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Vánoční atmosféra  
v „Kopretině“ a „Petrklíči“
V prosinci jsme měli v našich Domovech opravdu napilno. S pomocí uživatelů 
jsme si udělali vánoční výzdobu v obou Domovech – ozdobili stromečky, 
pověsili vánoční věnce, rozvěsili girlandy, udělali výzdobu na okna a v jurtě.
V pátek 5.12. nás navštívili Mikuláš, anděl a čert, kteří každému uživateli 
předali malou sladkost. V dalším týdnu přišly děti ze 16. ZŠ s jejich vánočním 
vystoupením. Zazpívaly nám několik písní s vánoční tématikou. Brzy na to 
nás navštívily dětičky z vedlejší mateřské školky, se kterými jsme společně 
zdobili perníčky. Perníky uživatelé upekli v dostatečném předstihu, aby  
trochu změkly. Děti přinesly bílkovou polevu a my zase barevné. Na to, že dě- 
tičky byly tříleté, tak byly moc šikovné a perníčky se všem opravdu povedly. 

Pokračování na straně 2.



Blahopřání
Dne 19. prosince 2014 oslavila úžasné životní  
jubileum uživatelka Domova se zvláštním reži- 
mem „Čtyřlístek“ paní Marie Zaspalová.
Svých krásných 100 let oslavila spolu s rodinou, 
spolubydlící a personálem. Jako na každé správné 
oslavě nechyběl přípitek, veliký dort a krásné 
květiny. Ke gratulantům se připojil i ředitel  
MÚSS pan Ing. Vladimír Chuchler, vedoucí 
Domova paní Mirka Netrvalová a zástupci 
Okresní správy sociálního zabezpečení.
Přestože zdravotní stav paní Zaspalové neumož- 
ňoval užít si oslavu aktivněji, byla ráda za pěkné 
chvíle strávené v milé společnosti. Ještě jednou 
gratulujeme!!! Bc. Iveta Zimmermannová

sociální pracovnice DZR „Čtyřlístek“

Vánoční atmosféra  
v „Kopretině“ a „Petrklíči“
Dokončení ze strany 1.
Nejvíce jsme si vánoční atmosféry užili na ústavní Štědrý den. Udělali jsme  
si příjemné dopoledne v jurtě. Zatopilo se v krbu, rozsvítil se stromeček, 
nabídli jsme si perníčky a pohodu nám dokreslila vůně a chuť svařeného  
vína. Přišla zazpívat Senior kapela, která měla připravené pásmo koled  
a vánočních písní a všichni si s chutí zanotovali. V krátké přestávce jsme 
přivítali návštěvu z magistrátu města Plzně, v čele s paní Knížovou, která 
našim uživatelům popřála krásné Vánoce, chvilku s nimi poseděla a pře- 
dala jim dary. Uživatelé dostali nové dokumentární filmy, puzzle, velkou 
sadu na procvičování paměti a spoustu kreativního materiálu. Dopoledne  
se zakončilo opět zpíváním koled a poté všichni čekali na štědrovečerní  
večeři. Pustily se koledy, rozsvítil vánoční stromeček, zapálily svíčky  
na stolech a roznesla večeře. Poté už si všichni užívali jen klidu a pohody.

Mgr. Tereza Němečková, sociální pracovník DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Silvestrovské posezení
Silvestrovské posezení nemohlo v ročním plánu pravi- 
delných aktivit chybět! 30. prosince 2014 v 9.30 hodin  
se dílna v oddělení Ergoterapie DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ otevřela všem uživatelům, kteří přišli, 
aby společně uzavřeli starý rok. Zpívalo se, povídalo,  
vzpomínalo, terapeutky přečetly pár veselých příběhů 
jako stvořených pro tuto příležitost a také se konzu- 
movalo občerstvení hodné této příležitosti (nazdobené 
chlebíčky, tyčinky, cukroví). K pití byla nabízena káva  
a čaj. Naši uživatelé se vždy rádi sejdou, aby si spolu  
popovídali nebo jen tak spolu pobyli a tuto příležitost 
tedy nemohli nechat bez povšimnutí.

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

NáVštěVa  
reStaurace
Letošní leden je velice teplý, jakoby stvořený k pro- 
cházkám a výletům. My tady v Domově jsme se toho 
rozhodli využít. Vyslyšeli jsme nejedno přání a vyra- 
zili posedět do nedaleké restaurace, kterou mají naši 
uživatelé ve velké oblibě. Ač venku foukal studený 
vítr, u kávy a dobrého zákusku jsme se rychle zahřáli.  
Hřálo nás mnohem víc, a to smích, dobrá nálada  
a pohoda, která nás obklopovala. Již nyní se velice 
těšíme na další návštěvu.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



