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KONCERT PRO „NOVÁČEK“
Dne 3. července 2015 se uskutečnil na Ranči Šídlovák pod záštitou 
náměstkyně primátora evy herinkové charitativní koncert tří předních  
revivalových rockových skupin. postupně vystoupily kabát Revival plzeň, 
metallica beroun a na závěr Rammstein tribute show s vystoupením  
plném ohňů a světel.
Navzdory velkému horku a konkurenčnímu rockovému festivalu se dokázalo 
na vstupném vybrat neuvěřitelných 15 000,- Kč, které půjdou ve prospěch 
Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ v Plzni. Získané 
finanční prostředky budou použity na sportovní a kulturní akce uživatelů,  
na vybavení terapeutických dílen, anebo na rehabilitační pobyt.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a reali- 
zaci koncertu podíleli, ale především 
dvěma hlavním osobám, které stojí  
za touto úžasnou akcí, a to panu  
Michalovi Boháčkovi ze Spolku Ku- 
kačky a panu Jaroslavovi Karpíškovi 
z Ranče Šídlovák. Taktéž děkuji 
za podporu všem zúčastněným 
zaměstnancům a známým MÚSS 
Plzeň a věřím, že jste si koncert  
užili stejně jako my z Nováčku.

Mgr. Věra Kotrbatá 
vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

Tvorba  
v dílnách
V červencových dnech si plnými 
doušky užíváme všechny krásy 
léta. Na obloze svítí jasné slunce, 
všude samé vonící kvítí, léto  
hraje všemi barvami. S uživateli 
jsme se rozhodli neponechat ani 
interiér bez povšimnutí. Nasbírali 
jsme použité dózy od kávy a za  
pomoci lepidla a krepového papí- 
ru vytvořili pestré vázy nevšed- 
ních barev. Tento způsob tvoření  
si uživatelé velmi oblíbili a již  
se těší na další kreativní práce. 

Ivana Syrovátková  
pracovník v sociálních službách 

pro výchovnou činnost  
DZR „Sněženka“



Muzikoterapie
Přesto, že nás muzikoterapie pro- 
vází při běžných denních ergo- 
terapeutických aktivitách, vznikla 
potřeba založit muzikoterapeutic- 
ký relaxační klub. 
Klub probíhá jedenkrát měsíčně 
pod vedením terapeutky Hany 
Nigrinové a to buď v Hudebním 
salónu nebo podle počasí v pros- 
torách naší zahrady. Cílem tohoto  
klubu je poskytnout uživateli 
vnitřní relaxaci a odpočinek své- 
ho vnitřního „Já“. 
Relaxace probíhá formou vlastní 
hry na různé relaxační hudební 
nástroje jako je buben, bubínek, 
triangl, chřestidla, či poslechem  
hrané nebo reprodukované hud- 
by, která slouží k tomuto účelu. Cí-
lem není pouze relaxace, ale také 
vybuzení aktivního pocitu něco 
dělat a chuti žít ještě aktivně a dle 
svých možností naplno. 
Při relaxační muzikoterapii se 
doporučuje pět až šest uživatelů 
na jedno sezení a skupina ne- 
musí být stále kompatibilní. Dále 
využíváme kombinaci různých 
dalších relaxačních prvků, jako 
například volnou automatickou 
kresbu, která slouží k vyplavování 
záporných pocitů, starostí, ale též 
radostí, učíme se správně dýchat. 
Je důležité, aby celé sezení probí- 
halo vždy v uvolněné a pohodové 
atmosféře bez rušivých elementů, 
důležitá je též zpětná vazba  
od samotných uživatelů.

Hana Nigrinová  
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost  
DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“

VýlET Na KOKOTsKý RybNíK 
Středeční prázdninový den jsme přijali pozvání od maminky jednoho  
z našich uživatelů na opékání buřtíků do obce Dýšiná – Nová Huť  
a na procházku po jejím okolí. Procházku jsme začali na naučné stezce 
po Kokotských rybnících, kde se severovýchodně od Plzně rozprostírá 
rozsáhlé polesí, jehož název u nás vyvolal nejeden úsměv. Jednalo se  
o pramen, který tryská z úbočí Kokotského hřebene a kde jsme si dopl- 
nili zásoby pitné vody. Díky naučné stezce jsme se dostali přímo  
k Dolnímu Kokotskému rybníku, kde jsme viděli krásnou přírodu plnou 
vzácných rostlin a živočichů. Cestou jsme potkali skokana zeleného, 
kachny a rysky. Dále jsme se dozvěděli, co znamená název rybníku.  
Název pochází ze staročeského slova kokot, neboli kohout a to prý podle 
kopcovitého hřebene připomínajícího kohoutí hřebínek. Procházku jsme 
zakončili opékáním buřtů. I přes velké horko se nám výlet velmi líbil.

