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Společenský večer byl,  
všechny nás moc pobavil.

V country stylu jsme se sešli,  
tančili a zpívali,  
nové lidi poznali.

Pan ředitel úvod měl,  
tím byl večer zahájen.

Jídla, pití bylo dosti,  
řízečky všem chutnaly,  
taky pěkně mlaskali.

Když už plná bříška měli,  
přišlo krásné překvapení.

Prima parta lidiček  
nacvičila taneček.

Díky tedy ještě jednou,  
snadné nebylo to se mnou.

Večer povedený byl,  
každý úsměv na rtu měl,  
kdekdo by nám záviděl.

A teď ještě kapela,  
parta lidí veselá.

Děkujeme „Lazaři“,  
ať se vám vše vydaří.

Je to fajn se takhle sejít,  
stmelit se a poznat se.

Děkujeme proto všem,  
že jste přišli s úsměvem.

Takže příště přijďte zas,  
těšíme se už na vás.

Lenka Vyvialová  
pracovník přímé obslužné péče  

DS „Sedmikráska“
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Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.
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pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních chvil patří k oblíbeným lido- 
vým zvykům. I u nás bývá zvykem, že 30. dubna „pálíme čarodějnice“. 
Tento den jsme si v našem Domově naplánovali opékání klobás a pří- 
jemné posezení na zahradě. Počasí nám přálo, a proto jsme nejdříve  
u ohýnku upálili papírovou čarodějnici a poté začalo opékání. Všichni  
si pochutnali a někteří svoji chuť ještě doplnili o malé pivečko. Celou  
akci jsme zakončili krátkou procházkou po zahradě. Už nyní se těšíme  
na další slunečné dny a akce v našem Domově.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

návštěva výstavy  
100 let československých legií 
V měsíci dubnu jsme s uživateli DS „Jitřenka“ navštívili výstavu věnovanou 
československým legionářům za první světové války. Výstava byla sice  
velmi skromná, ale zato velice poučná. Připomínala hrdinství mužů, kteří  
se dobrovolně přihlásili do armád „Dohody“, kde začaly, hlavně na území  
Francie a Ruska, vznikat první jednotky našich cizineckých legií. Česko- 
slovenští legionáři se stali prvními vojáky státu, který se teprve rodil, jelikož 
samostatná republika v té době existovala jen v srdcích těchto dobrovol- 
níků, kteří se hlásili do boje za osvobození svého národa z područí Ra- 
kouska-Uherska. První prezident Československé republiky T. G. Masaryk  
o nich prohlásil: „Byli to muži, kteří pochopili dějinný význam zápasu  
o spravedlivější uspořádání světa“. Kromě Ruska (71310 vojáků) a Francie  
(9957 vojáků) vznikaly tyto legie i v Itálii (19476 vojáků) a Srbsku (1365 
vojáků). Českoslovenští legionáři, kteří za první světové války bojovali  
daleko od svých domovů za ideál národní svobody, byli však v pozdější  
době bohužel neprávem opomíjeni. Po druhé světové válce je dokonce nově 
vzniklý totalitní režim považoval za nepřátele státu, a podle toho s nimi  
také jednal. 
Našim uživatelům se líbily hlavně fotografie z běžného života vojáků  
na frontě jako např. předměty denní potřeby, vaření v polní kuchyni  
a poštovní služba. Zajímavá byla také expozice, která zachycovala návrhy 
československé vlajky. Na většině fotografií byl zachycen také náš první 
československý prezident T. G. Masaryk, kterého se naši uživatelé díky této 
výstavě naučili poznávat a jmenovat. Pro překvapivě velký zájem našich 
uživatelů o vojenskou tématiku jsme se rozhodli v budoucnu navštívit také 
muzeum Generála Pattona.

P. Chalupová, M. Prošková DiS., vychovatelky DS „Jitřenka“



Bilance
Vzpomínky honí se hlavou, 
na život, na mládí, 
na vše, co přinášel čas.

