
Noviny

Jaké bylo léto v Alce

Tato aktivita se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci
projektu "Dostat se do obrazu".



NAŠE PUTOVÁNÍ PO
SVATOJAKUBSKÉ CESTĚ

 

          Před cestou jsme si vyrobili šňůrky na zavěšení mušle

hřebenatky, poutnický pas a mohli jsme vyrazit. Nejprve z Alky

po modře značené cestě na Vysokou Pec, kde jsme v restauraci

Drmlovka získali první razítko do našeho poutnického pasu

a odměnili se výborným obědem. 

           Naše druhé putování pokračovalo ze Svaté Hory 

po zelené turistické značce. Po cestě jsme navštívili

Svatohorské poutní muzeum, kde jsme dostali další razítka. 

Pro nové letáky a krásná razítka Svatojakubské cesty jsme se

zastavili také v infocentru v Pražské ulici.

Svatojakubská cesta vede

přes Př íbram až do

španě lského města

Santiago de Compostela. 



Příměstský tábor Alka 2021
 

Ve dnech od 9. do 13. srpna se v Alce uskutečnil
příměstský tábor pro děti se speciálními potřebami 
ve věku od 6 do 15 let. Téma se neslo v pirátském
duchu. Každé ráno jsme začínali v kruhu za zpěvu
pirátské písně, kterou se děti během týdne učily 
a na závěr ji předvedly rodičům. Na začátku tábora
si každý pirát vyrobil svůj šátek, loďku a společnou
vlajku. Během tábora děti získávaly za jednotlivé
úkoly pirátské žetony a „drahé“ kamení.
Jako správní piráti museli vyzkoušet, jak se vede
kůň a jak se chovat ve vodě. Té si děti dostatečně
užily v aquaparku v Berouně. Na konci tábora měli
piráti nejdůležitější úkol – splnit pirátské zkoušky,
za které získali mapu. Ta je dovedla 
až k vytouženému pokladu. Tak ahóóój, piráte,
a zase příště!



FYZIOTERAPIE V ALCE

 

       Důležitou aktivitou, kterou v Alce poskytujeme
je fyzioterapie. Pojďme se spolu podívat na to, 
co to vlastně ta fyzioterapie je. Velmi zjednodušeně
můžeme říci, že je to léčba těla. Chybnou
domněnkou je, že fyzioterapie je pouze cvičení
nebo masáž. Při fyzioterapii můžeme využívat
mnoho metod a postupů.  
       V dnešní době se již fyzioterapeuti dívají 
na klienta jako na celek, který je propojený a nelze
se tedy věnovat jen jednomu kousku. Je to jako
když skládáte puzzle, také nemůžete vynechávat
dílky. Úkolem terapeuta je umět „dílky“ roztřídit,
uhladit ohnuté růžky a poskládat je do výsledného
obrazu. Proto je potřeba neustále se učit nové
postupy, ať už jde o diagnostiku obtíží (třídění
dílků), terapeutické metody (hlazení růžků) 
nebo různé typy cvičení (skládání obrazu).   
       Důležitou součástí fyzioterapie je také správná
motivace a psychická podpora při plnění
stanovených cílů. Mnohdy je hra tou nejlepší
terapií. O tom, s čím vším se můžete při fyzioterapii
setkat, si budeme povídat v dalších číslech
Alkanovin.



KIOSEK- TRHY

Od posledního vydání našich Alkanovin již uplynulo mnoho času, ale náš kioskový tým rozhodně nelenil. Kromě běžného
provozu se ještě účastnil mnoha kulturních a společenských akcí. Na těchto akcích nejen reprezentoval Alku, ale také nabízel

výrobky, na jejichž výrobě se podíleli naši klienti, a které jsou obvykle k dostání jen v našem nácvikovém kiosku na Zdaboři.
Jednou z akcí bylo Korzo obora, která se konala 26. června. Pojízdná pobočka našeho kiosku nechyběla ani 17. července 
na Folkování v Podhradí. Za pozvání na Folkování bychom tímto rádi poděkovali Petrovi C. Tradiční Svatohorská Šalmaj
 proběhla 11. září a i zde jsme s naším stánkem byli. V sobotu 25. září proběhl Krásnohorský jarmark, kde bylo možné

zakoupit naší keramiku, svíčky, ale i další výrobky, na jejichž výrobě se podíleli osoby s handicapem.
Přestože si stále ještě užíváme krásné dny, blížící se podzim s velkou pravděpodobností přinese i chladnější počasí 

a to provozu nácvikového kiosku příliš nepřeje. Očekávejte, že v průběhu měsíce října či listopadu bude kiosek zazimován. 
Pokud máte zálusk na některé naše výrobky, rozhodně na nic nečekejte a přijďte co nejdříve. Úplně poslední možností

nákupu našich výrobků v roce 2021 bude tradiční Vánoční prodej 
 v Kiosku o jehož přesném datu Vás budeme informovat na našem Facebooku a v aktualitách na našich webových stránkách.

