
MuzeuM loutek
Dne 13.4.2011 jsme poprvé podnikli výpravu do „Muzea loutek“  
na plzeňském náměstí. Návštěvu muzea jsme absolvovali se sku- 
pinkou pěti uživatelů a využili jsme tak možnost přepravy auto- 
mobilem upraveným jak pro převoz chodících (mobilních) tak  
i imobilních uživatelů na invalidním vozíku. Prohlídka muzea  
loutek spojená s poutavým vyprávěním průvodkyně o historii 
loutkářství v Plzni, od jeho samotných počátků až po současnost 
naše uživatele velmi zaujala, byli z ní nadšeni a proto jsme tuto 
výpravu podnikli během dubna celkem 4krát.
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Velikonoční aktivity v DzR Sněženka
O letošních Velikonocích jsme se s kolektivem zaměstnanců DZR „Sněžen- 
ka“ rozhodli připravit klientům takové aktivity, které by jim zpříjemnily  
a ozvláštnily prožití velikonočních svátků.
Velikonoční týden začal tradiční bohoslužbou, která se jako obvykle 
těšila hojné účasti. V dalších dnech měli klienti možnost vyjádřit se  
k velikonočnímu jídelníčku, vznést své požadavky, přání a stížnosti  
a sestavit si jídelníček takový, jaký by si ho přáli oni sami. Jejich přáním se 
kuchyně snažila maximálně vyhovět. S výsledkem byly nakonec spokojeny  
obě strany a klienti si během velikonočních svátků mohli pochutnávat  
na tradičních pokrmech jako je nádivka či mazanec.
Bezesporu nejzábavnější aktivitou pro většinu klientů však bylo zdobení  
velikonočního cukroví, kterou jsme uspořádali za vydatné podpory  
kuchyně, která veškeré cukroví napekla a připravila vše potřebné pro  
zdobení. Po počátečních rozpacích a váhání se klienti pustili do zdobení  
a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Na zdobení byly k dispozici  
již hotové ozdoby, tvořivější a odvážnější jedinci realizovali své nápady 
pouze s čokoládovou polevou. Hotové cukroví si klienti odnesli s sebou,  
aby si na něm pochutnali, nebo aby se pochlubili svým návštěvám.
Z kladné odezvy klientů lze soudit, že si velikonoční aktivity užívali,  
a že si alespoň trochu připomněli tradiční Velikonoce. 
A my, příjemně překvapeni z letošního průběhu Velikonoc v DZR „Sně- 
ženka“, máme nápady, jak Velikonoce s klienty oslavit napřesrok. 

Bc. Aneta Štýsová, ergoterapeutka, DZR Sněženka Plzeň

NoVé šlapací příStRoje  
Na DS a DzR lochotíN
Do našeho Domova na oddělení DZR Čtyřlístek a DS Sedmikráska byly díky 
panu řediteli Ing. Vladimíru Chuchlerovi pořízeny 3 nové elektrické šlapací  
stroje „Proormedenty“. Jejich využití je vhodné pro mobilní uživatele (kterým 
dáváme stroje na zem nebo na stůl) i pro uživatele imobilní (kterým stroje  
dáváme přímo do lůžka). Používání těchto „šlapadel“ přispívá ke zvýšení kloub- 
ní pohyblivosti, posílení svalů horních i dolních končetin a zlepšuje celkovou 
kondici. Na těchto přístrojích lze nastavit rychlost šlapání a velikost odporu, 
který musí cvičící překonávat.
S Proormedenty jsou naši uživatelé velmi spokojeni a my jim přejeme mnoho 
najetých kilometrů. Kolektiv fyzioterapie DZR Čtyřlístek a DS Sedmikráska



a máme tu opět čas Velikonoc - 
svátků jara
Spolu se slunečným počasím vnesly pocit potěšení a radosti 
do našich Domovů i děti z MŠ, které na naše uživatele pama-
tují každým rokem se svým vystoupením – pásmem básniček 
a písniček s jarní tématikou a také drobnými dárečky, které 
děti společně s paní učitelkou vlastnoručně vyrobily. I letos 
nás navštívily dvě MŠ, které s našimi Domovy spolupracují již 
několikátý rok. Jsou to děti ve věku od 3 do 6 let a tak svůj účel 
naplňuje i vzájemné sblížení těchto dvou generací. Naše uživate- 
le potěší přítomnost malých dětí, jejichž roztomilé obličejíčky 
vykouzlí úsměv a vyhladí vrásky na tváři nejednoho ze seniorů.
Za pomoc při uskutečňování této akce si zaslouží naše poděko- 
vání organizace dobrovolníků „ADRA“, která nám zajistila 
plynulý a včasný převoz uživatelů na místo konání.

