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Prodejní výstava
21. listopadu 2018 jsme otevřeli jídelnu našeho Domova pro zájemce 
o výrobky uživatelů, které jsme za uplynulé období nashromáždili. 
keramika, polštáře, mazlíci a spousta dalšího byla vyložena po stolech. 
Někteří z řad uživatelů, personálu ale i hostů se na inzerovanou výstavu 
přijeli podívat, inspirovat se, mnozí však přišli nakoupit krásné a voňavé 
dárky pod stromeček. Dlužno dodat, že tentokrát jsme své výrobky 
neprezentovali sami, ale tak jako na Zahradní slavnosti, „vyložili svůj 
stánek“ Romanka (Kadaňová) a Mirek, zástupci DPS „Jitřenka“. 
Omlouváme se všem, které jsme nemohli uspokojit, další příležitost  
bude opět na zmíněné Zahradní slavnosti. 

Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



advent  
za dveřmi
V druhé polovině listopadu se veškerá 
naše pozornost zaměřila na nadchá- 
zející advent. Vánoční období máme  
všichni moc rádi a tak jsme si nej- 
krásnější svátky roku chtěli užít  
co nejdéle a přivítat je náležitě 
připravení. 
V dílnách tak vznikaly dekorace s vá- 
noční tématikou, stromky se měnily 
v zářivý symbol Vánoc a prostory 
našeho Domova provoněla všem zná- 
má vůně medových perníčků. Už se 
těšíme, až za zvuku koled společně 
usedneme, ochutnáme cukroví a bude- 
me si užívat ničím nerušenou pohodu 
a atmosféru svátků. 

Ivana Syrovátková,  
pracovník v sociálních službách  

pro výchovnou činnost,  
DZR „Sněženka“

KdYŽ draKa  
BoLí HLava
v předvánočním čase bývá ta nejlepší chvíle na pohádky. v našem 
stacionáři „Jitřenka“ jsme se domluvili, že se na jednu zbrusu novou 
půjdeme podívat do kina. 
V úterý 20. listopadu jsme vyrazili do nákupního centra Olympie.  
Při příchodu na nás dýchla vánoční atmosféra díky výzdobě celé budovy.  
U pokladny jsme koupili lístky na pohádku s krásným názvem  
„Když draka bolí hlava“. Byla natočena v česko-slovenské koprodukci.  
Herci tedy mluvili česky i slovensky. Jednu z rolí hrál zpěvák Karel Gott. 
Celý děj byl o drakem vyřčené dávné kletbě, kterou nakonec zruší čistá 
láska dvou mladých lidí. Dějem se pak prolíná vzájemný vztah českého  
a slovenského národa. Pohádku jsme si moc užili a povídali o ní nejen  
po cestě domů, ale ještě další dny u nás ve stacionáři.

Romana Kadaňová, DiS,  
PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost DS „Jitřenka“



MiKuLášsKá 
Mikulášská dětská besídka potěšila naše seniory hned několikrát, byli totiž  
obdarováni milou dětskou přítomností, vyrobenými dárečky a sladkými 
zákusky. Malé, tří až čtyřleté děti nás okouzlily svým roztomilým vystou- 
pením a větší děti nás překvapily svým nápaditým pásmem pohybových  
rytmických říkanek a tanečních dětských písniček. 
A protože již brzy přijde Mikuláš, chtěly děti vědět, jak se vypořádat s pohád- 
kovými čerty. Zeptaly se čertovské babičky, která dětem udělila několik dobrých 
rad: „Děti použijte proti čertům kolomaz, bylinky a uhlí, a kdyby to nepomohlo,  
tak nejdůležitější je, abyste byly hodné a poslušné.“ Role čertovské babičky  
se bravurně zhostila naše obyvatelka paní Jiřina, které za pěkný divadelní  
kousek děkujeme. Další pohádkovou babičkou se stala naše uživatelka paní 
Anna, která dětem zpaměti přednesla báseň „Vánoční stromeček“ z dob jejího 
dětství. Soustředěné dětské oči sledovaly, co čertovská babička poradí a také,  
jak to v básničce s vánočním stromečkem dopadne. Také paní Anně za pěknou 
recitaci děkujeme. Společný čas rychle utekl, ale příjemné dojmy a pocity  
zanechaly na obou stranách nesmazatelné stopy. Dětem ze třídy Veverek  
a Berušek přejeme krásné Vánoce. Děkujeme paním učitelkám: Kovaříkové 
Markétě, Mgr. Bílkové Kristýně, Bc. Čechutiové Janě, Loulové Haně, za pozvání 
a program, který s dětmi nacvičily a 26.11.2018 v prostorách 90. MŠ předvedly. 

