem, který hrál na kytaru a klienti Domova „Bez
zámků“ ho doprovázeli na bubínky.
Mgr. Nikola Jobová
-

8.-10.6.2012 - Národního turnaje v přehazované Dřevěnice se zúčastnilo družstvo 6-ti
klientů spolu se svým doprovodem. Na tuto akci se letos klienti připravovali formou
tréninků a tato snaha se zúročila při vzájemných zápasech, kdy nakonec naše
družstvo obsadilo krásné druhé místo.
Jana Poláková

Jaké další akce bychom neměli opomenout?
17.1.2012 - Hájská kopačka - Háj u Duchcova
20.-24.2.2012 - Lyžařské závody - Studnice
18.6. - 20.6.2012 - Sportovní hry - Opárno
10.-14.7.2012 - Decathlon - Krakow (PL)
27.7.-9.8.2012 - Sportovně - rehabilitační pobyt Nová Ves nad Nisou
19.9.2012 - Festival Hájský kohout - Háj u Duchcova
23. – 24.10.2012 - Divadelní festival Náš svět – Žatec a Louny
2. – 4.11.2012 – Zlínský pohár 2012 – turnaj ve sjednocené kopané
6.12.2012 - Rozsvícení vánočního stromu
17.12.2012 - Vánoční turnaj v bowlingu
31.12.2012 - Vypouštění lampiónů štěstí

… a spousta dalších výletů a sportovních akcí, které se konají ve většině případů v režii
pracovníků v přímé péči

Zlepšování prostředí

-

opravená opěrná zeď a areálu zámeckého parku
oprava sociálního zařízení v budově Malátkovny
probíhají demolice nepotřebných přilehlých hospodářských stavení

Co ještě plánujeme:
-

postupná oprava fasády budovy ,,zámečku“
další úpravy v budově Malátkovny pro její širší využití

V letošním roce své životní jubileum oslavili:
o
o
o
o
o
o
o

Antonín Miko
Jan Golis
František Svatuška
Vlastimil Cimrman
Jan Čabák
Jiří Faul
Jaroslav Söllner

Blahopřejeme!

P.S. Vaše náměty a připomínky k obohacení a rozšíření dalších čísel TuchoInformačníku, můžete
předat vedení domova nebo vhodit do schránky umístěné u vchodu do budovy zámečku.
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