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Zásady
bezpečného chování
Dne 12. října 2016 v 9.30 hodin navštívil DS „Sedmikráska“ a DZR
„Čtyřlístek“ metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň Karel
Zahut, aby ve společenské místnosti přednesl uživatelům přednášku
„Zásady bezpečného chování“. Po úvodním představení mohli účastníci
shlédnout krátkou prezentaci Městské policie. Na záběrech byla vidět
známá místa a plzeňská zákoutí, která nepatří k bezpečnějším nebo
která díky velké koncentraci lidí vábí pachatele trestné činnosti.
Poté byla přednesena přednáška, jež „byla šitá na míru“. Policista Zahut
uživatelům připomněl některá ustanovení plynoucí z Domovního řádu
týkající se bezpečí, kam si mohou uložit cennosti, která telefonní čísla
mají volat v případě ohrožení (v této souvislosti upozornil na to, že nemá
být nikdo lhostejný k podezřele vyhlížejícím osobám pohybujícím se
po Domově), jakým způsobem chránit sebe nebo svůj majetek, byť by
to byla jen taška s penězi atp. Závěrem byl dán prostor pro dotazy,
který byl využit na 100%.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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Hasiči opět
v „Nováčku“
Na konci září nás opět navštívili
kamarádi - dobrovolní hasiči
z Touškova. Rok jsme se neviděli,
to bylo vítání! Nejvíc zvědaví byli
noví malí obyvatelé našeho Domova. Všichni si prohlédli hasičskou
techniku včetně auta. A protože
nám přálo počasí a svítilo sluníčko,
mohli jsme obdivovat barevnou
duhu vytvořenou proudem vody
z hasičské stříkačky. Na závěr jsme
si všichni společně opekli výborné
špekáčky.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru
Výchova DOZP „Nováček“

Na podzim,
když kvetou jiřiny
Je něco málo před osmou hodinou a k zadnímu vchodu Domova
nacouvává škodovka s olomouckou státní poznávací značkou.
Záhy na to z ní vystupují dva muži. Pan Zdeněk Černohouz
a Jaroslav Šolc, dva hudebníci, kteří nejsou v našem Domově
poprvé. Ještě sehnat vozík na potřebnou techniku a hudební
nástroje. Pánové jsou uvedeni do jídelny, kde se pomalu nachystají
a zkoncentrují (vždyť vstávali v jednu v noci, cesta z Olomouce
je přeci jen dlouhá), převléknou. Po deváté hodině již přichází
nebo přijíždí první návštěvníci koncertu z řad uživatelů obou
Domovů. Netrvá dlouho a v jídelně to švitoří tlumeným hovorem
a zkouškou nástrojů. V půl desáté jsou hudebníci oficiálně přivítáni
a první potlesk dává na srozuměnou, že jsou všichni přítomní rádi,
že se opět po nějaké době vidí. Záhy, po několika prvních lidovkách
nezpívají pánové sami, uživatelé se přidávají a nejedna písnička
je zpívána sborově. 17.10.2016 při hudebním představení zněly písně
Karla Hašlera, Františka Kmocha, Fanouše Mikuleckého, Václava
Bláhy a také písně staropražské a lidové ze všech koutů naší vlasti.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Sportovní zápolení
na DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“

Po oslovení paní učitelek Václavy Křížové a Markéty Pížové, které jsou
odbornými učitelkami plzeňské Odborné školy výroby a služeb, jsme
mohli uspořádat v našem Domově sportovní den. Velkou pomocí se
nám totiž stali chlapci a děvčata studující první ročník oboru pečovatel.
Pro naše obyvatele jsme 23.9.2016 uspořádali na zahradě sportovní
dopoledne s různorodými disciplínami, které byly rozmístěné po celé
zahradě. Počasí bylo nejdříve chladnější, ale během sportovního zápolení
nás slunce rozehřálo. Naši uživatelé se mohli zúčastnit devíti různých
disciplín. Na stanovištích byly různé úkoly: hod míčkem na cíl, porážení
kuželek, hod kroužky na trpaslíka a na tyčku, skládání puzzlů, navlékání
dřevěných korálů, věšení prádla, hmatové hledání předmětů a lovení
rybiček. Každý z účastníků mohl bojovat o získání co největšího počtu
bodů, které byly na závěr sečteny. Sportovní klání bylo vyhodnoceno
ve dvou kategoriích obtížnosti. Vítězové jistě měli velkou radost, ale ještě
důležitější než vyhrát, je se zúčastnit a prožít nevšední zážitky ze zajímavého dopoledne.
Velké poděkování patří také veškerému personálu, který se na zdárném
průběhu podílel a snažil se o vytvoření příjemné a přátelské atmosféry.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Cvičíme a tělo si tužíme
Že obyvatelé DOZP „Nováček“ a studenti Praktické školy Zbůch
nejsou žádní lenoši, dokládá fakt, že od října každé úterý chodí cvičit
do tělocvičny 4. ZŠ. Trénují běh, hod míčem na koš, porážejí kuželky,
protahují si tělo na žíněnkách. Tato pohybová aktivita potrvá až do jara.
Potom sportují venku na zahradě nebo v okolní přírodě.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Netynky, hnětýnky čili posvícenské placky
Uživatelé při vzpomínkových aktivitách často vypráví o zvycích a tradicích krajů, ze kterých pochází.
Jinak tomu nebylo ani v říjnu, kdy někteří vzpomínali na tradici posvícení. Svatohavelské posvícení
slavíme třetí říjnovou neděli nejblíže svátku sv. Havla, lokálně dle data posvěcení kostelů. Tato tradice
sahá až k době vlády Josefa II., který sjednotil termín oslav posvícení po celé zemi. Krásná podzimní
zvyklost našich předků se bohužel částečně nebo úplně vytrácí. My jsme si tuto událost připomněli
alespoň přípravou a konzumací tradičních hnětýnek. Toto sladké pečivo mělo velký úspěch, některým
připomnělo dobu, kdy takové pohoštění chystali sami pro své nejbližší.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost DZR „Sněženka“

