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Turnájek v bowlingu
novinkou, která obohatila náš sportovní program v „nováčku“,  
se pro tento rok stal bowling. ve čtvrtek 23. září se mezi sebou utkali 
bývalí absolventi a současní studenti praktické školy, v celkovém počtu 
šesti hráčů. 
Chlapci a dívky se do „boulení“ vrhli s vervou a jejich výkony byly  
fantastické. Nemusel by se za ně stydět leckterý profesionál. Sportovní 
úsilí bylo na závěr odměněno nejen krásnými výsledky a dobrým poci- 
tem, ale i oblíbeným občerstvením - kofolou a tyčinkami.
Všichni si zářijové dopoledne báječně užili a již ladí formu a sbírají síly  
na příští kolo.

Mgr. Silvie Reiprichová, učitelka praktické školy DOZP „Nováček“ 
Hana Železná, asistentka praktické školy DOZP „Nováček“

rozdáme si to!
Výborným tréninkem paměti  
a postřehu je staré známé „pe- 
xeso“. Proč si ho tedy nezahrát 
i v pokročilejším věku? A tak 
jsme si řekli: „Rozdáme si to!“ 
Rozdělili jsme se ke dvěma sto- 
lům, rozložili kartičky pexesa  
rubem vzhůru a pak už to bylo 
jen kdo z koho. Občas bylo po- 
třeba dohlédnout na pravidla 
hry, ale výsledky se dostavily.  
Každému hráči se podařilo 
uhodnout pár shodných dvojic. 
Od hracího stolu jsme odcházeli 
s hřejivým pocitem, že na tom 
naše paměť ještě není tak špatně.

Dana Alexová,  
pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost,  

DZR „Sněženka“



Pomáhám, protože chci
tak zní název akce pro ty, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a pomoci 
tak svému okolí, přírodě nebo lidem. Do této výzvy se zapojily i děti  
ze Školičky „Dráčkova sluj“ tím, že vytvořily výzdobu v DzR „sněženka“ 
v podobě papírových ptáčků. těmi si naši uživatelé přizdobili jídelnu 
a prostor v jurtě. ptáčkové pro nás budou symbolizovat přírodu a také 
připomínat, že je dobré si každý týden zazpívat a procvičit si plíce. 
Děti byly opravdu pilné a s paní učitelkou zhotovily ještě lojová krmítka  
se směsí semínek pro opravdové živé ptáčky v naší zahradě, aby v zimě  
nestrádali. Krmítka jsme rozmístili v přední i zadní části zahrady. I nás bude 
hřát pocit, že jsme něco udělali pro dobrou věc!

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



výleT vlakem  
jménem Hurvínek
Dne 27. září jsme měli možnost se svézt starým mo- 
torovým vlakem, kterým ještě někteří naši uživatelé 
jezdili pravidelně do zaměstnání nebo do školy. mohli 
jsme nejen zavzpomínat na starou vlakovou dopravu, 
ale porovnat ji i s novodobou moderní dopravou. 
Díky našim milým a ochotným strojvedoucím jsme se 
dozvěděli o historii vlakové dopravy další nám nezná-
mé informace a poznatky. Cestu nám zpestřil i labrador  
Argon, který s námi cestoval a byl velmi společenský. 
Naše cesta vedla do města Rokycany, kde jsme mohli 
obdivovat architektonicky zajímavou budovu soudu,  
na které je umístěná pamětní deska spisovatele Adolfa  
Srba nebo budovu střední školy, kde bylo za první  
republiky gymnázium. Nechybělo nám ani posezení  
v cukrárně Café Vídeň. I přes proměnlivé počasí se nám 
výlet vydařil. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
i naší dopravě, která nás bezpečně a včas dopravila  
na nádraží a zpět do našeho domova.

