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Jedeme na Kozel

Společný výlet našich obyvatel, několika uživatelů z DOZP „Nováček“
a celé třídy studentů s jejich paní učitelkou, se uskutečnil v den „D“
3.5.2017. Po několika deštivých dnech vysvitlo slunce a po temných
mracích nebylo ani památky. Cesta přes Starý Plzenec, Sedlec
a Šťáhlavy ubíhala rychle a za krátký čas jsme již mohli obdivovat
historickou krásu loveckého zámku Kozel.
Tento klasicistní lovecký zámek byl postaven na konci 18. století.
Jedná se o přízemní čtyřkřídlou budovu s kaplí, jízdárnou, lokajnou
a konírnou. Zámek nechal postavit Jan Vojtěch Černín z Chudenic,
nejvyšší lovčí Království českého. Na reprezentačním loveckém sídle
byly pořádány lovecké hony a na zámek jezdila šlechta z celých Čech.
Lovení zvěře v okolních lesích bylo oblíbenou kratochvílí české šlechty.
Název zámku je spojen s pohanským zvykem Slovanů, kdy naši
prapředkové obětovali v době rovnodennosti kozla, aby si usmířili
bůžky a mohli očekávat dobrou úrodu.
Studenti ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu
se ujali 11 vozíků s našimi obyvateli a po celou dobu výletu je provázeli. Studenti se věnovali svěřeným seniorům s velkou ohleduplností
a péčí nejen při prohlídce zámeckých interiérů, ale i při projížďce parkem,
kde se zastavili na zámecké terase.
Pokračování na straně 2.

Jako každý měsíc jsme u nás
ve „Sněžence“ s otevřenou náručí
přivítali naše čtyřnohé kamarády z Pomocných tlapek.
Protentokrát jsme díky slunečnému počasí mohli na tuto
příležitost využít naši zahradu,
kde za příznivého počasí trávíme
volný čas nejraději. Uživatelé
se potěšili pohledem na psy
dovádějící v trávě. Někteří dali
přednost pohybu a chlupaté
mazlíčky sami venčili, jiní se nechali jen opečovávat a masírovat
jejich drsnými jazýčky.
Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost,
DZR „Sněženka“

Jedeme na Kozel

Dokončení ze strany 1.
Terasa s vyhlídkou umožňuje pohled do daleké otevřené krajiny poseté
vesničkami, loukami, lesy a také lze v dálce zahlédnout zříceninu hradu Radyně. Příjemný společný čas ubíhal i nad kafíčkem a různými dobrotami v zámecké zahradní restauraci. Zpestřením pro naše obyvatele
byl malý kvíz, který naši uživatelé a studenti společnými silami vyplnili.
Tento vědomostní kvíz přináším i vám, vážení čtenáři:
1. Která města a vesnice jsme projížděli?
2. Z jakého století a v jakém slohu byl postaven zámek Kozel?
3. Proč za majitelem zámku často jezdili šlechtici z celých Čech?
4. Jak se jmenuje zřícenina hradu, která je vidět z terasy zámku Kozel?
5. Kdo nechal zámek postavit?
6. Jaké budovy jsou součástí zámku?
7. Odkud vznikl název zámku Kozel?
Věřím, že pozorný čtenář všechny správné odpovědi v textu nalezl.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Muzikoterapie
V pátek 12.5.2017 proběhla u nás v Domově muzikoterapie pod odborným vedením pana Radka Harvánka.
Uživatelé si vyzkoušeli hru na tělo i různé exotické nástroje. Po celou dobu panovala uvolněná atmosféra
a pozitivní účinky hudby na vlastní kůži jsme pociťovali všichni. Nyní se již těšíme, až nás muzikoterapeut
navštíví znovu a my si budeme moci společně užít další příjemný zážitek a relax pomocí hudby.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Pestrý květen
v DS „Jitřenka“
Květen byl v našem zařízení ve znamení spousty různorodých akcí, které jsme si všichni moc a moc užili. Začátkem
měsíce jsme navštívili tradiční Slavnosti svobody, kdy jsme
se na chvíli přenesli do období konce 2. světové války
a v Proluce v Křižíkových sadech si prohlédli vojenský
kemp americké 2. pěší divize.
Dalším zážitkem byla návštěva cirkusu JO-JOO, tedy spíše
zvěřince, kde se všem nejvíce líbili tygři ve výběhu a mládě
pumy.
Nezaháleli jsme ovšem ani v dílnách. Maminkám jsme
ke Dni matek vyrobili krásná přáníčka a papírové růžičky.
Vzhledem k pěknému počasí jsme se často vydávali na procházky po okolí DS a užívali si kvetoucí jarní přírodu.
A samozřejmě ani v květnu nemohly chybět oblíbené návštěvy plaveckého bazénu na Slovanech a hodina muzikoterapie.
Marcela Ciňková, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

