
Canisterapie v DZR „Sněženka“
O možnosti canisterapie v našem Domově jsme již dlouho uvažovali. 
Pokoušeli jsme se tuto terapii zajistit i pro naše uživatele. Když jsme  
získali kontakt na společnost Pomocné tlapky, stačilo již jen pár telefonic- 
kých hovorů a domluvili jsme se na další spolupráci.
Na 4. dubna letošního roku se všichni těšili asi tři týdny předem. Již tenkrát 
jsme věděli, že naše zařízení navštíví canisterapeutičtí psi ze společnosti 
Pomocné tlapky. A tentokrát nás nenavštíví pouze v jídelně, kde jsme 
měli možnost v březnu shlédnout ukázku výcviku těchto psů, ale budou 
navštěvovat všechny uživatele na jednotlivých pokojích. 

Pokračování na straně 3.

DivaDelní 
přeDStavení  
v „nováčku“
Velikonoční prázdniny zpes- 
třilo uživatelům Domova pro  
osoby se zdravotním posti- 
žením „Nováček“ a denního  
stacionáře „Jitřenka“ představe- 
ní Divadélka Pluto. V pořadu 
Popletené Velikonoce aneb  
O králíčkovi, který neznal 
barvy se malí i velcí diváci  
pobavili i poučili.
Králíček Kulíšek v podání  
T. Krchovové a Slepička Pip- 
ka v podání K. Kikinčukové 
procvičili s uživateli barvy 
a naučili se o barvách hezké 
říkanky a písničky. Seznámili  
diváky s mnoha lidovými  
zvyky a velikonočním koledo- 
váním. Děkujeme! 
Jana Kryčová, vedoucí výchovy 

DOZP „Nováček“

Zpravodaj
Číslo 4/2013
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taneční oDpoleDne  
S panem petRem veletou
Odpoledne 3. dubna bylo výjimečné pro všechny zúčastněné.  
Nejenže taneční mistr a choreograf Petr Veleta slavnostně,  
za přítomnosti uživatelů z obou našich domovů, předal certifikát 
o zdárném absolvování kurzu Taneční a pohybové terapie naší ko- 
legyni Danušce Macháčkové, ale také jsme dostali možnost si pod 
vedením mistra taneční parket vyzkoušet a to všichni přítomní! 
Tančilo se sólo v kruhu, v těchto případech byly uživatelky tak 
ponořené do pohybu, že své omezení téměř nevnímaly. Následovalo  
číslo, kdy byla zapojena vlastně většina přítomných a na závěr  
jsme vyzkoušeli také prvky z Besedy. Hrála nám reprodukovaná 
hudba a všichni přítomní byli vděční za povznášející zážitek. 
Pan Veleta nám ukázal, že překážkou k tanci a pohybu není ani  
invalidní vozík, natož hůlka... Radka Vondrášková, terapeutka 

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Canisterapie v DZR „Sněženka“
Dokončení ze strany 1.
Už od rána měli uživatelé starost, zda se opravdu návštěva uskuteční,  
kdy už přijedou apod.
Kolem desáté hodiny začalo být v našem zařízení opravdu rušno. Přišli 
tři canisterapeutičtí psi – Bety, Tara a Sid společně se dvěma cvičitelkami. 
Velkým překvapením pro nás všechny byl kocourek Zrzek, kterého  
nám přinesli zároveň představit. 
Po nezbytném zorganizování celé akce se mohlo začít. 
Již v prvním patře se začalo s velkou radostí. Všichni si hned chtěli psi  
pohladit, pomazlit se s nimi. Stranou nezůstával ani Zrzek, který šel doslova 
z ruky do ruky. 
Se všeobecným veselím se pokračovalo i v ostatních patrech. Psi se oprav- 
du snažili, běhali od jeho k druhému, nechali se hladit, lehali si do postele, 
olizovali ruce. Rovněž kocourek nezůstával pozadu a intenzivně se věnoval 
každému, kdo o něj měl zájem. Na tvářích všech byl zjevný úsměv.  
Naši uživatelé byli opravdu nadšení. Někteří byli sice nejdříve ostýchaví,  
měli obavy, zda jim psi nic neudělají. Vše ale jako mávnutím proutku  
pominulo s prvním pohlazením. Nadšení nakonec nebralo konce. Všichni  
si chtěli „naše návštěvníky“ stále hladit a hladit. 
Námi naplánované dvě hodiny návštěvy tak strašně rychle utekly. 
Canisterapie a jejich příjemní a komunikativní cvičitelé přinesli do našeho 
Domova novou svěžest plnou radosti a chuti do života, zlepšili náladu nejen 
našim uživatelům, ale měli blahodárné účinky i na personál našeho Domova.
Se společností Pomocné tlapky, o.p.s., jsme zatím domluveni na spoluprá-
ci 1 x za měsíc, ale doufáme, že se v budoucnu najdou finanční prostředky  
pro častější návštěvy těchto zvířecích pomocníků.

