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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

Červencové tvoření
letní čas je v plném proudu, období prázdnin a dovolených, ale my neza- 
hálíme. cvičíme, zpíváme, trénujeme paměť a tvoříme. obnovili jsme,  
v rámci rukodělných prací, techniku zvanou „Fusing“ – výroba šperků. 
Její princip spočívá ve spékání sklíček, která se taví ve speciální malé  
kulaté pícce v mikrovlnné troubě. 
Tabulky barevných i čirých skel se speciální řezačkou nařežou na různé  
rozměry a tvary. Ty pak uživatelé, dle vlastní fantazie, kombinují, vrství  
na sebe, vkládají mezi sklíčka skleněné šupiny, korálky, či stočené tenké  
drátky. K tomu používají větší, plastovou, snadno uchopitelnou pinzetu,  
pomocí které snáze skládají jednotlivé vrstvy na sebe. Často se jednotlivé 
částečky fixují lepidlem, které však stačí naťuknout jen špičkou špejle. Takto 
připravené polotovary se následně po 4 - 5 ks skládají na dno kulaté pícky,  
zaklopí, vloží do mikrovlnné trouby a nechají se po dobu 10 minut tavit.  
Po zatavení musí pícka po dobu 1 hodiny chladnout, aby nedošlo k popras- 
kání sklíček. Tato technika vyžaduje trpělivost a trochu zručnosti a tak si ji 
zvoliti ti uživatelé, kterým to nečiní obtíže. Každý si při rukodělných pracích 
najde to, co mu nejvíce vyhovuje a vybírat je z čeho. Ten, kdo neovládl tuto 
techniku, může naopak vynikat v obtáčení, protahování osnovou, vyšívání, 
malování, barvení, skládání apod. Stále je co dělat.
A samozřejmě zpívání, to je aktivita, která i nadále oslovuje nejvíce uživatelů. 
Zpíváme s nadšením pro potěchu duše a zpestření volného času.

Dana Macháčková, terapie, DZR „Sněženka“



Panenky
když se zamyslím, představuji si svoji oblíbenou  
panenku. Její šaty, vlasy... i naši uživatelé si při remi- 
niscenční terapii občas vzpomenou na svoje hry  
a hračky z dětství. tak vznikl nápad, v rámci ručních 
prací, ušít látkové panenky. určitě se příjemce najde. 
Stříhaly se látky, vyráběly vlasy z vlny, háčkovalo  
a pletlo oblečení. Netrvalo dlouho a police ve skleníku 
v oddělení terapie se začaly plnit barevnými panenka- 
mi. Paní Věra Kubecová je přeborkyně v jejich výrobě. 
Přáním paní Věrky je věnovat panenky dětem z mateř- 
ských škol, které nás chodí potěšit svým vystoupením 
během roku. Nejenom ona však panenky vyrábí. Mezi 
uživatelkami je veliký zájem pracovat na jejich zhoto- 
vování. Těšíme se, že panenky udělají někomu radost.

Svitlana Buchak,  
pracovník v sociálních službách pro základní  

výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Fit senioři ve „Čtyřlístku“
v těchto krásných letních dnech aktivně využíváme 
areál krásné zahrady v našem domově. lze ji využít  
k mnoha aktivitám. pod stinnými stromy se krásně 
naslouchá ptačímu zpěvu i čtení knih na pokračo- 
vání. k nácviku chůze slouží vydlážděné chodníky. 
kdo touží po náročnějším pohybu, může pěší okru- 
hy kolem zahrady projít několikrát. také sportoviště  
se sportovním nářadím slouží k procvičení celého 
těla. 
Naši uživatelé si zde mohou zacvičit pod dohledem  
terapeutek při pravidelných vycházkách. Jsou ale  
i sportovci, kteří tuto aktivitu sami zařadili do svého 
denního programu a chodí cvičit pravidelně a samo- 
statně. Nejoblíbenějším přístrojem je statické jízdní 
kolo. Na něm už bylo našlapáno mnoho desítek kilo- 
metrů. Na široké plošině lze trénovat rovnováhu  
a získat tak znovu jistotu při chůzi terénem. A pokud  
má někdo obavy z chůze po schodech, může zde bez- 
pečně trénovat výstup i sestup. To vše na zdravém 
vzduchu a v příjemném prostředí. A pokud někdo neví, 
k čemu cvičební stroj slouží, může si instrukce přečíst 
na informační tabuli. K odpočinku jsou zde lavičky.  
Seniorům je velmi vhodné zařazovat pohybové aktivity, 
a proto tuhle terapii rádi našim uživatelům nabízíme. 
Heslo „Pohybem ke zdraví“ platí stále.

