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„Jitřenka“  
a „Nováček“  
na bowlingu
v měsíci říjnu se uskutečnil 
další z turnajů v oblíbeném 
bowlingu. bowling hrajeme 
pravidelně a velice rádi. 
Tentokrát nás doprovodili také 
uživatelé z DOZP „Nováček“. 
Někteří byli na bowlingu po- 
prvé, ale po vysvětlení základu 
techniky se všichni s obrovskou  
chutí pustili  do hry. Velice  
rychle se vše naučili a podávali 
vynikající výkony.
Bylo vidět, že se uživatelům 
DOZP „Nováček“ bowling  
zalíbil tak jako nám. Věříme, 
že to nebyla poslední společná 
sportovní akce.

Monika Strychová,  
PSS pro výchovnou  

nepedagogickou činnost,  
DS „Jitřenka“

Střelecké „zápoleNí“
v úterý 1. října 2019 se naši čtyři uživatelé zúčastnili již 9. ročníku akce, 
jež probíhá pod tradičním názvem „handicap shooting cup“, pořádané 
odborem sociálních služeb mmp a armádním sportovním střediskem 
Dukla na střelnici v plzni - lobzích. 
Účastníci si poměřili síly ve čtyřech disciplínách - střelba z pistole, střelba 
ze vzduchové pušky, střelba kuší a střelba lukem. Ačkoliv se naši uživatelé 
neumístili na předních místech, odnesli si z této akce neobyčejný zážitek  
a krásný dárek. Poděkování patří všem pořadatelům za pozvání na tuto akci.

Dagmar Záhoříková, pracovník v sociálních službách, DOZP „Nováček“



Mezi průzkuMNíky  
v Africe
9. října se zúčastnili uživatelé Dozp „nováček“ a Ds „Jitřenka“ 
divadelního představení Divadla letaDlo s názvem „průz- 
kumníci v africe“.
Hudební pohádka byla plná písniček a legrace, kde se účastníci 
seznámili s Afrikou a poznali tamní zvířátka. Pomohli malému 
černouškovi i žirafě, zasoutěžili si s panem lvem, rozveselili zebru 
písničkou a zažili dobrodružství opravdové průzkumnické výpravy.

Bc. Jana Jakubcová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

canisterapie 
Odolat psím očím, nepohladit chlu- 
páče, když se k vám přitiskne?  
No kdo tohle dokáže? 
My ve „Sněžence“ se již každý měsíc 
těšíme na návštěvu psích kamarádů, 
se kterými trávíme vždy jeden den  
v měsíci společné chvilky. 
Vždy je plno radosti, úsměvů ve tvá- 
řích a dobrého pocitu. Vždyť čtyřnozí 
kamarádi nejen podněcují ke komu- 
nikaci či pohybu, ale hlavně zahrnují 
naše uživatele láskou. 
A kdo tomu nevěří ... ať se přijde  
podívat. Mgr. Andrea Pěchoučková, 

sociální pracovník

SlAdký deN
ve čtvrtek 17. října jsme se opět 
sešly s našimi kuchařinkami při 
pečení v kuchyňce na ergoterapii.  
při povídání a muzice jsme upekly 
kokosovo - čokoládový zákusek. 
Odpoledne jsme pak otevřely naši 
kavárnu, kde se sešli uživatelé na po- 
sezení s kávou či čajem a nabídly jsme 
jim luxusní záležitost - náš zákusek, 
zdobený šlehačkou a ovocem. Všichni 
návštěvníci si pochvalovali naše pe- 
kařské umění. Těšíme se, až jim příště 
opět něco dobrého nabídneme.

Hana Nigrinová,  
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost,  
DZR „Čtyřlístek“



podziMNí koNcertováNí  
v Jurtě
barvami protkané koruny stromů dávají tušit, že podzim pomalu 
ukládá přírodu kolem nás k zimnímu spánku. my ale nepropadáme 
podzimnímu splínu a naopak jsme se sešli k poslechu i společnému 
zpěvu oblíbených písní. 

