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VELIKONOCE  
V „NOVÁČKU“
nastal nám duben a v „nováčku“ už netrpělivě vyhlížíme to pravé 
jaro. toto čekání nám zpříjemnili dva neposední zajíci, kteří  
k nám přihopsali už na zelený čtvrtek.
Připravili si pro nás na zahradě spoustu úkolů. Od házení míčků,  
závodu na koloběžkách, skákání v pytlích, až po vybarvování 
velikonočních vajíček. Za každý splněný úkol nám zajíci nakreslili  
na obličej zaječí fousek k růžovému nosánku. 
Netrvalo dlouho a všichni jsme se proměnili ve velikonoční zajíčky. 
Nastal čas na sladkou odměnu, kterou jsme si ovšem museli sami najít. 
To byl ten poslední a nejlepší úkol. Ale jelikož jsme měli dokreslené 
zaječí nosánky a fousky, šli jsme rovnou za nosem a nedalo nám to moc 
práce.
Takto jsme v „Nováčku“ vstoupili zaječím skokem do jarního času.

Aneta Šteklová, terapeutická činnost DOZP „Nováček“ a uživatelé



Na zdraVí...
plzeňský prazdroj se rozhodl obdarovat některé domovy pro  
seniory. a tak požádal dobrovolnické sdružení aDRa o pomoc  
při vytipování konkrétních zařízení, kterým by mohl darovat 
nealkoholické pivo birell s různými přírodními příchutěmi. 
Jednoho dne v dubnu se mezi dveřmi našeho domova „Čtyřlístek“  
objevil ředitel oblastního sdružení ADRY pan Nikola Novák a přivezl 
pro uživatele a všechny zaměstnance zásilku Birellu. Pracovnice  
ergoterapie osobně roznesly milý dárek všem uživatelům služeb.  
Radost byla veliká. Mnozí uživatelé si pivo přáli hned otevřít a připít si 
„Na zdraví“. Jiní si ho odložili a osvěžili se později. 
Děkujeme Prazdroji a ADŘE, že si v této době na nás vzpomněly,  
udělaly radost a rozsvítily jeden všední den všem v domově.
Daša Čábalová, vedoucí útvaru Terapeutické služby, DZR „Čtyřlístek“



Jarní probuzení  
ve „Sněžence“
Měsíc duben se chýlí ke svému konci a sluneční paprsky nabírají 
na síle. Venku všechno rozkvétá a tak už jen samotný pohled 
z okna láká vyjít ven na čerstvý vzduch a nechat se příjemně 
prohřát jarním sluníčkem. 
Využíváme tedy každého pěkného odpoledne k procházce a pose- 
zení na lavičce na zahradě našeho domova. Teplé sluneční paprsky  
nás prohřívají a dodávají novou energii. Brzy budeme opět  
osazovat truhlíky květinami, ale prozatím se kocháme pohledem  
na sedmikrásky a první pampelišky na zeleném trávníku. V do- 
poledním čase, kdy venku bývá ještě chladno, probíhají obvyklé 
aktivizační činnosti formou individuálních návštěv.

Dana Macháčková, pracovník pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“
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Jarní střípky z „Petrklíče“
první vzácné teplé jarní dny naši uživatelé hojně využívají k pro- 
cházkám v rozkvétající zahradě našeho domova. Duben nám ale 
přichystal mnohá aprílová překvapení, kdy slunečné dny střídal 
déšť, sníh i mráz. 
V našem parčíku jsme již odstrojili ozdobený velikonoční vajíčkový 
stromek, který jako první svou barevností rozveselil zahradu po dlou- 
hé šedé zimě. Stromek ozdobili naši obyvatelé pestrými mašlemi  
a velikonočními vajíčky, která ale nebylo jen tak lehké získat. Barevná 
vajíčka byla totiž rozvěšena v nejrůznějších zákoutích naší zahrady, 
samozřejmě, že v blízkosti cest a na lehce dostupných místech. Každý 
ze sedmi účastníků měl za úkol najít čtyři vajíčka stejné barvy a pak 
jimi ozdobit náš velikonoční strom. Dobrodružné hledání přineslo  
s sebou trochu napětí, dobrou náladu a radost z konečného výsledku.  
Nyní naši zahradu již zdobí zářivé keře rozkvetlého zlatého deště  
a sněhobílé květy vzrostlých magnolií. Jaro již náš park proměňuje  
do svěžích barev a zelené krásy. Hezkou chceme mít nejen naši  
zahradu, ale i náš domov. Vyrábění různých jarních dekorací je  
v plném proudu a tak můžete na pokojích vidět naše obyvatele jak  
malují, vybarvují a vystřihují. Okna chceme vyzdobit bílou papíro- 
vou krajkou a tak vystřihujeme jarní motivy květin a zářícího slunce. 
Těšíme se, až naše výzdoba bude hotová a doufáme, že každému,  
kdo k nám přijde se u nás bude líbit, tak jako nám.

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