Bc. Lenka Pikrtová, vedoucí útvaru DZR „Sněženka“ 
Mgr. Andrea Pěchoučková, sociální pracovník DZR „Sněženka“



Přichází 25. duben,
zaměstnanci a přáteli MÚSSu 
dlouho očekávaný den.

Hodiny odbíjejí šestou hodinu večerní,
tak už je to tu,
jsme všichni nadšení,
že se po roce sejdeme pospolu.

Každý úsměvy rozdává,
vždyť si jdeme odpočnout,
jen náš večer nastává,
tak pojďme se do toho obout c

Tanec, hudba a společnost nás čekají,
na Spilce nás již vítají.
Každá starost doma zůstává,
uvolněný večer nastává.

Sklenka sem, úsměv tam,
zábava se rozjíždí,
odejít domů odmítám,
ranní hodina se ale blíží.

Je nám spolu fajn,
tak proč už končit,
měli by jsme jít však do hajan,
jen na rok se musíme rozloučit.

Martina Karlíčková 
PSS, DS 2 „Sedmikráska“

čtvRtý SpolečenSký večeR  
pRo ZaměStnanCe a přátele mÚSS plZeň



vycházka  
do Borského parku
Po dlouhé zimě se nám opět ukázalo sluníčko, a proto jsme  
neváhali a vydali jsme se do nedalekého Borského parku.  
Už jsme se všichni těšili na naše obvyklé procházky. Krásné  
počasí nás všechny příjemně naladilo a dodalo nám větší  
kondici. Vše se kolem nás začínalo zelenat, ptáci zpívali  
a my jsme si doslova vychutnávali příchod jara. Nadýcháni 
čerstvého vzduchu jsme se všichni vraceli s dobrou náladou  
a doufáme, že nám bude počasí přát další slunečné dny.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“



velikonoční ZaJíček
Velikonoční nadílku k nám do Domova „Nováček“ přinesl zajíček 
27.3.2013 i když venku padal sníh a foukal severák. Na chvilku 
zahnal zimu, vyčaroval krásné květy a poschovával vajíčka. Každý, 
kdo našel vajíčko dostal od zajíčka balíček sladkostí. Paní kuchařky 
nám připravily velikonoční kuře s nádivkou a upekly krásné piškotové 
beránky. Děkujeme cukrářské výrobně SVS pana ing. Stehlíka  
za krásné velikonoční modely kuřátek, zajíčků a kraslic. Děkujeme  
také za sladkosti do balíčků od VO Vaizová. Odpoledne si uživatelé 
vychutnali všechny dobroty v teple při kafíčku nebo čaji. Krásné  
jaro všem přeje za celý kolektiv kuchyně DOZP „Nováček“.

Petra Stehlíková vedoucí Provozní oddělení „Nováček“ 
Alena Kryštůfková, vedoucí Stravovací provoz „Nováček“



Sojkovo kvarteto 
plzeň
V úterý 2.4.2013 v 15 hodin se v jídelně DS  
„Sedmikráska“ konal pro naše uživatele koncert 
Sojkova kvarteta. 

Program koncertu byl sestaven pestře, aby si kaž- 
dý návštěvník našel „to své“. Zazněly tóny skladeb 
od Josefa Haydna, Franze Schuberta, Leoše  
Janáčka, Luigiho Boccherini a Antonína Dvořáka. 
Hrály smyčce – dvoje housle, viola a violloncelo.  
Koncert uvedl a Sojkovo kvarteto představil 
zástupce Rotary klubu pan JUDr. Zeman, se kte- 
rým již delší čas, k oboustranné spokojenosti,  
spolupracujeme.

Radka Vondrášková, terapeutka 
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

JaRní vyStoupení  
v DS „kopRetina“  
a DZR „petRklíč“
Jarní vystoupení studentů konzervatoře se ko- 
nalo v hale Domova „Kopretina“ ve čtvrtek  
18. dubna. 
Své nadání nám přišly předvést dvě dívky.  
Jedna z nich se učí druhým rokem operní zpěv  
a zazpívala několik arií. Druhá dívka hraje  
prvním rokem na akordeon. Všichni obdivovali 
umění obou mladých slečen. Během hudebních 
čísel jsme si poslechli i krátkou povídku o jaru. 
Na závěr pak zaznělo několik písniček, které  
si uživatelé sami chtěli zazpívat.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



velikonoční 
bohoslužba
Jako každý měsíc se pro naše uživatele 
konala bohoslužba. V měsíci dubnu jsme si  
připomněli nejvýznamnější křesťanský svá- 
tek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista, v kostele. Vydali jsme se do moder- 
ního salesiánského kostela sv. Martina  
a Prokopa v Lobzích, který je bezbariérový 
a našim uživatelům již známý. Přivítala nás  
příjemná velikonoční atmosféra a naši uživa- 
telé měli možnost účastnit se bohoslužby. 
Závěrečný zpěv doprovázely krásně znějící 
varhany. Výlet jsme si všichni užili a příjemně 
jsme zakončili velikonoční svátky. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut  
DZR „Sněženka“

