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m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

v měsíci říjnu se nám podařilo uskutečnit dva krásné výlety. na obou  
měli naši obyvatelé možnost poznat proměny plzně v čase i prostoru.  
první výlet se uskutečnil ve čtvrtek 4. října a jeho trasa vedla  
do smetanových sadů, studijní a vědecké knihovny plzeňského kraje  
a Šafaříkových sadů. cílem bylo zhlédnout výstavy umístěné v těchto  
prostorách, případně posedět v některé z příjemných kavárniček.  
Jak se tento záměr povedl je nejlepší zeptat se někoho z účastníků.  
oslovila jsem tedy paní marii D. a položila jí několik otázek:

RZ: „Marie, co vás na tomto výletě 
nejvíce překvapilo?“
MD: „Plzeň vypadá jinak, než v mých 
vzpomínkách. Je hezčí a čistější. Moc 
se mi líbí parkové úpravy a barevné 
opravené domy.“
RZ: „A jak se vám líbily výstavy, 
které jste měli možnost zhlédnout?“
MD: „Viděli jsme výstavu Významné 
osmičky před Studijní a vědeckou 
knihovnou i připomenutí význam- 
ných plzeňských rodáků výstavou 
Bimba - Heckel - Horníček, která  
byla umístěna v parku pod divadlem. 
Obě se mi moc líbily.“
RZ: „Jaký si z tohoto výletu 
odvážíte nejsilnější zážitek?“
MD: „Neobvyklým a příjemným 
zážitkem pro mne bylo posezení  
v Café Knihomol, umístěném v krás- 
ném prostředí vědecké knihovny. 
Milá obsluha a útulné prostředí 
nám zpříjemnily chvilky odpočinku. 
Dalším silným ‚neplánovaným‘ zá- 
žitkem bylo setkání s představiteli 
politických stran, kteří v prostoru  
U Branky získávali hlasy voličů před 
následujícími volbami. Květinami, 
kávou, pohoštěním, drobnými upo- 
mínkovými předměty i svými úsměvy. 
Také jsem byla obdarována květinami 
a volebními materiály.“
Před odjezdem stihli účastníci výletu 
shlédnout putovní výstavu Repub- 
lika československá 1918 - 1938  
a zamávat Spejblovi a Hurvínkovi.

Pokračování na straně 2.

Plzeň očima našich obyvatel



Plzeň očima  
našich obyvatel
Dokončení ze strany 1.
o čtrnáct dní později, 17. října, jsme se do města vypravili znovu.  
tentokrát naše trasa začínala prohlídkou náměstí Republiky.  
abychom nabrali dostatek sil, občerstvili jsme se v příjemném 
prostředí Ólala café. potom nás již čekala cesta pražskou ulicí  
a Šafaříkovými sady až k budově západočeského muzea. tentokrát 
jsem své otázky položila paní Drahomíře D. Dle jejích slov, žije  
v plzni „jenom“ 46 let.
RZ: „Drahuško, co vás na tomto výletě nejvíce překvapilo?“
DN: „Nejvíce mne překvapila spousta nových kavárniček a hospůdek  
s předzahrádkami. Plzeň mi tak připomíná Paříž. Opravené domy  
a krásně upravený parkový okruh.“ 
RZ: „Měli jste možnost vidět putovní výstavu Republika 
československá 1918 - 1938, jak se vám líbila?
DN: „Já jsem tuto dobu prožívala na Moravě. Připomněla mi mnohé  
mé zážitky z dětství a mládí. Je dobře, že se na tuto dobu nezapomíná. 
Moc se mi to líbilo.“
RZ: „Co pro vás na tomto výletě byl největší zážitek?“
DN: „Celý výlet mi přinesl mnoho zážitků. Velice krásný byl pohled  
od Západočeského muzea na nádražní budovu. Také se mi velmi líbilo,  
že jsme při zpáteční cestě měli možnost vidět pomník Díky, Ameriko! 
Krásné počasí ještě umocnilo výbornou atmosféru. Jsem velice ráda,  
že jsem se ho mohla zúčastnit. Nejen pro mne, ale i pro ostatní to byl 
opravdu velký zážitek, který bychom si znovu rádi zopakovali.“
Oběma účastnicím děkuji za rozhovor. A doufám, že jim jejich přání 
budeme moci brzy splnit. Vánoční trhy jsou co nevidět...

Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Podzimní pečení
podzimní kulinářské hrátky odstartoval dar v podobě domácích jablek.  
byla jich spousta a tak jsme se museli v kuchyni opravdu otáčet. uživatelé 
si pochutnali na domácím jablkovém štrůdlu a jablečno-pudinkových 
dortech se šlehačkou. 
Následovalo období havelského posvícení a tak jsme samozřejmě nemohli 
být pozadu ani my. Upekli jsme vykrajované hnětýnky dle receptu ze Stra- 
konicka. Upečené placky jsme potírali citronovou polevou či čokoládou  
a zdobili dle fantazie. Hnětýnky měly velký úspěch, a tak jsme recept uchovali  
pro příští posvícenské pohoštění. 

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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zavírání zahrady
stalo se v našem Domově již tradicí, že s nástupem podzimu pořádáme 
akci, při níž se symbolicky loučíme s trávením volného času na čerstvém 
vzduchu v parku. tuto akci nazýváme „zavírání zahrady“. 
Letos však ve stanovený den, úterý 2.10.2018, počasí příliš nepřálo a proto 
byla akce přesunuta do jídelny. To ale neznamenalo, že by naši uživatelé přišli 
o výborné pečené klobásy, právě naopak. Tradicí také je, že při této příležitosti 
bývá zajištěna hudební produkce. Tentokrát se zodpovědného úkolu ujal 
známý harmonikář Josef Pospíšil. Ten naladil uživatele na veselou notu 
písničkami známých hudebních autorů a posluchači odcházeli s příjemnými 
dojmy. Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách 

pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

opékání špekáčků
V pátek 12.10. jsme si na zahradě našeho Domova uspořádali opékání špekáčků. Počátkem měsíce nám počasí 
ještě přálo a tak jsme si užívali babí léto a pomyslně se loučili se zahrádkářskou sezónou. Uživatelé se sešli  
v hojném počtu, dobré náladě a společně jsme si tak užili krásné odpoledne plné grilovaných dobrot i se vším, 
co k tomu patří. Už se těšíme, až na jaře zase zatopíme pod grilem a společně spálíme paní Zimu.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



Jablíčkové oPoJení
Prvnímu náporu jablek jsme tak nějak odolali, druhému 
však ne... A nelitovali jsme! Jedno čtvrteční dopoledne se sešlo 
pár uživatelek, aby vzaly nože a darovaná jablíčka oloupaly  
a nakrájely. Při této činnosti kuchařinkám asistovala zdatná 
terapeutka. Dalším postupem bylo válení a naplnění vláčného 
listového těsta domácí výroby. Následovalo pečení v řádně  
rozpálené troubě. Závěrečná etuda spočívala v pozvání  
na kávu a čerstvý štrůdl...

Radka Vondrášková, 
vedoucí pracovníků pro základní výchovnou  

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



výlety na výstavy 
s přicházejícím podzimem jsme navštívili dvě tematicky naprosto odlišné 
výstavy. první zážitkovou expozici k výročí založení Československa  
s názvem „100pY - sto let RepublikY - oČima pěti GeneRací“, 
jsme navštívili 4.10.2018 v Depu 2015. 
Postupně jsme procházeli pěti místnostmi, které připomínaly atmosféru  
a prostředí typické pro období od První republiky až po současnost. Takto  
jsme mohli prožít válečnou vřavu, posedět v prvorepublikové kavárně,  
pobýt v dílně plzeňské Škodovky, prohlédnout si normalizační koupelnu, 
nahlédnout do garáže s autem připraveným k emigraci a na závěr navštívit 
prostor určený pro zamyšlení a pro diskuzi. V každé místnosti byly vyprá- 
věny fiktivní příběhy rodiny Němcových, které rodina během posledních  
100 let prožila. Výstava se velmi líbila a naši uživatelé mohli sdílet své  
dojmy, pocity a vzpomínky při kávě v místní stylové kavárně. 

