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Darovaná jablka
na buchtu

s l u ž e b

Společné pečení je příhodný čas pro vzájemné setkání a utužení přátelských vztahů při společné práci. Součástí této aktivity je i napjaté
očekávání, jak naše společné dílo dopadne.
Tentokrát jsme příliš dlouho nepřemýšleli jakou buchtu, či koláč upečeme.
Rozhodla lákavá nabídka od vedoucí soc. pracovnice Bc. Evy Žípkové,
která nám nabídla jablka z ústavní zahrady DZR v Kotíkovské. Za natrhání
a poslání velké tašky plné zlatavých jablíček všem zúčastněným moc děkujeme. Jablka se výborně hodila na náš jablkový koláč se sladkou smetanou,
který naši uživatelé společnými silami upekli. Buchta se povedla a mnohým
uživatelům přišla velmi vhod po obědě jako zákusek ke kafíčku.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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Úspěch
DS „Jitřenka“
na střeleckých
závodech
V pondělí 17. září 2018 se na
střelnici v Lobzích konala tradiční akce, kterou pravidelně
pořádá odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně ve spolupráci se Sportovně střeleckým
klubem Armády České republiky
Dukla Plzeň pod názvem „Handicap Shooting Cup“. Tato akce
se stala velmi oblíbenou u našich uživatelů, jelikož je to pro
všechny zúčastněné nevšední zážitek. Scházíme se zde pravidelně
s uživateli DOZP „Nováček“,
kteří si také vždy rádi zasoutěží.
V letošním 8. ročníku vybojoval
jeden z našich uživatelů 1. místo
ve střelbě ze vzduchové pistole.
Monika Strychová,
PSS pro výchovnou
nepedagogickou činnost

Zooterapie

To, že naši uživatelé mají rádi zvířata, je věc známá. Potkávat se s nimi
mohou pravidelně každý měsíc při zooterapii. Podle počasí a podle
nálady probíhají tato setkání uvnitř Domova nebo v zahradě, ve skupině
nebo individuálně.
Tato uzavřená setkání se konají především na pokojích. Jak pro psy a kočky,
tak pro uživatele není problém se potkat s těmito miláčky třeba i v posteli.
Pro mnohé je to jedna z mála aktivit, na kterou se těší. Naproti tomu společná,
skupinová canisterapie pod stanem v zahradě byla výjimečná především
velkým rozsahem. Psi předváděli to, co uvnitř nelze, mohli se více rozběhnout
(asi jim také nebylo takové horko) pro míček a při tom neztráceli kontakt
jak se svým pánem, tak s přihlížejícími uživateli. Podtrženo sečteno, uživatelé
si pravidelné návštěvy psích přátel a jejich doprovodu pokaždé náramně
užívají.
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Den bez bariér v Techmanii
V pondělí dne 17.9. se v Techmanii konala akce Den bez bariér.
Kluci a holky z „Nováčku“ se jí zúčastnili a moc se jim tam líbilo.
Nejdříve si všichni hráli v prostorách Techmanie s různými předměty,
jež poukazovaly na různé fyzikální zákonitosti. Jako třeba míček, který
drží samovolně na vodotrysku nebo točící se ozubená kola podobně
jako jsou v hodinkách. Magnety, skluzavky a jiné zajímavosti pro děti.
Dále byl puštěn film o vzniku a průběhu doby ledové. Film byl promítán
v projekci 3D a o to více děti bavil. Nakonec přišlo vystoupení s tekutým
dusíkem, kde zdejší chemik ukázal vlastnosti tekutého dusíku v tak
zábavné show, že se při ní uživatelé báli i smáli zároveň a někteří
z nich si mohli ledacos vyzkoušet doslova na vlastní kůži.
Jiří Tvrdík, vedoucí útvaru výchova, DOZP „Nováček“

