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Novoroční zastavení
Stará moudrost říká: „Život není o tom, že budeme sedět za oknem a čekat než venku skončí bouře,  
že přestane pršet a foukat. Život je o tom, že vyjdeme ven a naučíme se tancovat mezi kapkami deště.“ 
Letošní adventní doba a Vánoce nás zastihly trochu sevřené. Sevřené epidemií a taky omezeními,  
která se ji snaží zastavit. Také strachy a obavami, co nám přinese budoucnost. Možná ale právě proto  
lépe rozumíme lidem, kteří potřebují naši podporu a pomoc. A možná jenom díky téhle zkušenosti  
jim dokážeme být blíže, být s nimi. 
Chystáme se vstoupit do nového roku. Přeji Vám i nám, aby i navzdory všem omezením a obavám,  
jsme vše zvládli v míru, lásce a přátelství.

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

PoděkováNí  
SPaNilá jízda 2020
na konec letošního roku si pro nás připravilo vedení města plzně překva- 
pení a to v podobě „spanilé jízdy“. v letošním těžkém roce byla tato akce 
pořádána bohužel „bezkontaktně“, tudíž jsme u nás nemohli přivítat  
zástupce města bc. Davida Šloufa, mba, od kterého nám předala dary  
vedoucí Domova se zvláštním režimem „sněženka“ bc. lenka telínová. 
Naši uživatelé obdrželi krásné věci na vytváření, neboť ergoterapie je častou 
aktivizační náplní. Velkou radost měli z různých stužek, barevných papírů, 
vatových koulí, drátků apod. 
Moc alespoň takto na dálku děkujeme za poskytnutí daru a velice si vážíme, 
že na nás v tomto těžkém období myslíte. 

Mgr. Andrea Pěchoučková, sociální pracovník DZR „Sněženka“



Mikuláš ve „Sněžence“
přes všechna úskalí, která nám tato složitá doba plná opatření  
přinesla, se na domově „sněženka“ uskutečnila tradiční obchůz- 
ka mikuláše, čerta a anděla. společně tato „trojice“ navštívila 
všechny naše uživatele na pokojích. mikuláš oblažil jejich srdíč- 
ka vlídným slovem, čert s nimi zažertoval a andílek dal každému 
malý dáreček. někdo si s nimi zanotoval, někdo si oprášil známá 
říkadla o mikuláši, jiní se na tuto „trojici“ třeba jen hezky usmáli. 
i to bylo milou odměnou za jejich návštěvu.

Perličky z mikulášské obchůzky
Mikuláš se ptá pána: „Víte kolikátého dneska je?“  
„Kdy chodí Mikuláš?“ 
Pán: „Když má čas.“
Mikuláš se ptá paní: „Kdopak to za vámi přišel?“ 
Paní: „No, přece vy, moje holky!“
Čert se ptá paní: „Bojíte se čerta?“ 
Paní: „Ne, on se bojí mě!“

verš o Mikuláši
Přišel k nám svatý Mikuláš,  
na hlavě čepici s křížem,  
přes sebe červenozlatý plášť.
Pod ním bílá suknice,  
důstojným krokem vstoupil do světnice.
5. prosince je dnes v kalendáři,  
zas na mě hledí ty laskavé oči  
ve vlídné tváři.
Bílé vousy, bílé vlasy,  
sněhové obočí, bílé řasy,  
co je na něm tajemné krásy!
V rukou má berlu zlatavou  
a košík s nadílkou lákavou.

Dana Macháčková, pracovník  
v sociálních službách pro základní výchovnou  

nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



váNočNí čaS
vánoce, čas setkávání, zamyšlení, pohody, klidu a také vůně vanilky, 
skořice a pečeného cukroví. na takové vánoce se většina z nás těší 
celý rok. ty letošní jsou ale jiné, s mnoha omezeními a s pohledem 
upřeným do nejisté budoucnosti. přesto náš tým spolupracovníků 
DzR „petrklíč“ spojil síly a všichni jsme se pokusili pro naše uži- 
vatele vytvořit ty nejlepší možné vánoce, které nám omezující  
podmínky dovolily.
V prvním týdnu adventu naše obyvatele navštívil Mikuláš s andělem 
a čertem, samozřejmě v respirátorech třídy FFP 2. Mikuláš nahlížel  
do otevřené „Knihy života“ a chválil každou snahu a povzbuzoval  
do dalších dnů. Anděl rozdával mikulášské perníčky a čert opět  
odešel s prázdnou. Poděkování patří zaměstnancům Lence Kovářové, 
Jitce Strakové a Lence Tejčkové, jejichž tváře  se za maskou Mikuláše, 
anděla a čerta skrývaly.
Jen co Mikuláš odešel, přišly v dalším adventním týdnu na terasu  
našeho domova děti ze 7. mateřské školy z tříd Kuřátek a Ferdů.  
Děti se společně se svými učitelkami rozhodly potěšit naše uživatele 
vlastnoručně namalovanými vánočními přáníčky. Vzájemné setkání  
se sice uskutečnilo jen na dálku z oken pokojů, ale i tak byl slyšet  
potlesk našich obyvatel, kteří tak vyjádřili svou vděčnost.
Nakonec nastal den nejočekávanější a to Ústavní štědrý den. Dopo- 
ledne proběhlo setkání v komorním počtu s kulturním programem, 
který jsme si sami vytvořili. Pásmo koled vystřídaly vánoční básně  
a vyprávění o vánočních zvycích. Vánoční koncert sklidil velký úspěch 
a potlesk patřil PSS Anetě Jíchové, Kristýně Slámové, Janě Vydrové  
a vedoucí útvaru Heleně Kurcové, které svým nádherným zpěvem  
vytvořily slavnostní atmosféru. Vánoční básně předneslo několik na- 
šich uživatelů, kterým za jejich aktivní zapojení moc děkujeme. Během 
společného posezení byl podáván výborný jablečný štrůdl a čaj s ru- 
mem. Za darovaný vánoční štrůdl moc děkujeme kuchařům restaurace 
„Sokolovna Bolevec“, která nám již opakovaně něco dobrého „na zub“ 
darovala. Na závěr dopoledního programu nám  na terasu přišli zahrát 
a zazpívat koledy zpěváci z TOTEMU, ze známé „Senior kapely“. 
Jen co dozněly vánoční melodie a uběhl čas oběda a poledního  
odpočinku, byli naši uživatelé obdarováni vánočními dárky. Milým 
překvapením byly dárkové balíčky s ručně vyráběnými keramickými 
hrnečky a dřevěnými dózami s vánočním čajem. Balíčky za UMO 1  
předala starostka Ing. Helena Řežábová a druhá místostarostka  
Mgr. Ilona Jehličková, kterým zástupně za obdarované a vděčné  
uživatele velmi děkujeme. Dalším darem pro náš domov, tentokrát 
od magistrátu města Plzně, byl velký laminátor, za který také moc  
děkujeme. Den plynul k samému závěru, kdy se naši uživatelé setkali  
u slavnostní štědrovečerní večeře. Melodie vánočních koled, rozzáře-
ný stromeček, slavnostně prostřené stoly, výborná štědrovečerní večeře  
a pocit sounáležitosti, to vše vytvořilo nezapomenutelnou vánoční  
atmosféru, plnou zážitků a pohody. Ústavní štědrý den je za námi  
a my vyhlížíme nový rok 2021 s nadějí na lepší časy a všem přejeme 
mnoho zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě. 