Další neméně zajímavou akcí byla návštěva kulturního domu Šeříková 
na slovanech, kde se konala „výstava českých a bavorských zahrádkářů“. 
výstavu jsme navštívili 12.10.2018 v dopoledním čase. 
Svým pěstitelským uměním se zde pochlubilo několik desítek vystavovatelů 
ze všech okresů našeho kraje a německého příhraničí. Naši obyvatelé  
si s nadšením prohlédli různé druhy výpěstků ovoce, zeleniny a květin. 
Během výstavy probíhala soutěž o největší a nejzajímavější exponát.  
Součástí výstavní haly je nově zrekonstruovaná restaurace s originálním 
interiérem připomínající atmosféru minulého století. Naši obyvatelé zde 
poseděli na kávě a než jsme se odebrali k odjezdu, stihli jsme se zaposlouchat  
do Muziky Václava Žákovce a tak se s výstavou rozloučit. 

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“



„Jitřenka“ v rokycanech
Jednu podzimní středu jsme vyrazili na výlet vlakem  
do Rokycan. tyhle jízdy vlakem jsou vždy zpestřením  
a tentokrát byl výlet spojený i s návštěvou místního bazénu. 
Všichni moc dobře známe plavecký areál v Plzni na Slovanech, 
kam chodíme plavat téměř každý týden, proto jsme rádi vy- 
zkoušeli i bazén v jiném městě. Prohlédli jsme si celý plavecký 
areál, užili si velký bazén i nerezovou vířivku. Poté jsme zamířili 
na prohlídku centra Rokycan. Město se nám moc líbilo, prošli 
jsme se po náměstí, udělali pár společných fotek a kolem poledne 
se vydali vlakem zpět do Plzně. Výlet se moc povedl a určitě  
ho ještě někdy zopakujeme.

Marcela Ciňková, PSS pro výchovnou 
nepedagogickou činnost DS „Jitřenka“

Podzimní koncertování 
naše uživatele opět potěšily svým zpěvem a vystoupením dvě známá 
hudební tělesa, která jsou generačně velmi rozdílná. nejdříve jsme 
přivítali pana miloše chaloupku a petru hyťhovou, kteří společně tvoří 
skupinu oRiGinál. 
Koncert se uskutečnil 27.9.2018 v prostorách našeho Domova. Repertoár  
byl opět velmi různorodý a namíchaný z rozdílných žánrů. Písničky lahodící  
srdci i uchu si každý z přítomných posluchačů mohl zanotovat podle  
svého výběru. Několik závěrečných písniček na přání ukončilo velmi zdařilý 
koncert, který se našim seniorům moc líbil.

Dalším hudebním představením bylo vystoupení dětského souboru  
Jiřičky, který se uskutečnil v našem Domově ve čtvrtek 11. října 2018  
v dopoledním čase. 
Svým pěveckým výkonem nás žáci prvních až osmých tříd z 34. ZŠ Gerská  
opět velmi potěšili, neboť úroveň jejich vystoupení je opravdu dobrá.  
Krásná píseň na závěr od Marty Kubišové „Modlitba pro Martu“, dojala  
nejednoho posluchače. Paní Mgr. Jarmile Procházkové děkujeme za skvělé  
vedení souboru a krásné vystoupení, které s dětmi pro naše uživatele 
připravila. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 

pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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desetiboJ 
pro naše uživatele jsme připravili na zahradě našeho Domova sportovní  
a zážitkový odpolední program. za asistence šesti dobrovolníků z RDc  
totem a velké pomoci personálu Domova proběhlo 11.10.2018 odpo- 
ledne plné soutěžení a překvapení. splnit deset různých disciplín na podpo- 
ru tělesné kondice a kognitivních funkcí bylo pro naše uživatele výzvou. 
Mezi disciplíny byl zařazen hod molitanovým míčkem na jelena, lovení 
rybiček, hledání drobných předmětů v nádobách naplněných rýží, trefa 
míčem na kuželky, navlékání dřevěných korálků, hod kroužkem na cíl, sklá- 
dání puzzlů různé obtížnosti, hod míčkem na koš, věšení prádla a určování 
názvů lesní a polní zvěře podle nakreslených obrázků. Již tradičně byli 
soutěžící rozděleni do dvou kategorií obtížnosti a každý se snažil podle svých 
individuálních možností nasbírat co nejvíce bodů. Každý zúčastněný byl 
odměněn drobnou sladkostí. Během soutěžení vládla příjemná atmosféra  
a protože i počasí nám přálo, měli naši uživatelé z proběhlé akce radost.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“