Kolem Boleváku
Perleťově třpytící se hladina, blankytně modré nebe, svěží vánek a pryskyřicí vonící les, tak takové romantické prostředí nabízí procházka kolem
břehů Boleveckého rybníka. Naši uživatelé tento kouzelný kout plzeňské
přírody navštívili ve středu 29.8.2018 v popoledním čase.
Tento výlet jsme kvůli dlouhotrvajícím tropickým vedrům několik týdnů
odkládali a vyhlíželi jsme chladnější dny, vhodné na zamýšlenou výpravu.
Výlet se opravdu vydařil, nejen díky příjemnému počasí, ale i díky dobré
náladě a legraci, kterou jsme během cesty prožili s mladými studentkami,
které naše uživatele na invalidních vozících doprovázely. Cestou jsme stihli
posedět na kafíčko, ochutnat místní zmrzlinu, posedět na lavičkách nabízejících panoramatický výhled na celou přírodní scenérii Boleveckého rybníka.
Za velkou pomoc během výletu děkujeme dobrovolnicím Adéle Vartlíkové
a Kristýně Šlehoferové, které studují Církevní SŠ Plzeň, obor sociální
činnost. Děkujeme také vedoucí dopravy MÚSS paní Petře Stehlíkové
za skvělou spolupráci.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Přijeli hasiči
Jednou z nejoblíbenějších akcí v našem Domově je návštěva hasičů z Chotíkova. Celé prázdniny se naši uživatelé
ptali, kdy přijedou hasiči. Očekávaný den nastal 20.9.2018. Když se ve vratech objevilo hasičské auto, zvláště
mladší uživatelé radostí tleskali. Všichni si se zájmem prohlédli hasičské auto a vyzkoušeli si i hasičskou výstroj
- helmu, rukavice, kabát. Protože nám počasí přálo a sluníčko svítilo, vykouzlili nám hasiči z proudu vody
krásnou duhu. Největším zážitkem bylo běhání pod proudem vody. Před odjezdem předali naše děti hasičům
vlastnoručně nakreslené obrázky a malé dárečky jako poděkování za krásný zážitek.
Dagmar Záhoříková, vychovatelka útvaru výchova DOZP „Nováček“

Spolu mezi domy

DOZP „Nováček“, DS „Človíček“ a služba Jdeme dál se sešly na již III.
ročníku akce „Spolu mezi domy“. Všechny služby opět otevřely svoje
brány všem sousedům z Plzně Bolevce a připravili poznávací cestu mezi
zařízeními a také doprovodný dopolední a odpolední program.
Celá trasa poznávací cesty byla krásně zviditelněná, a to díky žákům 4. ZŠ,
kteří nám celou cestu den předem překrásně pomalovali křídovými kresbami. V dopoledním programu jsme shlédli úspěšné vystoupení uživatelů
DS „Jitřenka“ a DOZP „Nováček“ s názvem „Průřez stoletím“, šermířské
vystoupení „Rytířů koruny české“, taneční vystoupení žáků ZŠ speciální
Plzeň s názvem „Medvědi“ a loučili jsme se hymnou k projektu „Voda
pomáhá“, kterou nám přišli zazpívat žáci ZŠ Martina Luthera. Záštitu nad
celou akcí převzal starosta ÚMO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec, který přišel
účastníky pozdravit a podpořit.
Poznávací cesta, která vedla sídlištěm mezi domy, měla tentokrát osm stanovišť a každý, kdo splnil úkol daného stanoviště, dostal razítko na soutěžní
kartičku a po odevzdání zaplněné kartičky čekala na každého odměna.
Od 16.00 hod. hrála pro všechny příznivce hudební skupina Ocho Ríos,
kde jsme si společně zatančili na španělské, anglické a české skladby.
Kdo chtěl, mohl si se skupinou i zazpívat.
Celá akce se vydařila také díky pomoci studentů - dobrovolníků ze SOŠ
profesora Švejcara, kterým za pomoc moc děkujeme!
Zároveň bych chtěla poděkovat také všem zaměstnancům Domova a všem
kolegům z DS „Človíček“ a služby Jdeme dál, kteří se jakoukoliv měrou
podíleli na zdárném průběhu celého dne!
Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

City Band

Měsíc září odstartoval v našem Domově vystoupením hudební produkce City Band. Pánové z této formace nás navštívili pro velký úspěch již podruhé. Uživatelé si mohli poslechnout a zanotovat známé písně
z období 30. let až po nejznámější dechovky. Všichni zúčastnění si kulturně strávené dopoledne skvěle užili
a již se těší, až nás duo znovu navštíví.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