Baví mě v Alce prodávat a zastupovat kolegy v kiosku, rád je
zastupuji a prodávám za ně, když oni nemohou nebo jsou s Alkou

na výletě. Chodím tam na 8:00 hodin. Do 12:00 celý den. 
 Prodáváme naše výrobky keramiku, svíčky, pečivo, nápoje,

hermelíny, sirupy, sušenky, 
Tento článek do novin napsal 

Václav Šlehofer
 



ŽIVOT SE VRÁTIL DO NORMÁLU,
 

 TAK AŤ UŽ NÁM TO VYDRŽÍ
 

NAPOŘÁD
 
 Zorganizovali jsme několik výletů ať už

pěších nebo vlakem či autobusem.  Byli jsme

se podívat v Blatné, kde jsme v zámeckém

parku krmili místní daňky. Tam i zpět jsme

cestovali vlakem a výlet jsme si zpříjemnili

posezením v útulné cukrárně. 

V okolí Příbrami jsme využili krásnou přírodu

brdských lesů, došli jsme na Pilský rybník a při

zpáteční cestě jsme si dopřáli výborné jídlo 

v restauraci v Orlově. Absolvovali jsme 

i například pěší okruh lesoparkem do Bohutína

a zpět. Pochod jsme si zpestřili obědem 

v restauraci na Drmlovce.

Sportovní zařízení města Příbram nám umožnilo

volný vstup na Adventure golf v areálu Nového

rybníka. Tato aktivita se klientům velmi líbila,

někteří ji využili i opakovaně. Pečlivě si

zapisovali své výsledky na jednotlivých

stanovištích a jejich snahou je svůj výkon

vylepšovat. Zajímavá byla i návštěva památníku

Vojna na rozhraní obcí Lešetice, Lazsko 

a Zavržice, kde jsme si prohlédli Muzeum obětí

komunismu a dějin uranového hornictví.

Jako novinku pro volné chvíle 

v domácím prostředí jsme navrhli

háčkování různobarevných medvídků 

z žinylkové příze. Na jejich výrobě se

zatím podílí Katka a Hanka. Doufáme,

že do budoucna se k nám přidají i jiné

uživatelky a medvědí rodinka se nám

bude rozrůstat. 

Čeká nás podzim, zima a s tím

spojené nepříznivé počasí. Věříme, 

že aktivita nás všech zůstane tímto

nepoznamenaná a my budeme stále

vymýšlet nejrůznější možnosti jak si

zpestřit život doma i venku. 



Tvoříme si vlastní
web 

 Od srpna máme v rámci Sociální rehabilitace novou
aktivitu. Vytvořili jsme nácvikový web www.darkyzalky.cz,

na kterém procvičujeme práci 
s počítačem. Učíme se psát a formátovat texty, vkládat
fotografie. Současně web slouží jako místo, kde Vám

můžeme představit naši tvorbu. Pokud se Vám výrobky
budou líbit, můžete si je koupit v našem nácvikovém

kiosku, nebo na některé akci v okolí. Informace o akcích
najdete na webu. Všechny uveřejněné texty 

 a fotografie jsou dílem uživatelů a zaměstnanců 
ALKA, o.p.s. 

 

http://www.darkyzalky.cz/


 

Originální edice
svíček

 

Svíčky jsme se začali učit vyrábět v březnu 2021. Uběhlo několik měsíců a naše tvoření
dostalo nový rozměr. Rozhodli jsme se pro výrobu svíček v originálních edicích, které

mají své jméno, charakteristické barvy a vůně. Zakoupit je můžete jednotlivě nebo
 v dárkových baleních. Každá svíčka v edici je originál, k dispozici je do vyprodání.

A protože je tvoření svíček nádhernou alchymií, při které mícháme barvy, vrstvíme je 
 v jedinečných kombinacích a učíme se umění vůní, rozhodli jsme se používat při jejich
popisu poetický jazyk, jako by se jednalo o parfémy nebo kolekce šatů na přehlídce. 
A tak vznikly edice Noční nálada, Západ slunce, Mořské hlubiny, Z mechu a kapradí 

a další. Prohlédnout si je můžete na našem novém nácvikovém webu:
www.darkyzalky.cz.

http://www.darkyzalky.cz/

