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Mikuláš ve „Sněžence“
Jak praví tradice 5. prosince, den před svátkem sv. Mikuláše obchází trio
ve složení Mikuláš, čert a anděl i všechny uživatele našeho Domova a pamatuje na ně svou nadílkou. V odpoledních hodinách se rozezněly zvuky řetězů
a zvonků a tato vzácná návštěva navštívila každý pokoj, kde uživatelům předali nadílku výměnou za hezkou básničku či krátkou písničku. Již se těšíme,
až je u nás v Domově uvítáme příští rok.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

V pondělí 18. prosince jsme v dopoledních hodinách vyrazili s klienty
Domova „Sněženka“ na vánoční
bohoslužbu do lobezského kostela
svatého Martina a Prokopa. Setkali
jsme se zde společně také s přáteli
z Domova „Petrklíč“. Mše svatá
o křesťanských svátcích v sobě nese
pohodu a klid, který v předvánočním čase všichni potřebujeme. Pan
farář dal každému přítomnému
požehnání, za nás všechny se pomodlil a nakonec jsme si společně
zazpívali nejznámější české koledy
za doprovodu varhanice paní
Srbové.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

Mikulášská nadílka
v „Nováčku“
Očekávání příchodu Mikuláše, anděla a čerta stálo malé i velké uživatele
velké napětí. Velká „Kniha hříchů“ v rukou Mikuláše za asistence čerta
vzbuzovala obavy. Jelikož ale každý hříšník slíbil, že se polepší a zazpíval
hezkou písničku nebo přednesl říkanku, čert musel odejít s prázdnou.
Uživatelé si od anděla poslechli pohádku a zodpověděli několik záludných otázek týkajících se znalostí českých pohádek. Protože všichni tři
- Mikuláš, čert i anděl zjistili, že v „Nováčku“ jsou vlastně samí hodní
hoši a ještě hodnější děvčata, dostal každý uživatel balíček dobrot.
Zaměstnanci DOZP „Nováček“ moc děkují manželům Kikinčukovým
a panu Benešovi za dokonalé ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla, za jejich
laskavý přístup plný empatie k našim uživatelům.
Děkujeme také panu starostovi ÚMO 1 Mgr. Miroslavu Brabcovi za bohaté mikulášské balíčky pro všechny klienty našeho Domova. Jim všem, kteří
se podíleli na tomto krásném pohádkovém podvečeru, přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Vlak do Rokycan
V pondělí 11. prosince 2017 se několika uživatelům DS
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ poštěstilo svézt se, opět
po nějaké době, historickým vlakem M 131.1, tedy Hurvínkem. Cesta po kolejích vedla do Rokycan, za okny ubíhala podzimní krajina, uvnitř vlaku vládla pohoda. Cestující
zjistili, že už je proražen i druhý tunel pro trať do ...,
že se v Dýšině v tomto počasí golf nehraje a že je zrenovován
také vnitřní prostor rokycanského nádraží. Za tento nevšední
zážitek děkujeme řediteli MÚSS Ing. Vladimíru Chuchlerovi
a řediteli DpS Severní Terasa Ing. Petru Boťanskému.
Radka Vondrášková, pracovník
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost,
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Čertí olympiáda

Uživatelé DS „Jitřenka“ jsou známí svojí neutuchající soutěživostí. A tak,
když nás oslovila Mgr. Věra Knappová, Ph.D., abychom se v prosinci
zúčastnili „Čertí olympiády“, s velkou radostí jsme přijali. Celá akce byla
organizovaná Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni a program si přichystali
její studenti. Na akci jsme se vypravili společně s uživateli DOZP „Nováček“.
Po přivítání se začalo soutěžit v různých disciplínách - běh, překážková
dráha, hra s padákem, skoky přes lavičku, hod do dálky a jiné. Našimi rozhodčími byli samotní páni pekel, čerti a čertice. Za hlasitého vzájemného
povzbuzování se postupně dařilo úspěšně dokončit veškerá sportovní klání.
Při vyhlášení výsledků byli všichni za své výkony obdarováni diplomem
a věcnými cenami a s velkým poděkováním jsme se rozešli. Děkujeme tímto
organizátorům za krásně strávené dopoledne, a pokud se pozvání bude příští
rok opakovat, rádi se opět zúčastníme.
Romana Kadaňová, DiS., PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