Beránci
znovu
ve „Sněžence“
Poslední květnový pátek jsme s velkou
radostí a plni očekávání znovu přivítali
děti z pěveckého sboru Beránci pod vedením paní Lady Beránkové. Tentokrát si pro
naše uživatele přichystaly mix lidových
písní různých národností a filmové písně
zpívané dvojhlasem. Uživatelé neskrývali dojetí nad nadáním mladých pěvců
a z vystoupení byli velice dojati. Velikou
radost jsme měli i my. Tohoto vystoupení
se zúčastnila více než polovina uživatelů
z celkového počtu zde ubytovaných, a tak
mohl pohled na rozzářené oči seniorů být
jakýmsi díky všem, kteří se na této akci
podíleli.

Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách

pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

S „Klubem cestovatelů“ do Litevské republiky
Opět jsme v „Klubu cestovatelů“
přivítali paní Mgr. Hanu Kubálkovou ze Střední odborné školy
obchodu, užitého umění a designu,
která k nám doprovodila svou
žákyni Natálii Kopelentovou.
Cestopis o Litvě proběhl 17.5.2017
v jídelně DS „Kopretina“. Natálie
studuje obor cestovního ruchu
a připravila si pro nás velmi zajímavou prezentaci s promítáním
o Litevské republice, kde v rámci
svého studia strávila tři týdny.
Litva patří mezi pobaltské země,

jako je Lotyšsko a Bělorusko.
Hlavním městem je Vilnius, oficiálním jazykem je litevština. Tato
země je zajímavá velkým počtem
jezer, kterých je více jak 3000.
Jezera jsou ledovcového původu
a vytvářejí skutečný vodní labyrint.
Litva je pro velkou rozmanitost
flory a fauny označována jako
„evropský Bajkal“. Litva má 90 km
písečného mořského pobřeží. Celkové podnebí je spíše chladnější,
ale v létě teplota vody v ojedinělých oblastech dosahuje od 16 °C
do 25 °C.

Našim uživatelům se cestopis velmi
líbil a Natálie byla odměněna hlasitým potleskem a také krásným
rukodělným výrobkem v podobě
korálkového šperku od naší obyvatelky paní Marie Plné.
Natálii Kopelentové a paní učitelce
Mgr. Haně Kubálkové děkujeme
za velmi zajímavou prezentaci
a příjemně strávený společný čas.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost,
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Slavnosti svobody
V pátek 5.5.2017 navštívili chlapci našeho Domova vojenské tábory vybudované ku příležitosti oslav osvobození města Plzně za OC Plaza. Chlapci si prohlédli bojová vozidla, zbraně a uniformy z doby osvobození.
Největším zážitkem pro ně byla jízda „gazíkem“. Ve stánku Policie ČR vybarvovali omalovánky se semafory,
za což obdrželi odměnu. Zaskákali si také v nafukovacím hradu. Návštěva u vojáků se jim moc líbila.
Dagmar Zahoříková, pracovník v sociálních službách, DOZP „Nováček“