Terapie - Macháčková, DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek Plzeň

chceMe žít S VáMi
Snad každý z nás má rád zábavu a povyražení. Výjimkou nejsou ani uživatelé  
DS Jitřenka.
Proto jsme se všichni společně zúčastnili charitativního koncertu „Chceme žít 
s vámi“, který se uskutečnil 19. dubna v pražské O2 Aréně. Tato akce je našimi 
uživateli netrpělivě očekávána často již od Vánoc. Tentokrát nás na koncert  
odvezl velice trpělivý a hodný pan řidič. Naši výletní náladu ještě umocnily  
vynikající řízky, které nám s sebou usmažily paní kuchařky. Do Arény jsme  
dorazili tak akorát v pravý čas, aby na nás zbyla ještě nějaká volná místa  
k sezení. Přesně ve 14 hodin začal dlouho očekávaný mumraj. O skvělou  
atmosféru se opět postarala moderátorská sourozenecká dvojice Gondíkových, 
kteří rozparádí i ty váhavější z nás. Takto naladění jsme si mohli vychutnat  
vystoupení mnoha zpěváků a hudebních skupin. Účinkujících bylo letos  
opravdu požehnaně. Od stálých hostů, jako jsou například Heidi Janků, Maxim  
Turbulenc, Michal David, po nováčky jako byla Ewa Farná, Janek Ledecký  
a hvězdy ze „Superstar“. Velkou radost nám i letos udělala trička s logem  
„Chceme žít s vámi“, která každým rokem dostáváme. Letošní jsou krásně  
zelená. Domů jsme se vrátili večer se skvělými zážitky a dojmy.

Vendula Peštová a Petra Chalupová, Denní stacionář Jitřenka



Návštěva cukrárny s uživateli
Teplé počasí a příjemné teploty nás přivedly na myšlenku vyrazit  
v novém roce poprvé do cukrárny. Většinou našich uživatelů byl  
tento nápad uvítán s velkým nadšením, a proto jsme museli vyrazit 
ve dvou termínech a to 24. března a 7. dubna, abychom se pohodlně 
vešli do prostorů blízké cukrárny. Tamější personál nás vždy mile uvítá, 
zvláště proto, že cukrárna má prostory přímo upravené pro vozíčkáře. 
Počasí nám přálo, bylo opravdu ukázkově jarně a tak jsme cestu  
spojili i s příležitostnou procházkou a připomenutím si drobných změn 
v okolí domova. Z nabídky cukrárny jsme si nejvíce oblíbili palačinky 
s malinami a se šlehačkou, zmrzlinové poháry různých chutí a také 
různé druhy kávy. Moc jsme si pochutnali, popovídali, ale hlavně si užili 
nevšední a příjemné odpoledne. 

Bc. Eva Skalová, ergoterapeutka DS Kopretina a DZR Petrklíč

VelikoNočNí VýStaVa
Dne 21. dubna se konala v DPS Kopretina a DZR Petrklíč dlouho očekávaná 
Velikonoční výstava. Výstava byla umístěna v přízemí ve společenské místnosti  
v DPS Kopretina. Naši uživatelé se mohli přijít podívat na ukázku výrobků  
z naší terapeutické dílny a to kdykoliv během dne. 
Dílna probíhá v DPS Kopretina pravidelně vždy ve středu a v pátek a v DZR 
Petrklíč pak v pondělí a ve čtvrtek. Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají rádi 
ruční práce a jsou rádi v kolektivu. Každý z klientů se může zapojit podle svých 
možností a chuti. Vystavené výrobky se týkaly hlavně velikonočních svátků  
- např. pletených hnízd, barvených vajíček a také zajíců a slepiček vyrobených 
převážně z papíru. 
Výrobky byly uspořádány na stoly a židle společně s květy zlatého deště, takže 
vše lahodilo oku. Účast našich uživatelů na výstavě byla hojná, někteří se přišli 
pochlubit svým spolubydlícím, někteří byli zvědaví, jestli právě ten jejich výrobek 
byl vybrán a někteří přišli, jak jsem slýchala, jen se „pokochat“ jarem.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeutka DS Kopretina a DZR Petrklíč



čteNí DěteM 
Dne 11.4. se v dopoledních hodinách uskutečnil  
zajímavý program pro uživatele DPS Kopretina  
a DZR Petrklíč. Díky spolupráci s třídní učitelkou  
p. Tomanovou se zrodil nápad na další spolupráci 
mezi dětmi a seniory v našem domově. 
Nápad se týkal v současné době velmi doporučova- 
ného trendu - čtení dětem. Zjistili jsme, že některé 
děti nemají možnost poslechnout si pohádku od „své 
babičky“ a proto jsme se vydali dětem číst pohádky 
my. Společně s několika uživatelkami jsme se vydali 
přímo za dětmi do třídy „oveček“ v 90. MŠ. 
Pro první setkání jsme vybrali pohádku „O červené 
Karkulce“. Pohádka se velmi líbila. Když jsme  
dočetli, překvapil nás nápad dětí, že by nám pohád- 
ku zahráli jako divadlo. Bylo to velmi zajímavé  
pozorovat, jakých detailů si děti všimnou a co se jim 
zdá důležité. 
Druhý den jsme od dětí dostali ještě ručně malova- 
né obrázky této pohádky. Při další návštěvě jsme 
vyprávěli tentokrát „O perníkové chaloupce“. 