Martina Prošková, DiS., vychovatelka DS „Jitřenka“



sPOlEČNé gRilOVÁNí  
Na Ds „KOPRETiNa“ a DZR „PETRKlíČ“
Po několika deštivých dnech jsme vyhlíželi slunečné 
počasí, které nám nakonec opravdu přálo a 25. 
června 2015 se uskutečnilo dlouho očekávané 
společné grilování na zahradní terase našeho  
Domova. Slavnostní odpoledne zahájila vedoucí zdra-
votní péče Helena Kurcová a jako první bod programu 
bylo taneční vystoupení „na židli“ našich uživatelů, 
kteří ale nenechali nikoho zahálet a po rozdání 
cvičebních kroužků si protáhli těla všichni přítomní. 
Společné chvíle nám zpříjemnila skupina „OLD  
BOYS“ se svými melancholickými písničkami  
ve stylu country. K dobré náladě přispělo velkou 

měrou i podávané občerstvení. Voňavé grilované 
klobásy přišly k chuti všem a kdo chtěl, mohl se 
osvěžit i chlazeným pivem. Program byl oživen  
i tanečním vystoupením latinsko-amerických tanců, 
které pro nás se svou skupinou připravila slečna  
Veronika Máslová z org. TOTEM – RDC. Velký dík 
patří všem zaměstnancům, kteří se na organizaci  
podíleli a přispěli tak velkou měrou k celkové  
spokojenosti našich obyvatel.

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



léTO  
V ObRaZECh
V letních měsících se jako obvykle  
většina terapeutických aktivit pře- 
souvá do venkovních prostor našeho 
Domova. Užíváme si slunečních 
paprsků, venku tvoříme, udržujeme 
se v kondici na cvičebních stro-
jích, pečujeme o zahrádku či jen tak  
relaxujeme. Léto přeje novým akti- 
vitám, zážitkům a výzvám. U nás 
ve „Sněžence“ tomu není jinak, díky 
této myšlence vznikla spousta nových 
koníčků a krásných výtvorů. Jedním  
z nejvýraznějších je „fototvorba“ 
uživatele našeho Domova pana 
Karla Linharta, ten objevil nový svět 
za hledáčkem objektivu. Mezi jeho 
nejčastěji fotografované objekty patří 
právě symboly léta, květiny a příroda. 
Již se těšíme, až uspořádáme malou 
výstavu jeho fotografií ve společných 
prostorách našeho zařízení, kde se 
mohou i ostatní uživatelé pokochat 
jeho prací.

Ivana Syrovátková, pracovník  
v sociálních službách pro výchovnou 

činnost, DZR „Sněženka“

Zábavné dopoledne dětem
Naši obyvatelé z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ si připravili pestrý 
program pro děti z 90. mateřské školky, který se uskutečnil 23.6.2015.  
Po vzájemném přivítání jsme předvedli naše nacvičené taneční vystou- 
pení „na židli“ a jako překvapení jsme dětem rozdali cvičební kroužky,  
abychom si společně vytvořili jednu velkou taneční skupinu. Radostná 
melodie písničky od Jiřího Korna „Svítí slunce nad hlavou“ roztleskala 
a roztančila všechny přítomné děti i dospělé. Společná aktivita sklidila  
u všech velký úspěch a po vydané energii se děti uvelebily na měkkém  
koberci a zaposlouchaly se do veršovaných  pohádek o Palečkovi  
a o Červené karkulce. Na závěr společně stráveného času jsme si všichni 
zazpívali několik dětských oblíbených písniček.