členky výboru zo múss plzeň os zsp čr
se zúčastnily akce čmkos

Zápolení na střelnici
Dne 17.9.2018 se uživatelé našeho Domova zúčastnili akce
„Handicap shooting cup 2018“, která se uskutečnila na střelnici
v Plzni - Lobzích.
Uživatelé soutěžili ve čtyřech disciplínách. Střelba z pistole, střelba
ze vzduchové pušky, střelba z kuše a střelba z luku. Nejlepšího
výsledku dosáhla naše jedenáctiletá střelkyně Diana Kokyová, která
se ve střelbě ze vzduchové pušky umístila na 3. místě.
Poděkování patří pořadatelům paní Jarmile Srbkové z OSS/MMP
a panu Ing. Bohumíru Pokornému z SSK Dukla za pozvání
na tuto akci.
Dagmar Záhoříková,
vychovatelka útvaru výchova, DOZP „Nováček“

Festival na konci léta 2018
V sobotu 8. září 2018 se v Křižíkových sadech konal již
12. ročník Festivalu na konci léta, na kterém mohou lidé
se zdravotním postižením předvést své schopnosti a dovednosti v tanci, zpěvu, dramatizační činnosti.
Součástí festivalu je i doprovodný program jako je malování na obličej, soutěže, ve stáncích je možno zakoupit
vlastnoručně vytvořené výrobky lidí se zdravotním postižením. Této akce se pravidelně účastníme s uživateli DOZP
„Nováček“, s kterými během roku nacvičujeme choreografii
a připravujeme rekvizity. V tomto roce jsme si připravili
pásmo písní s názvem „Hudební průřez stoletím“. Toto
vystoupení mělo velký úspěch na všech akcích, na kterých
jsme letos s našimi uživateli vystoupili. Marcela Ciňková,
PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

Klárka vypráví
o Africe

O svém tříměsíčním pobytu v jižní Africe nám vyprávěla
a promítala krátká videa a fotografie studentka Klára Hovjacká.
Klárka je mladá dvacetiletá křesťanka, kterou její srdce táhlo
do jižní Afriky, s touhou prakticky pomáhat potřebným lidem
a podpořit místní křesťany žijící v této oblasti. Klárky daleká
cesta byla vlastně misií, kdy dlouhodobě navštívila černošskou
vesnici v blízkosti města Umzimkhulu. Abych vám, čtenářům
přiblížila dojemnou atmosféru, kterou jsme během Klárčina
vyprávění zažili, přináším malou ochutnávku jejích zážitků.
Klárka vypráví: „Když jsem přiletěla do Afriky, hned ten večer mne
přivítala malá černošská holčička
jménem Blessing, objala mne
a stejně tak mne objímaly dospělé
a starší černošské ženy. Přivítaly
mne, jako kdybych byla jejich stará
známá. Bylo to skvělé! Cítila jsem
se jako doma. Celkově, všichni
lidé v Africe pro mne byli jedním
velkým svědectvím. Jejich radost
a potěšení z každé maličkosti
mne překvapovala. Když jsme je
obdarovali pouhým bonbonkem,
ovocem nebo třeba pytlem brambor, jejich radost byla obrovská!
Děkovali, tančili, skákali, v životě
jsem předtím nic takového neviděla.
Velmi na mne zapůsobila také
jedna chudá rodina se čtyřmi

dětmi. Jejich otec byl trochu tělesně
postižený a proto nemohl sehnat
práci. Snažil se však alespoň pracovat na svém poli doma a něco
k obživě si vypěstovat. Když jsem
od nich se svými přáteli odcházela,
byli velmi rádi za návštěvu a darovali nám plnou tašku meruněk
a kukuřice! Byla jsem z toho úplně
v šoku! Oni sami toho nemají moc
k jídlu a ještě nám ze svého darují!
Taková štědrost! V tu chvíli jsem
si uvědomila, jak málo jsem štědrá
k lidem, kteří to potřebují a jak
je důležité si navzájem pomáhat.
Proto jsem se rozhodla, že si jednu
jejich dceru adoptuji na dálku,
tzn., že jí budu posílat každý rok
peníze na veškeré pomůcky do
školy a pomůžu této rodině alespoň

tímto způsobem. Když jsem jim
pak dala peníze za první rok, byli
neskutečně šťastní a vděční. Krásné
pro mne bylo i to, že já sama jsem
byla moc šťastná, že jim můžu
pomoci...“
Pokud jste, milí čtenáři, dočetli
až sem, je jasné, že stejně jako vy
i naši uživatelé byli Klárčinými
zážitky dojati. Klárce přejeme
do dalšího života mnoho dobrého
a také jí přejeme úspěšné studium
na vyšší odborné škole, kam
Klárka v září nastoupila do prvního ročníku, kde studuje obor
dentální hygienistka.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost,
DZR „Petrklíč“
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