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



Sál jídelny se brzy naplnil. Všichni 
s napětím čekali, co nám, pro nás 
již známí ochotníci, předvedou. 
Naposled jsme od nich zhlédli hez- 
kou pohádku Zlatovláska. Ten den 
se ovšem jednalo o zcela jiný žánr. 
Prostředí lékařských ordinací znají 
naši obyvatelé dokonale, proto tak 

společně soucítili, jak s pacienty,  
tak s těžce zkoušeným panem dok- 
torem. Kaleidoskop jednotlivých 
scének, probíhajících v ordinaci  
i v čekárně, byl odměňován bouřli- 
vým potleskem. Občas ukápla i ně- 
jaká slzička, převážně tedy smíchy. 
Choulostivější scénky mezi pacient- 

daLší, ProsíM, ...!
ve středu 31. října vládla u nás v DzR „Čtyřlístek“ od rána vzrušená  
a napjatá atmosféra. „tak paní květuško, jestlipak si vezmete tu pěknou 
blůzičku?“ „a já mám ty hezké šaty, ještě jsem je tady neměla na sobě.“ 
„taky se musím pěkně učesat.“ „musím se stihnout oholit a vzít si čistou 
košili.“ „ta rtěnka je docela hezká, mohla bych se malovat častěji...“ 
podobné rozhovory probíhaly na mnoha pokojích. a potom již první, 
pěkně upravení nedočkavci zamířili do předsálí velké jídelny. Divadelní 
skupina svazu důchodců líně – sulkov nám přijela předvést nově nastu- 
dované představení Další, prosím, ...! aneb parodie z lékařské ordinace.

kami a panem doktorem nám 
napověděly, že tentokrát to je před- 
stavení skutečně pro dospělé. Výko- 
ny herců byly obdivuhodné, diváci 
se skvěle bavili. Velice pěkná výprava 
scény i ozvučení bylo na profesio- 
nální úrovni. Na závěr představení 
herci vyzvali diváky, aby si s nimi 
společně při kytaře zazpívali několik 
známých písní. A tak jsme ze sálu 
odcházeli nejenom s úsměvem  
v srdci, ale dokonce i s písní na rtech. 
Divadelní skupině Svazu důchodců 
Líně – Sulkov děkujeme za krásný 
zážitek a příjemně strávený čas.  
Už dnes se těšíme na další společně 
prožité sváteční chvíle. 

