
Výlet na zámek Chyše
Dne 17. května se konal společný výlet uživatelů z DS Kopretina, 
DZR Petrklíč a DZR Sněženka do zámku Chyše. Zámek leží 
kousek mezi Karlovými Vary a Rakovníkem. Vyrazili jsme hned 
po snídani, abychom si výlet pořádně užili a nemuseli spěchat. 
Před 11. hodinou jsme byli na místě, a tak jsme měli ještě čas 
prohlédnout si okolí zámku a také restauraci. Tam si každý uživatel 
mohl dát např. kávu se šlehačkou, domácí jablečný závin anebo 
pravé chyšské pivo přímo z pivovaru. Poté, co jsme se občerstvili, 
vyrazili jsme na prohlídku. Příjemně nás překvapilo nádvoří 
zámku s krásnou vzrostlou lípou a také pohádková zahrada. 
Zámek je sídlem hraběcího rodu Lažanských a má bohatou 
historii, o které jsme se mohli přesvědčit následně z úst milé 
průvodkyně. Zajímavostí určitě je, že na zámku pobýval významný 
český spisovatel Karel Čapek, který tu působil jako domácí učitel 
a vychovatel. Právě zámek mu přinesl mnoho inspirace pro jeho 
díla. K prohlídce nám bylo umožněno shlédnout také expozici, 
která byla věnována právě Karlu Čapkovi. Výlet se podařil, počasí 
nám přálo a naši uživatelé byli moc spokojeni.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut, DS Kopretina a DZR Petrklíč
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Číslo 5/2011
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DOZP Nováček  
u dobrovolných hasičů
V dubnu měli možnost uživatelé Domova 
Nováček poznat náročnou a odvážnou práci 
dobrovolných hasičů Bolevec. Ti nás pozvali 
do jejich výcvikového areálu na Košutce. 
Přijeli novým hasičským autem, které skrý- 
valo spoustu překvapení. Postupně nám 
vysvětlili, k čemu slouží všechny nástroje, 
nářadí  nebo pomůcky. Chlapci měli možnost 
si vyzkoušet skutečnou hasičskou kombinézu, 
boty, helmu, rukavice a na zádech těžký 
dýchací přístroj. Na dobrovolnicích nám  
hasiči ukázali, jak poskytnout první pomoc 
zraněnému a pomocí speciálního lůžka s ním 
manipulovat. 
Potom nastala nejvíce očekávaná chvíle 
– vlastnoruční hašení stříkačkou. Všichni 
uživatelé si vyzkoušeli sílu proudu vody z ha- 
dice při stříkání do místní vodní nádrže, 
pokoušeli se zasáhnout a porazit vodou 
určený cíl. A nakonec vypukl skutečný požár, 
vlastně oheň založený samotnými hasiči.  
I ten se podařilo úspěšně zlikvidovat.
Byl to pro nás úžasný zážitek, za který 
organizátorům děkujeme.

Kryčová Jana, vedoucí útvaru výchova 
DOZP Nováček



SENIOR FIT PARK
S blížícím se jarem byl do zahrady našeho Domova DS Sedmikráska a 
DZR Čtyřlístek nainstalován „Senior fit park“. Jedná se o hřiště pro seniory, 
které zahrnuje cvičebně-rehabilitační prvky pro venkovní použití. 

Hřiště je umístěno na nově vydlážděné ploše a obsahuje 4 cvičební prvky, 
které jsou vyrobeny z materiálů s vysokou odolností proti opotřebení. 
Tyto cvičební prvky jsou navrženy tak, aby procvičily a posílily všechny 
důležité svalové skupiny.

senior fit park obsahuje:

1. schody - Cvičební prvek je určen pro nácvik chůze do schodů a ze 
schodů se strmým a pozvolným nástupem. Je opatřen oboustranným 
zábradlím, které napomáhá a brání pádu. Schody jsou určeny zejména  
pro seniory po TEP kyčelních, kolenních kloubů i k nácviku chůze  
po cévních mozkových příhodách.