Výlet do ZOO Plzeň
Teplejší počasí a vlastně také roční období láká k výletům. My jsme
letos zvolili výlet do nedaleké v ČR nejstarší Zoologické a botanické
zahrady města Plzně. S dvacítkou uživatelů DZR „Čtyřlístek“ a DS
„Sedmikráska“ jsme se tam vydali 17. května 2017. Už od rána bylo teplo
a asi proto bylo dost plno před pokladnou. Nicméně zoologická je tak
chytře koncipovaná, že jsme se s maminkami s kočárky a školkami sem
tam potkávali a vzájemně si vlastně nebránili ve výhledu na klokany,
tučňáky, žirafy a další krásná exotická zvířata. Velký úspěch sklidili
paviáni (?) ozývající se a skákající v korunách vysokých stromů.
Restaurace v africkém stylu Kiboko nedaleko lemuřího příbytku byla
naším zázemím a příjemným osvěžením. Děkujeme útvaru Doprava
za pohodovou dopravu a brigádníkům a dobrovolnicím DC ADRA
Plzeň za laskavou pomoc výletníkům.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Ukázka činnosti Základní
kynologické organizace Stod
Bylo to moc pěkně a zajímavě strávené odpoledne ve středu 21. týdne
tohoto roku. Na zahradu Domova přijeli členové ZKO Stod, aby uživatelům i ostatním ukázali část toho, co se svými psími miláčky nacvičili.
Snad se nikdo neurazí, když jsem napsala „miláčky“? Oni to totiž byli miláčci
na první pohled a pro neznalce velmi drsní a neohrožení! Uznejte sami:
majitelé přivedli fenky Astu, Abigail a Verri rasy Německý ovčák. Další dvě
feny Ariana a Bafi patří také mezi ovčáky, ale belgické. Jediným zástupcem
samčího pohlaví byl snad čtyřicetikilový Dasty - rasy Cane Corso! Dobře,
tak teď vysvětlím ty „miláčky“. Většina psů předvedla opravdu profesionální
výkon, vždyť se pyšní složením zkoušek. Závěrem si však mohli diváci
fenky pohladit a nabídnout jim piškoty... Na mladé Astě byla trochu znát
její nezkušenost... Velkým pobavením pro diváka byl Dasty, mohutný
a krásný pes, který místo aby rval z figuranta rukávec, mu lezl po zádech
s touhou se s ním mazlit... Vše, ať skvělé výkony cvičených fen nebo
Dastyho legrácky, tak jako roztržitost Astičky, bylo diváky hodnoceno
bouřlivým potleskem. Myslím, že se do výkonů všech psů promítala
vstřícnost a skvělá nálada jejich majitelů.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Zájezd na zámek Kozel
Na pozvání PSS pro nepedagogickou činnost DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ Šárky Bartoškové
se uživatelky našeho Domova zúčastnily zájezdu na zámek Kozel.
Za doprovodu studentů Obchodní akademie v Plzni z Nerudovy ulice pod vedením paní učitelky
Hany Kubálkové si naše děvčata spolu se seniory prohlédli zámek a okolí. Poté poseděli v cukrárně,
která se nachází v prostorách zámku. Zde se také všichni podrobili malému testíku, ve kterém si ověřili
získané znalosti o zámku. Se zámkem jsme se rozloučili písní „Ta naše písnička česká“. Po příjezdu
čekala na děvčata i studenty sladká odměna. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Š. Bartoškové
a paní H. Kubálkové za pozvání a možnost účastnit se jimi pořádaného zájezdu.

Den matek pro obyvatele
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
Den matek naši uživatelé oslavili, díky dětem a jejich paním učitelkám,
které si pro naše obyvatele připravily krásné vystoupení. Pozvání do 90. MŠ
jsme s radostí přijali a 12.5.2017 jsme v hojném počtu děti navštívili.
Celkem 44 dětí ze třídy „Oveček“ a „Myšek“ nám předvedlo své pásmo tanců,
písniček a básniček. Milým překvapením byl dětmi připravený obložený
šunkový chlebíček a malý dáreček v podobě vlastnoručně vyrobené květiny
z papíru. Děti byly na oplátku odměněny sladkou odměnou v podobě
malých „Kinder“ čokoládek a dlouhotrvajícím, hlasitým potleskem.
Vzájemné předávání dárků provázela dojemná a radostná atmosféra.
Za příjemný společný čas a pěkné vystoupení děkujeme dětem a paním
učitelkám Jiřině Štádlerové a Haně Loulové, které vše s dětmi nacvičily.
Moc se těšíme na další vzájemné přátelské setkávání.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Cílová páska a Bolevák

Nad spojením Boleváku a cílové pásky se už dnes žádný plzeňský laskavý čtenář nepodiví, vzhledem
k akcím různého druhu, které se zde konají. My jsme si vybrali Bolevecký rybník a občerstvovnu na pláži
pro vyjádření poděkování a obdivu všem soutěžícím v projektu Jedeme v tom společně, o němž již bylo
ve Zpravodaji psáno, tudíž není třeba laskavému čtenáři tuto sportovní záležitost dlouze představovat.
Přítomní byli všichni cyklo účastníci (Alfréd Skounic, Eva Kalianková, Jiří Tomíšek, Dáša Uhlíková,
Miloslav Kovačka, Jaroslav Mikuta,
Eda Weingartl, Marie Divišová,
Vilém Němec, Josef Mikulovský,
Růžena Kohoutová, Jiří Mráz)
a kromě kávy a koláče obdrželi
také diplom za účast v projektu.
Vítězi byli všichni, proto jsme

nevyhlašovali pořadí na „bedně“,
pouze oznámili, kým bylo ujeto
nejvíce kilometrů - pan Skounic
a kdo se nejvíce překonal - paní
Kalianková.
Našemu boleveckému závěru
(3.5.2017) předcházelo oficiální
ukončení soutěže, které se neslo
v pařížském duchu, protože laskavý čtenář ví, že se pomyslně jelo

do Paříže, prakticky 2000 km!
Cílová páska byla přetržena
z Vrbna pod Pradědem vedoucím
projektu Mgr. Janem Vavříkem
28. dubna 2017 v 9.40 hodin.
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost,
DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
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