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Srpnová  
návštěva  
v „Nováčku“
V srpnu k nám zase přišli 
psí kamarádi. Po bouřlivém 
oboustranném vítání jsme šli 
na procházku. 
Každý z nás si mohl vyzkoušet 
kousek vést na vodítku svého 
psího kamaráda. Potom jsme 
společně skákali přes překážky 
a prolézali tunelem. Nakonec 
jsme všichni dohromady od- 
počívali - to máme nejraději.  
Rozložíme si deky po zemi  
a jdeme společně lenošit s na- 
šimi pejsky. Dopoledne nám 
rychle uteklo a my se těšíme 
na další psí návštěvu.

Taťána Ježková,  
pracovník v sociálních služ- 

bách pro základní výchovnou 
nepedagogickou činnost, 

DOZP „Nováček“

MOJE LÁSKA – NÁŠ KRAJ
velice milé bylo pozvání naší dlouholeté klientky z okrsku pečova- 
telské služby 3 paní blaženy maxové na její výstavu obrazů a kreseb,  
která byla zahájena v pondělí 3. srpna 2020 v 17.00 hod. v 1. patře  
plzeňské radnice, nám. Republiky 1 a trvá do 4. září 2020.
Paní Maxová byla na výstavě v kruhu rodiny, přátel a hlavně svých  
obrazů viditelně spokojena. K příjemné atmosféře přispělo hudební 
vystoupení Radky Sehnoutkové, sólistky opery DJKT v Plzni, za do- 
provodu prof. Ivana Paříka. 

Děkujeme za pozvání, kolektiv pečovatelek z PS 3



LAMiNuJEME
současná doba koronavirová s sebou přinesla mnoho 
změn a jednou z nich je naléhavá potřeba důsledné 
dezinfekce vnitřních prostor a také všech předmětů, 
kterých se naši uživatelé dotýkají. mezi takové před- 
měty patří i ergoterapeutické pomůcky z papíru. 
vzhledem k jejich problematické dezinfekci jsme se 
rozhodli pro zatavení do laminovacích fólií. pomůcky 
budou omyvatelné a navíc se prodlouží jejich život-
nost. 
Laminátor jsme získali jako vánoční dar před dvěma lety 
a tehdy jsme netušili jak hojně ho budeme v budoucnu  
využívat. Již několik měsíců postupně laminujeme pexe- 
sa, logopedické karty, kvarteta, sady pro trénink paměti  
a další papírové terapeutické pomůcky k podpoře 
kognitivní rehabilitace. Při laminování pomáhají naši 
uživatelé, kteří vkládají kartičky do laminovacích fólií 
a následně po zatavení jednotlivé kartičky vystřihují. 
Stříhání je celkem náročné na přesnost, přesto se tohoto 
úkolu zhostila asi desítka našich uživatelů, kteří vystří- 
hávají nejen v rámci ergoterapie, ale i o víkendech  
a v odpoledním volném čase. Již jsme spotřebovali  
několik balení laminovacích fólií, což svědčí o jaké 
množství karet se asi jedná. Zatavené karty lze otírat 

dezinfekcí a před jejich použitím dezinfikujeme pracovní 
desku a i ruce uživatelů. Karty používáme k individuální 
ergoterapii na pokojích. Nejoblíbenější způsob použití  
je hledání a kompletování dvou stejných obrázků a názvů 
z hromádky důkladně promíchaných karet, nebo přiklá- 
dání symbolů k významově stejným slovům. Nabídka 
karet je opravdu široká a je postupně doplňovaná o dal-
ší tématické okruhy. Před našimi obyvateli se tak napří-
klad otevírají různé pestrobarevné světy fauny a flóry.  
V nabídce jsou také hrady, zámky a rozhledny ČR, vlajky, 
lesní, domácí a cizokrajná zvířata, ptáci, motýli, brouci, 
květiny, houby atd. Opravdovým bonbónkem jsou pexe- 
sa z 80 let, která vycházela jako příloha časopisu Vlasta. 
Skvostem je pexeso věnované časosběrným fotografiím 
zpěváka Karla Gotta, nebo pexeso s nejznámějšími čes- 
kými retropohádkami. Za pexesové klenoty patří podě- 
kování naší uživatelce paní Jiřince, která je dlouhé roky 
uchovávala a nyní nám je zcela nepoškozené darovala. 
Samozřejmě, že práce s terapeutickými kartami je pouze 
jedna z forem aktivizačních činností, ale rozhodně patří 
mezi oblíbené a samostatné aktivity, které udržují, nebo  
zlepšují soustředěnost, paměť, vytrvalost a jemnou  
motoriku. Šárka Bartošková, 

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



Spolu pod okny
letošní prázdniny se blíží ke konci. léto spěje ke svému závěru a my  
na „Čtyřlístku“ jsme si jako každý rok naši zahradu užili a užíváme  
do sytosti. i když existují určitá omezení,  snažíme se být na vzduchu  
a letos hodně i na sluníčku, co nejvíce. 
S velikou radostí jsme uvítali nabídku společnosti JUNESTA s.r.o., na usku- 
tečnění hudebního setkání, v rámci projektu „Spolu pod okny“. Tato  
společnost celou akci navrhla a zrealizovala. K realizaci pomohla i částeč- 
ná finanční podpora města Plzně. Hlavním cílem bylo opět oživit kulturu  
a hudební život ve městě. Pro náš Domov to znamenalo, že se uskuteční  
dva koncerty. V jeden den, ale na dvou různých místech. A tak 24. srpna jsme 
za krásného letního dopoledne přivítali pana Jiřího Bláhu, muzikanta, skla- 
datele, moderátora a hlavně skvělého zpěváka a baviče. Zahrada najednou 
byla plná dobré nálady, úsměvů a hlavně známých českých populárních  
písniček. Nevadilo, že naši uživatelé vše sledují z oken nebo z balkónů. Jako 
už při minulých podobných koncertech, opět celé dění sledovali i pacienti  
sousední nemocnice a kolemjdoucí za plotem. Hudební dopoledne bylo  
osvěžením pro nás všechny. Děkujeme za nabídku a těšíme se na další setkání.

Daša Čábalová, vedoucí pracovníků  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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Léto s hudbou
Do prostoru naší zelené a kvetoucí zahrady zavítal ve středu  
29. července pan václav žákovec s paní aničkou volínovou, aby  
svojí hudbou a zpěvem potěšili uživatele našeho Domova. 
Tóny kláves se zahradou rozezněly již v dopoledním čase. Uživatelé 
se do nich rádi zaposlouchali a někteří se připojili i zpěvem. Hudební  
produkce byla samozřejmě spojena s tradičním grilováním vuřtů, které 
byly podávány s nápoji, neboť vzhledem k velmi teplému počasí bylo 
potřeba se chladit. Proto i klobouky na krytí hlavy přišly náramně 
vhod. Jediné, co trochu ubíralo na dojmu byly roušky, které museli naši 
hudební hosté mít během produkce a rozestupy uživatelů v prostoru 
zahrady. Dana Macháčková, terapie, DZR „Sněženka“

NAŠE 
úROdA
Naše „zahradnice“ z řad 
uživatelů na jaře dobře 
zasadily keříky cherry 
rajčat, poctivě je zalé- 
valy a tak během celého 
léta sklízejí jejich chutné 
plody, které přispívají  
ke zlepšení jejich příjmu 
vitamínů.

Dana Macháčková, 
terapie,  

DZR „Sněženka“


