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Darované koncerty „Petrklíči“
zákaz návštěv, koncertů, přednášek, skupinových aktivit atd., tak to je  
obrázek nejen našeho domova v době epidemie covid 19. preventivní 
epidemiologická opatření zásadně změnila společenské a kulturní dění  
v našem domově. velkou změnu přinesla skvělá nabídka od paní mgr.  
Jany komišové, uskutečnit tři různá kulturní vystoupení pro naše uživate- 
le. nabídku jsme přijali po zodpovědném naplánování bezkontaktního 
průběhu jednotlivých kulturních akcí. 
Náš domov nabízí přírodní podium obklopené krásnou scenérií vzrostlých  
stromů a široké hlediště, které vytváří venkovní terasa a divadelní lóže,  
kterými jsou jednotlivé balkóny našich uživatelů. Naši obyvatelé chráněni 
rouškou a bezpečnou vzdáleností od účinkujících i od sebe navzájem zaplnili 
rozlehlou terasu i balkóny našeho domova. Každé vystoupení bylo jedinečné 
a originální a naši posluchači si tento výjimečný čas plný krásných zážitků  
a radostné atmosféry opravdu užili. Rádi bychom i touto formou předali  
vděčné poděkování všem, kteří se jakkoli na uskutečnění jednotlivých před- 
stavení podíleli. Velice děkujeme paní Mgr. Janě Komišové, MBA, vedoucí 
odboru prezentace a marketingu, produkčnímu Ondřejovi Sosnovi, taneční 
skupině NOTA, kterou vede Lenka Jíšová, Josefovi Švantnerovi, který svým 
zpěvem a hrou na kytaru rozezpíval celé publikum. Dále děkujeme dudác- 
kému malému lidovému souboru Plzeňský mls, který vede pan Miroslav 
Šimandl. Jejich vystoupení v krojích bylo nezapomenutelné a všem se moc 
líbilo. Poslední poděkování patří  účinkujícím z divadla Alfa, jejichž som- 
bréra dokreslovala atmosféru dálného Mexika v muzikálu „Pozor, Zoro“.  
Další ukázkou byla píseň z muzikálu „Tři mušketýři“, jejíž děj nás přenesl  
do Francie, poté jsme se ocitli opět v naší české kotlině a společně jsme si 
zazpívali známé písně jako např. Plzeňská věž, Když jsem já šel tou putimskou 
bránou, Na rozloučení mý potěšení atd. Všem moc a moc děkujeme.

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



Školáci v DoZP 
„Nováček“
Jelikož jsou pravé prázdniny ještě  
daleko a po škole se nám začíná 
stýskat, využíváme pracovních listů, 
které pro nás připravily paní učitel- 
ky a asistentky ze základní školy 
speciální. hra na školu se prostě 
neomrzí. všechny úkoly pečlivě  
plníme, abychom v září překvapili, 
jak jsme šikovní.
Také nezapomínáme na hudební 
výchovu a čas nám lépe utíká s naší 
„Rouškovanou“ písní.
Tímto všem paním učitelkám děku- 
jeme a posíláme na dálku pusu.
Posíláme pusu všem,
kterým se stýská jen.
Pro tuhle situaci danou
hrajeme rouškovanou.
Posíláme úsměv k vám
i když teď není znám.
Až konec téhle doby přijde
zas budem řádit, však to vyjde!!!

Aneta Šteklová  
a uživatelé DOZP „Nováček“

čaroDějNický rej
Přestože nebylo možné uskutečnit hromadně tradiční upalování  
čarodějnice na hranici, na zahradě DOZP „Nováček“ se poslední  
dubnový den několik čarodějnic objevilo. 
Na uživatele čekalo plnění čarodějnických úkolů např. slalom na koštěti,  
let netopýra, hod krysou, přeskakování bažiny apod. Na mobilním ohništi  
došlo i na pálení malých čarodějnic, které si uživatelé sami vyrobili.  
Akci završilo hledání ukrytého pokladu, který jako vždy velmi potěšil. 