2. cyklista - Cvičební prvek na principu „šlapadla“ je určen pro seniory 
k uvolnění kloubů dolních končetin - kyčlí, kolen a kotníků. Pomáhá  
také u pooperačních stavů, kloubních náhrad, napomáhá prevenci 
kloubních kontraktur a je vhodný k posílení svalů dolních končetin  
a břicha.

3. swingař - Cvičební prvek vhodný zejména k posílení oběhového 
systému, uvolnění páteře, boků, kyčlí a k posílení šikmých břišních svalů.

4. pohyblivá deska - Cvičební prvek vhodný při nácviku rovnováhy  
u lidí po cévních mozkových příhodách. Nácvikem stability docílíme 
jistoty při chůzi, která je u těchto diagnóz velmi důležitá. Cvičení na ploši- 
ně spočívá v přenášení váhy těla z jedné končetiny na druhou, případně  
v chůzi na místě.

Senior fit park je výbornou myšlenkou a přináší seniorům novou mož- 
nost jak zlepšit svoji fyzickou i psychickou kondici. Při nácviku je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti a uživatele řádně instruovat o způsobu užívání 
a též o optimální době cvičení tak, aby bylo cvičení maximálně účinné  
a účelné. Přejeme našim cvičícím seniorům mnoho radosti při cvičení.

Kolektiv fyzioterapie  DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek



DOubRAVECKá POuť
Denní stacionář Jitřenka sídlí v plzeňské Doubravce. Po celou 
dobu naší 15leté existence máme velmi dobrou spolupráci  
s ÚMO 4. Od začátku dostáváme pozvánky na akce, které se  
zde konají. A takovou každoroční akcí je i doubravecká pouť  
u sv. Jiří. Letos jsme na ní byli popatnácté. ÚMO zajistil,  
že dopoledne před poutí vozí majitelé atrakcí zdravotně postižené 
a školky zadarmo. 
Na pouť se naši uživatelé těší. Každým rokem před 24. dubnem 
jsou cíle našich každodenních vycházek ke sv. Jiří, abychom  
mohli sledovat přípravy na pouť. Máme tak podrobné informace, 
která atrakce dorazila a jak jsou instalované. Z vlastních návštěv 
pouti máme za ta léta bohatou sbírku různých zážitků. Máme 
zkušené řidiče autíček, hrdiny z lochnesky, strašidelného domu, 
houpající lodi a pod. 
Letos nám k plné spokojenosti uživatelů přálo i počasí.

Mgr. Věra Hoťková, vedoucí Denního stacionáře Jitřenka



VáClAV ŽáKOVEC V ZAhRADě 
DOmOVA SEDmIKRáSKA  
A ČTyřlíSTEK
V úterý 10.5.2011 se uskutečnilo, v zahradě našeho 
„Domova“ hudební vystoupení Václava Žákovce od 
14.00 do 15.00 hod.
Účast uživatelů - posluchačů byla hojná a také počasí 
pořádání této produkce skutečně přálo. Po celý den bylo 
slunečno a tak si všichni přítomní posluchači náležitě 
vychutnali a společně s V. Žákovcem a jeho zpěvačkou  
i zazpívali známé písničky v příjemné atmosféře roz- 
kvetlé májové zahrady. Dana Macháčková, terapie