Zahrát nám přišla, pro nás již zná- 
má a vítaná skupina „Originál“, která  
je zastoupena panem Milošem Cha-
loupkou a paní Petrou Hyťhovou. 
Koncert se uskutečnil 17.10.2019  
v dopoledních hodinách v zahradní 
jurtě. Skladby lahodící srdci i uchu 
některé naše uživatele rozezpívaly, 
roztleskaly a dokonce i roztancova- 
ly. Ke konci  taneční parket ožil 
několika tanečníky, kteří si melodie 
vábící k tanci prožili naplno. K tanci 
byla vyzvána naším uživatelem i ve- 
doucí našeho Domova paní Helena 
Kurcová, která svým entusiasmem 
dobrou atmosféru ještě podtrhla. 
Několik závěrečných písniček na přá- 
ní ukončilo velmi zdařilý koncert, 
který se našim seniorům moc líbil. 
Myslím, že pohodová atmosféra 
vytvořila dobrou náladu, kterou  
vnímali všichni přítomní posluchači. 
Za krásný hudební a kulturní zážitek 
našim hostům moc děkujeme a tě- 
šíme se na další společné setkání  
s písničkou, pro dobrou náladu a pro 
radost.

Šárka Bartošková, 
pracovník v sociálních službách pro 

základní výchovnou nepedagogickou 
činnost, DZR „Petrklíč“



Nejdříve jsme si prohlédli nově 
zrekonstruovanou budovu i nástu- 
piště Hlavního nádraží v Plzni  
a pak nás již poněkolikáté čekal ne- 
všední zážitek s oblíbeným červe- 
ným motoráčkem, takzvaným Hur- 
vínkem. Kromě svezení jsme se 
mohli „pokochat“ i příjemným zvu- 
kem dnes už historického motoru 
Tatra 111, uloženého pod podlahou 
starého motoráčku se dřevěnými 

lavicemi. Tato jízda byla však přece 
jenom něčím zvláštní. Projeli jsme  
se poprvé tunelem pod vrchem 
Chlum. Dokonce jsme jeli v úplné 
tmě. V Rokycanech nás přivítalo 
sluníčko a tak nic nebránilo tomu, 
abychom se v klidu prošli po městě. 
Zaujala nás např. budova soudu,  
na které jsme objevili pamětní 
desku spisovatele Adolfa Srba, nebo  
budova střední odborné školy, kde  

výlet „motoráčkem“ do rokycan
Dne 27. září se konal společný výlet uživatelů z DzR „Čtyřlístek“ 
motoráčkem hurvínek do Rokycan. vyrazili jsme časně zrána hned  
po snídani, abychom si výlet pořádně užili.

bylo dříve za první republiky gym- 
názium. Koho by napadlo, že na 
náměstí v Rokycanech můžeme 
spatřit i šindelovou střechu. Samo- 
zřejmostí opravdu báječného výletu 
je i zastavení na „kafíčko“. K této 
příležitosti nás zlákala příjemná 
cukrárna poblíž náměstí. Málokdo  
z nás odolal pokušení dát si kávu 
nebo některý z domácích zákusků. 
Výlet se povedl, počasí nám přálo  
a naši uživatelé byli moc spokojeni.

Bc. Eva Skalová, 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost,  
DZR „Čtyřlístek“

Muzikoterapie
V měsíci říjnu k nám 2x zavítala 
naše muzikoterapeutka Mgr. Vendu- 
la Peštová, na kterou se vždy vel- 
mi těšíme. Společně vždy strávíme 
hodinu plnou zábavy ze světa hud- 
by, pohybu a společně si zazpíváme. 
Naše společné chvilky jsou okořeněny 
její hrou na kytaru. Pro naše uživatele 
jsou tyto chvilky nezapomenutelné, 
vždyť slova písniček si vybavují neus- 
tále. Objevují se úsměvy ve tvářích, 
staré vzpomínky a především velká 
spokojenost. Rádi bychom touto ces-
tou naší muzikoterapeutce poděkovali  
za společně strávené chvíle a za její  
milý přístup k uživatelům. 
DĚKUJEME!