Radoslava Zahradníková,  
pracovník v sociálních službách pro základní  

výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Prázdninové okénko
Čas dovolených, prázdnin a horkých letních dnů je obdobím, které naši 
obyvatelé více než jindy tráví na balkónech, terasách či v přilehlém parku. 
Díky stále trvající koronavirové hrozbě je vzájemné setkávání omezeno, 
ale přesto se život v našem domově nezastavil. 
Při nahlédnutí do některých pokojů můžeme vidět různorodé samostatné 
činnosti našich uživatelů, od luštění křížovek, čtení časopisů, skládání puzzlů,  
malování až po pletení a háčkování. Háčkování je velmi oblíbené a to od  
jednoduchého řetízku, který používáme k obmotávání dekorativních lahví  
až po krajkové dečky krásných barev a složitých vzorů. Háčkované ruční  
výrobky jsou opravdu hodny obdivu, neboť je možné za nimi vidět hodiny 
vytrvalé práce, velkou píli a mnoho soustředění. 
Další bližší nahlédnutí je z úplně jiného soudku. Možná máte v povědomí 
veršované drama Manon Lescaut od básníka Vítězslava Nezvala, ale umět 
zpaměti zarecitovat celé první dějství tak jako naše uživatelka paní Anna,  
to asi umí málokdo z nás. Opravdová náhoda tomu chtěla, že jsme do našeho 
domova dostali darem několik starších knih a mezi nimi i výtisk Manon 
Lescaut z roku vydání 1954. Paní Anička byla opravdu dojata, když zjistila, 
že básnická sbírka je úplně stejná a i ze stejného roku vydání jako měla kdysi  
v mládí doma. 
Čas v našem domově plyne poklidně a dny jsou naplněny různorodými  
činnostmi dle možností a přání jednotlivých obyvatel. Největší radost  
je samozřejmě ze setkávání s nejbližšími členy rodiny a přáteli, které je již 
našim uživatelům umožněno.

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

Úroda z naší zahrady
V zastrčeném koutě naší zahrady roste jabloň. Každý rok je obsypaná dob- 
rými letními jablky – lidově zvanými „žitavky“. Uživatelé, kteří měli svojí 
zahrádku a pěstovali ovocné stromky, bedlivě sledují jejich dozrávání. 
Ani letos tomu není jinak. Se sklizní úrody nám ochotně pomohli „naši“ muži. 
Kuchařinky pak jablíčka umyly, oloupaly a nastrouhaly. Takto zpracovanou 
úrodu jsme uskladnili do mrazáku. Těšíme se, až upečeme jablkové štrůdlíky 
nebo koláče v naší cukrárně. Při práci došlo i na vzpomínky. Hovořilo se o pěsti- 
telských úspěších a zvláštnostech. Samozřejmě došlo i na ochutnávku voňavých 
žitavek. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc.

Hana Nigrinová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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Léto s vůní levandule
podle encyklopedie Wikipedie je levandule lékařská (lavandula  
angustifolia) aromatická a léčivá rostlina z čeledi hluchavkovitých. 
lidově se levandule nazývá také jako dulenka, devandule, špikanard 
nebo špikrnát. největší význam má jako tradiční léčivá a aroma- 
tická rostlina. tradiční oblastí pěstování je jihovýchodní Francie  
v provence. pěstuje se však i v mnoha dalších zemích jižní evropy. 
Nálev z květu levandule se přidává do koupele. Levandule se také vkládá 
mezi oblečení v šatníku, které krásně provoní a zároveň odpuzuje šatní 
moly. Používá se i v kuchyni, hlavně ve Francii, Španělsku, Itálii, je jednou  
ze součástí provensálského koření. Květ levandule je pro své zklidňující  
účinky přidáván do směsí bylinek užívaných při bolestech hlavy, ne- 
spavosti, nervozitě a závratích. Mírně snižuje krevní tlak. Masáže ole-
ji z levandule pomáhají při revmatických bolestech a mají povzbuzující 
účinek. Stále populárnější jsou např. levandulové svatební dorty, levan- 
dulové muffiny, levandulová limonáda, sušenky, máslo, sůl do koupele, 
mýdlo, vonné oleje, parfémy... Ale pro náš Domov je tato rostlina pře- 
devším zdrojem pravidelné každoroční práce, na kterou se uživatelé celé 
jaro těší. Symbolizuje začátek léta, sluníčko, vzpomínky na letní práce 
na zahrádce... Zahrada našeho domova je plná této úžasné bylinky, a tak 
jsme se s našimi uživateli pustili znovu do každoroční sklizně. Byla by 
velká škoda nechat tento poklad jen tak bez užitku odkvést. Kdo měl 
chuť a čas, mohl přijít pomoci. Několik dnů jsme si užívali příjemné  
práce, možnosti být venku, aromatické vůně levandule i občasnou  
návštěvu čmeláků. Jednotlivé svazečky 
jsme zavěšovali na připravený provázek, 
který byl natažený skoro po celém obvodu 
našeho velkého stanu. Při každodenních 
procházkách kontrolujeme proces sušení. 
Po usušení bude levandule použita na pl- 
nění vonných sáčků, o které je ze strany 
uživatelů vždy velký zájem.

Bc. Eva Skalová, pracovník v sociálních 
službách pro základní výchovnou  

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Prázdniny  
v „nováČku“
Tak je tady léto a my můžeme zase 
do lesa. Hurá! Počasí nám přeje,  
a tak se vydáváme na různé výlety. 
Chodíme sbírat borůvky do hrnečků 
a potom do pusy. Vyplazujeme na 
sebe černé jazyky. Podnikli jsme cestu  
k Třemošné a Chotíkovu. To byla  
dálka... Už jsme se stihli podívat i ke 
Kolomazné peci a dozvědět se něco 
zajímavého z historie Plzně. Po cestě 
zpět jsme sbírali léčivé byliny a doma 
vařili čaj. Moc nám ale nechutnal. 
Na jednom potoce v lese jsme objevi- 
li malý mlýnek. Krásně klapal a my 
jsme si zde chvilku pohráli. 
A co bude v srpnu? No přece ještě 
„zoologická“...

Taťána Ježková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DOZP „Nováček“