Návštěva
vánočních trhů
I letos jsme neopomenuli umožnit našim uživatelům návštěvu vánočně vyzdobeného náměstí
a vychutnat si atmosféru předvánočního času.
13. prosince 2017 jsme se vypravili v dopoledních
hodinách do města.
Prošli jsme si vánoční trhy a prohlédli tradiční
vánoční sortiment. Největším zážitkem ale bylo
shlédnutí vyřezávaného betlému s Ježíškem a živých
zvířat, která rovněž symbolizují čas Vánoc. Také jsme
ochutnali vánoční laskominy a zahřáli se horkým
punčem. Pak jsme zavítali do kostela sv. Bartoloměje
na náměstí, kde již byly nainstalovány jesličky. Někteří
shlédli ještě výstavu v mazhauzu plzeňské radnice
s expozicí betlémů, jesliček, obrázků a vánočních
přání. Děkujeme za bezproblémovou dopravu
a doprovod brigádnic.
Dana Macháčková, pracovník
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost,
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Posezení u vánočního stromku
Protože vánoční svátky jsou hlavně o tom být spolu, jako každý rok
jsme u nás ve „Sněžence“ uspořádali „ústavní Štědrý den“ pro naše
klienty a jejich nejbližší. Ve středu 20. prosince jsme měli důvod
k radosti hned dvakrát.
Krátce po obědě nás navštívila
náměstkyně primátora pro oblast
školství a sociálních věcí Eva Herinková a Jarmila Srbková z odboru sociálních služeb Magistrátu
města Plzně. Z jejich rukou klienti
převzali dar v podobě cvičebních
pomůcek, aromaterapeutických
olejů a nástrojů pro muzikoterapii. Klienti Domova „Sněženka“
neskrývali radost nad dárky a ihned
si pomůcky vyzkoušeli. Nedlouho
po předání se prostory naší jídelny

zaplnily svátečně oděnými klienty
v doprovodu svých blízkých.
Na úvod vystoupila zaměstnankyně Dagmar Kubelková s několika
vánočními písněmi a sklidila velikou ovaci. Popřát krásné svátky
a nový rok přišel i starosta
městského obvodu Plzeň 3 pan
Radislav Neubauer. Po celou dobu
pohoštění hrála živá hudba, kterou
po dobu programu zajištoval pan
Toman a nechybělo ani tradiční
zpívání zaměstnanců.

Tímto děkujeme všem zaměstnancům a zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a všem
přejeme krásné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí do roku 2018.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

Vánoce s dětmi z MŠ
Jak už se stalo v našem Domově tradicí, i letos nás
přijely potěšit svým vystoupením děti z 81. a 51. MŠ
Plzeň. Děti obou školek předvedly své pásmo s vánoční tématikou v jídelně našeho Domova 7. prosince.
Zahrály vánoční příběh, zpívaly, recitovaly básničky
a koledy. Na závěr vystoupení roznesly našim uživatelům vánoční přáníčka. Dana Macháčková, pracovník
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost,
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vánoce na deset způsobů
Tak se jmenovalo pásmo koled, které do našeho Domova
opět po roce přišli přednést sólisté muzikálového souboru
Divadla J. K. Tyla. Po loňském úspěšném koncertování
v domovech pro seniory bylo také letos nabídnuto vystoupení, ve kterém zněly koledy jak z českých luhů
a hájů, tak z nejrůznějších koutů světa. Krásné školené
hlasy zpívaly v jídelně Domova těsně před Mikulášem
5.12.2017 a odměněny byly bouřlivým potleskem našich
uživatelů.
Radka Vondrášková, pracovník
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost,
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Štědrý den pro uživatele DZR „Čtyřlístek“
a DS „Sedmikráska“ 20.12.2017

Vyprávění dědečka a babičky - komponovaný program s koledami.
Před začátkem přišel uživatelům popřát krásné svátky a celý příští
rok starosta UMO 1 Mgr. Miroslav Brabec a zástupcem plzeňského
magistrátu byl předán dar v podobě nového fotoaparátu.