Dne 26. dubna přišla do DS Kopretina a DZR 
Petrklíč opravdu zvláštní návštěva. 
Již delší dobu jsme se snažili splnit některým 
našim uživatelům jejich tajné přání a to vidět 
živého koně. I když to nebylo lehké, podařilo 
se nám navázat spolupráci s majitelkou koní  
u známého rybníka „Šídlovák“. Majitelka vlastní 
celkem čtyři převážně tažné koně. Koně jsou  
na pozornost lidí zvyklí, dokonce jsou organi- 
zovány i vyjížďky po okolí. 
Naši uživatelé se nemohli dočkat. Měli 
samozřejmě i trochu strach, tak velké zvíře náš 
domov ještě nenavštívilo. Čekali jsme na vhodné 
počasí, abychom umožnili všem i pěkné posezení 
na sluníčku. 
Návštěva se moc povedla. Kobylka se jmeno- 
vala „Doubravka“, zkráceně „Doubina“ a byla 
opravdu statná, přijela již osedlaná majitelkou. 
Jak jsme se dozvěděli, toto plemeno koně bylo 
za války užíváno jako pracovní kůň, který mu- 
sel snášet mnoho útrap. Získali jsme spoustu 
novinek ze života koní a péče o ně, která oprav- 
du není vždy snadná. Během příjemného 
povídání plného dotazování a ržání kobylky 
Doubravky nám čas rychle utekl, a tak jsme se 
najednou museli loučit. 
Návštěva však nebyla pro nás zadarmo, zavázali 
jsme se, že budeme pro koně pilně sbírat zbylé 
pečivo a budeme se těšit na příští návštěvu.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut 
DS Kopretina a DZR Petrklíč

Koňská návštěva v DS Kopretina a DZR Petrklíč



„DEN mATEK“ V DS KOPRETINA 
A DZR PETRKlíČ 
Květen je měsíc plný lásky a pohody. Je to možná také měsíc, 
kdy si každý z nás vzpomene na své lásky. Ale hlavně na tu lásku 
největší, která trvá po celý náš život - na svou mámu. 
A tak se také u nás v domově vzpomínalo. Na vzpomínání jsme 
však nebyli sami. Přišly nás potěšit děti ze 17. ZŠ, které si pro 
nás připravily krátké vystoupení. Zahrály nám zajímavý příběh, 
který se týkal školní docházky a plnění jejich povinností. 
Scénky byly velmi nápadité. Děti si samozřejmě připravily také 
kostýmy a různé drobné, ale důležité rekvizity. 
Vše proběhlo bez problémů. Účast byla hojná, všichni jsme  
byli zvědaví, co si pro nás děti připravily tentokrát. Říkali jsme 
si, že snad neměly ani žádnou trému. Měly dobrý přednes  
a vystupování. Už se moc těšíme na další společné setkání.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut, DS Kopretina a DZR Petrklíč

Pálení čarodějnic  
v Domově Sedmikráska a Čtyřlístek
Jako každým rokem jsme i letos v pátek 29.4.2011 oživili tradici „Pálení 
čarodějnic“.
Posezení pro naše uživatele jsme tentokrát připravili u zahradního grilu, neboť 
přístup k ohništi, kde jsme každoročně na závěr posezení spálili vycpanou 
figurínu čarodějnice, byl letos uzavřen pro zemní práce na vybudování 
dlážděného prostranství. Tudíž se letošní pálení obešlo bez této atrakce. Vuřty 
opečené na grilu a reprodukovaná hudba výtečně zpestřily požitek uživatelů  
z posezení v zahradě, přičemž celkovou atmosféru dokreslila přítomnost  
rodičů a dětí v čarodějnických kostýmech z MŠ na Vinicích. Toto pohodové 
odpoledne nám předčasně ukončil poměrně hustý déšť a nezbylo, než uži- 
vatele co nejrychleji dopravit na pokoje. I přes tuto nepřízeň počasí si naši  
senioři stačili zahradní posezení užít a pochutnat si na opečených vuřtech.