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



Štědrý den na „čtyřlístku“
ani jsme se nenadáli a přiblížil se konec roku. a jako celý rok,  
tak i jeho konec byl a je poznamenán celosvětovou epidemií.  
nic to však nemění na tom, že vánoce byly. byly jiné, intimnější  
a možná trošku smutnější. nemohli jsme je slavit, jako po jiné roky, 
společným setkáním. 
Štědrý den v domově začal osobními návštěvami terapeutek u každého  
uživatele. Předaly balíček s cukrovím, které napekly. Radost udělala  
přáníčka, která vytvořily děti plzeňských mateřských a základních škol. 
Setkání byla velice emotivní a dojemná. 
Dopoledne pak zavítala a dárky pro uživatele přivezla starostka  
městského obvodu Plzeň 1 paní Ing. Helena Řežábová spolu s místo- 
starostkou paní Mgr. Ilonou Jehličkovou. Dárkové balíčky s kera- 
mickými hrnky a čajem měly veliký úspěch. Zároveň byl předán dar  
od Magistrátu Města Plzně - mobilní ozvučovací systém a sada zahrad- 
ního nářadí. Daša Čábalová, vedoucí pracovníků 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR Čtyřlístek



ježíškova vnoučata  
ve „čtyřlístku“
V rámci zpestření každodenního života v domově se naše  
kolegyně z DZR 2 ve spolupráci s oddělením Terapie rozhodly 
překvapit uživatele tohoto oddělení. Zprostředkovaly „rande  
po telefonu“ v rámci akce „Ježíškova vnoučata 2020“, se známý- 
mi osobnostmi Českého rozhlasu - stanice dvojka. Rozhovory  
proběhly s Marií Retkovou, Alešem Cibulkou, Adélou a Dali- 
borem Gondíkovými. 
Překvapení bylo veliké. Panovaly trošku obavy, ostych a i napětí 
o čem si s nimi budou povídat. Nicméně se začátkem hovoru vše 
opadlo. Objevily se slzy radosti a dojetí. Připravené otázky a od- 
povědi plynule přešly do milého a zábavného povídání. Pan Aleš 
Cibulka dal slib, že až to situace dovolí, tak se přijede do domova 
osobně podívat. 
Taková drobná, ale domnívám se, velmi užitečná a příjemná  
překvapení jsou obzvlášť v této době potřeba.

Andrea Černá, pracovník v sociálních službách,  
přímá obslužná péče, DZR „Čtyřlístek“
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MikuláŠ  
v „Nováčku“
blíží se naše „nejvíc“ nejoblíbenější vánoce a my už se nemůžeme 
dočkat. myslíme si ale, že je to letos nějaké divné. všichni mluví  
o koronaviru, karanténách, mají spoustu práce a starostí a nosí  
„zobáky“ a na sobě mají asi igelity. a tak jsme se v „nováčku“ 
rozhodli, že si budeme pomáhat a vánoce si nenecháme zkazit  
ničím a nikým, natož „holomkem koronavirem“.
Tak si zpíváme koledy, pečeme cukroví, tvoříme s Anetkou v dílnách, 
děláme vánoční výzdobu (už máme ozdobený skoro celý „Nováček“, 
moc nás to baví), hrajeme si, klábosíme, taky mlsáme a lenošíme  
u pohádek a ozdobili jsme stromečky. Jůůů a byl u nás Mikuláš,  
anděl a čert (někdo se ho trochu bál), ale zvládli jsme písničku, nebo 
básničku a nakonec jsme dostali i nové hračky a dobroty a moc za ně 
děkujeme. Snad přijdou i příští rok. A snad se máte v těchto časech 
hezky jako my a jste zdraví.
Přejeme vám všem krásné Vánoce, hvězdičku, co splní přáníčko  
a k tomu plný sud zdravíčka a úsměvů :-)

Kluci a holky z „Nováčku“ 
a Bc. Dagmar Marešová, pracovník v sociálních službách  

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“