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



PREZENTaCE PROjEKTu  
PlZEň 2015 EVROPsKé  
hlaVNí MěsTO KulTuRy
V pátek 26.6.2015 se asi 40 uživatelů Domova pro seniory 
„Sedmikráska“ a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ 
sešlo v jídelně Domova, kam za nimi přijeli dva sympatičtí 
mladí lidé z organizačního týmu EHMK 2015. Byli jimi  
Christian Potiron, manažer participace a zástupce progra- 
mového ředitele a Kristýna Jirátová, projektová manažerka pro 
komunitní umění. Uživatelům představili jak akce již proběhlé 
a v současnosti probíhající, tak plánované projekty. 
Pan Potiron, ač rozený Francouz, hovořil slovensky, zvláště  
o největším barokním festivalu v Evropě - 9 týdnů baroka,  
dále o Sousedských procházkách, Sletu Sokola a Městské 
plovárně, tedy spolupracující Pěstuj prostor, z. s., ale také  
o dobrovolnících, kteří při konkrétních akcích pomáhají. 
Slečna Jirátová se více zaměřila na DEPO2015, které je Cen- 
trem pro kreativní podnikání a které je novým otevřeným 
kulturním prostorem. Ani naši uživatelé nezůstávají stranou 
té obrovské nabídky kulturních akcí pořádané Plzní 2015,  
vzpomínali např. na výstavu Ateliér Jiřího Trnky, z Městské 
plovárny jsme měli půjčeného velblouda na Zahradní slav- 
nosti a uživateli vysetá a zalévaná „zahrádka“ – Ohnivý  
paprsek je také podporovaná Plzní 2015. 
Kromě pozvánek na všechny zmíněné akce dostali přítomní 
uživatelé také malý dáreček ve formě plechovky plzeňského 
piva a pozvání k návštěvě DEPO2015 na výstavu Plzeňské 
rodinné fotoalbum (15.7.2015). Radka Vondrášková 

pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou činnost  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Moji poslední dovolenou před vojnou jsem trávil  
s rodiči. Chtěl jsem ještě užít domova. Rodiče měli 
za vsí velkou hruškovou alej. Ten rok se urodily 
abnormálně velké hrušky a museli jsme je hlídat  
před nenechavci. Každou noc jeden člen rodiny 
strávil v aleji. Počasí bylo vlahé a tak to nebyl  
žádný problém. Když přišla řada na mně, domluvil  
jsem se se svou dívkou Maruškou, že si hlídání 
zpestříme milostnými hrátkami. K tomu účelu jsem  
z domova přinesl deku. Rozprostřel jsem ji pod  
jedním rozložitým stromem, abychom měli pohodlí. 
Nevěřili byste, jak dovede taková teplá vlahá noc při 
měsíčku, vonící ovocem člověka nažhavit. 

Kam se hrabou všechna afrodiziaka. Oba jsme se  
svlékli, abychom mohli lépe vychutnat doteky našich 
těl. Když jsme byli v nejlepším a Maruška mne  
svými pohyby nutila ke stále divočejším výkonům, 
utrhla se z přetížené větve velká hruška a spadla  
na můj vystrčený holý zadek. Jak jsem se lekl, začal 
jsem bolestí dělat neuvěřitelné pohyby, které Ma- 
ruška pokládala za svou variantu našeho milování.  
U Marušky jsem to vyhrál, ale svou svobodu jsem 
ztratil. Dnes už je tomu hruškovému následku 18 let 
a také chodí hlídat alej. A tak pro jistotu s manžel- 
kou spoříme na svatební hostinu.

Příspěvek uživatelky PS 4 p. Danuše Peckové.

hruška
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Plzeň 2015 – DEPO2015
Ve středu 15. července jsme vyslyšeli pozvání do DEPO2015 od slečny  
Kristýny Jirátové, projektové manažerky pro komunitní umění z týmu Plzeň 
2015. Ta nás také na nádvoří bývalého depa Plzeňských dopravních podniků 
mimo otvírací hodiny přivítala a na výstavu Plzeňské rodinné fotoalbum  
uvedla. Bezbariérový industriální prostor jsme si prohlédli a u krásných 
fotografií zavzpomínali jak na sporty a aktivity na nich zaznamenaných,  
tak například na svatby a rodinné procházky. Dále zde viselo několik  
„obrazů“ dnes již neexistujících budov a velmi zajímavá fotografie náměstí 
Republiky pokrytého vrstvou obilí ze srpna 1955. Tradičně jsme výlet  
s uživateli DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ zakončili kávičkou  
a koláčem ve zdejší kavárně. 

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“