Večerní program otevřela skupina
Step by Step studio pod vedením
Kamily Borovské.

Slavnostní večeře.

Následovalo vystoupení žákyň Baletní
školy Divadla J. K. Tyla, kterou vede
členka tanečního souboru a dobrovolnice DC ADRA Plzeň Kristýna
Miškolciová.

Koloseum Dance Team Plzeň - ukázka
standardních a latinskoamerických
tanců, tanečníky uvedli a představili
manželé Liškovi.

Celodenní program uzavřel folklórní soubor Jiskra 58. Tak jako v minulých letech, někteří ze souboru potěšili hrou
a zpěvem imobilní uživatele přímo na oddělení.

Jak to bylo u nás o vánocích

Po rozsvícení vánočního stromečku a zahájení adventu nastal čas vychutnat si
tu jedinečnou atmosféru, která se jindy než o Vánocích nedá zažít. Nejdříve
naši uživatelé z DS „Kopretina“ a z DZR „Petrklíč“ byli překvapeni návštěvou
svatého Mikuláše a jeho pomocníků a pak po celý adventní čas měli dny
zpestřené různorodým kulturním programem. Mikuláš, anděl a několik čertů
odvedli opravdu dobrou práci a i když nadělovali nejen dobroty, ale i uhlí,
byli celkem spokojeni. Mikuláš přislíbil, že za rok si na nás udělá opět čas
a přijde zkontrolovat, jestli je vše tak, jak má být. Velké poděkování za milou
mikulášskou návštěvu patří ošetřovatelkám paní Jitce Homanové, paní Lence
Kovářové, paní Lence Tejčkové, paní Pavle Pojerové a paní Gabriele Mottlové.

V předvánočním čase to v našem Domově po několik dní
vonělo vanilkou a vůní pečeného vánočního cukroví. Pečení
lineckých kousků a perníčků
je již tradicí, také jsme vyráběli
nepečené kokosové kuličky,
které voněly nejen kokosem,
ale i rumem. Každý, kdo se
chtěl podílet na společném díle
se mohl zapojit a prožít velmi
zblízka přípravy na přicházející
Vánoce.

Rádi jsme přijali pozvání na vánoční koncert do DS v Kotíkovské ulici. Pěvecké a hudební vystoupení
vánočních koled z celého světa si připravili zpěváci z plzeňského Divadla J. K. Tyla. Výkon mladých zpěváků
byl obdivuhodný a naši uživatelé byli s jejich vystoupením velmi spokojeni. Koncert proběhl 5.12.2017.

Z Čech jsme si nakrátko odskočili
do Japonska, o kterém nám přišla
promítat a vyprávět studentka Barbora Holzäpflová ze Střední odborné
školy obchodu, užitého umění a designu, která studuje obor cestovní
ruch. O své dobrodružné cestě nám
Bára vyprávěla s velkým nadšením
a získala si náš obdiv hned na začátku cestopisu. Okolnosti jejího příletu
do Japonska se totiž tak zamotaly,
že než se Bára dostala na místo
určení, musela letět patnácti letadly.
Japonsko je nejmodernější stát
s druhou nejprosperující ekonomikou
na světě. Život v Japonsku je opravdu
diametrálně odlišný od našeho.
V této zemi byste v běžných domácnostech marně hledali postele, tak
jak je známe my. Japonci usínají na
podlaze a mají ustláno na rohožích.
Přes všechny vyspělé technologie
se zde na mnoha místech neplatí
kartou, ale hlavně hotově. Je zde
velmi nízká kriminalita a k cizincům
jsou prý velmi laskaví a sami nabízejí, zda nepotřebujete pomoci. Mezi
japonské zvyklosti patří neustálé
vzájemné klanění při každém setkání
a komunikaci, a to i v každém obchodě
a při každém nákupu. Bára se nám
s úsměvem svěřila, že po návratu