Návštěva výstavy
Na konci února letošního roku bude v Zá- 
padočeském muzeu končit unikátní výstava 
Šangri-la. Tato expozice je věnována státům  
z okolí Himálaje, Bhútánu, Indie, Nepálu 
a Tibetu. Himálaj ukrývá ve svém nitru tři 
slavná místa, jako jsou Everest, tajemná hora 
Kailás a legendární horské údolí, o kterém  
se říká, že plní sny Šangri-la. 
Šangri-la je legendární horské údolí plnící nej- 
odvážnější sny všem, kdo je navštívili. Krajina  
věčného blahobytu leží vysoko v Himálaji 
pod ledovým trůnem božstev. Za hledáním 
bájné Šangri-li vyrazíte do Bhútánu, posled- 
ního opravdového království hor. Ztracený ráj 
je vtěsnán do malého prostoru, ze severu se  
na něj tlačí Čína, z jihu se mačká Indie. Zde 
právě horská pohádka přičaruje i ty nejsilnější 
příběhy. Země zastaveného času se civilizace 
svými necitlivými prsty zatím příliš nedotkla. 
Když jsme se dozvěděli o této výstavě, rozhodli 
jsme se ji navštívit. Zde jsme si vychutnali 
prales s živými zvířaty, polili pro štěstí sloního 
boha Ganešu, kulisy a zvukové projekce, vešli 
do chrámu buddhismu, kláštera, svatyně  
a mnohá další překvapení, která zažijete,  
když se rozhodnete výstavu navštívit.
Martina Prošková, vychovatelka DS „Jitřenka“

tříKráloVý KoNcert
Tříkrálový koncert byl milým zpestřením čtvrtečního sychravé-
ho odpoledne, pro obyvatele z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“. 
Vystoupení početného chrámového sboru z města Touškova se 
uskutečnilo 8.12.2015 pod vedením pana ing. Waltra, v příjemném 
prostředí jurty. Společný závěrečný zpěv posluchačů s účinkujícími 
a hlasitý potlesk byly jasnou známkou oboustranné spokojenosti. 
Nadšenou členkou tohoto pěveckého sboru je i Jana Barvíková, ve-
doucí odd. zdravotní péče DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“, které 
jsme vděčni za osobní angažovanost a zprostředkování  proběhlého 
pěkného vystoupení.

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Pečeme dle teleVize

Pohlazení pejsků a kočiček
Pohlazením pejsků a kočiček, kteří zcela zaujali pozornost obyvatel  
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“, jsme zahájili tento nový rok.  
Jejich návštěva mnohé potěšila a vykouzlila na tvářích obyvatel  
radostné úsměvy. Skupinová i individuální canisterapie proběhla  
6. ledna 2015 díky organizaci Pomocné tlapky, s kterou budeme rádi  
i nadále spolupracovat. Přítomnost 4 psů a 2 kočiček sklidila u mno- 
hých obyvatel nemalé nadšení a velkou spokojenost. 

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Každé čtvrteční dopoledne v našem Domově  
je věnované kuchařským dovednostem, chodbami  
se line vůně právě připravovaných pochoutek, které 
spolu s uživateli připravujeme. Po vánočních svát- 
cích, kdy jsme připravili nepřeberné množství 
tradičního cukroví, jsme ale dostali chuť na něco 
nového, lehkého, netradičního. Jakmile jsme tedy ná- 
hodně shlédli video s receptem na přípravu tiramisu 

podle známého „gurmánského experimentátora“,  
bylo rozhodnuto. Příprava této pochoutky netrvala 
dlouho, ale pohled na rychle mizející díly tohoto 
dezertu nás přesvědčil, že se dílo zdařilo, a byl pro  
nás tím nejkrásnějším oceněním. Už teď se těšíme, 
který z receptů vyzkoušíme příště.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách 
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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zooteraPie  
V dS „SedmiKráSKa“  
a dzr „čtyřlíSteK“
Bety, Rita, Tara, Keisy a Sametka s Rozárkou nejsou jména 
krásných terapeutek dvounohých, ale čtyřnohých. První 
čtyři jmenované jsou labradorky a zlaté retrívřice barevně 
odstupňované: černá, hnědá, zlatá a světlá. Dvě zbylé, jak 
možná již jméno Sametka napovídá, jsou kočičí dámy.  
Dámy velmi přítulné a k našim uživatelům vstřícné!  
Výše popsané doplnili ještě další světlý labrador Joe, dále 
temperamentní, ale laskavý Jerry z rodu border kolie a velký 
milovník seniorů právě uzdravený britský kocour Bertík. 
Nesmím zapomenout na černobílou kočičku, jejíž jméno  
je jaksi matoucí: Myška.
Pospolitost zvířecích „terapeutů“ doprovodili jejich lidští 
přátelé z canisterapeutické skupiny, kterou vede paní Olga 
Tomášů, a jejíž rodina také většinu z pejsků a koček vlastní.  
V novém roce navštívili naše, tím pádem velmi spokojené, 
uživatele 15. ledna. Je tedy zcela pochopitelné, že se všichni 
těšíme na únorové setkání!

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

zdravá cukrárna
První Cukrárna v letošním roce byla díky 
nedávným hodům spojeným s oslavou Vánoc 
a vítáním nového roku ryze ve zdravém duchu.  
Cukru se kuchařinky z řad uživatelů DS  
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ ani nedot-
kly. 22. ledna 2015 se sešly k pravidelnému 
vaření a jako první novoroční zákusek zvolily 
zeleninový salát. Konkrétně si vybraly mrkev 
a celer. V poledne si tedy každá z přítomných 
odnášela misku s dvěma variantami celero- 
vého a mrkvového salátu, část byla s česnekem, 
část s křenem. Našim uživatelkám děkujeme  
za inspiraci.

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