Bc. Eva Skalová, ergoterapeutka  
DS Kopretina a DZR Petrklíč

jarní vystoupení  
v DpS kopretina a DzR petrklíč
Jaro je již v plném proudu a všichni se těšíme na teplé dny 
plné sluníčka a posezení na terase domova. Po telefonické 
domluvě jsme přijali nabídku vystoupení sboru Jiřičky  
z 34. ZŠ. Jejich návštěva u nás nebyla ovšem první. Ten-
tokrát jsme se s dětmi shodli na termínu trošku s příchutí 
aprílu a to na pátek 1. dubna. Děti však pro nás měly 
opravdu aprílové překvapení, protože přišly v obměněném 
složení - nově nastupujících mladších účastnic sboru. 
Všechny děti měly také slušivé oblečky. Jejich vystoupení 
bylo plné písniček s jarní tématikou, ale zahrály také moc 
pěkně na zobcové flétny.
Dne 12. dubna jsme měli opět možnost sejít se v hale 
DPS Kopretina a to při dobré muzice. Tentokrát si pro 
nás připravila pásmo písní a povídání o jarních svátcích 
p. Hennlichová. Společně s písněmi našeho mládí jsme 
se vrátili do dob nedávno minulých např. s písněmi  
p. Simonové a p. Chladila.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeutka  
DS Kopretina a DZR Petrklíč



taNečNí VečeR V GoNDole
Ve spolupráci s občanským sdružením Tak pojď s náma jsme se 
opět zúčastnili tanečního večera v hotelu Gondola. Taneční mistr se 
svojí partnerkou nás učil nové tance cha-cha a polku, předvedl také 
ukázku z bojového umění. 
Soutěžilo se v „židličkování“ i v tom, jak dobře jsme zvládli nové 
tance. Protože taneční večer končil velmi pozdě, domů nás opět 
dovezl vůz taxislužby Odas, abychom se potmě nebáli.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP Nováček

tančíme a bavíme se
Jako každý rok, i letos před Velikonocemi nás poz-
val DOZP Stod na setkání domovů v místním 
Kulturním domu. Díky taxislužbě Odas, která 
nám poskytla sponzorskou formu dopravy jsme 
se mohli opět setkat se svými kamarády a láskami 
ze Stoda, Bystřice a Mnichovic. Vyměnili jsme si 
dárky a protančili celé nedělní odpoledne.

Jana Kryčová 
vedoucí útvaru Výchova DOZP Nováček



MuzeuM loutek
Dokončení ze strany 1
Průvodkyni, paní Kiliánové, jejíž přednáška se nám  
líbila, jsme nabídli návštěvu našich lochotínských Domo- 
vů, kde by v rámci společenské akce „Křeslo pro hosta“  
povyprávěla všem klientům tuto zajímavou historii lout- 
kářství, včetně nejslavnější doby působení „Divadla  
feriálních osad“ a obzvláště pak životní příběh známé  
osobnosti Josefa Skupy a Karla Noska, tvůrců postaviček 
Spejbla a Hurvínka. V neposlední řadě také o slavném 
plzeňském „Kašpárkovi“, jehož prostřednictvím vyjadřovali 
loutkoherci vlastenecké touhy českého národa po svobodě, 
toho času pod vlivem rakouského mocnářství.
Dále nám průvodkyně přislíbila ještě dvě návštěvy v našem 
zařízení, a to povídání na téma „Historie pivovarského 
muzea a plzeňského podzemí“.
Vyprávění paní Kiliánové je velmi poutavé a věříme, že naše 
uživatele zaujme svým osobitým podáním, neboť je sama 
pamětnicí a tudíž své vyprávění prokládá připomínáním 
známých míst v Plzni pod původními jmény a společně  
s uživateli si je připomněla. Terapie - Macháčková 

DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek Plzeň
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Už jste byli v Nováčku? Ne? Tak to musíte 
přijít na návštěvu 9.6.2011, kdy se koná 
druhý Den otevřených dveří v letošním 
roce. První proběhl v dubnu. Navštívili 
nás bývalí uživatelé našeho Domova - sou- 
rozenci Tolarovi se svojí maminkou. Přišli  
také spolužáci našich uživatelek z Prak-
tické školy Zbůch s maminkami i s paní  
učitelkou. Uživatelé se pochlubili svými  
pokojíčky, hernou, dílnami, vlastnoruč- 
ními výrobky, hosté navštívili i třídy naší 
základní školy. Nakonec všichni využili 
krásného počasí a prožili příjemné 
dopoledne na zahradě s houpačkami, 
trampolínou a skluzavkou.

Jana Kryčová 
vedoucí útvaru Výchova DOZP Nováček

pouť u sv. jiří
Velký dík patří Magistrátu města Plzně a manželům Langronovým 
za nabídku našemu Domovu bezplatně využít pouťových atrakcí  
na tradiční pouti u sv. Jiří. 
Za nádherného slunečného počasí uživatelé jezdili na kolotočích,  
elektrickými autíčky, strašidelným hradem, skákali na trampolí- 
nách, frčeli na horské dráze, nejodvážnější absolvovali šílený let 
na centrifuze. Byl to báječný den, který bychom si rádi zopakovali i 
napřesrok.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP Nováček

DeN oteVřeNých DVeří V NoVáčku