domů se ještě několik dní ukláněla
i zde v Čechách, ale než se to opět
odnaučila, vzbuzovala ve svém okolí
smích. Možná nevíte, že Japonec
ze slušnosti nikdy neřekne přímé
„ne!“, ale používá dlouhé výmluvy
proč to či ono nejde. Kdybyste v Japonsku použili kapesník a hlasitě
smrkali, vrhnou se na vás pohoršené
pohledy místních lidí, neboť veřejné
smrkání je bráno jako vrchol neslušnosti. Naopak mlaskání a srkání
během jídla je bráno jako poklona
kuchaři a že vám jídlo opravdu
chutná. V japonské restauraci nedávejte spropitné, neboť byste číšníka
urazili. Prostě: „Jiný kraj, jiný mrav.“
Děkujeme Barboře Holzäpf lové
za zajímavé vyprávění a také její
paní učitelce Mgr. Haně Kubálkové,
která nám setkání se svou odvážnou
studentkou zprostředkovala. Cestopis
se uskutečnil 6.12.2017.

Z Japonska jsme se opět přenesli
do atmosféry českých Vánoc
a pustili jsme se do zdobení
vánočních perníčků, které jsme
sami upekli. Jako velké pomocníky jsme přivítali ty nejmenší
děti z oddělení Ježků z 90. MŠ.
Společné zdobení perníčků
se uskutečnilo 8.12.2017.

Dalším zajímavým projektem bylo setkání s paní ředitelkou Plzeňské
filharmonie Mgr. Lenkou Kavalovou, která si pro nás se svými sólisty
připravila komorní pořad na téma „Když hudba hřeje na duši... jak
ono to s tou hudbou tenkrát vlastně bylo...?“ Vystoupení bylo střídavě
protkáno slovem a tóny violoncella, hoboje a flétny. Za milý vánoční
program děkujeme paní ředitelce a manželům Janě a Lukášovi
Pavlíčkovým. Setkání bylo zrealizováno 11.12.2017.

Do našeho Domova opět zamířily děti, tentokrát žáci
z pěveckého kroužku ze ZŠ Radčice. Žáci z různých
tříd prvního stupně nám zazpívali koledy, zahráli
na housle, zobcovou a příčnou flétnu a přednesli nám
i několik vánočních básní. Žáci navštívili také pět
pokojů, kde svým vystoupením potěšili imobilní
uživatele. Naši obyvatelé měli radost nejen z dětského
programu, ale i z milých vánočních dárků, vyrobených
z keramiky, kterými byli obdarováni. Za pěkné představení patří poděkování dětem a také jejich paním
učitelkám Mgr. Gabriele Daovové a Janě Matějíčkové.
Žákovský koncert proběhl 13.12.2017.

K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří návštěva
vánočních trhů na plzeňském náměstí Republiky.
Prohlídka jesliček v kostele sv. Bartoloměje přinesla
nečekané zpestření, neboť jsme zde zastihli průvodkyni
v historickém kostýmu a vyslechli vyprávění o staročeských vánočních zvycích na Plzeňsku. Naši uživatelé
si návštěvu trhů užili, nakoupili drobné dárečky svým
blízkým a zahřáli se teplým svařákem. Výlet na vánoční
trhy se uskutečnil 15.12.2017.

V čase předvánočním se naši obyvatelé opět zúčastnili vánoční mše v kostele sv. Martina a Prokopa v plzeňské
čtvrti Lobzy. Pan farář páter Jiří Barhoň tuto mši uskutečnil speciálně pro naše obyvatele a pro seniory z DZR
„Sněženka“. Bohoslužby se účastnila i paní Anna Srbová, která nás opět s profesionalitou jí vlastní doprovázela
na kostelní varhany a přidala i několik známých koled, které jsme si všichni společně zazpívali. Děkujeme panu
faráři za pozvání a uskutečnění mše, při které si naši uživatelé mohli připomenout křesťanské poselství Vánoc,
kdy všichni věřící oslavují narozeniny svého spasitele, Ježíše Krista, Božího Syna. Výlet se uskutečnil 18.12.2017.