K Velikonocům se váže mnoho tradic. Pletení pom- 
lázky, barvení vajíček, setí obilí. U nás v Jitřence již 
několik let dodržujeme tradici pečení velikonočních 
perníčků. Tuto činnost uživatelé vždy s nadšením 
přivítají, hlavně díky tomu, že s podobnou činností  
se setkávají i doma. Proto se také téměř každý aktiv- 
ně na pečení připravuje. Z domova přináší vlastní 
recepty, či různá vykrajovátka a formičky. Letošní 
recept na perníčky jsme získali od paní vychovatelky 

ze Základní školy speciální. Spolu s uživateli jsme 
zadělali těsto, které jsme vyváleli a poté z něho vy- 
krajovali různé velikonoční motivy. Díky uživatelům 
se nám letos sešly takové pěkné motivy, jako jsou 
např. zajíčci, kuřátka, vajíčka a beránek. Upečené 
perníčky jsme druhý den ozdobili podle vlastní  
fantazie sněhovou polevou.

Martina Prošková DiS. 
vychovatelka Denního stacionáře „Jitřenka“

velikonoční pečení peRníčků



velikonoční týden
Letošní svátky jara - Velikonoce nás překvapily svým  
brzkým načasováním. Přesto jsme si je náležitě a podle 
tradic užili. Na modré pondělí jsme zdobili vyfouknu- 
tá i vařená vajíčka a pekli beránka. Při šedivém úterý 
jsme navštívili velikonoční trhy na náměstí Republiky. 
Na škaredou středu se uspořádal velikonoční jarmark 
výrobků uživatelů, který měl velký ohlas a všem se naše 
práce moc líbily. Na zelený čtvrtek si pro nás občanské 
sdružení Motýl připravilo velikonoční dílnu, při které  
jsme tvořili krásné kuřátko v hnízdě. Velký pátek byl 
už pak dnem odpočinku. Všem se velikonoční týden  
v Domově moc líbil a už se těšíme na další.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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velikonoce  
v DS „Sedmikráska“  
a DZR „čtyřlístek“
Ani v našich domovech jsme nemohli opomenout Velikonoce.  
Výzdoba na jednotlivých úsecích byla krásně barevná a oku laho- 
dící již celý měsíc. Uším se dostalo příjemných zvuků v podání  
hlásků dětí z MŠ, které vystupovaly pod vedením šikovných paní 
učitelek v jídelně DS „Sedmikráska“. Ve čtvrtek dopoledne jsme se 
sešli v dílně ergoterapie za účelem přípravy tradiční velikonoční 
nádivky. Do křupava upečená nádivka krásně vonící uzeným 
masem a bylinami, se podávala odpoledne v rámci naší čtvrteční 
Cukrárny. Účast uživatelů byla hojná, naši nádivku si nenechá 
nikdo ujít.
Velikonoční týden uzavíralo také tradiční velikonoční posezení. 
Uživatelé se sešli se svými terapeutkami ve vyzdobené dílně 
(dopoledne bylo vyhrazeno pro uživatele z DZR „Čtyřlístek“,  
v odpoledním čase se dostavili uživatelé z DS „Sedmikráska“).  
Četlo se, zpívalo, vyprávělo se o Velikonocích a zvycích, bez kte- 
rých si tyto svátky mnohý z nás neumí představit. U dobré kávy  
a výborného moučníku se také příjemně vzpomíná a s přáteli 
beseduje. Radka Vondrášková, terapeutka 

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

velikonoční čaS
Velikonoční svátky jsme společně s uživateli zahájili  
pečením svatebních koláčků. Jejich výroba však ne- 
byla jednoduchá, ale veškerá snaha se nám vyplatila. 
Vytvořili jsme velké množství malých, ale chutných 
koláčků. Malé, ale chutné koláčky s kávou ochutnali  
i ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nenavštívili jídelnu, 
kde se ochutnávka konala. Velké množství koláčků 
bylo během chvíle pryč, což znamenalo, že se nám  
velice povedly a opravdu všem chutnaly. Po připome- 
nutí všech tradic a velikonočních zvyků si každý užíval 
Velikonoce po svém. Jen na Velikonoční pondělí  
některé klientky neutekly pomlázce.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut 
DZR „Sněženka“