Hana Nigrinová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

Pro zahřátí u srdce, když se venku ochladilo
Velice děkujeme firmě Florea.cz, která si vzpomněla na zaměstnance Domova se zvláštním režimem „Sně- 
ženka“. Dne 14.10.2021 před našimi vraty zastavila dodávka s neočekávanou zásilkou, pugéty z červených 
růží. Není to nic neobvyklého, občasně někdo z větší vzdálenosti své mamince či babičce krásnou květinu  
posílá. O to větší bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že zásilka byla určena pro naše zaměstnance  
a že to nebyla květinka malá. Ještě jednou děkujeme za milé překvapení a opravdu kytičky zahřály u srdce. 

Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem „Sněženka“



Leden Název Žánr Divadlo

4.1. My Fair Lady M ND

5.1. My Fair Lady M ND

7.1. Netopýr OP ND

8.1. Don Quijote B VD

14.1. Soumrak bohů Č VD

16.1. Don Quijote B VD

18.1. Don Quijote B VD

21.1. Italka v Alžíru O VD

26.1. Věc Makropulos O VD

28.1. Alceste O VD

29.1. Neapolská choroba Č VD

Únor Název Žánr Divadlo

2.2. Netopýr OP ND

6.2. Italka v Alžíru O VD

13.2. Lindauer? Pākehā! Č VD

15.2. Alceste O VD

18.2. Každý má svou pravdu Č VD

22.2. Španělská muška Č ND

23.2. Neapolská choroba Č VD

25.2. Šípková Růženka B VD

25.2. Vánoce na poušti Č ND

Březen Název Žánr Divadlo

9.3. Španělská mMuška Č ND

11.3. Soumrak bohů Č VD

12.3. Alceste O VD

16.3. Lindauer? Pākehā! Č VD

18.3. Postřižiny Č VD

19.3. Brouk v hlavě Č VD

20.3. Věc Makropulos O VD

22.3. Netopýr OP ND

25.3. My Fair Lady M ND

29.3. Věc Makropulos O VD

Duben Název Žánr Divadlo

3.4 Alceste O VD

8.4. Korzár B VD

9.4. Věc Makropulos O VD

13.4. Vánoce na poušti Č ND

19.4. Lady Macbeth B ND

20.4. Alceste O VD

22.4. Španělská muška Č ND

23.4. Anastázie  
- poslední dcera cara B ND

26.4. Lindauer? Pākehā! Č VD

29.4. Věc Makropulos O VD

Květen Název Žánr Divadlo

10.5. Vánoce na poušti Č ND

11.5. Postřižiny Č VD

13.5. Billy Elliot M ND

13.5. Lindauer? Pākehā! Č VD

14.5. Lindauer? Pākehā! Č VD

15.5. Neapolská choroba Č VD

18.5. Lady Macbeth B ND

20.5. Brouk v hlavě Č VD

20.5. Lady Macbeth B ND

24.5. Neapolská choroba Č VD

Červen Název Žánr Divadlo

3.6. Lindauer? Pākehā! Č VD

8.6. Don Quijote B VD

10.6. Elisabeth M ND

10.6. Neapolská choroba Č VD

11.6. Postřižiny Č VD

12.6. Postřižiny Č VD

14.6. Něco shnilého!  
(Something Rotten!) M ND

15.6. Něco shnilého!  
(Something Rotten!) M ND

17.6. Něco shnilého!  
(Something Rotten!) M ND

21.6. Postřižiny Č VD

DivaDelní PŘeDPlaTné leDen - Červen 2022

Vysvětlivky
Žánr: B - BALET, Č - ČINOHRA, M - MUZIKÁL, O - OPERA, OP - OPERETA

Divadlo: VD - Velké divadlo, ND - Nové divadlo (Nová scéna)

ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ VŽDY V 19.00 HODIN

Volné vstupenky pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka je možné vyzvednout  
u asistentky ředitele M. Bytelové, Klatovská tř. 777/90, Plzeň, tel. 378 03 7601