Nastává doba hodnocení, 
toho, co bylo prožito, 
je toho hodně, dobré i zlé, 
jen toho druhého bylo snad víc.

Mládí a láska, snažení, 
rodina, přátelé, zázemí, 
všechno to zmizelo a já se ptám, 
nač zbytek života musím jít sám.

Danuše Pecková, uživatelka  
Pečovatelské služby, útvar PS 4

pálení čarodějnic
Noc na přelomu dubna a května bývá na  
mnohých místech v Evropě ve znamení zapalo- 
vání ohňů, pálení čarodějnic a dalších tradic  
a obyčejů spojených s filipojakubskou nocí. 
Také k nám, na zahradu DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ jich pár 30.4.2014 přile- 
tělo! Řady těch větších rozšířili čarodějničky  
a malí čarodějové z 81. MŠ s učitelkami  
a rodiči. Počasí bylo příznivé, uživatelé přišli 
nebo přijeli v hojném počtu (nejeden v do- 
provodu rodinných příslušníků) a pobavili se  
s nosatými Kanimůrami, Bludimírami a Eulá- 
liemi... Ten, kdo měl zájem, mohl se s nimi  
vyfotit. Nikdo nepohrdl nabízenou grilovanou 
klobásou a trochou bezalkoholového piva.

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



den Matek
Den matek jsme si udělali „po svém“. Ráno jsme si 
společnými silami s několika uživatelkami upekli  
sladké dobroty, o které jsme se odpoledne rádi rozdě- 
lili i s ostatními. Pekli jsme naše velmi oblíbené  
tvarohové šátečky, které se jako vždy povedly. 
Na odpolední posezení se sešlo mnoho uživatelů, kteří 
se těšili i na kávu a příjemnou atmosféru. Ochutnali  
i ti, kteří se společného posezení nezúčastnili. Ke kávě  
a šátečkům samozřejmě nechyběl upřímný úsměv  
a naše oblíbené zpívání.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

nováček  
na Slavnostech svobody
Uživatelé DOZP Nováček si v pátek 2. května  
v prostoru za OC Plaza prohlédli vojenskou techniku, 
výzbroj, výstroj, ukázky ze života vojenských historic- 
kých i současných táborů. Nejvíce je zaujala expozice 
zbraní, ošetřovna i vojenská vozidla. Z dopravní 
soutěže Městské policie Plzeň si odnesli pěkné dárky.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova  
DOZP „Nováček“



techMania  
a planetáriuM
V květnu jsme se s uživateli DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ vydali  
do plzeňské Techmanie a do 3D Planetária. V Planetáriu jsme navštívili 
expozici VESMÍR, která je tvořena 27 interaktivními exponáty. Díky  
interaktivním panelům jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací  
a na vlastní oči jsme se mohli podívat například na to, jak vznikají  
tornáda. Velmi nás také zaujal projekční globus Science On a Sphere,  
který obsahuje více než 700 naučných programů. My jsme zde zhlédli 
krátký naučný pořad o vzniku bouří.
Dále jsme pokračovali do expoziční haly Techmanie. Hned po příchodu 
nás zaujala expozice člověk a zvíře. Ta nám umožnila poměřit naše  
fyzické vlastnosti s nejrůznějšími zástupci zvířecí říše. Mohli jsme zde  
porovnat, jak dobře vidíme, slyšíme či běháme v porovnání s konkrét- 
ními zvířaty. Další část expozice byla věnována obnovitelným zdrojům 
energie. Zde jsme si například vyzkoušeli, jak fungují vodní či větrné 
elektrárny. Velmi nás také zaujala expozice vodní svět, která se skládá  
ze soustavy interaktivních exponátů, jako je např. Archimédův šroub, 
rotační naběrač či vodní výtah.
Návštěva Techmanie se všem moc líbila. Strávili jsme zde krásné  
dopoledne a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

