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Co je nového  
ve „Sněžence“?
Ve „Sněžence“ se snažíme 
neustále něco vylepšovat tak,  
abychom mohli zlepšit pro- 
středí pro naše uživatele. 
Již dlouho jsme měli v záměru 
vybudovat malou terapeutic- 
kou dílnu, kterou by mohli naši 
uživatelé navštěvovat, a která 
by opravdu odpovídala svým 
vybavením dílničkám, které 
si jistě každý dokáže předsta- 
vit. Pracovní stůl, židle, plecho-
vé skříně, regály, nářadí apod.  
A právě takovou se nám poda- 
řilo vytvořit. 
V současné době probíhají po- 
slední dokončovací práce a již  
za chvilku poprvé zasedneme 
a něco vytvoříme. Plánů již 
máme spousty, takže už se tě- 
šíme, až vezmeme nářadí a zač- 
neme vyrábět.  

Ivana Syrovátková,  
pracovník v sociálních službách 

pro výchovnou činnost,  
DZR „Sněženka“

OSMIBOJ SENIORŮ  
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH  
Z POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
ZBŮCH 2019
tradiční, již 6. ročník soutěže, se letos konal za krásného letního počasí, 
které už od rána dávalo tušit, že prožijeme den plný zážitků a radosti.  
po příjezdu do centra pobytových a terénních služeb ve zbůchu naše  
obě družstva - družstvo „múss“ a družstvo „Čtyřlístek“ - srdečně při- 
vítala paní ředitelka mgr. Dagmar terelmešová. uvedla nás do jejich  
nově zbudované relaxační zahrady, kde jsme v příjemném stínu vyčkali 
příjezdu ostatních soutěžních týmů. 
Po slavnostním nástupu a zahájení soutěže, které proběhlo v režii pana 
Mgr. Romana Sudy, se jednotlivá družstva rozešla na perfektně připravená 
sportoviště. Celé klání probíhalo v soutěživé, ale v přátelské atmosféře. 
Účastníci závodili s nasazením všech svých sil. S potěšením všichni soutěžící 
využili možnost průběžného bohatého občerstvení. Veliké horko se tak lépe 
snášelo a také se hojně využívala krytá odpočívadla. S velkým nadšením 
se setkalo stanoviště s vodní mlhou, které se tak stalo místem humoru  
a legrace. Soutěžilo se již v tradičních disciplínách Osmiboje a bylo poznat,  
že někteří účastníci zde nejsou poprvé. Pokračování na straně 2.



Kašpárkovo staročeské divadlo
Ve středu 10. července 2019 přijeli za našimi uživateli loutkáři. 
Manželé Janouškovi přivezli z Prahy představení Staročeského lout-
kového divadla „O Kašpárkovi a princezně Jůlince“. 
Loutkáři předvedli po všech stránkách profesionální výkon. Kromě  
krásných loutek Kašpárka a Honzy, na umně malované scéně vystoupil  
strašidelný drak Bazilišek a jedová Ježibaba Kanimůra. Nejeden  
z přítomných zavzpomínal na rodičovské vyprávění o době, kdy vesnice  
a města objížděli kočovní loutkáři se svými malovanými vozy a více  
či méně naučenými slogany zvali na náves na večerní představení...

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

OSMIBOJ SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH Z POBYTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ ZBŮCH 2019
Dokončení ze strany 1.
Pro náš Domov byl letošní ročník velmi úspěšný. Družstvo „Čtyřlístek“  
vybojovalo v celkovém hodnocení družstev druhé místo. Odměnou byl  
krásný pohár a veliký dort, který výhercům předala náměstkyně primátora 
Mgr. Eliška Bartáková. V celkovém hodnocení jednotlivců naši účastníci  
obsadili všechna vítězná místa. Zvítězila paní Dagmar Uhlíková, 2. místo  
obsadila paní Mária Gorylová a 3. místo vybojoval pan Josef Havlíček.  
Vítězové dostali příslušnou medaili a dort. Všichni sportovci pak z rukou  
paní vedoucí OSS MMP Mgr. Aleny Hynkové obdrželi účastnický list  
a hodnotné upomínkové předměty. Sportovní dopoledne pak skončilo  
u oběda. Rozloučili jsme se s kamarády a vesele jeli domů. Úplnou tečku  
za letošním Osmibojem jsme udělali následující den, kdy jsme se společně 
sešli se soutěžícími z našich týmů a při kávě a dortu zhodnotili letošní  
ročník a kuli pikle na ročník příští. „Sportu zdar!“

Daša Čábalová, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



ÚčAST „NOVáčKu“  
A „JITŘENKY“ V OSMIBOJI
uživatelé Dozp „nováček“ společně s kamarády z Ds „Jitřenka“ vytvo- 
řili pětičlenný tým a zúčastnili se velkého sportovního klání v centru  
pobytových a terénních sociálních služeb zbůch. 
Soutěžilo se v obvyklých disciplínách: chytání rybiček, hod míčkem  
na plechovky, šipky, kuželky, boccia, trénink paměti, minigolf a střelba  
ze vzduchovky. Všichni soutěžili s nadšením a s nasazením všech svých sil.  
Během absolvování jednotlivých disciplín jsme využili nabídku bohatého  
občerstvení, chlazených nápojů i odpočinku ve stínu stromů. Přesto,  
že jsme se letos neumístili na předních stupních vítězů, převládal dobrý 
pocit z příjemně prožitého soutěžního dopoledne a všichni sportovci  
měli velkou radost z obdržených účastnických diplomů a krásných  
upomínkových předmětů. Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům 
za pozvání, perfektní organizaci a pohostinnost a budeme se těšit  
na setkání v příštím roce.