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



Zahradničení na „Sněžence“
Další měsíc utekl jako voda. sluníčko nabírá na síle, příroda je naplno 
probuzená, svěží zeleň se mísí s pestrobarevnými květy, a tak není divu,  
že i my cítíme stále větší potřebu trávit více času venku. 
Zvláště v odpoledních hodinách, kdy je vzduch venku již příjemně vyhřátý, 
bývá posezení v prostorách zahrady osvěžující. Sluníčko dodává tělu energii, 
prohřívá klouby a oku zase lahodí pohled na rozkvetlé muškáty na okenních 
parapetech. Nachystány jsou i truhlíky pro zasazení okrasných květin a bylin. 
Jako první si naši uživatelé mohli zasadit cherry rajčata, aby z naší zahrady 
měli také něco zdravého k snědku. Nadšení z přírody plné života probudilo 
v některých uživatelích chuť protáhnout si tělo na cvičebních prvcích,  
za doprovodu ptačích trylků. 
Pozadu ale nezůstávají ani společné aktivity ve vnitřních prostorách, ke kte- 
rým jsme se mohli opět, po delší pauze, vrátit. Obnovení účasti v kolektivu 
potěšilo nejednoho z uživatelů. Aktivity nabraly ihned veselejší ráz. Každý 
vložil do činnosti své nadšení a snahu a jak se říká „S úsměvem jde všechno 
líp“ platilo zde dvojnásob, ať už to byly oblíbené míčové hry, muzikoterapie, 
trénování paměti aj. Při ručních pracích nás inspiroval návrat ptactva a jeho 
hnízdění a tak světlo světa spatřil tenhle načechraný čáp. 
A na závěr zbývá dodat: ať nám tohle nadšení vydrží co nejdéle!

Dana Macháčková, Ergoterapie, DZR „Sněženka“
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Hrálo a zpívalo se pod okny
letos v dubnu zaslal magistrát města plzně sociálním zařízením v plzni 
nabídku plzeňských umělců na vystoupení v rámci projektu „pod okny“. 
cílem projektu bylo potěšit seniory, kteří v této nelehké době nejvíc trpí 
nedostatkem kontaktu se svými blízkými. 
V domově „Čtyřlístek“ jsme se příležitosti s radostí chopili, a tak v našem 
parku proběhlo hned několik koncertů. Herci Divadla Alfa zahráli a zazpí- 
vali písně ve stylu mexických mariachi, z jejich loutkového představení  
„Pozor, Zorro!“ Druhá část koncertu se nesla ve znamení mušketýrských 
písní z maňáskové grotesky „Tři mušketýři“. Dvěma koncerty se představil 
plzeňský Malý lidový soubor pod vedením pana Miroslava Šimandla. Zahrál 
lidové písně štrajchových a dudáckých kapel Plzeňska a Chodska. Housle, 
basa, dudy, klarinety a zpěv se nesly daleko do okolí. Okna a balkony domova 
„Čtyřlístek“ se tak změnily v provizorní hlediště a pro všechny přítomné byly 
koncerty naprosto jedinečným zážitkem. Hudební produkci si přes otevřená 
okna užili i klienti upoutaní na lůžko. Hraní pod širým nebem navíc potěšilo  
i personál Domova, který odvádí skutečně náročnou práci. „Děkujeme“, volali  
diváci z oken a nadšeně umělcům tleskali. Tleskali i náhodní kolemjdoucí, 
kteří vystoupením přihlíželi za plotem parku a taky pacienti blízké nemocni- 
ce Privamed, které veselá hudba vylákala také do oken a na balkony. Hercům 
a hudebníkům jsme pak jako poděkování za zpříjemnění našich dnů předali 
malé dárky, na jejichž výrobě se podíleli uživatelé domova „Čtyřlístek“.

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

kNižNí Dar  
oD albatroSu
Zbrusu nové knihy a CD s mluveným slovem jsme dostali 
darem od nakladatelství Albatros. Jejich dar potěšil hned 
dvakrát, poprvé knihami samotnými a podruhé projeveným 
zájmem pomoci v těžké době koronavirové. 
Aby se darované knihy dostaly i k imobilním uživatelům, vytvo- 
řili jsme pojízdnou knihovnu, s kterou každý týden objíždíme 
naše čtenáře. Pro snadnou orientaci jsme knihy roztřídili podle  
žánrů na detektivky, romány, humorné příběhy, životopisy, poe- 
zii a encyklopedie. Naši obyvatelé si tak snadno mohou vybrat  
podle svého vlastního gusta a přání. Největší zájem byl o humor- 
né příběhy, jimž vévodilo asi deset knih od Haliny Pawlowské. 
Jedna naše imobilní čtenářka je již přečetla všechny, a ač se  
tomu nechce věřit, některé dokonce dvakrát. Jiná čtenářka je zas 
milovnicí detektivek a přečíst dvěstěstránkovou knihu za dva  
dny pro ni není velký problém. Také darovaná encyklopedie  
fotbalu si našla svého nadšeného fanouška a ani mluvené slovo 
na CD nosiči nepřišlo zkrátka, našlo si své posluchače na několi- 
ka pokojích. Co jiného na závěr říci, než vyjádřit velké a vděčné 
poděkování lidem z nakladatelství Albatros, kteří svým nezišt- 
ným darem pomohli zpříjemnit všední dny našich obyvatel.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách pro základ-

ní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“