„jiTŘenka“ v Zoo
Jedno říjnové dopoledne jsme se po delší době opět vydali za zvířaty  
do naší oblíbené zoologické zahrady v plzni. hned u vchodu nás svým 
řevem přivítal král zvířat - lev. poté jsme si to namířili do pavilonu opic.  
ten byl bohužel zavřený z důvodu aklimatizace samce šimpanze, 
který dorazil v srpnu z polské zoo v krakově a seznamuje se s novým 
prostředím, ošetřovateli a zdejšími samicemi. Jak jsme se dozvěděli  
od pracovníka zoo, příchod šimpanze je velmi komplikovaná záležitost, 
neboť jsou to velice inteligentní a citlivá zvířata, velmi fixovaná na své 
prostředí i svého ošetřovatele.
Návštěvu opic jsme tedy oželeli a vydali se po dalších expozicích. Nejvíce  
nás zaujala velká zvířata v expozici Afrika - žirafy, hroši, zebry, antilopy  
i gepardi. Ani pár kapek deště nás neodradilo, abychom dokončili celou 
prohlídku této krásné zoologické zahrady.

Marcela Ciňková, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost DS „Jitřenka“

Slavnostní zavírání zahrady
Ve středu 29. září u nás v domově proběhlo již tradiční zavírání zahrady před zimou. K tanci a poslechu hrála 
skupina DUO VAAN. Zavírání zahrady se neobešlo bez grilovaných kuřat a točeného piva. I přes nepřízeň počasí 
se nám akce vydařila, uživatelé byli spokojeni a v dobré náladě. Při zajištění nám pomohli sociální pracovníci, 
pracovníci kuchyně a ošetřující personál z oddělení. 
Všem děkujeme za účast a spolupráci a těšíme se na příští rok v naší krásné zahradě.
Irena Kuncová, pracovník v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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Podzimní deštivé grilování
nezaprší a nezaprší celý týden. znáte to, když potřebujete hezké  
počasí a ono je od rána zataženo a těsně před plánovanou akcí začne 
pršet. naše podzimní grilování proběhlo v úterý 12.10.2021 a bylo 
připraveno na zahradní terase, ale těsně před začátkem akce začalo 
poprchávat a tak jsme se všichni přesunuli do jurty ke společnému 
posezení a poslechu živé hudby. k dobré náladě hrála známé lidové 
písničky senior kapela, se kterou si mnozí naši uživatelé zanotovali 
právě tu svoji oblíbenou.

burZa v Domově „ČTyŘlíSTek“
Ve čtvrtek 21. října 2021 se u nás v domově konala již tradiční burza 
oděvů. Kdo chtěl, mohl si přijít vybrat zdarma potřebné oblečení, 
jako košile, tepláky, sukně, bundy aj... O burzu je vždy ze strany 
uživatelů velký zájem. Jsme rádi, že všichni zúčastnění si vybrali něco 
potřebného do svého šatníku. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
našim děvčatům z prádelny, která nám darované oděvy vždy ochotně 
vyperou a vyžehlí. S jejich pomocí se nám daří burzu uskutečňovat 
několikrát za rok. Ještě jednou děkujeme za vaši spolupráci.

Hana Nigrinová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Když se nezpívalo, tak si každý mohl pochutnat  
na čerstvě ogrilované klobáse s chlebem a hořčicí.  
Ke klobáse přijde k chuti vychlazené pivečko, a i to 
bylo pro naše uživatele k dispozici. Společně strávený 
čas plynul v příjemné atmosféře a na závěr patřil po- 
tlesk všem, kteří se na společné akci podíleli. Naše 
podzimní grilování jsme tak trochu chtěli zpestřit, 
oživit a rozveselit a tak si naše dvě pracovnice oblékly 
klaunské kostýmy a v nich naše obyvatele obsluhovaly. 
Za skvělý nápad a klaunské servírování děkujeme paní 

Pavle Pojerové a paní Janě Vydrové. Dále děkujeme  
za výborné klobásy od firmy Schneider, s.r.o. 
Děkujeme za lahodné pivo, které jsme převzali darem  
od restaurace Sokolovna Bolevec a za velký kulatý  
chléb z Pekařství Sebera. Díky všem zmíněným 
dárcům se mohlo naše podzimní grilování uskutečnit, 
a i když nám počasí nepřálo, přesto byli naši uživatelé 
spokojeni. Šárka Bartošková, 

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


