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West park

Divoký západ v Plzni

Ve čtvrtek 26. července navštívilo deset vybraných hochů
a děvčat z domova „Nováček“ West park. Ráno jsme sbalili
svačinu a vydali se na výlet. Počasí nám přálo.
Prošli jsme okolo zoologické a botanické zahrady kolem klokanů,
zubrů a koní. Na konci na nás čekala rozlehlá oplocená louka
plná dřevěných westernových domů, dobových vozů a historických předmětů z dalekého Západu. Uživatele přivítal živý
kovboj, který je provedl po celém areálu a povyprávěl jim
o všem, co bylo k vidění. Děti měly možnost chytat lasem
býka, rýžovat zlato nebo házely podkovami na terč. Ve velkém
dřevěném stavení, které bylo plné obrazů s indiánskou tématikou, si odpočinuly a občerstvily se. Na závěr si vlastnoručně
vyrobily indiánské čelenky a plné zážitků se vydaly zpět.
Uživatelům se výlet moc líbil. Po návratu si ještě dlouho
sdělovali zážitky a hráli si na indiány.
Jiří Tvrdík, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“
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Pojďme bubnovat
Letní setkání s muzikoterapeutem panem Mgr. Radkem Harvánkem bylo
zase trochu jiné, neboť s některými hudebními nástroji se naši uživatelé
ještě nikdy nesetkali.
První místo mezi zvukovými kuriozitami pomyslně obsadily dřevěné píšťalky
ve tvaru sovy a kravičky, vydávající zvuk spíše se hodící do lesa, či do stáje.
Dalším pěkným hudebním kouskem byl velký dřevěný xylofon, jehož dunivé
tóny dlouho zněly v našich uších. Hodinový program byl propleten jemnými
melodiemi zvonkohry a pak zas vystřídán rytmickým bubnováním našich
domácích na exotické bubny. Spolu jsme tleskali, zpívali, bubnovali a užívali si
společný čas. Naši uživatelé také plnili malý hudební kvíz, neboť měli poznat,
jaké lidové písně pan Radek hraje na saxofon. Muzikoterapie v našem Domově
proběhla 24.7.2018 v prostorách jídelny DZR-B „Petrklíč“. Děkujeme panu
muzikoterapeutovi za navození příjemné hudební atmosféry.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

„Ty jsi má levandulová...“
Také letos jsme se pustili do zpracování levandulové úrody
z naší krásné zahrady. Levandule voněla všude, až bylo třeba
se s ní separovat nebo být venku, aby neměli alergici starosti...
Parta uživatelů zvláště z oddělení DZR 2, pod vedením kolegyně
R. Zahradníkové, ve správný čas levanduli sklidila. Následovalo
pečlivé sušení. Dalším krokem bylo drolení, možná by se dal
použít výraz drhnutí, při němž se vyprávělo, vzpomínalo a plánovalo, co s takovým množstvím úrody vytvořit. Nápadů je
několik, všichni doufáme, že se záměry vydaří a že při předvánoční prodejní výstavě budeme moci nabídnout zajímavé
výrobky. Nechme se překvapit.
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,
DZR „Čtyřlístek“

Letní pečení
Cuketová sezóna je v plném proudu a tak jsme si příležitost
využít dostupné plody nenechali ujít ani při našich aktivitách
v Domově.
Přichystali jsme si dvě varianty moučníků dle lety prověřených
receptů našich uživatelek. Při odpoledním posezení s kávou
a ochutnávce dezertů někteří uživatelé vzpomínali na nejoblíbenější rodinné recepty předávané generacemi. Některé jsme
vybrali, zapsali a už se těšíme, až je společně zase ochutnáme.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Chvála zahrady DZR „Čtyřlístek“
Všichni jsme vděční a rádi za to, že k našemu Domovu
přiléhá rozkvetlá a velká zahrada. Poskytuje prostor,
útočiště, bydliště spoustě zvířatům a hmyzu, ale také
zázemí a příjemná zákoutí k pobytu a pohybu především
obyvatelům Domova. Nejenže si zde mohou posedět

a to jak na slunci, tak ve stínu, mohou se zde pohybovat
sami nebo s personálem, ale také zde probíhají různá
společenská setkání, návštěvy a terapie. Posuďte sami.
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Terapeutické
panenky

Bublanina
z naší zahrady
Použít ovoce na koláč z vlastních zdrojů, je pro každou hospodyňku chloubou. Zahrada našeho Domova totiž v nenápadném
koutku skrývá úplný poklad. Je to višňový strom. My jsme sklidili
mísu tmavých višní, ze kterých jsme se rozhodli upéct bublaninu.
Aby koláč nebyl příliš kyselý, přidali jsme i dva druhy třešní, které
výraznou kyselou chuť zjemnily. Ke společnému dílu se sešlo
dostatek našich uživatelů, takže práce byla rovnoměrně rozdělena
mezi všechny zúčastněné. Bylo nutné zkontrolovat, zda jsou všechny
čerstvě natrhané višně zdravé, dále bylo potřeba plody odpeckovat,
vymazat plechy na pečení, udělat těsto a sledovat troubu, aby se nic
nepřipálilo. Nakonec jsme bublaninu nechali vychladnout a již
po obědě byla nabízena všem nedočkavým zájemcům.
Společné pečení se uskutečnilo 28. června 2018 ve společenské
místnosti. I když se zdá, že zde popisuji obyčejnou věc, je pravdou,
že společně dobře vykonané dílo způsobuje sdílenou radost,
která je opravdovým pokladem.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

V první polovině tohoto roku jsme
zakoupili pro náš Domov dvě terapeutické panenky. Tyto speciálně
navržené panenky postupně zavádíme do praxe, aby pomohly zkvalitnit a zpříjemnit život uživatelům
žijícím v našem Domově.
Veškerý personál, uživatelé a rodinní
příslušníci, kteří panenky využívají,
byli seznámeni s touto pomůckou,
abychom předešli obavám z případné
infantilizace uživatelů. Reakce na tuto
formu práce s uživateli byly velmi
pozitivní. V největší oblibě jsou především pro naše uživatelky, které si
díky nim navozují příjemné pocity
potřebnosti a vzpomínky na produktivní období života. U některých
uživatelek jsme vypozorovali zklidnění, zlepšení nálady, ale i komunikace. Vždyť objetí v každém z nás
a to nejen u malých, ale i u letitých,
navozuje vždy příjemné pocity.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

Srdce
Srdce velká, malá, všude kam se podíváte! Takový obrázek se naskytl těm,
kteří nahlédli do společenské místnosti či spíše tvořivé dílny.
Polštářky ve tvaru srdce v rozmanitém dekoru - to je výsledek dlouhodobé
pečlivé práce našich uživatelů, kteří věnovali mnoho času a sil při stříhání,
stehování, párání, obracení a zašívání polštářků. Samostatnou činností bylo
zpracování výplně z dutého vlákna na jemné kousky a pak naplnění vnitřku
polštářů. Dalším výrobkem byl kloboučkový jehelníček, který se stal malým
dárečkem pro příbuzné našich obyvatel. Radost z vyrábění a hlavně z finálního výrobku je pro naše uživatele hnacím motorem do dalšího tvoření
a pro příští společná setkávání.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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