
„Kopretina“ a „petrKlíč“ 
na GiGantech 
Unikátní výstavu s názvem Giganti - Doba ledová jsme si nemohli  
nechat ujít. Výstava se konala v krásných prostorách Západočeského 
muzea v Plzni. Ochotný personál muzea nám rád pomohl se dostat  
do prvního patra, kde už výstava začínala. 
Všem pěti účastníkům i nám z řad doprovodů přecházel zrak z vy- 
stavovaných exponátů. „Gigantů“ bylo v prostorách muzea kolem 15. 
Někteří sahali skoro až do stropu. Mezi vystavovanými prehistorickými 
zvířaty byl například mamut, jednorohý nosorožec, pásovec, pták Moa  
a další. Všem se gigantická výstava moc líbila a těšíme se na další  
stejně tak povedenou výstavu.

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

Výstavba jurty  
v „Kopretině“  
a „petrklíči“
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plaVání V „Jitřence“
Po vzájemné domluvě se Základní školou speciální z Bor máme  
od letošního jara možnost navštěvovat plavecký bazén na Slova- 
nech. Každý pátek dopoledne je tedy ve znamení plavání, kdy 
jednou za měsíc máme přístup do přilehlých relaxačních bazénů. 
Masážní bazény a vířivky jsou prospěšné pro uvolnění svalů  
a psychického napětí uživatelů. Kromě těchto atrakcí je v největší 
oblibě divoká řeka, kam chodí hlavně zkušení plavci. Jelikož  
ve školním roce mělo plavání veliký úspěch, pokračujeme v této 
aktivitě i v době letních prázdnin, kdy se dá za teplého počasí  
využít také venkovní bazén. Tyto prostory jsou přizpůsobeny  
i imobilním osobám a proto se našich radovánek může zúčastnit 
i jedna uživatelka, která potřebuje invalidní vozíček. Personál  
je vždy velmi ochotný nám v našich potřebách vyjít vstříc.

Martina Prošková, DiS., vychovatelka DS „Jitřenka“

pohádka  
„o Šípkové růžence“
V posledním školním týdnu k nám zavítaly  
děti ze ZŠ Růžovka s jejich divadelním 
představením pohádky „O Šípkové Růžence“. 
Provedení bylo jako vždy výrobně připravené, 
pro nás krásné i zábavné. Dětem jsme za jejich  
vystoupení vřele poděkovali, popřáli jim krás- 
né prázdniny a již nyní se těšíme, že k nám  
budou opět po prázdninách docházet a budou 
nám připravovat krásné chvilky s malým kul- 
turním vystoupením. Bc. Lucie Březáková

ergoterapeut DZR „Sněženka“



naši velcí závodníci
Konečně nám počasí přeje a my si hojně užíváme vánočního 
dárku. V řízení nám pomáhají tety, ale za volant se naštěstí 
nevejdou, takže bez obav můžeme vyrazit na pěknou vyjížďku. 

Kolektiv zaměstnanců útvaru Zdravotní péče DOZP „Nováček“

letní vystoupení 
v jurtě
Poslední den školy k nám i se svými 
nástroji přijely děti z 34. ZŠ. Vystou- 
pení se konalo v nových prostorách 
jurty. Příjemné prostředí se líbilo ne- 
jen uživatelům, ale i dětem. Tóny  
krásných písniček se vesele rozléhaly 
po jurtě. Děti předvedly své celoroční 
snažení nejen zpěvem, ale i hrou  
na flétnu. Po skoro hodinovém vy- 
stoupení se nikomu nechtělo odejít 
a tak děti přidaly nám dobře známou 
písničku Okoř, kterou s nimi zpívali  
i uživatelé. Vystoupení se dětem velmi 
povedlo a těšíme se na ně opět v no- 
vém školním roce.

