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Muzeum ocelových figurín
první jarní den oslavili uživatelé Dozp „nováček“ výletem do prahy.  
cílem návštěvy hlavního města bylo muzeum ocelových figurín, kde byly  
k vidění modely aut, motorek, filmových, hudebních a pohádkových postav.  
veškeré figuríny jsou vyrobené z recyklovaných kovových součástí. 
Díky tomu, že všech exponátů je dovoleno se dotýkat, do modelů aut  
je možné si sednout, zažili naši uživatelé pocit, že řídí Ferrari, Mustanga  
nebo amerického choppera nebo se stali součástí pohádkové rodiny zlobra 
Shreka. Na rozzářených tvářích všech zúčastněných bylo vidět, že si výlet 
užívají plnými doušky.

Bc. Dana Reitmayer Kličková, sociální pracovnice, DOZP „Nováček“



„UMÍ!“
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 
pro letošní rok 2019 vyhlásil 1. ročník festivalu 
umění zdravotně postižených, který nese velmi 
trefný název „UMÍ“. 
Naše zařízení DS „Jitřenka“ dostala pozvání a tak 
jsme nakoupili barevné klobouky, vyladili oblečení 
a dali jsme se do nacvičování. Je naším dobrým 
zvykem vystupovat společně s naším sesterským 
zařízením DOZP „Nováček“. Spojili jsme tedy opět 
své síly a vytvořili vystoupení, které se jmenovalo 
„Veselé klobouky“. Tančili jsme na píseň „S láskou 
nám je líp“, kterou nazpívala Lucie Vondráčková 
a Josef Vágner. Akce se konala v malém sále 
Měšťanské besedy, v sobotu 16. března od 10.00 hod.  
Na slavnostním zahájení přivítaly všechny hosty 
a vystupující Mgr. Eliška Bartáková - resortní 
náměstkyně primátora města Plzně, Mgr. Alena 
Hynková, MBA vedoucí odboru a Jarmila Srbková. 
A pak se rozjel maraton všemožných vystoupení. 
Zpěv, divadelní scénky, tanec, pantomima, hra  
na kytaru a na flétnu, zaznělo blues, country a do- 
konce i přednes básní. V průběhu festivalu si bylo 
možné prohlédnout výstavu výrobků, vyrobených 
v jednotlivých zařízeních. Celým programem pak 
provázel a moderoval Mgr. Stanislav Jurík. 
Všichni jsme se společně moc dobře pobavili, fandili  
si navzájem a odměňovali se potleskem. Každý 
vystupující si na památku odnášel pamětní list 
a kornout dobrot. Akce byla spontánní a vřelá. 
Děkujeme organizátorům za pozvání a těšíme se  
na 2. ročník festivalu „UMÍ!“

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



DRUH DIVADLO DUBEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 5.4. ZÁCPA Č
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 5.4. ZÁCPA Č
S8 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 19.4. SLUHA DVOU PÁNŮ Č
S8 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 19.4. SLUHA DVOU PÁNŮ Č
V1 VELKÉ ÚT 30.4. IRIS O
V4 VELKÉ PÁ 26.4. IDOMENEO O
V6 VELKÉ ST 3.4. MODROVOUS Č
V12 VELKÉ PÁ 5.4. IDOMENEO B
V17 VELKÉ NE 28.4. jENoM KoNEc sVěta Č
N1 NOVÉ ÚT 2.4. TARTUFFE Č
N4 NOVÉ X X
N6 NOVÉ ST 17.4. TARTUFFE Č

Druhy předplatného (duben 2019)

zMěNa přEDstaVENÍ!
VÁŽENí, ZE ZDRAVOtNícH DůVODů DOcHÁZí DNE 28.4.2019 kE ZměNě přEDstAVENí  
VE VELkém DIVADLE V RÁmcI přEDpLAtItELské řADy V17. místO půVODNě pLÁNO- 
VANéHO přEDstAVENí kRÁL UBU UVEDE DIVADLO čINOHRU JENOm kONEc sVětA.

jEDEME V toM spoLEČNě,  
aNEb jEDEME Na jaDraN
v pátek 1. března jsme zahájili další ročník této sportovní soutěže. startuje se 
na pradědu, přes opavu, ostravu, olomouc, přerov, zlín, brno, vídeň, salz- 
burg, Rab, pag, zadar. split bude cíl. trasa je dlouhá celkem 2000 kilometrů. 
Naši uživatelé se soutěže účastní již potřetí za sebou. Soutěž se u nás setkala  
s velkým zájmem klientů, kteří si sportovním šlapáním na rotopedech a pro- 
ormedentech nejen zlepšují svoji fyzickou kondici, ale také soutěžního ducha.  
A to nejen mezi sebou navzájem, ale také v rámci do soutěže zapojených  
Domovů. Každý čtvrtek soutěžního týdne se jede ve znamení jiné barvy.  
Tak tedy nejbližší čtvrtek bude žlutý. A žluté budou nejen oděvy, ale i výzdoba.  
Držte nám palce, ať dojedeme s našimi soutěžícími až do jadranského cíle!  
Na ujetí trasy máme dva měsíce s týdenním limitem 210 kilometrů. Zatím  
se nám daří tento limit překračovat. Na konci soutěže můžeme ujeté kilometry 
navíc darovat jinému soutěžícímu Domovu. Hana Nigrinová, pracovník  

v sociálních službách pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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Masopust
Tradice je tradice a tak i tento rok, 5. března, 
jsme dali průchod masopustnímu veselí  
v našem Domově. 
V dopoledním čase si naši uživatelé za hudeb- 
ního doprovodu pana J. Pospíšila a řízného 
zvuku jeho harmoniky společně zazpívali roz- 
verné lidové písničky, které k masopustu 
neodmyslitelně patří. K dobré pohodě přispěly  
i sladké plněné koblihy a káva. Za rok si toto  
setkání opět rádi zopakujeme!

Dana Macháčková, pracovník v sociálních 
službách pro nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

MašKarNÍ rEj 
v pátek 8. března jsme poprvé přivítali v našem 
Domově děti z 27. mŠ želvičkové. Děti v doprovodu 
svých učitelek paní Fabiánové a paní leichtové dorazily  
v karnevalových maskách, s výbornou náladou a skvěle 
nacvičeným vystoupením. 
Šikovní žáčci zazpívali spoustu krásných písniček  
za doprovodu kytary, houslí a vozembouchu. Nechyběly 
tanečky, které doplnily představení k dokonalosti. Naši 
uživatelé neskrývali dojetí a dítka odměňovali vroucím 
potleskem. Na závěr jsme obdrželi sladkou pozornost  
v podobě domácích masopustních koblih a my na oplát- 
ku rozdali dětem několik sladkostí. Velmi jsme si dopo- 
ledne v přítomnosti princezen, námořníků a lupičů užili  
a těšíme se na příští setkání. 

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

poMocNÉ  
tLapKy 
i v březnu nás jako každý měsíc navštívili 
chundelatí přátelé z pomocných tlapek. 
Pejskové a kočičky postupně navštívili 
všechny uživatele, kteří měli zájem si 
krásná zvířata pochovat, pohladit nebo se 
nechat chvilku zahřát jejich příjemným 
teplem a to buď při skupinové nebo  
individuální terapii. Nejen uživatelé  
si mazlení a čas strávený s němou tváří 
užívají, podobně je na tom i personál. 
Vždyť ne nadarmo se říká že „kdo má rád 
zvířata, má rád také lidi“. 

Ivana Syrovátková,  
pracovník v sociálních službách  

pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“


