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Děkujeme  
zDravotníkům
paní učitelka Gabriela hajšmanová, která vede „sovičky“ – děti  
z 2.b třídy z 1. základní školy v plzni se rozhodla zadat svým žáčkům 
v rámci distanční výuky tvořivého psaní úkol na téma: „poděkování 
těm, kteří pomáhají“. Děti děkovaly lékařům, zdravotníkům, ošetřo- 
vatelům, vojákům, záchranářům, dokonce i laboratoři. 
Paní učitelka dětem slíbila, že jejich dopisy doručí všem těm, kterým byly 
určeny. A tak poděkování adresátům zaslala. Z dopisů, které jsme dostali  
i my, jsme všichni měli velikou radost. Oči při čtení vlhly dojetím.  
Všechny dopisy jsme vytiskli a umístili na centrální nástěnku. Další sé-
rie jsme svázali do sešitků a předali na všechny sesterny do rukou těm,  
kterým patří. Úsměv a taky dojetí vyvolal dopis malého „hrdiny“ Jirky, 
který děkoval laboratoři s tím, že už absolvoval čtyři testy, že je zvládnul 
a že se těší na kamarády ve škole. Rádi se budeme za krásná a povzbudivá 
slova revanšovat. Určitě něco vymyslíme. Přejeme žáčkům, paní učitelce  
a všem krásný a klidný advent, požehnané Vánoce a hlavně hodně zdraví.

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



Listopadové tvoření ve „Sněžence“
počasí za okny je proměnlivé, pohled do zahrady už prozrazuje absolutní 
vládu podzimu, listy stromů takřka opadaly, obloha, až na pár slunných 
dnů, bývá zahalena šedými mraky, ranní chlad a mlhy bývají stále častěj- 
ší. podzim je obdobím, které mnohým lidem navozuje splín, obzvláště  
v této nelehké době. proto je právě teď namístě rozptýlení našich uživatelů 
jakýmkoliv dostupným způsobem. 
Veškeré činnosti probíhají individuálně na pokojích, ale i tak to nic nemění  
na paletě jejich rozmanitosti. Uživatelé mají možnost tvořit rukodělné vý- 
robky na pokoji u velkého stolu, či na příručních malých stolečcích u lůžka, 
stejně tak i trénovat paměť ať již formou ústního podání, či vypracování 
tištěných textů. Výborným cvičením je společné předčítání, kdy kombinuje- 
me předčítání terapeutky s předčítáním uživatele. U některých jedinců využí- 
váme i napojení na tablet s přístupem na kvízové otázky. Výbornou formou 
relaxace je kreslení a vybarvování obrázků, nebo dokreslování předmalova- 
ných tvarů. Zejména u mužů se pak osvědčila sada dřevěných šroubků, matic 
a rozmanitých tvarů, které buď spojují nebo naopak rozebírají. Připomíná  
jim to jejich dřívější kutilství a zároveň procvičují jemnou motoriku rukou. 
Na pokojích probíhá v této době i kondiční cvičení za použití cvičebních  
pomůcek. Dobře se uplatňují masážní kroužky, molitanové míčky, malé  
overbally a elastické gumy na posilování a protahování dolních končetin.  
Ale ani muzikoterapie, společné zpívání, nezaostává. I na pokojích lze prakti- 
kovat tuto jedinečnou metodu rozptýlení. Ať už úplně bez hudby, jen za do- 
provodu tleskání, či s rytmickými nástroji, nebo s reprodukovanou hudbou 
nebo za doprovodu přenosných kláves, kde lze nastavit hlasitost. U uživatelů, 
kteří jsou upoutáni na lůžko, jejich zdravotní stav jim neumožňuje jakoukoli 
činnost a bývají neklidní, je využíván přístroj zvaný „Southpaw led projek- 
tor“, do něhož se vkládají kotouče s různými obrazovými motivy a ten je  
promítá na stěnu či strop pokoje. To velmi pozitivně upoutává pozornost  
ležících uživatelů a má na ně relaxační a zklidňující účinek. Motivy na ko- 
toučích jsou většinou z přírody.
Dalším potěšením pro naše uživatele bylo předání přáníček a výkresů od dětí 
z 50. MŠ „Písnička“, z Mikrojeslí a Dětské skupiny „Vochomůrka“ Vochov. 
Naše uživatele moc potěšily a touto cestou děkují všem malým malířům.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou  nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



kDyž ocenění chutná
Když si někdo všimne vaší práce, je to dobré. Když vás někdo  
povzbudí, je to ještě lepší. Když vás někdo ocení například 
tím, co sám umí velmi dobře, je to skvělé. Zaměstnanci našeho  
domova byli oceněni darovaným velmi chutným menu z res- 
taurace „Sokolovna Bolevec“. 
Celkem asi dvanáct porcí převzala ve středu 18.11.2020 vedoucí 
zdravotní péče Pavla Kurcová pro personál DZR „Petrklíč“. Naši 
zaměstnanci si opravdu pochutnali na výborné gulášové polévce, 
na bramborových knedlíkách plněných kachním masem a na ky- 
selém zelí s cibulkou. Za velmi chutný oběd děkujeme šéfkuchaři  
Miroslavu Kurcovi, manažerovi Miroslavu Mádrovi a firmě  
Hospodská, která restauraci „Sokolovna Bolevec“ vlastní. 
S vděčností děkujeme za projev podpory a solidarity, moc si toho 
vážíme a moc to pro nás znamená. Děkujeme.