Konečně nadešel pro naše obyvatele dlouho očekávaný „ústavní Štědrý den“, který byl naplněn kulturním
programem a slavnostní štědrovečerní večeří. V našem Domově zahájila slavnostní Štědrý den vedoucí útvaru DZR
„Petrklíč“ Bc. Libuše Šebestová společně se zastupiteli magistrátu města Plzeň. Následně pokračoval dopolední
program koncertem skupiny „Originál“, který se setkal s velkým úspěchem, neboť pan Miloš Chaloupka a paní
Petra Hyťhová si připravili směs písniček z mládí našich obyvatel. Ústavní Štědrý den se uskutečnil 20.12.2017.

Během odpoledního odpočinku byli
naši uživatelé obdarováni vánočními balíčky, které osobně rozdávaly
vedoucí útvaru DZR „Petrklíč“ Bc.
Libuše Šebestová a vedoucí útvaru
zdravotní péče paní Helena Kurcová.
V odpoledním čase se naši uživatelé
sešli ke společnému zpívání koled.
Přivítali jsme známé zpěváky a hudebníky ze „Senior kapely“, za jejichž
doprovodu jsme si vánoční koledy
zazpívali.

Slavnostní den byl zakončen tradiční
štědrovečerní večeří s rybím nebo
vepřovým řízkem a bramborovým
salátem. Sváteční atmosféra byla
podmalována vánoční hudbou, slavnostní výzdobou stolů a rozsvíceným
vánočním stromečkem. Také naši
obyvatelé byli slavnostně naladěni,
aby si svůj „Štědrý den“ co nejlépe
užili.
K příjemně prožitým vánočním
svátkům přispěla společná práce
celého našeho kolektivu, a proto
také všem patří velké poděkování
od našich spokojených uživatelů.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách pro
nepedagogickou činnost,
DZR „Petrklíč“

Prosincové vánoční besídky

V posledním měsíci tohoto roku bylo v našem Domově velmi rušno.
Mohli jsme zhlédnout vystoupení dětí ze základních i mateřských škol.
Přivítali jsme známé i nové tváře.
V pondělí 11. prosince jsme s nadšením očekávali milou návštěvu. Jako
každý rok i letos nás navštívily děti z 26. ZŠ Plzeň - Růžovka. Potěšit nás
přišlo přes třicet žáků krátkým divadelním představením, proloženým
známými koledami a písněmi s vánoční tématikou. Na závěr došlo i na rozdávání dárků v podobě různých dekoračních předmětů vytvořených dětmi.
Na oplátku jsme rozdávali závěsné ozdobičky a balíčky se sladkostmi.
Ovlivněni vánoční atmosférou jsme přivítali i ty nejmenší děti z 55.
mateřské školy. S dobrou náladou a radostnými úsměvy nás navštívily dne
14. prosince. Děti zpívaly, tancovaly, a to vše v doprovodu svých učitelek.
Přivezly s sebou také krásné dárečky pro naše klienty v podobě vlastnoručně vyrobených dekoračních stromečků. Klienti neskrývali dojetí.
Na oplátku jsme děti obdarovali velkým potleskem a malou pozorností.
V úterý 19. prosince do našeho Domova přijeli z Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje spolu s žáky 3. třídy Základní školy při Fakultní
nemocnici. Děti zazpívaly našim klientům několik písniček a společně
popřály pohodové prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v novém roce.
Také měly připravenou malou pozornost v podobě přáníček, závěsných
vánočních dekorací a křížovek pro seniory. Na oplátku jsme děti obdarovali
velkým potleskem a malou sladkou pozorností.
Společně jménem všech klientů a celého kolektivu Domova se zvláštním
režimem „Sněženka“ děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě daných
vystoupení. Poděkování patří také dětem a jejich učitelkám, které pomohly
nám všem prožít krásný předvánoční čas a naladit se na tu správnou
atmosféru.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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