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



Hravé dopoledne s koníky
Uživatele DOZP „Nováček“ potěšila svou návštěvou dvojice miniaturních 
koníků DIANKA a TOPINKA. Kromě hlazení, mazlení a polohování  
imobilních dětí si uživatelé mohli vyzkoušet provázení těchto společenských 
a přítulných kamarádů za uzdu po zahradě, drobné povely a správnou  
techniku krmení čerstvou mrkví.
Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na shledanou...

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

„JITŘENKA“  
A „NOVáčEK“  
NA VÝlETĚ
V měsíci červnu jsme společně s DOZP „Nováček“ 
zamířili do Prahy na vyhlídkovou projížďku lodí.
Během plavby jsme měli možnost si prohlédnout 
mimo jiné Pražský hrad nebo Karlův most, a to vše 
z pohodlí lodi. Vše jsme si užili i díky obsáhlému 
výkladu během plavby. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací o historických budovách  
a ostatních památkách Prahy, které bylo možno  
cestou vidět.
Po ukončení plavby jsme zamířili na Staroměstské 
náměstí, kde jsme si dali výbornou zmrzlinu. Vzhle- 
dem k vysokým teplotám tohoto dne, to bylo i vítané 
ochlazení. Monika Strychová, PSS pro výchovnou 

nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“



Skládáme Tangram
novou oblíbenou aktivitou našich uživatelů se stal hlavolam  
tangram, který znal a s velkým nadšením skládal i napoleon 
bonaparte. hlavolam tvoří pouze sedm dílků různých geometric- 
kých tvarů, díky kterým lze složit až 6500 různých obrazců. 
Ke vzniku této hry pocházející z Číny se vypráví legenda o řemeslní- 
kovi, který při práci upustil dlaždici, která se rozbila na sedm různých 
částí, a když je řemeslník chtěl znova poskládat, byl udiven kolik růz- 
ných tvarů lze složit. Hlavolam Tangram lze s úspěchem zařadit mezi  
terapeutické činnosti, neboť procvičuje jemnou motoriku, představi- 
vost, paměť i vytrvalost.

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

CITY BAND OPĚT  
VE „SNĚŽENCE“
po měsíční odmlce nás znovu navštívilo duo z hu- 
dební formace city band. Roman audes a Jana  
Denková si pro nás společně přichystali další 
krásné s hudbou strávené dopoledne. 
Každý z nás si přišel na své. Hudební žánry sahaly  
od country přes pop až k těm nejznámějším písním li- 
dovým. Uživatelé si své oblíbené písně zazpívali spolu 
s kapelou a došlo dokonce i na tanec. Moc děkujeme 
za příjemný kulturní zážitek a těšíme se zase příště.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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letní canisterapie
letní dny lákají k dopolednímu pobytu na zahradní terase, a když  
ještě přijde očekávaná návštěva, je o příjemně strávený čas postaráno.  
tou milou návštěvou byli totiž canisterapeutičtí psi a kočky, kteří  
přinášejí našim uživatelům svou přítomností mnoho radosti a potěšení. 
V úterý 23.7.2019 proběhla skupinová terapie na venkovní terase a individuál- 
ní návštěvy na pokojích našich obyvatel. Dovolte mi trochu vám představit 
naše zvířecí terapeutické přátele. Nejvíce zásluh si jistě zaslouží nejstarší člen 
party, kterým je desetiletý britský kocour Bertík, kterého věrně doprovází 
černý kocourek Čertík a bílohnědá kočička Sametka. Dalšími zasloužilými 
členy je šestiletá fenka zlatého retrívra Keisy a stejně starý pes Jerry, který 
svým černobílým zbarvením nezapře plemeno borderkolie. Nejmladším  
psím návštěvníkem byla žlutá labradorka Treisy, která teprve vyrůstá ze ště- 
něčích let, neboť je jí teprve rok a půl. Za výcvik a návštěvu canisterapeutic- 
kých psů vděčíme skupině terapeutů, vedených paní Renatou Krejčovou, 
která se svými spolupracovníky pravidelně navštěvuje náš Domov, ale také 
se věnují výcviku asistenčních a slepeckých psů pro organizaci „Pomocné 
tlapky“. Za jejich činnost jim patří velké uznání a dík.

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

TANEčNÍ CITY BAND
Zpívalo se, tančilo, veselilo. Po květnovém koncertu CITY BANDu jsme se s panem Audesem a zpěvačkou 
Janou dohodli na tom, že se pokusíme zorganizovat koncert, při kterém bude k dispozici i taneční parket. 
Svému slibu jsme dostáli a v úterý 23.7.2019 si mohli uživatelé DZR „Čtyřlístek“ s protagonisty nejen zanoto- 
vat, ale také se vzájemně pobídnout, vyzvat k tanci. Je nasnadě, že této možnosti mnohý z přítomných využil! 

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