Radoslava Zahradníková,  
pracovník v sociálních službách pro 

nepedagogickou činnost,  
DZR „Čtyřlístek“



sLavnostní „ProMoce“
Jak se již poslední dobou stalo tradicí, na sklonku podzimu jsme se  
opět sešli při slavnostním ceremoniálu k zakončení letos již vi. ročníku 
seniorského lycea a to ve čtvrtek 22.11.2018. 
V 15.00 hod. se do jídelny Domova dostavili posluchači přednáškového cyklu  
a vedoucí Ergoterapie p. Radka Vondrášková všechny přivítala, včetně hostů 
a přednesla úvodní slovo. Pro navození komorní atmosféry vystoupilo  
Sojkovo kvarteto a zahrálo Mozartovu skladbu. Následně byli přítomní  
seznámeni s programem a byla přečtena jména posluchačů, kteří obdrželi 
Osvědčení za absolvování cyklu přednášek, spolu s gratulací a drobným 
dárečkem. Ještě jednou přítomné potěšilo Sojkovo kvarteto svým vystou- 
pením. Následovalo poděkování všem přítomným a těm, kteří se podíleli,  
či vytvořili podmínky pro zdárný průběh Lycea. Paní Vondrášková se jmé- 
nem Ergoterapie se všemi rozloučila a zároveň pozvala k účasti v nadcháze- 
jícím roce. Po doznění závěrečné fanfáry přijali přítomní pozvání na malé 
pohoštění skládající se ze zákusku a kávy. Slavnostní zakončení se všem líbilo 
a my se budeme těšit na společné setkávání v roce 2019.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Plzeňské Bublinky
V úterý 6. listopadu se v dopoledních hodinách chodbami Domova nesl zvuk dětského švitoření. Vystoupit  
dorazily děti ze sborečku Plzeňské bublinky, z 50. MŠ v Plzni. Děti, pod vedením paní učitelky Zuzany 
Tomáškové a paní učitelky Moniky Mrázové, společně nachystaly pro naše uživatele pásmo písniček a básni- 
ček doplněných o tanečky. Naši uživatelé se mohli zapojit do hudebního kvízu a za správné odpovědi byli  
obdarováni výtvory šikovných žáčků a my je na oplátku ocenili velkým potleskem a sladkostí.

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



vánoce přicházejí...
Rok s rokem se sešel a opět přichází čas adventu a kouzelných vánoc. 
s tímto svátkem je především spojena připomínka oslavy narozenin 
Ježíše krista, ale také mnoho lidových zvyků. 
Jistě nejoblíbenější tradicí je zdobení vánočního stromku. Naši uživatelé 
ozdobili společnými silami stromků hned několik, ale každý v úplně  
jiném stylu. Náš Ddomov už začíná být na příchod Vánoc pomalu při- 
praven, stromečky jsou na svém místě, vánoční girlandy lemují okna  
a chodby, adventní věnce zdobí interiér a vstupní dveře Domova. Ovšem 
důležitější než sebekrásnější dekorace, a to mi jistě dáte za pravdu,  
je vánoční atmosféra, kterou nevytváří pouze vánoční výzdoba,  
ale hlavně dobré vzájemné mezilidské vztahy. A tak nám všem přeji,  
ať jsou právě ty letošní Vánoce ty nejkrásnější.

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



Po otevření přáníčka je nic ne- 
tušící obdarovaný opravdu udiven.  
Přímo před očima mu náhle vy- 
kvete květinový puget, na kterém 
rozevírá svá křídla křehký motýl. 
Každé přání je originálem, neboť 

každá kytice květů je vymalována 
podle tvořivosti našich obyvatel, 
kteří si volí barvu papíru, z které- 
ho skládají a vystřihávají okvětní 
lístky. Květy zdobí podle své fan- 
tazie za pomoci fixů, gelových 

Květinové Přání
narozeninová přání jsou velmi milou pozorností pro každého  
obyvatele našeho Domova. Již tradičně jsou vyráběna našimi uživateli, 
a aby se dostalo během roku na každého oslavence, musíme jich  
vyrobit pěknou řádku. tentokrát jsme se rozhodli pro přání  
s překvapením. 

nebo neonových barev či pastelek. 
Aby motýlí křídla působila jemně, 
použili někteří naši výtvarníci  
z řad uživatelů oční stíny duhových 
barev. Naše společná práce ještě 
není zcela u konce, ale již teď 
můžeme přemýšlet, jaká další  
originální přání budeme příště 
vyrábět. Šárka Bartošková, 

pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost,  

DZR „Petrklíč“

PřiHLášKa
vánoční trhy regensburg

Zájezd v termínu: ..............................................................................................................

Příjmení: ................................................................................................................................

Jméno: ...................................................................................................................................

Útvar: ......................................................................................................................................

Osoba blízká: ......................................................................................................................

V Plzni dne: ..........................................................................................................................
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