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„JITŘENKA“ PLNÁ SPORTU
vzhledem k omezeným možnostem kulturního a sportovního  
vyžití jsme se na začátku nového roku rozhodli uspořádat nějaké 
větší akce přímo v našem stacionáři. a protože jsme byli po vánoč- 
ních svátcích zlenivělí a potřebovali se pořádně rozhýbat, napadlo 
nás uspořádat hokejový zápas. 
Všichni tento nápad přivítali s nadšením. Navlékli jsme bílé a zelené 
dresy, do rukou vzali hokejky, místo puku molitanový míč a s vervou  
se pustili do hry. Padaly góly do obou branek, chvíli vyhrávali  
„zelení“, pak zase „bílí“, ale nakonec skončil zápas nerozhodným  
výsledkem 11:11. 
V dalším týdnu jsme ve sportování pokračovali. Proběhl sedmiboj,  
ve kterém si naši uživatelé mohli poměřit síly v různých disciplínách 
– skákání v pytli, házení na cíl, soutěže ve zručnosti, kuželky atd.  
Někomu to šlo lépe, někomu hůře, ale na konci si všichni odnesli pěkný 
diplom a sladkosti.

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



VÁNOcE A zImA  
V „NOVÁčKU“
nejčastější otázky (kromě běžných: „co bude dnes k snídani ...  
obědu ... večeři?“, „Jaká teta zítra přijde?“), které v prosinci uslyšíte 
a na které minimálně 3x za den budete neúnavně odpovídat jsou:
„a bude padat sníh?“
„a kdy přijde Čert ... mikuláš?“
„kdy bude Ježíšek?“
Po bohaté Mikulášské nadílce se už netrpělivě čekalo na sníh. S první 
sněhovou vločkou dlouho nikdo nemeškal, oprášili jsme boby, lopaty  
a sáňky a hurá na kopeček na místní zahradě.
Když připadne i více sněhu, nikdo se nebojí úklidu - práce s hrablem 
je naopak zábavou.
A nakonec přišel i Ježíšek! Na toho trvá čekání bohužel nejdéle.  
Už od brzkých ranních hodin děti „hlídají“ - nemohou dospat,  
aby něco nepropásly. Nadílka probíhá už o něco dříve, aby si všichni 
dárků náležitě užili.
Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním, nás potěšila svou přízní 
firma SMC Industrial Automation CZ s.r.o., poskytnutím finančního 
daru, za který jsme nakoupili dárečky. Díky vám zářily dětské úsměvy 
zas o něco více... Děkujeme.
V současné době nás těší, že můžeme chodit do školy, užíváme zimních 
radovánek a všem přejeme pěkné zimní dny, hodně zdraví a dobrou 
náladu.

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



Audioknihy v „Petrklíči“
„Budete mít čas přijít dnes číst?“ zní často z úst jedné naší  
uživatelky, která tak ráda poslouchá čtené příběhy. Již několik 
týdnů máme rozečtenou knihu s názvem „Doktorka z domu 
Trubačů“. Po kapitolách postupně předčítám zajímavý příběh  
české lékařky Vlasty Kálalové, která se v roce 1924 vydala  
sama do Orientu založit českou nemocnici v Bagdádu. Tato po- 
sluchačka je jen jedna z mnohých, kteří také stojí o pravidelné 
předčítání, nejlépe každý den. Tomuto přání, ale nelze každo- 
denně vyhovět. 
Díky této potřebě se zrodila myšlenka audioknih, které by mohli 
naši uživatelé poslouchat libovolně dle svého přání. Zkontaktovala  
jsem se se „Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje“,  
kde mají oddělení pro slabozraké a po splnění určitých podmínek  
zapůjčují nahrané audioknihy na CD nosičích zcela zdarma.  
Samozřejmě je nutné mít k dispozici MP3 přehrávač. Doručování 
knih poštou je také bez poplatku. Již jsme obdrželi katalog čtených 
knih, kterých nejsou desítky, ale přímo stovky. Výběr je opravdu 
široký z mnoha žánrů, jako jsou detektivky, romány, historické  
knihy, autobiografie, literatura faktu, dobrodružné knihy, po- 
hádky atd. První zásilku objednaných audioknih jsme již dostali 
a na některých pokojích se už začaly odvíjet první kapitoly pouta- 
vých příběhů. Nová aktivita, která je opravdu v začátcích, se zdá, 
že se stane velmi oblíbenou, neboť audiokniha může být trpělivým 
a zábavným společníkem.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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Lednové aktivity ve „Sněžence“
náš domov také funguje stále v omezeném režimu individuálních 
činností, bez návštěv rodinných příslušníků a tak se snažíme našim 
uživatelům zpříjemnit jejich volný čas, jak se dá. nadále probíhají  
volnočasové aktivizační činnosti individuální formou na pokojích. 
Jejich škála se nezměnila, nabídka je rozdělena podle zájmu jednotlivců. 
Někdo si rád protáhne tělo při kondičním cvičení, jiný si zase rád procvičí 
paměť, méně zdatní jedinci si poslechnou zajímavé předčítání a také ruční 
práce a poslech hudby přináší příjemné odreagování. Personál i nadále 
pracuje v ochranném oděvu, za dodržování všech hygienických pravidel 
a i v takto ztížených podmínkách se snaží vyhovět uživatelům po všech 
stránkách, aby se cítili co nejlépe, přestože situace není pro nikoho z nás 
jednoduchá.

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