Dana Macháčková, terapie



Celodenní výlet klientů DZR 
„Sněženka“ na zámek Chyše
Naši klienti se zúčastnili zajímavého celodenního výletu na zámek 
Chyše. V úterý 17. května v půl deváté nastupovali klienti s dopro- 
vodem do přistaveného autobusu, aby o pár chvil později přivítali 
také klienty z DZR „Petrklíč“ a DS „Kopretina“, kteří už nás netrpělivě 
vyhlíželi. Čas běžel a kompletní posádka po půl desáté minula ceduli 
„PLZEŇ“. Výlet mohl začít. 
Cesta bezbariérovým autobusem příjemně ubíhala a všichni byli  
v dobré náladě. Klientům se během cesty dostalo také zajímavého 
vyprávění od kolegyně. Ta je seznamovala s kulturními a přírodními 
památkami, které jsme právě míjeli.
Po příjezdu do obce jsme měli ještě dostatek času než měla začít naše 
plánovaná prohlídka zámku. Tento čas jsme využili k návštěvě neda- 
leké bezbariérové restaurace, kde jsme se příjemně osvěžili, někteří  
z nás si dopřáli také oběd. Po příjemně strávené hodině jsme vykro- 
čili směr zámek. 
Již cestou k zámku jsme procházeli krásně upraveným parkem, který 
byl doslova pastvou pro oči. Z nádvoří jsme se vydali na prohlídku. 
Ujala se nás příjemná majitelka zámku, paní Lažanská, jejíž manžel 
je potomkem jedné větve šlechtického rodu Lažanských, který zámek 
vlastnil. Na místě stávajícího zámku byla původně tvrz, která byla poté 
přestavěna v gotický hrad. Barokní epochu, původně renesančního 
zámku, dodnes připomíná malba Petra Brandla na stropě jednoho 
ze salónů. Klientům se prostory velmi líbily, se zájmem poslouchali  
a občas se také naší průvodkyně na něco zeptali. Paní Lažanská nás 
svým vyprávěním o historii i současnosti zámku velmi zaujala. 
Po prohlídce zámku proběhlo skupinové focení všech „účastníků 
zájezdu“ před budovou zámku a pak už před námi byla cesta domů.  
V autobuse se klienti po zdařilém výletu rádi napili a najedli připrave- 
né svačiny a cesta domů tak rychleji a příjemněji ubíhala. S dobře 
naplněnými bříšky jsme v Západní ulici zamávali klientům z „Petrklíče“ 
a „Kopretiny“. Cesta proběhla k plné spokojenosti všech klientů,  
k čemuž přispěly plnohodnotné zážitky z právě končícího výletu. 
Před půl čtvrtou jsme brali za kliky svých pokojů a měli pěkný pocit  
z krásného dne, který jsme všichni výborně zvládli.

Květa Kroužková, Mgr. Lenka Moravcová, Bc. Aneta Štýsová  
DZR Sněženka, Plzeň
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Anketa pro zaměstnance mÚSS města Plzně
Milé kolegyně a kolegové,
výbor ZO OSZSP ČR MÚSS města Plzně spolu s vedením MÚSS města  
Plzně pro Vás v měsících říjnu nebo listopadu tohoto roku připravují dvě 
divadelní představení v Národním divadle, ze kterých máte možnost si vybrat.
Osloví vás více činohra Ivana Stodoly, klasická komedie z politického pro- 
středí Čaj u pana senátora nebo slavná baletní pohádka Popelka?
Více informací o představeních naleznete na www.narodni-divadlo.cz
Vaše návrhy, o které představení máte zájem,  předejte nejpozději do konce 
června 2011 přímému nadřízenému ve vašem zařízení.

Helena Kurcová, předsedkyně ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň

hudební odpoledne  
na DZR ,,Sněženka“
Na DZR ,,Sněženka“ se hrálo, zpívalo a tancovalo. Již se stalo milou tradi- 
cí, že místostarosta MO 3 pan Radislav Neubauer se svými stranickými  
kolegy z ČSSD uspořádali pro naše klienty hudební odpoledne.
Zahrát a zazpívat klientům přišel pan Toman. Při společném zpěvu se 
někteří odvážlivci dali i do tance.
Nechybělo dobré kafíčko a dortíček, na který se všichni těšili. Celé odpo-
ledne se neslo v radostné náladě. Pohled na usměvavé, zpívající a tančící 
klienty byl pro nás známkou, že se akce podařila.
Panu Neubauerovi a jeho stranickým kolegům moc děkujeme.

Eva Dobrá, vedoucí DZR Sněženka
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