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Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze

20. září 2017 bylo pro několik uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ ve znamení výletu
do centra města, konkrétně do Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum sídlí ve Františkánské ulici a celá „expozice“ je součástí bývalého františkánského kláštera.
Hned u chodu viděli výletníci klášterní vrátnici,
dále ti mobilní mohli nahlédnout do nejstarší
plzeňské Obranné uličky, kterou ohraničuje
původní hradební zeď a část původní zdi kláštera.
Následovala ukázka mnišské cely. V místnosti,
která kdysi sloužila mnichům jako letní refektář
a kde zůstalo autentické barokní lavabo ve tvaru
symbolu typického pro baroko, bývají nainstalované
krátkodobé výstavy. V tomto období je to výstava
Liturgický rok. Následovali jsme průvodkyni
do gotické křížové chodby a kapitulní síně vyzdobené freskami z 15. století, zde je také kaple
sv. Barbory. Prohlídka končila opět v křížové
chodbě, kterou jsme prošli celou, shlédli tak vystavené sochy a reliéfy, nahlédli do kostela a někteří

se podívali také na „rajský dvoreček“. Výlet byl
ukončen v přátelském a hlavně bezbariérovém
Ólala cafe.
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou
činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Podzimní tvoření

Kuželky

Naše zahrada se před pár měsíci rozrostla o závěsný
kuželník a dlážděnou hrací plochu. Ruské kuželky
patří mezi jednu z nejpopulárnějších venkovních her
u nás. Za podzimních teplých dnů pilujeme pravidla
a učíme se správně nadhazovat. Uživatelé našeho
Domova si tuto venkovní aktivitu oblíbili zejména
pro její variabilitu. Kuželky nejsou limitované věkem,
pohlavím ani tělesnou mobilitou. Ať sedíme na židli
či invalidním křesle, hrajeme ve skupině anebo
samostatně, kuželky nás prostě baví.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

K podzimu neodmyslitelně patří ohnivě zabarvené
listí, pouštění draků a sběr hub. Houbařská sezóna je
v plném proudu a naši uživatelé často vzpomínají
na podzimní procházky lesem a radost z plných košíků.
My jsme se proto inspirovali a vytvořili si dekorační
houby pomocí námi zhotovené tvrdnoucí hmoty.
Modelovali jsme, natírali a výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat. Nyní již náš Domov zdobí zátiší vytvořená z přírodnin a našich výtvorů.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

V. ročník Seniorského Lycea

Přestože rok ukrojil ze svého koláče tři čtvrtiny, laskavý čtenář
nebyl dosud informován o tom, že také v letošním roce probíhá
v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ další ročník Seniorského
Lycea. Považte, ročník je to v pořadí již pátý! A obliba této naší,
mohu-li použít, „Univerzity třetího věku“ neklesá!
Hudební salón, kde přednášky
probíhají je, přednášku co přednášku, naplněn až po okraj. Letos
opět cestujeme a to jak po naší
krásné vlasti, tak také po celém
světě. Frekventanti z řad našich
uživatelů absolvovali vyprávění
o Indii (INDIE můj domov)
v přednášce výměnné studentky
Ashiky Jain. Březnový a dubnový
výlet zavedl posluchače do černé
Afriky. Konkrétně pan Michal
Fidler mluvil o své charitativní

cestě do Krásné a nepochopitelné KENI a student ergoterapie
Chipo Malambo zas představil
svou domovskou zemi ZAMBII.
V dubnu ale proběhlo ještě jedno
cestovní setkání a to s Udivující
perlou Atlantiku MADEIROU
v podání Ing. Jaroslava Bultase.
Po prázdninách byl představen
Nádherný ostrov SRÍ LANKA
kolegyní Hankou Nigrinovou
a další kolegyně Dana Macháčková přiměla některé zavzpo-

mínat na nedaleké Mariánské
Lázně a to ve čtvrtek 21. září
2017. Rádi bychom, aby mohli
mít frekventanti ve svých průkazkách, které na každou přednášku přinášejí, deset podpisů
od přednášejících. Doufáme,
že se nám tento plán vydaří a na
listopadové promoci budou tyto
průkazy vyměněny za diplomy.
Slibuji laskavému čtenáři, že jej
o tom, jak vše dopadlo, budu
informovat.
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost
DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“

Pojďme si zazpívat...
Po letních prázdninách jsme opět
rádi přivítali paní Svatku Novákovou, která nám i na tento školní
rok přislíbila svou pravidelnou
spolupráci s naším domovem.