Papírové
dýně
Nápady a náměty na tvorbu v našich ručních dílnách hledáme
spolu s uživateli na internetu,
v novinách či ve své paměti jako
vzpomínku na dětská léta.
Nyní jsme se nechali inspirovat
zahraničními zvyky a chtěli jako
dekorace použít vyřezané dýně.
Problém ale nastal v okamžiku,
kdy jsme si uvědomili, že velké
a krásně tvarované plody, splňující
přesně naše představy, nejsou
v tak hojných počtech snadno
k dostání. Uživatelé si navíc začali
lámat hlavu s výdrží podzimní
dekorace, proto jsme se rozhodli
vyrobit si dýně sami. Na internetu
jsme objevili návod s použitím
nafukovacího balonku a starých
novin či ubrousku.
Na výsledky našeho snažení se
můžete podívat na přiložených
fotografiích. Nyní již přemýšlíme,
jak tuto techniku využijeme pro
zimní období.
Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost
DZR „Sněženka“

Zahraniční
výměnní studenti
Jedna z posledních přednášek IV. ročníku Seniorského
Lycea se výjimečně nekonala v Hudebním salónu,
ale v jídelně Domova. Další změnou byl počet přednášejících, místo jednoho jich bylo pět.
Zavítali mezi nás čtyři zahraniční studenti, kteří přišli
povyprávět o své domovině. Studenty doprovodila
Veronika Šrámková, jež nejen překládala, ale také
frekventantům Lycea Rotary Club Plzeň Beseda představila. V této souvislosti více povyprávěla o jednom
z klubových projektů, tedy o Studiu v zahraničí: Rotary
Youth Exchange District 2240 Czechia & Slovakia.
Po úvodním přestavení, které se slečnou Šrámkovou
obstaral první ze studentů Američan Jonah Wilson,
dostala slovo Giovanna Oliveira. Do Plzně na celý
školní rok přicestovala z Brazilie. Jako druhá se představila Indka Aashika Jain a kromě obrázků z Indie
předvedla typický indický tanec - příběh. Studentka
Karime Atondo přicestovala z Mexika, celou přednášku uzavřela, ale také zatančila. Všichni studenti měli
snahu přednést své příspěvky v češtině!
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Podzimní koncertování
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
S příchodem teplého a barevného
podzimu jsme v našem Domově
uspořádali dva koncerty v příjemném prostředí zahradní jurty.
Pozvání k nám přijala 30.9.2016
pro nás již známá a oblíbená skupina „Originál“, která je zastoupena panem Milošem Chaloupkou
a paní Petrou Hyťhovou. Jejich
skladby lahodící srdci i uchu byly
různých žánrů. Mezi ty nejoblíbenější písně patří např. valčík
„Moje česká vlast“ od Ladislava
Kubeše, pochod „Čtyři páry bílých
koní“ od Ladislava Vacka anebo
tklivá píseň z repertoáru Věry
Martinové „Až na vrcholky hor“.

Dalším velice pěkným vystoupením
byl koncert smíšeného pěveckého
souboru „Jamáček“ z organizace
TOTEM – RDC, který se uskutečnil 17.10.2016. Toto hudební
těleso tvoří asi 20 členů, kteří pod
taktovkou Mirky Kudrnové rozdávají radost svými krásnými
písněmi a u nás jsou také velmi
oblíbenými a častými hosty. Opět
zazněly písně s poetickým textem
jako je např.:
„Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká,
pověz mi, co bude do dne a do roka,
pověz mi, co voda přinese,
pověz mi, co voda odnese?“

Repertoár byl pestrý a bohatý,
zaznělo mnoho lidových písní
a mnozí naši uživatelé si s radostí
ty nejznámější písničky s pozvanými zpěváky zanotovali.
Myslím, že pohodovou atmosféru
vytvořenou dobrou náladou vnímali všichni naši obyvatelé.
Za krásný hudební a kulturní
zážitek našim hostům moc děkujeme.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Přípravy na Vánoce
Horké léto skončilo a my se v DS „Jitřenka“ pustili do příprav na vánoční besídku. V první řadě bylo
potřeba připravit rekvizity, které si naši uživatelé v dílnách vyrobili sami. Všichni se pustili s chutí
do práce a za pár hodin bylo vše připraveno. Potom už přišlo samotné nacvičování a vymýšlení
choreografie. Společně jsme se tohoto úkolu zhostili, každý přidal nějaký ten nápad a nyní se už můžeme
jen těšit na výsledek, který, jak všichni věříme, bude jistě povedený.
Monika Strychová, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost
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