
Zpravodaj
Číslo 10/2020

m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Podzimní růže
přicházející podzim barví do pestré palety barev koruny stromů  
i na zahradě našeho domova. zlatavě zbarvené listy javorů lákají  
k rukodělnému tvoření. z javorových listů jsme vytvořili květy při- 
pomínající rozkvetlé růže. 
Na výrobu jedné růžičky jsme si připravili asi osm listů různých veli- 
kostí, které jsme si roztřídili od nejmenšího do největšího. Z nejmen- 
šího lístku jsme začali vytvářet střed růže a postupně jsme přikládali 
další listy, ze kterých jsme modelovali okvětní lístky budoucího květu. 
Hotovou růžičku jsme svázali provázkem. Pokud máme růží více, 
můžeme vytvořit ozdobnou kytici doplněnou dalšími přírodninami. 
Naše růžičky se nám velmi povedly a teď již zdobí pokoje našich 
uživatelů. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“



děti malují seniorům
před několika měsíci nás kontaktovala paní Radka ciprová  
ze 7. mŠ v plzni s tím, že se zapojili do akce „Děti malují seniorům“.  
informovala se, zda by mohly děti ze třídy „berušek“ něco pro  
babičky a dědečky vytvořit. 
Samozřejmě, že nás aktivita dětí a jejich paní učitelek potěšila a s díky  
jsme ji přijali. A tak 30. září nás „Berušky“ navštívily. Předaly 
nám pro naše seniory přáníčka, která samy vyrobily. Dětem jsme  
za odměnu dali bonbóny, z kterých měly velikou radost. Jménem dětí 
jsme přání předali a budeme se těšit, že se i osobně všichni setkáme. 

Daša Čábalová, vedoucí pracovníků pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



cvičení pro zdraví pod širým nebem je oblíbenou 
aktivitou, kterou jsme se snažili udržet od jara  
až do podzimních dnů. Jednou týdně jsme se 
scházeli na terase našeho domova, abychom se 
dostatečně prodýchali, rozhýbali a posílili. 

Bez dodržování preventivních epidemiologických  
opatření, by toto společné setkávání bylo ne- 
myslitelné. Scházeli jsme se v omezeném počtu  
a dodržovali potřebné rozestupy. Přes všechna 
omezující opatření se naši uživatelé společného  
cvičení rádi účastnili. Hodinový program nabízí asi 
třicet minut cvičení vsedě na židli a další půlhodina 
je věnována tréninku paměti s rozmanitými tématy. 

Pevný den v týdnu kvůli proměnlivému počasí není 
pevně stanoven, ale vždy se nám podařilo cvičení 

uskutečnit. Každý týden obměňujeme cvičební po- 
můcky, aby nám cvičení nezevšednělo. Vybíráme 
si mezi overbally, činkami z PET lahví, kroužky,  
či pružnými copy spletenými z pruhů záclon, které 
jsme si sami vyráběli. 

Pobyt na zdravém vzduchu, pod modrou oblohou, 
v malebném prostředí zelených keřů a vzrostlých 
stromů opravdu povznáší tělo i ducha a přináší  
lepší náladu a optimismus do dalších dnů. S chlad- 
nějším a deštivým počasím bude společné cvičení 
postupně přesunuto do vnitřních prostor našeho 
domova, ale i tak se na společnou aktivitu všichni 
těšíme. Šárka Bartošková, 

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

Cvičíme Pro zdraví
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14. prosince v roce 1990 valné shromáždění osn  
odhlasovalo den 1. října jako mezinárodní den senio- 
rů. svátek se poprvé slavil 1. října 1991. Den je zamě- 
řený na zvyšování povědomí veřejnosti o problémech 
stárnutí. 
V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, 
že jednou budeme všichni staří a že budeme potřebovat 
pomoc a milé slovo. Je to také den, kdy si lidé váží příno- 
sů, které senioři pro společnost dělají. Je věnován našim 
rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám 
a dědečkům. Poukazuje na to, že bychom si měli uvědo- 
mit, s čím se musí potýkat nejen senioři, ale také jejich 
nejbližší. V tento den různé organizace a města pořáda- 

jí pro seniory zábavné kulturní, sportovní a vzdělávací 
akce. Letos ovšem z důvodu epidemiologické situace se 
společenské události nekonaly. V rámci iniciativy MPSV 
vznikla celorepubliková kampaň „Děti malují seniorům  
k svátku“. 
A tak jsme mohli i my pro naše uživatele domova  
„Čtyřlístek“ převzít přáníčka vyrobená dětmi z různých 
mateřských a základních škol v Plzeňském kraji. Přivezla 
nám je paní Mgr. Irena Kadlčíková, krajská koordinátorka 
MPSV pro Plzeňský kraj. Předání přáníček vyvolalo 
úsměv a radost u všech obdarovaných.  

Daša Čábalová, vedoucí pracovníků pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Svátek Seniorů