Paní Svatka je učitelka v hudební
umělecké škole a doprovází naše
obyvatele při zpěvu lidových
písniček na elektrické varhany.
Na paní Svatku prozradím, že je
milovnicí přírody a jejím velkým
koníčkem je sbírání nejrozmani-

tějších léčivých bylinek. Nejraději
navštěvuje kouzelná šumavská
zákoutí a o Šumavě říká, že je to
její srdeční záležitost.

Společně s paní Svatkou jsme již
nacvičili pěknou řádku nových
písniček a je to vidět i na našem
zpěvníku, který se stále rozrůstá.
Někteří naši uživatelé jsou hudebně velmi nadaní a zvládnou zazpívat i opravdu nelehké melodie.
Mezi nové oblíbené písničky patří

např. „Nikdy se nevrátí pohádka
mládí“ od hudebního skladatele
Karla Vacka, nebo česká lidová
„Vy zelení hájové“.
Paní Svatce děkujeme za krásný
hudební doprovod a těšíme se
na další společně strávený čas
s lidovou písničkou.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost,
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Hasiči v „Nováčku“
I letošní září navštívili uživatele „Nováčku“ dobrovolní hasiči z hěsta Touškova. Na každoroční setkání
se těší děti i dospělí od konce prázdnin. Přivítají
své staré známé, poví si, co se stalo za uplynulý rok
nového, členové sboru se seznámí s novými obyvateli domova. Společně si opečou v krbu špekáčky,
což je pro všechny náramná dobrota.
Ovšem největší atrakcí je duha vzniklá správným
nasměrováním hasičské stříkačky. Samozřejmě to

vyžaduje svítící slunce. Přesně v 16 hodin sluníčko
vykouklo a duha byla. Krásně barevná vyvolala
nadšení u všech zúčastněných diváků. Na památku
dostal každý člen sboru drobný dárek a do klubovny
keramického Soptíka, kterého vyrobila s uživateli
terapeutka Dagmar Zahoříková.
Těšíme se na shledání příští rok!

Jana Kryčová,
vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Některé příběhy píše sám život...
Dva šachoví mistři, kteří se poznali již během svého mládí, se sešli
po dlouhých letech úplně náhodně v našem domově seniorů „Kopretina“.
Pan Ing. Ladislav Ližan a Jiří Schneider spolu hráli již v roce 1970
v Mariánských Lázních v Krajském přeboru šachistů. Jejich láska k šachům
trvá od jejich mladých let až do dnešních dnů. Společný koníček oba
dva spojuje a volná odpoledne tráví nad šachovou partií. Oba dva mají
za sebou řádku vítězství již od mládí, každý ve své kategorii.
Velkým úspěchem pana Ing. Ladislava Ližana bylo získání titulu trojnásobného mistra republiky ČSSR. Jednalo se o soutěže mistrovství
republiky v korespondenčním šachu, kterých se pan Ladislav zúčastnil
jako člen družstva „Lokomotiva Plzeň“.
Pan Jiří Schneider je hendikepován hluchoslepotou, ale i přesto se stále
za podpory organizace LORM a jeho rodiny účastní nejen tuzemských,
ale i mezinárodních šachových turnajů. Umístění získal i v mistrovství
světa neslyšících v Arménii, kterého se účastnili šachisté z 25 zemí světa.
Jeho posledním vítězstvím je první místo v Lormolympiádě v Kralupech
nad Vltavou. Této šachové soutěže pro hendikepované osoby s hluchoslepotou se účastnil v září tohoto roku.
Panu Jiřímu Schneiderovi k jeho úspěchu gratulujeme a oběma hráčům
přejeme mnoho krásných společných chvil nad šachovnicí.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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