Mgr. Andrea Pěchoučková,  
sociální pracovník



týden keramiky
Opět nastal podzim a my jsme se  
s uživateli přesunuli ze zahrad- 
ních aktivit do našich dílen uvnitř 
Domova. Samozřejmě pracujeme  
i s materiálem, který nám nabízí 
toto krásné roční období v přírodě. 
Keramická dílna nám ale otevřela 
dveře, a tak jsme uspořádali týden 
keramiky. Do tvoření s hlínou se za- 
pojili uživatelé ze všech oddělení. 
Vyráběly se výrobky pro naši prodej- 
ní výstavu a taky dárečky s vánoční 
tématikou. Výstavu budeme pořádat 
v úterý 26.11.2019 v jídelně našeho 
Domova. Zároveň vás, milí čtenáři, 
na akci srdečně zveme. Doufáme,  
že uspokojíme co nejvíce našich 
příznivců.

Daša Čábalová, vedoucí útvaru  
Terapeutické služby, DZR „Čtyřlístek“

zpívAJí „Jiřičky“
paní mgr. Jarmila procházková a její pěvecký soubor „Jiřičky“ jsou již 
našimi pravidelnými hosty a na jejich návštěvu se vždy moc těšíme. 
koncert dětského souboru se uskutečnil 10.10.2019 v jídelně DzR-b. 
i tentokrát nás děti potěšily písničkami různých žánrů a také svým 
skvělým pěveckým výkonem. 
Děti z prvních až osmých tříd z 34. ZŠ Gerská nám předvedly nejen 
několikahlasé sborové písně, ale také nám sólově zazpívaly. Mezi  
repertoárem nesměla chybět dětská písnička od Jaromíra Nohavici 
„Lachtaní rodina“, či tklivá píseň s hlubokým textem, kterou zpívá Věra 
Martinová „Svou vlídnou lásku, dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha 
nedusí život náš...“ Celý koncert byl nesen v duchu přátelské atmosféry 
a naši posluchači dávali svým hlasitým potleskem vědět, že jsou nad- 
míru spokojeni. Děti byly za svůj výkon odměněny také malou sladkostí  
a poděkováním za pěkně prožitý společný čas. 

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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Pustila jsem se do tvoření vlastní- 
ho motivu a během tohoto času 
jsem se od paní Alešky dozvěděla,  
o jakou akci se vlastně jedná. Nápad, 
že by plackování a i další jiné akti- 
vity mohly proběhnout i v našem 
Domově, začínal mít reálné obrysy.  
Skvělý projekt Galerie města Plzně, 
s názvem „Galerie na cestě“, se 
uskutečnil 24.10.2019 v prostorách 

našeho Domova DZR „Petrklíč“, kdy 
jsme přivítali lektory Mgr. Alešku 
Čeňkovou a pana Leoše Kubového. 
Naši uživatelé si mohli vybrat z bo- 
haté nabídky předtištěných předloh 
a nebo vytvořit svůj vlastní motiv. 
Pomocí široké škály gelových barev 
vytvářeli jedinečné barevné kreace 
své vlastní placky. Vše bylo zkomple-
továno hned na místě a naši obyva- 

plAckováNí  
S „GAlerií NA ceStě“
zvědavost, co nového přinese letošní „vendelín“ mne dovedla na náměstí 
Republiky, kde se v jednotlivých stáncích prezentovaly divadelní, umělecké 
a kulturní spolky našeho města plzně. mne mimo jiné upoutala nabídka 
vymalování vlastní placky se zavíracím špendlíkem, kde asistovala velmi 
příjemná lektorka paní mgr. aleška Čeňková.

telé si jako pěkný dáreček odnášeli 
svou originální placku.
Projekt „Galerie na cestě“ je určen 
spoluobčanům Plzeňského kraje a 
je zacílen nejen na Domovy seniorů,  
ale i na mateřské školky a první 
stupeň základních škol. Lektoři při- 
jedou se svým různorodým tvořivým 
programem, nebo s tématicky zamě- 
řenou přednáškou přímo na určené 
místo. Tento jedinečný projekt finan- 
čně podpořil Plzeňský kraj a podle 
spokojenosti seniorů našeho Do- 
mova, můžu směle potvrdit, že naši 
senioři jsou za tuto možnost velmi 
vděčni.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“