pohádka o kristýnce  
a kouzelném prstýnku
Na konci měsíce dubna k nám přišly děti z dramatického 
kroužku pod vedením paní vychovatelky Miriam Petrové,  
aby nám zahráli pohádku O Kristýnce a kouzelném prstýnku. 
S sebou si přinesly krásné kulisy, které vhodně doplňovaly  
pohádku. Děj byl jemně podkreslen hrou na varhany a několika 
písničkami. Na závěr celého vystoupení jsme si všichni zazpívali 
všem známou písničku Okolo Hradce a poslechli jsme si několik 
skladeb pro housle. Vystoupení se všem moc líbilo a zároveň  
byli všichni velice potěšeni přáníčky, které od dětí obdrželi  
ke Dni matek. Velice touto cestou všem vystupujícím děkujeme. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“



výlet na záMek kozel
14. května 2014 jsme se společně s uživateli DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ vydali na nejnavštěvovanější objekt v západ- 
ních Čechách. Totiž navštívili jsme klasicistní lovecký zámek 
Kozel. Do nedalekého zámku nás dovezl autobus s plošinou, řízený 
zkušeným řidičem.
Bezbariérové letní sídlo jsme si prohlédli ve dvou skupinách  
a díky dvěma vstřícným průvodkyním jsme se mohli dovědět  
spoustu zajímavostí z života Černínů a Waldsteinů.
Náš výlet jsme zakončili v cukrárně, která sídlí v areálu zámku. 
Provozovatelky nám ochotně vyšly vstříc a splnily hladce naše 
požadavky na kávu a výborný dortík.
Chtěla bych touto cestou ještě poděkovat veškerému personálu 
Domova a dobrovolnicím z DC ADRA Plzeň za pomoc, bez níž  
by se výletu nemohl zúčastnit takový počet našich spokojených 
uživatelů, jaký s námi tentokrát byl.

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

Stáří
Co je to stáří? Vrásky na tváři, 
smíření s osudem a v duši klid, 
i když bych občas chtěl  
ještě mladým být.

Být mladý a mít moudro stáří, 
to nikdy nelze mít, 
a proto se hleď s tím, co zbylo, 
smířit a spokojit.

Raduj se ze slunce, raduj se z květů, 
ještě dost hezkého pro tebe je tu, 
i když už nemusíš být nikdy mlád, 
raduj se, usmívej, měj život rád.

Danuše Pecková, uživatelka  
Pečovatelské služby, útvar PS 4
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na návštěvě v 90. MŠ
S velkou radostí jsme přijali pozvání navštívit dětičky v mateřské škole, která přímo sousedí s našimi 
Domovy. K příležitosti Dne matek si pro nás dětičky připravily vystoupení, které se skládalo z celé  
řady říkanek a písniček. Všem našim uživatelům se toto krásné představení velmi líbilo. Na konci  
ještě každý z nás dostal od dětí malý dárek na rozloučenou v podobě ručně vyrobené kytičky.  
Děkujeme dětem a paním učitelkám za krásný zážitek a těšíme se na další návštěvu.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

koncert nejen pro MaMinky
V neděli 11. května nám kalendář připomněl, že bychom neměli  
zapomenout na naše maminky...
V DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ jsme na maminky, babičky,  
tety a všechny jejich přátele i mužského pohlaví mysleli, to když jsme 
v úterý 13.května 2014 pozvali Sluníčka, aby je potěšili svým zpěvem. 
Sluníčka je dětský pěvecký soubor, který vede paní učitelka Hanka 
Bezděková, a který působí při 15. ZŠ Plzeň. Se Sluníčky se již známe, 
tak jako s jejich mladšími kamarády Beruškami, které u nás také již 
vystupovaly, a proto víme, že je jejich zpěv veselý a plný energie.
Dokonce se našim uživatelkám z oddělení DS 1 podařilo každému  
z dětí uháčkovat malé žluté sluníčko.

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