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



na vLně Dobré pohoDy
nastalou pandemií se pro nás změnily podmínky 
pro terapeutickou práci s uživateli. byly zrušeny 
skupinové aktivity a převážná část naší činnosti  
se odehrává na pokojích při individuálních ná- 
vštěvách. pokud počasí dovoluje, využíváme mož- 
nosti procházek v parku domova. naším úkolem 
je podporovat zdraví a duševní pohodu klientů 
prostřednictvím smysluplných aktivit. 
Obsahem individuálních činností jsou například 
ruční práce. Během nich uživatelé vytvářejí textilní 
výrobky. Vyšívají, háčkují, šijí. Důkazem této činnosti 
je stálá výstavka výrobků v prostorách ergoterapie. 
Arteterapie patří mezi oblíbené činnosti. Vytváření 
barevných mandal, vybarvování omalovánek pro 
dospělé, případně vlastní tvorba přináší uživatelům 
radost i uspokojení. Pravidelná lehká cvičení na po- 
kojích, stolní hry, předčítání z knih a časopisů jsou 
dalšími aktivitami, které probíhají. Pro tréninky 

paměti zpracováváme pro každého klienta indivi- 
duální pracovní listy. Obsahem bývá procvičování 
pravopisu, sčítání, odčítání, násobilka. Různé jazyko- 
lamy nebo vědomostní testy dle schopností klienta. 
Reminiscenční terapie pomáhá uživatelům zmírnit  
stesk po nejbližších. Prohlížíme si s nimi alba s fo- 
tografiemi vnoučat, dětí, příbuzných. Vzpomínají 
na to, co se jim v životě přihodilo pěkné i to špatné.  
Nad postele ležících instalujeme fotografie, které 
nám dodaly rodiny. Rovněž videohovory a telefo- 
nické rozhovory s blízkými pomáhají udržovat du- 
ševní pohodu uživatelů. 
V současné době začínáme zpracovávat náměty  
s vánoční tématikou, abychom si v této době připo- 
menuli nejhezčí svátky v roce.

Radoslava Zahradníková, pracovník  
v sociálních službách pro základní výchovnou  

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



hLeDání kamínků
nápad, jak využít malované kamínky, byl rychle  
zrealizován. lenka soukupová, pss DzR „petrklíč“, 
namalovala krásné motivy na malé kameny pro naše 
uživatele. kamínky jsme očíslovali a poschovávali  
na viditelná a snadno dostupná místa po celé naší  
zahradě. 
Šest našich uživatelů si vylosovalo pět různých čísel  
a vypravili se jako „hledači pokladů“ najít ty správné 
kameny se stejným číslem. Tohle pravidlo umožnilo, 
aby ti nejschopnější nevysbírali kameny ostatním, ale 
hledali jen ty své. Odpolední hra trvala asi hodinu,  
aby každý měl dostatek času na nalezení svých pěti 
kamenů. Pokud se někomu hledání nedařilo, ostatní 
mu ochotně pomáhali, samozřejmě za dodržení epide- 
miologických pravidel, tedy s rouškou a s rozestupy. 
Vítězem se stal každý, kdo se zúčastnil, a všichni byli 
odměněni malou drobností. Hru jsme uskutečnili cel- 
kem čtyřikrát v průběhu čtyř týdnů. Atraktivnost při 
opakování hry se nám podařilo udržet díky různým 
obměnám, jako např. místo kamínků hledat obrázky 
hub, rostlin, nebo zvířat a také změnou místa ulože- 
ných předmětů. Cílem této hry bylo příjemně strá-
vit odpolední volný čas, přijít na jiné myšlenky v této  
těžké době odloučenosti od svých blízkých, zažít tro- 
chu dobrodružství a legrace a využít poslední slunné 
dny pobytem v podzimní zahradě.

Šárka Bartošková, 
pracovník v sociálních službách pro základní  

výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

když je dlouhá chvíle
Tak a je tu podzim. Často prší a my, děti  
z „Nováčku“, jsme se trošku nudily. Ale naštěstí  
nás napadlo, že si podzim vymalujeme a vyzdo- 
bíme si pokoje. 
Připravily jsme si barvy, nůžky, čtvrtky a lepidla. 
A už se nám pod rukama objevily houby, deštníky 
a také ježci. Hotové výrobky jsme si daly do svých 
pokojů. Když už jsme byly v tom malování, vyzdobily 
jsme si koupelnu barvičkami na dlaždice.

Taťána Ježková, pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, 

DOZP „Nováček“
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkujeme Vám za spolupráci a maximální pracovní  

nasazení v této nelehké době v roce 2020  
a přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho  
osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2021  

Spolu to zvládnem !!!

Informace pro členy ZO MÚSS OSZSP ČR
Členská konference ZO MÚSS OSZSP ČR je letos kvůli epidemii zrušena,  

ale o kolekce a dárkové karty do Globusu nepřijdete. Ty si již nyní můžete 
vyzvednout u paní Barvíkové (revizora ZO) a paní Kurcové (předsedkyně ZO).

My se na Vás budeme těšit v příštím roce 2021 u VOLEB, kde si jistě,  
v hojné účasti, zvolíte NOVÝ VÝBOR ZO MÚSS OSZSP ČR !!!

Váš Výbor ZO MÚSS Plzeň OSZSP ČR 
Helena Kurcová, Pavla Kurcová, Petra Stachová a Jana Barvíková