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



Den Meliny Mercouri 
V plzni
Řecká herečka, zpěvačka a bývalá ministryně kul- 
tury v roce 1983 koncipovala projekt Evropské hlavní 
město kultury, který patří k nejúspěšnějším projektům 
v historii Evropské unie s konkrétními přínosy  
v kultuře, cestovním ruchu a ekonomice.
Projekt EHMK byl vyhlášen a uveden v život 
12.6.1985. Proto se v Plzni – Evropském hlavním 
městě kultury 2015 - konal dne 22.6.2013 Den  
Meliny Mercouri. Do realizace DMM, který se konal 
na Anglickém nábřeží, se zapojilo mnoho umělců  
a neziskových organizací. Jedním z nich byl i Rota- 
ry klub Plzeň. Jeho členové v duchu motta „Servis 
Above Self “ (Služba druhým před vlastním zájmem) 
již několikrát poskytli Domovu „Nováček“ finanční 
prostředky na aktivity uživatelů např. materiál  
do ergoterapeutických dílen nebo rehabilitační pobyt  
malých dětí. Ani tentokrát na nás nezapomněli.  
V rámci své prezentace na Dnu Meliny Mercouri  
seznamovali veřejnost s činností DOZP „Nováček“  
a instalovali výstavku prací našich uživatelů.
Všem členům Rotary klubu Plzeň děkujeme a těšíme  
se na další spolupráci.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova  
DOZP „Nováček“

Všichni jsme vděční  
za zahradu
Krásné letní počasí vybízí k pobytu v přírodě.  
Pokud není příliš horko, využívají uživatelé DS  
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ a návštěvníci  
k pobytu a procházkám zahradu, která přiléhá  
k domovu. Blízkost a množství laviček umístěných 
jak ve stínu stromů, tak na přímém slunci je dosta- 
tek. K dispozici je také velký stan, který též posky- 
tuje mnoho místa a stínu k příjemnému pobytu.  
Jsou to nejen procházky, ale také terapie, které  
na čerstvém vzduchu probíhají. Uživatelé si pobý- 
vání na zahradě domova moc pochvalují.

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



Výstavba jurty  
v „Kopretině“ a „petrklíči“
Jak jste si už mohli všimnout v minulém zpravodaji, tak se na naší 
zahradě slavnostně otevíraly nové terapeutické prostory, tzv. jurta.  
Jak se jurta postupně stavěla si můžete prohlédnout na následujících 
fotografiích, které mapují několikaměsíční práci až do současnosti.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Sladké poděkování uživatelům
Ve čtvrtek 27.6.2013 jsme se sešli v dílně obyvatel s těmi 
uživateli, kteří se aktivně účastnili nácviku a poté i vy- 
stupovali na zahradní slavnosti, abychom spolu poseděli, 
popovídali a tak nějak zhodnotili naše muzikálové číslo. 
Vyjádření díků uživatelům z úst vedoucí Ergoterapie 
paní Romany Kadaňové za jejich perfektní výkon nebylo 
pouze slovní, ale servírovali jsme také chlebíčky, pudin- 
kové poháry a nesměla chybět kávička! Přes to, že ukli- 
zená dílna praskala ve švech, bylo nám spolu moc dobře. 

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

Výlet Do Muzea  
Ve SpálenéM poříčí
Středeční slunečné dopoledne 24. července jsme s uživateli 
strávili v muzeu ve Spáleném Poříčí. Tamní významnou pa- 
mátkou je barokní Špejchar ve Dvoře, který jsme si prohlédli. 
Zaujala nás především expozice zemědělství, kde naši uživatelé 
sdělovali, které náčiní doma měli, jak pracovali apod. Prohlídka 
byla zajímavá a paní průvodkyně nám vše ráda vysvětlila. 
Po prohlídce jsme dojeli na nedaleké náměstí, kde jsme se osvě- 
žili zmrzlinou či zákuskem z místní cukrárny. Při našem výletě 
jsme splnili i přání našeho uživatele, který v tomto městě vy- 
růstal a měl zájem se podívat na místní hřbitov. Sice trochu  
unaveni, ale s dobrou náladou jsme se všichni vrátili zpět. 
Děkujeme touto cestou našim řidičům, kteří se postarali  
o bezpečnou dopravu. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“


